t:ENY OGŁOSZEN:
Przed tekstem t.j. l·eza strona 1iO gr.
za w. m·m 1 tam. str: fi tu.m: w te!Ucie
gr„ nekrologi 40 gr„ ""?'cz. 15 gr
strona 10 lamów. drobne ~ gr: za 'WY·
re.z dla poszukUJ'łCYCb pracy 10 gr„
naimnlelsze ogłoszenie 1.20 gr„ dla
bezrobot. l zł. Ogłoszenia dwukolorowe
.., 50 proc: drotej, ogłoazenla zagranlcz:
ne 1 trójkolorowe o 100 proc. drote.
Ogłoszenia adwokatów ryczałtem 26 zł
Ceny ogłoszeń nledzlelnycb lllł o 2fi pror

15()

Za l

drotsze.
w. mm. w 1 tamie 11Zer. 70 mm.

(1trona fi łamów), w wydaniu prow1n
cJonalnym zł. 1.-. Za termin druku
1 treść ogłoszetl administracja
nie odpowiada. P. K. O. Nr. 602.880
Oplata pooBtowa al•scEODłl trotów:Q.
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TY&RYS ESZNAPURU 1 Poranki

port6rzeaie orem 1rr \

Prawcłziwa miłość i zazdrość potęnżego władcy hinduskiego
Reżyseria: Ryszard Eichberg
Udział najgłośniejszych i najznakomitszych gwiazd europejskich

L

Hata!trnfatramwajowa w~ ! Pli nie
osób ranng.:b.

tł

BERLIN 1. 11. - 1.v Wiedniu na drodze
na prater, wydarzyła się katastrofa
tramwajowa, sPQwodowana zepsuciem sie ha·
mulców. Doszło do zderzenia sie dwóch wago.
nów kolejki elektrycznej. 14 osób cieitko i lżej
rannych musiano odwietć do szpitala.
wiodącej

feng od

PRASA BERLIŃSKA O ARBITRAŻU.

•
•
Dawni przec1wo1cy.

MINISTER CIANO WWIEDNIU .
••

odważą się aresztować
w UżQ.prodzie władze czeskie I wspó~
pracownicy premiera WQłoszyna usiłowali
zorganizować podobne manifestacje w szeregu innych miast Rusi Podikarpackiei. Wszę
dzie jednak ludność zajmowała wrogą po·
stawi przeciwko organizatorom manifestacji
z ktorych wielu zostało dotkliwie pobitych.'
Prasa czeska przemilcza całkowicie te
wydarzenia.
Jak dqnoszą dzienniki czeskie, wczoraj po
połllld:ni1u P.rzej~żdżał przez Mu:kaczewCl mi!lli·
ster Ęenc1k, ktory był, jaik wiadomo, bliskim
ws:p.ółpracowniKiem areszt.owanego premiera
MIN. KĄNYA JEDZIE D9 WIED!NIA.
Bródy'ego. Na cześć ministra Fenciika miejBUDAPESZT, 1.11 - Minister spraw za· scow,a lt,tdiność zqrganizowała spontaniczną
granicZ)l)tC.lJ Ka'!)'a zaproszony przez Wio· I maaneatację, która jednak natychmiast po
cby i N.lefl1Cy, wyjedzie we ~ek ~ połud w.~jeż~e min. f®cika została rozproszona
nht do W1ednłą. w towarzystwie mif!.tsłra wy pr.zez P'!licię.
~ Iµ'. Tełeki, sz,efa gabinetu ministra peł·
tutej'~zych koła.eh poWtycznych rozeArtysłlm fiłmowa Grace Moore ·(~- 110mQQQ~ !tr. Csaky oraz członków detega· sdy ~i,ę Ił.omo.ski o możliwości wydani~ przez
ku)
oł
• ...bM..o
, sktctt
Cłl w,ut&skiej.
wła~~ cz~kie na;1'azu aresztowania min.
tek, wkt; ~....~~ .,,
ffl
DM.SZE ZA]6CIA ~A RUSI PODKARPA„ Een,2!{a . .W..~a~~ć należy, że aresztowanie
ore .ZOS ~, 'WY'IH'B~ ~ giy W
•
CKIEJ.
drUJ:S}~'? .z K~e! popularneigo na Rusi Podmie „Boulse •
· :
PRAGA, 1.11 - Poza nieudaną. manife- ~l1JPJ1.,<;k!.eJ działftCZa wywołać mogłoby bar·
d'P · Sftina rea'łtcte ze strony miej•scoweJ lud~
BUDAPESZT, 1.11 - Wojskowi rzecz~
znawcy węgierscy i czesko-słowaccy spotkali
się wczc.-aj w Bratysławie, celem omówienia
sposobów ewakuacji terytoriów obszaru pogranicznego, który zostanie przyłączony do
Węgier. Węgry na 'konferencji reprezentor
wane są przez płk. Andorka, ppłk. Solymossy
atache wojskowego poselstwa węgierskiego
w Pradze i kpt. Szentpetery. Prace rzeczo~
znawców trwać będą kilka dni, przy czym
~ostan<J oni w Bratysławie do dnia ostatecznego otbs.adzenia tych terytorió'w.

stacją

w

że kwestia
ląc a.

nosei.

~

WYJAZD MINISTRA CIANO.
Wczorai wieczorem wyjechał do Wiednia minister spraw zagrani·
cznycb Ciano, któremu towarzyszą cztonko·
wie jego gabinetu. Po drodze minister Ciano
zatrzymał się na kilka godzin na Brenerze.

„ROBOTNICKif NOWINY" PRZEST ALY
WYCHODZIĆ.

BRATYSŁAWA 1. 11.
wychodzić „Robotnickie

- W.czorai przestały
Noviny", organ stron·
nictwa socjal-demokratycznego w Słowacji. Pi·
smo to propagowa!o idee czech~lowacką iednoŚ<:i narodowej,
zwa '.czając zajaidle słowacki
ruch autonomiczny.

Rlda Ministrów

przewidują, że

decyzja ministra spraw zagraniicznych · Ciano i min. von. Ribbentropa, usta ·a
i~a nową granice . Pomięd~y Czechosłowacją a
Węigraini, poż~awi IBratysławe po stronie cze
choslowa:akie1, przyvna1ąc ·natomiast miasto (falanta Węgrom. Kolejne miasto w kierunku na
wschód Nitra przypadnie znowu Czechosłowa
cji. Dalej zaś ku wschodowi Węgry uzyskają
Livice, Lecenec, Roznowa, Koszyce, Uzhorod,
M1.1Jkaczew, Berehowo i Velkf Sevlius. Nowe te
rytorium węgierskie liczyć będzie ok. 11.000
km. kw. i zamieszkałe jest przez z górą 1 milion ludności. Kola węgienskie zwracają uwagę,
że Węgrzy wedfug tego projek'tu
otrzyma'.iby
wszystkie główne centra na Rusi Podkarpa::·
kie.i.

LOKALU REDAKCJI.

Dempsey i Twmey dawni JYWale bokserUZttOR.OD 1. 11. Lokal redakcli organu
scy
o mistrzostw.o świata spotlmli się obe·
b. premiera Brody
„Ruskaia Pravda" został
cnie w restauracji Dempse)'la.
opieczętowany i dalsze wydawanie pisma zaka
zaine.

.

ture1szrch

.:kbłach .Poh~y-cz~y.ch ~wlad zaatakowała

czą;~. Ż\ aft>t~~az ogramc~ac się będ~te qo I
wytyczenia sc1sle etnografłcznych granic mtę

u

I
Wysuną

n

·
.
S~AGOS~A 1. Il. ~ Stoczona :wczorai n~

dzy. Węgrami a Czechosłowacj,ą.
się m-01ie w. dalszym etapie kwe~tie gospo~r fr?ncie .Ebro bitwa powietrz!la by.la ie?na.. ~ nai
czych i politycznych konieczności na terenie , w1ękiszyich od wybuchu woiny h1szpanskiei. 24
Rusi Podkarpacki_e.i. Te k"'.1esti~ stanowić' sa~loty, wchodzące w ski.ad, grupy „Cucaramogl)'.'bY n.astępme -przedmi.ot btłaternlnyah ! rha. zaata~owały 80 ~amo·otow rząd~wych.
rozmow Jl!lędzy .B.uictapesztem i Pragą. Wów, Zacięty poiedy.nek powietrzny toczył sie. naJ
czas będzie musiało ewent).!all'\ie obowiązy- obszarem po!ozonym między As.co, Pmell 1 fal
wać prawo samostanowienia' mie,fscowej lud i set. Mimo miażdżącej przewagi flotylli rządoności. \V oświetleniu więc tutejszych czyn:-: wej, walka zakończyła sie zw~nciestwem lotniników politycznych załatwienie w c1becnej ków powstańczych, którzy strąci'·i 11 samolofazie rozmów cało:kształtu rewindykacyj wę tfiw nieprzyjacielskich, nie ponosząc żadnych
gierski.ch nie nastąpi.
strat.
„Lokal Anzeiger" podkreśla, że na terenie
Rusi Poctkarpacl~iej_ ludności. przysługuje pra
ZDEMJ:NTOW ANE POGŁOSKI.
wo samostanow1ema o sobie. ale zazna.cza,
Generalny agent rządu
LONDYN 1. 11 -

prafe. I

prz,-eła

OPIECZĘTOWANIE

!;f~L~~1łi~~~r1g!M : .Ba~aten~a
urn
lotnik~
w
1Hstańnn.~
8 0 SamOIOlOW
1
"fł

RZYM 1. 11. - Cała prasa poświęca szcz~
gólnie wiele uwagi przebiegowi ·, wy<larzeµ· .rta
J\usi PQd-karpackiei. Specjalny w:yslannik „Corrioce de'fa Serra" 01>is11je niest'Ychane zamiesi·
ki polityczne, panujące w tym kraju, spot~go.
wane aresztowaniem przez rząd praski premie
ra ruskiego Brody'ego Zdaniem koresoPWJdenta
na R.1U-S'i przeważa pog'.BJ(l, że Węgrzy daazą tej
prowinoii autonomie, podczas gdy iPraga zaw"Ze tra!k:towala Ruś jako !kolonię. Mimo o1brzymich wysHków czeskoslowackich - pisze kore.spondeot ludność na Rusi Podkarpackiej
nadal mówi tylko językiem ruskim lub węgier
o;;kirn. W konkluzji korespondent pisze, że mia
s 1a Uzllorod, Mukaczewo, Berellowo oraz olkoli'ce maią zdecydowaną większość węgierska..
~ZYM. l. 11. Tutejsze koła węgierskie

ta jednak chwilowo nie jest pa·

RZYM, 1.11 -

lllidine-

..

•
Fencika?
min.

rząCIOWyCh
.

•

powstańczego w Londynie ks. Alba o.głosił ko

munikat, w którym twierdzi, że wiadomości pra
sy londyńskiej, jakoby gen. franco ostrzegł
foreign Office że zamknie porty his~pańskie
dla wszystkich' statków brytyi'skich w "'.ypad·
ku ogłoszenia wyroku przeciwko ttiszpanii pow
stań.czei są pozbawione wszelkich podstaw.
'

NATARCIE WOJSI< GEN. FRANCO.
BURGOS 1. 11. - Natarcie wojsk gen. Pran
co na odcinku Ebro rozpoczęło sie wczoraj o
świcie o rozwija sie nadzwyczaj pomyślnie.

·

usiv sironn1owa Narodowceo _ .

"''TAw" ••.Alł••w•1l •• „•• ••1•·4• oirzumalg numł!rg
l 1 ł.
1
WARSZAWA 1. 11. - Dnia 31 października
br. odbyło sie pod przewodnictwem Premiera
gen. S/a. woja Sktadkowskiego posiedzenie R.:idy Ministrów.
Na posiedzeniu tym Rada Ministrów 1'.lrzyje
la ,prol~t ustawy skarbowej na rok 1939/40
wraz z preliminarzem budżetowym na ten okres. Preliminarz budżetowy
1939/40
zamyka się w dochodach i wydatkach kwotq
2.523 mil. zł. z drobną nadwyżką dochodów
nad wydatkami i będzie, licząc od roku budże
towego 19.36/37 czwartym z J\o!ei zrównoważv
nym budżetem państwa.
Budżet na rok 1938/39 ustala, jak wiadomo,
wydatki i docho<ly w kwocie okr. 2.475 mil. zł.
·- nowy preliminarz jest zatem wyż:szy o kwJ
tę okr. 48 mil. zł„ czyli o 1,94 procent.
Z kwoty, o którą podwyższono pre'·imina!'z
budżetowy na rok 1939/40 przypada 21,7 mil.
z!. na budżet Ministerstwa Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego, z przeznaczeniem
przede wszystkim na cele szkolnictwa ogólmkszta!caicego.
Pozostały wzrost został s,<powodowany w
przeważaiącej mierze koniecznością
podwyż.
szenia obslugi dfugów oraz pokrycia zabawiązań skarbu państwa, wyn\kających z obowiązu
jących ustaw,
zwłaszcza w zakresie
dopłat
skarbu państwa do ubezpieczeń społecznych,
oraz emerytur i rent inwalidzkich.

1938/39 o okr. 48 mil. zł. bez nałożenia nowych
obciążeń.
Następnie Rada Ministrów przyjęła ,projekt

Łć.Dt, I.XI. -

fa<n Antoni, prac. umysłowy, Ili - Ciesiel·
Wczoraj w drugim dniu składania. list ski Miecz., stolarz, IV - Oberte Piotr drukarz
kandydatów do Rady Miejskiej' do Głównej· ·
_.
,,,
dekretu Prezydenta Rzplitej w sprawie tym- K
V K · 'Sk"1
czasowego uregulowania ubezpieczeń społeczomisji Wy~orczej wpłyi~ęły listy złożone
• lctn
Kazimierz~ mont~r, VI· Dudek
nnh na odzyskanych ziemiach $las.ka Cieszyń- przez Sfronnictwo Pracy 1 "Sltronnictwo N~ Józef! stolarz, VH - StkOrSkt Stefan, przę·
W kopalni Wyzwolenie"
skiego. Dekret ten reguluje kwestie udzielania rodowe.
dzatn~k, VIII - KOlasiński Stanisław, pra.
zasilkóiw dla osób, które są uprawnione do
cowntk PKP IX
PałkO\"Sk"1 T d s
Stronnictwo Pracy zcrłosiło
listy w dwu pracownik
• PKP
.,
węglowr.
świadczeń z czeskos!owackich instytucyj ubez
o
XGr · "' · · k"a J eu
· z,
f zapalił
pieczeniowy.eh, a którym z powodu zamieszka nastu okręgach za wyjątkiem pierwszego. tka z
'',
. zyw.i ns •1 ~ze,
CtlORZóW l, 11. - W kopalni „Wyzwolc·
nia w Polsce instytucie czeslkoslowacfi{ie świad Listy te otrzymały we wszystkich okręgach
c ' XI - .l{r?l Fr~ncisze~, b.iurahSta,
w Łagiewnikach na skutek wybuchu zac.zeń nie udzie'·aią.
Nr 3
XII - Starzynsk1 Stan15ław, btura11sta, XIII nie"
pali! sie pyl węglowy, przy czym jeden robot·
Z ko'ei Rada Ministrów uchwaliła rozporzą- - · ·
- Jankiewicz Stefan.
nik odniósł poparzenia. Trzech innych doznaf()
dzenie o zmianie granic Powiatów sandomierStronnictwo Narodowe zgłosiło listy we
.
lekkich poparzeń. Wypadek jest przedmiotem
skiego i tarnobrzeskiego. Zmiany te 1JJO]egaj~ wszystkich trzynastu Okręgach. listy te ie N~zhstach. s.tr<>nnict~a iN~dowego na dochodzeń urzędu górniczeg11.
na wtączeniu do powiatu sandomierskiego tere- otrzymały numery: w Okręgu l-szym _ 3 P rw ych mieJSCach figurują:
nu po prawej stronie W isty w powiecie tarn·i · we wszystkich pozostałych _ 4.
okręgu I - Marciniak Franciszek,
brzeskim, mającego charakter dzielnicy podNa listach Stronnictwa Pracy na pier· ku_p1ec,. II. Koto_wski Witold, adwokat, Ili
miejskiej Sandomierza i z miastem tym ściśle
C h
k St
gospodarczo zespolonego.
wszych miejscach figurują: w okręgu II Ste tec ans t an1Sław, robotnik, IV - Rost.
========-====:ii========================-=====--=~ kowsk_i CZeSław, lekarz, V - Szwajdler
FranctSzek, ac,łwokat, VI - Czernik Antoni,
tka:cz, VII - Wyrzykowski Kazimierz cie·
miastu zmarły konsul
śla, VIII - Grzegorzak Leon, urzędnik pry przekazał w testamencie
I<• .Eisert.
watny, IX - Szulc Henryk, kupiec, X _
ŁÓDŻ 1.11. - Zmarły w dniu 29 paździe:.1i
Bednarczyk Leon, przędzalnik, XI - Ada
miec Franciszek, przędzalnik, XII _ OleJ"nik ka br. znany przemysłowiec łódzki konsul K-..
MEKSYK 1. 11. - W stanie Sinaloa wybuchł <:owie domagają sie zastąpienia nauczycieli ko Adam, majster tkacki, XIII _ Belka Anto. rol Rajmund Eisert przekazał testamentem mia
stu Łódź bogatą galerie obrazów, które grow miasteczku Villa Union oryginalny strajl<; oj munistów nowY'111i silami. Ponieważ szkoły świe ni, robotnik.
madził w ciągu całego życia. Galeria zawii:ra
d
ców
rodzin„
którzy
oświadczyli kateggn·cznie, sa. pustkami, nauczyciele zwrócili sie do władz
Kw-0ta preliminowanych na rok 1939I 40 O· że nie będą posyłać dzieci swych do szkól, mieisikich o interwencję. Sprawa doszła aż do
. pośród radnych rozwiązanej Rady Miej 400 obrazów mistrzów włoskich z 14, 15 i Hi
chodów iest wyższa od dochodów budżetu r. i::dyż wszyscy nauczycie'e sa. komunistami. Oj- wla<lz stanu, kt;re wydelegowały odpowiednie sktej kandydują między innymi: Boi. Gro· stulecia oraz szereg dzieł polskich ma'·arzy z
osoby, mające omówić <:ałą sprawę z niezado- c~owski, adwokat, Kowalski Bron„ zegar- Matejką i Malczewskim na czele. Ofiarowane
wolonymi. Strajk ten wskazuje na na1Stroje, pa mistrz, Kożuchowski Wincenty Rakowski mia stu cenne obrazy wzbogacą Miejskie Muze1
um Kultury i Sztuki.
nując~ w kraju.
Mimo SJl'l'zeciwu społeczeńS· Michał.
twa,
władze forsują
wychowanie
ateistyczne,
DZIŚ WIELKA PREMIERA!
KINO
Pilmu odiSłaniającego ciche tragedie z zakuli- a gros nauczycieli jest wyraźnit komunizuiasowego życia Judzi uśmiechniętych z „urzędu". cy. Wobec czestych napadów, dokQnywanych
A
na nasianych agitatorów - nauczyciali !)rzez
Czii 2 PORAN·U
buntujący sie naród, nadano im prawo naszeniJ.
Ceny
1
,
(Kilińskiegv 123)
przy sobie broni.
Poe.z. 12. 2. "- a. s 1 10. W 3 t odni
. . tł •
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u wysw1e ania arcydzieła p.t.

sie

„

111

yv

s t r a I• k

400 obrazów
misfrzów wlosltitb

o·I•co„ w r o d z I• n.

Walka z nauczycielami -

komunistami.

-

z

0

STYLOWY
Dziś początek

g, 12-ej w poł.
Ost. i;eans 9.30
w święta I soboty pocz. 12 poi.
.... QfNY MIiEJSC OD

o

0

tJ

J4

as gr. . I 09

.:"mRE'' i~' J·zvcr·"

er

W rol. gł.
ATILLA HoRBIGER,
ALBRET

Bohaterowie areny! -

MUTTERSTOCK

Ostatnie salto mortale

P11iar~111 u1r1111 lrIJil

PROFESOR WILCZUR

żNltAMY Cf:NY MIEJSC: 111 t,09 li 1,50 i I 2•20 na wszystkle seanse

"

„E CHO-

I

~__, _r_:,_._,.._

,To

c--:i

"'"fr..=i'~ft

~----------------- ---------~---

DŻWU!KOWE

--

KINO

MIMOZA.,,
ulica

Dojazd

Kilińskiego nr

tramwajami Nr

n·~- ·~k owy
1

Klno-Teatr
-

~r:

1'.:; \~łnrku dn. 1 do
\\-;>peniała komr:dla

poniedziałku dn. 7 listopa ,!a

polska! Retl'Seril
EUGENIUSZA BODO

w rolach

178.

