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cjonalnym zł. 1.-. Za termin druku
l treść ogtoszf' ń e.dmin1~trac1a
nie odpowiada. P. K. O. N r 602.881
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OSTROŻNIE, PROFESORZE!
wyświetlaną z wielkim powodzeniem w kinie

na wszystkie seanse od

Cl ę

1na

8 la' (; ~...: . ·

ą

j.)

; I;':

• c1

RYGA, 8.11. - Pra~>a rys'.->.a d.onosi ,
że pol'.cj:int litewski, który
przed paru t.) gc.dniarni zastrzelił rzek omo
1
w obronie wiasnej marynarza nierri1eck1ego, który podobno rrzcmycai 1cu111raba11(h:,
I
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1 !!.!
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skaz~n!' .został

sąd kłajpe,~zki

rozszerzyły sie na wszystkie fronty ~;!~i~t~I~~~i~: l·~; ;:; ;(; ~„;;;.m, iri11
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walkach zdobyta
za frontem.
.
.
'
na tym odcmku. w
n ~~f~[liD~
BILBAO, 8. 11 . .:_ Wojska· gen. Franzaciętych

łe-k

wojska gen. Franco koncentrycznym dla u&lony przeprawy przez

została się

miejscowość Mora del Ebro, .będąca bar-1

dzo ważnym punktem strategicznym, gdyż
zna~dują się tam dwa mosty na rzece
Ebro.
......,_
Nieprzyjaciel bronił Mora del Ebro
bardzo zawzięcie i poniósł wielkie st~aty
zarówno w ludziach, jak i w i_naten~le
wo•jennym. Na froncie Castellon nieprzyiaciel rozpoczął ~aitarcie ~a linię woisk
gen. Franco, mimo to iednak w całym
okręgu nadbrzeżnym .akcja nieprzyjaciel.a
została odparta. Wojska rządowe stracily około 500 zabitych i 1000 jeńców.
Wśród materiału,.dz~ob~teg o prz.ezk'_Vojska1
g~n. F ranco, z~.al u~ąk·się sodw1ec i eco
odz
gt. W Katalonn wo1s a rzą owe na .ćinku rzeki Segre zdołały przedrzeć się
przez linię gen. Franco, wkrótce jednak
wojskom gen. Franco udało się nawiązać
łączność i odciąć oddziały rządowe, które zdołały przedrzeć się przez front. Zbom

4

Wojska gen. Franco zdcbyły ok?ło
1000 jeńców, a wśród nich dwócl'. kom1sa
rzy politycznych armii rządo!Yel i 4-ch
wyższych dowódców.
·
· d · łk
0d · k
. W ciągu.ponie zia u na
cm u rze
ki Segre. WOJ~ka r~ąd?~~ rozpoczęły ofen
sywę, uzywa1ąc wielkiej ilości samolotów

r?:e~J

rze~ę

Segre.

prac a n a . rzec z

c1ąbu popoł~d?t~

ł;

woiska gen. Franco. otrzyn:ały pos1łk1. ł
I
_
prze.szły. do p~z~c1wnat.a~c1a, zi:nusza1.ąc
r
.
""'. mektorych ml~JSC?WOSCJach meprzy1a- ~
wstąg
ctela do wyco~anta s1~ z powrote~ na ~e._
.. .•
w brzeg rzeki Walki na tym odcinku JeLONDYN, 8. 11. - Na temat p0Liyk1
Y t
. ·
zagranicznej premiera ·cha:nberiaina .. Tiszcze rwaią.
mes" ogłasza in.teresujący artykuł wst~pny
w którym ośwfadcza m. i.,żt: premier· brytvjski wyraźnie postawił sobie za cel i,nySię
skanie P.~rozumienia, któr.z by n:o~ło do•
J prowadz1c do zahamowam::;· Lbruien. p ze~
ważając~ wię~szość ·op_inii. b~ytyjskiej ;a_
·
sno zdaje sobie sprawę z cdow Chamber• laina i całą d.uszą go popiua. Opin:a bryszłos'c'i t"'renem działań woi·e~nvch będą tyjska„domag ~ć. się bę?zic wz a1 jemr.ejdtokprowincje. . Szensi, Hupeh, Hunan ił Kwangsi teran
d CJI, wye1minowa1
k
.
. n a Wl>Ze
h·. 1~1 egk? hy Wobec
w ższego należy się liczyć z mo an a, r() owan na rowny~ w.a1un ~c ~'J'
..po fuków powietrznyoh poza gra- raz wspólneg.o wyrzeczema się W(•JOWn'z.iwosciąh ad .
. . io ych wy . ej pro- czych zamiarów, które uko;-owJ.ne być w:n
nicą zac 0 nią wym ien n
no por?zumieniem ~ię "'! s~1 aw1ę tbrojc~.
winri·i
ża~na mna ~roga me w1~z1,c do pr~yw;c:
cema. z~ufama oraz usumęc.a pock1rzen 1

