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Opłaca pocsiowa 1 1 1 - •ot6ft4·

lbrzymia wi11kszoft społeczeństwa
o

dala wyraz s~ej . trosce
dobro i . przyszloś~ Polski

WYNIKI WYBO-Rć>W DO SE MU
W ł.OWICZU.
Łódź, 7 listopada. Troska o oobro
W Pl.Jł..AWACIL
tQWlCZ,· 7. 11. - Oltrę;g 13 towfez:
PUt_AWY, ,7. .11. - ~ 34 PułaW'y:
i przy~\oś.ć Polsik.i odniosła wcwraj łriu.mf
do głosowani.a 1,7,1.164, gło .uprawntoo. ych do ,$łOSOwa.nt'a 185.081, gł<>
nad krófkowzrocznym wa~ch'Otstwem: Ol- iuprawnłonych
sowało 95.289, dr. Kobosko Józef - 31.290, sowało 102.285. Bijasiiewi'C'Z Robert-42.586,
brzymia większość społeczeństwa przei C:zamecld Jan, rolni'k - 23.826.
J~jek ryan, rołn<IC - 29:145.
swój udział w akcie wybor-czym, stwierdz.iła, że ponad smocłłiwe rozgrywki partyjne
W BIALEJ PODLASKIEJ.
BIAŁA PODLASKA. 7. 11. Okręg 37
stawia interes państwa i naszej aiedawno
tóDż, 7. 11. Okręg 15 ŁóCli: Biała Poicfila~ka: uprawnionych do głosowa!
odzyskanej niepodległości. Wysiłek skrajnia 182.18S, głosowało 142.191. Der~ Annych ugrupowań, aby powstrzymać masy Uprawnionych do głosowania 117 420, gro toni - 89.056, Pyszko Szymen - 94.375.
od głosowania, poszedł, na szczęście, na sowa!lo 59 656. Mincberg Jakób 34 085 gło
marne. Zdrowa i•tuicja podykt<Qwała spo- sów, ks. SzymanOwski Antoni 19 828 gło
W BIAŁYMSTOKU.
BIAŁYSTOK, 7.11. Okręg 40 Białystok:
łeczeństwu, gdzie leży słuszność. N~kt w Sów.
Okręg 16 Łódź: Uprawnionych do uprawniony-eh do glosowania 169 115, głoeowa
Polsce nie pożałuje, że opawiedział się za
125 547.
swoim pańs'tweni·: udział bowiem w wybo- głosowania 127 767, gtosowało 70 009. - lo Antoniewicz
Witold, dy<r. gtmn. - 56 314.
WadOwSki
Marian,
urzędnik
38
337
gło
rach był najlepszym zaman.ifestowaniem
1
Lt>ski Roman, inż. roln. - 56 238.
dążności do ugru1towainia nasz!!i potęgi Sów, MilewSld Jóuf, urzędnik, 31659 głona zewnątrz i do dalszej ewoh.icyJ.nej po- 8ÓW.
W WILNIE.
Okręg 17 Łódź: Uprawnionych do
prawy stosu1nk6w wewnętrznych. Możemy
WILNO, 7.11. - Okręg nr 45 Wilno:
głos<>wania 127 441, gł08owało 75 488. więc z otuchą pa·trzeć w przyszłość:
Uprawnionych do głosowanła 66 697,
WymysłOWSki Michał,
robotnik, 35 755 głosowało 37 609.
rajszy egzamin wypadł ctoskonale.
głosów, Dudklewłcz Edward, nauczydet,
Szumański 15 285, Barański 13 301.
W ARJSZAWA, 7. 11. - Frekwencja 33 023 głosów.
WILNO, 7.11. - Okręg nr 46 Witno:
wyborcza w całym kraju wynosiła około
Uprawnionych do głosowa.nia 57 315,
POWIAT l.óDZKl.
70 procent. Jed}'lnie w Wielkopolsce, w nie
głosowało 42 506.
l'..ÓDŻ, 7.11· Okręg 18 Łódt: uł)rawnto·
których okręgaca, nie 06iągnęła 50 pro1'ełigowski Lucjan - 23 309, S\Cwarnych do głosowania. 181 263, a:tosowało 128 863.
cent.
Cieplaik Marian - 64 841.
czr.ński Stanisław - 21 274.
W Warszawie przepadł płk. SłewelC.
1.ep~ki ZbiftJłe.w; - 58 368.
WARSZAWA, 7.' 11. - Okręg nr~ 1 W WILNIE - OKRĘG U.
Wa.rszawa: uprawniooyoli do grosuwainla
WILNO, 1. 11. - Olcręg 47' W.ilno:-upra:w
W KOLE.
ni.onych do głosowania lWT.098, głosowało
112.721, głoSO'W'8łt> 6ł.718, Or~ ltneKOLO, 7. łl. - Okr~g 19 Koło: Uprawnionych 127.161.
czysław - 28.393, Sokołowslk1 Marian- do głosowania 170 544, głoeowało l® 598. ZieleS!e.
Marian Kokiallrowsld1 min. op. spoi. wicu. Leopold - 54 118, Tylman Fnncisaek - S8.118.
.22.297.
18-549
WARSZAWA, 1. 11. - Okręg 2 WarAn s~ - ns.ui.
W KALISZU.
szawa: ~rawnioa. diQI głosorwama 148-.303,
K.ALISz:j, 7. ll. - Okr~g 20 Kalisz: Uprawnlo.
głosowało 62.343. Seidenmann Sa.lomoo,
W OSZMIANIE.
adwokat - 29.489, Trodtenheim Jan,kiel - nych do gło80wania 154 417, gł01M1wało 93 4%9, OSZMIANA„ 7. 11. - Okręg ł9 Oszmiana:
Składkowski Felkj11p Sławoj, rnin. łp?lłW wewn. 28.779.
.
- upr~n'J.'Ćh do gło6o'Walrl:a.. ue.&5,.głoiso:..
Orkęg nr. 3 Warszawa: uprawnio- l5 100, KarśniOki Feliks - 26 026
W~·l29..068,
·
.
Kfonc Benedykt - 70. 72S.
nych do głosowania 129.936, g~ało
W SIERADZU.
Zuk:tel Alfons - 47.943.
66.573. Dąbrowski Stanisław - 37.269,
SL'ERADZ. 7. 11. - Okręg 21 Sieradz:
Machlejd Jerzy - 25.020.
•upr.awniOt11ych 191.124, ~łosowało 126.673,
W LIDZIE,
Okręg nr. 4 Warszawa: upr.aiwnio- Barf(;zak Franciszek, r~mk - 59.422, l.eLIDA, 7. 11. - O.kręg 50 Lida: - UJ)1'awnionyeh <ło gło!owania 152.GO'Ś, głosawało
nyc'n do głosmva.nia - 140.25~, gfooow11- opold Stanisław, rot.nit - 46.420.
g3.155.
ło 75.700. Gebethner Jan ~S.695, KuBryjski Lucjan - 35.135.
W PIOTRKOWIE.
delska Stefania - 32.188.
SZ'W'ed St.anisła.w - 88.689,
PIOTRKóW, 7. 11. - Okręg 22 Piotrków
Okręg nr. 5 Warszawa: uprawnio- upraiwnionych do głowwania 198.333, głost11W NOWOGRóDK~.
nych do głosowania 115. 7!J9, głosowało jących U4.827. PiotroWSki fan rolnik .
NOWOGRóDEK, 7. 11. - .Okręg 51 Nowo
71.26a. Makows'ki Wacław 37.492, 4·5.237, Plech Józef, ~nilk - 3.2..569.
gró<lek:-uprawnionych do głoaowania. 208.161,
Szczepański Włodzimierz 31.995.
W RADOMSKU
głósowało 142.819.
Okręg nr. 6 Warszawa:: uprawnioRA.DOM$K, 7. 11. - Olm'ęg
Radomsk:
Trzeci~ Jan - ll2.214.
nych do głosowania 141.72'1f, głosowało uprawnionych do glosowania 207.982, głOISOWaSarnecki Adolf - 71.725,
83.46S, ks. Padacz Włady&ław - 39.145, ło 116,7T.4,
Zal'!Zy'c'ki Włod·z.imiel'Z Stef.a.n, robu'k
W BARANOWICZACH.
Jurkowski Eugeniusz - 23.93~.
BARANOWICZE, 7. 11. - Okręg 52 Ba.rano
WARSZAW A, 7. 11. - Okręg 7 Warsza 61.415.
Pleszezytński Ludwik, rolnik 43.582.
wie.ze: - uprawnionych do głosowania 193.126,
wa powiat: uprawniony.eh do gfooowania
głosowało 150.769.
227 .926. głoSQwało 154.874. Z:enczytkowski
Krupski Czesław - 98.113.
W
CZĘSTOCHOWIE.
Tadeusz - 71.485, Sosiński Woiciecn Szymanowski Genadiusz - 87.576.
CZĘSTOCHOWA, 7. 11. Okręg 25 Ozę
50.377.

wezo

aa

PUŁTUSK,

uprawnionych do

Pułtusk: -głos<>wania 158.980„ głosowa

lo 116.551

Nodzyk<Jwski Józef, rolru1c Kamiński

six>ehowa:

W PUŁTUSKU.
7. 11. - Okręg 8

Feliks -

37.989.

-

Bardziński

dt>

uprawnionych

161.717, glosowało 106.344.
Plebanek Józef, technik
Adam -

42.387.

43.631,

W

BRZEśCIU.

BRZEść n/Bugiem, 7. 11. Okręg 53
Brześć n/Bugiem: uprawnio,nych do głoso
wania 183.565, głosowało 132.425. Trębicki

Henrytk -

80.236,

Ko:lbusz

Zawiercie: 72.064.

Uprawniony,ch do głosowania 145 641, głosowało
W SIERPCU.
SiERPC. 7. 11. - Okręg 10 .Sierpc: upraw 104 579. Nowak Tade~sz, rolnik - 46 W3, Sowiń
nionych do głosowania 132.828, głosowało ski Z}'Slllunt, inżynier - 39 516
89.904. Czerwiński Antctni. rolnik - 4-0.978,
W SOSNOWCU.
Dud!rewicz Tadeusz, rolnik - 39.232.
SOSNOWIEC, 7. 11. - Okręg 27 Sosn~
'Wiec: uprawnionych do głosowania. 197383,
W WŁOCŁAWKU.
WŁOCŁAWEK, 7. 11. Ok·ręg 11 Wło głosowało 139793.
N~wa.ra. Zygmunt, urzędnik 78.378,
cławek: uprawnion. do głosawania 193.615
Drożdż Franciszek, rołru1c 59.276.
głosowało 10,5.309. $wi~idki Kazimierz, r-Oł
nik - 40.148, Fi1ipow1cz Eugeniusz, burmiistrz K111tna - 39.858.
W .leDRZEJOWIE.
.
JĘDRZEJÓW, 7. 1t. - .Okrę.g ~ Jędrze-
jów: uprawnionych do głosowania 184.971,
W PLOCKU.
głosowało 126.776. Sdbci:yk P'.otr - 00.443
PŁOCK, 7. 11. - Okręg 12 Płock:
uprawni<Jnych do głosowania 147.379, głosowa Krt!k Józef - 60.709.
ło 92.943.
W JĘDRZEJOWIE.
Wodziński Michał, rolnik, 33.551,
JĘDRZEJ6W7 7. 11. Okru 28 Jęd.rz&jów:
Florczak FelikS, rolnik - 25.959.uprawnionych db gołsowania l'S4.971, głosowa

Frainciszek -

- ~ 60 Krzedo glosowania 251537

mienie.c: u.prawni011~h
'losowało 187 080.

·

Wnętk s.ta·nislaw, rom!k ...... 150 973.
Jc:ostdło

.Wfodtlmierz,

n.a11czyttel .....

W TARNOWIE,
TARNóW, 7. 11. - Okr~g 84 Tarnów:
upr·awnionych do głosowania 146.146, gło,
' sowało 58.999, ks. dr. Lubelski Józef, dziekaill - 37.841, inż. J;Iueps(?h Stanisław 129 ZO(j. 29.188.

W: , .TARNOPOLU•..
. W WADOWICACH.
TARNOPOL, 7. H. - 01«ęg M TairnoWADOWICf, 7-11. - Okręg 87 Wadowice:
pol: uprawnionych do gło18owania 177.016, uprawnionych <Io glosowania 198 538, głosowa
głosowa1o 149:044 Zyborski Witol'd-132.800 ło 101532.
Boluch LWasyil - 86.915.
Dr Dolinger Zy,gmunt - 60 846.
Dr Putek Józef, adwokat - 43515.
W ZLOCZOWIE.

ZŁOCZ6W, 7. 11, Okręg 62 Złocz6w:
uprawnion~h do głosowania 212.802, głosowa
ło 176.961.

162.051.
187.042.

Osta.fin J67.d -

Dr Bllak Stefan -

W KATOWICACH.
KATOWICE, 7. 11. - Okręg 88 Katowicę:
uprawnionych do głosorwania 153.003,
głosowało 120.421. Kwiatkowski 74.827,
Krostek Antoni - 51.335.

W BRZEŻANACH.

W KATOWICACH.
63 Brzeżany:
149 089, głosowa;KATOWICE, 7.U. Okręg 89 Ka·
towice.
Dr Stahl Zdzisław - 106 775.
Uprawnionych do głosowania 128 903,
Welykanowicz Dymitr - 74 301.
głosowało 116 033.
Łyszczak
Piotr otrzymał 50 548 gło
W BUCZACZU.
BUCZACZ, 'l. 11. - Okręg 64 Buczacz: sów, Długiewicz Franciszek 45 409.
uprawnia11ych dn głoso'Wlllli& 176.915, gł06o.waJ:o
~ZEżANY, 7.11. -

uprawnionych do
ło 119 084.

Okręg

głosowania

144.709.

Sowa J6zef - 132,729.
Ca:leiw"icz; Włodzimier.z - 103.680,

nr

W śWIĘTOCHŁOWICACH.
śWIĘTOCHŁOWICE, 7.11. Okręg
90 - świętochłowice:
Uprawnionych do głosowania 174 463,

W CZORTKOWIE.
CZORTKóW, 7. 11. - Okręg 65 Czortków:
- uprawnionych do głosowania 200.~9, głoso głosowało 156 309.
Pietrzak Ja.n 92 868 głosów, Bartus
wał<> 163.119.
Teodor 65 722 głosów.
Mgr. Popławski Ja.n - 141.646,
Dr Baran Stefan - 95,788.
W ~YBNIKU.
W KOŁOMYJ.
RYBNIK, 7.11. - Okręg 91 Rybnik: uprawIOOŁOMYJA, 7.11• ...:.. Okręg 67 KololllY1a: nionych do głosowania
ZIO 567, glosowało
uprawnionych do głosowania Z51218, a:losowalo 174 511.
.
144 500.
Pisarek Józef - 77 570.
Sanojca Jóief - 118 997.
Tomas :Emanuel - 64188.
Dr ·Hankiewicz Grzegorz .._ 84-914.
W BIELSKU.
W KALUSZU.
BIELSK, 7.11. - Okręg 92 Biels.k; 1J1)rawKAŁUSZ, 7. 11. Okręg 68 Kałusz: nionych do głosowania 176 577, glosowało
uprawnkmych dogłosowania 187.021, głoso 135 136.
wało 130.010. Dr. Matras Zdzisław--.110.687
Wieczorkiewicz Antoni - 71) 397.
Pełenski Zenobiusz - 172.876.
'
Machalica Alojzy - 59 Z03.

WE LWOWIE.
LWÓW, 7.11. - Okręg 7Z Lwów: upraw-

nionych
150 794.

do

glosowania

Wa,gn&r Bdwin -

Mudryj Wasyl -

177 360,

133114.
92 260.

POZNA~.

W POZNANIU.

7.11. - Okręg 93 Poznań miasto:
gfooswalo uprawnionych do glosowania 80 850, glosowało 46 361.
Głowacki Józef - 14 818.
Jóźwiak Stanisław 13 384.

W SOKALU.
W POZNANm.
SOKAL, 7. 11. - Okręg 73 Sokal: - upraw
POZ.NAŃ. 7. 11. okręg 95 Poznali:
nionych do głosowania 177 360, glosowało uprawnionych do głosowania 209.551, głOt
202.776.
sowało 138.274. Zimny Grzegor.z 67.873,
Górski Franciszek - 172.967.
Wydra Wojciech - 49.562.
Perfeoki Stefan -

głosowania

pożarniczy-44.248.

W ZAWIERCIU.
ZAWIERCIE. 7. 11. - Okręg 26

W ~mt@.

~~ruo~.n:

136.058.

W LESZNIE.
LESZNO, 7. 11. - Okręg 96 Leszno: UprawnioDR<?HOBYCZ, 7. 11. - Okręg 75 Drohobycz: nych do ~osowanfa 189 406, głosowało 130 151. Uprawnionych do głosowama 158 772, głosowało Wróblewski Czesław - 42 414, Jakubowicz Jó.
103 728. Wyszyński Mieczysław - 86 824, Witwi· zef ·- 68 298
cki Stefan - 49 184
W

DROHOBYCZU.