O. 4,

10

Pocz.

16. I'.'

/

iCllJ'IS: w

zgierska. 26

4

,,

Wspaniały

.-

•

ro· Iowa

przedmieścia

GNsSó'\\na, .Żabczyński, Sielańsill • Orwid

g!ównych:

Gi~ra~:ń~ki.

1'1astępny

W

program:

i

.

przepych wystawy,

.

„

pokusie, bohaterstwie i zdradzie, rezyseru

klamst~o

zedzi"7ne
·

niebywała

'

graartystow.

··

Początek-:;;,.aziennie

Włod:im1erza

• • k.
t
Turzansp
iego P· ·•

•

~

ny

W

I

e

święta

!Jrr1·!Jgin
MI ~ U j li
N.leZWIkl'

.MARIA GORCZ~SKA, WITOLD

ZACHAREWICZ.

KAZ. J. STfPO WSKI, M

l pnrnm~nu1·:1m1·
rm·1nr['
I
Transport
wegla
U ti U a [;
j

DLA WIELICIC +I
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Bułgarii panują

W

niezwykle

rzadb

godz. 9-e3 wiecz. wa śnieżna w bałkanach sięga 2 metry grubuś
ci. Temperatura w niektórych miejscowościach
dochodzi do minus 5 st.,
Zduzylo się kilka wypadków śmiertelnego

~~

zamarznięcia.

- Zmarl gen Degoutte, b. członek korpusu
międzynarodowego w Nadrenii, kawaler ·Wielkie
go krzyża Legii ł1onorowei. Zmarły generał De
urodził się

w r. 1866. Karierę wojskową
w koloniach, biorąc -.udział w kaimpani na Madagaskarze i w Chinach.
- Wczoraj wydobyto z pod gruzów „Nouvelles Galeries" 27-me zwłoki. Są to zwłoki ko
biety, zidentyfikowane będą mogły być jedy.
nie na podstawie strzępka materiału oraz 'gu~t
ka. Praca nad usuwaniem rumowisk jest niesly
chanie utrudniona z powodu .'•icznych belek że
laznych, pozostałych z żelb etonowej konstrukcji, Inżynierowie kierujący pracami przewidu.
ją, iż ukończone one zostaną
w c!a,gu dwóch
dni. Podziemia „Nouvelles GaJeries" s:\ zalane
wodą.
W bibliotece miejskiej w przybranej
czernią sali złoi-one w trumnach wydobyte do
tychczas zwłoki. Są one do tego stopnia zwę
g'-one, Iż identyfikacja ich nasta.pić może jedynie na podstawie znalezionych przy nich drob
nych przedmiotów, jak Pierścionki, klucze itd.
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Wę- Poświęcenie dwu szk:ół

ładunek

i traktowany jest i ako
próbny.
gie! odprawiony zostanie do miejsca przeznadniach z biurem sprzedaży węgla i koksu ko- czenia w początkach listopada drogą morską.
palń karwińskich pierwszą transakcję na eks- Pertraktacje w sprawie dalszych transportów
port wegla dla wielkich I>ieców w Holandii. węgla karwifiskiego są w toku.
Pierwszy transport wynosi na razie 3 tys. ton

powszechnych

LONDYN 1. 11. - Reuter donosi z Nowego ulicach. W Indianapolis kobiety wypelniły koi bibletek
gm. Krusz6w.
Jorku o niezwykłym przejawie paniki w Sta- ścioły, wołając: „Nowy Jork został zniszczonach Ziednoczonych, spowodowanej audycja ra ny, nadszedł koniec świata.
Słyszeliśmy
to
ŁóDt, J .XJ. -:na·ch Zjodnoczonych siPowodowanel audycją ra· przed chwilą w radio". Nabożeństwa przerwJ
gm .. Kruszów pod Łodzią odbyło się
.Radiostacje amerykańskie, należ::ice do kon- no a ludność w panice uciekała z miasta .
p~sw1ęce111e
dwu szkół powszechnych j bi„przed
W New Jersey tłumy powtarzaly:
cernu „Columbia" nadały w n i edzielę wieczobJ10tek gminnych im. Marii Rodziewiczówchwilą
radio
ogłosiło,
iż
na
ziemię
spadł
pocisk
słucl!owisko
oparte
na
znanej
powieści
fan
rem
ny. Uroczystość zgromadziła liczne rzesze
tastycznei Wel'·s'a 1pt. „Wojna światów". Po- - meteoryt, z którego wyszedł oddział uzbr:>
~iejscowej ludności. Władze reprezentowa
GllłUDZlj\DZU
IROWllłOCl.AW•U.
wieść ta przedstawia
inwazję istot żyjących jonych w promienie śmierci mężczyzn". Grozę
które wvstrzcl01ie zostały w pociskach z Mar budziła powtarzana z ust <lo ust wiadomość, że
h: starosta pow. łódzkiego mgr. FranciTOR.UI'l 1. 11. Wojewoda pomorski zarządzlll wybory w Jedenastu miastach na Pomorzu, a
sa na ziemię, gdzie szerza, mord i zniszczenie 50 tysięcy ludzi zginęło już od tych promieni.
szek.
De~ys oraz inspektor szkolny ,_obwo
Setki sanl()chodów I motocykli - Jak stwier wybory do rady miejskiej w Gru<iziądzu i Ino mianowicie: w Kowalewie, Koronowie, Solcu,
wśród mieszkańców naszej planety. Autor słu
du łodzk1ego p Henryk Ochędalski
dza
R.euter
rozjechało
się
po
stanie.
New
wroclawiu.
Glosowanie
w
obu
miastach
odbęKuj~ws.kim,
Łasinie,
R~dzymiu;
~ucholi,
!<cyni,
chowtska przenióst walkc między mieszkańca
wy'.ądowali dzie się w dniu 18 grudnia ti. tego sameg.) Łobzenicy, Mroczy, Gniewkowie 1 Chełmzy.
Aktu poświęcenia dokonał ks. kanonik
mi Marsa i Ziemi na obszar Stanów Zjedno- Jersey, szukając miejsca, gdzie
dnia, co w Toruniu i Byidgoszczy.
Głosowanie w tych miastach odbędzie się w Brzeziński proboszcz Tuszyński, który wyczonych, wymieniając rozmaite miasta amerY- marsjanie.
Poza tym właściwi starostowie zarządzili dniu 4 grudnia br,
Rozeszły się również pogłoski o ataku gazo
ka1iskie, gdzie pojawili się „marslanie" i gdzie
głosił również krótkie przemówienie na teSłużba sanitarna, lekarze i pielęgniarki
toczyły sie walki między potwornymi istotami wym.
n:at zbi?rowych wysiłków w akcji podnosze
z Marsa a wojskami St, Zjednoczonych. Armia stawili się do d~'sPozycji władz. Do szpitali za
ma oświaty.
częto
przywozić
ludzi,
dotkniętych
wstrząsem
ameryka1iska bambardowała przybysz.ów z obPoza tym przemówienia wygłosili: stace! planety pociskami ciężkiej artylerii i w:rsta- nenrowym,
Poświęcenie
Nastroje paniczne ogarnęły nie tylko Stany
rosta p. DenuS' oraz p. Dobrowolski (OZN)
wiła przeciw nim czołgi,
Ziednoczone ale i Kanadę, gdzie tysiące radio.
ŁÓDŻ 1 listopaida. W niedzielę ubiegł~ twa dyr, Piiatkowski otrzymał odreczny list który mówił o znaczeniu zjednoczenia nf!roSluchowisko było tak rea'·ist~"Czne, że jak słuchaczy oranowanych niepokojem zapytywastwierdza Reuter, mnóstwo radiosłuchaczy
w ły redakcje pism l radiostacje o szczegó!y ata- odbyła sie przy u'.[cy Księży Młyn 13 podnio- J. E. ks. biskupa Jasińskiego, którą to drogą du i sprawie zbliżających się wyborów do
Stanach Ziedn<'CZOPIYch ogarnęła pan~ka. Tyslą ku mieszkańców Marsa na Stany ZJoonoc:zo- sła .uroczystość jubileuszowa 20-lecia Państw:> przesiał szkole i wychowawcom swe paster- Sejmu.
wej Szkoły Handlowej Męskiej w Łodzi.
skie błogosławieństwo.
ce radiosłuchaczy zapytywało telefonicznie re- ne.
Na uroczystość tę przybyli d-ca OK. gen.
dak.c}e i radiostacje o szczegóły tych zajść, nie
Thommee, gen. Maciszewski, nacz. wydz. w
orientując sie najwidoczniej
w treści audycji.
CO .l\tóWI WELLS?
Kuratorium inż. Krzywobłacki, nacz. inż. Gł·)Komisariaty policji w Nowym Jorku w ciągu
LONDYN 1. 11. - Słynny pisarz H.O. Wel'.s gow'Ski, dyr. Kalinowski, prez. fiedler, dyr. Ba
10 minut odebra!y 10 tys!ęcy zapytań tele!oni
cznych. Soeaker'zy koncernu „Columbia" kil- zaP.1' tany przez przedstawiciela Reutera w s.pra Jer i inni.
Po nabożeń twie w czasie którego ~oświeca
kakrotnie musieli wyjaśniać, że
siuchowisko wie Paniki, v:ywo!anej w Ameryce przez siujest fikcyjne. Wyjaśnie~a te Jednak nie ~kutko chowisko radiowe, oparte na jego powieści pt. no nowy sztandar szkolny odbyła się w szkole
walr. Panika szerzyła sle nadal. Agencje tele- „Wojna ~wiatów" oświadczył; prawa do nada uroczysta akademia. Przemawia'·i dyrektor Paf!
ŁóDt, I .XI. Układ unormował również warunki pracy i
noweli· stwowego Gimnazjum KuI>ieckiego Jan Fija!nia s luchowiska osnutego na tle mej
~rniiczne i dzienniki w wydaniach nadzwyczaj
\I'• Wczoraj w lokalu dyrekcji Ł6dzkich płacy robotników, zatrudnionych w dziale mesprzedałem
rozgłośni
„Columbia
Broadcasting
kow~i.
prez.
Piedler,
Inż.
Krzywobło-cki,
dyr.
mrch u~p akaja ły ;.udność.
Company". W umowie 1powiedziane Jednak był:> Bromirski, oraz przedstawiciele rady pedagoiii Wąskotorowych Elektrycznych Kolei Dojnzdo- chanicz.nym, W tym dziale płace nie były obje
Masowa histeria wielu radiosluchaczy i w wyraź.nie, iż jest to historia fantastyczna. Nie cznei, kola :Rodzicielskiego i Stow. Absolwen- wych nastąpiło podpisanie układu zbiorowego te żadnymi normami, co stanowiło ważną bo.
dla pracowników tramwajów dojazdowych. Mol lączkę tej kategorii pracowników,
niektórych dzielnicach Nowego Jorku ludność w da~en: zezw.o!enia na Przeprowadzenie jakich- , tów.
Poszczególne punkty układu regulują poza
panice zaczęła ewakuować swe mieszkania i ko1w1ek zmian, któreby mogłr sprawić it OPJ·
Z ok.azii 20-Jecia watnei dła życia gospodar- ment ten jest wynikiem długotrwałych pertraktacl'J między pracownikami a di·rekeją,
tym sprawy zasiłków pośmiertnych, które do
opuszczać miasto. Niektórzy mieszkańcy ulegli
wladanie to wz!cto za fą[1t realny.
czego p'.acówki kształcenia volskiego kupiec-Umowa wczoraj podpisana. obowiązuje . obie ~ąd ni~ ,byJy 1 WOg'Qle, W·''.Pl1'„Ąn<>1 „.._;rol ugoi 'ot
tak dalece tel psychozie, iż I>rzys!ęga\i- policji
strony, przy cz;,rm ważna, , jest na czas ul.eo- I itp.
, ··
·
l
~ ·
·
i
) redakcjom iż widzie'·i na własne oczv inwazkreślony z 3-miesięcznym wypowiedzenit'm
. Jedną. z . kwestyj większej :Wagi, której nie
ję marsian. Byli tacy, którzy zapewniali, iż wl
Układ idzie po linii wysuniętych swego załatwiono w rokowaniach o umowę zbii:>tową
dzieli marsian na dachach własnych domów.
czasu postulat6w pracowniczyćh, będących jak jest sprawa gratyfikacyj' świątecznych,
Niebywałe wprost rozmiary ~rzybrala ·I>anlwiadomo przyczyną zatargu. Tak więc umowa
Ustne obietnice, uzyskane przez pracownika w <lzielnicy murzyńskiej Nowego Jorku łfar
;ibiorowa prz)•mała prawo do zapomogi praco- ków w tym zakresie nie dają bowiem żadnych
Iem, gdzie tłumy
murzynów z dzikim okrzyWllikom niestałym, przy czym należności za nie gwarancji,
-·
kiem przebiegały ulice, tratując sie nawzajuż wypłacono.
Ważną
zdobyczą pracowników tram.
jem.
ŁÓDŻ, dnia 1 .'-istopada - Pisaliśmy wczo-1 go przy ul. Marynarskiej 42, Stanisława StySprawa urlop6w dla starszych pracowni- wajów dojazdowych jest załatwienie sprawy
W midcie Atlanta, w stanie Georgia, wśród raj o bójce która miała miejsce wczoraj w lo- c,iyńskiego (Pocztowa 12) Władysława Krauu ków została uregulowana w ten sposób, że pra wynagrodzenia dla konduktorów oraz dla l<oni Klimczaka Władysław.i cownik po 15 latach pracy ma prawo do 3-ty- duktorów, odbywających praktykę na motor·
ludności rozeszła sie wiadomość,
iż nadszedł kału Towarzystwa $piewaczego przy ul. Piotr go (Drukarska 5)
godniowego urlopu.
niczych,
konlec świata. Ludność mod'·iła się tłumnie na kowskiei 92, gdzie wskutek napaści paru osob (Wo'm1 8.)
ników, Pobitych zostało dotkliwie parę o~ób.
Dochodzenie w toku. J ak sie dowiadujemy,
Zaszła nawet konieczność wezwania pomocy le stan Jedneg<> z pobitych, Zielińskiego Bolesła
karzy i pogotowia.
wa·, zamleszkatego przy ul. Lutomierskiej 105,
B 1
Polkia wdrożyła w tej sprawie dochodze- Przebywaj:i,c-ego w szpitalu w Radogoszczu jest
Spec. chOrób- wenerycznych i seksualnych
UL. PIŁSUDSKIEGO 69.
tel. 143-12 nie i zatrzyma ła jako podejrzanych o s.powodu bit!··dzo c:!c;ż!ki.
wa.nie bójki: Jana Majewskiego, zamieszkałe(róg Narutowicza)
Wczo raj odbył się mecz pięściarski I. K. P. wadził walkę dobrze kontrując atakującego z
przyjmuje od godz. 8-12, 13-3 i 5-8 w
-Geyer, który zakończył się nieoczekiwanie furią Usielskiego, W trzecim kole wobec kontu
·w niedziele i święta od 9-11 ran.o.
n
skandalikiem. Geyer nie
wa- zji
brwiowego
gi
i lekkiej ponadto jeden z zawodni
W koguciej Marcinkowski (IKP.) „ bardzo
"lll
(ł
Ił
Ili
•
ków miał nadwagę. W tych warunkach, wobec wysoko wypunktował Bagińskiego, którego od
&
m:&
zdekompletowania
Geyera, I. K. P. nokautu
gong.
Spec. chorób wenerycznyrb, seksualnych i skórnyrh
„111••""19 ..,..
._
9'lf ...... 19 .,.
-~~ otrzymał walkover 16:0.
W piórkowej Spodenkiewicz (IKP) rozniósł
(wło~ów) PRZEPROWADZIL Sii;: NA ULICĘ:
Odbyło się tylko pięć spotkań towarzyskich Augustowicza, który był dwa razy na deskach
n
te1 l5e2f_o n.8
ŁóDl, l. 11. - Wczoraj na ulicy Limanow- Ofiarę wypadku przewiózł lekarz PCK. do które dały wynik 6:4 dla I. K. J.
Tylko dzięki nadzwyczajnej ambicji Augusto2
r
A.o
skiego dostał się pod przejeżdżającą taksówkQ szpita'·a Anny Marii, kwalifikując uszkodzenie
W muszej Szwed (IKP.) pokonał Usielskie- wic:i; wytrwał do końca.
'
PrLyjmuje od g. 9-11 j od 6-8 wleci:.
10-letni Zygmunt Pawlak, zamieszkały JJrzy ut. jako ciężkie. Winę w wypadku ponosi sam po- go wysoko na punkty. Szwed rozumnie przepro
W półśredniej Mikołajczyk (G) po niecieka.
wej walce pokonał Pika, a w średniej Ostrow~
Limanowskiego 135. Uderzony przodem wozu szkodowany, usiłował bowiem przebiec Przez
l)r
chłopczyk uległ złamaniu Prawej łopatki. P:i- jezdnio tui przed autem.
ł ski (G) wygrał na p~ty .z Więckow Jdm,
nad to otrzymał ranę tłuczoną prawego boku.
Podobny wypadek miał
miejsce na ulicy
TEATR POLSKI Cegielniana 27.
S!:(:cj . chor. weneryc:m., skórnych i 11).0CzopłciowY'ch
Zgierskiej, gdzie najechany został przez samo
.
·
ZAWADZI<A 6,
telefon 234-12
chód 53-letni Karol Pfajfer, zamieszkały przy
Dziś we. wtorek ? godz. 4-eJ po poł. por~z
l\ONFEKCJA MĘSKA, DAMSKA, i DZIE·
C
a
.
cl(
?
Ul
ł
.
p
-a
A
j
bezwzgledme
ostatni
monumen
talna
komedia
1
NOCNE DYŻURY APTEK.
l'rzyjmuje od 8- 11, 2-4 i ~ wiecz., w niedziele
CINNA, UBRANIA - PALTA SZKOLNE
u· . z rni_e iego 7M,
eg.1 on z amamu ' w':' hericzna· „Cyrano de Bergerac".
i ewirta od 9-1 w poi.
PRZEPISOWE
Odzi~;. zawodowa
no~i .1 .ogo!n~mu pottucz~mu. Lekarz pogotowia
W czwartek o godzinie 8 min. 30 wiecz. kapi
Noc, 11>.i,irl•iri rhż 11rui11 npt~ki;
'u1111csc1! Pfa~fe~~ w szpitalu:
talna komedia B. Shawa „Major Barbara"
M. Kasperkiewicza, Zgienka 54, A. Rychtera
HURT
DETAL
r . -;-- Na posesi1 przy ul. M1odo.weJ 43 przyg. v; reżyserii dyr. Karola Borowskiego a w wy- i B. Łobody Il Listopada 86, M. Zundelewieza, Piotr
Dr med.
przez. wóz
J,an Kozanc konaniu
Choj- kowska 25, S. Ilojarskir;io i W. Schatza, Przejazd 19• .
Piotrkowska 8.
,
Kozanecki
z!am.t na.ckiej,
Kondrata, N owosiel- Cz. Rytela, Kopernika 26, M. Lipie~a, Piotrkowek•
Specjallsta rhoróh uszu, noen i gnrdla
Firma chrześcijańska
tel. 158-96
mu 2~ch zeber 1 obo1czyka. P_rzew1ez1ony zo- skiego i innych.
193, -\. Kowalskiego i S-k11 Rzgowsk!l 147,
stal karetką pogotowia <lo szpitala.
w środi: Teatr nieczynny
PIOTRKOWSKA 99,
tel. 2 13-66, POTRZEBNY zdo'·ny czeladnik . krawlocki
- W domu Nr 21 przy Alei 1 MaJa zapali·
Przyjmuje od g. 12- 2 i od 5-7 wiecz.
duże sztuki. Abramowskiego 31 . .Kamiński. na ly się wczoraj wieczorem sadze w kominie.
- - - - - - - - - - - - - - - - Niebezpieczeństwo pożaru usunęła w ciągu 15 TEATRY: POPULARNY I W SALl Gó u , aA ,#''
Dr.
UDZIELAM stenogra fii,
korespondencji, języ- minut Straż Pożarna.
Prześlicz.na barwna komedio- o pera J. N.
- Wczoraj w domu Nr 7 I>rzy u\ Krasicków obcych tanio. luiormacje od 2-4 Piotrkow kiego miał mlejsce tragiczny w~rpa<lek. Do do Kamińsk iego „Skalmierzanki" w reży serii Br.
s.ka 76 - 3a tel. 213•67 i od 8- 10 Plac Wo!- mu przybył P ilecki Zygmunt w stanie podch- Dąbrowskiego a w wykonaniu: Doree, Jurdzif1Spec„ cbor. wenerycznych i skórnych
n_o_ś_ci_9._m_._3_o_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ mielonym i wszczął kłótnię z e swym bratem sk iej, Topolskiej, Dejunowicza, MatuszkiewiPOWRóCU,
PLAC
w Stokach okazyjnie sprzedam w <lniu J anem, zamieszka!ym przy ul. P abianickiej 62, cza, Plucińskiego, Zonera i innych, dana bę
UL. PIOTRKOWSKA 99.
1 listopada po cenie 1 z !. za 1 111 • kw.; do wr Rozdra żniony kłótnią I zapewne pod wplnvem dzie dziś we wt orek oraz w czwartek o godz.
boru z dzlalu „1)rzy kościele". Informacje i depresji, spowodo\vanej alkoholem, Edmund Pi 8 15 wiecz. w T ea t rze Popularnym.
Dr med.
sprzedaż we <lworze (w, Stokach). Dojazd tram Iecki pochwycił duży nóż kuchenny i ugodził ' Teatr w sali Geyera zaprezentuje dziś o
się nim w brzuch, zadając sobie straszliwą ra- godz. 4 30 po poi. wspaniałą s ztukę K. H. Ros wajem Nr 4 i 10.
nc. żona Pileckiego natychmiast powiadomil.ł stworo~skiego „Przeprowadzka" a wieczorem
Spec. choroby \kobiece i akuszeria
2 SAMOCHODY ciężarowe marki Chevrolet ta ·stację pogotowia. Przybyły '·ekarz stwierdzH o godz, 8-ej arcydzieło Fredry „Pan Jowial$RODMIEJSKA 20
tel. 107-79, nio do sprzedania. Telefon 262-81.
groźny stan denata, któ'rego przewlózl do szpl- ski".
- - - - - - - - - - - - - - - - - - tala Ubezpleczrtlnl.
.
Przyjmuje od g, 8-10 i od 4-8 w1ecz.
ENERGICZNA wymowna pani dobre! prezencji
Dr. M..wt. •
otrzyma stalą prace w poważnym przeds!ębior
•
•
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20-lecie Państwowei Sz~otr Handlowei M~skiei.
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nowego sztandaru. -

