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~ nekrologi 40 gr., :i.wycz. 15 gr
st;;.-ona 10 tamów. dr0bn11 12 gr: za W'/·
tu. dla J)OaZU)tUjącycb pracy 10 gr••
najmniejsze ogłoszenie t.20 gr.,
dla
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Clll17 odond ntedzlelnycb A o 25 proc
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Za 1 w. mni. w 1 tamie 11Zer. 'lO mm.
(atrona 5 lamów), w wyd8IllU prowtn·
c,!onalnym zł. t.-. Z& termin druku
t treAd oglosetl admlnlstraeJa
ole odpow'lada. P. X. O. Nr. tm.880
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PodkarpackieiJPoarz~b 75

onar marsglskit!eo pożaru

Trzykilometrowa strefaneutralna
a

między

wojskami węgierskimi

czeskim&

ffiAGA, 5.11. - Wśród czeskich czyn mornie i Ostrzyhomiu zajmą ohszar Nowe czasowe. Milioo na.5zych braci oc~ekuje
nlków rządowych w dalszym ciągu uwy- Zamki - Lewica oraz k.r.ań-ca Rusi Pod- was p-o tamtej stronie. Dla nich, po oięż
datnia się silna tendencja do ograniczenia karpackiej wraz z Munkaczem. W ponie- kich próbach ubiegłych 20 lat2 wy stano-

działalności rządu

w

Br.atysławie

do czy-

działek zostaną zajęte

miasta Loszonc

i wicie speJ.n,ienie ich

wszyst~kh

nadziei i 1

sto wewnęt.rznych spraw słowackich i od- Rożsnyo, a we wtorek Koszyce. W środę pragnień. Powracacie do sieb1e do Wę
swiięcia go od jakiegokolwiek wpływu na wojska węgierskie zajmą reszt.ę odstąpiosprawy polityki zagrankznej. Toteż Praga nych obszarów Rusi Podkarpackiej z miabardzo niechętnie patrzy n.a jakiekolwiek stem Użhorodem.
kontakty słowackich mężów stanu z zagranica. Ostatnio deklaracja premiera :Tisn, wy
Oswobodzony bohater
po~iadająca si·ę, j:ak wiadomo~ przedwko
narodowy 51ewacii.
tego rodzaju stanowisku rządu praskiego,
nie została dopuszczona do publikacji w
prasie czeskiej. Dzienniki czeskie ·Starają
się udowodnić, że zarówno w myśl UllUIWY
w Żylinie, jak i w interesie samej Słowacji, leży powierzenie wszystkich spraw na
tury za.granicznej kierownictwu po.Jityki za
granicznej rządu praskiego.

gier ·Północnych, uświeC.OnJCh tylokrotnie
przez dro:gą krew naszych przodków. I
Niech wasze dusze prze.pełnd to uczucie.
Obyście, godnd pełnej chwały przeszło I
ścl naszej armii węgierskiej, z uczuciem ,
odnieśli się do wszystkich mieszkańców
ziemi węgierskiej, tak Węgrów, jak i bra 1
ci Słowaków, Karpato - Rusinów i Niemców. Wam dane jest pójść z dumą ~ ufinością na terytorium, którego nie porzu
cimy n.igdy za żaiQną cenę, na terytorium
101Cfzyska·ne z mocy .prawa i Wli~czystej
prawiedtiwości, z pom'ocą odrodzonych
sił zbroj1nych węgierskiich.

Część Olbrzymiego p0grzebu
1

„

na POlftth

nowg.:b koszar

UżHOROD, 5. 11. - Ruś Zakarpacka
dookoła
pogrążona jest w całkowitym ch•aiosie.
.
.
. .
Sied~bą wszystkich władz był dotąd UżBERLIN, 5. 11. - Wczorai przeme~10
W związku z tym ,,National Ztg." w
flor-Od i obecnie1 gdy urz-ędy są w stanie . ny ZJOStał do nowych koszar w Bmnsw1ku dłuższym arty;'kule omawia powstainie i roz
liikwidacji brak Jest tu wszelkiej władzy batalion spadochronowy, którego dotych- wój tej najnowocześniejszej formacji bowykonaw~zej
czasowym garnizonem było mi(liSto Sten- jowej. Dziennik przypomina przy tym, że-

BUDA!PESZT, S.ll. - Rzeczoznawcy
W<>jskowi węgierscy i czechosłowaccy, obradujący obecnie w Bratysławie, ustalili linię demarkacyjną, .k:Mra będzie przestrzega
na aż do czasu definitywnego wytyczeni.a
granicy przez specjalną komisję. Strona
czechosłowacka zobowiązała się do nie~łoc.zne~o zwolnienia z. s.zereg?w ~s~ystkich zołmerzy narodowosc1 węg1ersk1e1, po
chodzących ~ .obszaró~, przyznany~h. Węgrom. Rówmez z.arekw1rowane .k?me 1 pod
wody z.ost~n~ zwrócone właśc1~1elom. Ce-

Do zarządzeń władz c.zeskłch nikt się dal. Objęcie nowego garnizonu odbyło się !opinia niemiecka dowiedziała się 0 istniejut nie stosuje.
w ten sposó?, że jedna kompania, wydzie~ niu podobnej formacji dopiero podczas po
lona z ba1al10!lu, wyskoczyła z samolotów kazów wojskowych na dożynkach Rzeszy
HUSZT _NOWĄ STOLICĄ.
bombowych na pola, okalające koszary.
w r. 1936.
UżHOROD, 5.11. - Rząd Rusi
karpackiej postanowił, te nową stolicą kra
11
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trzykilometrową

stre- tt?'"istów słowackich, OSW<>'?<>dzony osfat- stkich instytucji i biur. Takie tempo konien10, po długoletnim więzieniu go przez czne jest ze wżględu na to, że wkrótce w
.związku z zajęciem przez Węg.rów przyCzechów.
KOLEJNOść OBEJMOWANIA
: znanych im ob$zarów, przerwan'e zóstańą
odstąpionych Węgrom obszarów.
ROZKAZ REGENTA HORTHY'EGO
wstelkie połączenia. między U.thorodem a
BUDAPESZT, 5.11. - Podczas obraa
DO ARMII.
Husztem.
komisji węgiersko-czechosłowackiej ustala
BUDAPESZT, 5. 11. - Regent HorZnamiennym jest fakt, te wszystkie wano wszystkie etapy obejmowania odstąpio- thy wydał do armii następujący rozkaz: żniejsze dokumenty i archiwa ewakuowane
nych obszarów przez wojska węgierskie.
„Odrodzona i wyzwolona z więzów są nie do Husztu, lecz do Pr.agi. Ewakuacja
Dzisiaj zostanie jak wiadomo obsadzony traktatu w T.r.i'a1non armia węgierska prz_e odbywa się pod silną ochroną czeskich od
Wielki żytni Ostrów. jutro w niedzielę woi kracza po trwającym 20 lat _ oczekiwaniiu działów wojskowych.
ska węgierskie po przejściu Dunaju w Ko gran.ice, które zawsze uważaliśmy za tymDowództwo żandarmerii i policji oraz
sąd krajowy przeniesione zostały do Wiel'111..'Y
w~IWJ-er kiegoBerezna.
"TT
.~ ~
O nastrojach, panujących w Huszcie,
ustalono

B t

I

s.
l i a ary
swa
em.
Ślub amergkań1kiej Polki "' fidgni „

GDYNIA, 5. 11. :__ Jak podaliśmy wczo
raj 4 listopada w południe przybył do
Gdyni z Ameryki m-s· „Batory". W podróży st~tek miał 158 .pasażerow, .ponadror
15 z Kopenhagi, 1.157 ton ła(lunku, m.
in. zabrał z Haldfaixu 1.400 beczek jabłek
kanadyjskich.
Powrócił na statku znany malarz M.
Wal1entynow.icz, który sp.ędził kilka t~
godni w północno - kanadyjskiej puszczy
polując na łosie i wilki.
Przybyła do Gdyni am~ry.kańska Polka p. Reg1ina Olszewska, która naty<:h~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ jświ~cryf~~hwci~udniawczMajsze miast po przybyciu statku wzięła w Ody1
' , go i dzisiejszego
wszystkie prawie domy ni ślub z wiceko111sulem Stanów Zjednabyły przystrojone flagami o barwach wę czonych w Warszawie p. W. Blake. MłoKRAKA U
dzi państwo poznali się na „Batorym" w
gierskich.
p
lipcu, kiedy p. Olszewska, córka przemy· słowca z Mount Vernon, j~chała na kurs
l i odc~nku Ebro
wiedzy o Polsce, a p. Blake powracał z
't~n'ry
111·
urlopu. Stat~k ofiarował młodej parze tort
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niemieckiej mapy, sporządzonej w Wiedniu Po ogłoszeniu arbitrażu. Odstąpione Węgrom i Polsce (Zaolzie) obSzary są zakreskowane.
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1'1atarcie na odcinku Ebro trwa. Pra'. wy brzeg rzeki został już obsadz:ony przez
. wojska gen. Franco od m. El. Canaletas do
' m. Miravet. W kierunku północnym wojska gen. Franco zwalczają zaciekły opór
przeciwnika i przekroczyły szosę Pi·nnelMiravet, biorąc 700 jeńców ·i zdobywając
; wiele materiału woje!'lneg~.
j Wieczorem wojska gen. F ranco zajęły
m. Mora de Ebro. Natarcie prowadzone
jest na wszystkich trzech oddnkach frointu Ebro.
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W ASZYNOTON, 5. 11. - Miasto Durango w Meksyku przeżywało w:elką uroczystość: powrót po 20 latach do stron ro
dzinnych znanego gwiazdora, Ramona Novarro. W związku z tym w starożytnej, z
xvn wieku datującej katedrze, odprawiona została solenna M~za św. , którą celebro
wał arcybisku.p Durango, mgr. Oonzalez
y Valencja. świątyni~ była wspa:niale dekorowana z in·ic;jatywy najbliższej rodziny
gwiazdora. Po n.aboźeństwie i śniadaniu

Gd

u arcybiskupa Ramo• Novarro odwiedził
kolegium mariańskie, w !którym w· swoim
czasie się uczył, a które obecnie znajduje
się w stanie kompletnej ruiny dzięki , rzą
dom obecnego meksykańskiego reżimu.

SHIRLEY TE M P L E ~.?!1~!'-~:~~J~y
w nojnowszxm f.iJmi1e p.t. ,,BUZIACZEK".

·

-

·

Nas!P,rogram: Piękor, d<>Qatek p.t. '"Przybrany tata".
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Ramon Nawarra wrócił do Me s111

po 5.28 i pół, funty szterlingi po 25.24, fran
ki szwajcarskie 120.30, franki francuskie
14.13'- lity włoskie 19.00.

Na POZOlf·

o godz. 12 i 2

W bieżącej podróźy załoga m-s „Batory" zebrała oka o 200 zł przeznaczając
te pieniądze dla dzieci śląskie za Olią
• W drodze do Ameryki odbył się na
statku . koncert- w którym wzięli m.iĄ; 't}dział
gen. Orlicz - Dreszemwa o;raz ~n-an·a ·1 'ara
tancerzy. duńskich Selandia, jadąca na
występy gości nne do Stanó.w Zjednoozonych.
.
·
W ubiegłej podróży statek wykazał
wielką sprawność techniczną. Jakkolwiek
postój w Halifaxie nie był przewidziany
w ro.zkładzie, statek osiągnął tak dobrą
szybkość, że przybył do Gdyni bez opóinienia.
Po wyładowaniu frachtu statek odjediie
w p•o1J1,i edzi·afek do stoczni w Ooteborgu,
celem przeprowa,dze·nia dorocznego remon
tu. Powrót do Odyn.i nastąpić ma dnia 26
bm., a odjazd do Nowego Jorku dnia 29
bm. Przed odejściem statku do stoczńi
prze.pr01Wadzoną została fumigacja.,

Po 20 latach -
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Ramon Novarro ma dzi ewięcioro rodzeń
iego siQJStr_a iest z.akonnicą.
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Jutro wszyscy Polacy Dwukrotnie karana wiezieniem

komun s•ka

iiaw;1 Ji~ lflY urnar~ WY~DHlJ[~. sama siebie spaliła żywcem

ŁóDź, 5.11. - Jutro wyborcy w całej
Polsce staną przy urn.ach wyborczych.
Niedoskonałość obecnej ordynacji wyborczej powinna być jedynie bodźcem do
działu w głosowaniu na posłów do SeJ'mu,

głęboko hasło wodza przeniknęło do świ1LóDż, s. 11. _ Straszna tajemnica śm'.erci 31· Jak ustaliło już wstępne dochodzenie policyjne,
domości społeczeństwa polskiego i jak sze letniej Władysławy Bytomskiej, robotnicy fahrycz. Bytomska od ulicy Brzezińskiej doszła z ul. Smutnej

Nikt nie może tłumaczyć swego lenistwa lub abnegacji argumentem, że i bez
jego głosu posłowie będą wybrani. Każdy

p

głos znaczy, bo

-

wi

są pracować, będzie

Wyjaśniona

stwierdzeniem, jak

rokie objęło masy.
nej, zamie5i.:kałej przy ul. Dworskiej 29, z&stała o.
Dlatebe-o J'utro wszyscy uprawnieni znaj'_ statecznie pnez Wydział śledczy wyjaśniona. Bytomsk'ł - jak t-0 już oha.zernic pisalibmy - znale.
którego ważnym zadaniem będ!Zie zmiana dą się przy urnach wyborczych i będą gło- ziono w nocy z dnia .2 na 3 hm. okro;mie popardynacji wyborczej w kierunku udostępnie sowali, aby dać wyraz swym dążeniom do rzoną, niemal zupełnie nagą, r.u i;o>csji nr 147
nia szerokim masom wpływu na dobór ka'l potężnej Polski.
\przy ul. Brzezińskiej, . d~k11d nieszczęśliwa, os~~dydatów i posłów n.a Sej·m.
lała z b6lu, dowlokła się 1 padł.i bez przytomno&e1.

Z g ł OSÓW
pojedyńczych
miliony. Ilość głosujących - to
ilość obywateli czynnych, dojrzałych, umie
·
h
·
t
.
h k
;ącyc orzystac ze swyc praw. I z go owością spełniających swe obowiązki.
·
h
b
h b
. b ą g łosu;ącyc
L 1cz
W wy or.ac
o eenych do Sejmu mierzyć będziemy sami i
mierzyć będą obcy stopień dojrzałości po-

tworzą się

litycznej mas obywatelskich w Polsce.
Wybory obecne mają bowiem charak-
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Bytomskjej.

położonej pomiędzy cmentarzami na J)ołuch.
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GDYNIA, 5. 11. - Dozorczyni szkoły nia szkolne. Spłonęły mapy, szafa oraz wy
powszechnej w Gdyni na Wittominie, po- pchane ptaki.
'ł b
b
N
. .
zostawi a
ez dozoru elektryczny im ryk
a szczęsc1e pożar zauważono w pcz otwartym kontaktem. Kiedy woda wy- rę i budyne'k ocalał. Straż pożarna zajęła
kipiała z imbryka, naczynie rozgrzało się,się juź tylko uporządkowaniem spalonych
do tego stopnia, że powstał pożar.
przedmiotów. Straty wynoszą okolo 1.000

Bezro b

śmierci

tajemnica

• br akOWI•
skra dl ze

Płomienie przerzuciły się na urządze- złotych.

Ponie~vaż zmarła nie .posiadała przy 6obie żadnych dokumentów, bledztwo od ram z puczętkn n~
p-01kało na wielką trudno~~. Wczoraj wc?.esnym
rankiem - jak dono~iliśmy - toż>mność zwłok
rozpoznał robotnik St>nisław Bytomski, stwierdził,
że zmarłą jest jego 31-lctnia córka, Władysława,
robotnica tkalni wełny i jedwabiu firmy Hirsz.
berg i Birnbaum priy ul. Wodnej 23,
Władysława Bytomska, jak się okazuje, byla
w swoim czasie dwukrotnie karana więzieniem za
d2liałalno.ść kom1misty·::=ą i odcierpiała karę więzienia 3-letnią, a p<\źniej 4-letnią. Ostatnio była de.
legatko robotnicZJl fabryki.
Krytycznego dnia wyszła z pracy o g. 9 wieczorem
Wcz~raj w nocy Wydział śledczy wrjaśnił
ostatecznie zagadkę, Bytomska uplanowała samobójstwo. W domu znaleziono karafkę z octern. Obok miejsca wypadku znaleziono butelkę z etykietą fabryki octu, ale zawierającą
resztki spirytusu denaturowanego, Wreszcie w
chwilę później pod poduszką w pościeli ojciec
Bytomskiej znalazł list w którym córka napi-

ter pewnego rodzaju aprobaty społeczeństwa dla powrotu Zaolzia.
ołny
Najszersze masy społeczeństwa polskie
·
g-0 podzielają na pewno zdanie Wodza Na czelnego Marszałka śmigłego-Rydza, że
....,......
k ·
· d
· · st dl Polsk' ko 'ecz
a CJa ZJ~ noczenta Je . ~
. ~ , nt
Wilna donoszą:
ku, gd~ż . zrabowanym przedmiotem był...
na. Udział W, głosowamu I odda?t~ gło~ó"". \
Sąd Okręgowy kar1ty w Wilnie r-0zpa- worek zebraczy, napeł.ntony wyprosZ-Onym
na kandydatow, którzy są wyrazicielami tej trywał wczoraj sprawę niezwykłego rabun chlebem.
idei i dla jej realizacji pracowali lub gotoNa przechodzącego przez Cielętnik ubogiego staruszka Józefa Jankowskiego
. . .
'
.
.
.
. ~
ł
~
~· ~
~ ł •
napadł 01e1ak1 Bolesław S1enk1ew1cz, !tezą
cy lat 35, bezrobotny, obalił staruszka na
.
• ziemię, wyrwał mu z rąk worek z chlebem
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Poli<ja zairzgmala
chlope:ów.
GDYNIA, 5.11. Władze policyjne
wykryły na terenie portu, pomiędzy starym
żelastwem szał.as, w którym schroniło się
sześciu chłopców w wieku od 12~16 lat.
Pochodzili oni z różnych stron Polski, a je
den z nich przywędrował nad morze aż
spod Lwowa.
ChłQpcy pouciekali z domów rodzicielskich w zamiarze dostania się na statek i
wędrowania za morze. Niektórzy mieli nawet przy sobie większe kwoty pieniężne,
niewątpliwie zabrane -r odzic-om. Jeden z mło

angielscy

t.