W KOWLU.

W OSTROWIU WIELKOPOLSKIM.

W SAMBORZE.
KOWEL, 7.11. - Okręg 54 Kowel.: uprawWl:ELKOPOLSKJ, 7.11 . ....,. Okręg
SAJ.1:BOR, 7. 11. - Ok•ęg 76 Sambor: Upraw- 97 OSTR.óW
nionych do glosowania ZOl 936, glosowało
Ostrów Wielkopolski: uprawnionych do gło
nic1nych do głosowania 179 964, głosowało 141 506.
154 276.
Ekiert Edward - 113 399, Tarnow6ki Hilarj" - sowania 196 845, głosowało 132 909.
Klimczuk Maksymilian - 111120.
Szymański Franciszeok - 57 950.
71 681
Milewski Alfred, rolnik - 108 508.
U!rych Ju'-iusz, min. komunikacji - 44.535.
W SANOKU.
W P~SKU
SANOK, 7. 11._ - Okręg 77 Sanok: Uprawnio.
W INOWROCLAWIU.
~...sK
nych do glosowania 182 724, glosowało 91. 672. _
7 ll;_ - Ok;ęg 5•5 ~"·k·
• PIch,,. 'do•
~ ~ ' -ł upra.wł Csad.ek Zygmunt - 68 938, Czamek Marian mony
gwsowa.rua 206.299, g osowa o 51 313
INOWROCŁAW, 7-11. - Okręg
99 Inowrocław: uprawnionych do glosowania 141 709,
144.537.
W KRAKOWIE
S·7JCzyt.Niernirowicz K.rzys.ztof, rolnik •
glosowało 85 983.
911.'120.
KRAKóW, 7.11. - Wyniki wyborów
Konieczny Władysław, urzędnik pryw. 4~ 636
Augu.styn.ia.k Mkiczyslaw, osadnik - 86.978. do Sejmu z okr. Jtr 80 Kraków.
Wichliński Jan, rolnik - 21 023.
UP,rawnionych do głosowania 68 473,
w WCKU.
. głosowało 37.133.
W BYDGOSZCZV.
LUCK, 7. 11. - OkrH 56 tuclt~ Upfawn.i,onycli
J
h 'd
żólto k-. R b
ł
do głosowania 210 216, głosowało 16' 089. Cbmie.
a O a WS 1
O ert otrzyma
BYDGOSZCZ, 7.11. - Okręg 100 liński Stąnhław, urzędnik p.b.t. - 131 732, Skryp· 20 388 głosów, dr Starzewski Maciej, prof. Bydgoszcz.
nyk Stefan, urz~nik samori. - 104 238
Uniw. Jagiellońskiego 17 507. Okręg 81,
Uprawnionych do głosowania 178 795,
ło ~5.776.
Kraków.
glosowało
134 649.
Sobqyk Piotr ,rolnik - 66.44&.
1
Uprawnionych do glosowania 74 874,
Kruk Józef, urzędnik samo:rządowy-60.709.
W KOWLU.
Dudziński Juliusz 51 464, Dziekoński
12.
KOWEL, 7. 11. - Okr~g 57 K-owel: Uprawnio- głosowało 41 258. Dr Schwarzbart Izaak Włodzimierz 40 062.
W OPATOWIE.
Bank Polski notował . dziś ra:no dolary
nyclt do gło&0wania 259 030, głosowało 180 138. - adw. otrzymał 19 778. Skotnicki Adam,
OPATóW, 7. 11. - Okręg 30 (),patów: Karlikowski Walenty, rolnik - 149 «ił. Onufrej. urzędnik pryw. l5 845.
po 5.28 i pół, funty szłerfi.ngi po ~-~4, fran uprawn~~ny,cb
do głowwainia 173.079, gtoW GRUDZIĄDZU.
ki szwajcarskie 12-0.30, fra:nki francuskie sotwało 100. ns. 1Wlróbel Pa~ JJ01Irik - ezyk Wlodzillllerz praoown.ik sam'Orz. - 126 383
KRAKóW, 7. 11'. - Okreg 82 Kraków:
00.510, Dliu<gosz Wacław, ro1niiK - 43.317.
14.13, •. ry włoskie 19.00.
uprawnio11ych do gł900wania 184.444, gło
GRUDZIĄDZ, 7.11. - Okręg 102 Gru
W SARN.AC.tł,
sowało 95.0.26. Gdiłfa Iadieu,sz,
burmistrz dziądz.
SARNY.
7.
1
L
.~ręg
58'
Samy
.!!
u
U11j)'l'aW
m. Cbrza,oowa - 1'b15i. Rąiczlrowski Lu...,,.
111iClll1ych do gfQSOwania. 1166.?m, ~iw~ło dwi1k,
Uprawnionych do głosowania 131 336,
reda~ - 35.231.
filmu p. t.
128.113. 13ohusz..Szysz'Jro Ad:Af, ro1mk, głosowało 93 899.
107.652, ()gmdnik Ałe'k9a!ndet. Udntlk Re·ngielewski Jan, sekretarz Zjedn ..
W BOCB:.NI.
95.944.
10
Poez. 4 6. 8 .
BOCHNIA, 'f. 11. - Okręg &3 Bochnia: Zaw. Polsk. 43 063 głosów. Malinowski
WRO~Rc)WNE, 7. li. - (Ąr~r; ~ Rhne: Uprnnfo. upra:w1µonyck do głosowania 145.897, glosowa- Miecz. rolnik 34 388.
Zniżamy ceny znlef sc po raz drugi
n,.ch do głosowania 190 177, głoaow• lłf. 657. - ło 50.000
Ks. lćanontk Sandeeki Tomasz - 28.332.
11111kow&ki Boleaław, n11uezyelel - UO.~~ 'ł.JUa
III -__....
85
r., U .Ołl i I - ..1.58 .na W81'tłicie ~~
...;.;;,;;.._
-....s.;.~..;.;;.;--...:::::e.;.,::;.'--'
~Dokąńczenie na str. 2-ej)_
~
26!!8W. .- - . ..wt -·tia -
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.Noetępny program:
~ •
Pocz. seans: w dni powszednie o godz. 4·ej pp, w 1oboty o sodz. 8~j pp,, w niedzielę i święta o godz. 12-ej w pot., ostatni o godz. 9-ej wiecz.
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·ow dO 5 img Szajka
k

WY O

I

(Delkończeni-e

ze str. 1-ej)
Groth - 40 tys. głosów Kąkolewski 33 t
F
k
k
•
,
Chojnice:
.~s., ran ows a.-. 25 tys. Posłam.1 ~o
103 to
uprawnionych do głosowania
• stali; .Bolesław Janicki przedstaw1c1el
201643' g sowa gdynsk1ego iwiata pracy oraz Antoni
Io 124 ilO.
lfoffunann Stanisław, ksiądz;_ r;r lZ8.
Oroth _ roln~ z powiatu morskie
0 0 61
Marc11Ikowski fram:iszek - 41348.
na frekwencJ·a głosuj'ących wyn~s·i'ła
g
"DY)lIA 7 11
Wy •J.•
b ó
60
·~~
' • . • ni:11.~ wy e>r. w proc. (w K~cierzynie 49 proc„ w pow.
c ręgu morskli~ ?ały wyniki następu1ą-r morskim 75 proc.).
~: Bolesław Ja~1ck1 ~ ponad 50 tys. gł~ z RESZTY OKRĘGóW OFICJALNE WY~
NIKI DOTYCHCZAS NIE NADESZŁY.
sow (w same1 Gdyni 27.500), Antom
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~ARSZA W'4, !·

d

- - t-w a
u n b ozen
~ o~
1·
~ łsylątczzęłs?t1yoewh'o
c
.równiet bloki

biletów znikaWreszcie w ub. tygodniu zniknął z kasy banknot 100-złotowy.
Zawiadomiona poliCJ'a śledcza roztoort:z~ao czyła nad kinem . dyskretną obserwację,
i i • która wk:ótce uwieńcza.ha została pozy~oku t 935. Do _zw!ęks~enia liczby głosu- tywnym 1 wręcz sensacyjnym wynikiem.
ten faikt
zorganizowaze ~ r-0ku. 193_5 wiele parcel w okolicach ną szajkę młodocianych włamywaczy. OSłuzewca I Wilanowa nie było j'eszcze
I
b d
WC~ e ~a ~ owanyc~, podczas gdy dziś
znajdUJe się łam wiele domków urzędni~
" •

loka IU

O
.

. .

W1ceprem1er i
Kw.iatk 0t~ i, .P'.~Y Y owo. z. .3 pp. przed .to
a . ,om!SJI wyboT~Z~J, urzędująCeJ w glm
naz1um Królowej Jctąwigi na Placu Trzech
K.rzyży. W momenc\e przybycia wfcepremiera przed l<Yk I "k . .. f
11. -

~tnis~:r Ska~~ mtd E:g~niusz

był ~ość nredługiominął
~g~~ek
~;~~~j~c~c~~~r!e
p~em1er
go, lecz stanął w kolejce, tak, że przeszło dobrych 30 mi t

wub

·

1.ących przyczynił 81~ niewątpliwie

położonych

.

Przyłapano całą świetnie

l

·
z o· n· y . z · b

ciekawego procesu

i przybrała w końcu niebezpieczny obrót.
Wobec tego powódka uda1a
do profeso

się

~:!es,to~:;~1os~~z~~~ ~:z~:l!f!i1~łg~r~~~~a~
stw.1erdz1ł, że

~

tł

WllIRIlfJWkIWJ
•

mi Rentgena i
dentysta przy
ekstracji nie usunął całego zęba, że część zęba pozostała i że ten pień spowodował
cierpienia.
·
W Sądzie Olm:gowym w Kolo„myi przy
'

'....

. ,„ '"

'

.... :...·

:

'

„

la udt etllo1zeA
l'edak«:ła nie edpowlada
J)OK'l'ft

Gustaw MARKIEWICZ
i
choroby skórne

tWIRKI i

od 7 -

c,

weneryczne
tel. 128-75.
8 rano I od 5 - 8 wlecz.

:W-IN • »BW:Oft'.&

S. WATNICKA
UL. NAPlóRK<t, VSKJEOO 65. tel. 172-33.
(Ró~ LubełskłęJ), front I piętro
przyjmuje od godz. 9--1 w pot. I od 3-8 w.

Dr meli EDWARD REICHER
Specjał.

chorób skórn. wen~ryczn. i seksualo.
Le<;,ienie promieniami Rentgena.
POŁUDNIOWA

2Jj, tel. 2UHł'.i
1t rano i cd 5 - 8 wjecz.

przy.im uje od 8 w niedzi elę i święta od 9 -

12 w

poł.

Przychodnia Wenerologiczna

tł

I

'

Dr HENRYKOWSKI
al Traae••••

Dr ae4

„

GUSTAW KOHN

•
H. ROZANER

TA.NCOW

TOWARZYSKICH

Karola. Trlnkhau a

Dr. SOlOWIUCHH
odbYWaJ"
wenerycznych
Informacje
ł..6dll.

ł

skórnyCh

Przyjmuje od g. 1-3 i 5- 9 wiecz.
Niedziele i święta 9- 12 w poi.
UL. P I O T R K O W S K A 9 9.

~

~

,ł

IWI

ti

~!lU!

"\Vięzlennymi.

Z Bydgoszczy donoszą.:
wpadł 32-letni Franciszek Klabisz z Piotr
Na niezwykły sposób nabierania ludzi kowa, który prze:r, krótki czas grasował
również na terenie Bydgoszczy. Zorgani'
/•
.
zował on handel ulicz.ny, polecając bezrobotnym sprzedawać pisemko „świat roz~
rywkowy", wydawane przez Klabisza, a
Specjąl, chorób skóro. wcneryczn. i seksualn. zawierające jedynie sza-rady, połączone z
g ·~:.~ ~r::;r• konkursem. Szarady były tak proste, że
przyjmuje od 8 - 11 r. i od 6 -. 9 wiccz. każde dziecko mogło je rozwiązać. Celowo
ażeby ja·k najwi ększa
w niedziele i święta od 9 - 12.30 po poł. to tak zrobiono,
ilość osób zachęcić do brania udziału w
konkursach, przy czym podano zaraz spis
Henryk Złomkew1ki nagród, jak rowery, apa-raty fotograficzne,
Choroby weneryczne. moczopłciowe i skółfte gramofony ltd.
'·•• Sierpala 2,
Telefon 111·33
Szereg osób wysiało rozw.iązanie szaPrcyjmuje cxJ 9 - 12 l 3 - 9 wlecz.
rad
do admi.nistracji tego pisemka w Piotr
w niedziel~ i śwf~ta od 8 - 12 w poł.
kowie i niebawem otrzymało wydrukowaną odpowiedź z zawiadomieniem, że wyllleO.
śle się na ..życzenie rower lub aparat fotograficzny po nadesłaniu na koszty prz es ył
Specjalista okuner • sinekolog. Diatarmla
ki itd. sumy około 25 złotych. Niejaka Urpowrocił
UL. PIŁSUDSl{IEOO 51,
tel. 170-03. szula Sajkowska i Zbigniew Orlowski z
Bydgoszczy wysłali żądaną sumę, lecz gdy
Przyjmuje od g, S.-10 i od 4--8 wlecL
po dłuższym czekaniu na prz esyl!i~ i kilkaDr. me«.
krotnym monitowaniu „wygrane" przed•
mioty nie nadeszły, sprawę oddali policji.
Ptaszka ujęto i okazało się1 że Klabisz,
Spec. chorób wener. skórnych I seksualnych. pragnąc zdobyć pieni~dze, popełniał tego
NARUTOWICZA 9, fr. li piętro
rodzaju oszustwa i nabrał w innych miaTe1. 128-98 przyjmuje od 9-1 J od 5- 9,30 w.
stach bardzo dużo osób . Odpowiadał on
- - - - - - - - - - - - - - - - - za to przed Sądem Grodzkim w Bydgoszczy, który skazał sprytnego oszusta na

Chor. weneryczne, skórne i seksualne.
Specjalny gabinet kosmetyczny.
Czynna od 9- 21. Panie przyjm. tek.-1kobieta.
PIOtRKOWSI<A 88,
tel. 143-63.
PORADA 3 ZŁ.
I •
'
SZKOŁA

Spec„ chor.

,

hUD duli@
•

za kratami
' " •1

Lekc1•

Andrael• 17

tel, :uv-77.

sle w tinJPBCb 1

oddzielnie.

i zgłos tenia priyJmuJe Kancelaria
orzy ul. PIERACKIEGO 17. Tel. 207-91 (daw.

Ewangelicka), codziennie do godz. 20-ej, w nie·
dziele i fwi efa od 14- 16-e!.

"

podległości

Pobki, PrezydenJ Jlir:ęez)1>0~politej -

na zapro~~erue amerykantkiet<> koncernu radiowego „Columbia Bro11dc11tin1 Corporatlon" - wy.
gło&il v.~..zoruj 0 ~- IIJ.~O na Zimku Królewskim w
Warszą'l\'ie prz mówienie Y' frzyku angielskim, któ
re przck11zane 11o~tii.ło ll~ roigłośnioni amerykań·
0

1

nadane ze studia w Nowym Jorku, po czym zabrał
g}os ,Pl"lybyły. 1pecj1lnin do Warnawy apeaker
C.B.C., p. Slnrer.
P~ odegrani~ polskiego Hy~n~ Narodowe~o,
p ..sh1rer ~ygłos.ił pogada~kę, posw.1ęcon11 ~wudzie.
ste! ~0C1.111~y N1.epodle.głosci .P.~lsk1, w ktorej dal
krotki r.zk1~ 1ys1f.lcletn~ch dzieJow Pohkl,
.
. _Nutęp1 mek P!zem6wił JP,11ll:Y,de.nt R.J P. dobpidsu,,c;
:1m1sr:c~en e UJU po wo n e ow1a1owe • e u OWt
pa6stwa i ediyslumie pnemoC4 n m nhranc;o tarytorium .zaolzańaklego.
. W k?ncu ambasador Stanów Zj.ednoczonych w

. .
.
. ,
.
kazało się, ze kilku młod.z1enców w w teku
szkolnym zaopatrzyło się w podrobione
klucze od 'drzwi, zatrzasków i kasy pan~
. Wł
.
.
. .
cerneJ. . . amywacze więc >najspokojniej
wchodz11J nocą frontowymi drzwiami od
Alei na J. piętro do poczekalni kina i do
kanto.rku, skąd. z _kasy pancernej kilka- !:i:łar:~;· it"~~~=:kiJi ~:;:s~ie~oB~d~~~~ja~:z:~k
krotnie udało się tm wybrać gotówkę i bi- wp;woleńczych w Ameryce oraz lojalnQ współprac~
)ety.
e~igrantów polskich ze społeczeństwem amerykań-

zawierc1u,
~odr.obionde.
g zie ~ludcze
1e en z zhnaleziono
ersztów

aż

w
szajki
codziennie jeździł do szkoły.
Ub. nocy ujęci i aresztowani zostatl
trzej· obiecuj·ący młodzi'en'c 1.
tk j d .
Y ma a e ne
i;O Z rnch, ponieważ za zrabowane ostatnio 100 zł synalek kupił jej płaszcz,
szal itp.
Dalsze
w toku, przy czym
sp1awa przybiera cechy skandalu.