uropa Sr1dkowa

Ja na droge

„
zagarn c"" r es zt chI n
)

ap o

n- ·czycy z decydO ·W ali
ą

·
M' . t
.. TOKI0,8.11.h A 't
ł m1Sersprawzagia
. szefom pla
mcznyc
n a wręczy wczo.raJ .
cówek· dyplomatycznych w Tokio notę, w
której rząd japoński stwierdza, że po .zdobyciu Kantonu i Hanka u teren operacyj wo
je.nnych w Chinach rozszerz?nY. zo~tał da
lej na zachód tak, że w naibłlzszeJ przy-

Wai·ska

bardciWane przez lotnictwo rządowe m.
węgi
· arsk·e·
Cabra w prowincji Cordoba leży około
60 km poza linią frontu i nie ma żadnego
znaczenia wojskowego. Padło tam od
•
~
pr~QZDafte
l(~W~3(
bomb rządowych około 200 ofiar. Jedna z
bomb trafiła w budynek szkolny, zabijają.c
BU,DAPESZT, a:t l. ..:_Wojska węgie:lwości; udekorowanych. flagami wygierslc~raniąc 1' it.le dzied.
skie obsadziły w poniedziałek wszys41k.ie mi,, przyjmował~ oddziały honwedow z me
'd
t
em
KONTROFENSYWA RZĄDOWCóW". miejscowości, któ.rych zajęc!: przewi. ~tl- opisanym en uziazm ·
.
"
~ie było na ten dzień. Ludnosc tych mieisco
"
BARCELONJ\, 8. 11. - Wobec sytuac1'i wo1'sk rządowych na froncie Ebro,
zagrodę
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trwałej
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rownowagi

całej Europy. Proces re -v;zji b)ł w·.ilJec tego szorstkim, szybkim, t \' ard:,m, al•' og.:··ny efekt polega na <yn'. żt• Ei„u:>ra śrocikow~, tak jak tóbylo z,rnsze jej prLeznaczeme:n, .wstąpiła na arL•gę, wic·d~:-ą d.
trwałeJ rownowagi. R ew 0 1ucjcl ta była w
istocie rzeczy nieodzowną dl.i pi:•k··j u F.1
ropy, została ona dokona1.a UCl woiny, c
bez tych zmian nie bylv 1rn:!liei na iifrz .
11
manie pokoju.

•Nll!_!!_~--------------Kll-F'ranci· ·~
~ aiłache
•
~ Bet'łin'ie.

l"f!OWU

naduzyc.
W. Brytania od lat żądała rzeczywistego porozumienia z N1emcar1i nie ~ sensie
ekskluzywnym, lecz jako klucza efo pokoju e.uropejskiego, Rządy się za1ienia3ą, ale
Niemcy przefrwąją. W międq.:lasie praca
na rzecz .pokoju ·nie m-0żc być wedłu~ up0do.bań odraczana. · Zmia:i:i. mapy Euro1.•Y
~rodkowej jest oznaką za•amanL:t :1'.ę bezna<lzie1·ne1· i niebezpiecz·ae1· pclit·y·k1, skazanej od samego początku ncl n;epowodz·;)nia. Polityka ta mogła byłn ulec powolne'.,