wynaleźli
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śmierci', przez którą nie może przej~ na pole
walki żadna broń. Opis teg'O wynalązku został
wczoraj wręczony min. Sir Tomaszowi Inkipowi.
(-) Angielski
samolot komunikacyjny
spadł w hrabstwie Jersey. W katostrofie zginęło 18 pasażerów, pilot ,radiotelegrafista i
rolnik, pracujący w polu, Rozbity samolot nosił nazwę ,Saint Catherine Bay",
posiadał 4
motory i stale kursowa! na linii Jersey - Saut
hampton.
Katastrofa samolotu „St, Catherine's Bay"
nastąpiła w kilka sekund po wystartowaniu z
Jersey, Samolot rozbił się i stanął w płomie
niach.
(-) Były premier Rusi Podkarpackiej An·
drzej Brodij rozpoczął głodówkę w więzieniu,
Na znak protestu przeciwko uwięzieniu Brodija
podali się do dymisji min. rządu Rusi Podkarpackiej, dr Fenick i podsekretarz stanu Piescak.
(-) Wczoraj całe Włochy obchodziły 20
rocznicę zwycięskiego zakończenia wojny europejskiej, W Rzymie Mussolini przyjął na Pla
cu Weneckim defiladę 90.000 b. kombatantów,
po czym wygłosił z balkonu Pałacu Weneekie~o mowę do tłumów.
(-) We włoskich kołach politycznych przy
puszczają, że plebiscyt na Rusi Podkarpackiej
odbędzie się w połowie listopada.
(-) Premier Chamberlain i minister spraw
zagranicznych lord Halifax udadzą się 23 list.o
pada do Paryża z dwudniową wizy~ do nądu
francuskiego.
(-) Czeskie władze policyjne nadal masowo wydalają Polaków z powiatu frydeckiego i
Moraw.
(-) Ministerstwo skarbu komunikuję o za
warciu w Ameryce umów w sprawie konwersji
6 proc. pożyczki dolarowej z 1920 roku i tran
szy dolarowej 7 proc. pożyczki stabilizacyjnej
z 1927 roku.
(-) W sobotę odbędzie się w sądzie grodz
kim w Warszawie rozprawa karna przeciwko
prezesowi Str. Narodowego adw, K?walskiemu
oskarżonemu o nawoływanie do boJkotu wybo
rów.
. (-) Dnia 11 listopada ukaże się w obiegu
zna-czek pocztowy wartości 25 groszy w kolorze
fioletowym, symbolizujący powrót Zaolzia do
Macierzy.
(-) Płk. Koc zaprzeczył pogłoskom, jakoby miał być mianowany zarządcą Widiewskiej
Manufaktury.
(-) Wczoraj w reiydencji feldmarszałka
Goeringa Carinhall biskup Rzeszy Mueller
udzielił chrztu córce feldmarszałka, Eddzie.
Ojcem chrzestnym był kanclerz Hitler.
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Z Kalisza donoszą:

(-)Inżynierowie

sala:
„Ojcze, dotrzymałam słowa i wyprowadziłam się na zawsze, nie szukajcie mnie i nie
czekajcie na mnie. Więcej już nigdy nie powrócę. w fabrycę należy mi się jeszcze za 2
dni pracy, Udaj się, ojcze do Kasy Chorych z
książeczką i powiedz, że wyjecl1ałam i za pracę podziękowałam. Tam ci również wypłacą.
Zostawiam wam wszystko. Przyda wam się, Jak Maryśkę wyrzucą z mieszkania (idzie
o sio.strę zmarłej) spro"'.'a.d~i się do Ciebie. ~ie
będzie sama. :- .że&:n~Jcie.
. „Włada
A zatym miało mieJsce straszliwe samoboJstwo. Bytomska sama związała sobie ręce,
oblawszy uprzednio ubranie spirytusem i, leżąc na ziemj, podpaliła się .. Pod. wplyw~m. po-:
j począł uciekać,
two;nego .holu WYSWO~dz1ła SI~• Z :w~ęZOW • l
Jęcząc do uhcy BrzezmskieJ, gdzie
Z o b aczy I1. to przech o d zący opo d a l St a pobiegła
wkrótce zmarła
sześ<iD
nisław i Jan Trubowiczowie, schwytali
Dziś ustalon°0, że Bytomska cierpiała na
Sienkiewicza i oddali go w rę.ce st. poste- rozstrój nerwowy.
dych zbiegów wyekwipował się nawet w runkowego Stef. Pietkiewicza, pełniącego _ _ _ _ _ _ _ _ _ _mm_ _ _ _ __
fiński nóż, plecak, straszak i tak uzbrojony służbę na rogu Królewskiej i Zamkowej,
.1'
zamierzał ruszyć „na podbój" Czarnego Lą worek zaś oddali Jankowskiemu.
Stan pogetly w l:.odzl.
du.
Boi. Sienkiewicz stanął przed sądem,
LóD:t,
dnia 5 listopada. - Dziś o godzinie
Cała eskapada skończyła się jednak w oskarżony z a-rt. 259 KK. o przywłaszcze
9-ej rano temperatura w śródmieściu wynosiła
posterunku policji. Chwilowo młodzi „ko- nie przy użyciu gwałtu. Nie przyznał się do
11 stopni powyżej zera. W ciągu nocy ubiegłej
loniści" zostali pociągnięci do
odpowie- wjny, opowiadając, iż zauważył koło ław
najniższa ciepłota wynosiła plus 8 stopni.
Ciśnienie barometryczne spadło do 746 mili
dzialności z.a kradzież poduszek z jednego ki porzucony worek, a ponieważ w pobllmetrów. Pogoda będzie pochmurna i dżdżysta.
jachtu, które przynieśli do szałasu, by urzą żu nie było nikogo, worek zaprał.
.
Wiatry z kierunków zachodnich.
dzić sobie wygodne posianie, po czym zoPonieważ jednak świadkowie zeznah
staną odstaw i en i pod skrzydła opiekuńcze niekorzystnie dla oskarżonego, sąd skazał
stroskanych rodziców.•
Sienkiewicza na rok więzienia-, zawieszając
mu karę na przeciąg trzech lat, przy zasto
sowaniu nadzwyczajnego złagodzenia kary ze wzalędu na biedę oskarżonego i małą wartośĆ przywłaszczonego przedmiotu.

.,...,.,,'YOrek z Chlebem.

• •

Zdarz~nia i wgpadkł.

I dług doniesienia ,,Martin")
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strajk 300 robotników

łirlfiie

Horak.

i począł sobie podrzynać gardło. Obecni na •
·
' przesz k o d Zł'] i temu I' B anaPodczas rozprawy w sądzie gr-0dzkim sa I'1 po l'ICJanct

usiłował pozbawić się życia złodziej Józef
Banasiak, oskarżony o kradzież bielizny ze
strychu domu u p. Józefy Ma·ksowej.
Banasiak został przytrzymany w chwi
.

•

.

.

.

Il, gdy usiłował ukradzioną b1el1znę sprze I
dać.

W czasie rozprawy oskarżony zach o-

ł ·
k „
' dopiero ady oskar~Y'ł!a się ~po Ojnte 1
' o
z~c1el p~b!tcz~y zac~ął swą prze.mow~!
111espodz1ewan1e wyciągnął coś z k1ecze.11

ZYCIE· PABIANIC•

LóDż, 5. powstał
11. - ostry
W fabryce
w Rudzie czasu pracy, zależnie od rodzaju trakcji przedsio·
Pabianickiej
11atorg Horaka
no tle wprowadze
biorstwa, Z tego powodu rozmowy odroczone zo.
si.aka, który począł się awanturować, obel~
~
riia dalszych znrządzeń racjonalizacji prn~y. Rob-0t- stały na przeciąg dwu tygodni.
władni li.
nicy, pracujący dotychczas na 12 wrzecionach, otrzy
U EITINGONA„.
Po ogłoszeniu wymku, skazującego o~
~
mali po 18 i 24 wrzecion. w tych nowych warun·
'Na terenie :1Jakładów Eitinii:ona wynikł zatarg
skarżoneao
na 2 Jata więzienia i umiesz.
.
.
p
ka:~h fabryka trwała d~a tygodnie. _P~ u~ywie
0
•
•
.
W dniu wczoraisz:ym w salt HC'telu ~l- tego okresu czasu robotnicy przekonali się, ze po. o miejsce .praey. Firma zamierzała przeprowadzić
cze~1e w zakład.zie dla mepoprawnych, Ba skiego przy ul. Zamkowej l odbyło się wiei I mimo dwukrotnie zwii;kszonej obsługi maszyn - redukcje około 70 robotników. Okres lfymÓwienia
nastak ponow~te wszc.zął. awanturę,. lecz lkie zgromadzenie prze:Jwyborcze, zwol~ne n.ie zarabiaj~ _naw~t !yle, co p~zy dawnyc~ 12 wrze: kończył się wczoraj. Ponieważ ogół robotników pozostał natychmi as t odw1ez1ony do szpitala, /przez kandydata z Pabtaimc na pasła p. Ed-;, c1onach. Pomcwaz fmna wm1erzała d~leJ stosowac stanowił stanąć w obronie redukowanych - zwi'ł·
skąd po opatrzeniu rany i'aką sobie zadał
warda Wen~lera, ~e_p~ei;ent.u.1.cicego l~sze nowy s~stem - załoga .?dbyh z.ehra111e, po czym zek zawodowy interweniował u ?.ar111du firmy. Interwencja przyczyniła si~ n'> uspokojenia na~tro.
'
. . -·
' Stowarzyszenie Własc1·c1el1
N1eruchomośc1 przystęp1ono do okupac11 fabryki.
odtransportowany został do w1ęz1e111a.
m. Pabianic óraz osoby pokrewne.. jedno-1
Strajk objął ponad 300 robot?ików i. trwa~ od jów, fir.mn bo"'.iem z.godziła sip n.i propozyrje wpro
cześnie '!a murach miasta ukaz~ły si.e dalsze , g..1 w nocy .do g: 12 w połudme . .Powiad<Jm1ony wadzema podz1nłu pracy oraz pue;unięcie redukcji
ogłoszenia wyborcze, propagu.1ące 1 naw.o- zw1ą~ek w~~poł z mspe.ktoren~ p.racy ?dbył konf~- na okres dwu tygodni.
łujące
całe spc~eczet'lstwo miasta do gremiał ren~Ję z f1r1ną.• w wymku ktorej ~traik zo;t~~ zh.
nego wzięcia udziału w wyborach oraz agi~ kwidowany. Fmna zdccy<l_~wała się powrocie do Nieludzkietrakłowanie
tujące za wyżej wymienionym p. Wendle- dawnego systemu produk·11.
rem
I
są
Ponadto ukazało się ogłoszenie łaskiego I
Poo:1sANl~ UMO\YY .ZBIOROWE~.
.
Wczor~J nastąpiło ?odpisanie u.mowy zb1oroweJ
Z Wilna donoszą:
im. Wł. Reymonta, które uzyskało w Kura- starooty powiatowego p. Nowa·kowskiego 0 I
ie sprzedaz'y trunków alkoholowych dla s~ewc.ow, P"<>duk.-uiących obuwie s;yte. Umo~n
W firmie futrzarskiej' ,,Kamczatka" wy
torium koncesję na prowadzenie gimnazjum i Zakaz
d
1
I
kt 0
dl
1c
b
k .
h .
d
przez restauracje
wyszynki i hatlle win i pr~ewt U)e zn~ri~ia I ZOl\'ar~c. p ~ce,
.re
a n uchł strajk pracowników.
Zastraj'kował
sz ory powszec neJ. Je nym z inicjatorów tego wódek w Olkre~ie' dni" wyboro·w. Osoby, któ ktorych. robotru~ow wyrazaJą Się w k1lkunaotopro·
projektu był Edward Hoffman, który należał
"'
d
e
łac
p~rsonel
W.
liczbie
10
osób.
Strajkujący
1
do Koła Rodziców, J'ako opiekun ucznia Jerzego re dopuszczą się wykroczenia przeciw po-I cen owci po wyzc P •
111e
SU
• d
h .
h . d
·
k
· k
b d
J· ·
W,Y waią za n.yc mnyc zą ań poza
Ramingera, syna swej nieślubnej żony. On też wyzszemu. zai azcwi, arane ę 'l wysc cmt
ODROCZONE ROZMOWY.
Judzkim traktowaniem przez właściciela.
został prezesem zarzą.du Stowarzyszenia, prze grzywnami.
Rokowania o unianę układu zbiorowego llla W'd · · ·
ł ś · · l d b
.
· na t ym st anowis
· k u d o marca 1937 ro
1 ac, tz w a c1c1e o rze musiał dać się
b y·waJąc
HARCE AUTA }- O CFODNIKU.
I robotn:ków przedsiębiorstw transportowych nie da.
p I' .
b' . k
. ł
t k 'ł
ł
ły rezultatu. Pracodawcy wyrazili chęć upra:~owa- we znaki pracownik·om, skoro chwycili s ię
ku.
W związku z zajmowaniem tego stanowi- . . . 0 1 CJ~ pat iamcb a spisa a hpro ot 0_. Fw a- nia wła;nego projektu części ukJadu, dotycziJcej tak rozpaczliwego środka, jak strajk.
1
ska wpłynęło przeciw Hoffrnano~ wiele zarzu j s~1c1e O'YI . au ~ oso owego ac .w~ ~w 1 ran .
---ooo
tów, oskarżających go 0 popełnienie ogromnej c1szkC.'\VI, zam1e~zka~e!11U. w Pa~1an.cach przy
ilości nadużyć, które miały na celu zysk oso- ul.. Roch!l 5, ktory 1ezdz1ł tak~O\~k~ po chobisty. Najważniejszymi 2< nich są: przeprowa- dnuku ulicznym przy ul. Torunsk1c_1.
dzenie licytacji inwentarza szkolnego po J.
BI JAT\-'l{A
•
Starowicz,u,, w ten ~p~sób,. że zakazał woźnym
Salter Zenobia .i Wacła~v z Klim.kowizny
Wł
wpuszczac mn~ch he~ tantow, li; potem ~am ' pod Pabianicami Sumorowski Aleksander i
•
przez p<>dstaw10ną osobę wykupił Je za mską
ł
,
'
· · N 23
cenę_ i z dużym zarobkiem sprzedał Stowarzy-1 ~s:~~la~1ięzdz~· s~g~stbiJ!r;~~~~~e.rul. rGen.
1 pożarów
szem~. .
.
. Orlicz-Dreszera, czym zaklóctli spokój pu- 1
:iemądz,~ S~?warzyszema obracał na swoJe bliczny. Kres bójce położy.la policja, która
ŁóD~, dnia 5 listopada. - ~ziś n~~. ra~em ziono karetką Pogotowia Miejskiego do szpitaoso iste ~) at i.
.
.
.
winnych jej wywołania odprowadziła do ko w bramie domu nr 180 przy uhcy Kilmskiego la w Radogoszczu.
1
dozorca domu znalazł mężczy znę nawpół przy. . . .
.
.
. Oskarzo~.Y wystawiał sobie wysokie ra.ehun I misariatu celem wylegitymowania.
k1 za podroze, na zabawy tracąc fundusze 1
_
Nowik Stefan zamieszkały przy ulicy tomnego z objawami otrucia. Na miejsce przy
- Nocy dzis1eJ.sZeJ w go.dzmach pomiędzy
szkolne.
.
.
Drewnowskej będac' w stanie nietrzeźwym był wezwany lekarz Pogotowia Miejskiego, któ 2 a 3 pows~ł pozar . w. 3 -piętro:wym muro"'.a:
. H_o~fman p;zywł~szc~y.ł sobie wiele kw.ot awanturował si na ulic i w biiał sz b, w I ry udzielił otrutemu pierwszej pomocy i prze- nym domu. m1eszkalnJm prz!. ulicy ~omors~ieJ
p1emę~nych, Jak rov:n1ez, przywłas,z~zył me-, c!knach mieszkaęri prywałn eh Y SpisnXo Ymu 1 wiózl go w stanie ciężkim do szpitala w Ra- 49, stanowiącym wla.snośc. Filipa MaJba. Pozar
prawme wynagrodzenia za ruchomosc1 szkolne '
t 1 ół
Y ·
dogoszczu
powst~ł w rn1eszkamu Juhusza Heltza na druw kwocie około 10.000 zł
pro O<
•
•
•
•
.
• •
gim piętrze ol'az w mieszkaniu Marii Steinitz
, .1 szereg
·
. ć.
ustalono, ·miałb mieJsce
zamach
na trzecim piętrze · Wymi'eni'one lokale połoz'o •
P oza t ym pope1rn
i'nn ych na duzy
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Ogólne straty si~gają b. wysokich sum pie
1 ISia OWI . ?Ze OW!· zam_1csz ., a emu przy ' OJCZY-, enatem J~st
~z omny .1
ezro o ny ne są jeden nad drugim. Wskutek wadliwej izo
niężnych.
ul: Karo.lewskteJ ~7 n1ezna!11. sprawcy skr.at; 1 33-letm Alfons Ps1arsk1. Otruł się kwasem oo! lacji pieca kaflowego od podłogi, zapaliło się
Ed
d H ff
. d
, . . dit 10 kur z kurnika wartosc1 40 zł. dodz1c1 nym Przyczyną zamachu - nędza
belkowanie podłogi i sufitu
0 .
pr~cz kw~r a h on manad zsasią 'bą rowFin iez I poszukuje policja.
_:_ Również kwasem solnym otrui się pozo- 1
·
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st~Jący bez pracy 2~-- etm
e sy remes, za_a m1~Jsce wypa u przybył~ II pluton
l Tr ·n'r z ra
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t eh dn· h
mieszkały przy rodzime w domu nr 12 przy ul. strazy, ktory pracował około godzmy. Straty
e rru o P WY, ma .:i~ w Y.
. iac ?IY
Ośv-.;1~towe przy !-11. Gdansktel - ·;Str1ał Wolnej. Młodzieńca w stanie ciężkim przewie- stosunkO'WQ nieznaczne
zn~czony. Zeznawac w meJ będzie kilkudz1e- I w Pekinie" fascynu1a.::v dramat wspołczes·
sięciu świadków.
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stowarzyszenia sz o nego -

ŁóDż,
dnia 5 listopada. - W niedługim
czasie na wokandę łódzkiego Sądu Okręgowego
wejdzie niezwykle sensacyjna sprawa przeciw
Edwardowi Hoffmanowi prezesowi Stowarzyszenia szkol. prowadzą~go gimn. im. Włady
sława Reymonta w Łodzi.
P<Ostępowanie p, Hoffm~a na ty.ro. stano:
wisku było swego czasu głosne w całeJ Łodzi.
W październiku 1936 roku do prokuratury
S!ldU Okręgowego wply<Jlęła skarga jednego z
nauczycieli gimnat:jum im. Reymonta przeciw
Hoffmanowi i w związku z tym prowadzono
badanie jego pracy na terenie szkoły
Ujawniły one szereg spraw i nadużyć, jakich dopuścił się Hoffman, a któ:e sta}y się
potem przedmiotem przeszło 2-letmego sledztwa.
Obecnie zostalo już ono ukończone przez
prokuratora ' Z. Kopczyńskiego, znanego w. Lo
dzi z procesu Zajdlowej, oraz za sporz.ądzemem
kilkudziesięciostronicowego aktu oskarżenia.
Hoffman będzie odpowiadał z kilku artykułów K.K. z których każdy obarcza go wieloma
zarzutami.
Stanowisk'C> prezesa Stowarzysz.enia Szkolne
go im. Władysława St. Reymonta w Lodzi uzy
skał on w roku 1934-ym.
Jak sobie przypominamy w 1933 roku zostały nagle w środku roku zalll:knięte d~ie
szkoły należące do Jerzego Starowicza gim
nazjum im. żeromskiego i szkoła pQWszechna
im. Reymonta
Władze prÓkuratorskie zbadawszy, że Starowicz dopuścił się oszustwa i prowadzi nielegalnie szkoły, zarządziły aresztowanie go,
Wtedy to Koło Rodziców przy gimnazjum,
nie chcąc, aby dzieci w środku rok~ przerywały naukę, zawiązało Stowarzyszenie Szkolne
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do Starachowic. _ .
działu

w czynnym życiu sportowym. Czor
tek występuje w barwach Okęcia, afo po
ukończeniu służby wojskowej zmieni barwy kluaowe. A więc nie przejdzie do Syreny, a do Starachowic!
Czy powstająca sekcja w Starochowicach ograniczy się tylko do tyd1 dwóch
pięściar:zy?.