.

.

śledztwo

akmAudycj~
uzupełniły
muzyczne. Jó·
(-) Wczoraj
oobyłaprodukcje
się
Uniwersytecie
w

zef11 Piłsudski.ego w Warsr.awie,.podczas .inauguracji
r?ku ak11de~1ckieg?,• uroczysto~c o~d~l\1• doktora.
tow ~honoris cau~11. l\~a~szałk?wl $m1~em?- • ~Ydzow1 (medycyny) 1 mmutrow1 Beckowi (C1lozo!d).
(-) Kanclers Hitler wygłoa!ł na kongmie dziel
nico~ym partii .na;odowo ·. •ocjalist)"tz.nrj w Tu•
ryngn P.n.e.mó~serue, '!' kt~rym z11pow1.edz!ał dal·

1:: {~~~~~"~: ~!u~:~r~:t~; .ie:-:~:1~:,;:;~'b\::i:
żcgaję do wojny.

(-) Wnyscy c;zescy urz~dnicy Dl Rusi Zak•.rzgromad:dli &i~ w l:lus~t i Swatawle.
Ze.hr.anie zarzvdlnv glownyrh :i_wltzkó~ i
1 stowarzyszen, w~hodzvcych w skład M1ędzyzw1tz.

w roku przgaztgm p2rk ludo'l'ISTg (-)
.li un~ ~u20J W(!IułO'~ll. udo Ul.Jl~ ll ~U~\\.tlneuo I~i~=e~:z:f:~j~~e~
południo- lO'Iu
~01n
:~11du ~-y~ki~go ti~~:r":!tr:nra:~::;.i;h
załatwien_ia mHmow1ci~:
n_n~tępt~jącyc;h ł~;h:d

ków, tramwajarzy, robotników it.d.
w wioskach,
w
WO - wschodniej stronie od Warsiawy
•
min łO zan ·
·
. ·
nU ! zwracał p0~SZC~h~ą UWagę JiClny UdziaJ
ł ę d'
im wicep~emier złożył SWÓJ w _g!osow~n1u m_ieJscowej inteligencji wiej'
ŁóDź, 7.11. - Jak corocznie na jesieg osz ORKIESTRĄ
sktej
a
wę
k
·
·
·
'
k b" '
W y d zia
· ł Pl t
0 urny.
DO OLOSOWANIA.
'
I c s1ęzy, nauczycieli urzędni- m I w ro u iezącym
an acyJ·
BIAŁYSTOK, 7. 11. - 'iW'e wsi Moń- ków folwarcznych i t.p.
,
Zarządu Miejskiego przeprowadza prace
.
nad zadrzewianiem ulic. Są to przeważnie
r
1
k '
h .
ki, m}ej_s.cowy_ .vroboszcz, ,po odprawieniu
nabozenstwa 1' wygłoszeniu okolicznośclou tce nowo uregu owane na rancac miawego hzania, udał się wprost z kościoła
Dalsze DOSłeDJ DOUISlillC6W
sta. Ogółem w planie zadrzewienia znajdo lokalu wyborczego wraz ze wszystkihiszpaAskiCh.
duje się kilkanaście ulic. r Zaznaczyć naleparafianami ,j z orkiestrą na czele.
ży, i·e ilość ta jest .'dużo mniejsza niż w
WIEś SIERADZKA.
SALAMANKA, 7.11. - Komunikat U· roku ubiegłym, kiedy zadrzewiono 40 noSIERADZ
Ok .
• rzędowy głównej kwatery wojsk gen. Fran wych ulic.
, 1 · 11 . o1tczne wsie co ~onosi, .~e wojska powstańcze kontyObjaw ten tłumaczyć należy przesunię
pod Sieradzem wzięły w głosowaniu tłu- nuuiąc SWOJ pochód na f o . Eb
.
ciem w roku bież~cym pun'·tu c1"ężkości
mny udział, udaj·ąc się nierzadko do Ioka'i·
. .
r ncie
ro %aJę't
"
1
ły miejscowość Benifasset i wza6rza po- na roboty nad układaniem nowoczesnych
wyborczych z orkiestrą na czele.
łożo.~e na poł~dnie od Rio Seco.t>Skrzyżo- nawierzchni, kiedy w roku ubiegłym chowame dróg w10dących z Venta de Cam- dziło głównie o prace nad uregulowaniem
JAK 1 GŁOSOWAŁY WSIEłPODWARpesino.! do Mora znajduje się pod ogniem szeregu ulie na przedmieściach.
:
SZAWSKie.
karabinów maszynowych wojsk powsta·ń~
Na zadrzew1·enle u11·c w roku b1'eżącym
WARSZAWA, 7. 11. - Wei.iług Jnfor- czych.
macji, do godziny 19~ej~ w Slµteweu, miej Wskutek bombardowania przez samoloty Wydział Plantacyj zużyje 1200 drzewek.
scowo~i, położonej u południowych gra nieprzyjacielskie portu Almeria uszkodzoW związku :i budową nawierzchni z
kostki bazaltowej na ul. Rzgowskiej oraz
nic \\.at sz:;wy, frekwenc;ja głosujących by ne zostały pwa statki angielskie.
ła znacznie większa, . niż w wyborach z
·
i·
, ·
.zwężeniem na 11iektórych odcinkach chod
ników zaszła konieczność usunięcia z . tych
~~
ą
ulic pe;wne.j ilości drzew i pr.zesadzenia
~ '"'-'
ich do Parku 3 Maja.
O ile usuwano drzewa w miejscach
przyczyną
gdzie nie pn:~szkadzały urzą<itenlu choznano skarżącej 3000 złotych, a Sąd Ape„ dników i jezdni - to jak stwierdza WyZ Kołomyi donoszą.:
Niejaka H. Goldfeld z Kofomyi wnio- lacyjny wyrok ten zatwierdził. Sprawa o- dQał Plantacyj Miejskich - SI\ to wymosła przed trzema laty pozew prz.eciw den- parła się jednak o Sąd Najwyższy, który gi regulacji miasta.
tyście Janowi X. o zapłatę 10 · tysięcy zło postanowił sprawę przekazać sądowi niż
Ze sfer czytel·niczych zwracają nam
tych, przedstawiając następujący stan rze- szemu do uzupełnienia, Prof. Cieszyński uwagę na zniszczenie z.naczenj ilości
bowiem stwierdził, że choroba mogła po- drzew na ul. PiotJ1kowskiej podczas bruko
czy:
W lecie 1935 r. Goldfeld leczyła ząb u wstać zarówno z winy pacjentki, jak I dla wania, ponieważ drzev.r znowu nie zabezpozwanego, ·który jej wyrwał tzw. ząb mą tego, że n.ie dokonano na czas zdjęcia
drości. Po ekstracji powódka bardzo cier- ·rentgenowskiego. Sąd koł-0myjski dopuścił
piała, spuchł jej policzek, a po pewnym dowód z wszystkich lekarzy, którzy powód
czasie doznała tzw. szczękościsku. Udała kę leczyli.
się do kilku tutejszych lekarzy, dokonano
nacięcia
chirurgicznego i usunięto część
,
ropy, lecz choroba postępowała naprzód

, e
Z1 1

Zdarzeliła I wgpodłił
(-) Z okazji zhliżaj,cej ait' 20-ej rocznicy Nie-

uczniów-""lamywaczy iskii~ó1~:::r;0~,~~d'ycJ; ~0~~:~~.if~e~1:~; :~.1i!!:

.
.
CZĘSTOCHO'.Y ~· 7._11. Od .~luzszego czasu właśc1c1el k111a „Stylowy W.
Oogut zauwatył, że z ogniotrwałej kasy
pa ce .
kanto k
k"
.
. .
n . n~eJ w
r u
1~a. giną p1en1ąd_ze i bilety ulgo;ve. Kradz1eze powtarzały
się sy~tematyc~n1e, .za. każdym za~ razem
spr~tnt zł.odzieje dla_ ~1epoznaki nie rabo~
wah caleJ zawartosct kasy, lecz tylko
CZ~ŚĆ pieniędzy po kilkanaście j kilkadzie-

18 [ u·wer DJ(

·11 ~·l ..a [l.!Ie
TY

·

d
I
k
•
o ra .a a illC

łł

W CHOJNICACH
CHOJNICE, 7.11. _
Okręg

Po odpra'''yl•eni

O I

W

W rolach iiłównych: · Orossó~oa, żabczydsk~ Slelańskl • Orwld Glera~iń~ki.

•
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Kro·1ow a przedm·1e ·c··a

(k wtorku do. I do Polliedzlalka do. 7 llstopa.;1
wspaniała
komec11a 1>01s11a1 Retysern
EUGENIUSZA BODO

KINO

ul. I<łLINSK.łEGO nr

„E CHO"

p•ckiej

U

W'V

pieczono przed zranieniem kory przez kost
k" ·
I 1 wozy.
Oprócz prac w
poszczegól.nych
k 1
Ł
par ~c 1 w odzi ~rowadzono roboty na
tere~te reprezentacy1ncgo Parku Ludowego na Polesiu Konstnntynowskim. Tu stan
obecny robót pozwala przypuszczać, że
już przy końcu roku przyszłego park będzie mógł być oddany w całości do użytku:
\V wku 1940 zas Wydział Plantacyj
. I
.
przystąpi co urządz.enta n.owo nabytych
terenów Parku Jultanowsk1cCYO.

sDfil

EW!!"

•praw.
Jako mec1.erp1fCYC!1 .zw!ok1,
całkow1te~Q zn1es1en1a podatku •PMJa\negG przy
równoc1t1es.nym imnl.ejiieniu nadmil'rnej rG•pi1itości
uposnżeil,
przywróctmia dodatków ~od;;innyrb i ~wrotu o.
plath~ikDlnych Zn naukę dned w szkołach prywat·
nyc •
przywróc nia dodatku za wy1lu~~ lat, l"OZSZtTZe.
nia pań$twnwł!j pomocy lekarskiej bez jednoezesn):rh dodatkowych iwiadczeii ze !trony pr~ewnłkow(

)

w

.

I J

0

t

r6

i nyrh

Cirm;-„Koncs:~:;J. wEx;:;r..' pr~~zeui.° K:pe1:nf~.

50

odbyła eio 'Poclniosł• ~•roczystoiić wr~ezenia armil

dwóch ręc~nych knralnn6w maazynow) eh, ufund„.
wanych prze~ w pillwłakiciell I pen„nf'l firmy.
(-) W Makowie Mazowierkim zmarł inany le·
kari łódzki śp. dr Czesław Artyfikiewicz.

cazostał
str zaluujęty
d 17-leprzez
lniei dziewcz1n1
policję.

WIELUŃ, 7. 11. Prowadzone ener
gjcznie dochodzenie w sprawie tajemniniczego postrzelenia Marianny świercz
ze Skrzynna, o czym pisaliśmy - przy~
czyniło się do ujęcia sprawcy strzału
przez okno, którym okazał się 25-letni
Bronisław Zgodziński, miesikaniec Skrzyn

na.

Przyczyna usiłowania dokonanl11 skry„
tobójczego
zabójstwa
17-letnicj M.
świercz - nie została jeim;ze korkretnie
wyiaśniona.
'
Sprawca iamachu Zgodziri~kł osadi:ony został w wlęiiertiu wMuńskłm.

---ooo

Upór właściciela
fa
bryki
s r i k okupacyjny.
p:il'zedluża

ŁóDź 7. t l, - Dziś przed ref eratem kar- przemy~lu kotonowego. W tej sprawie bę-.
nym w 'inspekcji Pra~y staną wł aściciele . f: dzie podjęta specjalna akcja.
Kupfcr, micszcxącej się przy ul. PomorsloeJ
CZY ZOSTANIE PRZYJĘTA USUN1~TA
Nr. 73. Są nimi dilierinwcy b-cia Frenkiel
ROBOTNICA?
niehcnoruj;icy stawek płac. O~ólna kwota
Dziś w lokalu 13 obwodu inspekcji pracy
należności robotniczych jest znaczna.
odbedzlc sic ct111szy ciali( ro\{own1'1 w spra•
wie likwidacji strajku okupacyjnego na te.
Zł!BRANIE DELEGATóW ROBOTNI·
renie fabryki Zylberszplra przy Al. Kośdusz
CZYCH.
92.
W lokalu przy ul icy żwirki 4 odbyło się ki Nr.
lednostronne pertrakta·
zebrnnie delegatów robotników kotonowych cje Dotychczasowe
nie
dały re7.ultątu ze wi1Mdu na upór
poświęcone omówieniu ~ktualnych bolączek wlaścic:irla fnbr~ki, który wykluczył 111ożtt..
na terenie przemysłu ponczoszn1czego. Szcze wość mmnlęcia przyc;iyny konfliktu, a mia~ó \.nie żywo dysk\\tO\'lano nad s pr.awą przy~
nowicie powrotnego intrudnirnin zwolnłOI<
spieszenia prac komisji micszan ~ i, p owo.ła ncj robotnicy.
nej jak wiadomo do opracowania cen111ka
płac na arty1k uły nie objęte orzeczeniem dla

,

Oszust ze ,, .w~ ta pieknei
ml zdołał

umk

ąt ~skortie

oanł „

poli€gtnei.

CZĘSTOCHOWA, 7.11. Sąd Orodz 'dzaj ąc pieniądze, rzekomo na prenumeraki w osobie sę dz i ego Chawłow s kiego roz- tę tego pisma.
14
patrywał sprawę sprowad zonego z więz i e
Sąd skazał fikcyjnego „rcdaktora
na
nia łódzki ego pomysłowego oszusta, 36- karę 8 miesięcy więzienia. Po wyroku Pi· ·
lc'tniego felfksa Pilina, mając ego za sobą lin odwieziony został z powrotem do
już 14 wyroków za ró żne prz es tępstwa. więzien i a w Łodzi.
Pilin oskarżony był o to, że w marcu rb.
Po drodze Pilin, mimo, iż był skuty
na terenie Częstochowy oszukał kilkana- zmyliwszy czujność eskorty wyskoczył ·z
~ cie osób, podając się za „redaktora" wy pociągu i zdołał ujść do lasów w okolicy ·
dawnictwa „Swiat pięknej pani" i wyłu- Koluszek.
---0001---

DESPE ·acKI CZYN PODLOTKA.
IClłO•llCA l'OGOTOWIA
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Łódź, 7 listopada. - Dz iś o g. 5 rano dze policyjne wszczęły dochodzenie, ce·
lokatorzy domu przy ul. Fr anc iszkański e j Iem ustalenia okoliczności postrzclcn =1
nr 17 przebudzeni zostali od gło sem strza- Włodarczykówny.
łu rewolwerowego, po-ch o dzącego z mieszkania, zamieszkujących w tym samym domu, Włodarczyków. Wkrótce potem dały
się słyszeć jęki. Lokatorzy utlali się do
tlł
mieszkania Włodarczyków. Na podłod ze Dżdżgsig
Stan
poga4,
w
L~az
.
w kałuży krwi l eż ała 16-letnia Janina Wł o
sz e ść mi es i ę cy b ezwzgl ę dn e go więzi e nia . darczykówna.
ŁóDź, 7.11. Dziś o godz. 9 ranr
Powiadomi ono pogotowi e ratunkowe, temperatura w śródmieściu wynos : ł a Jl\
którego lekarz s twi c:d z ~ł n!eb e7:pi e czną ~a storni .P?wyiej zera, w ciągu nocy ubienę po~t~za~ową kl~tkt p1ers10weJ. Po ucl ~ 1 e gł eJ .na1111źs z a tempeMtura wynios!a B stop
l~nm Jej p1er~sz~j. P.omocy ra~ną p:zew.1e- ni c1e~ła.. Ci ś nienie barometryczne u trzy·
ONDULACTA trwała komplet 5 zł. z gwaran z1ono w stanie c1ęz k1m do szpitala sw. Jó-j mało się na poziomie 752 milimetrów
cją, grube naturalne loczki i szerokie fale.
zef;!. Przybyłe na mieisce wyp_adku właWia~rY. zachqdnit1
.,Jóiet". Nawrot 54-a. tel. l9l-~„

poran

„~ r.
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St?w. ~ohborzan wysullęło pr~jekt, aby ul!ce biegnące przez pl. Inwalidów zo
stały skierowane w olrnło placu, co umożli
:Viłoby. Wl'rowadzenie na t~m plac~ ruc.hu
1.ednok1erunkov:ego • dla pojazdów 1 zw1ęk~zyłoby. be~p1.eczenstwo r~chu koło:vego,
nie. mó.w1ąc JUZ ?. utrzyll!an!U ba;dzlej wyrazisteJ !l<0.ncepCJ1 urbamstyczne1 te~-0 pia
cu. Obec~1e. plac ulega przebudowie bez
uwzględn1en1a . tego postulatu.
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Kiedy przechodzę ulicami miasta t spo nów jest przecież nieograniczony. Na żygl~dam na wys~a~y z damSlkin,ii utensylia czenie gościa, może być manekin mdy o
m1, zawsze z .naJWJększ~ radością zatrzymu zielonych oczach. Może być płomienna