~~z~~k~~1;~~~~:ie~.r~~~~i:1n~~~rat~!~~~ WW~i 1~wa1· ne~I w·1e1'1·1~1~1 ~an~JIBm~· zawdzięczać
~~~kj~~~a~ ~ioiset~~flu~kjv~i~~~~ią
:~~te?.~ Pułkownik
należy pri:mic;ow~
wstał
że
stąd
d~i.;',~Y;~m~ipos1edzent~
~~~~~ń::;~jb"g:~~·
::r1.: Śmłerfelne sfrzalg
do udekajątet!O
sfart:a Obóz Ziednałzenia
Narodowego
bedzie posiadał
~ostanowto=
między
się
s
•
•
77
,
1
~~„:~'!~c:_,ą~.:=1~~n~ ~~t fr:~~\~\=~- go'!'i~ą.
do_ za~otlr g°:po<lar~~ ~~::,!~~f{' 1:n~tói~rl~r~g: ·:~~.~~ w nowym
e1m1e
procent gł oso w
tu.
W~.1
fgi się
·zamieszkiwał

zw.}'.cza1ne pos1ed.zeme, . w . ktorhm w~i~h
udz1ał członkowie na1wyzszyc w ~ ~
na czele. Na

1

tym

to

skiemu,

RADOMSKO, S.11. _ W nocy

Bandyci podzielili

uprzednio

nie wynikiy

!irytyipowikunia d:a

Dietelet
mianowany auache wojskowym Francji w Berlinie.

na

2 1 • .• 22

Kontrofensywa na froncie Lewantu roz
Myshwcz.ow gmi?.Yk. te gjom ynyR 1
do drugie]· izby gdzie
poczęta została w niedzielę na odcinku w1atu
radomszczans 1ego ana
e
I' . ' . N
t .
t
Nufes. Woj.s~a rządo:we . zdołały prz.edr~eć :v:ta~n:ła szajka zamaskod~a oych i uzbro :~~yr~;w~;~u R; ~~~an~kó:p:: ~:~: Js~ł~:~
się przez linię przec1wmka.. W pomedz1a- JOn.)4Cb w re'WQ..lwery ban J .... w.
. dokonać rabunku, bowiem Religa i· est
11
iednym z bogatszych gospodarzy w ok.oL
„z„ł
licy. ·Bandyci zażądali wydania pieniędzy,
1t'
aD " "
lecz wobec z·decydowanej odmowy zaatakowali domowników przy czym córka Re
ligi Genowefa została kilkakrotnie uderzo
na. W międzyczasie 60-letni Religa Jan
korzystając z zamieszania usiłował zbiec,
jednak bandyci zauważywszy ten ma.new:kilkoma strzałami położyli Religę trupem
na miejscu. W tym samym czasie druga
banda wtargnęła siłą do mieszkania syna
zastrzelonego Religi, który usłyszawszy od
glosy bójki i strzały w mieszkaniu ojca,
ukrył się na piecu, i kiedy bandyci znaleźli
się w mieszka.niu znienacka zaatakował ich. Pomiędzy napadniętym, a bandy
tai;ii .r.ozgorza!a ~aciekła .wal~a w. wyniku·
ktorei ba~dyc1 nie .spodz1ewaiąc st~ ,nagle
go ataku 1 tak 7ac1rtego oporu za~1echaw
szy. rab~n.k~ zbiegli .. Zaal.arm?want ?dgło·
s~m1 b61k1 1 .strzałami s.ą~1e?z1 uzbro1""'.szj
się w widły i kosy rzucili się w po gont za
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WARSZAWA, 8. 11. - Na ogólną licz
Nowy Sejm według narodowości przedwybranych pQSłów 20 8. członkami O. stawia się następująco: Polacy - 181 ,
Z. N. jest 1.61 posłów z szefem Obozu Ukraińcy - 19, Białorusini - 1, Rosjanie
gen. S. Skwarczyńskim i szefem sztabu - 1, żydzi - 4.
oz~ pik z. W~ndą qą. czele, co stanowi,
77 procent składu izby.
PREMIER GEN. SKŁADKOWSKI
Obóz Zjednoczenia Narodowego w noo WYBORACH.
.wym Sejmie będzie. więc rozporządzał nie
WARSZAWA, 8. 11. - Premier gen.
tylko · większoś<;ią bezwzględną lecz rów- Składkowski oświadczył w rozmowie z
nież wszystkimi większościami kwalifiko- dziennikarzami:
·
wanymi, ·wymaganymi przez Konstytucję
- W ka,żdych wyborach w Poface
~ądź regulamin obrad Sejmu dla uchwala- około 40 proc. nie bierze udziału. Nie
nia wszelkich ustaw gdyż 1/2 - 104 gło- przypuszczam, aby przedstawiciele opozysów 3/5 - 125 głosów, 2/3 - 139 gło- cji . chcieli potraktować te 40 proc. leniu
sów.
chów, jako swoich zwolenników.