Pracownicy tramwajów dojazdowyćh
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lóDż

wystawił
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drużyny
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Naukowe zasady zdrowia

POLAK TWORCĄ GASTROTECHNIKI
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powstańca na1poczytn1e~szym

Paryż, w listopadzie.
Ó·.:rzymakm niedawno nową książkę:
Radio - Cuisine (Radio ~kuchnia, kroniki gastronomiczne, nadawane przez radio)
przez Edwarda de Pomiane. Jest to już dru
gi tom, pierwszy ukazał się ·przed dwoma
laty.
Obydwie książki napisane są w formie
przystępnej, ciekawie, żywo:
tematy kuchenne potraktowane w n!ch zostały z zamilowan :em przez autora o dużej skali kultury literackiej.
Ale na tych komplimentach w stosunku
do tych dwóch książek poprzesta1nę. Nie
one mnie interesują, ale os.oba ich autora,
który jest Polakiem, a raczej Polakiem i
Francuzem w jednej osobie.
Profesor Edward Pomian Pozerski, bo
o nim to mowa, urodził się 20 /kwietnia
1875 roku w Paryżu, właścćwie mówiąc na
Montmartrze, który w tych czasach jeszcze
był wielką osadą, tonącą w pla.ntacjach winogr0in i łanach zboża.
O_iciec jego, również Edward Pozerski
urodzony w 1829 roku w Wilnie, skazany
za udz!ał w spiskach r. 1848 na zesłanie do
Syberii powrócił z wygnania do Polski dopiero w 1862 roiku, ażeby niemal natychmiast przystąpić do powstania: władze powstańcze mianowały go „naczelnikiem policji narodowej miasta Wilna". Niestety powstańcy musieli niebawem ucnodzić z kraju. Wśród tych wygnańców znalazł się i
Edward Pozerski.

Matka profesora Edwarda Pozerskiego,
była z krwi pół-Polką i
pół-Rosianką. Córka Polki i rosyjskiego lekarza wojskowego, Bie\ajewa, siootrzenica
warszawskiego generał-gubernatora Skwar
cowa, panna Olimpia, z krwi tylko pół-Pol
ka, z ducha była callkowitą Polką. Toteż,
kiedy wybuchło powstanie 1863 r. przystą
piła do tajnej akcji patriotycznej, należy do
sekcji kobiecej Komitetu Narodowego, uła
twiła ucieczkę więźniom, a po upadku powstania, wraz z innymi skompromiitowainy·mi działaczami i bojownilkami wyemigrowała najpierw do Szwajcarii gdzie poznała
Andrzeja Towiańskiego, a następnie w
1865 roku do Pa1ryża.
Tu spotkała swego przyszłego męża
sybiraka, z którym za parę lat, w 1869 roku wstąpiła w śluby dozgonne i spędziła
39 lat szczęśliwego małżeńskiego pożyda.
Edwaird Pozerski, początl\<owo pracow-
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na polowaniu

państwowyc:cih tasa._h rezy
dencji Rambouillet w pobliżu Pa
ryża odbywa się obecnie polowanie reprezentacyjne, na które
prezydent Lebrun zaprosił kor~
pus dypl<'m"tvczny. Na zri~rdu:
Prezydent Lebrun udaje się .kon
no na polowanie.

DziałaJność

1

W

swą nauikową

rozpoczął

Dziś profesor Pozerski jest sławą . Prace iego tłumaczone są na wszystkie jęz)l1ki.
Niemieckie wydanie jego książki ,,Kuchnia
w 10 minutach" sprzedawane jest w ilości
trzech tysięcy tygodniowo. Otrzymuje on z
całego świata tysiące listów, proszących o
ws'kazówkę i radę,
rozstrzygnięcie sporu.
Na wszystkie listy własnoręcznie odpowiada. jest wtedy szczęś liwy, czuje, że się na
coś przyda jego wiedza, jego talent, jego
wysiłek.
Głębolkie też

zadowolenie bije z pięknej
rasowej twarzy profesora Pomiana. Co za
piękna głowa, bez zmarszczek, choć okolona siwym włosem. Czyżby i pod tym wzglę
dem wyryło swe pięmo życie, budowa1ne na
naukowych zasadach zdrowia?
Czyż potrzebuję dodać, że Edward Pomia,n-Pozerski, głośny uczony i p1rofesor,
stuprocentowy paryżanin i gorący patriota
francuski jest j ed:iocześnie dobrym, wzorowym i zasłużonym Polakiem.
Mamy wrażenie, że te oraz inne zasługi
nie zostały dotychcz::is należycie ocenione
przez polskie społeczeństwo. Ujaiwniając je
dzisiaj, spełniamy jedynie nasz publicystycz
ny obowiąz~ wobec tej szacownej postaci.
Dr. Stefan Włoszczewski.

Edward Pozerski, junior od czynności „preparatora" w laboratorium fizjologii. w Sorbonie. Stamtąd przeszedł do Instytutu Pasteur'a, gdzie doszedł stopniowo do wysokiego stainowiska „szefa laboratorium". Jednocześnie jest od 17 lat profesorem w Instytucie Naukowym Higieny Odżywiania
(Institut Scientifique d'Hygien Alimenta;re) gdzie co roiku 32 słuchaczy na 400
ubiegających się o ten przyw1lej słuc'na jego wykładów teoretyczl'!ych i praktycznych.
Profesor Edward Pomian-Pozerski zdobył sobie rozgłos przede wszystkim jako
twórca nowej galęzi wiedzy, którą nazwał
Gastrotechniką. Jest to wiedza o zasadach,
prawach, własnościach, celach racjonalnego -0dżywiainia się. Wiedza więc - kuchen
na, ale nie - 'kuchenna sztuka. Prace jego
zostały wielokrotnie odznaczone, przez Aka
demie, Instytuty i Towa·rzystwa Naukowe.
Jest laureatem Francus'kiej Akademii Nauk
Francuskiej Akademii Medycyny.
Zamieszkały w Chicago, Walenty HorAle cel ściśle nauawwy nie wystarczał biak, lat 50, cieszył się sławą dobrego meprofesorowi Pozerskiemu.
chanika. Był on takie wynalazcą, ale jego
Wydał więc jedną, drugą, pięć, dziesięć wy.nalaz.ki nie przyniosły mu uznania.
Ostatni jego wynalazek uczynił go głośprac, niektóre w pięćdziesięciu tysiącach,
niektóre, jałk naprzykład „La cuisiine en six nym, chociaż Horbiak1 nigdy nie będzie o
le~ons" (kucania w sześciu lekcjach), w tym wiedział.
Wziął on niedawno temu żelazną rurę 1
stu tysiącach egzemplarzy, wygłaszał odczyty, wreszcie, od kilku lat co piątek, prze trzystopowej -długości, .wsadził w jeden komawia do milionów słuchaczy na falach ete niec nabój rewolwero• ·y, tworząc coś w
rodzaju fuzji. Trzeba było tylko mechaniru przez radio.

Jakoś

N 1rl 1 ll1a111·Gferd1w1.

Prezydent Leb1un

nik w pewnej fabryce stali nastCi)nie, wraz
z małżonką samodzielny wytwórca w przemyśle konfekcyjnym (kwiaty sztuczne), zo
stał pod koniec życia kierownikiem Polskiego Biura Dobroczynności, założonego przez
Komitet Pań Polskich w hotelu Lambert.
Zmarł w 1908 roku i pochowany ~est na
cmentarzu Mo,ntparnasse we wspólnym gro
bie emigraintów-powsta1'iców.
Oli mp ia Pozerska zmarła w 1919 roku i
pochowana została na cmentarzu „polskim" w Mon~morency w grobie rodzinnym
ufundowanym przez profesora Pomian-Pozerskiego.
Syn Edwarda i Olimpii Pozerskich wstą
pił, mając lat pięć do Polskiej Szkoły Batignolskiej, skąd uczęszczał do liceum Condorcet. Po uko11.czeniu liceum rozpoczął
studia uniwersyteckie jednocześnie na
dwóch wydziałach, medycyny i przyrody,
które ukończył z tytułem dolktora obydwu
tych fakultetów.

autorem

Es ·,a1ad1 ona
wnowym
samochodzie
smutnym
zakończ

Polskie przysłowie powiada, że „kradzione nie tuczy". Francuzi mają podobne
przysłowie, ale 20-letni student, Robert
Dorville, był widocznie innego zdania, gdyż
postanowił użyć cudzej własności dla wła
snej satysfalkcji. Przechodząc przez place

•

Smierc· przy ognisk--.
OSOBLIW•

sobie, .abym mogła drugi raz
w życiu zakocliać się. Dziedzina ta jest mi obca, daleka
i nie interesuje mnie wcale. Wychodzić za mąż tak tylko,
aby wyjść lub .aby problematycznie uszczęśliwić drugą
stronę nie mam zupełnie zamiaru. Nie jest mi to potrzebne. Pomijając to wszystko, co okazało się z Bragetonem, już przecież wtedy, kiedy jeszcze miał on moje całe zaufanie - przekonałam się, że nie p<>tr.afię zmusić się
do współżycia małżeńskiego, że w tej dziedzinie nie może już być żadnych w moim życiu zmian.
Mam tylko wyrzuty sumienia czasami, że niepotrzebnie Piotruś - tak jak mi się zdaje - brnie w uczuciu
które prócz rozczarowania nic innego przynieść mu nie
mote. Ale właściwe postępowanie tego młodego człowie
ka jest takie, że gdybym na przykład chciała z nim na ten
temat poważnie i kategorycznie pomówić - nie miałabym żadnego punktu zaczepienia i mógłby mi śmiało p:lwiedzieć, że wcale nie jest mną więcej niż po przyiacielsku zainteresowany.
Moje przypuszczenia, że się
we mnie kocha, opieram jedynie na czymś, oo tylko wyczuwam, a co zupełnie nie jest uchwytne.
Czasami zresztą sama miewam wątpliwości co do jego uczuć, a raczej zadowolenie, że w przypuszczenia.:h
moich się mylę.
Bo wołałabym, aby nie kochał się
we mnie. Chciałabym, żeby życie ułożyła mu się dobrze
i bardzo szczęśliwie, a tak ułożyć się może tylko poza
mną - nigdy ze mną.
·
Kiedyś zaczęłam
o tym mówić z panią Varibont.
Z chwilą gdy powiedziałam jej, że nie mam żadnych zamiarów matrymoni.alnych w ogóle - zaczęła mi dowodzić, że moje przypuszczenia co do Piotrusia są mylne,
że nie jest we mnie za1
kochany, jedynie tylko ogromnie
mnie lubi i odnosi się do mnie jak przyjaciel.
Podejrzewam moją najlepszą przyjaciół.kę, że prowadzić chce w stosunku do całej tej sprawy
„chyt-ą '"
grę! Ma nadzieję, że uczucie solidnego i tak „czarujące
go" chłopca (jak się o nim wyraża) wreszcie zdo będzie
moje serce, a wtedy i negatywne moje ustosunkowanie się
do sprawy matrymonialnej siłą rz eczy samo się zmieni no i wszysl!ko będzie dobrze. A tymczasem - ni ech czar
nie

DESP.ilłAT.

zmu do spowodowania eksplozji.
Ale Horbiak i na to znalazł sposób.
Rozpalił ognisko na podwórzu, włożył
naładowany nabojem koniec rury do ognia,
sam zaś usiadł naprzeciw drugiego końca
i czekał.
.
Gdy koniec z nabojem rozgrzał się, nastąpił strzał, Kula -przeszyła Horbfakowi
serce i „wynalazca" padł trupem na miejscu. Co było przyczyną tego rnzpaczliwego kroku - .nie wiadomo.

20 marca 1932 r.

wyobrażam

ba·rdzo przyjemną, zupełnie nieoczeLuizy! Jeszcze jedno szczerze życzliwe
dla mnie serce. Entuzjastycznie, tak jak wybuchową jest
jej natura, rzuciła mi się na szyję niby n.ajbłiższej na świe
cie istocie.
Zaprosiłam ją na obiad, który zjadłyśmy w moim pokoju. Bez przerwy usta jej się nie z.amykały tyle miała mi
do opowi.adania i tak wszystko chciała powiedzieć. Jej
prarownia sukien prosperuj·e z każdym rokiem ł·epi,ej, bę
dzie nawet musiała Wkrótce wynająć znowu większe
mieszkanie, bo w obecnym nie może się pomieścić. Mąż
Luizy prowadzi w dalszym ciągu swój zakład fryzjerski,
jest w niej zakochany, a ona w nim.
- Nasze życie to szczęście, i pani je zawdzi ęczamy!
- wykrzyknęła Luiza na zakończenie swoich opowieści.
Córeczkę, która ma obecnie pół roku, nazwali moim imieniem. Oczywiście przywiozł.a mi jej fotografię i była
uszczęśliwiona kiedy zachwycałam się tym maleństwe m.
Byłaś właśnie ta·ka, kiedy widzialam Cię ostatni raz,
Maju.
Ale Luiza nie wiedziała jakim bólem ścisnęło mi się
serce na widok jej dziecka i dalej opowiadała mi o tym,
jakim wi elkim szczęściem dl.a nich obojga j est ta dziewczyneczka.
Dopiero pod koniec wizyty swojej, Luiza rozpakowaIa taj e mniczą paczkę, która wciąż leżała obok na fotelu.
Była to piękna suknia wiiytowa z grubego ciężkiego
jedwabiu ślicznie uszyta, w doskonałym guście i wedłu5
ostatnich modeli. Prezent od wszystkich trojga - j:ik
powiedziała dla mnie.
Przyznaję, że był.am bardzo wzriuszona.
Naturalnie suknię musiałam patychmiast przymierzyć.
Leżała znakomicie, nj.e potrzebna była żadna poprawka.
Luiza dumna była z tego niesłychanie i tłumaczyla mi, i'ż
takie właśnie ma doskonałe oko, że j eśli dob rze zin
klientkę robi ć może bez miary.
Potem nas tąpiła gorąca prośba, abym w tej właśnie
sukni zrobiła swoj ą foto grafię i pr zysłała j ą do Lion.
Oczywi 4cic obi ec ał.am i zrobię to.
W czo raj

miałam

kiwaną wizytę

-

1

działa!
1

finałem

Kochana moja poczdwina! Wiem, że chce dla mnie
:ak najlepiej, a ni e znaj ąc moj ego smutnego życia - są
dzi że możliwym jest b,udowanie go n.a nowo!
Mam moj e drogie sierotiki - jestem im potrzebna mam Marysię - mam pracę zarobkową i daj Boż e, żeby
bez zmian na gorsze tak już życie moje Ełln~ł9 do koń.ca.