W ramach. meczu zapaśniczego Łódź
Rzym odb~dą się następujące walki:
waga kogucia: Bertoli (R) - Rybak
(Łódź) waga piórkowa: Gavelli (R). Kawał Cz. (Łódz), waga lekka, Magni
(R) - Kulesza (Łódź) . waga półśrednia:
Rescioachi (R) - Kauc (Ł) waga śred
nia Callegati (R) - Hinc (Łódż) waga
półc i ężka: Silvestri (R) Dąbr·owski
(Ł), waga ciężka Donatti - Jakuhowsk',
(Łódź) Najciekawiej zapowiadają się wal
ki w wagach średniej i ciężkiej, gdzie ze
stmny Łodzi wystąpią reprezentacyjni poi
scy zapaśnicy Hinc i Jakubowski.
ŁOZA wyznaczył jako
rezerwowych
następujących zawodników: Łazarski (IK
P), lgnaszewski ,(Zjednocz.) Kawał Wł.

-

Wtajemnicz.eni tw.ierdzą, że - nie.
Na liście przyszłych reprezentantów S. K.
Starachowice znajdują się: jeden poznań
czyk (nie chce poroistać w klubie macierzystym, gdyż ma groźnego konkurienta),
dwóch łodzian, jeden wilnianin i jedna z
nowokreowanych gwiazd Pomorza.
Zawodnicy ci mają już w najbliższych
Znany średniodystansowiec belgijski
dniach przenieść się do Starachowic i jestert,
który w roku bieżącym uzyskał dośli nie uzyskają zwolnień, zażądają z klu
sko.nały czas w biegu na 1500 m 3.50.0
bu wykreślenia.
zaproszony został na międzynarodowe mi
strzostwa Stanów Zjednoczonych w hali;
poza tym Mostert ma zapewniony szereg
startów na halach we wszystkich więk
szych miastacn USA
Należy zaznaczyć, że Belg już w roku
TE8'ĄllW
SZElł"IElłCZ•CH.
ub. bawił w Ameryce, gdzie w tej chwili
17 i 18 czerwca w Warszawie mistrzo jest najbardziej znanym lekkoatletą euroPolski Zw. Szerm1erczy przewiduje w
pejskim.
nadchodzącym sezonie 1938-39 szereg stwa Polski panów klasy A w szabli.
ciekawych imprez. Sezon zainaugurowany
zostanie w dniu 8 grudnia - ogólnopolslcimi zawodami kobiecymi o pu.char PZS
oraz pierwszym krokiem szermierczym.
Terminy waiżniejszych imprez są na-

„
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BAWEŁNA.

Notowania z dnia 4 listopada.

.

NOWY JORK: loco 8.87, listopad 8.4S, grudzień
8.42-8.43, styczei1 8.35, luty 8.35, marzec 8.35, kwie.
cień 8.28, maj 8.22, -czerwiec 8,17, lipiec 8.13-8.14,
(Wima), Barylak (IKP), Tomczyk (IKP) sierpień 8.04, wrzesień 7.90, paźd·ziernik 7.88
ślickowski i Cymer (IKP)
LIVERPOOL: !ooo 5.09, listopad 4.79, grudzień
W dniu dzisiejszym zapaśnicy włoscy 4. 78, atyczeń 480, luty 4.81, marzec 4.82, kwiecień
4.82, maj 4.82, czerwiec 4.82, lipiec 4.82, sierpie{1
rozegrają w Poznaniu mecz międzypańst 4. 78, wrzesień 4. 75, październik 4.72, listopad 4. 73
wowy z reprezentacją Polski, którego wy
BREMA: lo-:o 10.36, grudzień 9.42, styczei1
nik oczekiwany jest z wielkim zaintereso- 9A6, marzec 9.50, maj 9.59, lipiec 9.61, paździer·
nik 9.67
waniem.
W bież roku Włosi w meczach między
Walutg, llewizg i aht:ie
państwowych pokonali Polskę 21 :3, Wę
gry 15:6, Jugosławię 21 :3 i Niemcy 15:9. ZMIENNA TENDENCJA DLA PAPIERóW PAŃ
STWOWYCH.
Zwycięstwa te świadczą najlepiej o wys0
W dziale papierów państwowych pan-0wał na.
kiej klasie gości.
strój zmienny, przy dość dużych rozmiarach obro.
Przedsprzedaż pozos tałych biletów na tów.
Z premiówek Dolarówko, w porównaniu do O·
poniedziałkowy mecz Łódź Rzym odnotowań
giełdowych przed ciągnieniem,
bywa się w firmie E. Stibbe, Piotrkowska statnich
straciła 1 zł. 3-proc, Poż. Inwestycyjna 1 i 2 •n1.
nr. 130.
zyskała 25 groszy, serie zaś 1 em. były droższe o
1 zł, a serie 2 em. zniżkowały o 50 groszy.

~
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W żadnym okręgu nie powstają tak
szybko potęgi pięściarskie, jak w warszaw
skim. Przed laty narndziła się nagle silna
drużyna Skody (obecnie Okęcie). Później
w ten sam sposób usiłowała -skomplieto
wać reprezentacyjny zespół Warszawianka. Przed rokiem cłla odmiany Syrena
„rozbudowała się". A tera-z znów coś się
święci. Co prawda nie w samej Warszawie, ale za to w promi·eniu stolicy.
Jak wialomo, Starachowice wyróżnia...
ły się w okręgu warszawskiim silną druży
ną piłkarską. Obecnie klub zdecydował się
na stworzenie sekcji bokserskiej. Czytelni
cy domyślają się zapewne, że nie będzie
to drużyna nowicjuszy. Do sekcji S. K.
Starachowice zgłoszą na pewno swój akces Polus i Czortek. Pierwszy, jak wiadomo, formalnie zgłosrol!ly dla Warszawianki, od dłuższego czasu nie bierze u-

(

Ciekawe
z
par
, stawienie
,
"ECZU ZAPAIR&Cz••

PO 'I' ~ędrówki

~

·.-

MOCNIEJSZE

USPOSOBIENIE DLA LISTÓW
ZASTAWNYCH.
Kursy prywatnych papierów lokacyjnych kształ·
towały &ię zwyżkowo, przy &rednich rozmiarach
obrotów.
Poza tym zakupywano S.proc. m. Lodzi 1933 r,
po cenie o O.SO proc. podwyższonej oraz 5.proc.
Sukcesy, jakie Mostert odnosił przez m. Kielc 1933 r. po 60.75 proc.
sezon letni na Starym Lądzie, były niePAPIEHY PROCENTOWE.
Poż. Inwestycyjna 1 emisji 84.25, 1 emisji serie
wątpliwie w znacznej części zasługą treningu na drewnianych bieżniach amerykań 92.75, 2 emisji 85.00, 2 emisji serie 93.50, Dolarowa
3 serii 42.00, Konsoliila::yjna 1936 r. 6ó. 75, Konskich.
wersyjna 1924 r. 67. 7S, Kolejowa 1926 r. 67.00,
Warto przypomnieć, że wielu czoło Państw-0wa Pożyczka Wewnętrzna 1937 roku 65.SO,
83.25
wych biegaczy Europy do na•jlepszej for 7% L. Z. Paiutwowe10 Binku Rolnego
8% L. Z. Państw•weae Banku Holnego
94.00
my życiowej dochodziło po spędzeniu zi- 7% L. Z. llnnku Ge„. le.rujowego 2-7 em. 83.25
my na halach amerykańskich, w,pływają 8% L. Z. Banku Gotp. ICrajowri:o I e•1tisji 94.00
cych w kolosalnym wprost stopniu na wy 7% Obi. Kom. Bnoku Gosp. Kraj. 2-3 e:n. 83.25
robienie szybkości. Dotyczy to głównie 8% Obł. Kom. Banku Gosp. Kruj. 1 emisji 94.00
5~% L. Z. Banku Gosp. Kraiow, 1 ~misji BI.Of•
Nurmiego, SzałYc , Kucharskiego i kilku in 5*%
L. Z. Banku Cotp. Krajow, 2-1 em. 81.0fl
nych.
5%% Obi. Kom. Banku Gosp. Kraj. l emj~ji 81.00
5%% Obł. Kom. G. Ge1p. Kr. 2-3 l 3N em. 31„00

do Amer1kl

podejmuje lekkoatleta belgijski Mostert

·warszawa-lódź ·Poznań
„
l"PllEZ

Projekty zmian w biegu kolarskim ~'!~::~:.! _b:,':.':o~~~za ~~"0b~b~.~~:~:·~:!~~~~~~.:~ ; •:,.
Zft mOfOra ml-.

stępujące:

10 i 11 grudnia - ~inał drużynowych
mistrzostw Polski na szpady i szable pomiędzy PKS - Katowice, SKS - Katowice oraz Polonię,
w ciągu styicznia - węgierska ·druży
na budapeszteńskiej Uj,pesti rozegra mecze z reprezentacjami Warszawy i Katowic.
do dnia 15 lutego mają się odbyć
eliminacje kobiece w okręgach, a do 28
lutego - eliminacjie męskie w okręgach
na szpady i szable,
w dn. 26 marca - turniej szpadowy
o puchar pani Lavat,
do dn . 21 marca mają być zakończo
ne drugie elin;iJnacje kobiece w okręgach,
22 i 23 kwietnia - mistrzootwa Watszawy,
'
30 kwietnia ~ pienvszy krok szermier
czy panów we wszystkich ośrodkach szermierczych,
.
13 i 14 ma\a - mistrzostwa Polski w
konkurencji pań w Warszawie,
28 i 29 maja - mistrzostwa Polski
panów klasy B w szabli,
do 31 maja mają być zakończone pół
f nały druiy·nowych mistrzostw p·olskich
w 2-ch g rupach: l-e1 walczyć będą: śląsk
Krn:ców i Lwów; w 2-ej - Warszawa,
ł.ódź, Poznań,
,
3 i 4 czerwca - mistrzostwaPolsk.i pa
nów klasy A we fioretach i szpada•ch, w
Katowicach,

wiadomo, istnie1·ą pro1"ekty zniesienia ko•nkurencj1i biegu za motorami z pro
gramu kolarskich mistrzostw świata. Przy
· kt
f kt
· k o1ar~e
czyną t ego pro1e u są a1 y, ze
umawiali się przeciwko najgroźniejszemu
rywalowi, co doprowadzało w rezultacie

1'ak to miało mie1'sce n.p. w roku ubie ł ·m
gY
- do wypadków.
Belgijski Związek Kolarski postanowił
· · w powyzs~eJ
. · sprawie
. z mnym
.
wys t ąp1c
projektem, a mianowkie, aby każde .państwo wyznaczało do biegu za motorami

Sport wkilku

tylko jednego zawodnika. W wypadku,
gdyby projekt ten nie uzyskał akceptacji,
Belgowie proponui'ą, aby w prz~złości
J biiegi z.a motorami roz2'rywa
ne były w .se~
riach po 2-ch zawodników, i w ten s.posób drogą eliminacji do finału stanęłoby
również tylko 2 -ch kolarzy.

Jak

słowach

W nadchodzącą ni"edzielę ro.zegrany zo

Obroty papierami
były dość
w oficjalnychdywidendowymi
tramakcjach zanotowano
osiem gatunków akcyj.
Bank Polski 126.00, Cukier 37.00, Węgiel 36.25,
Lilpop 89.00, Norblin 102.50, Ostrowiec s. B 64.50,
Starachowice 43.50, Żyrardów 61.00
.
GIELDA
ZDO:tOWA.
WARSZAWA, 5. 11. - Urzędowa ceduła giełdy
zbożowo • towarowej 11 100 k::, za towar stnndar.
towy lub średniej jakości, parytet wagon Warsza.
wa, w handlu hurtowym przy dostawie bież 11 cej:
Pszenica czerwona szklista 22.25 - 22.75, jedn.ilita 21.00 - 21.50, zbierana 20.50 _ 21.00. żvto I
IS.OO - 16.00, męka pszenna gat. I wyc..30.proc.
39.50 - „•2 .~·o' ~·o.proc. 36.oo - 39.oO, mą ka iytnia
gat. I SO-proc. 26.00 - 26.50, 65-proc. 24.25 - 24. 75,
Inl)ke razowa 9S-proc. 20.00 - 20.50
ożywione,

stani~ w ~rnkowie. !owarzys~i mec.z pił:
pom1ędz mie scow
d
.
Y
1.
yrrn
ruzynam~

I

karski

Crawcovia ~ ot arbarma. b
k
c
czasie
ego meczu
ram. arz. .raco„ S
.
.
vu zumtec obchodzić będzie JUbilieusz
200-go meczu w barwaich tego klubu.
SPECJALNY MEDAL ZA ZASŁUGI

•
Belgiijsk.i Zw. Lekkoatletyczny święcił
w ty1ch dniach 10-lecie piastowania funkcji prezesa tego Związku przez p. Herme