bę

1•TUACIA
prasa ·przewi
duie
I
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dt.Jmis·
1ę
J

BELGII

gab1· netu

BRUKSELA, 8. 11. - Mimo votum puszczenie, że premier jeszcze w ciągu
zauf~1nia, j~ki1 e <trzymał ..wq:Qraj na · ~on- dnia dzisiejszego poda się do dymisji.
gresie. SOCJalist,..:~nym premier Spa.ak po Dziś w południe odbęd zie się posiedtenie
debacie nad polityką ~ewnętrz.~ą i zc-1 rauy ministrów.
wnętrzną rządu, .s_YtU~CJ~ premiera jest I BRUKSELA, 8. 1 t. - Wczoraj późnym
trudna. Szereg dz1enm1kow wyraża pr1v- I wieczorem król przyj al !hl 11 iern Spaa'<a.

1!~t~~~n;~Y~ ~~i~d~~~ Zarząd , kościeln11 Ś·f=tsk:2 z~~-1'1~ .~ ~ ,~ 110
~~~e~~:~~:ie;~n~;zt~
korzystając z c1emnosc1 zb1egl1. Zaw1ado„
'I
U
~ :ł' &.
!I . „ :J

w

obecności

statkć 1

kontrtorpedowca i delegacyj wszystkich stojących w porcie marsylskit11
wrzucono do morza wieniec dla uczczenia pamięci 17 ofiar po:.'..aru.

miona niezwłocznie o zuchwałym napadzie po wierzony JE. ks. b skupow i Adamskiemu
policja wszczęła energiczne ~ochodzenie,
WARSZAWA, 8. 11. - Na podstawi e wi Adamskiemu.
przy ~zym zarządzono .w ~kolicy o~ławę decyzji Stolicy Apostolskiej adm inist racja
Dotychczas $ląsk Zao lzański należał
policyiną,. która na razie nie d:ił~ poząda- kościelna śląska Zaolzańsklego z wszelki·· do jurysdykcji arcybiskupstwa wrocławnego wvn·k•t.
mi prawami biskupa ordynariusza została skiego.
powierzona J. E. ks. biskupowi Stanisławo
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PREMIERA! Najweselsza i najpikantniejsza komedia sezonu

·(

~śn· ~.

r. gł. para kochaukó"" iJuRłS NQLAN i JOHN BOLEs.

Najoryginalniejszy trójkąt małżeń s k;·

Film tysiąca 'zabawnych sytuacji

Bank Polski no!ował d ziś rano dolary
po 5.28 i pół, funty sztcrl111gi po 25.22, tran
ki szwajcarskie 120.20, franki frn11c11sk1e
14. J2, liry włoskie 19.r'

su.

„~C!!O"

Od wtci-ku dn. 8. 11. 1938
program dramat I komedia.
mistrz maS1ki PAWEŁ MUNI
dramacie społecznym p. t.
Nast. prog. AL<\t<M. NA MOR1!: LJ
na I-szy seans: 25,

DŻWIEKOWE KINO

"

I'l 11'1 OZ Jl"

Dojazd

ul. KILIŃSKJEOO nr 178.
tramwajami Nr Nr: O. 4. IO. 16. n

I

p RA w D, A

w

Od wtorku dnia 8 do poniedziałku dnia 14
listopada rb. Wielkie arcydzieło filmowe wg.
powieści Marii Rodziewiczówny
W rolach głównych: Angel Engeiówna, Stępowski,
Następny Program
Brodniewicz, ćwiklińslca Cybulski i wielu innych.
Pocz. seans: w dni powszed~ie o godz. 4-ej pp. w soooty o godz, 3-ej pp., w niedzielę i

DZiś PREMIERA
·1 JADWIOA SMOSARSKA. FRANCISZEK BRODNIEWICZ,

KI N O
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STANISŁAW SIELAŃSKI