5 kwi etnia 1932 r.
Od kilku dni bawi w Genewi e Piotru ś. Mieszka n:i
mieście, ale stołuje się w nas zym pensjonacie,
dzi ~ki
czemu jest stalym u nas gości e m. Pani Varibont jest za chwycona takim ulkładem rzeczy - ja mniej. Jeż eli jedn?k EiQtirµś tak si_ę b~c!.zi cały czas zachowywać, j 1k

des Acacias, Robert Dorville spostrzegł nowiótki samochód, należący do p. Lemay
zamieszkałego przy ul. de Monc; w Valen·
ciennes. Drzwi samochodu były otwarte
Nie namyślając się długo, Robert Dorvilh
namówił swego starszego brata Michała
kolegę, Alfreda Thery, na przejażdżkę cu·
dzym samochodem do Qt:tesnoy, gdzie wła·
śnie odbywał się kiermasz. Wesoła trójk<
usadowiła się w samochodzie i pojechał<
w stronę Quesnoy. Niestety pl'zy wjeździ
do miasta niedoświadczony kierowca kra·
dzianego samochodu został oślepiony św=a.
.tłem innego samochodu i wjechał na tro
tuar. Mało bralkowało, asamochód byłb~
wpadł do głębokiej fosy. Został jednak ba
dzo poważnie uszkodzony, a dwaj niłodzier
cy odnieśli poważne rany. Sprawca teg<
wszystkiego na widok żandarmów zbiegł
Aresztowano go jednak nazajutrz, a wrd:
z nim jego dwóc'il towarzyszy awanturni
czej eskapady cur:lzym autem.

przez te pierwsze dni - to właściwie nie będę miała nic
przeciwko jemu tutaj pobytowi:
Dzisiaj odbyła się moj.a pierwsza lekcja lotnicza. Na
razie zapoznaję się z mechanizmem samolotu.
Do !ej
nauki poglądowej służy awionetka Piotmsi.a. Jako profesor okazał się znakomitym: tlumaczy wszyst,ko z wielką
jasnością i przejrzystością, przy tym nie brak mu humoru. Uznał, że jestem uczennką pojętną i zdolną. Zapowie
dział jednak, że zanim pozwoli mi usiąść przy kierownicy nie tylko na lądzie ale i w powietrz;u, będę musiała
pójść do lekarza, powiedzieć mu o swoich lotniczych zamiarach i przynieść na piśmie jego orzeczenie i pozwolenie.
Zgodziłam się na ten warunek chętnie, bo wiem że
serce mam zdrowe i nie będzie żadny ch podstaw do zabrania mi tego mi.łego siportu.
10 kwietnia 1932 r.
kilka lekcji mam za sobą. W mechanizmie dosko
nale się orientuję, umiem wszystko na „wyrywki", a siedząc przy kierownicy i latając „na niby" szybko spęl
niam rozkazy mego mistrza.
Zadowolony ze mnie twierdzi, że jestiem materiałeni
na dobrą lotnic z kę. Zobaczymy.
Każdy dzień teraz mam bardzo intensywnie zapełnio
ny i cz uję się dobrze. Rano, jak zwykle sierociniec, pri
tern lekcja z Piotrusi·em przy maszynie, lub w domu teoretycznie, następnie wszystki.e moje uczennice i ucznkwie, a na zakończenie wieczór prawie zawsze czym~
urozmaicony. Dwa razy bylam w teatrze z Piotrusiem,
raz w kawuarni, kiedyś znowu na spacerze. W naszym
lotniku odkryłyśmy jeszcze jedną zaletę, Jak dla mnie
niezmiernie cenną: bardzo ładnie i miło gra na fortep:anie.
Trzy dni temu i wczor.aj miałyśmy wieczorem pięk!1y
koncert domowy. Piotriuś grał bez przerwy.
Widać, iE
muzykę lubi i rozumie. Technikę ma wcale niezłą, pamięć znakomitą. Na pewno, gdyby się był poświęcił tei
sztuce - zaszedłby w tym kierunlku daleko. Gdy zapyta
łam go dlaczego nie pos zedł tą drogą, odpowiedział mi.
żie lotnictwo jeszcze bttrdziej pasjonu1e go ni;; muzyka.
Bylo mi bardzo miło i dobrze, gdy wtulona w głębo
ki wygodny fo tel ·w salonie pani Varibont, sł uc hałam
prześ licznych rzeczy Beethovena,
Schuberta, ChopL1:i
i wiele innych.
(d. c. n.)
Już
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MlODO WYGLĄDAĆ'

ruch konny w śr6dm~eści11 ,
C\z.ata.łeh.
ócający w najwyższym stopniu porząna jezdni, ulegnie w najbliższym eta.
. .
. .
.
b~r~zo poważnym ograniczeniom.
J~tz t_ak dz1w111e c~ł~w1elk 1e~t skonstru- : -. W !e~ s.posó? r.ozumując, dJa(:zego
C1ęzarowe wozy konne i to zarówno ~- owany, :te zawsze lep1.e1 smakttje mu owoc pa•n się dz1w1, ze d:z1ec1 zaad1pszczą doroodmłodzi
10ne, jak i na 7elaznych obręczacft, bę- zaka'z~ny . .wtaści~ości t,e y:zyr~.dzone s~; stym.picia wód~i, P.alenia pa_r'lerosów, chomogły krążyć po śródmieściu jedyn;e ~złow.1ekow1 od_ naiw~z~~m1e1szyc11 _chwil clzenia na da_ncing _i t~k _dale]?.
g. 24 do 6 rano. Spraw·a ograniczenfa, i:go_ ~ywota. Juz malenk1 bobasek, kto remu I
- Przecreż dz1ecr me powpnny...
u wozó:v konnych była przedmfofein j c1oc.1a _POdar~:vała osiemnaście grz~chote~, . I doro~li. nie wo winni za#:Irościć dzied w łonie władz drogowych, a r6wno· wolt 8·1ę bawic własnym palcem, lktory ssie c1om. Ale JU:C na W'Vno tak zostanie że pan
·nie ustal.one zostały trasy i :· "C.tny otr z um.ifowanicm ku zmartwieniu mamusi. będzie żało·v1rał, żeiinie ma apeitytu na cukier
owe" dla. ruchu ~iężaro-:·
·· obrę- Później, gdy chodzi dosZ'koły, zamiast bu- ki, a dzieci, że im\nie wolnoynapić się koWklkicj ·warszawy.
łeczki z rnasłem, li:l „dużej pauzie" zamyka niaku.
* * *
się w i·ntymnyrn miejscu i pali papierosy,
jest jeden tylko tsposób,/ jeśli chodzi o I
eJlug danyc!~ _Mi_es·ięczni!·J.. Sfatysty- 1które _mu wca!~ n.;e smakL\ją, ali; ~ą zaka~a- dzieci, aby odZ\vy.c21a~ć je 1od tęsknoty za 1
'go Zarządu 1:1l;qsk1ego, w u11.u 1 w!'Ze- i n·e, więc palemc ich „musi" byc mteresują- zakaza11y111 owocem. Po prOlstu zrobić, abv :
W~rsza,:a Fczyfa 1 276 ~OO mi.esr.k~n
I fak ciągnie się te:n ~ociąg d~ rzec~ za- ow.oc .za~azan.Y ,przestał być \zakazany. Ody/
. Liczba ich wzrosła w c. 1ąg1.1 s1~rp111a i·k'aza;nJćh przez całe zyc1e człowieka. Nigdy dz1es1ęc10letn1 ch1'\Jpczyk ~żądHwie spc_OO osób. Pon·fewai przyrost na-fu.ralny nie będzie się starał o względy własnej żo~ gląda na dórosłych pijących i koniak, nale1ósł tylko 370 _os6b, zwięksienie lii;tby ny, a zawsze o - cudzej. Posada 9rzyjacie ży zapytać go:
szkańców wyn·1ka t ruchów migracyj· fa wydaje mu si~ lepsza, wygodniejsza i in
- Chciałbyś skosztio.iw.ać? .<
h.
trafniejs-za, niż własna. Nowe ubranie kole- Bardzo.
* • ~
gt rtf.a Jaf<:iś większy po'wa-b i zdaje się być z
- Proszę barcfZ'o. Masz\tu kieliszek ko
Na to6otach publicznych, prowadzo- lepszego materiału. Gdy jest zdrowy, nigdy niaku i napij się_.
przez miastof zatrncf.rflonych jest po- nie posiadał specjalnego apetytu na, poNie było jes21cze młodego -człowieka,
800(1 robotników, z których m„ i. po- wfo<ltnty, gruszki. Wystarczy jednak, aby który by po wypidiu koniaku, CZYf w6dki nie
4000 - przy robotach drogowych i lekarz lekkomyślnie powiedział !kiedyś: nie skrzywił się ni.erniłosierni·~ nie wypluł te·
Sprawa Nr.1713~FÓtogr.cfie wzko-,t..,C"-~-.._ _.;w
owianych, przy robotach wodociągo- wofno parru Jeść gruszek, działają one fa tal go co wyp·ił i nile, przestatWa>ł słę dziwi·~.
zuiq~• iiletwyl[q póprowt osiąg.o
h i kanalizacyjnych ponad 2000.
nie na pański żołądek - i już gość odczu- dlaczego domśli piją taką.1 „ohydę". B'.>'niętq Pf:tez. panią Fony ~arci)lo.
* * *
wa nieprzeparty apetyt na gruszki.
wiem młodly Wby~~tel nie rm-0że zrozumie~
•
#
ru
li/
M()lE
0,aun
u
AP Ti'.11 S' .l l.Z(J !
tak Jak Ja to uczynllam
Mrarą przeludniirnia mieszkań w WarDoświadczenia dokonywane z ludźmi na smaku koni:akti\ta~:\jcrk starsiiy pan „zako„
I T./łJłJ
11~~~
111
tul'J.'
"'
używał Odżywczego Kreie są następujące cyfry: jeśli u1znać ten temat, zawsze prowadzą do teg'O same- niakowany" nie\morfe,zronm'tieć smaku cu·
zw„ol pienlęc/tir
-t'dnł01!f11łU„~ułof p!ńlłi.:
mu Tokalon Blocel. Nte7 :r .... · ~ ~~~"' ·- .,.-~
które wr~cz wyśmlal1
rzeludnione mieszkania 0 większej li- g? wniosłku: człowieka ciągnie rzecz zabro ki~rl<a .. Ate ~o t~d<i~ próbiefdziectę rri·e bę..
Kobiety 60-clo lul7 7'1X:!o letnie u których mnle,pokl same nre spróbowały tego kremu.ie osób na ~zbę, niż dw"le, có rfcione by- ni~na.,rzecz cudza. Kobieta może przez trzy dz1e JUŻ WJę<:eJi póżądafO' zakazanego otmlfl'Szczld znikły w Ciągu 6-tu tygcdnł. Oto Po stwrerdzenlU zdumiewającego wyniku Sił
j u.Z. bardzo skromnie w !łłótUrrku do ćz1ek1 fat doskonale obchodzić się bez. kro wociu -: ,?fkoho~, któl:g? smak_ moirra
zdumf6W'aj11ce wyniki dołwładc'uó opowte. • narównf ze rnnlł zachwycone."
dzłatte w pewnym wledeńskłrn CZaS'oplśmle.
Odżywczy Krem Tokalon Blocel należy
dop1~0 w wieku do;.ruiłym.
zagranicy, gdzre przyjmujs się Jedną l'odyfowych panfofelk6w i gdy pewnego „rozgryzć
- S11 to nfe.zwykle. wynik[ odżywiania skóry stosować co wieczór. Odmładza skórę podczas
ę na jedną izhr, Wówctas rta 1~ 989 dnia jakaś Jej przyjaciółka sprawi sobie Podobnie rr.ależy rcbić z papiezosami, cyga
u pomocą Bfocehr -cennego, nitfnralnego snu. Budzisz si~ młodsza z każdym rankiem.
s.zkafl.Gów jednon;ibowych w całi}j wa:r„ pantofle ze skórki !krokodyla kobieta mu- rami itp. Dawać w.szystko \®:skosztowania
•lcładnlka nłezbędnego dla każdej młode}
Podc:zas dnia należy stosować Krem lokalon
ł nłepornarnaone.j skcSiy. Btoceł wchodzi koloru białego, który czyn! skórę jasną, gładk~
ił tylko 27 076 je!t ł'łi~ptze1udnłonycłt, śi" mie~ takle same.
'
"
dziecku, a dzieciti przoestanle narn zazdroobecnfe w słfad kaUeJ tuby Odfywe!zego Kre- śwteżii, usuwa wągry I rozszerzone pory.
ariowi okóło 25 proc~nt, W <l:zlrlnicy,
Te cfąźności człowiecze nie dadzą się na ścić, _Ni~tety dfa./dor01łych' ten system nie
mu Talca1on kolona różowego, sprepłlrowane-Wyniki osiągnięte w tysiącach wypadków
90 wedlilg oryginalnego- francuskfego przepi.. były tak niezwykłe, że śmiało możemy dać
reśloncj osłami ułic; Dtikiej, Przejud, wet ~yfhtmaczyć zazdrością, czy zawiścią. n.adaie stę.
su. znakomitego paryskiego Kremu Tokalon. h; gwar4ncfę plenlęfnii. Kup dz!! Je~e po
&fSldtJ, Lesino ł Płóeką -0raz kOle1ą ol> f'rzec1::t młody obywatel nie powinien za.
S~BELLA•.
Przeułtal ponr:fszy list w którym pani Fany 1 tubie każdego z Odtywc~h Kremów Toawą rtieprtełudnionych mieszkań je.dno zdrościć d,Or,osłemu, że pa]i cyg~ra, jeśli je„
. ~ana St.abe!Ia; postanowiła ZQISfać zło.Marcfffa (totogr«fle Jej Slf zamle:nczone PQ- kalon. Stosuj je według wskazówek w ciągu
1
.-yłeJ) apowl4d'a o swym
dośwlad<zzenlu:
lCJ..clu dnł. O Ile nie bc;dzlesz zachwycom1
y'ch je9t ok.oło 20 .procent Znaczy to, go niłodpenczemu organizmowi te cygara dz1·eJką-włamywadt k~.. Chłopy m~gą .Wyda.Je' mł s~ ie to cud. Jeszcze przed nfezwpde szczE;-łlhrym WJnlkiem, prześlij
śto~u11kl mie&zkani&We ą tam gorsze, wcale nie smakują. Afe z drugiej strony pom.yśiała - mo~ 1 Ja. Aby z.realizować
dwoma mtesf4camr miałam zmarszcrld r B· nam opakowanJc nawet feśll krem byłby
w całej Watszawie. Dzieolnka ta~ człowiek ?orosły z "iekłamaną zazdrością iswoie emancypa~~ne P?",1Ys.ły,, zaopatrzy
• na ezole, naokoło oc;zu I ust. D:zlł wszy- wlc;cej ntź do połowy zużyty, a zwrócimy
'I największe odsetki mieukań, odina• odzywa s1ę f wzdycha od czasu do czasu: ła ~1ę w nar~ędz;a złodziej/s~1e i upatrzyła
st ....., przyjaciółki podziwiają mojq gładkq, t pieniądze w caloścL Ontax, Warszawa
Ju"!t d:dewczc;cą skór-:. Radze; Im wszystkim. Ste;plńska 9.
·ących się krańcowym przeftułnieniem
- Ach, jak dobrze być dzieckiem!
sobie o~ow~edn~e .młeszkame. J?la ~raku
-..
tm,
6 do l l osób i powyżej 12 Q!6b na iz- Dłaczego? - spytałem łdedyś takie- wprawy ~ręctła się Jedn~k Pf.Zed mm niez?~
W .ogóle War~zawa od,znac:ia &ię ogro- go wzdycha-cza.
cydo~a01e tak długo, a~ 2~łarmowany JCJ
15.00 Zapomniane groby - pogadanka
liczbą mie9-:ikań 1krajnie przeludrtlo- pziecko zjada z apetytem cukierecz- pode1rzany.m zachowamem poster.unkowy 17.SO Koncert popularny - z Poznania
h. Mieszkań tylko jednoiżbowy,h, za- ki, ciasteczka, posiada...
zap~ow.adz1ł e.mancyp~nrkę do Iromisarl.alt! 19.20 Transmi!ja z cmentarza Obrońców Lwowa na 15.10 Koncert kwartetu smyczkowego Rozgłośni
l.yuako-.ie
Krakowskiej
szkanych przez 6 do 12 i wi~ce} os6b
- Zaraz_, ża.raz! A czy part nie mógł- gdzie niarzędz1a .skonfrs~owa~o.
16.00 Dziennik popołudniowy
19.50 Muzyka z płyt
ponad 11 OOO, zaludńi.onych pr*ez by, gdyby 1;hciał; również zjadać codzien, Sąd 9rodzk1 sk~zał Ma,~1~ Szabelłę .za 20.30 Audycje .informacyjne: Zbiorowe wiadomości 16.05 Wiadomości gospodarcze
eportow~, dziennik wie:zorny, wiadomości me. 16.15 Zakazy j naknzy w szkole _ gawęda
. 0&0by, Około 100000 mieszkańców rtle pięć cukierków i cztery ciastka?
u~1łowame do•konamafkradzrezy na 1 m1ereorolo~czne. Nan program
16.3() Muzyka organowa - z Poznania
1cy :iyije tatem w war.an.kach ur4gilją-Mógłbym, ale a.ni cukierłki, ani ciast- siąc aresztu.
21.00 Stanisław Moninsz:ko: „Widma" - sceny li- 17.05 Pierwsze walki 0 ziemie pol&kie - odczyt
Jerzy
Krzeckł.
li najprymitywniejszym wymaganiom ka wcale rnf nie ~makują.
ryczne według poematu Adama Mickiewicza pt. 11.20 Koncert solistów
Ciężarowy

Poni Morcilla o(lowiado iak
a s·4 o 10 lot

[.ee.

-

· ny. _PozV/am na ~gólną liczb~ 248 OOO

-- No wi~c, dl~czego pa~ żałuje?
, - fłrn ... zal m1, że m1 me smakują, a ,~&

ś_zkan w . a~szawie 12(). OO~ 1e~t prz~1onych, tj. hczą.cych więcej, mf dwie dzieciom smakują.
by na
Stanowi fo 50 procent wszy,
eh mieszkań w stolicy.

_mm______________

izbę.

Zarząd

• ••

żoHbotza.n zebrał

w droinstytucyj społecz11ych
ć!dzielni mieszkaniowych, czynny.eh n!
ibó'iiu, materiały1 d<>tyi:zące potrteb ittrty.cyJnych w tej dzielnicy w najb1ltst.ym
\b.udżetowym. N a podstawie tych ma„
ałów opracowany będzie obszer.ny me~
riał, który będzie :złożony 7/auądowf
lskiemu z pr-0śbą ó uwtględnietile poat6w mieszkańców omawianej dzielni·
w preli111inarzu budźetowym na rok
Stow.

ankiety

wśr6d

9/40.
Ulica

* na* żoliborzu
*

Gdańska

jest

wy„

położona od wytyczortej linii niwelacyj·

. Wskutek tego poziom ulicy jest wy,ż
od poziorr1u domów, co niezmiernie uónia dojazd do tych domów, W związku
ym Stow. żoliborzan zwróciło się do
dz miejskich o przebudowanie ulicy
ańskiej i obniżenie jej poziomu.

„Dzłady„ lx Wilna)
22.00 „Od autobiografii do powieści" - 12kic }i.
teracki (z Poznllllia)
22.15 Włoskie sonaty skrzypcowe
23.00 Osta~ie wiadomośc! dziennika wieczornego,
komunikat meteorologiczny
23.05 Wiadomości z Polski (w języku niemie~kim)
2U5-23.55 Pr<>gram Warszawy II

18.00 Audycja dla wsi
18.30 „Na!z język'•
,.. „
18.40 Plusy i minusy rekordów sportowych - dy119
~
skusja
19.00 Muzyka salonowa w wykonaniu małej prkie.
WTOREK, 1 LISTOPADA.
p 0 1 k"
R d"
5t
ry
s iego ~
'·· , Warszawa ,I (Raszyn)
20.35 .Audycje informacyjne: Dziennik wieczorny,
wiadomości meteorologiczne, wiadomości spor.
i inne Rozg}d6nie Polskie.
towe. Nasz program na jutro
Łódź,
jak
Raszyn,
oraz:
7.15 Pieśń' „Ave Maria"
21.00 Kon~ert chopinowski w wykonaniu· Henryka
7.20 KO'llcert porltnny w wykonaniu orkiestry Raz. 8.20 Muzyka z płyt
Sz.tompk.i
Po nabożeńmvie około g. 10.30: Koncert życzeń 21.30 „Rozmowa
głośni Lw~skiej
wieczór li.
0 życiu i śmierci" Lódzłdej Rodziny Radiowej
8.00 Dziennik poranny
teracki
8.10 Jak Wlad1sław Hfn'man kościół fundował? - 15.25 Kwartet smyczkowy Konserwatorium
22.00 Muzyka religijna - płyty
19.50 „Zaduszki" - poezji> . montaż
pogadanka
22.55 Przeględ prasy, ostatnia wiadomości dziennika
8.20 Muzyku z pł)'t
20.15 Muzyka z płyt
-wieczornego, wiadomości meteorologiczne
9.00 Transmisja nabożeństwa z koki-Oła na KośeieL 23.05 Zakończenie audycyj
23.05 Wiadomości z Polski (w języka angielskim)
cu w Cierlicku Górnym (przez Katowice)
23.15-23.55 Program Warszawy Il
Po nabożetistwie około g. 10.30: Muzyka z płyt
śRODA, 2 LISTOPADA.
11.45 XI Ogólnopolski Zjud Kół Misyjnych - reŁódź, jak Raszyn, oraz
Warszawa I (Raszyn)
pertaż (z WHna)
5.30 Pieśń poranna
11.57 Sygnał czasu i hejnał z Krakowa
J inne Ro.zgłośnie Polskie.
5.35 Muzyka poranna - płyty
12.03 Poranek mnzy>czny - z Poznania
14.00 Muzyka symfoniczna - płyty
13.00 ,;z 2aświatów" - opowiadanie autentyczne
6.30 Pieśń poranna
14.50 Lódzkie wiadomości giełdowe i odczytani&
13.17 Muzyka obiadowa - z Krakowa
6.35 Muzyka z płyt
programu
14.45 „Mam 13 lat" - powieść Janiny Morawakiej, 7.00 Driennik poranny
7.15 Muzyka z płyt
18.00 Kiedy będzie miejska woda? - r·•-" ':n1ka
dla młodzieży
15.00 Audycja dla wsi
8.00 Transmisja iałobna nabożeństwa z kości1>la 18.10 Muzyka z płyt
18.25 Wiadomości sportowe lokalne
16.00 Z pleśnl11 po kraju
akademickiego św. Anny w Warszawie
22.00 Pogadanka aktualna
16.30 Recital forlepianowy
9.00-11.57 Przerwa
22.10 Koncert solistów
17.00 Teatr Wyobraźni: „z tamtego świata" - poe-111.57 Sygnał czasu i hejnał z Krakowa
mat Marii Konopnickiej z ilustracjł muzyczną 12.03 Audyrja południowa
22.45 „Zgrzebna kantyczka" - L. M. Staffa (aud~
(z Poznania)
13.00--15.00 Przerwa (programy lokalne)
cja literacka) - recytacje wierszy