Przedmiotem rozprawy w Sądzie Okrę~
gowym w Sosnowcu była tragedia małżen
Sika w skromnej rodzinie robotniczej w
Grodźcu
·
w ~iejscowości tej przy ul. Okrzei ,46
mieszkał 20-letni Aleksander Koza wraz z
młodszą nieco od siebie żoną Wandą.
Pożycie małżonków było by znośne,
gdyby .nie to, że Koza, mimo swych niewielkich zarobków pił j w stanie nietrzeźwym bił. i maltretdwał tonę.. Stan taki. doprowadził do tragicznego rt1ędzy małzonkami zajścia, które omal nie zakończyło się
śmiercią Kozowej.
Kozowa była w ci!lży.
•.
• .
Owładnięty nałogiem mąż Jej wroc~ł,
jak zwykle, do domu pijany, wszczął z nią
awanturę i kopnął ją trzykrotnie w brzuch.

dos~ała g~ałtownr~h bolo'.", naza1utr: po

roniła zabity w mej płód, ią sa~ą zas le·
dwie zdołano utrzymać przy życiu. Brutal-

nego męża~ który mimowoli stał się spraw
cą zbrodni, ~atrc~miast ~;es~towano i osadzo.no w więz1en1u będzmsk1m, skąd prze
wieziono g-0 na rozprawę do Sądu Okręgo·
wego.
Sąd skazał Kozę na dwa lata więzienia.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.__ _ _„

j~ się przed wystawami, ozclobionymi. ma- brunetka. Słowem możliwe są · wszelkie
nekinami. Czarujące, powfowne, wi'°łk1e ko kombinacje. Co sobie kto wymarzy.
biety, 0 ślicznych modnych. buziach, wy·
Istnieją jednak również manekiny rnętwornym ruchem demonstrują kosztowne skie. Jest ich wprawdzie zinaczmie mniej,
suknj;· Stoj~ ta'~, u~mi:chnięte .w .pr:t:- nit manekinów • kQbiet, ale jednak is tnie·
• • *
strzen, godzinami, dn1am1, tygodmanu. Nic . ją. Jest jednak charakterystyczne, ż~ męWTOREK, i LISTOPAD/
S.prawa zapewnienia bytu Operze War ich nie w~~~sza, ui.c nie jest V: ~tanie po- ski manekin przeważnie ukazuje się publiwarszawa I (Raszyn)
szawskiej wciąż czeka na rozwiązanie. Jak wstrzymac 1c~ zawodowego usm1echu mar .cznie tylko do· połowy torsu. Może dlatego,
i inne Rozu:łl'lśnie Polskie.
wfadomo w r. ub. Warszawska Opera O• twego manekina..
. .
. że nie zawsze może się pochwalić zgrabny
trzymała subwencj'r i obecnie czyn1one są
~ t? są. w!aśn;e na.Jp~n.ętnie1.sz~ k~b1e- mi nóżkami, chociat fabrykant manekinów
6.30 Pieśń poranna
zabiegi, by subwencję tę wstawiono do no ty, J~k1e w1dz1ałem ~ zyc!u. Stoją 1 °.1ilcz,. mógłby naprodukować z kilka tysięcy RuA
6.35 Gimnastyka
6,50 Muzyka z płyt
wego budżetu min. Oświaty.
lfob1ety ~ywe godzinami przypatru1ą się dolfów Valentinów i zrobić tym przyjem·
7.00 Dziennik poram,
Należy nadmienić, że Opera korzysta im, kopu:ntują kolor sukni i gatunek ma- ność - kobietom. Jeżeli jednaik kobiety nie
7.15 Muzyka s płyt '
w ir. b. z subweneji miejskich w wys. 30 terlału, a manekin wystawowy uśmiecha t~sknią zupełnie za manekinem - mężczy8.00 Audycja dla szk6ł
tys. zł. miesięcznie. Opera daje obecnie ta się. Kryzys czy dobrobyt, pokój czy woj· zną, to jest to zupełnie zrozumiałe. O ile
g
8.10-11.00 Przerwa
U.OO Audycja dla uk6ł
trudnienie 50 osobom\ spośród artystów i na - manekin obojętnie, chodat uśmiech bowiem kobieta· manekin jest ideałem żo B9
•
• 8".tlł!
11.IS Koncert mandolinhtów - 11 Wilna
P,ersonelu technicz.xego.
nięty stoi w oknie wystawowym. Ulicami ny czy kochanki, o tyle manekin - męzczyD
11.5 7 ~ygnał c:i:asu i hejnał a Krakow.miasta prze.chodzą. demonstracyjne pocho- zna nie jest absolutnie ideałem męża . czy
PONIEDZIAŁEK, 7 LISTOPA A.
12.03 Audycja południowa
dy, wznosząc spontanićzne okrzyki, prze- kochanka. Bo przecież manekin nie może
wars7.awa I (Raszyn)
*
*
*
13.00-15.00 Przenva (pro&ramy lokalne)
Mieszkańcy Żoliborza zwrócili się do chodzą ludzie smutni i weseli - nic nie dawać pieniędzy!
. .
I inne Rozgłofoie Polskie.
15.00 „Mam 15 lat" - powieść Janiny Morawskiej
N'ie mów1ąc
· JUZ
· · o 1'nnych czynnościach
15.00 Słuchowisko dla młodzieży: „Legenda o mło.
Dyrekcji Tramwajów i Autobusów yv spra 'est w stanie zmienić uśmiechu manek .ma.
dla młodzieży
·
'
J
·
ż
któ
królu'' - ze Lwowa
wie kursowania wozów tramwajowych
Czy mo:te więc być kobieta bardziej będących specjalno Ś etą. mę czy~n, '!"
• 15.30dymMuzyka
obiadowa w wykonaniu 0 rkiestry sa- 15.15 Skrzynka og6lna
15.30 Muzyka obiadowa - płyty
wszystkich linij obsługujących tę ~zielnicę, czarująca, niż manekin? Przecież manekin, rych to dziedzinach nie potrafi zywego
łonowej Rozgłośni Poznał1skiej
- - 16.00 Dziennik popołudniowy i wiadomości gospo.
stadami, tzn. w krótkim odstępie czasu to właściwie ideał kobiety. Wyobraźmy mężczyzny zastąpić najdoskonalszy nawet 16.0U Dzienmk popołudniowy darcze
wozy tej samej linii kursują jeden za dru- sobie, ie oteniliśmy si~ Z manekinem Z o- manekin.
16.20 Przegl11d aktualności finansowo • gospodar•
'· '16.08 Wind<imości gospodarcie
czych
gim po <:zym następuje dłuższa przerwa. kna wystawowego. Taki ideał będzie stał
WALIZKA:.
16.20 Kronika naukowa
16.30 Pieśni polskie i obce w wykonaniu Franciszki
Ze ~zględu na dutą odległość od śródmie czy siedział w domu wiecznie uśmiechnię·
:Mieczysław Laber jest zawodowym zło 16.35 Polskie utwory fortepianowe
Platówny
· dl' ść od 17.00 Droga handlowa ślqr.k - morze (pogadanka
ścia stanowi to wielką niedogodność.
ty i wiecznie milczący. Mąż wróci rano za- dziejem i trzeba mu tą sprawie IWO
- 17.10 „Dolina złota ł emierci" - reportaż (z Kra· 16.55 Palestyna w oczach przyrodnika - Felieton
lany do d<>mu - a żona • manekin 1· u- dać. Traktuje swój fach na serio, powatkowa)
17.'10 Recital skrzypcowy Tomasza Jaworskiego
17.25 Rola komitetu rozbudowy w budownictwie
śmiechnięta, stoi spok-0j'nie w kącie poko- nie i wyrafa pogląd, że „solidny", zawo- 17.25 Koncert aolist6w
mieszkaniowym - pogadanka
.„.
Mąż
będzie
J'll
zdradzał
a
fona
_
madowy
złodziej
nie
ma
godzin
pracy
..
Z~18.oo Audycja dla wsi
Ju
"
ł 'bł
Gd t lko traft stę 18.30 Koncert rozrywkowv w wvk()mmiu 11rk'"""' 17 ,35 Z pieśnią po kraju
nekin nie powie mu ani słówka. żona - ma- wsze jest na s uz e. . Y ~
. •
- - 18.00 Audycja dla wsi
Rozp:łośni \Vilef1skiej
18.30 Audycja dla robotników
nekin nie będzie posiadała pr:tyJ'aciółek. najmniejsza nawet o kazja~ JU.c." powinien
.
Ó d
18.48 Jak &ię tworzyła Legia Akademicka w 1919 r. 19:00 Koncert rozrywkowy w wykonaniu malPi or.
N.ie b~dzie opowiadała plotek. Nie będzie być got W o czyau.
(wspomnienie uczestników: gen. Saw1ckiego, płk.
ki estry Polskiego Radia i in.
--~--~~~--~~~-----------kłóciła się ze służącymi. Nie będzie żądaTaka okazja zdarzyła się pewnego
Ziemnickiego i in.)
20.35 Audycje informacyjne: ihiennik wieczorny,
Z Nowego donoszą:
Iła p)eniędzy! Nie będzie się awanturować, dnia, gdy Szymo.n . Bojakowski stał. p~zr, 19.00 Audycja żołnierska
- / · : ' 1 • "··"'
wiadomości meteorologiczne, wiadomości apor.
Rolnik Janz zamieszkały we wsi O- fe jej pr.zyjaciółka otrzymała jut nowe fu- przystan~u tram;va1owym, .: bn~bl~w~~ ~~·~~ ~~d;:;! ;:;~~::;;j~e:' ~f:::ikiuwt;;;;::;,
towe. Nasz program na jutro
0
siek' pod WarJ~biem g:rzy oraniu sweg-0 tro, a ona jeszcze nie. Nie będzie.„
wyglądającą wah~kę postawi ? . sie te. . · wiadomo4ci meteorologlc~ne, wiadomości •por· 21.00 Koncert symfoniczny w wykonaniu orkiestry
Filharmonii Lwowskiej
pola natrafił na jakiś przedm.iot. Po odkoKobieta - manekin posiadaJ'eszcz; wie ~~ęcący się po uhc~ w pos~uktwaniu <l.ka·
towe, nasz program
22.00 Kompleks wielkości i kompleks małości paniu okazało się, że jest to garnęk glinia- Je inny;h zalet. J.est zawsze .ła na. Nie ma ZJi, Laber uznał ~01akowsk1ego za obiekt 21.00 Recital skrzypcowy
odczyt (z Krakowa)
Jry zawiera1·ący dużą ilość srebrnych i po- brzydkich manekinów. I moze zawsze do- godny z.operowania. W ty.m celu ",'fyczekał, 21.40 Nowości literackie
1
• B · 1.
k.
t ł • ud eś przed 22.00 Nowe nagrania słynnych orkiestr &ymfonicz. 22.17 Sonaty na Ekrzypce l fortepian
srebrzanych monet. Monet tych, wielkości stosować ~ię do gustów mętczyzny. • a~ . OJ~11.<>.ws 1 zapa rzr się tz>. Zł
• nych - płyty
j
22.55 Przegląd prasy, ostatnie wiadomości dziennika
wieczornego, wiadomeści meteorologiczne
naszej dzisiejszej 20-groszówki, było aż
- Woli pan brunetkę? - pyta. uprze1- ~1eb1e 1 ~1ch?tko podniósł walizkę, ustht 22.55 Przegl(!d prasy
:fi ·
2115 sztuk. Pochodzą one z roku 1773 i mie sp•rzedawca w fabryce manekmów. - JC}C ulotnić się yvraz. ze zdo~yczą. W ty~ 23.00 Ostatnie wiadomołcl dziennika wieczornego, 23.05 Wiadomości z Polski (w języku niemie~kim)
Łódź, jak Raszyn, oraz:
1806 z czasów królów Fryderyków. Na Proszę bardz<>! A jaki pan sobie tyczy no- jednak momencie Bo1akowski .<>trząsnąi ~ię
komunikat meteorologiczny
23 05
ier~szych
1'est
napis:
,,Friderycus,
Borusek?
Prosty
czy
zadarty?
Nóżki
SZCZUP.łe
z
zamyślenia
i
Sąd
Grodz~i
~ka.zał
Mie·
· Wiadomości z Polski (w języku francuskim) 5.30 Pieśń poranna
P
5.35 Muzyka poranna - płyty
Łódi, jak Raszyn, oraz:
sorum Rex", na drugim: „Fryderyk Wił- czy mogą być nleco tężs~e ?
. <:zys ł awa L abera .na ro k wi ęzienia . u
14.M Muzyka obiadowa - • Katowic
14.00 Koncert życzeń Łódzkiej Rodziny Radiowej
helm III". Znaleziskiem za1'ął się ina1'bliższy
Ciarującym wynalaxk1em byłyby koJerzy Kt"Zeciv. ~~'""'"lll"P'Ó!"'l"'_ _ _ _ _ _ _ __
14.50 L6dzkie wiadomości giełdowe i odczytanie
•
•
tl
14.50 Lóćłzkie „. : , domości gieldowe i odnytanie
programu
1
P
posterunek Policj.i Państwowej w Warlu· b!ety manekiny. an, ubUJąCY ~1ę ~ .eprogramu
15.15 Literatura przez mikrofon dla wszystkich:
biu. Garnek gliniany uległ przy rozkopaniu monych blo~dynkac.h o wyzy~a1ące), me:
18.00 Rozmowa a radiosłuchaczami
„Szabla na kilimie" - Stan. Rachalewskiego
rozbiciu.
co wulgarnej urodzie, za.mawia sobie takt
18.IO Muzyka z płyt
15.30 Muzyka obiadowa - płyty
18.00 Piotr Czajkowski - jako kompozytor utwo.
w tym wypadku chodzi o jakiś skarb, właśnie ideał. Pan, czują~y sła?ość do
• ~::i~ ~i:J!!:~~~';1 s:!rt~~:z~!kalne
rów fortepianowych (w 45 rocznicę śmierci):
pnechowywany prawdopd?bnie ~rzez ja- blondyne~ su_?telnych, "udu~howionyC'h"„
I
22.00 Pogadanka Łódzkiej Rodz.iny Radiowej
muzyka fortepianowa i prelekcja
kiegoś bogacza, który chciał ocalić doby- bez spec1a!neJ dopłaty moze otrzym~ć
22.10 Koncert rozrywkowy
22.55 Wiadomości bież11ce
tek prted zamieszkami wojennymi.
swój ideał. Wybór ;,uród" wśród maneki23.05 Zakończenie aud)cyj
23.05 Zakończenie audycyj
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, - Ach, przepr4szam ! - zawołała z przesadą i śmie„
ch'em. - J~kat ja jestem gapal Moja wyswatana para
całuje się, a ja tu wpadam jak bomb.a!
Zawieyscy~ tak jak młodzi narzeczeni, odsunęli się o(l
siebie i z zatenowaniem spoglądali na Maję. A ona śmia
ła się do nich i była uszczęśliwiona z przyłapania kit na
g.Mącym uczynku.
-Wszystko jut jest załatwione - oświadczyła.
Dla mnie będzie ten pokój, mamy, bo jest mniejszy, a dla
rodziców wl~kszy w tamtym korytarzu. Byłam tam~ jest
bardzo miły, o ·dwóch łózkach i o wiele większy od tego.
Co do kolacji, to kazałam 111 podać do mamy pokoju, tu•
taj zjemy sab!e we trójkę, bez tadnych ciekawych oczu,
któreby nas c]lciały 9glądać.
- świetnie to wszystko urządziła§ córeczko - odetwał się Zawf eyski~ który jut w niczym nie przypominał
tego cz\owieka~ który pochylony siedział na fotelu przed
kominkiem, zapatrzony ponu.ro w ogień. W wyrazie twarzy,· w: ruchach, w błysku ocz.u, w uśmiechu wróciła ntu
jego dawna ffi:łodz.lei\<:zość I pogodny uśmiech.
- ifatkul c() się z tobą zrobiło w ciągli tak krótkiego czasu! - zawołała Maja. - Nigdy Cię takim nie widziałam I Zawsze myślałam o tobie „mój kochany staruuek". Dzisiaj anł rusz tak myAłe~ jut nie mogę!
Jakiś
piękny mlody człowiek! Jak.a i was ładna para, moi na}·
mHsil ślicrna parat Zupełnie j.ak ja z Aaameml
- Jakto ty z :Actamem?„ - zapytała matka. - Kto
t~ Jest Adam?
- Mamuś kochana, nie pnestr.au się tylko, bo wszystk'o ra:zem jest jak z powieśd: Adam, t-0 mój narzeczony,
śliczn:r, kochany chłopak. Jest synem pana Roberta P.rzY.-

fucklego·.
·., ...- Dlaczego nic mi nie mówiła§ o tym przedtem?