„ O tł ·Z Jl " UŁAN K CI A JO' ZEFA
fimie p. t.

... „

„ •

p ai1 .., I "'K"

l'l~zo011~
M
~
a1,
w
ZWYCIĘZA
arcywesoła i pikantna .komedia z LORETTĄ YOUNG i TYROI\!';L
" POWER w rolaci1 gł.
i ZtOTE "-OB JET Kl
Poe.z. seansów: w dni powszednie o godz. 16-ej w soboty 1 ;więta o godz. 12-ej, Ceny miejsc:
40, 54 gr, na następne 40 54, 70, 8~ gr i 1 zł.
Uczniowie: w święta do godz. 17-ej 25 gr, później 40 gr.

r. podwójny
Niezrównany
w potężnym

SIĘ

w

16 (dawniej Mira i)

z

o

s

ZASŁONĄ

o godz. 12-ej w

poł.,

ostatni o godz. 9-ej wiecz.

I D ani~(
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\uf,D~ra

przechodzi do

adwokatu~

WARS ZA W A, 8. 1l. - Jak się dowia
dujemy, gen. Józef Damiec, b. szef depar.
tamentu Ministerstwa Spraw Wojskowych
nacz. prokurator wojskowy - przechodzi
w tych dniach do adwokatury.

Wyniki wyborów do Sejmu 11d1iem!r:~~~oJl~!l:e~„~1e11ośd ,
11 L;stopada

1

MfM'

W

pOZOSfalyCh Okr.:>gaCh
~
•

w dniu wczorajszym podaliśmy wyniki
w STRYJU.
tych okręgów wyborczych, które zostnly już
Okręg 69 - dr Krzysztoń Wilhelm, obywatel obliczone. Poniżej drukujemy wynik' 1 ''>ta• 119 283, dr Lysiak Paweł, adwokat - 101 081
Irch okręgów:
WE LWOWIE.
Okręg 70 (1 _ m. Lwowa) _ Jaworski Fran·
W MLAWl'f·
Okręg 9 - Grochowski Włodzimierz, ksiądz ci&zek, tinędnik - 12 550, Sommerstein Emil, ad.
66 044, Chrzanowski 'Henryk, ro'.nik 3Z 1'9Z.
wokat - 26 318
Okręg 71 (2 - m. Lwowa) - dr Ostrowi.ki Stanislaw, pre1ydent miasla - 26 736, Rudnicki Ro.
W SKIERNIEWICACH.
Okreg 14 -Gutowski Stanisław, rolnik 24 398 man, urz,dnik - 24 134
Filipski Franciszek, burmistrz 40 294.
W PRZEMYśLU.
W KIELCACH.
Okręg 74 - Ostaszewski Roman, .:.iennikarz KIELCE, 7.11 - Okręg 24 Kielce:
110 340, Nawrocki Stefan, adwokat - 88 079
Upróiwnionych do .głosowania 170.807 -głosowało
110.814.
W RZESZOWIE.
Wenda Zygmunt płk. dypl. w,„.s. s. - 64.042
Okręg
78
Wawrzykowicz
Antoni, mierniczyOstrachowski Jan kpt. w a.s. - 54../85
52177, Dobrowolski Adam - 62167
W SANDOMIERZU.
W ŁAŃCUCIE.
SANDOMIERZ, 7.11 - Okręg 29 Sandomierz.
Okr~g 79 - Barto~zek Tomasz, rolnik - 6S 871,
Uprawnionych do głowwania 139.059, gło&ow11ło
Pieoiaiek Jan, rolnik - 59 677
99.573
WÓjcik Jan, pracownik sam. - 52.430
W JAśLE.
Krawczyński Stanisław lekarz - 33:546
Okręg 85 Jedynak Jan, iniynier - i3 233,
Pikusa Bolesław, ppłk. - 25 488
W OPATOWIE.
OPATóW, 7. 11. - Okręg 30 Opatów:
W NOWYM SĄ.CZU.
uprawnionych do glosowania 173.079, gło
sowało 109.115.
Wróbel Paweł, rolnik Okręg 86 - Lgocki Stefan, rolnik 39 983,
60.510, Długosz Wacław, rolnik - 43.317. Bodziemy Ja~ub, nauczyciel - 24 451
W KOiq-SKIM.