1

„„

sa, który w czasie swej działalności dopro
7 bm odbędą się w
wadził do b. ożywionych stosunków spor
POZNAŃ, s. n. - Urzędowa -ceduła giełdy
Łodzi dwa mecze bokserskie o mistrzosto:wych polsko - belgijskich, za co odzna• r.ho·; " " o - towarmv„.i w Poznaniu.
czony został złotym krzyżem zasługi.
Ceny orientacyjne: pszenica 18.50 - 19.00, żyto
two drużynowe klasy A: Zjedn-oczone 14.50 - 15.00, m1,1ka pszenna gat. I wyc. 30-proc.
Geyer, i IKP - KE oraz jeden mecz o mi
Na cześć swego długoletniego preze- 36.25 _ 38.25, 50-proc. 33.50 - 36.00, mvka żytnia
strzostwo klasy B Geyer Il - Gwiazda. t:zwermet:ZU kO§ZgkóWki I sa Zw. Belgijski wybił specjalny medal. i1at. I so.1Jror. 2s50 - 26.75. 6:>.oror 23.2!i - 24.ia
Mecz Zj•ednoczone - Geyer i Geyer Il ·ZaP'c:\viedziane na jutro t.j. nie dzielę,
i(•
'
Gwiazda odbę dą się w ramach wspólnej
y
za~o- y
ODJAZD Jl11tODIJSO\ł'
imprezy w sali Geyera o godz. 19.30 Naj dnia ~ bm. finały turnieju koszykówki dnt
pierw odbędzie się mecz G eyer - Zjed- żyn gimnazjów im. Narutowicza, im. Pił- Odbt;dą Sił; JUÓ'O W ł..Odzi
.Kalendarzł'k. spo~owy na ni~:;ielę. przewi; 1ŁWE: do PIOTRKOWA I SULEJOWA
11oczone w programie którego przewidzia- su~sk,iego, gimn. nie~nieckiego i Państwow e1 Szkoły Techniczno _ Przemyslowei· duJe w Łodzi Jedynie mecze piłkarskie o mi-,
.
ne są walki:
. .
.
.
strzostwo, a mianowicie:
Z dworca przy u\ W61czańsk1el 232 '4 uddmdza
ze
względu
na
dz1e~
wyb?row
do
Se1mu
o
mistrzostwo
klasy
A
odbębą
się
zawody
godz.
6.00,
7.30,
8.30.
9.30.
11.00, 13.30. 15 oo
Ostrowski (Zj) - Usielski (O) Czar
następujące. o godzinie 11-ej na bois u WKS:
16.30, 18.00, 20.00 I 21.00.
necki (Zj) - Wojciechowski I (G.) Mi- zostały przez organtzatorow odwołane.
Finaly odbęd ą się w sali Polskiej WKS - Sokół (Pabianice), na boisku SKS:
Do&odne połączenia do Krakowa I Katowic.
chalak (Zj.) - Au~ustowicz (O) Kijew
YMCA w niedziele dni a 20 listopada
SKS
PTC,
na
boisku
KP
Zjednoczone:
Zjeski li (Zj) - Wojciechowski li, Szczapiń
,'
·
dnoczone - ŁTSG, na boisku KE w Pabianiski (Zj) - Mikołajczyk (G) Kijewski I
cach: Burza - Wima, na stadionie miejskim
UROCZYSTA AKADEMIA.
UWAGA PRZEDPOBOROWI!.
w Zgierzu o godz. 11.30: Sokół (Zgierz) Ognisko Łódzkie Polskiej YMCA organi(Zj.) - Ostrowski (G) Bartosiak (Zj)
- Pisarski (O) i Dressler (Zj) - Zimin R-Q::poó:ęcie bezpłatnego kur5zi w Polskiej Y MCA. 0UTib. O mistrzostwo klasy B na boisku UT zujc w dn. ] I-go bm. o gcidz. 20-ej Roczni
godz. 11-ej: Bar Kochba - Makabi.
z
cę Od zyskania Niepodległości.
Jak już dono;iliś my, Związek Młodzieży Chrze
ski (G).
~cijai1skiej - Polska YMCA - w J;odzi organizuje
Na program uroczystoś<:i złożą się: zaBezpośrednio po tych walkach rozpocz z ini··jatywy Kuratorium Okręgu Szkolnego Wargajenie, przemówienie okolicznościowe, reTEATR POLSKI.
cytacje z towarzyszeniem fortepianu, pieśni
ną się zawody Geyer 11 - Gwiazda w któ szawskiego specjalny kur! dla 1Przedpoborowych,
t. j. mężczyzn urodzonych w latach 1918 1919 i
Dziś w sobotę o ~odz. 4-ej popoi. prze<lsta w wykonaniu chóru - YMCA, solo śpiew i
rych odbyć się mają walki następujące:
1920
'
wienie szkolne: a rcydzieło Fredry „Pan Jowiai skrzypce.
na pierwszym miejscu bokserzy Gwiazdy
Ku rs ten przeznaczo.ny jest dla tych osób, któ- ski" w reżyseri Z. Biesiadackiego.
Wstęp bezpłatny.
Wejście
od ul. Moniuszki ~a i Traupiłkarzy Rozenbaum - Mila, Weinb erg - Bagi11s re posi a da ją wi a domości w zakresie kilku ocl<lzia· Dzi ś w so bot ę o godz. 8.30 wiecz a w nielów szkoły powszechnej lub nawet :;zkolę tę ukoń- dziel(( dwukrotnie o godz. 4-e; popoi: i 8.30
gutta 3.
ki, Baumzecer - Dolata, Birnbaum
WICHER - PRZEBóJ.
w:ecz wyborna komedia n. Shawa „Maior Bar
Kaliński, Ginsburg -Kułib abka, , Feder czyli.
Prog1am kursu obejmuje: j ęz yk polski, rachun bara" w ciekawej interpretacji Lud wiża nki , Kra
W nadchodzącą niedzielę na boisku man - Mirowski i Feldon - Jas kuła, B'.
klubu Sportowego „Arco" przy ulicy Wo- Je ty wykupion·e na mecz Geyer - Zj edno ki, n a uk~ o Polsce, wiadomo:>·i praktyczne, zaj ęcia snowieckiego, Chojnackiej, Cz erwiń s kie g o, Kon
świe tlico we i zewn ętrzn e fo rmy woj>kowe.
drata, Nowosieiskiezo i in nrch.
CASINO - Więzien i e bez krat.
łowej odb ędzie się ciekawy mecz piłki czone będą róW'niei wa ż n e na mecz klasy
Term!n rozpoczęcia kursu ustalono na czwartek,
Premiera ś w : etn ei komedi Deval'a „SubretCAPITOL:
- Złotowłosa.
·nożnej pomi ędzy „dzikimi" drużynami KS
dn. 10 list:i.11ada._ • .
.
.
ka" z powodu chwilowej niedyspozycji Stefanii
B.
CORSO.
W sieci wywiadu.
. W~kłady w ~loSCI 6 . godw~ tygodm~w~ od~y- Jarkowskiej, od będ zie się dopiero za parę dni.
. IKP _ Krusche En'd e ~
,Wicher i KS Przebój.
M ecz bokserski
- w ac si ę będą w1cczorarm, w ciągu 5 n11es1ęcy Je.
CYRK STANIEWSKICH. (Aleja Koś
Począte k zawodów o godzinie 14-ej.
odb ę d zie się w ponied z iał e k w sali Teasienno - zimowych.
TEATR POPULARNY,
ciuszki 5-7). Program światowych
tru Popularnego przy ul. Ogrodowej o
Z kursu mo gą ko rzy&tać również starsi.
Dz iś w sob o tę o godz. 8. 15 wiecz a w nie· atrakcyj.
Codziennie
4.30 po poł. i 8.15
Zapisy kandydatów do dn. 7 hm. przyjmuje
o godz. 4-ei popoi. i 8. 15 wiecz bajecznie wiecz.
godz. 20-ej. Drużyny wystąpi ą w następu Sekretariat, J\.foniu:;zki 4-a, codziennie w gpdz. od 1dzie'·ę
rnlorowa komedio - opera Kami ń s k i e g o ..Skal
jących składach: IKP: Szwed, Popielaty,
:J.ejdo 22-ej.
EUROPA: - Florian.
UWAGI NA CZASIE.
mie rza nki" w reżys e rii Br. Dą b rowsk iego, ::i z
Troi
WIELKA
MANIFESTACJA
PATRIOTYCZNA
Spodenkiewicz,
Kowalewski,
T
a
borek,
ud zia ł em Doree, .J u rd z iń skiej. Topolskiej, Deju
GRAND KINO: - Profesor Wilczut
Skóra twarzy i rąk starzeje się wcześniej
Za1:zą_d Gr~dzki Federacji Polskich Zw ~ązków nowicza, M at u ~z ki ew i cza . Pietrnszkiewicza, Zo
IKAR. - Przygoda w SzanghaJu.
an' żeli pow łoka cia ła. Widocznie zm:a ny atmo- janowski, Pi etrzak i Urbańs ki .
Krusche Ender: Jarmakowski li G ram Obroncow . OJ~zyz:iy , na skutek polec~ma Za- nera i innych.
sieryczne nadmierne naś wi et'-anie stol1cem, m y
JAR:
- Na scenie: Lalki, laleczki; na
rządu W0Jewodzk1ego, wzywa wszystkich człon
.
. . . '
.
W Teatrze w sali Geyera uj rzymy w niedzic
cie zimn~ zw łaszcza twa rdą wodą, tudzi eż bo, M~y~arczyt,. Ku?1ak,
ekrąnie: Zu zanna idzie w świat.
Ktl ansk1, Man- ków zgrupowanych w Związkach : Legionistów, l ~ o godz. 4.30 popoi. i 8-ei wiecz arcy komed i ę
p oslugiwa~ie się nieodoowiednio do danej wta kowsk1 i Kraszewski.
POW-iaków, Legionistów formacji Pułaskiej, Al. Fredry „Pan .Jowlalski".
ści wo~ci dostosowanymi kosmetykami dzi ała j ą
- Zawody piłkarskie o mist rzos two! Murmańczyków, Kaniowczyków i żeligowczy
MIMOZA - Królo~a przedmieścia.
ujemnie. \\'rstarcn· spoj rzeć na zmarszczone
TEATR „KOT W BUTACH".
A w Łodzi zakończą oficjalnie w ków, yv;teranó~ b. Arm.ii _Polskiej .we. Francji,
OśWIATOWE.
- I. Pan redaktor sza
twa rze młodyc h nawet wie śn i aczek lub - po- 'klasy
.
.
.
Inwahdow, Legu Inwalldow, Leg1omstek, b.
(AL. KO ~CIUSZKI 57)
wracai<icyth z letnich i zimowych wywczasów, dniu
li. Na Sybir.
leje.
bm pi erwsz ą ru.ndę. tei ~lasy . Na I wojskowej straży kolejowej, Powstai1ców ślą
Dz i ś w sobo tę i jutro - w n ie d z ielę o godz.
by zn a l eżć potwierdzenie powyżs zych wywJ· s tępn1e b ędą rozgrywane 1edyn1e zawody I skich, Powstańców Wielkopolskich, żydów
OAZA: - Fortancerki.
grana bę dz ie piękna bajka M. Kow.
dów. Niechaj przeto każd y - ju żto celem przy. zaległe ŁZOPN pos tanowił w tym roku uczestników W~lk ,o Niepodległość, Oficerów 4.15n a·~kpoi cj poł.
„0 Ża czku -Szkola czku i o Sowizdrzale,
PALACE - Ostrożni e. profesorze.
wrócenia żywotności, j u żto w celu zapobiegaw
nie roz p o czynać.
Rezerwy~ Podof1ce~o~ Rezerwy, Maryna: zy Re co jeden kochał szkołę, a ten rlrugi wcale". Przed
PRZEDWIOśNIE: - Druga młodość.
czym - pos ług uje się wysoce oży wczym kre- drugiej rundy
.
. zerwy i Rezerw1stow - do przybycia na sta11icnia „ż aczka. S1lkolaczka" clzi ~ki inte resują 
RIALTO: - Tygrys Esznapuru.
mem „U~yasol" tak przed myciem twarzy i rąk
- Klimczak były gracz SKS-u w s tąpił WIELKĄ MANIFESTACJĘ: PATRIOTYCZNĄ cej fabule, pi ękn y m dekoracjom i melodyjnej mu
gorącą 1L?11al wodi<, iak i na noc. Wa pienną ponownie do swego ma cierzystego klub u która odbędzie się w Hali Sportowej w Parku zyco ~ę źródłem wielu pięknych wrażeń dla dzieRAKIETA: - Druga młodość.
wodę zm iękczać
K05M.ETYCZNYM BORAK- i otrzy mał już potwierd zenie ŁZOPN.
Poniatowskiego w sobotę, dnia 5 listopada ci i przyjmowane są przez małych widzów z znchwy
SŁOŃCE. I. Pan redaktor szal~j~
SEM „J'i\IRACULUM'', a naskórek Pudrern
1938 roku o godzinie 18-ej (6 wiecz.)
tern. Bilety od 25 gr. do 2.20 w kosie teatru.
li. Na Sybir.
Egzot:vcznym Dra Lustra. Łuszczącą się skóESTONIA - FINLANDIA
Koledzy, wzywamy Was do bezzwzględnego
STYLOWY - Wiez ień królewski
rę wygladc3. się już po Paru dniach
„KREl\\
5:3 w boksie.
przybycia. Z braku czasu, zapro szeń specjal- MUZEA - BIBLIOTEKI - WYSTAW\·
MOLLANA.'". Nadwerężo ną w letnisku skórę
TON.
- ó sma żo~a Sinobrodego:
W Helsinkach rozegra'l1y został międ zy nych ni? wysyłam7. Ap~l ten, niech dotrze ?o
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA (ulica
twarzy PO\'·inno się myć bardzo ciep łą wodą
• t
b k
k' E t ·
wszystkich członkow, C1, ktorzy przeczytaJą, Andrzeja 14) otwarto dla publiczności codziennie
ZACHĘTA. P rzedziwn e kła rnstwc
i Otrąbka mi rnigdalow:rmi z przepisu Dra Lu- p~ns w~wy me~z. .o sers, I
s oma niech p owiadomią innych, aby nikogo z nas prór21 niedziel i ś wi ę t od g. IO do 21. w soboty Niny Pietrowny.
Finlandia. Zwyc1ęzylt Estonczycy w sto- nie brakło na tej manifestacji, do której Za- od g. 10 rlo 19.
stra.
WINSZUJEMY,
Powyższ e wskazówki od n oszą sie do pra· sunku 5 :3.
rząd Grodzki Federacji przywiązuje dużą wa·
WYSTAWA „POLSKA SZTUKA TKACKA"
Leonardowi.
Jutro
widłowej. i suchej wł aściwości
cery. Tlust:~
w lokalu l.P.S., Park Sienkiewicza.
PARYŻ - BIAŁOORóD 1:2.
gę.
ź
cer ę powinno się my ć gorącą
niemal wodą
Wschód sł o ń ca 6.4(]
WYSTAWA ODRAZóW prof. art.-mal. ANTO·
i Pros '<iem marmurowym „MJRACULUM''.
W międ z ymiastowym meczu piłkar
Zachód - 15.59 .
I\1~GO WIPLL~ p .n. „Nnsz krajobraz, góry i mo.
tui przed mJ."Ciem przemyć twa rz wacikiem skim Paryż - Bi ałogród rozegranym w
rzc · przy ul. Piotrkowskiej 113
Dłu gość dnia 9.1 9.
zwilżonym w Kosmetrcznym spirytusie salicyBarszcz burakowy z uszkami, p i eczeń
SALON SZTUK PIĘKNYCH KAROLA
Paryżu, zwyciężyła drużyna jugosłowi ań
Ubyło 6.45
lowym „MIRACULUM", p u d rować od tłu szcza·
ci e l ęca z j a rzynk ą, omlet z konfiturami.
ENDEGO, Nawrot 8, tel. 153-55.
ska 2:1 (1 :O).
Tydzień 45.
jący m Pudrem Higienicznym Dra Lustra.
W
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diagnozy Nauka glosowania.

ASAŻpodtiaw·u
MOŻE BYĆ SZKODLIWY.
zabieaów. „

aukowł

kostnł:fge:zng«:b

Głaska.nie usuwa mechanicznie z poMa3aż kosmetyczny ma zawsze jak f bieg, mający na celu dbał~ść ? skórę i
olenników, tak i przeciwników, jest mięśni t\~arzy i szyi. St~suie s19 go. dla wierzchni skóry rozmaite nawarstwienia,
ciąż kwestią otwartą. Kierunek i spo- wzmożema pra.cy t~anek 1 .wykon_ywa_c ·g;o składające się z łuszczonego naskórka, ło- 1
b wykonania go bywa często powodem trzeba w sposob ni~szk?dhwy, n1euc1ązl.- ju, potu a nawet brudu.
żnicy zdań. W sposobie ujmowania tej wy dla osoby masuiąceJ. . .
.
R?zcieranie powoduje r-ozluźnienie i 1
Podstawą do zrozum1er:1a zna~z~n~a 1ozm1ękczenie tkanek oraz rozdrobnienie
restii przez niektóre kosmetyczki często
cyduje forma a ,nie treść. Szablon jes: ma~ażu kosmetycznego po~tonna byc. ftZJO na małe cząstki produktów zużytych przez
eczą beznadziejną. Masaż kosmetyczny, logia, do. sposobu wykonani~ anatomia tkanki a wskutek tego łatwiejsze i szybwinien zależeć nie od tak;ej lub innej wskazaniem do zastosow~nia go - de:- sze przesunięcie dalej.
·
rmy, lecz od potrzeby stosowania go w matologia. Tylko na t~k1m fundamencie
Ugniatanie wywołuje przyśpieszenie
żdym poszczególnym przypadku.
:-aukowy~. oparty masaz kosm~ty~zn.y mo krążenia soków w mięśniach działając poDlateao tak ważnym momentem w ko ze zn~lezc słuszne uzasadrnenie i wy- dobnie jak głaskanie tylko na głębsze war
etyce Jest diagnoza, która określaj;:~c trzymac rzeczową krytykę.
.
stwy tkanek, a więc silniej.
an skóry i mięśni, decyduje o potrzebie
Od najdamniejszych c·zasów zauwazaKlepanie przyśpiesza krążenie sol{ów
osowania masażu i sposobie indywidua! no, że masaż wywołuje miejscowe. widocz w skórze, tkance podskórnej, mięśniach
go wykonania w każdym poszczegól-1 ne objawy, a współczesne badania nau- i naczyniach.
m przypadku. Ale do tego potrzebr.a 1 kowe wykazały, że m<is[lż wywołuje rówRuch drżący rozdrażnia zakończenia W szkole .Wavertree w Liverpool odbyły się wybory gospodarza klasy ściśle według
st umiejętność widzenia przy patrzeniu nież i niewido.czne ogG;ne objawy w ustro nerw,Q~e i potęguje prace mięśni.
wzorów jakie obowiązują w wyborach do parlamentu.
skórę.
ju. Masaż powoduje ży\'. szą pracę masoO.czyszczenie skóry przed masażem ma
Do wykonania racjo.nalnego, opartego wany:? tkanek,. wzmoc.iienie . przemany
na celu usunięcie z powierzch.ni jej reszdokładnym badaniu wszystkich tkanek, matern, mecha~iczne wrtł~czem~ z tkane~
ł
Rooseł'łli.
więc indywidualnego masażu kosmetyc~ soków do krw~, ~zmoz~r:1e obiegu krwi, tek środków upi~kszających, kurzu, 'brudu,
zaś
po
masazu,
tłuszczu
przy
ktorego
go niezbędna jest znajomość anatom11 oraz zachowame Jędrnosct ~kan~k. Przez
wykonany
SP.osób w.r.
fizjologii głowy, szyi i ramio.n tj. pola umiejętn,r masa~'. zach-0wu1e .się zdrowy
~onama m~sażu kosmetycznegą_ zależny
acy kosmetycznego. Wychodząc z zało- wyigląd .1 mł.odosc, ~raz podnosi urodę tw~
nia, że masaż kosmetyczny, wykonany rzy. kobiecej. ~asaz kos~etyczny -: ·Obe~ iest od zmian zachodzących w tkankach.
RacjonalnO'ść i sy~t~atyczność . mas.ażu
Nie wiadomo, co s~ę jeszcze może zda . .Te „wszelkie mo,żliwości" kosztują
wet przy małej wprawie, lecz uzas~d- ~uje mały od~m.ek or~amzmu, ~ m1a.now~ kosn:e~ycz.nego <laie mer,az zdum1ewaiące rzyć w Stanach Zjednoczonych, które nieraz bardzo wiele obywateli Stanów.
ony, nie może zrobić krzywdy, natom1as r cie twarz, szyję 1 ramiona - ktore są naj
s!yną ~a c~ł.ym świeci~,. ja~o. kraj wsze!- ~a~Iepszym t~go !iowodem jest wypadek,
wymkt.
asaż, wykonany przez najwpraw.niejsze więcej . narażone :ia wpły~y wewnętrzne.
1ak1 zdarzył. s1ę przed niedawnym czasem
kich ntemozhwych mozl1wosc1.
ce szablonowe i. bez zrozumienia jegJ Sposób wykonama rnasazu .zale~y od s~a
trzeby, bywa przeważnie w skutkach nu masowych tkanek. - Histon~ masazu
n.ego w Green Bay, w mieście Wisconsin.
łakany. Chcąc wykonać masaż kosme- przekazała nam :;posób wykon~ma masaNa uroczystc~ć tę przybyła żona preczny, należy przede wszystkim uprzy- żu przekazała na S?voro za~adn~czyc? ~u
zydenta Roo$evelta, która jest prezeską
mnić sobie kilka zasadniczych kwestyj chów, zwanych klasycznymi. Dz1ałame ich
WSZ!St~ich' . Z~iązków
aobroczynności,
mianowicie: Co to jest masaż, po co się obejmuje coraz .głę~sze warstwy t~an~k,
zna1du1ą-cych się n-al terenie U. S. A. Zastosuje, jak i kiedy należy go wyko- dlatego wykonuie ~tę t-0 ~ n~stępuią.c1m
ć?
porządku: głaskanie, rozc1erame, ugniat.:i1. Nie zostawJaJ nigdy dzieci samych
2. Nie zostawiaj zapałek, gamlków z proszona on~ ~ost~ła do Wisconsin w tym
w mieszkaniu, nigJy nie pozwól dziecku ukropem, gorącego żelaza tam, gdzie dzie celu, aby usw1etmć swą obecnością uroA więc masaż kosmetyczny jest to za- nie, klepanie i ruch drżący.
czystość oraz wygłosić referat.
siedzieć samemu przy otwartym oknie.
c~:Q sięgnąć może .
3, Zamknij dobrze każdą truciznę, a • Ze wz~~ędu na. wspaniałą uroczystość
butelkę opatrz napisem, żeby się nikt nie
1 obecnosc rzadkiego
gościa w osobie
żony prezydentai, wstęp na salę był dO·ŚĆ
·PODSŁUCHANE'
·mógł
omylić.
.I!&. 4. Nie używaj nigdy butelek, słoików, kosztowny, a kasa biletowa - pełna doZAKtóCONA RAD9$G..,.~ I ~. „ .IJPiczy4 ~tP.•t zanim ich dobrze nie wymy- larów. Bezpośrednio po rozpoczęciu uroPani ~~lb.ina Głąbk.QN(A ~ał~I>~z jesz cie~1ą :vodą. so.dową:
. . czystości zglo~ili się do kasjerki dwaj ele
5. Nie uzywa1 mepob1elanych, m1edz1a ganccy panowo1.e, którzy .przedstawili się
\czas opus.c1ć ten padół płaczu. W meutulonym tĄłJ.t małżonek siedzi na<.1 jej łożem i nych lub cynkowych naczyń.
jak~ "'.Ywiadow~y ~olicyjni i wylegitymosłucha ]ej ostatnich życzeń.
6. Nie dolewaj nigdy do pa:lącej się wa•I! się odpow1edn1mi dokumentami.
- Następnie jeszcze coś, Kalasiu. Gdy lampy, lub maszynlki nafty lub spirytusu.
Oświadczyli oni, że są deleaowani
umrę, wyświadcz mi jeszcze jedną przysłu7. Strzeż się, żeby do rozpalonego tłu
przez
~we zwierzchnie w\adze, cel~1' pilgę: pogódź się z moją, matką. Pamiętaj, że szcrn nie C.ostala się woda, gt\yż pa:ra monowama
kasy przed ztcdzieia ni. Podczas
10 lat z :nią nie rozmawiałeś„ ale dzisiaj że ci oczy wyparzyć.
musisz mi spełnić to życzenie.
8. Nie wywabiaj plam, nie pierz r~ka- przemówienia pani Roosevelt kasjerka by
:Wzrusz9ny pan Gł_ąbek kiwa potakują- \~iczek benzyną lub terp entyną przy lam- ła bairdzo rozgoryczona, że nie może sły
co głową.
pie lub świecy - benzyna bowiem łatwo szeć przemówienia żony główy pal1stwa.
Wówczas wywiadowcy powiedz:cli jej, że
- Skoro ty S'Ohi'e tegc1'życzysz, to, się z wybuchnie.
twoją matką pogodzę.
9. Nie zasuwaj kla:py u pieca, aopóki prze.cie~ może odejść od kasy z czystym
sum1e111em, ponieważ nikt już biletów nie
Dalej jes~ze jedna prośba. Podczas się węgiel• nie wypali, bo się zaczadzisz.
k~.puje,
a kasa jest przez n.ich tak czy tak
meg~ pog·rzebu 'musisz kroczyć z mają mat10. Gdy sobie skaleczysz palec lub ręp1lnowa1na.
·
iką pod rękę.
kę, owiń natychmiast; jeśli kurz lub trująSkoro marzeniom kasjerki usłyszenia
- Nie, tego za żadne skarby nie uczy- ca materia dostainie się do rainy, może łaprzemówienia żony prezydenta stało się
nię.
two nastąpić zalkażenie krwi.
zadość i poszła ona na salę, dwaj usłużni
- 'Ależ Kalasiu, to jest przecież moje
„wywiadowcy" zabrali się do kasy, rabuostatnie życzenie.
jąc w przeciągu kilku minut zgromadzone
Otąbek spuszcza rozpaczliwie głowę:
olbrzymie ilości dolarów.
- A więc dobrze, pójdę podczas twego
Wszelkie poszukiwania oszustów nie·
pogrzebu z twoją matką pod rękę. Ale zadały_ żaqnego wyiniku.
l pewniam cię, że ona zakłóci mi całą radość
l tego uroczystego dnia.
- ·--: francuskiej wojskowej szkoły pilotażu na wesoło przyjmują nowicjusza.
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to ten sam meda!Jonik, który widział na szyi Airman...
, ety w diniu, w kt-órym przyniósł ją n.a rękach chorą na malarię do jej namiotu. Na widok tego medalioniku fale serca ;Tadeusza, które się już były ułożyły - podniosły się
znowu. Te·n drobny, ale jakże drogi znaczek, kwestię Armandy postawił znowu na pierwszym mi·ejscu, usuw.ając
wszystko inne na plan dalszy. A ponieważ i ranny czul
się już na tyle dobrze, że rozmowa nie mogła wywołać
żadnych komplikacji, postanowili zatem rozpytać
go
o wiele rzeczy i spraw. Trzymając w ręku medalionik,
Ruszczyc stanął przed chorym i zagadnął:
- Czy zechce mi pan odpowiedzieć na parę pytań,
które pragnę mu zadać?
- Owszem... Panowie ur.atowaHście mi prawie życie, jestem winien wam wdzięczność„.
- Jak długo jest pan na tej wyspie?
- Nie wiem. Jak tylko zapamiętałem - zawsze tu
- Kto tu jest więc·ej z białych?
- Jest starzec, wł.adca tej wysepki, którego nazywają wszyscy p9wszechnie ojcem O'Rurke; jest młoda dziewczyna, jasnowłosa i piękna Cleo, ale ta mieszka w oddalonym miejscu razem z O'Rurke'm, zwanym „miejscem
kwiatu szczęścia".
-- Czy pan zna ,oQ miej~e?