•iM'-1/!f.DJI•
w.„
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pielęgnowała go troskliwie., wy do za!.atwienia w mieście. Pan źle spał i niebawem wsiadła do wagonu z milionem nie wolno otworzyć safe'u należącego du
nawet robić mu zastrzyiki. Tis tej nocy; zrobiłam mu teraz rastrzyk, po blisko franków w swej haftowanej torbie. nieboszczyka bez obecności dwóch przedStangret przyjechał po swą panią na stawicieli skarbu państwa? Tisserand miał
a serand dał jej pełnomocnictwo, upoważnia którym zasnął. Niechże nikt nie puka do
iii
-. jące do otwierania safes'u w banku, p;dzie jego pokoju, póki on sam nie zadzwoni. stację. Latarnie paliły się już wszędzie. spadkobierców w osobach dwóch bratan- Pan nie dzwonił w ciągu całego dnia ków. Wdowa jego oddała im z rąk do rąk
- Jak pani każe - odparli, jakkol. 1~k
- Ilekroć spoiykiim panią Tisse1 1 ' złożył swoje papiery wartościowe. Wob~c
ani
razu - informował - walczyliśmy z trzy czwarte płynnej gotówki, bez któr~j
owiadał stary mój przyjaciel_ Carlomc1- tego, że ~ilka_ z .nic.h wylo~owanych zosta- zdziwien~ 1:ie_co .. Mająt_ek bowie.n. ~dlegl_Y
nie zdołaliby nigdy pozostać przy posiadło
e pokazując narn oczyma siedzącą 11a ło przy c1ągnie111u 1 chodziło o to, by W'f- był o dz1es1ęc ktlometrow od ~cyik1. Dziś chęcią zaniesienia mu mleka na górę.
- Mam nadzieję, że ni.e usilowaliście ści. Tak. Bezwątpienia. Pani Tisserand je~t
\'Ce niemłodą już damę, której kapelu~.z mienić je na inne puikownik nalegał, by żo autem przebywa się przestrzeń tę w dzieióropu~zem nadawał wygląd woj-0wni- 1na udała się do sąsiedni.ego mia$:l dla do- sięć minut zaledwie, ale w owej epoce sta- budzić go - zauważyła głosem wydobywa co się nazywa kobietą z głową!
- Ale nie z sercem! - podchwyciła naj
,. - tylekroć przychodzi mi rta myśl, te konania transakcji. Była to nie byle ja~a no wiło to czterdzieści minut jazdy końmt. jącym się z trudem z jej krtani.
- Nie, wobec formalnego zakazu pani.. zapalczywsza z siostrzenic - wsiąść do pl)
ów dzień, kiedy Tisserand zacny mój to wyprawa: majątek pal1stwa Tiss _ran,· od- Potem trzeba było wsiąść do pociągu ko~
ciągu w swoim piaskowym kapeluszu i purzysz broni awansowany na podpułko- dzielony kilometr.ami winnic od stacji był lejki wąskotorowej, na który właśnie czeka Ale czas dłużył się nam bardzo.
Przyjechano
do
domu.
Psy
wyły
przepielatych
rękawiczkach, podczas gdy nieika jednocześnie ze mną, wybrał się w „za g-Oraml" jak wyrażano s:ę wówczas. my, a który za:trzymuje się, jak wiecie po
dróż z której nikt nie wraca. żona jego, IDziś przy dobrym aucie życie codzienne pół godziny mi~dzy dwiema st.acjami dla ciągle i posępnie. P.ani Tiserand weszła boszczyk mąż leży sam jak nieżywy pies .
bieta z ia:.lową, ~ykazala niewiarogodną 1uardzo jest upr~szczone: Nic wi_ęc dziwne-· pr.zepus~cz~nia ~ociągu to:varowego. R<:b~ sama na schody, wydobyła z kieszeni klucz w rowie, po to by oszukać skarb państwa I
tost prz'JtOmrtośc umysłu.
go, i·e pułkownikowa nieusta11111e potrzeb- więc dz1es1ęć mil na godzin. Przy krótfktm od pokoju nieboszczy'ka męża i otworzy- To ohydne!
- Tak - zauważył Carlomagne - !1!Tisserand -przeszedł na emeryturę wkrót 1?a przy c~,orym, jak? jedy.n~ w domu umie dniu . zimowym pani Tisserand nie mogła wszy go udała się wprost do biurka pułko
wnika
by
zamknąć w nim zabrane papiery storię tę szeptano sobie na ucho komentując
po otrzymaniu odznak podpulkownikow-1 ~ąca '.ozb1c zastrzyki koram111y _rod~rzymu- wrócić przed nocą ~o d_omu.
.
+
rozmaicie. Ale znam krytyków mniej suroich. Wobec tego, że serce nie dopisywa- Ją~e 1ego s_er~e, odkładała SWÓJ wyiazd l
Stanąwszy _w m1eśc1e :.tdafa się W_Pr;s· w.artościowe.
Wówczas dopier-0 narobiła alaimU i wych od was.
mu przy wsidaniu na koii, lekarze zale- dnia na dz1en.
do b~nku, gdzie po~azała pełno1~1~c111_cL\-O
- Nie rozumiecie dziś, moje dzieci, wa
i mu spokój i wiejskie powietrze.
Pewneb1:10 ranka, akurat .• ~:1wili, gdy podp1s.:~e przez męza. Wygląd Jej me u- nadbiegłej shtżbie oznajmiła zalewając się
.
,
,
.
derzył nikogo: oczy wdowy były suche, ru łzami, że pan nie obudziwszy się westchnął gi jaką pokolenie nasze przywiązywało do
- żona T1sscrand a. wym?gla rta ~lltl zbliżała się z igłą przyśrubowaną d-o strzy chy zrównoważone, spokojne. Dyrektor przy niej Joekko i skonał. By nie zauw.ażono rodowego majątku! Ojcowizny! Był to depno_ ?bszernych wlośc1. tutaj, ~ rodz111- kawki do jego łóżka Tisserand, "Nestchnął banku służył jej radą w sprawie wymia:iy że ciało było już zimne oddaliła wszystkich pozyt który przekazywano nietknięty!
- Pani Tisserand nie jest kobietą b~z
~h 1e1 ~tr~nach, sk!ad.aiącyca się prz_e~a lekko i skonał.
wylosowanyc:h papierów wartościowych domowników, postanawiając zrobić ostatie z win111c, tych kultur o znacznei inW pół godziny potem pułkownikowa w po czym otworzono jej safe. Pozostawiona nią tualetę męża osobiście. Po czym przyw- serca: dobrą i oddaną była żoną dla pułko
tno~ci, wymagają~ych duże_go. nakładu swoim kapeluszu piaskowym, popielatych sama sobie pułkownikowa zg.arnęła jego z;i dziawszy grubą żałobę którą nosi dotych- wnika. Miała jeszcze po jego śmierci ws2el
acy, które ~ą rac~eJ przeds1~1orst'A~em rękawiczkach i z antyczną swoją torb:. hai- wartość - grubą paczkę obligacyj i pre- czas czuw.ała przez całą noc przy umarłym kie dane by wyjść za mąż powtórnie, a nii
płacząc rzewnie.
mo to pozostała dotychczas niepocieszoną
ndlowych niż rolructwem w śmlym zna- towaną, przewieszoną przez rami(;'. za- miówek do swej antycznej torby.
- W jakim celu odegrała tę potworną wdową.
eniu tego słowa.
mknęła ap.arfament męża na klucz, któ,·y
- W chwili gd.y wychodziła z banku
- Jest natomiast powtarzam raz
Tisse.rand wyczerpał się, eksploatuj~c włożyła do kieszeni swego okrycia, zeszła jeden z jego urzędników znający pułikowni prawie komedię? - spytały jednoczoeśn;e
do reszty. Ostatniej zimy swego życ;~ na dół i poleciwszy zaprząc konie odezwa- ka bliżej dogonił ją przy drzwiach, by spy- dwie siostrzenice mego przyjaciela Carlo- jeszcze: kobietą z głową!
magne.
Tł. J. S.
e wychodził z.e swego pokoju i zrzad~a la się do wiernej swoje.j służby w te słowa: lać o jego zdr.owie.
- W jąki111 celµ?. Czyż nie wie~iel że
li.o nouszczał łóżko żona nie szczędz!łc
- PaptystQ ! Celestyn.Q ! Mam pilne spr a
- Stan bez zmiany - rzuciła kr6tk9

RISTIANE AIMERY.
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W rni ędzynnrc<lowlch zawodach pl:, wac- Jklas. mając w:rnik 2 :037,8 min. \Vyni~ ten gor
kich w Hanuowe:zc zawodnik niemiecki Ba'·ke szy jest od rekordu świata Amerykanma Kasle
ustanowi! nowy reko~d Europy na 200 mtr, J·a tylko o 0,6 sek.

•
04 zagrozon
Sc hal emist1zost\vach
.Niemiec.
·
w

piłkarskich

\V piłkarskich rozgrywkach okręi:-owrch o mi
Hertha•y BSC
Berlin - Berliner SV 3 :3.
0 ets 11 uts (O rezno ) - Dres dner SV l :o·
scrzostwo Niemiec zanotowano ostatnio szere~
niespodzinnek;
Schwarzweiss (Essen) - fortuna (DiisselB. mistrz Niemiec Scbalke 04 uzyskał ty!- dorf) O:O;
ko remis w meczu z Arminią, spadaiąc w taEintracht (Prankfurt) - Wormatia (Worms)
beli mistrzowskiej okr~gu Westfalii na 6-te 6:3; Admira - Wiener SC 0:0; Austńa - Vien
miejsce.
na Z:z.
Ciekawe wyniki notujemy:

•s a
Pr -Z y S z ł y p Ogr 0 md,Ca- dLoul
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WARSZAWA 1. XI. W nadchodzącą 11ie- · dowej swe im ie, uĄ'zw" ko i adres. Gdy :w~ta
dzielę odbędzie slę w całym państwie głosowa- nie sprawdzone, ze jest wciągnięty <lo spisu,
nie do Sejmu_ Glosowanie trwać będ.zie od wyborca otrzymuje kopertę urzędową i kad~
godz. 9-ej rano do godz. !J-ej wiecz. bez przer-' do głosowania. Wyborca oznaczy na3t~pmc
wy. Może być jednak zamknięte wcześniej, je- kreskami na karcie nazwiska 2-ch kan·iyda~·iw,
żeli wszyscy wyborcy danego obwodu oddana których pragnie oddać głos, poczem po wto
dzą. swe glosy,
W dniu głosowania w myśl żeniu karty do koperty wręczy kopertę przeprzepisów ordynacji wyborczej ck> Sejmu nie wodnic:z:ącemu komisji obwod'Owej, 1d..'>n• w ;e
wolno.
go obecności wrzuci ją do urny lart. 6l:').
a) wygłaszać przemówień, rozdawać ulotek,
W lokalu wyborczym. urządzon3 będą (lsloani też w inny sposób agitować, tak wewnątr~'I ny, zabezpieczające tajność głosowania.
jak i nazewnątrz lokalu wyborczego w promie 1
Karty do głosowania będą sporządzone z
„MŁOT z .KORONĄ"
niu mi> m.
białego papieru i opatrzone pieczęcią okręgob)
h d ·e d l 0 k l
h ze
bom wej komisji wyborczej.
wszystkich chrzcściiańskich
. biorącym
. we 0 zi udziału
? wa ugłosowaniu
wy orc. golubosoczynKarta zaWJ.·erać ma odb1·te sposobem mecha
J•' est znakiem
•
J
me
1 rdzennie pol~kich wyrobów • przemysło- nościach wyborczych.
nicznym: mnner i nazwę okręgu wyborczego.
wych, ustanowionym przez Związek Obro-1
Głosowanie odbywa się w następujący spo- oraz numery porządkowe, imiona i nazwiska
na posłów wydrukowanych w kony Przemysłu Polskiego.
sób: wyborca 'vymienia wobec komisji· o.h wo- kandydatów
lejności umieszczenia ich na liście, tudzież objaśnienie dla wyborcy o sposobie wypełniania
karty,
r
r • •
r
O godz, 21 przewodnicząc§ zarządzi zamknięcie lo~u wyborczego. Odtąd gl~sować mQ
gą. tylko c1 wyborcy, którzy przybyli do loka„1'·u io;~d~~:·i:~~i~!a wyborcza niez:włocznie

Okropna sm1erc
' • wIasc1c1eIa t aksowk•I
Fatalny karambol na ulicy.

GDYNIA, 1.11. - W poniu:ziałek okJ- nia motocykla z samochodem. Wypad~k po)
godziny 13-ej zdarzył się na ul. świę- ciągnął za sobą 2 ofiary.
ł
tojańskiej przy skrzyżowaniu z ul. KwiatMotocyklem jechał Tomasz Krawiec ZłfJ
.
i kowsk"1ego wstrząsa1ący
wypa d ek zderze- lat 34, właściciel taksówki z Orłowa, ma.ze słusznego założenia, że nabrać musi wir,:
jąc na tylnim siodeMru za pasażera swą żokszej rutyny ńngowej. Sytuacja Louisa
nę. U zbiegu wspomnianych ulic zderzył się
kompliku 1· e się więc bardziej, niż się tegJ
Uł!lłJ UJl~O~l!~
z samochodem ciężarowym z Warszawy
nr. rej. A. 09118, stanowiącym własność
należało spodziewać. Z jednej strony boi
S
h ł
·
się Tolesa, z drugiej Nova jest za sprytny,
:f
p 00-4ó
St. Lanckiego. amochód jec a w przeciw-.
by stoczyć z nim obecnie walkę.
efekcie
na I at:
~·
nym kierunku. Skutki uderzenia były S;tr.ltego wszystkiego Louis bę'dzie musiał wal
KOŁO 1.11. - Przy wjeździe pociągu to- szne, bowiem Krawiec został dosłownie powarowego na stacj~ Ponętów (linia węglo- gruchotany i padł trupem na miejscu, a żoczyć z przeciwnikiem, którego wyzmaczy wa Herby _ Gdynia), wcbec przedwcze- nę jego, która odniosła bardzo ciężkie -0bramu komisja. Jedno jednak nie ulega wątpli snego rozwiązania jezdni i przełożenia zwro- żenia głowy i ciała, w stanie bardzo groźwości, te spotkanie to nie będz~e atrakcyj- tnicy pod wjeżdżającym pociągiem, koń.ców ka tego pociągu wykoleiła się. Trzy wa- nym przewieziono do szpitala.
ne.
gQny uległy uszkodzeniu.
Władz.e śledcze prowadzą dodhodzenie
w kierunku ustalenia, kto ponosi winę w
tym wypadku. Sądząc jednak z p.ohżenia
samochodu, któr'Y znalazł się but przy chod·
·
0d
niku po lewej stronie jez d m, maiąc
przednimi kołami moto·cykl, a Krawiec wyrzucony został na <:hodni·k - można wysnuć
ŁóDt, 1.11. - W pqniedziałe,k, dnia 31 J
Wzruszony w dłuższym. przemówieniu wniosek że win·ę ponosi ikierowca samach,_
wicewOljewoda .Wendorff dziękował zebrai- d
· d
· p ep'sowe' stronie
P aździerni:ka rb. w sali konferency1·nej Urzę.
u przez Jaz, ę po me rz 1
1
du Wojewódzkiego od1było się pożegnarne
nym za ws po'ł.Pra~ę 1· ~a 1OJ·a In~ ~· serd eczne .ezdni.
h
1
ustęputą-cego
wicewojewody p. Stefana ustosunkowanie SJę don urzędmkow.
:Woockl!rtfa. na które przybył wojewoda H.
:\Vspólne zdjecie fotograficzne zak<>ńczyNalezy dodać, że jest to w _ostatnie
dniach już drugi śmiertelny wypadek motvJózewski w tow. wicewojewody i111ż. Jellin- ło pożegnanie. ·
ka.
cyklowy w Gdyni.

obwodowa komisja wyborcza.
kartylub
d<> w
głosowania,
coneN~ważne
do urny są:
beza)kopert
kopertach wrzu
nie·
uu,ędowych, c) karty wypełnione niezgodnie z
p$episami art. 62.
Karty do głosowania, nie wypełnione przez
wyborcę, są ważne przy czym uważa się, ie
wyborca oddał głos na kandydatów, umieszczonych na liście na 1-szym i 2-im miejscu.
Jeżeli na karcie oznaczone jest nazwisko
jednego kandydata, karta jest ważna, przy
czym uważa się, że wyborca oddał głos na tego tylko kandydata.
.
Z kilku kart znalezionych w kopercie, jedna
kawo wypełnionych, będzie u.znana za ważll4
jedna ty~ karta. Jeżeli zaś w k-0percie znaleziono karty różnie wypełnione, wszystkie uznane będą za nieważne,
Obwodowa komisja wyborcza sporządzi pro
tokuł ze swoich czynności i wraz z arkuszami
obliczenia grosów, kartami oddanymi podczas
głosowania oraz spisami wyborców, prześle go
niezwloeznie okręgowej komisji wyborczej.
Okręgowa komisja wyborcza, po ustaleniu
wyniku głosowania, przyzna mandaty dwum
kandydatom na posłów, którzy otrzymali najwi·~i,.~~
lO~tY.""'0 i·10~--1·
""" głoso'w, nie DUlieJ· 3'ednak niż po

~rzędu .Wojewódzkiego i St1;lr05~ grocfzr
kiego
i powiatowego z naczolmkanu \\'ydziałów i starostalmi na czele. komendantów ,Wo
jewódzkie~o i Gr-Odzkiego P.P.1 niższy.eh

czych,o ogłaszając
jednocześnie w dzienniku
staw
dniu głosowania.

mur7m•n-m
o n e zwie
„!Ir „

Nowojorska komisja bokserska ma niela
da kłopot z wyszukaniem odpowiedniego
przeciwnika dla mistrza świata Joe Louisa. Murzyn, jak wiadomo, wygrał ostatnio
w błyskawicznym tempie z Schmelingiem i
odtąd uważany jest za najlepszego bokse
ra świata.
Czy tak jest istotnie? Raczej nie. Oka
zuje się, że w Ameryce znalazło się ostatnio dwóch groźnych rywali mistrza świa
ta. Pierwszy z nich również murzy.n Roscoe Toles, chłop jak dąb i o niedźwiedziej
sile, uważany jest przez pewne koła facho
we jako przyszły pogromca Loui.sa.
Mistrz świata. jak gdyby wycZJUwając,
że ze strony Tolesa grozi mu niebez,pieczeństwo utraty tronu mistrzowskiego, ·od
mówił podpisania kontraktu, twierdząc, ie
lepszym bokserem jest młody student kalifornijski Lou Nova.
Nova jest istotni-e wschodzącą gwiazdą b<Jksu. Znokautował on ostatnio wszystkich swych przeciwników, a wśród nich
sławnego Fina Baerlunda.
Nova, którego styl walki przy:pomina
niepokonanego Turrney'a, nie chce jednak
na razie walczyć z Louisem, wychodząc
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"icew1iew1dr
Wendarlta
w sali konferencyjnej Urze:du Wojewódzkiego.