W POZNANIU • MIASTO.
Okręg 31 Browiński Micha!,
adwokat
Okręg 94 - dr Surzyński Leon, lekarz - 14 181
48 710, Grzybowski Aleksander, rolnik 44 983.
Sikorf>ki Brunon, kupiec - 15 878
W

RADOMIU.

.

...._

Okręg 3? Pikulski Jerzy. rolnik, 47 033,
Kwa])isiewicz Marian, notariusz 41066.

W LUBLINIE.
33 - Mazurkiewicz Józef, adwokat
57 365, Ko ter Andrzej, rolnik, 38 961.
Okręg

W ZAMOŚCIU.
OkrQg as - Wnu-k Bolesław, ro'·nik 85 410,
Kondnar ferd., rolnik 56 205.
W
Okręg

CHEł.MIE.

36 - Lechnicki Tadeusz, rolnik
69 625, tlo!ysz Józef, rolnik 64 329, Kociubl
Wincenty, rolnik, Psuj Jan, rolnik, Toporowski
Mirosław, nauczyciel.
·

WAR~ZAW~, 8. ~1. -

W Wa:s~awiel g'?inach, jak ró~nież ~o. wydziałó~ po-

odbyło się posiedzenie zarządu L1g1 Dro w1atowych. W medalek1e1 przyszłości ode

gowej, które zajęło się wykonani:m uchprzez rndę głowną w
sprawie zainicjowania
akcji budowy
„dróg Niepodległości" po wszystkich
gminach Rzeczypospolitej.
. .
Na posiedzeniu uchwailono wydanie I
tekst odezwy w tej Śprawie. Odezwa zostanie przęsłana do blisko 1000 delegatów gminnych Ligi, celem rozlepienia po
wał, powziętych

Przed
wyrokiem
na
Nowaka
l'lordt!rt:a na lawif
oskarżonu«:h.

ŁóDź, dnia 8 listopada. -

Dziś przed strasznego morderstwa. Nowak zachowuje

Sądem Okręgowym rozpoczęta została roz si; spokojnie.

prawa przeciwko 30-letniemu Zygmuntawi Nowakowi, zamieszkałemu w Łodzi
przy ulicy Przędzalnianej 54, który w
dniu 15 sierpnia w podwórzu tegoż domu
zamordował siekierą swego kolegę i mieszka•ńca sąsiedniej posesji nr 56 Gisterhetta. Straszny wypadek miał miejsce w

·
Przewodniczy rozprawie wiceprezes
Olszewski, oskarża prok. K. Kozło•wski,
powództwo cywilne w imieniu rodziny
zabitego wnosi adw. Berman, broni oskarżonego ap!. T. za,błocki.
Wyrek zapadnie najpewniej dziś.

~:t]e!;~ie~„k~~f~~~~~~~a:ettte~n~~11Jutro

bairdzo głośny, gdyż na miejsce zbiegł się
tłum ponad 1000 osób, który chciał _zlinczować Nowaka. Ten zatarasował się w
komórce i groził ;zabici~ każdego kto
się zbliży.
'
.
W GNIEiNIE.
Okręg 98 - Bartch Mabymilir.n, rolnik - 26855
. .
. .
.
Ra.tajczyk Stanisław, urzędnik prywatny - .&ó 546
Le~arze - ps~i..:hi.atrzy orz.ekh, ie mor
de:ca 1est zupełnie normalny 1 za.rów. ZaW TORUNIU.
?óJs.tw~. do~onał ~ całym sroko1em,. maOkręg 101 - Klimek Władysław, rolnik, Jabłoń
JąC 1ak1s spor z Gtsterheftem 0 gołębie.
ski Tadeusz, urzędnik
Sala rozpraw, w której odpow.iada
dziś Nowak, jest wypełniona po brzegi. Ze
Szczeg6łowe
znawać będzie cały szereg świadków
Po zsumowaniu głosów ze wszystkich
Komisyj Obwodowych rezultaty wczorajszego głosowania są następujące:

wrniki wlodzi