77

tam raz jeden w życiu, kiedy byłem jeszcze
małym chłopcem, i wspomnienie z tego pobytu dotąd zachowało się w mej pamięci.
Nigdy nie mogę myśleć
o tym bez lęku.
- Czy poza tymi dwiema 05obami - nikt biały nie
mieszka więcej?

Re<iQktor nacze),p_y: fł'Mcilzek Prob1t

- Armanda!
zawołali równocześnie Ruszczyc
z Macpherson'em.
- Nie wiem, czy tak się nazywa owa kobieta.

- A nie wspomnieli panu Malgaszowie, gdzie ją
umieszczono?
- Zapewne w miejscu kwiatu szczęsc1a, do którego
nie ma wstępu żaden z Malgaszów. Jest to miejsce tak
pilnie strzeżone przez tresowane oranguta.ny, że dostęp
tam całkowicie niemożliwy.
Jeśli

-

byłem.

-

- Dobrze nie wiem ... Podobno niedawno przywieziono tu jakąś kobietę białą do towarzystwa i nauki dla jasnowłosej Cleo.
- Czy pan ją widział?
- Nie. Przyjaźni mi Malgaszowie wspomnieli mi tylko raz o tym i powiedzieli, że była bardzo chora i że
z trudem uratowano ją od śmierci.

Byłem

tylko o orangutany chodzi, damy sobie z nimi
Jerzy.
- A o sobie, o swym pochodzeniu, nic pan nie wie?
- Prawie, żie nic. Z opowiadań Malgaszów w dawniejszych latach mogę wysnuć tylko najogólniejsze
wni•oski.
- Proszę, zechciej nam je pan zdradzić.
radę

-

odezwał się

- Kiedy~ - zaczął młodzieniec - O'Rurke bJl gubernatorem, u:zy też wład<:ą jakiejś części ugromnej wyspy, :la któr;J mie~~kali sami ty!~o Mal;;iszowi~ czerwoni i biali. On opiekował się nimi, pomagał im,
a pewnego dnia, zwabiwszy całe jedno plemię na okręt
odpłynął na morze. j echali bardzo długo, aż w końcu dobili do jakiegoś lądu, na którym O'Rurke wysadził wszy-

Q.ab.it.Q .)'{ drukarni Jana

Stypułkow1~

\ ~· Łqdzh !W~ ~

-

--

stkich i sam wysiadł.
Okręt natychmiast zatopiono, a
O'Rurke oznajmił Malgaszom, że pójdą w głąb tego lądu
i odtąd tu będą mieszkać. Pewnego dnia, po bardzo dłu
giej wędrówce łodziami z biegiem jednej rzeki, wylądo·
wali na brzegu jeziora, które otacza tę wyspę i tu się
osiedlili. Z licznego i zdrowego plemiena Malgaszów przy życiu została zaledwie połowa. Malaria, węże, dzi:
kie zwierzęta i nie mniej dzky Dajakowie, zniszczyli znaczną część tych ludzi. Potem odkryli pośrodku tego jeziora wyspę, na której pa.nowie obecnie się znajdujecie. Tutaj O'Rurke przesiedlił wszystkich swoich ludzi i założył
osady. Z wolo.a zaczęły rozchodzić się po dżungli wieści
o nowych i nieznanych ludziach, którzy przybyli tu z dalekich stron. Wieści te wytworzyły wśród dzikich plemion
Dajaków mniemanie, że są to bogowie. Zaczęto składać
czołobitnie i ofiary każdemu przypadkiem nawet spotkanemu Malgaszowi. O'Rurke wykorzystał ten strach dzikich tubylców i wiarę t~ umacniał rozmaitymi ~rofarni,
aż doprowadził do tego, że Dajakowie nie o~n' ' .i~,;i ~i~
obecnie w niczym sprzeciwić jego rozkazom.
- A pan? Cóż pan o sobie wie?
- Ja byłem zawsze tutaj, przybyłem tu z O'Ru rke 11
i Malgaszami w czasie ich imigracji na ten ląd .
- Jednakże wydajesz się pan być umysłowo dosyt
oświeconym człowiekiem, co jest niezrozumiałe.
- O'Rurkc uczył t1as, z 1-10czątku sam, a potem Malgaszowie zlap:tli gd;:,:::ś dale:.!o stąd uczonego ~~':.b!J~ :;,
który był moim i Cleo nauczycielem przez kilka lat, th:-kąd nie umarł.
·
- I nic że ten profesor nie mógł r CJ11 11 powiedzieć
o jego i Malgaszów pochodzeniu?

\\'ydawca: Jan
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Jman zaro

ne, lecz w danym punkc-1e znikły w zaro- tknąłem oka. żadnej reakcjL Druga kula
Niezapomnianych nigdy wrażeń do- ślach. Mogłem się już tylko orientować po była zbędna.
stairczyło mi polowanie na bawoły.
pozostawianych po sobie innyc'i1 śladach.
Był to bardzo stary i bardzo ciężki saWyruszyłem w celach myśliwskich do Nieoceniona okazała się parę razy ślina, miec. Rogi miał wspaniałe. Uszy były zuAfryki śroc:i;,;owej, obiecując sobie solennie pozostawiona w przejściu na liściach.
pełnie postrzępione w przeprawach przez
zmierzyć się z tym bodaj że najniebezpiecz
Blisko dwie godziny szedłem po tro- dżunglę i dawnych potyczkach. Rogi miały
niejszym przedstawicielem fauny tamtej- pach. Przysiadłem, b<'.rdzo zmęcz.ony, na 11 m. 1G cm. rozpiętości.
szej.
•
wywróconym pniu. Słońce już wzeszło,
Z uczuciem myśliwskiego triumfu skie. Bawół jest silniejszy, chytrzejszy i bar- śpiew pta·ków umilkł, doołkoła panowała rowałem się, patrząc na busolę, w stor.ę auta. Drogę znaczyłem pękami specjaldziej mściwy od lwa. W szybkości prześci- przejmująca, nieopisana cisza.
ga słonia i nosorożca, a ponad to natura
Widziałem przed sobą na odległość za- nie uwiązanych liści, a•by Nungai orientując
uposażyła go w niebywale
ostry słuch i ledwie dziesięciu metrów, co niezwykle u- się według nich mógł nazajutrz przy powzrok.
/ trudniało mi sytuację. Musiałem wdąż u wa mocy innych tubylców przydźwigać moją
Stale ma się na baczności, ukrywa się w Iżać, by najlżejszym szmerem nie zdradzić zdobycz do namiotu.
W 1rzy dni później, zac'i-lęco.ny wspanianiezbyt gęstych zaroślach i często sam ata- 'swej obecności, a skądinąd pamiętałem, iż
kuje człowieka.
strzał powinien był przeszyć albo czaszkę łym debiutem,
zapragnąłem
raz jeszcze
Stosownie do 7apowiedzi, czarny „boy" albo nie zgruchotać stos paderzowy ina- spróbować szczęścia.
przyszedł mnie zbudzić
przed wschodem czej byłem zgubiony.
Padał poprzedniego dnia ulewny deszcz
słońca. Dochodziła czwarta. Na tacy wniósł
Znowu posuwałem się na.przód. Wtem, ziemia była śliska i rozmoiknięta.
latarnię stajenną i talerz owsianki.
o jakieś osiem kraików, ujrzafem przed soStosunkowo prędko natrafiłem na ślady.
Ubrałem się pośpiesznie w gruby spor- bą potężnego byka. Zwierzę coś przeczu- Wyprowadziły mnie one nad urwis·ko.
tówy garnitur, ciepły pulower i płaszcz, I walo, lecz mnie nie dostrzegło jeszcze.
Nagle usłyszałem doi:Jrze mi już zna.ny
znajdowaliśmy się bo':'iem na wysokości !Strz~i?;iąc uszami, czekało. Zza J.iści wychy- ryk i, nim zdążyłem c'hwycić za broń, zo2.200 metrów nad ponomem morza, i tern-; lał się _tylko bok i zad, nie mogłem więc si'! b~czyłem ciemną masę rozjuszonej bestii
peratura była l~dowata.
I przymierzyć.
nacier.1jącą na m11ie.
Panowała. 1eszcze przecudowna noc I
l!pływały sekundy, długie jalk wieki. Nie
Instynktem j~imś padłem twarzą w rosnace obok mnie krzaki.
wysokogórsk1cn afrykańskich płaskowzgó- pamiętam podobnego napięcia nerwów.
rzy, noc przejr~ys_ta i ~icha, rozbrzmiewają~Vtem byk, pochyliwszy łeb, ruszył na'Byk przesadził je i mnie i potężnym
ca tyllko dalek1m1 odgfosami dzikich zwie- przod. w momencie gdy zza gałęzi uka- susem i jak piorun rzucił się w głąb wąrząt i nocnych ptaków.
zała się szyja, wycelowałem.
wozu .
. W ~ow~:zystwie ~-ympatycznego Nun- . Zwierzę runęło na kolana i przewróciło
Z podrapaną twarzą, srodze zawstydzoga1, ws1edJ1smy do Fo.da i pomknęliśmy się na bok. Dla pewności oddałem drugi ny w mej ambicji łoy.rieckiej, wróciłem tym
wzdłuż ledwo widocznej ścieżki, biegnącej strzał, lecz bawół już nie oddychał.
razem z niczym.
do potoku. Zatrzymałem się w pobliżu
Podszedłem i uła:manym patykiem doDudziński.
Quidłidji,

dość

szer~ie~

w 1istopadzie.

wąwoz~ ~tie

skuteczniejsze sposoby prowadzenia przed
siębiorstwa, zjednywania sobie klientów,
przeprowadzania racjo-nalnej reklamy-jednym słowem zapewnienia przedsiębiorstwu pełnego powodzenia handlowego. Pod
zarzutem wykro<:zenia przeciwko tym zasadom stanął w tych dniach przed sądem w
Blackbord pewien knajpiarz, słynny w całym mieście z tego, że gości swoich żywił
padliną z psów i kotów oraz zdechłych
świń, w wyniku czego kilku ludzi rozchoro-

l'li~li

iuzin dzifti ...

Przgbglo ;eszt;ze dwoje.

rza, który stanął prud bankructwem. Doprowadzony tym do rozpaczy restaurator,
napadł pewnego dnia na jednego z gości,
dawnego swego klienta i siłą próbował go
zaciągnąć do lokalu. Przed sądem knajpiairz
tłumaczył .się, że przeci eż musi żyć. - Panscy klienci ta'kże - - odparł sędzia i zaaplikował krewkiemu knajpiarzowi 4 miesiące
aoresztti, przy czym dał mu do wyboru, albo
żywić się przez cały cz~s pobytu w więzie
niu zapasami, znajdującymi się w jego skle
pie, albo zapłacić 200 dolarów grzywny.
K•najpiarz wolał zapłacić grzywnę.

W Bourron-Marlotte żyje małżeństwo
Besson, które miało do·tychczas równy tuzin dzieci.
Onegdaj paRi Besson zasłabła i wydała
na świat 13-tą pociechę. Lekarz obecny
przy urodzinac'il. zauważył, że na tym nie
koniec i że jeszcze jedno dziecko ma ochotę
przyjść
!'la świat, lecz znajduje
się w nienormalnej pozycji. Przewiózł więc
p. Besson do szpitala w Fontainebleau,
gdzie drugie z bliźniąt, czyli 14-te dziecko
urodziło się godzinę później.

W te·n sposób jedno z bliźniąt przyszło
na świat w odległości 8 IJdlometrów od drugiego.

R umunia p od

śnie giem.

~yhly -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

przychodzić bawoły.

Zrzuciłem
płaszcz, wziąłem sztucer i samop~s,
co ~tanowiło ".'ielki urok tego polo-

wanta, wśhzgnąłem się w dżunglę.
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poznać przejścia, inaczej trudno J:>yłoby się
Do podeszłego wiefl<iem aptekarza w
naprzód posunąć.
Nogent sur Marne zgłosił się przedstawiNareszcie, zgięty we dwoje, ustawicznie ciel handlowy Juliusz Her i wręczył mu repomagając sobie rękami dobrnąłem nad ceptę do wykonaP1ia. Po dwóch dniach ten
brzeg strumienia, ledwie widocmego po sam klient udając bardzo zdene·rwowanego
przez jeszcze bujniejszą nad wodą roślin- wbiegł zadyszany do apteki: „Panie! Coś
nością. Wśród przeróżnych odmian drzew pan zrobił?.„ Lekarstwo które pa'11 mi przy-

Ol{>Owiem,
jakim pan jest aptekarzem".
Wystraszony tymi groźbami aptekarz
zobowiązał się piśmiennie wypłacić „poszkodowanemu" żądaną sumę w ciągu 48
godzin.
Gdy „clkryty żałobą" po swym piesku
Her z1?:łosił się nazajutrz do swego „wierzyo niskich i gęstych gałęziach przeważały :>zykował, - spowodowało śmierć!"
piękne mimozy.
~
·
Aptekarz zbladł ze strachu, ale nie na ciela", ten odmówił wypłacenia pieniędzy,
Tłumiąc dech i stąpając jak najciszej, długo, bo klient dodał: ,,Tak śmierć! al" 'lie gdyż w międzyczasie dowiedział się, że
zacząłem iść wzdłuż brzegu. Wzrok mój człowieka!. .. tylko mego najdroższego . _o- „Motylek" potrafi nie tylko szczekać, ale
padł na ~wieże śl~dy _niewielkiego stada. tyłka„. mojej psiny„. Był to rasowy piesek i ugryźć . „ spotkawszy się z odmow.ą Her
~ogło ich
byc siedem sztuk, mu- foxterier, który mnie kosztował 3.000 tran- zaskarżył aptekarza do sądu. Ze swe1 stros1ały być w pobliżu. Zawróciłem za I ków, a choroba jego wyniosła 250 fr. Tym- ny aptekarz to samo uczynił. Oszustwo wyodc1ska~i racic, grunt był gliniasty, !czasem pańskie lekarstwa otruły go ku roz szło na jaw i Her został Skazany na pół W Rumunii spadł obfity śnieg. Na zdjęciu: Przedmieście Bukaresztu pod białym cabyły więc z początku bardzo wyraź· paczy mojej żony.„ Ja'k pan mi nie wypłaci roku więzienia i 100 franków grzywny.
łunem.