- Bo przedtem zrobiłoby ci to przykro.ść, na pewno
-a teraz nie może ci zrobić przykrości! A ja jestem zupełnie tak zakochana w nim jak wy w sobie• więc może
cie sobie wyo.brazić jaka jestem szczęśliwal
Straż

'c: -

Niech

się

pan nie

s my~i ogień ,r.u~i~t µ~ąsi}iśmy

• -

ja wyobratarn sobie doskonale!..

z wiele

mówiącym uśmiechem

promienionym

wzro~iem

na

Zawieyski,

-

:zauwałył
patrząc

roz-

tonę.

- Ja

takie.„
- Tak, ale wy

już macie wszystkie formalności za sojut. jesteśdt razem, a mój Ad.am ode mnie znajduje
się o setki, setki mi!, i jest mu tęskno do mnie, a mnie do
niego„„ Musfałam się z nim rozstać, żeby was nareszcie
WY,swa.taćl Wszystk.~ teraz na świecie iest -0dwrotńiel

bą,

Córka musi najpierw sw.atać rodziców własnych,. a pote:n
dopiero może o sobie pomyśleć!
- Ach, ty czpiocie utrapiony! - 'śmlaf się Zawieyski.
- Zamiast stroić sobie z us tarciki, opowiedz wreszcie
jak ro się stało z tym
twei111 Adamem, bo ja ciągle nic nie
.
wiem.
- .Opowiem, jeśli stbie tyczycie~ moja zakochana
paro!.
Oboje Zawłeyscr, słuehali z natęfaniem opowiadania
Maji o jej dziwnych poszukiwaniach po szerokim świecie
matki i - nieznanego człowieka z portretu. Matka, która
nie znała Maji, nie wiedziała jaką -0na była, nie była wprowadzona tym opowiadaniem w takie zdumienie, jak ojciec, który wprost nie poznawał swojej córki. Cała op'.)wieść o jej życiu w Staszowie była dla niego czymś prawie nie do wiary. A·le właśnie teraz zrozumiał na czym
polegała ta zmiana w wyrazie twarzy Maji, którą zauwa·
tył za.raz po jej powrocie do domu.
- Musisz wiedzieć, mamo - kończyła swoje opowiadanie - że przed tą moją historyczną ucieczką z do·
mu byłam gorzej niż zerem. Byłam rrtlnusem. Aż wstyd
się przyznać do tego nic, jakim byłam. Szukając ciebie
mamo, i szukając „Człowieka" jak on sam siebie n~zwał
w tym fantastycznym śnie - odnalazłam przede wszystkim człowieka w samej sobie I stałam się z lalki pustej
I głupiej - człowiekiem z dusią i sercem, dojrzałam czło·
wieka w każdej ludzkiej istocie,. spojrzałam inaczej na
świat, f przez ciężkie d-oświadc:lenia znalazłam w samej
sobie odpowiedt jak należy tyć~ żeby żyda nie zmarnować, :zrozumiał.am, fe każdy człowiek jest bliźnim, do
którego trzeba iść z sercem. Adam jest pod tym wzglę
dem wzorem do naśladowania. Zobaczycie jak będziemy
raze.m pracować, ile dobrego zrobimy - jak nie zmarn~
jerny tycia, jak odrobię stracOnY, czas. Chciałabym, żeby
nasz ślub był tego 11amego dnia, co ślub Krzysi i w tym
samym kościele, a oni rnają się pobrać teraz we wrzefolul
- Ależ dobrze, naturalnie skoro tak chcecie oboje.
- Jak tylko wrócimy do d-0mu, zaraz napistę 'do Adama, aby do nas przyjechał. OciaruJe w.as od razu, jak
mnie oczarował nawet na portrecie! A potem tak sobie
układam, te zamieszkamy na wsi, w Balińcu, będziemy
zaledwie o jedenaście kilometrów od was, Adam będzie
tam praktykował jako doktór, a ja - och, ja! prz-eścignę
Krzysię w jej społecznictwie!
Masę
mam projektów
w głowie! Cóż wy na to wszystko?
- Tylko możemy p-0chwalić, córuchno kocłiana, ka}de twoie słowQ. - QQP.QWiegzigł.a matka ,ru!łIZ.'!C. Z miło„

.

ścią na śliczną i dzielną dziewczynę,
chwila była bardziej dumna.

*

z której z każdą

•

I w trzy tygodnie potem odbyły się śluby Maji z Adamem i Krzysi z Alfredem w kościele parafialnym w Wa-

wicach, gdzie też urządzone było wspaniałe wesele dla
obydwóch par nowożeńców. Na ślubie byli wszyscy eł
z rodziny matki Maji, których poznała w swej wędrówce.
Uzbierany przez matkę kapitał pół miliona złotych, a ofiarowany Maji, rozdzieliła między rodzinę. Było jej życ?c:
niem, aby Jan Czarecki z Szop kupił sobie majątek i gospodar-0wał na swoim, bo to było jego marzeniem. Ewa
Czarecka została odpowiednio wyposażona, aby mogła
swobodnie według swych pragnień, pracować ideowo,
poza tym planowały ufundowanie z czasem wzorowego
domu poprawcz~go dla nieletnich przestępców. Ewa byla
wzruszona i nie mogła wierzyć własnemu szczęściu.
- Słuchaj, Ewuś, - powiedziała jej Maja - pam!ę·
tasz jak rozmawiałyśmy w kawiarni?
- Tak. Wszystko pami~tam.
- Pamiętasz, jak ci powiedziałam, ie mam w o;;osLJnku do ciebie wielki dług wdzięczności?
- Pamiętam.
- Nie wiedziałaś o co mi chodziło - prawda? Więc.
chodziło ml o to, że nikt tak jak ty wtedy nie powiedział
mi prawdy w oczy o takich pannach jaką ja owego czasu
byłam i nikt nie pokazał mi tak jasno i z taką prnstJtą
prawdziwej drogi życia - jak ty.
Rodzice Ewy otrzymali r<5wniet rentę, aby mogli swobodnie czytać książki, chodzić do teatru i - kolekcjonować miniatury. Wujasio Marian otrzymał zabezpieczenie
materialne starości I możność swobodnego poświęcenia
się nauce. Oczywiście Marcyna opłacany miała szpital
w któr,Y.m się znajdowała. Maja "ie zapomniała nawet o
szoferze w Krakowie, który odwoził ją do wuja Mariana
po raz pierwszy i który zaofiarował jej w razie czego pomoc: posłała mu pieniądze na kupno własnej taksówki.
Co do posiadłości Marcyny, która została zupełnie bezpańska, Maja postanowiła w najbliższej przyszłości ufundować tam kościółek z cmentarzem obok i wystawienie od
powiedniego pomnika nieszczęśliwemu An tkowi-b.andyc;e.
Po hucznym weselu dwie młode pary wyjechały w podrót poślubną, każda w inną stronę, a trzecia para - Zawieyscy - na swoje miodowe miesiące - oozostali s:imi VI W:awic„:u::h.
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Charbin, w listopadzie.
Uroczyste bramy triumfalne na wszy<,tkich ważniejszych ulicach Charbina.
Wiązania mocowane bez gwoździ, jedynie
·'. apomcoą sz1mrów. Na pół chiński styl. Ko
lory jasno-żółty, zielony, czerwony dominują. I l•amp·ld miliony lampek - jak
gwiazdy.
Państwo Mandżuko święci szóstą rocznicę swego powstania. Cztery lata temu
ostatni syn dynasii Mandżu Hen-ri-fui
zarżnął pod egidą Japonii symboliczne cielę na pagórku i przez ddkomllnfo tego aktu
stał się cesarzem Mandżurii. Sześć lat od
chwili oderwania się Mandżurii od Chi.n,
cztery lata od czasu koronacji.
Ludzie, którzy znaiją chińską duszę,
wiedzą, że żadna siła na świecie nie jest w
~tanie zatrzymać w biegu Chińczyka zdą
żającego gdzieś ze swymi dwoma koszami na bambusowym oosidle. Nosi je w ten
spoisób od pięeiu tysięcy lat i ma nic ;, nikogo si~ nie ogląda. Można obdk .niego
wystrzeT1ć Chińczyk nawet nie drgnie
i pójdzie dalej, piorun może uderzyć tuż
przed jego no~em i o ile tylko jeg<Y nie 'dosięgnie - Chińczyk ominie to m<: ::e i
pójdzie swoją drogą. ,Tvlko jedna Jest
rzecz 1::: .: · ·· · · ~· · · · ~ 1 1·.. 3trzymać te
pięć tysłęcy lat trwaj'i ~a gonitwę z koszykami na nosidłach:

ze

słońce.

W

ą.

- ••.
nu1ą

północno-zachodnich
Włoszech,
w stra umieściła przybysza, który podał się
miasteczku Aosta,
V! tych za .obywatela
.w separatce i na-

atpejsłkim

ujęto

Flor~ncji,

dniacn od dłuższego czasu poszukiwanego os.zusta 1 ~t~ry w po~ysłowy sposób za
pewmał sobie utrzymanie.
Od pewnego czasu pojawiały się w prasie doniesienia, że . jakiś osobnik to tu, to
tam, a ostatni<> w f aenza koło Bolonii i
w Stradella koło Powii zjawia się w miejscowych szpitalach celem poddania się ope
racji wycięcia ślepej kisz!ki.
Po spędzeniu rekonwalescencji, osobnik ów ulatnia się oczywiście bez zapłacenia za operację i za kurację.
Ostatnio zjawił się w szpitalu w Ao.ście
jęcząc z bólu, trzymając się obiema rękami za brzuch i oświadczył dyżurnej siostrze, że uległ atakowi ślepej kiszki. Sjo-

za1utrz rano zaw1adom1ła naczelnego lekarza szpitala. Ten osta_tni poddał pa~jen:
ta dokładnym oględzinom lekars~1m 1
stwierdził, że musiał on
przechodztć co
najmniej 7 operacyj na ślepą kiszkę. I wte
dy przypomniał sobie doktór o wiadomoś
ciach podanych przez prasę. Zawiadt>mił
oczywiście policję, która ujęła pomysło
wego oszusta w chwili kiedy rozum!ejąc,
że „wpadł", usiłował wynieść się .c1chaczem ze szpitala.
Amatora operacji aresztowano i \l' ten
sposób zyskał on na dłuższy czas da'f111owe, choć może nie tak przyjemne, utrzymanie.

Ale tak lubi Huan-czung-cze i tak żyli je, a oto właśnie Japonii chodziło.
podoba Czang-tsun-kwi
W tym celu szafuje tak rozrzutnie świaOpodal dworca i;najduje się most roz- tłem. Należy to poczytać za sukces, gdy
pięty wspaniałym łukiem ponad szerokim półmiliardowy sfinks, który nigdy niczego
plantem kolejowym. Przez całą długość ni_e widzi, przynajmniej coś zauważył. Na
barjery przeciągnięto ogromnego chińskie razie i to coś znaczy. Japonia posuwa się
go smoka. Elełktryczne lampki drżą i mi- naprzód, wolnym ale stanowczym kraikiem
gocą, a stojąc na dole i widząc go w cai gdy wszystko dookoła śpi - nagle okałej rozciągłości ma się wTażenie, że smok zuje się, że Japonia jest juf na szczycie.
czołga się zwolna po wieczornym niebie, Historia utworzenia Ma.ndżukua
nie jest
i że jego łuski błyszczą, a całe cielsko po- początkiem talkiego pochodu, tylko punksuwa się wężowym ruchem naprzód. Prze- tern szczytowym, wieńcz~cym wyniki prajeżdżają tramwaje 'O całyc"n. ścianach ze
światła. Przyjrzawszy się bliżej widać, że
ściainy stanowią jednolitą chorągiew z. :żół
tego światła, obrzeżoną C7N{orobarwnym
otokiem w kolorach Mandżurii: czerwonym, niebieskim, czarnym i białym.
Jasno
1
Jaik rnrów'ki wylegli Chińczycy na uli- przez całą noc sw1ątecznym podnieceniem
cę. Lubią 'Oni te świetliste cacka! Zauwa- i pijatylką.
Straszny wypadek na przejeździe ko-1
Z największym trudem udało się · idjąć
lejowym wydarzył się w Libercourt, które- nabity samochód z •maszy•ny i wydobyć z
---0001--.go ofiarą padł dyrektor szkoły Justin Dar- niego zabitych nauczycieli.
denne, lat 32 i jego zastępca naucz. MauNiezwłocznie zawiadomiono fandarmerice Devos, lat 34. Obaj byli żonaci, a Dar \rię w Oignies i prokuratora w Bethune.
,
Przybyła 'komisja śledcza po ustaleniu prze
denne oprócz żony pozostawił dziecko.
Przebieg katastrofy był następujący:- biegu wypadku nakazała aresztowanie
W nocy panowała niezmiernie gęsta mgła dróżnika. Gastona Gar~on.
do tego stopnia, że pociągi miały liczne
G_ar<1on podczas przesłuchania oświad
spóźnienia. Około godz. 3-ciej po odwie- czył, że miał sygnał o nadejściu ekspresu,
zieniu kolegów, dyrektor szkoły Dardenne ale wiedział tef o jego opóźnieniu i dlatewracał samochodem. Obok niego jechał go barierę otworzył, sądząc, że automobil
nauczyciel Devos. Przybywszy do zamknię z•d•ą•ż•y•p•r•zlliejime.ch•a•ć•._ _ _ _ _ _ _ __
Igraszka świateł! Sztuczne ognie! Ilutego
przejazdu koleJowego w Libercourt,
minacja! Kolorowe lampki!
który już od 7 wieczór jest zam)l'kany, Dar
Co pornyśłi sobie przytem, tego nikt się
denne dał znak sygnałem. Dróżnik Garcin
nie dowie, ale jedno można stwierdzić:
otworzył zaporę.
Huan-czung-cze lub Czaing-tsun~kwi przy
W tej chwili, gdy auto znajdowało się
stanął, by popatrzeć„.
na środku torów, z szybkością 85 kilomeA było na co patrze"<~ w dzień, a racze]
trów na godzinę nadjecnał ekspress z
wieczór święta państwowego w Charbinie.
Amiens, mający już spóźnienie i całą siłą
Całodzienne pan.dy wedle szablonu przywpadł na auto.
jętego na całym świecie. (Nabożeństwa w
Maszynista z powodu mgły nic nie wiświątyniach wslystki<:h wyznań, wojskodział, ale odczuł zderzenie i niezwłocznie
we pochody i obchody, orkiestry itd.).
dał kontrparę.
Ale zato wiecltrern„.
Pociąg przejechał jeszcze 600 metrów.
Wieczorem wszysflkie łuki triumfalne,
Służba koleJowa z dworca Libercout oraz
wszystkie dek&racje i ilurni·nacje gmachów
obsługa pociągu pośpieszyła zbadać co się
publicznych i prywatnych zapłonęły mistało.
liardami lampek {japońslkie żarówki koOczom wszystkich przedstawił się strasztują około trzech gr-0szy sztuka). Dwoszny obraz, - Samochód został wprost
rzec kolejowy wyglądał nie. ja•kby był obnabity 11a przód lokomotywy, a wewnątrz
lepiony lampkami, lecz jakgdyby był od
•
niego u\rzano dwie krwawiące masy ciał
dołu do góry uma)Qwany w czerwone, żół- Statek i:ządowy „Cantabria" (5000 ton pojemno~i) został zatopiony przez krążownik ludzkich. Na przestrzeni 600 metrów znajte i zielone pasy światła. Niepodobna było pomocniczy gen. Franco „Nadir". Na zdjęciu: ,,Cantabria" (większy statek).
dowały się porozrzucane części samochopatrzeć na to, ja'k nie można patrze·ć w
ooo.--du.

lana Borowikowa
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strząsa1ący wypadek na prze1ezdz•• ko1e1ow1m

STATEK HISZP ANSKI.