Okrtg 15-ty: Uprawnionych do
głosowania- 117.420. głosowało 59.656.
Frekwencja głosujących 51 procent. Odda
W LUKOWIE.
LUKóW, 7.11 Okręg 38 Luków:
nych głosów - 74.764. Kartek ważnych
Uprawnionych do głosowania 195.325, głosowa
57.635. Kartek nieważnych 2021.
łt1 l26.909
Otrzymali: I.ajb Mincberg 34.085 gło
Dr. Stoch Franc., adwokat - 58.727
Górski Władysłnw, rolnik - 49.673
s·ó w, Ks. kan. Antoni Szymanowski
19.828 głosów, Adam Cyrański, ~ 15,996
W SIEDLCACH.
głosów„ Władysław Woj.d.ełł 4.855 gło
Okręg 39 - Frąckiewicz Józef, ro'·nik 62 655
sów.
Szumowski Piotr, spółdzielca 59 819.

z~~ przesłana zosta~ie ~o :vszystk!cł1 już
gmin wraz z odpow1edmą mstrukCJą.
N
· d
·
k:
t t
ł ·
a poste ze~1~ u ons y u~wa się ponadto zarząd L1g1 w ~ast~puiącrm skła~
dzi:: yrezes .-: Tys~k1ew1cz, w_1ceprez:s~
mz. J. Krohkowsk1, dr W. Mtłkowsk1 I
płk. dypl. Szychowski, sekr. - mgr. L.
Moser, skarbnik - dr L. Bulanda.
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Zdarzenia i
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wgpadkł

(-) Do ambuady niesi.ieckiej w Pary"1 przy·
wczoraj 17-lctni niemiecki żyd, Herszci l;ryn.
szpan i wystrzałami z rewolweru zranił ciężko se.
kretarza ambasady von Ratha. Zamachowcu aresz.
towano. Oświadczył on, że czynu dokonał z zemsty
za wydalanie żydów z Niem.iee. Sl11ll rannego dęiki.
Premier Daladier wyra.ził rz;dowi niemieckiemu liwe ubolewanie.
(-) Na RUii Zakarpackiej powtarzaj, się krwa
we starcia między zwolennikami ks. Wołoszyna i
Czechami z ~ednej slrony a Karpatorusinami z dru·
giej.
(-) Na uro1:zystości w Rraty&ławie młodzież sło.
wack11 zastrajkowała przeciwko wykł11dom w języku
czeskim.
'
<:-> Mi!li~ter von Ribbentrop ogłosił wywiad,
w ~torym oswrndczył, że Niemcy nadal opierają SWIJ
pohtykt: na ścisłej współpn1r.;y z Włochami i Ja.
ponią oraz przyjaźni z Polsk1,1. Niemcy wier~Q tei
że odzydrnję kolonie.
·
•
'
(-) Książę Fryderyk Leopold Pru&k.i został
skazany na dwa lata więzienia za przestępsh110 prze.
ciwko obyczajności.
(-) Trzy angielskie hol';'!;..owce typu „Vickers
Wellesley" pobiły światowy rekord lotu na odle.
głość bez lądowania. Dwa przeleciały i Ismaila do
Portu Darwina w Australii trasę długości 11 530 km,
trzeci wylądował w Koepang (Indie Holenderskie),
przebywszy 10 625 km.
(-) Wielka Bryt!lnia powiększyła produkcję
samolotów do 4000 aparatów rocznie.
(-) Zamknięcie rachunków skarbowych za mie
sięe październik wykazało deficyt w wysokości pięć
milionów złotych.
<.-:-> Wc~-0~11j r?zpoc~a .prace polsk~ . czes~~
komisJa dehmlłacyJna. S1edz1bę delegacJi polskieJ
jest Mor,1wska Ostrawa. Z dniem dzisiejszym pod.