j

3250 fra·nk6w, to ja wszystkim

- Jaśnie painienka, ja wiem, nie zrobi nic złe~o.„ ale.
inaczej wyglądasz niż dawniej.„ Niby ta
jaśnie
pan dziedzic to już mnie pewnikiem ze dwqra na..:.
sama, może piękniejsza niż byłaś„. ale tD jeszcze nie to„.
pędzi, ale kiedy tak trza dla jaśnie pani... to już powiem . •
Jest coś zupełnie nowego w wyrazie twojej twarzy„. coś
~u płacz przerwał mowę przestraszonej i wzruszonerv
czego nigdy u ciebie nie widziałem. „
dziewczynie.
Maja przytuliła jej głowę do piersi i mówi- Ach, tatku! Mamy masę do Dpowiadania sobie.
ła serdecznie:
Muszę in.aczej wyglądać, bo jestem też zupehnie inna niż
- Nie płacz i powiedz wszystko. Ani ja, ani mój ojbyłam, zupełnie inna! Zoba<:zysz! I mam nadzieję ciec
nikomu tego nie powtórzy. No, mów prędko.
będziesz ze mnie zadowolony! Ale zdaje się, że idzie
1
O Jezu„ jaśnie panienka tera to taka sama jak jaJózefka.„ Tak, tak.
śnie pani... żeby mnie bidną dziewczynę tak przygarnąć„.
Rzeczywiście
drzwi otworzyły się cicho i postać
jak jaśnie pani, całkiem jak jaśnie pani...
dziewczyny, ani brzydkiej a.ni ładnej, z gł.adko przyczesaI' owieS
- Więc jak to było wtedy z tobą i moj ą ma tką nymi siwiejącymi włosami, wsunęła się nieśmiało do gapowiedz
wszystko, jak księdzu n.a spowiedzi ś więtej.
binetu.
I Józefka zaczęła ni"eudolnymi słowami i be zładnie
- Dzień dobry, Józefka! - zawołała do niej Maja
stawić!
op owiadać najcięższe przeżycie ze swojej młodości. Każ
- Bo tęskniłem do ciebie, uparciuchu nieznO'śny„.
wesoło. Jak się miewasz?
de słowo przechodziło jej z widocznym trudem przez gar- Dzień dobry jaśnie panience.„ nawetom nie wie- A ty nie jesteś uparciuch?„
dło,
wstyd dławił, strach plątał zd.ania, ale jej dobre
- At, jut nie mówmy o tym, kochane<:zko. No, sia- ' działa, że jaśnie panienka już wróciła.„
wdzięczne serce ka zało brnąć coraz dal ej w tym bol~
Um ilkła i stała zakłopotana.
daj i opowiadaj skąd teraz jedziesz, gdzie ostatnio byłaś,
snym, ciężkim wyznaniu własnego grz echu i hańby.
Chodź
tu
hliżej;
nie
bój
się.
jak
radziłaś
sobie
bez
pieniędzy
z
domu.„
Tyle
mi
naro•
I
Maja przez c ały czas tego opowi.adania trzymała rękę
Kiedy
dziewczyna
zbliżyła
się,·
Maja
wstał
a
z
poręc
zy
mod~I j bić zgryzoty„. l ci bandyci... Com ja wtedy przeżył!.. Com
na
ramieniu
dziewczyny i głęboko serd eczni e patrzyła iei
na której siedziała, podeszła do niej i ł.a go dn ie położyła
ja przeżył!.. Bóg łaskaw, że wszystko dobrze się skońw oczy peł n e łez. Na ojca nie miała odw agi spoj rzeć. Roczyło i że p rzede wszystkim już jesteś w domu, Iatawc;:e
jej rękę na ramieniu.
z umi ał.a aż nadto dobrze co ' w jego sercu mu si ało się dziać
- Prawda - zaczęła - że ty bardzo koch ałaś moją
utrapiony! Mam nadzieję, że ci dokuczyła raz na zawsze
Kiedy Józefka sko ńc zyła swe wyznanie, rzu ciła się na
ta samodzielność kłopotliw.a i męczą ca! Ale jakżeś ty
m a tkę?
kola1na
przed starym Zawieyskim z rozpacz li wym błaga
Z.awieyski, zaskoczony tym zapytaniem córki, drgn ął
teraz od kol ei przyjechała?
niem, aby jej pomimo tego nie wyrzucał, bo ni e ma na
i nerwDwym skurczem zacis.nął usta.
- Najęłam sobie furmankę.
świecie nikogo i nie wiedziałaby co ze sob ą zrob i ć i gdzie
A Józefka jak w przestrachu szeroko otworzyła oczy
- Dlaczego nie depeszowałaś? Wy sła łbym s<.mJ chód
się podziać.
i odruchowo położyła rękę u sercu.
- Chciałam ci, tatku, zrobić przyjemną niesp o d zi ankę.
T eraz dopiero Maja spoj r zała na ojca. Był bardw
- Nie bój się Józefko - powtórzyła Maja: - nic złe
Maj.a usiadła na poręczy fotela, objęła ojca za szyję
blady. Oczy miał zamknięte. P o d e s zła do niego i lekko
go nie spotka cię ani ode Nnie ani od mego ojca. Odpoi tak przytuleni do siebie trwali czas jakiś. Stary Zawieygład zić zaczęła jego włosy.
wiedz na moje pytanie.
sl<i ze wzruszeniem całował córkę po rękach.
- Józefka zostanie u nas jak dotychczas - prawda
proszę
jaśnie
panienki...
nima
takiego
dn
i'
.
I
Bardzo,
A w domu nic nowego, ta tku?
tatku?
- zapyta ła ł agodn i e i ci epło .
1 żebym za jaśnie panią nie mówił.a pacierzów„.
- Nic, kochanie.
- Niech ż e c ię Bóg błogosł awi, dziewcz/ nO, za to coś
- Naprawdę zawsze modliłaś się za ni ą ?
powi edz i a ła! Id ź, idź j uż ! Do koń ca życia swego będzi es z
- Jak Bóg na niebie, a na świętą Anną„. tom„ . !i
kai
'
u nas. A teraz i d ź, id ź !
wsze daw.ała na Mszę świętą ...
Przestraszona i nic nie ro zum i ej ąca Józefka wyszł a
- Czy ch ci ałaby ś , żeby moja matka była szczęśliw a?
wołać Józefk ę, tę od drobiu?
/ . szybko z gabinetu.
żeby jej dobrze było ?
Zawieyski spojrzał ze zdumieniem na có rkę.
Wtedy Zawieyski zw inął sii; na fotel u w kłębek, lal,
- O Jezu, a dyć o ło w pacierzac h pro sze zawsze Pa- j
- Natur;;:lnie, że możesz. Ale po co?
czło
wi ek, który zd usi ć chce straszny wewnętrzny ból
na Jezus.a i dD Przemieni enia Pań ski ego się modlę„.
- Chcę się o coś zapytać, o coś co mnie bardzo i11
1
-B ędz ie jej dobrze, jeżeli powi esz nam teraz dla - · Maja tuliła jego gło w ę do serca, klęcząc obok niego, caresuje, bardzo.
łow.ała go, p i eśc iła i nie mogla p o h am ować łez, które
czego tak s ię zawsze za nią modli sz, j eż eli nie powi es;
Zawsze jeste ś szalona głowa, zawsze masz jaki .:!~
jak
grad
sp
ływa
ły
jej
po
policzkach.
b
ęd
zi
e
jej
bardzo
ź
l
e„.
fa11ta stycz1rł pomysły, córeczko moja kochana.
Wołaj
na polu wyścigowym LongO
B
oże,
Boże
.„
s zept ał Zawieyski. Com ·"
- O Jezu„. - j ęknęła Józefka - o Jez u.„
sobie tę Józefkę, wołaj!
champs.
uczynił... com ja uczynił.„ Taka straszna krzywda„. tak?
- Nie bój się niczego, Józefko, nic ci nie b ędzie z:i
Roześmiał si ę przy tych słowach serdecznie, pogodnie,
stras zna krzywda ... B oże, B oże co zrobi ć, aby mi ona
prawdę któ rą nam powiesz, ja. ci to przyrzekam na szcz ęwesoło i znowu ucałował córk~
l przebaczyła„. najclroższCł, 11kod1ana Anni moj a jedyna„.
- Ale wi ~~z- co? .• - . zacz_ął P.O m~łej c~wili_ = ~
ści_: ~9iei ~o/
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- Tatku drogi! Tak mi tęskno było do ciebie! Tak
bardzo tęskno! Nawet nie wiesz jaka jestem szczęśliwa,
że jestem już przy tobie!
Stary Zawieyski nie pr~dko przyszedł do siebie po tej
wielkiej i radDsnej niespodziance. Zanim mógł zacząć mówić, musiał same oczy nacieszyć widokiem córki.
- Nie porzucisz mnie znowu, Maju - zapytał, zdobywając się wreszcie na słowa. Nie odejdziesz ode
mnie?
- Nie, tatku. Tak jak wtedy - nie. Na pewno!
- Kochan.a moja córuchna„. kochana.„
- Zmizerniałeś tatku drogi! Martwi mnie to bardzo!
Muszę się teraz do ciebie zabrać, żeby cię na nogi po-

j.akoś zupełnie
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. Ogłoszony został wykaz ulic w „Dzienni~u Zarządu Miejskiego w m. st. WarszaCzłowiek może rozgryźć wszystko. Lą któ;a ją P?dn.ieca. Wystarczy jednak, aby skim Sądem Pracy znalazła się sprawa hr. Pszczyńskiego, znajduje się do tej pory je
:'·! ~" któr~ od 1 listopada rb. przejął w
11n1en1u g·rnny Zakład Oczyszczania Miasta dy i morza, atomy i tkanki, tylko jednego ?1ąz oddalił się, a zachowanie się kobiety Władysława Sobańskiego przeciw ks. szcze pod zarządem przymus-0wym wydał
Pszczyńskiemu. Jak świadczy złożona są decyzję zabezpieczenia pozwu.
dla utrzymywania na nich czystości i po- nie jest w stanie przeniknąć, ani zrozumiE:ć: iest znowu przyzwoite.
k·obietę. Wydawałoby się pozornie, że cóż
lstnie~ą mężczyź.ni niesłychanie naiwni dowi l.llI11owa z dnia 27 czerwca 1937 roku
W międzyczasie jednak zaszedł w tej
rządku.
kobieta? Stworzenie normalne, niemal czi o którzy _mimo to wierzą, że kobieta jest isto hr. Sobański zatrudniony był w zarządzie sprawie nieoczekiwany zwrot. Przed sa* • *
Domy akademickie fundacji im. Gabrie- wie.k, ma dwie ręce i dwie nogi, głowę do tą .b~zmteresowną. że mężczyzna, to ma- majątku hr. Aleksandra von Hochberga i mą rozprawą merytoryczną hr. v. Hochla Narutowicza, liczące 2400 miejsc, a więc r.oszenia wariackich kapeluszy i - to wszy ~en~li.sta,. istota przyziemna, dla której nie jego zmarłeg-0 ojca ks. Jana Pszczyńskie- berg, działając za pośrednictwem swego
niewłaściwośd
s kupiające 12 procent młodzieży akademi- stk-0. Tymczasem taik nie jest. Kobieta w 1s.tmeie me prócz interesu i dol}fego jedze go od czerwca 1937 r. z pensją miesi\!czną rzecznika, zgłosił zarzut
swoim
zarozumialstwie 111a, ~le kobieta - powiewna, abstrakcyj- 3 tys. zł. Hrabia Sobański poza zwykłymi zarówno rzeczowej jak i miejscowej. Zackiej ze środowiska warszawskiego, są już niesłychanym
całkowicie z ap ełnione. Z braku miejsc nie twierdzi m. in„ że posiada również i du- na, nie dba o skony materialne życia. Nie zajędami jeździł do Szwajcarii celem uzy rzut niewłaściwości miejscowej wysunięto
chaj sprobuje taki naiwniaczek powiedzieć skania pożyczki dla majątków Hochberga. dlatego, że pozwany syn zmarłego księcia
uwzględni o no 750 podań. Cyfra ta świad szę.
Może . Ale jeżeli to jest dusza, to _ „kochającej" go kobiecie:
Poza tym pertraktował on z Państw. Ban ma stałe miejsce zamieszkania w Pszczyczy, że potrzeby mieszkaniowe młodzieży
daoruj
mi
Boże
_
ale
żałuję,
że
również
.
Moja
droga,
chciałbym
ci
powiekiem Rolnym i interweniował w sprawach nie, w Warszawie zaś zatrzymuje się jedy
akademickiej w Warszawie wzrastają i że
·
musi być podjęta budowa nowych domów posiadam duszę. Poeci w młodym wieku dz1eć dość przykrą rzecz... mianowicie, podatkowych w Ministerstwie Skarbu i u- nie w hotelu.
piszą, że kobieta _ to anioł. D-0bre nie- straciłem posadę i od pierwszego będzie- rzędach skarbowych, przeprowadzając ró
O ile chodzi o zarzut niewłaściwości
akademickich.
biosa wybaczą im to,albowiem nie wiedzą my .musieli się bardzo o grani-czyć, gdyż nie wnocześnie z adwokatami rozmowy w spra rzeczowej, rzecznik hr. Hochberga stwier* * *
W związku z wykańczaniem budowy o- co piszą. Młodzi i naiwni. A tymczasem posiadam właś.ciwie żadnych zasobów pie wie układu sanacyjnego. Hr. Sobański u- dził, ie urnowa zawarta 27 czerwca ub. ;o
środka instrukcyjnego Związku Straży Po- wiadomo przecież powszechnie, że słowo niężnych. Ale nasza miłość, kochanie, od- rzędował w Warszawie we własnym mie- ku nie jest umową o pracę, le.cz
szkaniu, albowiem hr. v. Hochberg nie uumową 0 przedstawicielstwo,
żarnych R. P. przy ul. Marymonckiej na „perfidia" z-Ostało wynalezione wyłącznie porna jest na takie sprawy; prawda?
mieć
jakieś
określenie
-;--Naturalnie,
najdroższy
odpowie
trzymywał
w
stolicy
własnego
biura.
a
umowy
służbo-wej nie zawarto. Wreszcie
dlatego
tylko,
aby
żoJib orzu, r<?zpocz'ęto porządkowanie plakobieta i zanim jeszcze nadejdzie ów „pier Jak wynika ze skargi, hr. Sobański przez stwierdził, że wszystkie przedsiębiorstwa
cu bez nazwy, położonego przy zbiegu ui. dla duszy kobiecej.
wszy" od którego trzeba się ograniczać w trzy miesiące nie otrzymywał poborów i hr. Hochberga znajdują się w Pszczynie
Gdańskiej i Marymonckiej.
rzeczywiście
wydatkach, zwieje, gdzie pieprz rośnie. domagał się po potrąceniu podatków 7, 116 wzgl. w Niemczech.
Kobieta
jest
stworzeniem
Ponieważ plac ten stanowi jednoczeSąd Pracy, bi-0rą.c pod uwagę przytoś nie końcową stację linii tramwajowej „ 14" dziwnie perfidnym. Gdy na przykład czło Chyba, że nie posiada nadziei na innego zł. wraz z odse~kami _od czerwca .ub. roku,
regulacja jego obejmie również teren za- wiek ma do czynienia z t. zw. „uczciwą i;iężczyznę i uważa, że lepszy biedny niż p:zede .wszystkim zas d.omagał się zabez- czone argumenty, uznał swą niewłaściwość
p1eczen1a pozwu na maiątku hr. v. Hoch-1 do rozważania tego sporu, podlegającego
jęty przez pętlicę tramwajową. Plac ten bę mężatką" (uczciwa . mężatka, to kobieta zaden.
która
jeszcze
nie
zdradziła
męża),
i
gdy
oA~e
poza
tym
kobiety,
to
ani-Oły.
Tylko
berga.
•
• kompetencji sądó ·~ powszechnych. W ten
dzie miał niebawem wi ększe znaczenie ko&,ąd Pracy ze względu na to, ze ma1ą- sposób i zabezpieczenie pozwu
straciło
munikacyjne, gdyż od jego strony zachod- wa kobieta w towarzystwie obcego męż- że am-0ły powinny 0yć w niebie, a one, nie
czyzny,
bez
męża,
zachowuje
się
solidnie,
stety
szwendają
się
po
ziemi.
swą
moc,
a
sama
sprawa
z
Sądu
Pracy
niej wykończa1.a jest budowa centralnych
nie
pr,
o
wokuje.
Wystar<:za
jeI
>rzekazana
zostanie
do
sadó
powszech
nobliwie
i
miejskich warsztatów autobusowych. Ko!JSŁUżNY MŁODZIENIEC.
~. 1y<:h.
• w
nieczne jest przy tym nadanie nazwy pla- dnak, aby w to~anystwie owego obcego
gościa i j~j znalazł się ró.wni~ż i ~ąż! a jej
Wacław Serda odprowadzał do domu
ZftfU
~
cowi.
• • •
za<:h-0wan1e automatycz.nie się. zm1e.ni_a, ~a Ge,10wefę Kowal. Usłużny kawaler niósl '
NIEDZIELA, 6 LISTOPA l '
Sprawa całkowitego uporządkowania czy~a do. obcego gościa kok1et.eryJme s1~, Jczywiście paczki swej damy, zabawiając
Warszawa l (Raszyn)
placu Trzech Krzyży weszła na realne to-, uśm_iechac, zac~yna . go, gdy siedzą przy ją po drodze interesującą rozmową. Przy
ry. Można przypuszczać, że już w niedale stoh~u, le~ko niby niec~cący trącać, w ~o- poż~g~aniu rycerski Waci o zatrzymał przy I
i
inne
Rozgłośnie Polskie.
a otnymywa6 będ~
kiej przyszłości plac ten będzie miał wy- gę, )est nieco. wyzywai.ąca, ?1ocno kokie- sobie jedną z paczek, zawierającą koszulki I
.ECHO• ed i•tn w do- 7.15 Pieśń ,,Ave Maria"
glą<l odpowiedni dla swego charakteru. W 1 teryJn~, a. ~szystko to }ed.yme. rl·atego, że i pończoszki. Genowefcia na próżno upom i f
7.20 Koncert poranny w wykonaniu orkiestry Rozmu. Prenumeratc; zamamaju br. roku przystąpiono do częściowej 1~praw1~. JeJ s~tysfakclę 1. 9z1.wn.ą . przy- n.ała ~ię. o zwrot swej własności, aż znie- '
głośni Lwowskiej
win<
moina
poc::cynai••
8.00 Dziennik poranny
likwidacji bazaru, który oszpecał jeden z 1emnos~ nastr.óJ napręzen1a, 1ak1 1e~ za- c1erpltw1ona skierowała przeciwko ama11
od ltałdefo dmia .u„. 8.15 Audycja dla wsi
najładniejszych pia.ców reprezentacyjnej c~owame mus~ wy;vołać .. Jednocześnie bo towi sprawę do sądu.
9.15 Transmisja nabożeństwa z kościoła UU. Ooał\Mdzielnicy. Prace nad budową wielkiej ka- wiem powodui!"_,... p·ożądame ze. st:on~ obce
Sąd Grodzki skazał Wacia Serdę na ~
minikanów we Lwowie
mienicy posuwają się naprzód. W miejsc~go m~żczy.zriy, który ma ~razeme! ze
miesiące aresztu.
Po nabożeństwie około g. 10.30: Muzyka a płyt
11.45 .Muzyka lekka w programacli radiowych
hałaśliwych targowisk stanie nowoczesny bycz .J"tśf d-OŚĆ łatwa, - I zazdrosć męza,
Jerzy Krzecki.
omówi zastępca kierownika Wydz. Muz J'. R.
dom. Zamierzenia Zarządu Miejskiego, do
.1
ooo
•
11.57 Sygnal czasu i hejnał z Krakowa
~czące zabudowyniffuchomości pob. ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~
12.03 Poranek ~ymfoniczny - z Wilna
gowisku, zgodne były ze wszyst~do13.00 W,yj9tki z pism Józefa PiłeudskierSOBOTA, 5 LISTOPADA.
13.05 PrzeglQd kulturalny
Warszawa I (Raszyn)
13.15 Muzyka obiadowa - z K atowic
I inne Rozgłośnie Polskie.
14.40 Wszystkiego pu 1rocbu
cie proJeketowąneg-0 udynku na nieru15.00 Słuchowi sko dla dzieci pt. „Tomcio Paluch 15. 011 <\urlwju rf la wsi
w
krainie
wiatraków"
z
Poznania
chomości po targowis rn ok. 4 m. w stosun
•
16.30 R eciial skrzypcowy
15.30 Muzyka obiadowa w wykonaniu o r~!..!!!!!; 17.00 Tygodnik dźwiękowy
k~t do dawnej linii. z budowania i utworze
głoś n o Wi!Pńsk i ej
17.30 Porlwi l'rzorek przy mikrnfomP (trensm1sia ~
ma ponadto podc1en :a od strony placu o
Wł
._.
h otelu „ł:łri stoI•' )
- 16.00
U
t1t:
11111k
11opoludniuwy
Z
Załęża
donoszą:
szerokości -0k. 4 p „ co uczyni
zadość
i błyskawi<:znym ruchem wydobył z kieWi adomoki gospodarcze
W pucrwie o g. 18.25: Chwila Biura !)tudió"'
Krwawy dramat miłosny rozegrał się szeni rewolwer, po czym strzelił dwukrot 16.05
wszelkim wyma~:· iom usprawnienia ko16.15 Kron ika literacka
19.30 MuzJka z płyt
mu~ik~cji kołow1]if,'
pieszej. Poza uspra- w Załężu w mieszkaniu Igna<:ego Thorza nie do leżącej w łóżku Bańczykównej, a 16.30 Z zepumniany:h naszych pie; ni (• !vats.:iw:i) 20.15 Wiadomośd sportowe, prze gląd polityczny,
ul.
Piechy.
przy
następnie przyłożył sobie
rewolwer do 17.00 Transmisja nabożeństwa z Ostrej Bramy w
wnieniem korom , acji projekt ten zapedziennik wieczorny. Nasz program
WilJl ie
Zami eszkiwała tam od dłuższ ego cza- skroni i jednym wys trz ałem po zbawił się
21.00 R ndio • kabaret - z Krakowa
wnia odpowie · ie warunki architektonicz18.00 .\. udyrja rlla wsi
21.40 „Wesel e Rob insona" w wykonaniu ,,Kukułki
su w charakterze sublokatorki, 22-letnia żyda.
ne otoczeniu ~ ościoła św. Aleksandra.
13.30 Audyrja dla Polaków za granic'
Wileńskiej"
Łucja Bańczyk z Siemianowic, któ-rą łą
N a odgłos strzałów wbiegł właściciel 19.15 K oncert rozrywkowy - z Katowi~
22.10 Muzyka taneczna - z Poznania
czyły zażyl e i intymne stosunki z kupcem mieszkania Thorz, który wezwał po licję i 20.35 Amlycj e info rmacyjne: Dziennik wier zorny. 23.00 O statnie wiadonwś ci d ziennika wieczorn ego,
wiad o mo ści me teo rol ogiczne, wiadomo~ci 011orto.
47-letnim Stefanem Radeckim pochodzą pogotowie ratukowe do ciężko rannej Bań
komunikat meteorologizzny
Nasz program na jutro
23.05 Wiadomośc i z Polski (w ję z yku an "ielskim)
cym z Zawiercia, a z amieszkałym w Dębie czykównej. W stani e g roźnym przewiezio 21.00we.„Wieczna
tęsk n o ta " - operetka w 5-ciu obrn. 23.15-23.55 Pro gram Warszawy II.
"
Rad ecki był wprawdzie rozwiedziony i no ją natychmiast do szpitala miejskiego
zarh Grothe go
zamierzał z Bań-czykówną się ożenić,ale w Katowicach. Istnieje nikła nadzieja utrzy 22.55 Przc ględ prasy, o;tatnie wiadumo ści dziennika
Łódź, jak Raszyn, oraz:
wieczornego, komunikat m e t eorolog i ~zny
młoda dziewczyna znalazła
w ostatnim man ia jej przy życiu.
3.45
K
onrert
w wykonaniu orkiestry salonowe\
23.05 Wi ado m ości z Polski (w jęz} ku ni„111irr kim
czasie odp owi edniejszą dla siebie partię i
Zwło ki Radeckiego umieszczono w ko
9.05 l\1uzyka z pły t
23.15-23.55 Mu zyka tan~czna - płyty
9.10 Odczytanie pr ogr amu
z amierzała z Radeckim si ę rozstać. Rad ec stnicy szpitala miejskiego.
Po
_?ahożei1stw i e około g, 10.30: Mu zyb , płvt
ki przybył do Bańczykówn ej, usiłując wpły
ŻAITOSOWMIE:
Łód ź , jak Raszyn, oraz:
13 .0~ Rozm owa z d z iećmi
n
ą
ć
na
zmianę
jej
postanowienia.
Ki
edy
14.00
Muzvk
a
obiadowa
z
Katowic
GRYPA. PRZEZIEllENIE
14.40 Rezerwa muzycz11a
.
wszelkie perswazje pozostały bez rezultaI U .50 ł,ód~k ie wiadom ości 'iełdowe
o d ł'7.y tan ie 15.00 Audycja dla robot ni ków
IGLE GŁOWY. ZEIGWit.p.
progr am u
19.30 U twory for tepian owe
.
tu i Bań czykówn a, l eżąc na łóżku, odmól Il.OO l\ln>.yka z płyt
tqOcllde Wftllnaldych prosok6w „ .... '4ln. .KOGUTEK"
12.0SClł. I WOŁOWINY
20.00 „ Cyrano <le 13ergC'r•~c" rozmawia t. ll'idoi' n ią
wiła stanowczo dalszego ws półżycia z Ra
13.25 Wiatlonwfri sportowe lokalni•
(refleksje aktora na temat roli)
GĄSECKIEGO
deckim, ten zdenerwowany oświadczył jej
~~
22.55 Wia<lom ości b ieźa ce
IY„ w OOCl'owcmiv ,hllllea!cmym w TOREBKACH ·
20.10 \V i ad om o5ci spo•IO•" lnkalne
I
23.05 Zakończenie audy~yj
wówczas: „To w takim r.azie c:. zabiję" !
2~.0 5 Z akofr~z e n ie au• '•·r·y.i
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by się w niej zakochał i gdy Jerzy już się
zdeklaruj e wobec jedn ej z nas, porz ą dny
psztyczek w nos odbierze mu wszelkie złu
clzenia n iezwyci ężon ości!!
- Znakomicie ! Doskonale!
W ogrodzie słychać było śpiew pta sząt
Zosia do kończyła wśród ogólnych oi głosy młodych dz i ewcząt. Hylo ich ezie
krzyków:
ry.
- Aby prowad zić grę loj alnie zawrzyj
- Nie ma dwóch z d ań , s tw i erdz iła j:is n owłosa Zosia, że Jerzy
jest pięk ny m my pakt... Każd a z nas m o ż e po s tę p o wać
tak, jak umie i woli, ale obo w iązuje si ę ochło p cem .
.
- Tak, ale zbyt d-obrze zdaj e sobie z bjaś n iać wsz~st ki e inne o swych po sun ięciach i o rezultatach swych sta rań.
tego s prawę, rzeki Jadzia.
- Brawo! Brawo! P rzyrzekamy jedn o
I rena przytaknęła :
głośnie !
- J est ogromnie pewny siebie!
- Ni emoż li wy po prostu! p o tw ierdzi ł a
Marta podni osła ostrzegawczo palec w
górę :
:Marta.
- S ądzj, że jest n iezwyciężonym zja- Zobowią zuj e my się uwi eść tego mlo
daczem serc, oska rżala Zosia.
dziei'lca, ale same przyrzekamy, po zostać
Przerwał im rozbawio.11y głos :
zimne i oboj ę tn e !
- P f'zys i ęgam ! zaw ołała Zosia. Zresz
- N ie krępujcie s ię, moje mił e, wylej
tą
m
ożesz by ć o to spokojna. Marto, Jecie cały zapas swej żółc i.„
rzy wcale nie jest moim typem„.
- Lucyna! Ale nas przestr.aszyłaś !
- Ani moim.„ oświadczyły razem !re
- Oto jakie są skutki obmawiania bli na i Lucyna.
ź n ich : człowiek nie ma spokojnego su- Ani moim potwierdziła J adzia. Jest
mienia. Nie potrzebuję was nawet pytać,
nad ki m tak znęcałyście się, bo wiem, że zbyt wymuskany.
chodz i ło o„.
Lucyna s pytał a ironicznie:
- A co b ędz i e w raz.ie zerwania przy
- Jerzego Darrieux, przezwanego
Don J uanem, dokoilczyła, śmiej ąc s i ę Zo- kaza11 paktu przez j ed n ą z nas ?
- Co przez to rozumiesz?
sia.
- Wyobraźm y sobi e, że jedn a z nas,
- Moja droga, rzekła Lucyna byłby
z pewnością bardzo dumny, gdyby wie- zakocha się w J erzym. Nal eży przew id zieć
dz i ał , że obdarzacie go 1ak pochlebnym w takim wypadku jakieś san.keje„.
- To jest mał o prawdopodobne.„ odprzydomkiem, gdyż rzeczywi~cie, wyobra
do
ża sobie, że jest conajmniej Casanową„ . . powiedziała Zosia. Nie wiem„. Co
- Prawdę mówiąc1 nal eżał oby dać mu mnie„. Ależ ta k! Ju ż wiem! Win na zostanie skazana na poślubienie teg-0 · niepopra
m ałą na u czkę!
- To jest myśl! zawołała Zosia. Ka- wnego Don J uana !
- Doskonale! krzyk n ę ły razem niekon
żda z nas pięciu będzie go obdarzała swy
sekwentne
podlotki
mi wzgkclar:ni 1 doprowadzi go do tego, że-
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Wkrótce plan zaczął si ę reali zować .
Pięć diablicze k rozp o częł o wikłać mlodego czł owi eka w swe sieci. Otaczały. go
w szęd zie, wyryw a ły
w i ały mu ani chwili