:Boszła przodem, Słucki toczył się za nią śpiesznie na
swych grubych nogach. Minęli szereg cichych, mrocznych pokojów, aż zatrzymali się w jakimś bladym świe
tle. Pachniało tu zmoczonym futrem, pleśnią i wilgocią.
Maleńka lampka ze słupem czarnego ·;wpciu, tliła się
żółt-0 i smutno.
W er-0nika otworzyła jakieś drzwi i krzyknęla groźnie:
- Józik! furmanka pana Słuckiego żeby podjechala
zaraz pod ganek!
W korytarzu zadudniało.
Słucki stękając naciągał
palt-0. Mdłe blaski pełzały po ści.anach, nadając trofeom
myśliwskim pozory życia. Łasice zdawały się ślizgać po
gałęziach, łby dzicze szczerzyły zęby.
Na stojącego
w kącie niedźwiedzia, choć był już bardzo stary i wyleniały, Słucki nie lubił patrzeć.
- Ja widzę, że tu u pańshva nic nie zginęło - rzekł,
przysiadłszy na kanapce.
- :Tylko co stolików parę bolszewicy porąbali, a bk
nic więcej nie wzięli - · odparła Weronika.
- No, no, a inne dwory stoją puste, aż żal patrzeć.
Pan Łaniewicki śpi na ziemi, bo nawet łóżka nie zastał.
.To pani wszystko ratował.a, prawda?
Patrzyła na niego nieufnie, a jednak znać było, że rada•by mówić.
- Ratowała i ja, ratował i pan Bielawski. Rzeczy to
ja porozdawałam między służbę, a co lepsze zakopała
w piwnicy.
Zdjęła z półki okrąklą,
szkloną latarnię
ostrożnie
umieszczała w niej świecę.
\ - I służba wszystko oddała z powrotem?
W żółtym trzasku zapałki strzeliło ku niemu dwoje
czarnych oczu.
- Niechby spróbow.ali nie oddać!
- Ja by też nie próbował - rzekł z -odcieniem drwiny. - Nu, a kiedyż ślub? - zapytał nagle.
Drgnęła, patrzyła na niego
przez sekundę, potem
wzruszyła ramionami.
- Co też pan g.ada? - burknęła.
- Co ja gadam? Ja nic nie gadam, ja mówię prawdę. C-,;y to pani nie należy się być panią na Rusznicach?.
Pani uratowała meble, pani cały dwór ocaliła. A i ternz,
kto tu rządzi? Może pani Krzysztofowa? Ona o nic n:e
dba, ona tylko leży z książką na kanapie. Czy ja nie
wiem? Ona się nawet nie spyta czy jest co ugotować,
zjeść? Pani tu jest prawdziwa dziedziczka.
światło latarni zakołysało się. Pól'kuliste 'Cienie ble:_
gały ~o suficie. Ale nikt mu nie. OQ.J2,owie.<izi!~

Przepraszam, pani się może gniewa. Ja przez ży
tak si·ę spytałem. Ale po prawdzie, to pan Przemysław nie może się teraz żenić. Jak -on się będzie żen!!,
kiedy on nie ma ani grosza? Ale jakby on dostał z powrotem Rusznice, to co innego.
Nie odpowiadała. Stała z latarnią w ręku, z twarz:i
oświetloną od dołu i patrzyła gdzieś w bok.
- Póki pan Krzysztof żyje, to nic z tego. Ale co to za
życie? Takie życie„. ta·kie życie to lepsza śmierć. On się
bardzo męczy? Prawda?
- Tak - powiedziała cicko.
- A taki był piękny pa11. Co za nieszczęście! Nu,
wojna, to nie taniec. I na co jemu teraz żyć? Lepiej mu
umrzeć sto razy.
Obserwował ją uważnie. A·le jej twa-rz śniada, niem.al
złota w żółtym blasku
była posępna i nieprzenikniona.
Zaturkotało. Wyszli na ganek.
Objęło ich nagle zimno
i łopot wichury. Białe ramy okien rysowały się żałobną
kratką na czarnej nocy.
Z brzękiem żelaziwa zatoczyła
się prze.ci schodki sta.ra dorożka, o spękanym, ceratowym
siedzeniu. Woźnica, żyd, w grubym, rosyjskim tułubie
zeskoczył i poprawiał
coś koło
rozchelstanej uprzęży.
Słucki śpiesznie wgramolił się. na siedzenie, podczas gdy
Weronika świeciła latarn ią, osłaniając ją od wichury fartuchem. Z jękiem i klekotem r!lszyli i znikii za nagim, ligustrowym szpalerem.
Stała jeszcze chwilę, niepomna na wiatr, na śnieżycę
i patrzyła. Potem zaryglowała drzwi i cicho poszła z powrotem pnez pokoje. Przemysław siedział przed ogniem
zadumany. Uklękła obok i objęła jego kolana. Obejrzał
się niespokojnie.
- Daj pokój, jeszcze kt-0 wejdzie.„
- Bardzo się jej boisz? - odrzekła drwiąco.
Wzruszył ramionami, ale już jej nie odsunął. Patrzyfa na jego proste, regularne rysy, różowe od ognia, na
wielkie, półkuliste brwi, i ciężkie, sinawe, zmęczone powieki, które tak dziwny urok nadawały jego spojrzeniu.
- Przemeńku - szepnęła serdecznie.
Nie o·dpowiedział.
- Przemku, dlaczego nic nie mówisz? - D'.Jczegoś
ty taki? - szepnęła żałośnie. Ale ja wiem, \\iem dodała g110źnie - to ona mi ciebie odbiera!
- Kto - zapytał Przemysław ostro.
Zwarli się oczam~ ale po chwili on oawrócił głowę.
- Nie p-le·ć - rzekf - ~o mnie cudza :bona może obchoazi~, .a j.:s4;;zc jr.gQ tona"w
,· ·~ '' ...., ~
-

czliwość

-., ' - .Qj1 il

wc.~ lc n:.c rĄCZJ..

'do mnie jli_l:~,;,\'1ć - ~ZCQ•

tał.a cicho. Dobrze, dobrze! Ja kłótni nie .lubię, bo Jestem n1a to za dumna i za dobrze wychowana, ale i ja kiedyś pokażę! Zjechali tutaj ..•
- Są u siebie - przerwał jej.
- Ale ty też jesteś u siebie.
- Ja? ja? mnie Krzysztof może powiedzieć: idź sobie - i będę musiał iść, choćby do samego diabla l p·ewnie tak zrobię nie czekając.
- Przemku, chcesz odjechać?
Spoj.rzała ku niemu z lękiem.
-A może - nie wiem - tak mi już wszys'ko .J!m}dło.

-

Nie, ty nie pojedziesz, nie, nie!
Wzięła jego rękę i całowała suchymi, gorącymi usta
mi. Potem przytuliła ją do twarzy i siedziała zapatrzona
w krwawe, przezroczyste węgle.
- Mówią - że ogień piekielny to tak strasznie pali,
że ten nasz 7.iemski ogień to przy nim ochłoda. A teraz
Przemku, jaby dla ciebie gotowa pójść po dobrej woli
w ten o·gień piekielny na wieki.
Wpatrzyła się w niego z _taką męką, z , takim natęże
niem, że odwrócił z niechęcią głowę. Zrobilo się cicho.
Wiatr tylko płakał i błądził po kominach.
Jak przez sen czuł, że wstaje z klęczek i odchodzi.
Poczuł ulgę. Lecz jednocześnie pewna myśl poczęła się
wd.rążać w mózg, jak świder.
- Pojutrze zobacz~ się ze Słuckim - i aalekim korytarzem nadciągało coś, jak niewyraźny lęk. Wiedział,
że wystarczy otworzyć oczy2 by przeszło ł nie podnosił
powiek.
- A w tym dwie matutkie, pachnące dłonie spadły
mu na oczy i głos, podobny do srebra pytał:
- O czym takie zamyślenie? O czym?
Powietrze wypełniły gamy śmiechu, biegnące radośnie jedna po drugiej i zlewające się w harmonijne akordy. Słuchał przez chwilę, potem wziął obie te rą.czki
i chQć bronity si~ z całej siły, odjął od oczu i zatrzymał
Stała przed nim kobieta, którą w pierwszej chwili motna
było wziąć za niedorosłą dziewczynkę, tak była wiotka,
szczupła i świeża. Po twarzy z mleka, biegał zmienm'.
karminowy rumieniec, ciemne oczy o połyskach miodu
i złota śmiały się tak samo, jak wypukłe, poziomkowe
usta. śmiech zabierał całą twarz, ukazywał ł.a dne róż:>
we festony aziąsef, nad zębami kształtu migdałów.
- ilłuść! Ruść! - wydzierała sie.
c. n.)'
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~niczy Łódź

Mec Z Zapa 3

Reprenntacja zapaśnicza Włoch, która pokonała w sobotę wieczorem w Poznaniu w meczu międzypaństwowym Polskę 19:5, przybyła wczoraj o godz. 8,13
wieczorem do Łodil. Na dworcu Kaliskim gości powitali przedstawiciele Łódz
kiego Okręgowego Związku Atletycznego
oraz kons:.ilatu włoskiego w Łodzi.
·w1osi przybyli w składzie „poznańskim", w którym jako reprezentacja Rzymu stoczą mecz z reprezentacją naszego
miasta. Walczyć b~dą w składzie: Bertoli, Bavelli, Magni, Reseioischi, Oałlegati,
Silvestri, Donatti. Wszyscy są zawodnika
mi b. wysokiej klasy, jakich Łódź jeszcze
nie widziała.
Goście zamieszkali w hotelu „Savoy",
za~ w ciągu dnia dzisiejszego zwiedzą na

ez

I ieam

.

_ Rzym

sze miasto, urządzenia fabryczne firmy
„IK Poznański" i td. Reprezentacja Łodzi,
której skład podawaliśmy, przygotowała
się do meczu b. starannie. Mecz, który
rozpocznie się o godz. 20-ej w sali polskiej YMCA, cieszy się ogromnym zainteresowaniem, tak że pozostała jeszcze b.
mała ilość biletów. (W programie zawodów odb~dą się walki następujące: waga kogucia: Bertoli - Rybak, waga piór
kowa: Oavelli - Kawał Cz., waga lekka:
Magnl - Kulesza, waga półśrednia: Res~
cischi_ - Kauc, waga średnia: . Oall~gah
- Hinc, waga pół~rednla: S1lv.estn Dąbrąwski I waga c1ętka: Donath - Jakubowski. Dla gośc:ł przeznaczone są cen
ne nagrody.

Polskł

z t:zarngml (Radom)

szwajcarskich piłkarzy

Z BOISIC

W dalszym ciągu rozgrywek piłkar
skich o mistrzostwo pierwszej ligi angiel
śki€j pacjły ostatnio następujące wyniki:
* • •
Armal - Leeds United 2 :3, Aston
W
Lozanie
rozegrany został między
Villa ..- Ma·nchester 0:2, Blackpool Charltcn 0:0, ltader tabeli - Derby Coun państwowy mecz piłki nożnej Szwajcaria
ty pokonał Preston 2:0, Everton - Mi- ~ Portugalia, zakończony zwycięstwem
dlesbrough 4:0, Grimsby Town - Chel- Szwajca·rii w stosunku J :O (0:0).
sea 2: 1.
* * *
- Rozegrany został w Kolonii drugi
• * •
- Roic~rano następuJące mecz·e pił z rzędu międzypaństwowy mecz kobiecy
Irlandia - Niemcy w hokeju na trawie.
karskie o mistrzostwa Węgier:
Po raz wtóry zwycięstwo odniosły Ir
Hungaria - Zuglo 2:1, Phoebus landki
w stosunku 4:3 (3:1).
S2'ged 2:2, Ki$pestl - Ujpest 0:31 Sal-

rt.., kilku
- W Katowicach odbył się rewanto·
wy mecz. piłkarski między śląskiem Górny1r1, a śląskiem ZaoJzańskim. Mecz zakończył .się ponownie zwycięstwem śląska:
Górnego w stosunku 6:1 (4:0). ~ląsk_G6r
ny wystąpił bez swych czołowych piłkarzy (Wilimowski Wodarz) przebywających
na obozie w Warszawie przed wyjazdem
na zawody z Ir\andi~ do Dublina. śląsk
Zaolzański reprezentowa·ny by! przez Polonię karwińską. Ola drut.yny zwycięskiej
bramki zdobyli: Peterek 5 (w tym jedn4 i
rzutu karnego) I Orz4dzlel t. Dla gości

jedyną bramkę strZ'elił Lubojad~ki.

Mecz

równała się.

L.T.S.G. - ZJEDNOCZONE 3:0 (0:0).
Sędziował p. Oy„ant.
Niespodziewana porażka leader.a tabeli.
W
Zgierzu:
ŁTSG grał b. dobrze zwłaszcza po puerwie, zdobywając trzy bramki przez VQigta, U.T. 1-b - SOKóL (Zgierz) 3:1 (2:<>).
Łodzianie wystąpili w silnym składzie.
Królewieckiego (z rzutu wolnego) i Triebego (z rzutu karnego). W ŁTSG ;adebh.l- Sokół ustępował gościom pod względem
tował w obronie Misiak. Wyróżnili sję Lass techniki i taktyki. Jui w pierwszej połowie
w bramce, Mikołajczyk w obronie, Króle- zaznaczyła się znaczna przewaga UT, który zdobył dwie bramki przez łączników. Po
wiecki i Voigt w ataku.
W drużynie KP Zjednoczone najiepicj przerwie trzecią bramkę dla U'f zdobył Kró
wypadli: bramkarz Stelmasiak oraz w ;i.ta- lasik, zaś dla Sokoła honorową bramkę
strzelił Bryszewski.
ku obaj skrzydłowi: Zych I Sikorski.
Sędziował p. Pietr!.ak.
Sędziował p. Szmidt. Przedmecz rezerw
zakończył się zwycięstwem Ł TSG w sto~
Po niedzielnych rozgrywkach tabela kl.
Do przerwy drużyna reprezentacyjna SttnkU 3:2.
A przybrała postać następującą:
grała w normalnym składzie jedynie
w
iier pkt.
bramek
bramce grał Mrugała a Gałeckiego zastąpił
S.K.S. - P.T.C. 1:1 (1:0).
8
11:5
15:11
1) Wima
Gezma. Przez cały czas meczu w bramce
2) Zjednoczone
7
10:4
14:8
wystąpili w składzie osła
Pabianiczanie
Czarnych bronił Madejski. Po przerwie
3)
Burza
8
10:6
18:11
zamiast Nycza grał Piec II, a zamiast Wili bionym brakiem Szymat1skiego, Knula, Du4) W.KS.
9
9:9
11 :16
sińskiego i Kaca]aka. Do przerwy zaznaciy
mowskiego - Pytel.
5) Ł.T.S.G.
7
1.?:6
18:10
ła się przewaga SKS-u, k!óry zdobył bramSędziował p .Gąsior.
6) S.K.S.
8
7:9
19:14
kę w 30-ej min. przez Jeziornego. Po przer7)
P.T.C.
6
6:6
10:9
wie więcej gry mieli pabianiczanie, ~tórzy
8) U.T. 1-b
2
4:0
10:2
wyr6woali przez Kubic~iego. W. S~S-.1e wy
9) Sokół (Pab.)
7
3:ł 1
9:13
stąpił Klimczak. U łodzian wyrózmh się pn
Sokół
(Zgierz)
8
3:13
9:24
10)
wy obrońca i Przeradzki, zaś w PTC bramEUllOPW.
W Pabianicach w meczu o mistrzostwo
karz i linia ataku.
gotairian - Ferencvaros 1:8, Bocskai Sędziował p. Stępie11. Przedmecz rezerw klasy B grupy pabianickiej Krusche Ender
Szuerketaxo 2 :2, Budafok - Elektrom os 3 :O dla SKS-u.
pokonał Sokół (Zduńska Wola) 4:2 (2:1).
1 :O,
.., --""OO--

Gałeckiego

Zwycięstwo

Widzów 4

W.K.S. - SOKóŁ (Pabianice) 2:0 (1:0).
WKS z kilku młodymi graczami był dru
żyną bojową, szybką i ambitną i miał znacznie więcej gry. Bramki dla zwycięzcy zdo
byli prawy łącznik i środkowy ataku.
S~dziował p. Naporski.
w Pabianicach:
WIMA_ BURZA 1:1 (1:1).
Mecz był ciekawy ze względu na zmienne sytuacje. Do przerwy dla Wimy prowadzenie zdobył Lećmhiski, lecz miejscowym
udało się wyrównać przez Cerfasa. Przez
pierwszy okres gry przewaiała Burza, O!•
stępnie Wima. W drugiej połowie yr.a. wy-

I

Na stadionie Wojska Polskiego rozegrany został mecz trening.owy, w którym
n sza reprezentacyjna drużyna pokonała
Czarnych z Radomia 6:1 (4:1).
Bramki zdobyli - W ostał (3), Piontek
(2), oraz Piec 1. Dla Curnych honorowy
punkt uzyskany został przez Mazurkiewicza.

-

Niedzielne rozgrywki piłkarskie J: mistrzostwo kl. A Ł.Z.0.P.N. przyniosły .1ieoczekiwaną porażkę leadera tabeli - Zjednoczonych w sp-0tkaniu z ~.T.S.G„ który
pokonał niespodziewanie zespół fabryczny
w stosunku 3 :O. W Pabianicach udało się
Wimie zremisować z Burzą, dzięki czemu
przy jednoczesnej porażce K.P. Zjednoczone Wima wysunęła się na czoło tabelj. Tyl
ko lepszemu stosunkowi bramek od Burzy
zawdzięcza KP. Zjednoczone swą drugą Iokatę w tabeli.
Szczegóły wczorajszych zawodów podajemy poniżej.

•

tysiące.