Pożegna1ie

kni:a~ę~~.sowania przystąpi
Nieważność karty do głosowania

do ustastwierdza

Jeżeli żaden z kandydatów n.a posłów nie
conajmniej 10 tys. głosów, Minister
Spraw Wewnętrznych zarządzi ponowne wybo·

otreymał

szenia wyniku wyborów do izb ustawodaw~~~bz~~h~~~~ -------~---------~~-~--~---------- eyw~pw~p~~~~~~
1

ttmWi~~~~j~;,,6~ę .~endortta pqtegnał
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sendecznym przemówieniem wojewocta Hen.rytk WARSZAWiA. 1. 11. - Chcąc 111mo:t'.·iw!ć wszy terminem ~tawiennictwa 7.u · mogą się stawić
Józ~w~ki,
P.?d~osząc z ;.alem, że mim? stkim :pQ'borowym podlegającym wcieleniu wzię w wyzr t1<'zonych formacjach w dniu 8.11 br.
w bokserskie! klasię A.
próśb. 1 sugestu me udało się zątrzymać w1- cia 1Udzialu w glosowaniu do Seimu, mini.ster
Wiadze kc;lejowe będą honorowały w tym
R.ozegrano id.wa mecze bokserskie o druty· r~wq1ewocf<ę Wendońfll; <?-<i zan:!ar,u opus~cze spraw woJskoWYch przesunał termin wcielenia dniu l<1rty powołania wystawione z ważnością
nowe mistrzostwo Pomorza w klasie A. a mia ma. sł~żby a>aństw~we.i 1 prze1saa. na inne ·z dnia 7.t.l. na 8.11. br.
do 7. 11 ti
_..
O.dcinkr pracy. Wo1ewoda Józewsk1 scharak
. .
.
.
. , ,- ,...,
,·
no~'icie:
teryzoiwał
działalność
wicewojewody
.WelltPobo1owl,
pos1adaiący
karty
11owołama.
z
·
·-~ pokonal Astorię 12:4.
drugim meczu Gop~-ania z-wyc\ężyła ilo- dorffa jako działalność owącną na polu
tę 9:7. Dzięki temu zwycięstwu GoPlania z<lo- pr~~ państwowei i pełną serctecznego ~- ' .
•
<le1sc1a do spraw urz~wy.ch nfIWet na1Ili
.
byla tytul m\strza Pomorza.
bardziej suchych i ożywienia uriędowycll Dziś w1eUm maniiestacJa ~ czci bohaterskieg°I'« gen. Edmunda Taczanowskiego
stosunków
w1el·klm
i rzeczol- związku
.
LlłL1g
,
wym
podejściem
do :wszelkich zagaidnień
pra~
Ł„óDt, 1.X~. - _ .
._
z tym Za·rząd G_rodzk1. Fede......
l\IB
.·
urz{!dmczej.
Jia.k donos.fil.1śmy, dziś prze1edzle przez rac11 P,.Z.0.0. wzywa wszystkich członków
z Berlina nadeszło za.prnszenie d'.a dwóch , Wojewoda za.kcmczył swe przemówienie UJdź specjalny wag-on - ka.pika z prochami z_wiązków: L.egio~istów, PeowPaków, Kakola.rzy łó<izkich na wielkie międzynaro<iowe 1' złożeniem wkewojewadlzie tyczeń dalsze] bohaterskiego naczelnika Sił powiStańczych mowczyków I .żehgowczyków, Murmańczy
zawody torowe w krytej .hali,. Zaa:iroszony zo· owocnej P\~Cy dla do~ra Oic?#zny. .
1863 roku na ziemia-eh dawnego wojewódz- ków, Legionistów formacji Pułas:ki·c ·. Legio
CASINO: _ Granica.
_ ,
11
stal przede wszy~tk1m . w1cem~trz sprintetow• Nac~elmk dT. Stanisław .~roi:ia ze.gnał twa kaltskiego i mazowledkiego ś.p. genera- nistki .Weteranów b. Armii Polskiej we
~.
S
.
CORSO. - W sieci wywiadu.
ski l-'olski Jędrzeiewsk1 z KPZiednoczone, zaś w1cewo1ewqdę Wendorffa w 1m1enm naczelnazwisko drugiego kolarza w zaproszeniu nie nik6w wydziałów i urzędników Urzędiu \VCI- ła E~unda lf~_c.z.a~~~sklego.
FranCJI,. b. W~JSkową
tr~ż Kol.e1.ową,
CYRK STANIEWSKICH. (Aleja Koś)
iest wymienione, gdyż wybór jego Związek jewódzkiego podnosząc wielce rzeczowe, a
P.oc1ąg, prze1ezd'ża)'ąCY przez Łódz - Ka- Och-0tmków Wo1ennych Armu Po!.s!Jcej, Ma .
k'
p
,
h
7 ~ r~g;~m świtt~w;~ „
pozostawia <io uznania ŁOZK, ~<?larze łódzcy zaw~e serdeczne ustosunkowanie. się wt- Ji<Ską, zatrzyma się na dworou tylko 8 mi- rynarzy Rezerwy, Powstańców Wielkopol- c~us~ 1 • 5-C
0 zienme ·
z zaproszenia naiPrawd~podobmeJ skorzysta- cewo1ewo~y .\Ven~rffa ąo wszclJq~h pro- nut 0 godzinie 20 13.
skic'h Powstańców śląskich Oficerów Re- a ~a cyJ.
po po • l • ;:,
ją.
blemow, iakle urzędowanie czy t.yc1e urzęt'
'··
' p d f' 6 R
'
b'ó k w1ecz.
- Mecz zapaśniczy Łódź - Rzym odbędzie dnicze . nl;\st~ęczały.
.
zerwy, o o ie.er w. ezerwy - na z i .r ę
EUROPA: - Florian.
.
się w Łodzi definitywnie w naibliższy pa.niew 1m1emu Stow. Urzędn. Panstw. pożeIUł
we wtorek, dnia 1 listopada r.b. o godzinie
ORAND KINO·
P 0f
w·i
.
<lzialek 7 ~·istopada; w sali polskiej YMCA 1przy g!lała P. Gast""!anóv:na Irena. I w im!enliu
19 min. 30 na stacji Łódź - Kaliska gdzie
IKAR·
D •
;s?r . I czur.
ul. Traugutta aa. Reprezentacja Łodzi na ten niższych funkc1onarmszy P. B1ałkowsk1.
łlJ1i
~pt li
odbędzie się manifestacja i oddanie hołdu
. •. - · e- e, . a1emmczy prze
rne~z zos:ala usta~ona następują~o; wa.ga kowrrlll6W PaASIWOWICb MOIODOl6w prochom gen. Taczanowskiego.
c1w.ntk.
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gi.:c.a: :R~·bak (Wima), waga W:1H61rk(0Ww.a, )KuleW zw1'ą"'ku ze zbl1'Aa1'ącyrn1· s1·ę wyboraJednocześnie Zarząd Federac1'i prosi
JAR. - Na scenie. Lalki, laleczki, na
sza (!KP), waga lekka: Kawat
·
ima• ~a
r •
L
•
• •
•
•
,
•
ekranie: Zuzanna idzie w świat.
ga półśrednia: Kauc (IK~). wa.ga śre<ima:
ZJSJe)SZa
8 :mi do Sejmu Rzeczypospolitej odbędzie się zw1ązk1 1 o.rgamza~J.e o:.a~ cale s~ueczen:
METRO. _
krokó\:
łf~nc (Wima), "'.'a~a pólcię~ka: ~hokowski
-•diod Plm-.
w lokalu przy ul. 11 Listopada 4 (Sala Stra stwo. łód~kte o na1hcz.me1szy udział w teJ
MIMOZA _ 39K ól
v.
d· . • .
1J;(P) i waga c1ęzka: Jakobowsk1 (LKP). Ustali
Łod ') d . 3 r t
d b podmosłej uroczystości.
r owa prze m1esc1a.
Jeno, że walki na meczu Łótdt - Rzym oobęży 0 gniowej w
Zt ' nia
IS opa a r ·
OśWIATOWE. - J. Mały Tarzan, ŁóDź, 1.11. - Przewidywany przebieg
<TM
20 · b
·
stkkh kupców
dą _ ~ię w. stylu gr~cko • r~ymsk~m. Mecz~ ~a pogody w dniu dzisiejszym: ranek chmurny 0 ó~~z.
-ei ze rame wszy
Sto pociech.
pasnikam1 wlosk!m1 z.apow1ad~ się sensacy1me, i mglisty. W ciągu dnia większe rozp.ogo- sprzedawców wyrobów monopo1owych.
OAZA- Kościuszko pod Racławicami.
!~fc~w~epI!~~;~~~!:gim na1wyzszy poziom zapa dzenia. Temperatura około 15 st. słabe wiaiNa zebraniu tym będzie wygłoszony
orąg1ew
PRZEDWIOśNIE: - Drttga młodość.
- Piłkarskie rozgrywki o mistrzostwo lódz try z kierunków zachodnich.
przez prelegenta referat na temat wyborów.
na cmentarzach,
RIALTO: - Tygrys Esznapuru.
;;·ei klasy B i C zostaty obecnie przerwane. DANCINGI LODZKIEJ RODZINY RADIOWEJ
Zawiadamiając P. T. -O powyższym proŁóDt 1 XI RAKIETA: - Druga młodość.
_„: 2 n 0 ,,..ienie mistrzostw w klasach B i ~ n~simy wszystkich kupców-sprzedawców wy
C
' · · .
N' . .
StOJilCE. _ I. Mały Tarzan. II. Sto
: :1,;i na wiosnę roku przyszłego. w tabeli m1W „HA,LCE".
rabów monopolowych o bezwzględne przyentralny Komitet
1e&1enia Pomocy
. ,
' . :·;;ostw
.
Łódzk a 0"odzina Radiowa wznowiła swe dan bycie wraz z rodziną i personelem (mają- N a1.b.1e d meiszym
. .
A. K . „ C an·t as " t ra d y- pociecn
•
klasy B prowadzi zdecydowanie tódz.
STYLOWY
w· .. k
k'
:.i Sokó,1. .
.
.
.
cingi w popularnei restauracji „Halka", Moniu c m pra o głosu) pun'ktualnie 0 oznaczo cyjnym zwyczajem organizuje na cmenta. 1ęz1en. r61 ews t.
- rzach łódzkich rozprzedaż
- \~ dtL::ich s 1 6. listopada odbe<lii. ~1e w szki 1, które odbywać się będą w kaidy czwar Y
w
'
·
chorągiewek
TON. - ósma zona Sinobrodego.
Krako\Y;e zawody temsa stołowego o mistrza tek od godz. 18.30 - 21.00-ej.
nej godzinie.
Komitet
.
.
.
stwo indywiJ!talne i drużynowe Polski druży~
Całkowity dochód przeznaczony zostanie na
Związku Kupców-Sprzedawców
załobnych z napisem •!.Wieczne odpoczy- MUZEA - BIBLIOTEKI _ WYSTA v;··,
chrzcściiai1skich. Na zawody te łódz·kie Ora- wykończenie internatu dla dzieci niewidomych. Wyrobów Tytoniowych-Spirytusow. R. P.
wanie racz im dać Panie!" - Ofiara na
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA (ulica
t:::rium wys;,·la 6-ciu, zaś KPW 8-u zawodni·
Pierwszy <lancing odbędzie się już w dniu
Oddział w Łodzi, ul. Piotrkowska 108. „Caritas".
Andrzeja 14) otwarta dla publiczności codziennie
!;ów.
' 3 listopada br.
Rozprzedaży chioll'ągiewek podjęły, pr6c21 niedziel i świQt od I· 10 do 21, w soboty
10GOLNE ZEBRANIE DELĘGATóW
ROBOT- się panie z,e Stowia1rzyszeni-a „Caritas". od g. 10 do 19.
WYSTAWA ,.POLSKA SZTUKA TKACKA"
NICZYCH.
Chorągiewki żałobne do dekoracji groŁóDZ, l· 11. Na nadchodzący czwartek bó
b
ć b d ·
ż
b
h w lokalu l.P.S„ Park Sienkiewkza.
W na ywa
ę Zte mo na przy ramac
3 listopa.da Zjednoczenie Polskich Zwio,zków
SALON SZTUK PIEKNYCH KAROLA
Zawodowych zwoluie ogólne zebranie <le'-ega- wejściowych na cmentarze. - W dniu 1 ENDEGO, Nawrot 8, tel.. 153-55.
tów robotniczych, poborców fabrycznych i mę- i 2 listopada przy ul. Ogrodowej, na Do:~a z ;raieważenie
'żów zaufania z terenu wszystkich związków
łaich, na Zarzewie1 na Radogoszczu, ChojBYDGOSZCZ, 1. 11. -:- Wielkie wra- do domu zachowywał się na ulicy bardzo wchodzących w skład Z. P. Z. Z.
ną.ch, na Kurczakach i Mani. Dochód osią
· wywo Ia1' mewą
·
tP I·1w1e
· w koł ac h sp o r tym 1' podobno uderzai·ąc polic1· anta.
będzie nosiło
wiei gnięty z rozprzedaży chorągiewek z· ało- 0DJllZD JllJiOBIJSOW
;,· ::me
kieiZebranie,
narady które
.przedwyborczej
Z. charakter
P. Z. Z. odbę
!:Jwych fc:i:<t aresztowania jednego z najŁukowslki w tej sprawie przesłuchany dzie się w lokalu przy ul. Piotrkowskiej 174 bnych przeznaczony będzie na pom-0ic dla
t10 PIOTRKOWA i
:·opula rni ejszych bydgoskich bokserów, był przez sędziego śledczego Mniszewskie- o godz. 6 po południu. Udział swój w obra- najbiedniejszych.
Z dworca przy u\ Wólczańskiej 232 4 od1.lw dza
* * *
.\lQjzego Łukov.·skiego. Młody bokser aresz go, który polecił posterunkowemu z miejsca <lach zapowiedzieli m. in. b. sen. Marian Mali
ic wany zo stał w związku z p ewnym przy- zaaresztować boksera z powodu obawy ma nowski - WoJtek oraz '.nn. <lzialacze robotniDziś w d z i e ń o godz. 6.00, 7.30, 8.30, 9.30, 11.00. 1.l30, 15.0()
16.30, 18.00, 20.00 i 21.00.
czy ZPZZ z terenu Łodzi i Warszawy.
krym z;:ijści e m z policją.
tactwa.
Wszystkich ~;więtych Rozgłośnia Łódzka
Dogodne po lączenia do Krakowa t Katowic.
Mi3nowicie w dniu ostatniego triumfu,\ · Wielkie wrażenie wywarło doprowadze \ DA~ OOóW WŁASCICIELI KIN. WOJ.
o godz. 19.50 nadaje specjalną audycję, P"
18 września br., a więc przed sześciu tygo- nie Łukowskiego zalkutego w kajdankach
ŁÓDZKIEGO DLA ARl\UI.
święconą tym, którzy odeszli. Będzie to
dnami, po świetnym zwycięstwie i znokau- do w.ię1ienia. Na twarzy boksera widać by- yY ~yśl inic.iatywy dużej ilości ~zło~ów od poezjo - montaż w opracowa•niu Jerzeg ()
~utro
tcwaniu mistrza P omorza w wadze cieżlkiej j ło wielkie przygnębienie. Łukowski, popu- b} ło 51 ~. w dm~ 31.1o. 19~8 r. sp~cialme zwoła Ronard-Buja·11skiego, w wykonaniu artyKrupnik, schab z kapustą , borówki.
k.
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\v ęgrow s 1ego, odbył się mary ban 1'1ec1 i 1arny ,, il wys ępuie w arwaco ,, s o- nia Teatrów ~wietinych Województwa Łódz-. s ow rama ycznyc t chóru recytatorsk1 t:
na cz_eść zwy~ięzcy. Po wypitce, upojony , rii". i ubiegłej niedzieli miał wystąpić w To- kiego, na którym ..jed~ornyślnie uchwalono w ~o. Ud.zia! ~iorą Barbara Ludwiżanka, Ct.
Wschód słońca 6.28.
zwyc1ę> tw em 1 alkoh9lem bokser, w drodze runiu na meczu z .,Gryfem".
<lrod.~e s!1bs kr~:PCJL ofiar
ufm_1dować na rz~cz Ima Nte"d zwr ecka, Stefan W ro ncki j Zd zi
1
Zachód sło ri ca 16.11.
0 lcśn o, tak, że zwró~ił mu na to uwaae po1
0
Zaznaczyć nal eży, że tukowski jest rów Amm . wuz samtar! Y z cal~ .V"'.t}'1'.1 wypos~ze- sław Szymański. Uslyszymy nastro ·ow <'
1
Długość dnia 9.4 5.
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Ł
tl!em Jako dar ogolu wlaśc1c1e'.1 kin woiewodz- I .
,
.
hc1:int. Poochmt~lony bokser zareago wał j 111ez reprezen antem olsk1 na mecz z o- twa łódzkiego w 20_ą rocznice o<lzyskania Niej' wiersze Jo ze fa Al eksandra Galuszka, Acfa
Ubyło dnb 6.29.
na to barclz9 impulsywnie, znieważając przy twą.
'podleglości.
ma Grzymały-Sie'dleckiego i innych.
Tydzi eń 45.
OOPLANIA .MISTRZEM POMORZA
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Aresztowanie popularnego boksera
"

policjanta.
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na obiad:
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Str. 6.

"' ob~CDOiti dzi~ci ID(ŻOWi Bił

w o lno'Kongres

radykałów społecznych w Ma.~1•u

pokpiwać z błędów Żony
ać

Jak odpow-a

na trudne pytania?

dziecka są rodzice f: nie ustąpił". Z czasem każdy człowiek za
Dziecko sąidzi, że ro- \pomina szrueg wiadomości i informuje
'dzice wszystko wiedzą, wszystko uczynić) dziecko źle i fałszywie. Wówczas rodzice
potrafią, i oczywiście spodziewa się,
że · tracą w oczach dzieci i z niczym więcej
mamusia odp.owie mu na wszys,tkie jegJ hcto ,nich się nie zwracają.
pytania~ a tatuś zdejmie mu księż)'ic z nie··
Im wię~ej ~ię wie,_ t~m w_ięc_ej re_spekba.
tu zdobędzie się u dz1ec1. Dz1ec1 lubią roZ podrastaniem dziecko staje się bar- , dziców podziwiać.
D2ieci skierowywać należy w tę dziedziej sceptyczne. Zauważa, że ojciec i ma
tka są istotami nie zawt~e żyjącymi ze! dzinę, \W których rodzice są pewni, źe mo
sobą w harmonii, że 0111 sami ni~ wiedzą I gą dać odpowiednie wyjaśni.enia. Każdy
wszystkiego, często źle tłumaczą najpro-' przecież ma swoją specjalność, o której
stsze sprawy itp. - O nawet bardzo czę może dziecku wyjaśnić, wskazać jej dobre
sto - przemyślny synek wie to i owo stron) _itp. Każde 'dziecko będzie rade, je
żeli bę,dzie mogło być dumne ze swej m1
lepiej od rodziców.
To wielce szkodzi autorytetowi rodzi- tki czy ojca. Nigdy nie trzeba wyrabiać
ców, podkopuje w wysokim stopniu ich ~dziec~ zbyt .~ielki~go o sobie mnie~awyższość nad dzieckiem, zmniejsza powa. n~a, g?~z w .k~ncu d_z1~ck~ ~rzeko.na się .o
żnie, a nawet miłość dziecka. Ojciec i ma 1 nie~m~~~tnosc1. rodz1cow 1 1ego za~fan~e
tka coraz bardziej tracą w oczach dzieci, I prys~1e ~ak banka_ mydlan_a..Wstydzić. s:ę
a rozczarowane dzieci nie liczą się już I będzie, ze ma takich, a me mnych rodziW oczach

małego

wszechwiedzącymi.