go sob ie, nie zos t::ispokoju. W kasyn e
ryw a li zowały ze sobą e l egan cj ą, na tenisie rzucały mu piłki z ta ką n a m ii; tn ością,
jak gdyby to były ich wł as n e serca. Na
pl aży na spacerze, na dancingu fruw ały kJ
ło niego, jak rój brzęczących pszczólek,
uwodząc go dźw i gkiem głosu, dowcipem,
głgbo k i m i spojrze niami, milczeniem pelaym wyra zu.„ Wśród rozpętanej mocy
swego czaru , bawiły się znakomicie.
. Co rano w wielkiej .t aj~m ~icy zb.ier~ły
s i ~ na 1~ aradę, by. p ~clz1el 1 c się :v razeni~n~i z ~t~i egłego dnia i rezultata mi uwodz:cielski e1 gry.
- Ro bi ę ogromne postępy, zapewnia'.a każda z d u m n ą miną.

l

A jednak szale wagi pozostały nadal
na jednym poziomie. J erzy czuł, się znako
micie w tej atmosferze intensywnego flirtu. J ak motyl - przel a tywał z kw iatka na
kwiatek, ro zd zi elał naokolo uwodzicielskie
u śmiechy wcale nie zdziwiony powodzeniem, które mu s ię, we dług jego mniemania, słuszni e n ależał o . Pobawiwszy si ę z
j e dną, opu szcza ł j ą, by biec do drugiej. Za
chwi l ę emab l ow ał ju ż trzeci ą, by z czwfl rtą wreszcie um ówi ć s i ę na pa r tię tenisa.
Rezultat był taki, że żad n a z pi ęciu panienek nie mogła się prichwal ić j akąś zdecydo

- Tym lep'.ej ! O to właśnie chodzi!
- Musimy mu wreszcie dać n a uczkę!
potwierclziia Jadzia .
A jednak od tej pory, 1\1.:!rta mniej się
cntuzjazmow::,ala paktem. Na „tajnych ze
uraniach" rzadko kiedy m iała coś dt- zakomunikowania.
- Doprawdy, mówiła zawsze, 'erzy
c.J ziś prawie wcale ze mną nie rozm aw i ał,
nie mam wi ęc żadnych nowych w iado m oś
ci.
- Ależ to nłemożli we !
Przecież widziałyśmy, jak si edziabś
z nim na tarasie !
- Tak, lecz nie rozmawi a l iśmy wcale.
światło księżyca było tak pię kn e !
- Marto ! zawołała Zosia. Uważaj, bo
oskarżymy cię o brak za palu !.
Zaśmiały się wszystkie, ale Marta nadal zachowała ci eń smutku w oczach. Za
częl a jawnie· un ikać młodzie ń ca, którego
także jej postępowan i e uraziło w mił oki
własnej , a j ednocześnie
p o dni eciło
jego
ciekawość .

-

Wiem!

rzekła

pewnego dnia Zosia.

On jest zakochany.

-

Ale w kim?

- Na to jeszcze na razie nie moP'ę odpowiedzieć. Ale wkrótce będe. wiedz iała '
rzekła

Zosia z m iną konspiratora.
- Albo nam powiesz, o co chodzi, a]
bo bt;dziemy sic 1rn·1h'v za zd raj czynię,
ośw ia dczyła groź ni e Irena.
. Zma·szczywszy brwi, Zosia odpc \'iedziała :

wę

Z pewnością

to nie ja pierwsza zer

pakt...
-

.

Co chcesz przez to pow iedzieć ?

- Nic na razie. Al e zdaje się, że lepiej b<?dzie zaprzestać gry. Ni epra wdaż.„
Marto?
Ta ostatnia zapytana znienacka zarumieniła s i ę ogniś cie i... wyb uchn ęł a p ła 

czem.
- Marto ! Co ci jest?
Cztery jasne syletki po chy liły

się

nad

nią współczuj ąco.

- Czuj ę się bardzo źle. Ta komedia
Zain trygowany zaczął poszukiw ać 1e1 była zbyt głupi a „.
towarzystwa, ob serw ować, myśl eć o niej
J adzia otoczyła ramieniem pła c zącą:
w i ęcej , n i ż o wszystkich. Jej ob oj ętn ość i
- Przes tań, p roszę cię Marto.
ch łód wy woł ały to, czego nie m ogły -0si ą
- Chw il eczkę, p rzerw ała Zosia. Zerg n ąć kokieteri a i odwaga innych. Po tro- wałaś pakt. Wobec tego musisz s ię podchu, Jerzy za po mn iał o swej ro li uwodzicie dać sankcjom„.
la i zrezyg now a ł z ła twych fli rtów dla sa- Przesta1\cie żartować ze mnie, to
motnych przechadzek z któ rych p owracał zbyt okrutne, wyszeptała Marta„.
z m i ną tak zamyś l oną, że Zosia przezwa- - Ależ nie! Zawoł ał Jerzy, który zbliła go „p ięknym cierpię t n i kiem" . Ich ża rty żył się po cichu. Poddaj się sankcjom Ma r
w aną pr zewagą .
i dowcipy nie były w stanie jed nak go roz to, gdyż jest to moi mnajgorQtszym Ż\'c7e
Wresz ci e, n ajrozsąd ni ejs za z nich Mar- ch m u rzyć.
niem. A zreszt(!, cel został osiąg~1ięty,
Młode d z i ewczęta nie mo~ły go po pro gdyż „lekcja" powiodła się w zupelno~ '~
ta rzekła pewnego razu:
- N ie wiem, czy dobrze pos t ę puj emy stu poznać. Ktoś „odmienił" ich szarman~ 'Viem teraz, że iedna tylko na świec i e k:;ch cąc go upok-0 rzyć . A j eże li będz i e cier- kiego partnera.
bieta liczy się dla mnie i że nie jestrm jej
- Co mu się mogło stać? zapyty waly wa rt.„
piat kiedyś z tego powodu?
Ale Zosia odpowied z iała cynicznie: wszystkie za niepokojone.
Tł. J.
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SC I cznicy odzy~kania
Niepodległości
Obchodu