.piłkarski

Cracovii z beniaminkiem Ligi - Garbarnią, zakończy! się
nieznacznym lecz zasłużonym zwycięstwem Cracovii, która wystąpiła w osłabionym składzie.
Bramki dla Garbarni zdobyli: Zębaczy1lski, Grtinberg (z karnego) i Sze·liga,
zaś dla Garbarni Paturek. Sędziował p.
p. Medycki.
- Oedania z Gdańska w meczu a mi
strzostwo uległa drużynie Hindenburg
(Olsztyn) l :3 (0:2).
- W J(rakowie odbyły się mistrzostwa tenisa stołowego drużyn chrześcijań·
skich. Mistrzostwo indywidualne zdobył
łodzianin Hoffman (KPW Łódź) przed b.
reprezentantem Polski - Osmańskim (To
ruń). Mistrzostwo
zespołowe zdobyła
,.Bazylika" (Warszawa) przed Dębnikami

Io„ ach.

Dziś odbędą się trzy ciekawe mecze
bokserskie o mistrzostwo drużynowe okrę
gu: w sali Teatru Popularnego przy ul.
Ogrodowej 18, o godz. 20-ej JKP - ~ru
sche Ender, zaś w sali Oeyera przy ul.
Piotrkowskiej 295 o godz. 19-ej Geyer Zjednoczone, zaś bezpośrednio po tym o
godz. 21-ej o mistn:ostwo klasy B: Geye~ lI - Gwiazda.
- Odbył się w Wilanowie bieg myśliwski szefów sztabów. Startowało 62
jeidiców, wszyscy ukończyli bieg, lecz:
wielu nie zdołało wykonać przepisowych
skoków. Dystans biegu - 16 km 1 teren
polny
Wśród uczestników zauważyliśmy mię
dzy innymi min. Lechnickiego, min. Orzy
bowską, Jaroszewiczową oraz wielu <:ficerów z DAK, ZOR i pułku szwołeżerow.
- Mecz bokserski o drużynowe mistrzostwo Warszawy klasy A Okęcie Czechowice, zakończył .się niespodziewaną porażką Okęcia 7 :9.
W wadze muszeJ Brzęcz-ck (Cz.) wypunktował Sroczyń~lciego, w koguciej Sob
kowiak (0) (Millera, w piórkowej Czortek (O) Makusińskiego, w lekiej Kozłowski (0) zwyciężył Janczewskiego w drugim starciu przez techniczny noka11!·• w
półśredniej Grądkowski
(Cz.) zwyciężył
na punkty Bąkowskiego, w średniej Kupiec (Cz.) Leoniaka, w. półciężkiej _Arc~1~
cki <Cz.)
Czerwińskiego, w c1ężkie1
Osuch (Cz.) zremisował ~ Urbane!11·
- W meczu bokserskim o druzynowe
mistrzostwo Wilna, drużyna Elektrit poko
nała zespół śmigłego 11 :5.
Wobec tego, że w tegorocznych miśfrzostwach okręgu brały udział tylko 2
wymienione kluby, przeto Elektrit zdobył
mistrzostwo Wilna i weźmie udział w roz
grywkach o mistrzostwo Polski.
Wyniki technic:r:ne niedzielnego meczu

CZY ANGLICY
grać będą

z Polakami?

Prasa francuska donosi, te reprezentacja piłkarska AngJ.ii, która w maju przy
szlym roku grać bę~zie w B.udapeszcje z
Węgrami, a następme w 81ałogr~dzire z
Jugosławią, rozegra jeszcze trzeci mecz
wWars.zawic z Polską.
~?
P.Z,P.N, nic jeszcze oficJa1nle o tym

nre wie. Przed kilku mi-esiącami PZPN
do Londynu, w sprawie tego
meczu, ale wówczas sprawa była nie.
aktualna:
.
.
.
zwracał się

Mo~hwe, i~ An~hcy zre~1dowa!1 ~we

stanowisko i pismo
w drodze.

JCh

w te1

sprawie 1est

Waltzą

jest powiększen_ie skł_adu ~igi z 10 na 12
I L. K. S. zosta...
~yby w lldze, J~dnym z .motywów Jest fakt,
ze sp~dek druzyny śmigłego _w zoaczny_m
st'?Pn.iu za.hamowałby rozw6J sporti.. wilensk1ego i na Kresach

drużyn ~ tym,_ ze $m1gły

KONGRES TECilNIKóW ODB~DZIE Sit;
3 i 4 GRUDNIA.
Komitet Organizacyjny
Pierwszego Polskiego
Kongruu Toehników podaje do wiadomo!ci, iż Kon
gres Techników, który miał si\' odl1yć 11-13 listo.
pad• lir, w Warszawit r.oatał prz:ełoiony na 3.go
i '-go grudnia 1938 r.
W zw4zku z tym tel'!llin zgłoszenia uczestnic.
twa w Kongrelie został przedłuiony do 20 foto.
pad1 br.
Kaidy z uczestruków 1'ongresu w najbliZsiym
czuie otrzyma Przewodnik Kongresowy oraz zniż.
kt kolejflwł 50-proe. i 1króty refetatów izgłosl'.O•
nych 111 Konarea.

fąocy

nocne dyle1ry aptek

d11isiejszej dyżuruj9 1pteki:
Sadowskiej • Daim:rQ„j, z,ie,5k1 63, W. Gron
km" fti~„o. 11 Ll~tona•„ ,;. T . K11r)i..,~. Pił•'!d<kj„
p;o 5" R. Rem'btetiń1ltiep;o, Andrzeja 28, J. Clitdzyń
akiej, Piotrko~-.ka 165, E. Mille.ra, Piotrkowsk• 46.
G. Antoniewi-:u, Pabiani<'kłl .56, J. Unienowłlide10
D1browska 24L

Co nas pa pracy rozweseli?
CASINO - Więzienie bez krat.
CAPITOL: - Złotowłosa.
CORSO: - Człowiek który żył dwa
razy.
CYRK STANIEWSKICH. (Aleja Koś
ciuszki 5-7)„ Program światowych
atrakcyj. Codziennie 4.30 po pot I 8.15
wiec z.
EUROPA: - Florlan.
GRAND KINO: - Profesor Wilczur.
IKAR. - Przygoda w Szanghaju.
JAR: - Na scenie: Lalki, laleczki; na
ekranie: Zuzanna idzie w świat. .
METRO: - Buziaczek
- · '
MIMOZA - Królowa przedmieścia.
OśWIATOWE. - I. Pan -redaktor szaleje. II. Na Sybir.
OAZA: - Fortancerki.
PALACE - Ostrożnie, profes'Orze.
PRZEDWIOSNIE: - Druga młodo~~.
RIALTO: - Tygrys Esznapuru.
RAKIETA: - Druga młodość.
SLOŃCE. - I. Pan redaktor szahje.
!I. Na Sybir.
·
·
STYLOWY - Wi~zien królewski.
TON. - ósma tona Sinobrodego.
ZACHĘ.TA. Przedziwne kłam~ wl) 1
Niny Pietrowny.
'

w

Warszawa zglesi wniasek a1rzeniesienie

TEATR POLSK.

Teatr

Polskiego Zw. Tenisa . Stołowego z Łodzi.
z.

działalność okręgu. Obecny zarz~ okręgu dl}·
ży do spopulary:i.:owania tenisa etoloweio, zwró

o Smieteeo-..

ft

---PQO-- -

W sobotę wieczorem odbyła się w lokalu
P.
L. konferencja prasowa, z~ołana przez
warszawski okręgowy zwlą.zek t.em&& stołowe·
go. Podczus tej konferencji po~azano zeb~e.ny~
kilka walk pomiędzy czołowynu plnpong1stam1
stolicy. M. in. wystlłPili RoJzen, Pacek, Jezier
ski, Czernichowski i inni. Następnie komisarye~ny prezes okręgu radca M. Weisch (sekretarz
ministra Romana) scharakteryzował zebranym

,

dziś

nieczynny.

TEATR POPULARNY.

cenia specjalnej u.-.e.gi na uprawianie pinponTeatr dziś nieczynny.
ftu. w szkołach średnich, oraz rozszerzenie tego
sPQrtu nie tylko na okres zimoWY. (w salach)
ale taku i na okres letni na świeżym powie- Mt.rlEA - BIBLIOTEKI - WYST AWYi
MIEJSlU BIBLIOTEKA PUBLICZNA (ulie11
trzu. Na konferencji tej zwórcono także uwa6ę na duże zalety sportowe pinpongu przeważ Andrzeja 1') otwarta dla publieznojcł eodzłemsie
pr6c21 niedziel i łwitt od g. 10 do 21, w sobolJ
nie niedoceniane,
od s. 10 do 19.
Okręg warsz~wski liczy 27 klubów, a nadto
WYSTAWA ODRAZóW prof. ut.-mal. ANTO·
podokręg robotniczy liczy 14 klubów, zaś pro- NIEGO WIPLLA p.n. „Na5z krajobraz, góry i mo.
Jektowane jest jeszcze utwonenie podokręau rse„ pnJ ul. Piotrkowskiej lU.
radomskiego z 12 klubami
SALON SZTUK PIĘKNYCH KAROLA
Zarząd ókręgu dąży~ będzie do przeniesienia siedzibY. Polskiego
Tenisa St-Ołowe ENDECJO, Nawrot 8, tel. 153-55.
go z Łodzi do Warsz.a.wy i wystąpi z podob·
nym wnioskiem na walnym zgromadzeniu 27
lel~l•nu
bm. w Łodzi.
Na konferencji tej zapotnano zebranych ze
Pogotowie
CZerw<>nego Krzyża I
stanem mistrzostw okręgowych oraz z projeki
133-33
tami na przyszłość jak wprowadzenie miPogotowie Młejs1de 102-90
strzostw letnich, zwracanie uwagi na stronę
wychowawczą oraz na higjenę gry.
Pogotowie Pryw, Lek. Chrz. 1111-9
Straż Pożarna tel. 8
Ubezpieczalnia Społeczna 197-65

zw.

,,PANI DOMU".
Nr. 21 „Pani Domu" ocbn:ien 1ię wielk<1 różno
rodności11 pon1nanych te!Ulltów. Na w5lępie czy.
tamy inte1'e3Ujący artyknł rozważający wychowaw
cze :z.nnc2enie mn•yki ..wła~ w odnie~ieniu do
młodzieży. Inny czynnik pedago!!iczny porusza na·
stę-pny artykuł pt. „Wychow~ie fizyczne a charakter".
Dalej

znajdujemy

początek

cyklu

artykułów:

„ElPktryc:i:ność źródłem światła", wyja,;niający wiele ~praw związanych z oświetleniem, zarówno od

oz-4r

Tylko laikom

'l'ow.

Przeciwżebracze 277-62

strony naukowej jak i praktycznej_
Instytut Gospodarstwa Domowego podaje nor.
łóżl'k i pobeli, wprowadzone przez Pohki Ko
trzeba udowodnla6, te najlepue
mltet Normalizacyjny. O konit"czno:lci takiej norma
mydło do ;oleola PIXIN
Zupa jarzynowa. Kotlety siekane z b11
lizacji i korzyściach :r niej płynących tl\a prodnkrji w Polsce i dla poń domu, jak również o hadura(Zka111i i makaronem, ryż z jabłkami
niach prowaJrnnych w tym kierunku informuje
osobny nrtykuł pt. „Z prac nail normalizao:ją w
WINSZUJEMY
gospodar!twie doooowym".
Ponicwa:i; 11adchodz11ce chłody jut coraz barjutro:
Klaudiuszowi
dziej daję się we znaki - ens 1iomyśleć o uszczel- szprychowe i tarczowe wszelkich rozmiaWschód słońca 6.43
(Kr2.ków).
nieniu drzwi. i okien. Omawiany zeszyt uwzględnia rów z wieloletnią gwarancją po cenach naj
Zachód słOńca 15.55
tę konieczność, zamieszczając garść prllktycznych niższych poleca
wskazówek na ten temat.
Długość dnia 9.12
Panio domu zainteresują niezawodnie artykuły
Ubyło dnia 6.52
z działu żywienia: „Kas:ika ·na jarzynę", ,Jak wy.
GŁOWNA 7, TEL. 269-81. ·;·r
Tydzień 45
korzystat aeion janynowy" oru jadłospisy wraz
z
priepisami
potraw
na
kolit~je
codiienne
i
proszo.
.lłoń.:zg swą śołtlne
ne.
Artykuł .ogrodnic„, aktualności fl!Ospodarskie,
Cyrk Staniewskich, którego program
recenzje wydawnictw i piekne ilustracje dopełnia·
wzbudził zachwyt w całej Łodzi, pomimo
ił całości tego wielce urozmaiconego numeru.
niezwykłego powodzenia, kończy swe wy
PiJmo ,,Pani Do11rn" jest do nabycia w więk
były następujące:
szych ksicgarniach, kioskn·~h gaietowyeh i w Admi
stępy w naszym mieście_. Nalety się wię-::
w
wadze
muszej
Lendzin
'(E)'
pokonał nlstracji pim1a, W'anrtawa, Nowy ~wiat 9.
śpieszyć, aby nie stracić okazji ujrz.enia
W okresie od 4 do 11 grudnia 1938 roku Rz~czypospoli~J . 1, tel. 13-58.Wywieszkę
kilkunastu świetnych atrakcyj. Cyrk jest wysoko na punkty Piontka, w kogu~iej
odbęd zie się TYDZIEŃ' PROPAGANDY PRZE mozna używac tylko w czasie TYGODNIA
Rusiecki (ś) pokonał na .punkty Łukm1na,
dobrze ogrzany.
MYSLU, HANDLU i RZEMIOSŁA POLSKIE- PROPAGANDY U. od 4 do 11. 12. 1938 roku
w piórkowej Nowicki (ś) pokonał Krasno
GO na terenie całej Polski.
• Branże, ~tóre skaz.ana są na import towa~
piórowa, w lekkiej Kulesza (E) znokautoNa czele tej akcji stoi Komitet Międzyorga row zagramcznych, me wyrabianych w kraju
wał w 2-ej rundzie śnitkę, w półśredniej
nizacyjny, w skład którego wchodzą:iZwiązek mogą dekorować okna wystawowe także tymi
Polski, Związek Obrony Przemysłu Polskiego, towarami, o ile są im.portowane przez hurtow
Borys (E) zremjsował z .Matiukowem, w
Wielkopoh1ki Związek R~emieślnik6w Chrześci- nlę polską, za uprzednią zgoda Komitetu Mię·
średniej Unton (E)
wypunktował „Zygdo Cyrku Staniewsk!ch w Łodzi, Ale.fe
łan i ~lelko~ols~i Związek Chrześcijańskich d~yorganizacyjnego. - Dla okien tych zostamunta", w półciężkiej Polakow (E) zwyKościuszki 5-7. - Okaziciel niniejsze'.lrzeszen . Kup1eck1ch.
nie wydana osobna wywieszka.
go kuponu, przy kupnie jedne~o biletu
ciężył' na punkty Iwaszkiewicza, w ciężkiej
V( związku z _tą akcJfł. zwracamy się do P:T.
Okna wystawowe, które będą najbardziej
normalnego, może wprowadzić dTugą
Blum (E) zdobył punkty bez walki.
a otrzrmywac5 będaies Kupiectwa ~olsk1ego, az~by zechciaro wz1ą6 pomy~fowo udekorowane przy jednoczesnym
osobę na identyczne miejsce zupt;lnic
czynny udział .w Tyg?dmu Prop.agandy Prze-J t•względnieniu możliwie jak największej różno
- Rozegrano we Lwowie mecz bokser
.ECHO• «I jutra w d
bezpłatnie.
Kupon ważny na miejsca
mysłu, ~andu l ~.em1os~a Polskie10 przez d~ litości wyrobów polskich zosta°ilą wyróżnione
siedzące. Kupon ważny tylko w ponie
ski o drużynow~ mistrzostwo okręgu
me. Prenumeratt; um
korow3:me wszrs~k~ch ok1~n.. ~yl~o • wyrol>a.nn ~pecjalnymi dyplomami i listami pochwalnymi.
dżiałek dn. 7. 11. o j(odz. 20.15 wiecz.
lwowskiego pomiędzy drużynami Czarni
win~ 111ofna poczynaj~
rdzennie pols~um i c~rzesc1Janskim1. Udekoro- ·
Komitet Międzyorganizacyjny Tygod.
.Wyciąć i przedlotyć w ka$ie.
nia Propagandy Przemysłu Handlu i
katdego da~. •it wane ok!1a winny hyc za~patrzone w s~jal- Rekord. Zwyciruła qr!!._zyJJ_a Czarnych
ną . ~w1eszkę, którą mozna na~yć w biurze
R;emjosła Polskiego Sekcja Oki"'\
!0:6
:WJ.!}~ ,Ol>l'on~ fnęmys}y ~Ko'„ ·~Ml
W1s!awowyr'

tur k Stanlew1klcb

1
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Wystaw• kupców polskich

rewią
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Jutro na obiad:

lafdelenat
.zaraz

Nr~

182·48 lub 102·21
u

v -

rodzfmet wytwórczości.

JAK SI!; ZACHOWAC: PRZY STOLE?