1'

I

~~~łn/:k z~aJ:oar~izeem ~~i~~~n:~. o ~~~~~i~

ców. Jeżeli dziecko postawi pytanie, na
ktU.re nie mogą rodzice udzielić odpowi~
dzi, należy dać odpowiedź wymijającą np.
„Wiesz kochanku, jakoś dzisiaj nie mog~
sobie dobrze przypomnieć jak się rzecz ma
z tymi górami czy tp., jutro powiem ci co
sobie życzysz" albo „Nad twoim pytaniem muszę się namyślić, wiem cobys
chciał wiedzieć, i wiem co ci mam odpowiedzieć, ale nie wiem w jakiej formi.e t:>
uczynić, abyś jak najlepiej zrozumiał.
Więc przemyślę nad wszystkim i póź.niej
ci wyUumaczę". - Wszystkie takie odpowiedzi są lepsze od fałszywej odpowie
dzi czy niedostatecznego wytłumaczeinia. W Marsylii odbył się doroczny kongres partii radykałów społecznych, najpoważ
niejszego politycznego ugrupowania Francji. W kongresie wziął udział wśród inDzieci poznają oczywiście później sanych członków rządu premier Daladier i minister Bonnet. Na zdjęciu - premier
me, że wszechstronność, wszechmoc i
Daladier w otoczeniu prezy diwn kongresu, udaje się na obrady.
wszechwiedza na świecie nie istnieją. Gdy
tak będą postępowali rodzice, nie stracą u
d~ieci_ zaufamia 'i. będą si·ę u nich cieszyć
w1elk1m szacunkiem.
w
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unnr nw 2Hn wum~ n!J n,. ~

;~:1i:~~~k~:~~:?If~;~;:~~~l~~~:~~.Pretens·1e młodei wdówki ff JYU u

dziec10m wszystkich swych brakow w ogólnym wykształceniu. Bardzo często pow
tarzającym się błędem jest wzajemne szy
kanowanie _się rodzicó~._ M~t~a mów_i z
lekceważemem 0 um1e1ętnosc1ach OJc.1,
ojciec znów pokpiwa sobie z ?łędów matki. Dzieci widzą to wszystko 1 tracą szacunek dla rodziców.
Rodzice nie powinny również chwalić
się wobec dzieci: „Ja byłem w klasie na:lepszym uczniem, w gimnastyce nikt mi

_

N1e łada.

_

_

orze ch dla, prawn1kow

. Do :-vydziału _emer~talnego p;zy francul st.rzygnięte, zaintrygowa1ne kier?wnictw.1
sk1m mrn1sterstw1e wo1ny, do ktorego kom biura wezwało petentkę do osobistego sta
pete•ncj_i należy wypłata rent inwalidz~i~h wien~a się. W oznaczonym dniu przybylr.
1 :~n:.i1 dla wdów po poległych na WOJnte, do bmra młoda, lat około 26, czarno ubra
wpłynęło podanie pewnej paryżanki o na niewiasta, która na zapytanie z jakieprzyznanie jej renty wdowiej. Ponieważ go tytułu rości sobie pretensje do rnnty
wszystkie pretensje z okresu wielkiej woj wdowiej, oświadczyła, że mąż jej powol:l
ny są już od wielu lat ostatecznie roz- ny w dniu ?~ wr~eśnia. ~ia ~?dstawie 'dekretu o częsc10we1 mob1ltzacJ1, został przy
,
'dzielony do obsady linii Maginota i tam
w czasie pełnienia służby zmarł.
Ponieważ śmierć nastąpiła w czasie
służby wojskowej, pełnio,nej na linii trontowej w warunkach wojennego pogotowia
wdowa uważa si~ za „wdowę wojenną" i
na tej podstawie domaga się przyznania
renty. Nielada orzech będą mieli teraz do
zgryzienia prawnicy, którym sprawę tę od
dano do zaopi1niowania.

Dawng „flDPfraior"
na

rozbiórkę.

Prasa angielska donosi, że znany statek transatlantycki „Berengari1ai", należą
! cy do Cunard White Star Line kończy
J swą
służbę. Statek pójdzi1e na rozbiórkę.
, Był un zbudow a1i.yi w roku 1912 w Ham!burgu dla „Hapagu" pod nazwą ,,Imperator". Po wojnie światowej przeszedł
pod banderę angielską. „Berengari1a" ma
52.000 ton pojemności.

Poczta w Cleveland (St. Ohio) ustawiła wzdłuż autostrady
śpic;:,:.:ących się automobilistów.

ADAM CZEKALSKI

l li l
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skrzynki

na listy tlla

Związanego Duko
położon-0
na ziemi i kanakowie
wyszli. Sikro stał jeszcze chwilę, jakby czekał na dalsze
rozkazy. Ruszczycowi przypomniała się od.powiedź R;tro przy zarębie, więc otworzył pakę i wyciągnął zeń nowiuteńki sarong i ka·baję,
wszystko z doskonałego jedwabiu.
- Sikro - rzekł Ruszczyc - dasz to kanakowi R!stro w nagrodę, że dobrze zachował się przy zarębie i nie
odszedł, gdy mu kazałem iść po pana Macpherson. A tu
- sięgnął po nowe sztuki - masz sarong i kabaję dla
siebie w nagrodę za Duka.
- O, panie!
- No, bądź zdrów - zostaw nas samych z kanakiem.
A kiedy Sikro wyszedł, Ruszczyc pochyli! się nad Duka, rozwiązał mu ręce i nogi i oparł go plecami o pa.kę.
- A teraz, Mac.phers-0n, na ciebie kolej - rzeikł Tadek - zajmij się otrzeźwieniem tego Malaja, abyśmy
mogli uciąć sobie z nim przyjemną towarzyską poga-

węd!;t·

-

Słusznie, wszakże

od dawna czekamy

już

na po-

dobną okazję.

z niej parę flakoników
do cucenia kanaka. Po chwili D11ko westchnął
zamrug.ał powiekami, rozejrzał się szyb'ko
dokoła i następnie na.powrót równie szybko zamknął powieki. Macpherson nożem rozwarł mu zęby, przechylił mocno gło
wę do tyłu wlał trochę płynu do gardła.
Jerzy

i

WIM

-;~;==m--

PowieŚĆ.
daktor naczelny:

73
Prucłszek

otworzył apteczkę, wyjął

zabrał się

- No, robaczku, otrząśnij się ... O tak!.. Dobrze, dobrze - mówił Jerzy. Troszeczkę nadwerężono ci
karczek, potłuczono usteczka, ale to drobnostka dla ciebie, koteczku, p.rawda? Duka ma twarde kości, Duko jest

Ptobat.

01 r;

wciąż patrzył

w jeden punkt nieru-

' - No, robaczku - trącił Jerzy lekko kanaka w ramię
- spodziewam się, że nauczyłeś się choć trochę kulturalnych zwyczajów wśród Malgaszów i zechcesz zaszczycić nas swoją rozmową, p.rawda?
Duko

milczał.

- Powiedz że nam, kochan.eczku, w jalki to cudowny
sposób zwąchałeś się z Malgaszami i co ci obiecano za
wysłanie do raju Allacha tylu porządnych kanaków?
... Co, nie chcesz rozmawiać z nami? Wstydzisz się?
A może ci zakazano mówić cokolwiek? Doskonale! My
tu zaraz znajdziemy sposób na rozwiązani·e ci języka.
StarY. SikrQ zna. doskonale rozmaite tajemnicze zioł.!.

Odbitn w drukarni Jana Stypułkow1rd~o.

w.~ Zwir~i ~
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Wszyscy mamy pewne wymagania. I słu ko jego pieniądzf:, jego stanowisko. Nil!
sznie, że je mamy, bo każdy je mieć po- pytają się, czy to małżeństwo będzie dowinien. Wymagania właśnie są dźwignią brane, gdy córka będzie „pa.nią dyrektorocywilizacj.i i postępu. T_rzeba jednak miec wą". A często bywa tak, że pchają Judzii!
wymagarna rozsądne, n1e mogą one by.: swe dzieci do tak zwanych „sfer wyż
zbyt wygórowan~, by nie stały_ się po.w_a- szych", bo im to imponuje. A potem przy
dem własnego 1 cudzego
nieszczęsc1a. chodzi rozczarowanie, nieszczęście i zdzi
Dziecko, przyzwyczajone do wygóruwa- wienie, że taka dobra osoba dostała złenych wymagai'1, może stać się tyranem ca go męża. I narzeka się, żę mąż się jej
łego otoczenia, może nawet nadwerężyć wstydzi, że sam chodzi, że żonę zaniedbu
budżet domowy całej rodziny. Ty_m bar·· je. A przyczyną tego to zbyt wygórodziej wygórowane wymagania pam "domu wane wymagania i bezmyślne ·dążeinie do
mogą ,stać się przyczyną nieszczęścia ca- „kariery życiowej". Miejmy wymagania,
łej rodziny - wszystkim wtedy wydaje ale w miarę. Patrzmy jednak bardziej na
się, że są upośledzeni, pokrzywdzeni wartość moralną ludzi, bo to da większą
bo i są rzeczywi!Scie. GJy jedna osoba w gwarancję szczęścia naszych dzieci, niż
rodzinie ma zbyt wygórowane wymagania, wielka pozycja społeczna i dobrobyt mato wtedy drudzy muszą na jej rzecz rezyg terialny. I w skromniejszych wamnkac!l
nować nawet z rzeczy niezbc;dnych. Te można sobie stworzyć szczęsc1e, trzeba
zbytnie wymagania materialne, to życil! tylko mieć dobre chęci dostosowania się
na'd stain, te raty, długi, weksle - te do tych warunków.
zmartwienia, niepokój, szarpanie nerwów.
Wymagania materialne zawsze były i bę
dą, dziwnym by było, gdyby ich nie było,
n~u~zą jedna_k być rozsądne,.~ co najważ- PODSŁ UCHANE
111ejs<:e - n1e mogą przynos1c krzywdy ani nam ani drugim.
DOBRA RADA.
. I!1ne są _jeszcze. wymagania,_ m?że. b~r
Poeta: - Nie wiem co robić. Czy mam
dz1ei szkodliwe, ktore często ruinuią zyc1e spalić swoje poezje, czy też wydrukować
rodzin, są to wymagania, dążące do tak je!
zw~nej „kariery ż_Yciowej". - I tL~ t~zeba
Przyj.aciel: - Pierwszy pomysł jest zabyc bardzo ostrozn.ym. Dla zrob1enta o- wsze najlepszy!
wej „kariery" nie przebiera się czasem w
środkach postępowania, dla „kariery" uKAPITAŁ I PRACA.
trzynrnje się nieodpowiednie stosunki to- Jaka jest różnica między praq a Jca
warzyskie, dla „kariery" przestaje się znać pitalem?
lu,i.c , zacnych i uczciwych, dla „kariery"
- Na przykład: ja ci pożyczam 50 zło
panny wychodzą za mąż, a co gorsze - tych. To jest kapitał.
dla „kariery" wydają matki swe córk;
- A praca?
wbrew ich woli za mąż. Nie patrzą na to,
- To wysiłkit aby te pieniądze znowu
czy dziecku będzie dobrze, czy ten lub odebrać.
ów człowiek jest wartościowy. Widzą tyl

żywotny, jak kot, nic mu nie będzie. Duka jest odważny,
Duko Jest śmiały, nie będzie udawał omdlenia.
Kanak znowu otworzył oczy i - nie zamknął ich już.
A w spojrzeniu Ruszczyc dostrzegł ogromne zdumienie
i ogromne przerażenie zarazem. W tych szklistych, nieruchomych oczach Malaja czaił się śmiertelny lęk dz!kiego zwierzęcia, z.łapanego w sieci.
- No, Duko, nie spodziewałeś się z.apewne, że znJwu możemy się spotkać, prawda? odezwał się Ruszczyc po malajsiku. - I nie myślałeś pewnie !'ligdy, że
poznamy się na twoich figlach, że postaramy się dosuć
cię w swoje ręce i za te figle zapłacić. Naumo, Manuo
i inni kanakowi·e - cieszą się tam ter.az w grobach, że
nie dłougo będą się mogli z tobą policzyć za swoją śmierć.
Módl się do Allacha i do swoich bogów, aby przebaczyli
ci twoje zbrodnie.

Kanak mi.Jczał i
chomym wzroki.em.

n~,,~

I
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też taki preparat, że gdy gą wypijesz,. będziesz
ja·k uczony beo.
Kanak drgnął, błędnym wzmkiem obrziucił ich obu
kolejno, po czym zerwał się błyskawicznie i skoczył ku
pace, na której leżał krys, krzywy malajski sztylet z wę
żykowatym ostrzem. Ale Ruszczyc przewidywał coś podobnego i uprzedził kanaka, strącając szybko nóż na
ziemię. Wtedy Duko rzucił się do wyjścia i zanim zdołano mu przeszkodzić, zniknął w ciemnościach nocy. Ruszczyc i Macpherson rzucili się za nim.

Zrobi on
śpiewał,

-

Si kro! La kas, lakas, la kas!
sarong Malaja błysnął im przed oczyma w· odległości kilkunastu metrów.
Ruszczyc palnął parę razy
z pistoletu w tym kierunku. Sarong znikł. Zaalarmowany
Sikro zobaczył biegnący sarong i rzucił się w pogoń za
nim. Duko nie mógł wydostać się z ogrodzenia bez podniesienia zaręby, a na to nie miał czasu.
- Sikro, lakas! Wszystek kanak lakas! - wołał Ri.lszczyc głośno, biegąc ku wyjściu na jezioro, jako ku jedynym wrotom, którymi Duka mógł wydostać się z obozu. I nie omylił się w swoim przypuszczeniu: kanak bj.egł
co tchu rowem, goniony przez kilkunastu kanaków i strzałami starego Sikro. Ruszczyc zobaczył go, jak skulony,
ledwie widoczny ponad przykopą rowu - biegł co tchu
w piersiach ku wyjściu na jezioro. Stojący tu na wan:ir
Malaj, zmierzył się z kairabinu do uciekającego DukfJ
W ostatnim momencie Ruszczyc podbił mu broń ręk:;
i kula poszła w korony drzew.
- żywym brać! żywym brać - krzyczał Ruszczvt
po malajsku, a okrzyk ten podch\\'ycili natychmiast goniący z tylu Malaje.
Biały

\l' ycl:i ,.
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ZYGODA. DRAGI ,,KRAB,,
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nad

•

amerykańską ziemią•

Hasło: „uczmy się latać!" staje się po- szybowcowym, by: „idąc na podbój przepularne również i wśród Polonii Zagranicz- stworzy tak, jak to czynią nasi bracia w Pol
nej, zwłaszcza na terenach posiadających sce, przysporzyć wiele sławy Ojczyźnie i
warunki i możliwości do uprawiania lotnic- całemu narodowi polskiemu".
Płyną na ten cel ofiary od najbiedniejtwa sportowego.
Wspaniały rozwój sportu szybowcowe- szych nawet Judzi.
Z GDYNI donoszą:
na twarde części gruntu, ni tn skały, ni to siednich gruntów i kępy oksywskiej, nie go w Polsce odbijając się szerokim echem
Wys2Jkolenie członków klubu odbywa
DrLJa „Kr'tb" należąca do taboru czcr skamienialych, względnie stwardziałych wskazują na kamieniste podłoże tego po całym świecie, zainteresował także i poi się intensywnie. Zorganizowano dwutygo1
pane'g.O Urzędu Morskiego, udała się do części jakiegoś wraka. Muł i ił, oraz brak mkjsca. Władze naukowe również powin ską młodzież w Ameryce, gdzie szybownic- dniowy kurs teoretyczny, oraz przeprowat prac czerpalnych i pogłębienia portu do odpowiedniego światła, uni·ernożliwił dQ..,. ny zainteresować się tym miejscem, tym two nie jest dotychczas w szerokim zakre- dzono kilkaset lotów na szybowcu „Wroprzepisowego stanu głębokości. W pobli- kładne zbada•nie tego tajemniczego miej- bardziej, jak już w.spomniałem wydobyto sie uprawiane.
na".
żu Kapita11atu Portu przy wejściu do ka- sca, które swego czasu pochłonęło już z tego miejsca szczątki wojennego okrę
Mło~zi ch~opcy.pol~cy za oceanem prężBardzo udaną il'flprezą był pokaz lotów
nału portowego, w prcmieniu t. zw. koła olfiarę. W roku 1926 w tym samym micj- tu szwedzkiego wraz z częściowym uzbro ne_ ma3ą ramiona 1 dzielne serca. A że mło- szybowcowych urządzony na lotnisku Betc o?r?towego, nastąpiło raptowne szarpnię-/ scu, draga _czerpalna konsorcjum Francu- jeni·em.
dz1eń:zy poryw „ponad p~zio~y" n~e jest tis_ Ai~port pod Pittsburgiem w dniu 9 pai
1'" cie 1 draga „Krab" zadrżała w posadach. sko - Polskiego nr 13, podczas prac czerPrace r<ł'tunkowe zakończone zostały dla m<;h słe>wem _bez _tresc1, więc zam tere: 'd.z1ern1k~ br. Pokaz zgromadził ponad 2 ty
Trzask rwanych łańcuchów, łomot i bly- / pailnych, zawa<lziła raptownie czerpaka- przy świetle reflekt-0.rów o godz. 21-ej, sowa~1e P.rz:r?dz1ł? się odra.zu w czyn, ~to s1ące widzów, którzy z zainteresowaniem
skawkzne spadanfo wielkich kubłów do m~ zerwała je i poszła na dno. Była to kiedy ostatni czerpak, zahaczony przez ry na1dob1tme1 świadczy o ich łączności z po raz pierwszy w życiu oglądali lot bezsilmorza, przeraził zał.c.gę. Trwalo to mo- gldśna sprawa swego czasu, lecz tajem- nurka został wydobyty z dna morza. Po braćmi z tak odległej a jednocześnie ta:k nrtkowy.
ment, później nastąpiła złowroga cisza. nkę tego miejsca wykryto częściowo do- kilkudniowym remoncie, draga „Krab" bliskiej sercu -:- Polski.
Popisywał się polski „Komair" z pilotem
.
Łańcuch który spajał i łąaył kubły czer- piero w 1928 roku.
znów przystąpi do normalnych pr.a-c poW ro:ku ubiegłym powstał w P1ttsbur- p. Derengowskim, utrzymując się w powi~
p~ln~, długO'Ści około 100 111 wraz z ku-1
Podczas bagrowa1nia w tym miejscu, głębiarskich w porcie.
gu Sokoh Kl~b Szybowcowy, który na szy- trzu na różnycn wysokościach przez 45 mib.1am1 poszed na dno morza. Po wezwa- znów zerwano łańcuch, wówczas przybowcu polskim typu ,,Wrona" przeszkolił nut i wykonywując efektowne ewolucje. nm pomocy ze Stoczni Gdyńskiej, przy- pomniano sobie, zatopienie dragi przed
12 pilotów, pod !kierownictwem p. W. Szy-:był natychmiast dźwig pływający j przy- dwoma laty i przystąpiono do dokładnego
dłowskiego instruktora harcerskiego z Pol
stąpiono do akcji ratunkowej.
zbadani.a tego miejsca.
ski i p. M. Gromady z Pittsburga, wyszko- Zwracał
Do pomocy przy wydobyciu łańcucha
~o~a w której ply\~ały cząstki tor~u
lonego w Polsce.
i kubłów wezwano nurka Urzedu Morskie oraz ił 1 podnoszący się z dna muł, nie
Znana zes wej rzutkości, przedsiębior