.Komitet SZE.. w chwilach prze_łomowych drogowska,., Ło- zem. Zawsze wspominać będziemy ze czcią
·,edź, ł'iotrk u wssa •.
u;.
20-ta rocznica odzyskania Niepodleg-1 botniczych; wejście za biletami, przesłany- dzi wy~ał do mieszkańców odezwę treści tych wszystkich, którzy do Wepodległości
tel. 101-01 • 266-50
!ości będzie w Łodzi święcona z niezwykl.1 mi organizacjom przez Komitet.
następującej:
przyczynili się ofiarą życia, krwi i mienia.
podniosłością. Do momentu :ego czynią
O godzinie 14,15 - odsłonięcie tablicy
W imię tej wdzięczności i w imię wielWycieczka AUTOKAROWA
O b Y w a t e 1 e!
kich zadań, · jakie przed nami stoją, skupić
przygotowania ~zystkie organizacje spo- pamiątkowej ku czci bojowników o Niepodłeczne, zw~~~i i korporacje. Całość ICOOr- łegłość z lat 1905 _._ 1920, wmurowanej w
W dniu 11 listopada upływa dwadzieś- się musimy przy Marszałku Rydzu - SmiAllłlZA
dynow~a Jest w Obywatelskim Komitecie gmach fabryczny przy ul. Ogrodowej 17.
cia lat o.d chwili od.zyskania przez Naród gły°!! nie tylko jako przy Wodzu naszej
7.IXI.
Cena zł. 6.Obchodu Uroczystości.
O godzinie 16 - przedstawienie dla żoł Polski Niepodległości!
Annu, ale i jako przy Wodzu duchowym
Na ten radosn} moment złożyły się wie- Narodu.
Komitet ten na ostatnio odbytym posle- nierzy i szeregowych Policji Państwowej w
Zjednoczeni, karni, świadomi swej włel
dzeniu ustalił już definitywnie program uro- hali sportowej w parku im. Ks. J. Ponia- kowe ci~rpienia naszeg? Narod~, wysiłki
Wyeiecz::
czystości obchodu 20-ej roczni\:y odzysk"- towskiego.
ducha wieszczów palsk1ch, zbrojne czyny kiej przyszłości maszerować będziemy
od 11-13~XI.
Cena zł. 77 gr. 50
nia Niepodległości.
o godzinie 18 akademia, zorganiżowa- powstańców, wreszcie na stos całopalenia wspólnie ku szczęśliwemu jutru Polski.
na staraniem Stowarzyszenia Kilińczyków rzucili młode życie ci, których wiódł do wal
Niech żyje Rzeczpospolita Polska!
Wg«:iec:zka
śpiewaczego
ki
Józef
Piłsudski.
Niech
żyje Prezydent Rzeczypospolitej
i
Enzeterowców
w
sali
.Tow.
UROCZYSTY APEL.
Dwadzieścia lat - to okres w dziejach Polskiej Profesor Dr. lgnacy MościckU
przy ul. 11 Listopada 21.
Program przewiduje w przeddzień roczo
godzinie 18,30 _odczyt dr. Jana Dą· powojennych Europy bardzo długi i ciężki
Niech żyje Armia Polska!
nicy, 10 listopada, o :odzinie 17,30 uro- browskiego, profesora Uniwersytetu jagieł- szcz~gó!nie dla ~arodu Polskieg?, k!óry
Niech żyje Wódz Naczelny Marszałek
Bilety wstępu na
czysty apel poległych oficerów i szerego- łońskiego n.t. „Decyzja w wojnie świato- musiał zycie swoje państwowe budowac od Edward Rydz - śmigły!
wych pułku łódzkiego przed kościołem wej, a sprawa polska" Mistrzostwa Narciarskie
zorganizowaąy podstaw.
.
Przewodniczący Obywatelskiego Komitetu
Matki Boskiej Zwycięskiej przy ul. Ks. Bis- staraniem Polskiego Towarzystwa His to. Obywat~le!. Z pierwsze~o dwudztestoObchodu Uroczystości w lodzi
Europy w Zakopanem
kupa Bandurskiego; o godzinie 18 - 20 rycznego, Towarzystwa Wiedzy Wojsko- lecia nasz~J N1epodległośc1 mamy prawo
(-) Mikołaj Godlewski
capstrzyk orkiestr na ulicach miasta; o go- wej i Związku Oficerów Rezerwy w sali być dumni!
Tymczasowy Prezydent Miasta.
dzinie 19 odczyt Dowódcy O.K. IV genera- Towan~~a~edy~w~oprryul.Pomo~
P?~ro~d~U~ zwyclp~wajn~z ~~~~~~~~·~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=
ła brygady W. Thommee p.t. „Dzieci Ło skie.i 2 t.
wro~~m mosk1~wskm~ o naszą wolno~~'
dzi w obronie Warszawy" - w sali Towao godzinie 20 - akademia przed siedzi ustahhśmy granice Panstwa, wypracowal~srzystw.a Kredytowego przy ul. Pomorskiej
bą
Towarzystwa śpiewaczego im. Moniusz- my u.strój ~ve~nętrzny; zago&pod~rowahś21; o godzinie 20-ej otwarcie świetlicy ki przy ul. Ogrodowej 34 oraz o godzinie my się u s1eb1e, ,a w stosunkach międzynaZwiązku Peowiaków w Domu Pomniku im.
galowe przedstawienie w Teatrze r?dowy~h z Panstwa małoznaczącego sta6ł łfU&tlłPPO_,ala
6ł ~.
Marszałka Józefa Piłsildskiego
przy ul. 20,30
Polskim przy ul. Cegielnianej 27.
hśm~ s~ę Mocarstwem1 o którego losa~~
'ł
.:.I~
n
~
Strzeleckiej 2/8 oraz o tejże godzinie uroPoza
tym
odbędzie
się
szereg
akademij
n!kt
t n_igdy ~e~ naszej z.gody nic stan?w1c
Obserwacja
życia
szkolnego
w
ostatczyste posiedzenie rad pedagogicznych i uroczystości, zorganizowanych przez me moz~. Dz1~1e J?OStawiły nas w sąs1edz- .
tej, 18 marca - dzi eń .jmienin Marszałka
szkół średnich w gmachu Gimnazjum Miej- związki, stowarzyszenia i organizacje sp.J- twi~ dw~ch ~ielkt~~ .~tęg~ P,rzy który.eh mch latach nasuwa
uzasadnione obawy, śmigłego-Rydza, 19 marca - dzi e ń imie.,.
skiego im. J. Piłsudskiego przy ul. Sienkłe łeczne j zawodowe.
mozemy zyć 1 rozwijac Slę rowmez tylko 1a- że młodzież szkolna bywa zbyt często od- ni_n Pier.wszego Marszałka Polski Józefa
ko potęga.
rywana od obowiązkowyc'h zajęć szkol- Piłsudskiego, 3 maja - święto Narodowe
wicm 46.
Wietkie zadania postawiły przed nami nych. Dzieje się to przeważnie z po1wodu 12 maja - rocznica śmierci Pierwszego
HEJNAŁY Z WIEŻ.
dzieje i ku tej Wielkości Naród Polski świa uroczystości publicznych, rewii, pocho- Marsz. Polski Józefa Piłsudskiego.
,
Przy wszystkich innych okazjach naleW dniu rocznicy 11 Jist<Jpada o godziKURS żELBETOWNICTWA
dornie kroczy.
dów, zbiórek itp., w !których młodzież ucze
nie 7 rano odegrany zostanie hejnał z wież
dla mistrzów ł podmistrzów murarskich.
Ostatnie miesiące dwudziestego roku na stniczy często wyłącznie w charakterze po ŻY, bezwarunkowo brać w rachubę obo~
wiązkowe zajęcia szkolne.
kościelnych i tabrycmych. O godzinie 9 Polska YMCA w Łod'Zi kC\munikuje nam szej Niepodległości są szczególnie donio· średnim i biernym.
naboteństwa w świątyniach wszystkich wy że w najbHższym czasie zamierza uirucho- słe dla życia naszego wewnętrznego i sto·
Wpływa to ujemnie na normalny tok
t
b ż ń mić kurs telbetownictwa. Kurs ten, przezna- sunlców zewnętrznych.
pracy szkolnej, a nie daje pod względem
. .
znań; o go d zinie 10 uroczys e na 0 e - c.wnv dla mistrzów i podmistrzów murat1h
·
stwo w Katedrze św. Stanisława Kostki; skidi, obeim\ujący 64 godzin wykładów,
Krzywda granic naszych została napra- wyc owawczym wyników.
W?be~ t_ego . minist~r wyznań religij- Wspaniały
program
o godzinie 11 - wręczenie sprzętu wojen- trwać będzie 2 miesiące. Wykładowcami n~ wiona, Zaolzie wróciło do Polski, część
nego pnedstawłcielom wojska na Placu Ka ~ursie będą pp. i.nż. arch. Wł. No!ikawski 1 prastarego śląska zrosła się z Macierzą w nych 1 osw1ecen1a publicznego przypomi- (
k Sf k- b
arch. M. Ma1żuł~c. Na podsta'."'ie zezw9- j"edno ciało. Stało się to dzięki -:biorowęj· na, że jedynie wymienione niżei· uroczy- gr
U
iłDlł!WS
I( •
t e d "alnym· 0 godzinie 12 30 - defilada na inż:
lenia władz szkolnych absolwenci otrzyma1ą
.
.
Placu Wolności; o godzinie 13,30 otwarcie świadectwa Opłaty ni~kie udostępnią chęt- wolt Narodu bez n!czyich uchwał.
stości powinny być stale i corocznie obCyrk Staniewskich, ma już ustaloną doMuzeum Pamiątek po Marszałku J. Pił- nym skorzystanie z nadarzającej się okazji.
Obywatele! Konczy się dwudziesty rok chodzone z udziałem młodzieży szkolnej: brą markę, dzięki świ e tnym programom.
sudskim z okresu Jego pobytu w Łodzi - ~apisy kandydató~ .najoóźniei . d-0 dnia. ~ naszej Niepodległości. Myśl nasza zwraca
11 listopada - święto Niepodległo~ci, Tym razem program sikładający się z sa19
hstqpada rb. P~zyimu1~ Se~retanat P~lski~J się przede wszystkim ku Temu, z Którego 1 lute2'0 - dzień imieni'n Prezydenta Rzpli' mych światowych atrakcyj·, cieszy s1'ę wyprzy U l. Piłsudskiego
, ,
•
. . YMCA w Łodzi, Monmszk1 41-a, codz1en111c
.
O
~
O godzinie 14 - 16 - przedstawienia w godz. od 8 _ 22 . Ilość miejsc jest nic Imieniem zrosła się na .wieki
drodzona
jątkowo rekordowym powodzeniem.
w kinoteatrach dla członków zrzeszeń ro- wielka.
Polska, ku Józefowi Piłsudskiemu. ~ego
•
e
e
Każdy poszczególny numer jest „szla.gierem", zaś na specjalne wyróżnienie zasługuje fenomenalna tresura grupy tygryT
REP
M
A
N
daje
zadowolenie
mydłb
sów i lw_ów w prezentacji słyn nego pogrom
aed.
udt
Dr ae• Hearyk Ziomkowski
do
golenia
p
I
x
I
N
cy p. G1rona, ponadto ja'.< zwykle dobra
rc:łlallt:ł•
ellpewlałla CllorObJ wet1eryczae, moczopłciowe ł skórae Specj. chor. wenerycm., skórnych i moczopłciowyith
tresura arabskich koni, kucyków i małp,
telefon 234-12.
'·•• Sierpnia 2,
Telefon t tl-33 ZAWADZKA 6,
akt
.żokiej.ski, błyskawiczni żonglerzy, akro
DO'Jl'l'6S
Pnyjmujc od 9 - 12 I 3 - 9 wlecz.
Przyjmuje od S-11, 2-4 i 6-8 wiecz., w niedziele
bac1 węgierscy, klowni muzykalni Dini święta od 9-1 w poi.
w niedziele i świeta od g - 12 w poł.
szprychowe i tarczowe wszelkkh rozmia- Don! oraz !kilkanaście innych atrakcyj uzurów z wieloletnią gwarancją· po cenach naj pełnia program o najwyższym poziomie ar„
Dr. med.
choroby skórne i weneryczne
Choroby
niższych poleca
·
tystycznym.
żWIRKI i c,
tel. 128-75.
od 7 - 8 rano f od 5 - 8 wiecz.
. J?ziś w sobotę 2 przedstawienia, o go~" l'I Jl I I l'I Jl "
Akuszer - OlnekoJ02
w lecznicy OMEGA
GŁOWNA 9,
dzinie 4 .30 po poi. i 8.15 wiecz.
GlóWNA
1,
TEL. 269-81.
KILIŃSKIEGO
113 (róg Nawrot),
or
.t u ·s 1 c z
Cyrk jest dobrze ogrzany.
tel. 142-42 od 11 - 1-eJ l cd 4 - 6-ej.
Tel.
155.77.
W
lecznicy,
Zgierska 24, od g. 3-6 w.
Spec, chorób wenerycznych ł seksualnych
PORADA 3 ZŁ.
ŁUCJA
UL. PIŁSUDSKIEGO 69.
tel. 143-12.
~
'CHOROBY SKóRNE I WENERYCZNE
(róg Narutowicza)
NOCNE DYżURY APTEK.
przyjmuje od godz. 8-12, 13--3 ł 5-8 w.
leczenie wrzodów (kobiety 1 dzlęci)
Nocy
dzisiejszej
apteki: 1I. Duszw niedziele i święta od 9-11 rano,
6-go SIERPNIA 7,
tel. 232-34. kicwiczowa, Zgierska dyżurują
SpecJ. chorób kobiecych I akuszeria
AKUSZER-GINEKOLOG
87, J. Hartman,
Brzeziń.
przyjmuje
od
8 - 11 I od 5 - 8.
ska 24, yv. Rowińska, Plac Wolności 2, A. PeśRóDMlEJSKA 28
tel. 240-10 ul. ANDRZEJA 4.
Telef. 228-92
re.lman i S-ka, Cegielniana 32, W. Danielecki,
przyjmuje od 12-2 I od 4-3 wiecz.
przyjmuje od 10 - 12 i od 4 - 8 wiecz.
PRYWATNA PRZYCHODNIA
Piotrkowska 127, F. Wójcicki, Napiórkowskie
Specjał. chorób skóro. weneryczn. i seksualn.
Obywatełsk1

Uroczystości
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I

MAKOWER

Dr ). NADEL

Dr HENRYKOWSKI
al lrauaaita 9
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Dr W.
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przyjmuje od 8 - 11 r. i od 6 - 9 wiccz.
w niedziele i święta od 9 - 12.30 po poł. SIENKI EW I CZ A 52,
róg Nawrotu
CHOROBY SKóRNE I WENERYCZNE

Przyclłocłaia

We:8erologiczna

Telefon 194-03.

WENĘHOLOGlCL.HA

Poradnia

go 27, K. Kempfi Karolewska 24a.

leczenie chorób wenerycznych I skórnych

Wenerologiczna

PIOTRKOWSKA 161
PlOTRKOWSKA 45, teł. 147-44
Od g. 8 do 4 i o<l 6 do 9 wiecz., w niedziele i święta
Leczn. chor. wener., skórnych i seksualnych.
od g. 9 do l po poł.
Kobiety i dzieci przyjmuje kobieta-lekarz.
Panie przyjmuje kobieta • lekarz. PORADA 3 zł.
Czynna od 9 rano do 9 wiecz.

lelelong
Pogotowie Czerwonego Krzyża 102-40
i 133-33
Pogotowie Miejskie 102-90
Pogotowie Pryw. Lek. Chrz. 1111-9
Straż Pożarna tel. 8
Ubezpieczalnia SPołeczna 197-65
Tow. Przeciwżebracze 277-62

Przyjmuje kobiety i dzieci od g. 9-7.30 wiecz.
PORADA 3 zł.
Chor. weneryczne, skórne i seksualne.
DR. MED.
Specjalny gabinet kosmetyczny. •
Jh ISe4.
Dr. J(etl. • e
H.
KLACZ.KO
WA
Czynna od 9-21. Panie przyjm. Iek.~kobieta.
PIOTRKOWSKA 88,
tel. 143-63.
'6
położnictwo i choroby kobiece
Specjalista akuszer. ginekolog. Diatermia
PORADA 3 ZL.
spec, chor. wenerycz., skórnych i seksualnych PIOTRKOWSKA 99
·
tel. 213-66.
powrócił
ANDRZEJA 5,
tel. 159'-40. Przyjmuje codziennie od 10-12 i od 5- 8 wiecz.
UL. PIŁSUDSKIEGO 51,
tel. 170-03. przyjmuje od 8 - 11 rano i od 5 - 9 wiecz.
1194.
Pr21yjmuje od g. S-10 i od 4-8 wiecz.
w niedziele i świ'<ta od 9 - 1 w poł.
Choroby skórne i wen&ryczne
RUNDSZTAJN
Doktór
CEGIELNIANA 4,
tel. 100-57,
akuszeria i choroby kobiece
Dr med.
tillłZflł
Przyjmuje od I!· 8 do 1 i od 5 do 9 wiea.,
SOŁOWIEJCZYK
ChorOby skórne i weneryczne.
POMORSKA 7.
Tel. 127-84
w niedziele i święta od g. 10-1 w poł.
Spec„ chor. wenerycznych i skórnych
Przyjmuje
od
g. 8- 10 r. ł od 4- 8 w.
ZACHOONIA
64.
Tet.
185-49.
Przyjmuje od g. 1-3 i 5- 9 wiecz.
Niedziele i świeta 9- 12 w poi.
.!~: K L Jl R 4
l'IJlRfiOLIS
~
lle4.
Przyjmuje od 12 - 2 i od 7 - 8.30 wiecz.
gabinet fizykalnego leczenia
UL. PIOTRKOWSKA 99.
w ni«dzielę i święta od 10- 12 w poł,
Dr. Med.

GUSTAW

Dlł•

KOHN

li I E W I A Z

KI

DRAUI

M.

l'I.

ltiNlltl:' 1'1Alłfi0.ll8
okul\sta

Al, Kościuszki 52,

Dr

rr:~ .

ff •

przeprowadzili

11_, .1a
I piętro, tel. 165-17

HAMMER

Arlmszer-kinekoto.ir
POWRóClL
GDAŃSKA 11 (róg 11 Listopada)
tel efon 128-39.
r

med

H. GUTSTADT
Arkuszer-kinekołog
powrócił

„ •
ROZANER

o

1•••••••••••••-,

Przejazdy
indywidualne

M. TAUBENHAUS

AKUSZER-OINEI<OLOO
Przyjmuje od g. 8- 10 rano i 4-8 wlecz.
choroby skóre, weneryczne i moczopłciowe. ZGIERSKA 11.
Telefon 246-09.
Spec. chorób wener. skórnych I seksualnych. NAWtWT 32, front I pi ętro .
Tel.
213-18.
NARUTOWICZA 9, fr. n p i ętro
przy.imu.ie od 8 - 9.30 r. od 5.30 - 9 w. ONDULAC fA trw ała komplet 5 zł. z gwaran
Tel. 128-98 przyjmuje od 9- 1 i od 5- 9.30 w.
cją , grube naturalne loczki i szerokie fale.
w nied ziele i święta od 9 - 12 w poł.
„Józef", Nawrot 54-a, tel. 191-85.
Dr. mec.

H.
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ryr_

'AA

I szr AIS ł 1s•d
tlrost ••••·
„ •..,J ·1 ckow•
(aatmal
t

1

t'iotrkew•ka ,7,
tel. 127-81
r. p. i .SH w. ,nyja, Dr. llakowald. Przy lecznic y
es:r••Y
„1
lłablaet ~„•l•••• tlo wazellrlcb orzuwte·
u.11 •tllr·
w••„ ••i . ........t.
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Dr med NITECKI

Dr med EDWARD REICHER
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lłlEł\I EC

DANII

ZA GOTó\VKĘ i na·' raty ubrania i palta 1
gazyn D. Joskowicza, Nowomiejska 8, w
podwórzu. PrzY.imuję obstalunki,
ZAGINĘ:Ł Y dwa weksle in blanco jeden na
zł. 200 i jeden na zł. 300, wystawca Jan Cie
plucha, Kurowice, gm. Brójce, pow. Łódzki.
Weksle nit1iejszym unieważniam. Wojciech
Wira.

0

&OTWł"

PIECE - kuchnie przenośne kaflowo • st amotowe, wszelkie roboty zduńskie wykonuje „Kot·
minek" Gł ó wna 51.

chorób skórn. weneryczn. i sel<sualn.
Leczenie prom~eniaml Rentgena.
POŁUDNIOWA 28, tel. 201·93
przyjmuje cid 8 - 11 rano i od 5 - 8 wiecz.
w ni e d zie l ę i św ię ta od 9 - 12 w p o ł.

Specjał.

WSZYSCY, którzy brali czynny ud ział w walZACHOINIA 66
Tel. 129-52.\INSTYTUTp RAACJONALNNEJ Klos,111,ETYKJ
ce 0 Niepodległość i w rozbrajaniu Niemców w
przyjmuje od godz. 10-12 i od 5-7 wiecz.
Oddzia le Ignacego franka-Grzmota, proszeni ~ą
zgłaszać się: fra nciszkańska 11, m. 22 oJ
Chor. kobiece i ciąży
"
.
16 do 18.
i- „ '" A P
R T l'larłi lłobozińskieł ·OKAZYJNIE sprzedam kredens duży pokoiu
GDAŃSKA 93,
tel. 178-37,
I
wy. Wiadomość w Administracji „Bcha" Żwi r·
PRZYJMUJE oo 3 no s wn.:cz.
N A W Ił O
I m. 2,
w Lecznicy z GIERSKA 24.
usuwanie zi:iarszcze~, Maseczki odmładzające. ki 2.
OIJ io L>O l PO POL.
P1elęgnaCJa WlQSOW l t.p,
--=""='-=====~=====~
-

or

„

I

I

W&OCH

L1"ts j (oo ~
.„1
'agons
I
organizuje

l\

I

ód ź, PIOTRKOWSKA 68

telefon 170-70.

LUCJAN GRAROWSKI,
ut. Gromadzka 7,
I
zgubił bilet służbowy nr. 693, wydany przez '\.•••••••••••••tł
Dyr. K. E. Ł,
1
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Na miejscu katast ofalnego 1oiar•

IACZELllY WODZ

Na· zdjęciu moment rozmowy Prezydenta Rzeczypospolitej
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Po slraszllwrm
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-- .

pożarze
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w Marsriii.

Wodzem

Marszałkiem śmigłym-Rydzem na dziedzińcu Belwederskim, po nabożeństwie żałob
nym za duszę Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

O

natężeniu pOŻaru świadczą poskręcane
żelazne.

w ogniu belki i kOnstrukcje

Moment gaszenia ttejącyc~ jeszcze zgliszczów olbrzymich magazynów w Marsylii,
z ktorych wydobyto zwłoki 77 ofiar.

Polskie sialowe skrzgdla.
Produkcja samolotów Państwowych Zakładów Lotniczych wzrasta z każdym dniem,
<4łęki pracy polskiego konstruktora 1 pot skiego robotnika. Z biegiem czasu Państwo
we Zakłady Lotnicze przeszły do produkcji własnych typów samolotów, które zostały
wczoraj zademonstrowane, wobec przedstawicieli prasy i i.aproszonych gości. Samo·
loty te będą wystawione w dorocznym salonie lotniczym w Paryżu w drugiej poło
wie listopada i początkach grudnia. Wysyłamy do Paryża ogółem 6 samolotów, które wyszły z WarS7.awy z PZL, w tym 5 samolotów wojskowych i 1 komunikacyjny.
Samoloty te stanowią naszą chlubę i dumę, zaś ich zalety zostały w pełni ocenione nie
tylko przez nasze, ale i przez obce lotnictwo. Reprodukujemy trzy samoloty woj·
skowe polskie, które zostaną wystawione w Paryżu.

Angielska artyleria w Palestyn :e

laurłati Warszawg.

Na mocy decyzji Jury, laureatami dorocznej nagrody literackiej i naukowej miasta Angielskie haubice
Warszawy zostali: Leopold Staff i prof.
Zygmunt Wójcicki. Na zdjęciu podobizna
Leopolda Staffa. Nagrodę naukową przyznano profesorowi U. J. P. w War87.3wie
Zygmuntowi Wójcickiemu, m działalność
artystyczną profesorowi Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie artyście-rzeźbiarzo
wi Tadeuszowi Breyerowi, za działalność
na polu muzyki - Wacławowi Lachmanowi

W

ostrzeliwują i równają pociskami z ziemią wieś arabską w kfó„

rej ukryli

się

arabscy

p<>wstańcy.

japońskiej

szkole.

Królowa aneielska
, v akt:ii dobro.:zgnne;

„

Nowy, typ samolotu polskiego Wicher" (komun~kacyjny).

Nowe mieszkanie ksiesnva Windsor

Charakterystyczne zdjęcie, przedstawiające początkową naukę dziatwy japońskiej.

Przyjęcie arbitrażu
przez min. Chw•lkowakiego,
Królowa angielska Elżbieta odwiedza czę
sto szpitale i ochronki, rClzdzielając dary
chorym i ubogim. Na zdjęciu - królowa
Elżbieta podczas wizyty w jednym ze szpiPałacyk w N_euiJly nad. Sekwan~ g®e w najbliższym ~ zamie.5zkają ksiptwo
tali, w rozmowie z sanitariu~kami.

-

-

Windsor„

Mom~t pOdpisania arbitrażu niemieckO.

włOSkiego w sprawie nowej granicy cze.
sko - słowacko - węgierskiej przez mia.

spr. zagr. Chwalkowskiego,