Po1edyoek śnieżny dwóch gaoernatorów

NAWET LUDZIE
WYKSZTAŁCENI
nieraz
przy jedzeniu-"'

popełniaj-

blędy

Zachow~nie się przy stole - rzecz
tak codzienna, więc zdawałoby się i bardzo łatwa, a ileż ona przysparza wielu ludziom trudności? Ile fo kosztuje cierpliwości, zanim dzieci nauczymy odpowied·nio zachowywać się przy stole? ·
Ciekawe spostr:ueżenia można robić
szczególnie na letniskach, gdzie spotykają
się ludzie różnY,ch środowisk. Ile wtedy
w1dz1my twarzy zakłopotanych, ludzi czując!c.h się nieswojo)e~ynie dla~ego~ ze nie
Umi eją zachowy~~c s1-ę odpowiednio przy
stole? .A przec1~z tak łatwo można tegQ
wszystkiego . u~rulmąć, . wp~owadzając .w
do~ na codz1en .<?d.fl?,~11edn1e za_chowame,
a nie tylko „dla gosc1 , wymagaiąc go tak
oci dorosłych, Jak od dzieci. Osoby 'd()brze
wychowane, bez skrępowania zasiadają
~a k~ześle i to na całym krześle, a nie,
Jak się to często spotyka! na brzegu krzesł_a. Serwetkę i;:>zkłada się na kolanach, a
.nie wkł.ada rogiem. za. gors. l~b .wiąże pod
brodą, jak małe dz1ec1. >-łóz l WHielec trzy
mamy swobod~e za ko~e rącze~ a nie
zbyt blisko ostrza nota i zębów widelca.
Łyżkę prowadzimy czubkiem do ust, a

Unikać również trzeba brzY,dkiego re- iIJie zachowanie się przy stole i nie wprostauracyjnego przyzwyczajenia wyderania wadzać ich w kłopot. Musi więc dbać o
serwetką talerzy. Serwetka służy jedynie to, by do każdej potrawy były podane
do wycierania ust i palców.
odpowiednie sztućce, by przy każdym pół
Gdy skończyliśmy jedze.nie składamy misku były odpowi·ednie łyżki i widelce.
nóż i widelec obok siebire, zwrócone rącz
Gdy w jakiejś potrawie znajdziemy coś
kami w prawą stronę. Nieestetycmie wy- nieapetycznego, nie zwracamy na to uwa
gląda zostawianie w filiżance lub szklance gi i nie robimy z tego kwestii, lecz dyłyżeczki po zamieszaniu płynu. Łyżeczkę skre tnie usuwamy to na brzeg talerza. wyjmujemy i kładziemy na sp·otleczku. Gdy potrawy są zbyt gorące, musimy cier
Brzydkim zwyczajem jest mieszanie re- pliwie czekać, aż cokolwiek przestygną a
sztek płynu przez obr'ót filiżanką.
nie dmuchać. Jest to bardzo brzydkie
Gdy służba obinosi półmiski, należy przyzwyczajenie.
brać zręcznie i ~rędko, nie wybierać lepPo sko'ńczonym Jedzeniu domownicy
szych kawałków i uważać, by nie opry- wkładają swe serwetki do pierścieni lub
skać swoich sąsiadów. Nie można też na- torebek, przeznaczonych na ten cel. Gokładać zbyt dużo na talerz, lecz dołożyć ście natomiast kładą serwetki ni·ezłożone Wesoły pojedynek w śniegu stoczyli na 4600 metrów wysokim szczycie Pikes na
granicy stanów Colorado i Texasu o prawo wetknięcia flagi stan6wej. W re:z:uttapotraw przy drugim obnoszeniu.
obok talerza.
cie zwycięstwo odniósł gubernator Texasu
Przy stole nie można być wyłącznie
Znak do powstania daje paini 'domu,
zajętym sobą, trzeba pamiętać o swoich ws tając i dziękując wszystkim lekkim ski
sąsiadach, podając im półmiski i salaterkL nieniem głowy. Zwyczaj dziękowania każ
ł
. ~Ie i pani domu musi dbać o to, by demu osobno zanika już i słusznie, bo ror
gosc1om i domownikom Ułatwić O'dpowied bił dużo zamieszania.
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1powedowal tl8 milionów dol. ••rai gan
wą_ choro~liwych zaburzeń. lu.b niedom~- tek wywołuje nadużycie alkoholi: lub
orgarnzmu, a szcziególme
k1- kotyny oraz wada wzroku, które1
zołądka,

~i-

usumę

odgłosów (chlipanie, mlaskainie, oblizywa . Bł~dy dr~karskie, r~ane. w „żargonie"
~łędowi drukarskiemu, jak podaje szek, serca, płuc, uszu, .oczu lub mózgu. cie przez dopas.owane okulary usuwa ból
. . dn k ó n'e. czę to że ze- ciemienia. Katar jak w iadomo umiejscanie się), by czynność wy,padła możliwie dz1enmkarsk1m „chochhkam1", często pła „Ze1tungswissenschaft" zawdzięcza swą Zd
d ·kto
d .
· d
d
arza się Je a r w 1 z
s ,
. b. ł
.
najestetyczni·ej.
·
ta· f I ·
J_ą 1g a m~szc.zęsn~m re ~ . rom, .g yz mię zyna;o ową nazwę Japonia. Nazwę wn trzne przyczyny" wywołują przejściowo wia o1 g owy w okolicy czo1a.
0
z powyższego widać, że przyczyny
soby, bywające niewiele w więk- z~1ekształca1ą. nieraz zu~·e~~1e ich mysi na- wysp.Y ~ippon wy~:u.kowano . błędnie w bólę głowy, jak np; pobyt w źle wietrzo~~;:l~i~b~~~fu~y to~:;;r~~-~ey,cf~ze~~~~~~ f'1s~ną. ~ywaią „chochhk1 bar~zo weso- atl~s1~ Ja~o „Ja~an 1 następnie ta nazwa nych lub przepełnionych lokalach itp. Na- bólu głowy są najróżnorodniejsze, wobec
e, ydważJą sómłutne,t all~knóa og~~~f'.e sąbwoź ogolnie się przy1ęła.
wet głód może spowodować zmniejszenie czego nie można ich zwalczać jednakolu b kolacji, szczególnie gdy się podaje po ne, g y og czy e n1 w pu1u-ci. 1 so ie w
..
ó
.
k
kw
· dk'
trawy dla nich nie..znan·e. · Poch•"""lić tu
·i·
b. · d
. d .
··"'·
dopływu krwi do m zgu 1 w onse
ein- wym sro iem .
..,..
~
my-s 1 zro 1c o· powie mą pop1aw11.ę.
~
~·
,
..
b I ł
Ró · ż
b
można spryt nielC~rych ·osób, które, nie
Ale błędy drukarskie mają czasem zu- ~n
"lDOllł
~i1·1121no'[' CJI w.ywoła~ . 6 g o~y„
wnt~ . oso ~
Jedynie mi.grena jest cierpieniem sawiedz4c jak się do danej :E,Qtrawy zabrać, pełnie nieoczekiwane następstwa, w roanemiczne l . zie. odzywiane ;61 ej ~ameJ mo istnym i stale musi być leczona tymi
·
ku 1864 w Stanach Zjednoczonych ogłoprzyczyny ~ierpią na częste . e g owy. samym~ środkami. ,
.
.
czekaj4 at uczynią to i'ńn.J.
Nie ma chyta nic bardziej przykrego szo,10 nową ~aryfę celną. Korekto~zy nie
Ale i nadmierny d~pływ kr~1 do 1!1ózg~ . W mnych wypadkach. nale~y. zwrócić
przy stole, jak wi'dol osoby, kfóra kraje zauważyli, że w sumie dotyczącej pozycji
wywołuje ból i grozi nawet rnebezp1eczen się do lekarza, który ustal! własc1wą przynożem potrawy, które dzieli się jedynie „ł;>lacha cynkowa" przestawi0iny został
stwem. Wadliwe trawienie potraw i za- czynę choroby, a przez jej wyleczenie,
widelcem (mięso sicka.nc, kluski, omlety, p; zc.c11nc:R.
trucie organizmu zbyt długo rozkładają- usunie towarzyszący jej uporczywy i przyjarzyny), a jeszcze gorzej, gdy podnosi
Ełąd s.: ostrzeżono dopiero w 1881, a
eymi się w jelitach potrawami jest rów- kry ból głowy.
nożem do ust potravey. N<si służy przecież więc r.o 7 latach. Przez ten czas Stany
000--jedynie do krajania i nakładania potraw Zjc.u11c,czone straciły ponad 48 milionów
na widelec. Nie mDżna też nota używać dola10w, pobierając niższe stawki celne.
do wybiera~ia sos!l z talerza. Wybieranie
sosu kawałkami chleba też nie jest odpowiednie. Ryb równ'id: nie można jeść no- PODSŁUCHANE
iem - jada się je sp.e:c}atuym sztućcem
NIEPOROZUMIENIE.
do ryb, w braku zas '.t~o __:_ 'dwoma wiW ramach powszechnie rozważanych stanąć w samym sercu Londynu i obliczo
- Pani zm airły mąż był tutaj burmii w dużej części realizowanych projektów ny jest na 6 pi ęter. Londyńczycy oczekują
delcami, lub jednym wfoelc.em p.omagając
obrony przeciwlotn icz e~ i przeci:vgazowej z zain ter~s ow an i em wyników tej eksperysobie kawałkiem chleba. Jei·eli ktoś uży strzem?
- Tak jest.
wa chl~ba do potraw to pamiętać należy,
opracował pewien wyb1tn~ architekt. lon- rnentalnei budowy.
dyński plan domu bez okien. Powietrze
ze się go nie k!J'aie, ani nie odrywa, lecz - A czy już jest to po nim następca?
- Nie,
panie stario-sto, zostałam
łamie na mniejsze kaw~i. Chleb smarudo tych domów ' wprowadzane było by
wdową .
jemy jedynie na talerzu, a nie, jak się
przez wentylatory, tak skonstruowane, że
czę~to spotyka, na obilus.ie lub w powieoczyszczałyby je z cząsteczek kurzu i inNIESPODZIANKA.
nych szkodliwych dla · zdrowia substantrzu. Sposób jadania ehłeba obłożonego
Pewie n pan ogląda w sklepie wieczne
cyj, co w warunkach londyńskich posiada
wędliflą, praktykowany w dzielnicach za- pióra.
chodnich, jest może bardzo praktyczny,
olbrzymie znaczenie. Na wypadek ataku
- Chci ałby m to pióro kupić żonie .
gazowego wentylatory byłyby zaopatrzoale nie wykwintny. Wędlinę i zimne mięsa
- A, to pewnie będzi e m'al eńka niewinno się jadać widelcem i inożem.
ne w dodatkową aparaturę n eutralizuj ącą
spodzian ka n<: :~: : ąś uroczystoś ć pańskiej
Gdy pijemy w czasie jedzenia, pamię małżonki.
Mahatma przybył do Delhi, by wziąć u- trujące gazy. światło do mieszkań bez o- Tak ·to r ,„:et b ę d z i e du ż a niespo- dział we wszechindyjSkim kongresie. Obok kien byłoby wprowadzane przy pomocy
tać musimy, że należy zawsze przedtem
wytrzeć usta serwetą, by nłe zostawiać na dzianka, bo ona ::;ię spodziewala ~ 11:10cho- niego stoi żona. Gandhi wyciąga rękę do bardzo pomysłowo pomyślan ego systemu
du.
swego bOjaźlłwego wnuka.
refl ektorów. Pierwszy dom tego typu ma
szkle tłustych śladów.
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Ranny olbrzy m
dorodnej postaci.

un i ósł si ę

z

wysiłk iem \1

- Rozporz ąd~.'.ljc i e panowie m ną, jak
potrzebne - jestem na wasze usługi:

I IJ l

io

ca:eJ swojej

uznacie za

- Przede wszystkim musi pan przyj ść całk owi ci e do
zdrowia, panie Piotrze de Serres, bo odtą d tak pana bę
dziemy nazywali.
dnia j as n o włosy olbrzym prawie w oczach
przychodził do zdro'A ia 1 pow racał do dawnydi s1L A siły te mu s iały w nim być olb rzymie.
W ko ń cu nadszt:':lł
przeci eż szczęsny dzie1
1, w kiórym pan Piotr p ocz uł się
z up eł ni e zdrowym i w dniu :ym z apad ło
pos tanowłe ni e
że wyrus zą na miejsce, gdzie rośn i e k wiat szczęś ci a, aby
go zdob yć.
I od

ŁZ
Of .r. ka

1

te~o

- Malajów zaprowa d zę do .-::Bnej mi zatoki - mówit de Senes gdzie będą na nas czekać, a my
we trzech tylko udamy się na tę wyp r awę .
- Czy damy rad ę tylko w t ró_ikę?
- Na pewno. Im mniej łu dził mniej h ałasu. Zresz tą,
po drodze przybędzie nam jeszcze jeden pomocnik, który
starczy za wielu kanaków.
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i Macphers.oni p,rowadzeni p_rzez eiotra, szli
ż wawo pr·zez dżunglę przejściami i ści dkami jemu tylko
wiadomymi. E:~ drodze, na wezwa nie _de Serresa przy'.1 i egł gd zieś z głęoi puszczy ogromny szympans i przyłą-

......- Musimy wypocząć dzień , zanim ruszymy dalej de Serres. - T eraz zaczną si ę naj większe trudnoś ci i najwię ksze niebezp i eczeństwa .

czył się do tiowarzystwa. Był to ów zapowiedziany pomocnik. W pierwszej chwili Jerzy chciał s trzel i ć doń, s ą
d ząc, że to n apaść, ale Piotr u sp okoił go uwagą:

m ówił

To mój przyjaciel, wabi się King; wielok roć juz
on nrn ie w puszczy a i teraz przyda nam się w tej
wyprawie.

m an d ą ?

-

ratował

- Wspan i ały okaz ! go pan dosta ł ?

z auważył

Ruszczyc. -

Sk ąd

- Zn alazłem go dawno temu w puszczy - b ył ranny : zab rałem go do swej chaty, wyl eczyłem i od tega
Nie mieszka już
czasu żyj emy w zażyłej przyjaźni.
ze mną ale ilek roć go potrzebuj ę, wystarczy zawołać,
a zjawi się zawsze. Macie, z resz tą, pano wie d oskonały
przykład tego teraz.
- Jest on chociaż dostatecznie osw~j ony ? - spytał
Jerzy.
- Całkowicie, możecie panowie tego być zupełni e
pewni. Hallo, King! - zawołał Piotr na szympansa, gła
d ząc go po wielkim k osąrn tym łb i e masz słu ch ać tych
panów tak, jak gdybyś mnie samego słuch ał. Rozumi·esz?
Szympans zaczął kołysać w lewo i w prawo wielkim
łb em, jakby przez to chciał powie d zi eć, że rozumie rozkaz. Następ n i e Piotr pow i e dział jeszcze c,oś do niego
w j ęzyku Malgaszów i ruszyli dalej. King wol ał tę pod róż
odbywać dr1ogą powi etrz n ą , widać dl a niego daleko d·Jgodniejszą, bo wdrap ał s~ zaraz po lianach na drzewo
i zniknął w gąs zczu.
Po dwóch dniach nieprzerwanej podróży doszli
w końcu na brzeg oaig,niska i tu Piotr oznajmił, że zaczyna się s-anctuarium ofca O:Rurke.

To na tych bagniskach mieszka p iękna Cleo z Ar- zagadnął Jerzy. - Przec i eż to musi by ć niesłychani e malaryczna miejscowość !
-

- Pozornie ma pan rację, ale w rzeczyw istości tak
nie jest. Te bagna rozciągają się niby pierścieni em tylko
na przestrzeni j akich ś ?.00-300 metrów i otaczają miejsce rajskiego kwiatu dokoła . P1otem ci ągn fe się kanał,
zb udowany przez Malgaszów na rozkaz O'Rurke'go, a dopiero w środku tego kanału mieści się wielka sucha przestrzeń i to jest właśnie właściwe miejsce świętego
kwiatu.
- Ni echże nam pan zdradzi, o ile, na turaln ie, jest mu
to wiadomym, skąd wzi ęła się tu owa wiara w jakiś świ ę
ty kwiat szczęści a i dlaczego O'Rurke ulokow ał Cleo
w tym zakątku .

- To cała historia. Malgasze, p rzenosząc s ię i dalekiego Madagaskaru aż tutaj, zabrali z sobą ów nader
rzadki okaz storczyka, który w pierwotnej swojej ojczyźnie czcili jako kwiat szczęścia, rodzaj bóstwa pr zynoszą
cego szczęście . O'Rurke uszanował tę wiarę Malgaszów,
kwiat p olecił zabrać, a z biegiem czasu wynal azł to miejsce, posadził go tu i zbu d owa ł nawet c-oś w rodzaj u świą
tyni, w której zam i eszkał z bardzo nieliczną służb ~ . Przy
pomocy różnych sztuczek i tricków doprowadził do tego ,
że Malgasze uwierzyli, jakoby Cleo była bóstwem, którP
zrodziło się z kwiatu szczęścia.

--------------~~ ~ - -~.,...--------------------------------------------,-------------------------------i---------------·---------------------------------------..... ~ · yctawca: ju Stypułkowski.
~ redakc1~

odpowiada Roman furmański.