W roku bieżącym klub otrzymał w da- czości i pomysłowości inst:ytucja, jaką jest
go Michała Malczyka, który" IClpuścił się pozwolił na dokla?ne zbad_a?ie, lecz idąc
rze od Zwi~zku Harcerstwa Polskiego no- PKO„ w:ystąpiła w tych dniach z inicjatywą
na dno kanału portowego i odn.afazł za- po.eimacku n~rkow1e natrahlt na pewne
wy
szybowiec typu „Komar", a Swiatowy stworzenia dla swej klienteli specjalnej „Po"' topione części urwane z dragi „Krab".
twarde części, a czerpaki dragi wydobyły
Związek Polaków z Zagranicy wysłał do radni", której zadaniem będzie spieszyć z
- - Stopniowo, po rozbiciu !O:gniw 100 me z dna dębowe części
życzliwą i przyjacielska rada w różnych trll'Ameryki instruktora szybowcowego p. T. dnych
do rozwiązania problemach życia co_trowego stalowego łańcucha, wydobyto
szwe~zkiej galery wojennej,
Derengowskiego, celem wyszkolenia dal- dziennego, jak się dowiadujemy PKO udzi~
~ zatopione części.
która zatop1ooa została prawdopodobnie
szej ilości pilotów szybowcowych oraz kon lać będzie porad we wszelkich sprawach zw1ą
Nurek Malczyk natrafił w tym miejscu podczas morski·e'j bitwy polsko - szwedzzanych z gospodarką pieniężną, lo:katą kapirtynuowania prac organizacyjnych \klubu.
tałów, układaniem budżetów domowych, pla• • • • • • • • • • • • • ki•ej pod Oliwą. Wydobyto wówczas kilZ chwilą przyjazdu instruktora, działal nowaniem
wydatków, wyjaśnieniem przepiPOLSKIE BIURO PO ')~OŹY
-... ka armatek, kilka kul do nich, starą kotwkę, oraz inne części zatopionego okręPogotowie Czetwonego Krzyża 102-40 ność klubu potęguje się, a zainteresowanie sów finansowych. jak również w sprawach
nieznanym dotąd sportem rośnie, zyskując zawodowych itp.-i to udzielać będzie wsze!
„
tu. Pomiewaiż głębokość w tym miiejscu
i 133-33
kich tych porad zupełnie bezinteresownie i
coraz więcej zwolenników.
była ponad 12 metrów, zaprzestano dalPogotowie Miejskie 102-90
bezpłatnie.
.
W
polskiej
prasie
amerykańskiej,
która
szyJCh poszukiwań, a wydobyte części
Inicjatywie PKO możemy z naszej strcmy,
Pogotowie Pryw. Lek. Chrz. 1111-9
me bez dumy podkreśla, że Polska zajmuje tylko przyklasnąć i życzyć jej powodzenia.
przekazano do władz i muzeum.
Straż Pożarna tel. 8
dziś w szybownictwie drugie miejsce na Przychodzi ona w sama po rę. Dotychczas nie
Ubezpieczalnia Społeczna 197-65
ł..ódź, Piotrkow•ka 16 65
Przez 10 lat nie wydarzyło się w tym
świecie, ukazują się artykuły omawiające każdy człowiek mógł zasięgać porad u właś
tel
101-01
i
266-50
Tow. Przeciwżebracze 277-62
miejscu nic szczególnego, przeto sprawa
-·
z racji swego zawodu Judzi; nie...
znaczenie szybownictwa i wzywające mło ciwych
jednym
przeszkadzał w tvm brak czasu, za·
WyełecDzkiłf
Ą
ta poszła w zapomnienie, a tajemnica kadzież do skupiania się w polskim klubie jęci bowiem przez cały dzień praca zarobkonału portowego
nie została zbadana.
wą nie wiedzieli po prctstou dokąd i gdzie zwró
Dzień wczorajszy, gdy tajemnicza skała,
cić sie po właściwe informacje. I oto PKO
przodująca - .iak zwyk•e we wszelkich sprawzględnie wrak zatopionej fregaty, chciał
wach tyczących racjonalnej, rzeczowei i fa-.
~
141~ '7
pociągnąć na dno naszą
dra.gę ,Krab"
chowej obsługi swej klienteli - oodięła się
przypomniano
sobie
o
poprzednich
wyaa trallier
obecnie
tego doniosłe~o zadania informowarpadkach i tragicznym zatopfeniu dragi
>11ia, pouczania i służenia poradami tym luKolejką
Oubałówki.
Dark6w nr
13, lecz znów tej taiemnky, którą t.1'k
w zawiłych problemach życia gospo'frgszlal „ Harwlna pilnie strzeże dno morskiel nie wyświe- Najwię.kszą inwestycją. pro.wadzoną obec-1 będzie miała około 1.300 mtr. długości o dziom
darczego i zawodowego. W tym celu więc
nie przez Ligę Popierania Turystyki w Zako- wzniesieniu .ponad 300 metrów. Na trasie bę- iuruchomiła PKO specjaln;i „Poradnię", zło
f;ierll,;ko w katdą niedzielę tlono.
Zainteresowane władze, dol'ożą praw- pan.em jest budowa kolejki terenowej na Gu- b.ą fourso,~vały 2 wagoniki każdy o pojemnoś- żcmą. z fachowców i specialistów, którzy u...
będą_ wszelkich rzeczowych informadopodobnie wszelkich
stara·
osob. typu najbardziej Używaneo:o w dzielać
cyj z tego zakresu. Wystarczy zwrócić się
. .
. n, al. Jy "'.yrwac· bałowkę.
Roboty s4 już daleko zaawansowane. Bu-1 ci 80
Kolejka
łł'gtłet:zkł morskie
morz~, . tak p1l111e strzezoną taJ em111cę te- dyn ki stacii dolnej i górnej gotowe w stanie Szwajcarii umożliwi normalną komunik:cję z pisemnie pod adresem: PKO, Warszawa, uli-go m1e1sca. Kto wie jaki dramat przed surowym, a torowisko kompletnie ukończ<>- całą. po~acią Gubałówki, a jei stacja górna ca jasna 9, Wydział EkonO!miczny, a otrzyma
. .~ •. ,_
.
. .
stanie się punktem wyj.ściow:yttn dla pięknych się bęzpłatnie wyczerriu\acą odpowiedź. Nie
kilkuset laty rozegrał się w tym miej'Scu, ·ne.
bo tylko wrak, może być prawdopodobna
W cłiwih obecne1 wykonu1e się wnętrza wydeczek pieszych grzbietem Gubałówki wąt1pimy, że liczne rzesze naszych Czytelni„
ków skorzystają z tej okazji i dzięki życzJi ...
Cena zł. 185 przyczyną zawadzenia drag w tym mi·ei·: budyn~ów stacy_jnych i mo.ntowane są ma~ o,r~z wspaniałych i znanych zjazdów narciar- waści
PKO rozwiążą nieieden problem absor~
I s.cu, a lb owi-em
·
. geologiczne
.
1 urządzema
napędu.
przekroie
są- szyny
Kole}ka
terenowa
na szczyt Gubałówki sk1ch.
Kolejka umożliwi również racionalną za- bui;cy ich i spędzający im sen z czoła.
budow~ Gubałówk~. która sta.nie się dzięki
temu p1erws~ym piętrem Zakopanego.
Przy staciach dolnej i górnej będą zmon,. Sad i owoce"
Dl'. med.
towal'.e ~lektryczne krany dla przeładunku
Za trc:lt eatesz~ń
mate_nałow na platformy to.warowe o nośO§Klllł WINlflł
nit: edpewłałla Specjał. chorób skórn. weneryczn. i seksuaJn,
npśc1 5 ton. w ten sposób dostawa materiaNiewielu właścicieli sadów wie o tym,
CttORó~P~it~i~~WYCtt
ło\_'/ buqo"'.'lanych ~a .szczyt Gubałówki bę- iz wśród periodyków ogrodniczych wycho·
ul
Trauaeaffa
9
·~:,t
2,~~;l··
Jł0J['?6W.
tel.
_ • dzie. tania 1 szybka 1 nie wpłynie na zahamo- dzi har.dzo dobry miesięcznik p. t. „Sad 1
przyjmuje od 8 - 11 r. i od 6 - g wiecz. PIOTRKOWSKA 153, .,
241 31 'o/anie ruchu osobowego. Na jednym końcu owoce" poświęc01I1y - J'uk tytuł głosi Gab inet f izy kalnei terapii.
w niedziele i święta od 9 - 12.30 po poł.
!my moi.na bę~zie doczepiać towarową piat·
Dr med.
formę, na drng1m wagon oso.bowy; wówczas sprawie produkcji owoców ,warzyw i zi.ó~
choroby skórne i weneryczne
ruch os~bowy b~dz1e dwa razy rzadszy. przechowalnictwa, przetwórstwa i lia'adlu,
Hearyk Złe•kow1ki
ŻWIRKI i ~,
tel. 128-75.
N?rmalme wagoni.ki ma_ią kursować co IO spożycia, oraz zastosowań w d'ietyce i lecz
I
Choroby weaerycz„, m<>a.<>płcłowe I llfórH
od 7 - 8 rano i od 5 - 8 wiecz:.
mtnut.
n1'ctw'ie.
.
• k
·
c1ioroI1y k oL1ece l a uszenll
Oó
b d k
.
'·•• Slerpala 2,
Telefea 111-33 PIOTRKOWSKA 292
tel 266-35 1 · rny u yne k()lei 0 fasadzie wyłożoPismo postawioue na wysokim poziomie
P.A:yjmuje od 9 - 12 i 3 - g wlecz.
Przyjmuje od g. 9.30 d~ 11.30 i od g. 3.:_6 wiecz: I ~e.!n szarogłazem no~i ~hara)de~ reprezenta- wiedzy fachowej·, powinne ~ię ;•,naleźć w rę
~~d
W niedziele i święta otl g. 9-11 rano.
Yl y. Qbok wznosi się w1elk1 budynek rew niedziel~ f świ~ta od ! - 12 w poł.
położnictwo i choroby kobiece
staurac.11 o 2-ch dużych salach i obszernych ku każdego pomologa, każdego posiadacza.
holach wypoczynkowych.
czy dzierżawcy ogrodu owocowego.
· powróciła
Nie zapomniano również o urządzeniu nap
d k
Ił
Ił
PIOTRKOWSKA 99
tel. 213-66. Dlł
zewnątr~ tarasów na zboczach najbardziej na
oza os · onałymi pracami z dziedziny;
Przyjmuje codziennie od 1~12 i od 5-8 wiecz. CHOROBY WENERYCZNE I SKóRNE. Specjał. chorób skórn. weneryczn. i seksualn. słonecznionych.
pom-0logii i innych działów ogrodnic•twa,
powrócił
Leczenie promieniami Rentgena.
. .Starą_ Gub~łówkę na szczycie reprezentu- pismo poświęca rów.ii_ 1•ż wiele miejsca dla
PIERACKIEGO 5 (Ewangelicka)'
. ~OŁUDNIOWA 28,,tel. 201·93 .
1a J~Szcze dwie chałupy. I one _iednak będą życiorysów uczonych pracujących na polu
Przyjmuje od s:odz s.ao do 8 wiecz
przy1m1:11e 9d 8 .----; 1,1 rano 1 od 5 - 8 w1ecz. nmsi ał~ wkrót~e !lsłąpić miejsca nowoczes- szerzenia w~erl1;v. o roślinie, foJ" życiu, u.ora
·
•
w
n1edz1elę
1
sw1ęta
od
9
12
w
poł.
: .
ny~ wil.lom, dz1ęk1 czemu cały ten teren zmie
Specf. chorób kobiecych i akuszeria
»r 11e4.
rn się nie do poznania.·
wie i uźytkowduiu.
śRóDMIEJSKA 28
tel. 240-10
A<łres redakcji: Warszawa, ul. Wilcza 16
21
przyJmule od 12-2 i od 4-3 wiecz.
choroby skóre, weneryczne i moczopłciowe.
AKUSZER-GINEKOLOG
~·-„1'
m · ·
--Jh. . . . .
NAWROT 32, front I piętro.
Tel. 213-18,
'-.(~lrtfłOOUlllwnuu.

Tajenl.nica dna morskiego

sie o Dorade do PIO

lelefeng

·-

i

l

SI{-

Z•otz •1'1.:ffl

Pierwsze

·do

Zakopanego

na szczyt

tieszvn -

~

piętro

iemi~t:

-'. t.1..,•••••••••••••
„.
•

Dr HENRYKOWSKI

-- retlakt:i•

Gustaw MARKIEWICZ

Dr •e•

Miko aj BORNSTEIN

H. KLACZKOWA

•• 8

li E

T Dr me• EDWARD REICHER

•:r.....
PAULINA

Dr me d NITECKI M.

P:.:t':~z~e?edi8ś;;ięla~J ~~fi;; got zrii~~Kt tt"

• •
H. ROZANER

Spec. chorób

wener. skórnych I seksualnych.
NARUTOWICZA 9, fr. Il piętro
Tel. 128-98 przyjmuje od 9- 1 I od 5-9.30 w.

·: 1lokt6r

I on 5 -

l'f. (j l Jl l f

Ił

Choroby skórne I weneryczne.
ZACHODNIA 64:.
Tel 185-49

l>I'

Jerzy

Ke4.

SUDY

&X11HEB GlllJlJl:OLOG

Dr

J.

N ADEL

INSTYTUT

A,.

•

!M1Y.!&'€ -, .. Nigdr nie narzekam

ul. ~N~RZEJA 4.
.
Telef. 22~-92
przyJmUJe od IO - 12 1 od 4 - 8 w1ecz.

PIOTRKOWSKA 161

.• . Od g. 8 do 4 i od 6 do 9 wiecz. 1 w niedziele i &więta
"'.,
od g. 9 do 1 po poł.
.,.

zł.

l&ł.

RUNOSZTAJN

akuszeria i choroby kobiece
- POMORSKA 7.
Te\. 121-84
Przyjmuje od g. 8- 10 r. i od 4- 8 w.

Poradnia

l'larii

l

do

lłOhOZińSkifj

N 1'. W

Ił

OI I

'

indywidualne

KOSMETYKI

1

AKUSZER-GINEKOLOG

PRYWATNA PRZYCHODNIA

·Panie przyjmujo kobieta • lekarz. PORADA 3

RACJONALNEJ

„P ANI"

7 m. 30 wlecz.

W.F..Nf;ROLOG!Ct..tfA
leczenie chorób weneryc-znych i skórnych

o•

Dr med.

n

FELIKS SIUSIEWICZ Prz~~r~z?.1,1f1;ię~a10~1L-1~~ ~:~:z. lelł!!~!ł!t~~~ ,t~ 1;,15 .27 przejazdy

chorcby skórno • weneryczne
ANDRZEJA 11,
tel. 137-43
Przyjmuje od g 9 m. 80. do 11 rano

~

K
B-!OrnOOT!e~f! w~~~:09.

TA u BE N HA us

Ałlł;Lll

FlłARCll

m. 2,

odmładzające.

&OTWW

Wenerologiczna usuwanie zmarszczek, Maseczki
PIOTRKOWSKA 45, tel. 147-44
Pielęgnacja wros6w i t.p.
Leczn. chor. wener., skórnych i seksualnych.
Kobiety I dzieci przyjmuje kobieta-lekarz. qNDULACJA 'trwała komplet 5 zł. z gwaran 1
cią, grube naturalne loczki i szerokie fale. '
Czynna od 9 rano do 9 wiecz.
,,Józef", Nawrot 54-a. tel. 191-85.
P O R A D A 3 zł.

NIEĄIEC

I

DANII

W&OCH

na golenie odkąd używam mydła do golenia
PIXIN.

ZAKWALIFIKOWANE PRZEZ
ROLNICZA.

Szkółki

ŁÓDZKĄ IZBĘ

Drzew t~~:c;,:;:~

MORACZEWSKIEGO
w Cbełmach pC>'ó Zgierzem
N•'r cala, na sezon jęsiennv 1938 r. wielki W}„
b(.r dr~ew i krzewów owocowych i ozdobnych
v; cdm1anach handlowych I amatorskich po cf!nach konkurencyjnych. Cettnik gratis na żądanie
Koresp. Zdzisław ~\Oraczewski, Zgie..rz, sk.
poczt. 31"}.
Przy~-:anek tramwajowy Chelmy, dojazcr
tram wa iem Z~ierskim luh 0 7.nrkowskim _
ZDZISŁAWA

lłf

SZTHI

tapczan. leżankę, krzewelniane na garnitury, palta, sutanny, suknie
ŻYLAKOW
radiowe, sprze<lam ta- 1
organizuje:
I
mundurki szkolne Poleca w wielkim wybo rze
BEZBOLESNE
nio i na dogodnych warunkach, Kilińskiego 160. 1
Dr J ó Z E F L UB I CZ
l>r med.
Pu;ctdzieckl.
choroby chirurgiczne i ortopedia
MONIUSZKI 2,
tel. 183-17. LUSTRA trema, toalety na dogodnych wa- '
Łódź, ul. Nawrot 13, tel 176-04 wejście z bramy
1
Urzędników
państwowych przyjmuje od 4- 6. rui:ikach
poleca fabryka luster Józefa LigoŁ ód ź, PIOTRKOWSKA 6S
chor(\bv kobiece I akuszeria.
ck1cgo, ul. Dwo·rska 20 przy Bału ckim Rynku 1
tel. 246-31.
telefon 170·70.
U
śRóDMlEJSKA 29,
tel. 134-90
Chox-oby
kom~lety i pojedyń·
cz:o poleca po cenach
Przyjmuje od 10- 12 i 3- 8 w.
przy stępnych
ZA
i
raty ubrania i palta
m~skie
i damskie z towarów bielskich. Ma·'llY
l ZŁ. TR\\' At.A ONDULACJA, gwarantowan..i W lecznicy OMEGA
GŁóWNA 9, gazyn D. Joskowicza, Nowomiejska 8 w FUTRA
1'k'
d ·
Ił
L I P I M
•
I
• ;1.:;;lrni e wykrnan el. nr:·-'cz dni przcd:Swiątecz- j tel. 142- 42 od 11 - I-ei j cd 4 - 6-ej
podwórzu. Przyjmuję obstalunki.
'
daje na1'dosgz~ct~ff.o rokłzda.1 tl1 p;z.erabia, spr7;e•
" #J
. a t6,za a ms111erskl, HonigŁó lź, Rzgowska Nr. 33
·• 1ych. Dowborczy ków (Juliusza) 26.
PORADA 3 ·zL,
·
-- - -=,,....-;;,,..--.,,,,...,......,,.__,,,__ ===,,,,,,,..,...
- .stor, p.oł l.! d'·
_n1ow_

LECZENIE

OTOMANĘ, garderobę,
sła, stół, biurko, stoliki

I

BORNSTEINOWA

WENERYCZNE I SKó RNE

GOTóWKĘ: na~

wagons • L•tI s//// (ook

\i.•1•••••••••••-~

l

Jl.

Wasilewska

·:i, EBLE

K

_______________________________.......______ ____________
,

~--~-

.__.,~~~-~--~--------------~---~----------------------_.,.----~

SWIAT NA KLts·zy FOTOGRAFICZNEJ-~
--

... ·-

.

. ,.·

.

.

.

- -

.

~

.

.

.

~

.•

-·

,
·-.

Przed Dniem Zadusznym. w
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HOŁDZIE UMARŁYM
.

Kwatera Zasłużonych aa cmentarzu PowąJlkowsłdm w Warszawie. Na prawo grób
bohaterów puetworq .hirtd l Wtgury. ·

1) ~ aa cmentarm Obroflców Lwowa we Lwowie, Panteon chwały Ofłllł LM>wlldcli, ktM krwią ~ w,ktellłly
na haAJe Leopolłs semper fidelis zaszczytny mak Virtuti Militari, zdobiący dzłsłaj hem Lwowa. 2) Trzy Krzyte aa szczycie góry
'I'r.lyknyi!lkiej w Wilnie, wykonane na miejscu dąwnych drewnianych kr.eyty, poetawłoaycb tam wg legendy ludowej przez kró
Ja Władysława Jagłelłę, dla upemłętnienła męcześ81dej śmierci ukrzyżowanych przez pogan Franciszkanów.

le Szkolneao

,

lnsigńlio Rełluiw. Poświęcenie kotc1o1e
w laewledZIL

Oroby powstadców na

cmentarzu na

Powązkach

w Warszawie.

zllOlslcic~ wrpraw alpiQistrcznr<h na Karsrlte
W zwią.zku z nowymi planami alpinistów polskich podboju niezdobytych dotąd
szczytów„ reprodukujemy: oryginalne zdję cła z ostatniej wyprawy alpinłsłycioeJ
dr Bernadzikiewicza na Korsykę. ·
·
·

W dniu 1 tistQpa,da odbędzie się w Jno.
wrodzu obok Spały ·uroczysta konsekracja nowoW7iiliesionego kościOła parafialne- 1
go. W uroczystościach tych weźmie udział I
Prezydent Rzeczypospolitej. Na zdjęciu
rzut oka na nowowzniesiony ko~ciół parafialny w Inowłodzu.

Czi~ i1iek

Oryginalne

na wskaz6vice zegara
Widok z kotliny Trinbolaccła na Capo
Rosso (2475 m). któręgo pn.-zach. ściana
(na zdjęciu w cieniu) została zdobyta
·Kwit~cy kasztan jadalny na Korsyce _(w erzez eo!skich alpinistów, po.dlczas astat.
okolicy osad~ Renno_l. „ ·
. niej WYP.tawY.

zdjęcie,

wykonane z lotu ptaka, przedstawiające moment po wybuchu
największego wulkanu w JaP,onii w górze Asama.

~

Z pobytu·· kanclerza Hitlera w Wiedniu

•-.o,··rotneJ z
.• -· c

w r:k··

przez Rzeszę Niemiecką Sudetów, kanclerz Hitler za.
· gdzie m. in. zwiedził historyczne Muzeum Woj~9.~· Mo~nt ten ~~wm ~ i!łj~
zajętych

olbrzymi zegar łon
dyński został J,>Oddany gruntownemu czy· ·
5~~

„Big Ben" -

słynny

Jeden z najP,ł~ejsz~ch 3zczytów Korsyki, Capo Larghia (2520 m), nad koii

XriD..bQlacc.ia.