jęty Zi>Stał pasażerski nich kolejowy między Polskt
a . Czechosłowacją na odcinkach granicznych. Bogu·
min - Morawska Os1rawa, Gnojnik - Dobra oraz
Stumhark -' Senovesi.
(-) Duchowieństwo die::ezji łódzkiej, z inicja.
tywy J. E. k&. biskupa Jasińskiego, zakupiło dla
armii dwa ~amochody sanitarne, których wręczenie
odbędzie się 11 listopa.da.
(-) Złotym Krzyżem Zasługi został odzna<;zony
dr Mittelstaedt, h. inspektor azpitalnictwa miejskie.
go w Lodzi, srebrnym Krzyiem Zasługi dr Stanisław Frąckiewicz w Pabianicach.
był

W nadchodzącą niedziele--

Wgborg
W

do Senatu.

nadchodzącą niedzielę,

dnia 13 b.m.
w siedzibi·e Rady Miejskiej przy ulicy Po
morskiej · 16 odbędzie się zebranie Wojewódzkiego Kolegium dla dokonania wybo
ru 5 · senatorów i tyluż zastępców z województwa łódzkiego.
W zebraniu tym weźmie udział 180
delegatów wybranycll przez zgromadzenie
obwodowe.
Na zebraniu Kolegium Wojewódzkiego
przewodniczyC: będzie dr Tomaszewski, je
go zastępcą będzie inż. Wojewódzki.

nowa ko·n1ere.nc1·a
.

.

w sprawie
siraJ·liu
".
.
.
. Ł.óDZ, 8.11. -- jak ·W•adomo prace
komisji mieszanej dla ustalenia dodatkowej kategorii płac w - przemyśle kotonowym uległy zahamowaniu w związku ze
strajkami i zatargami w kilku fabrykach
tego przemysłu. Obecnie na skutek wyjaśnienia się sytuacji w tych fabrykach pra
ce komisji będą kontynuowane w dalszym
ciągu. Posiedzenie odbędzie się w czwartek, 10 bm.

lilc:u.

łabrgkac:b .
.
.
. .

zaw.com·t. Kupfe4· .mieszczą-ce, się przy
·ulicy ·Pomorskiej n -„ 1eszcze przed rozpo
częciem rozprawy przedstawiciele firmy
o-świadczyli, że robotnicy swoje natetności już otrzymali, M co okazali odpowiednie pokwitowanie.
· DALSZE KONFERENCJE.
Strajk robotników fabr.yk filcu w Łocizi trwa w dalszym ciągu. Rokowania o
likwidację konfliktu
przerwane w ubiegłym tygodniu podjęte będą w bieżącym
DO ROZPRAWY NIE DOSZŁO.
tygodniu.
Wczoraj miała się odbyć w referacie:
Na skutek interwencji związków zawo
karnym inspekcji pracy rozprawa o nale3 dowych inspektor pracy HI. okręgu zwołał
ności robotnicze z tytułu dopłaty do sta., w tej sprawie konferencję na dzień juwek przeciwko braciom Frenklom, dzier- trzejszy.

ŁODź, dnia 8 listopada. - Dziś o go
dzini,e 9-ej rano temperatura w śródmie
ściu wynosiła 10 stopni powyżej zera. W
ciągu nocy ubiegłej najniższa ciepłota wy
nosiła plus 8 stopni. Ciśnienie barometryczne utrzymało si~ bez zmian i wyrro1si
ŁóDź, 8.11. Nocy dzisiejszej . obok Szaleńcem zaopiekował się posterunkowy
752 milimetry. Pogoda będzie nadail po- domu nr 272 przy ul. Piotrkowskiej dostał PP., który wezwał karetkę pogotowia PCK
chmurna, ale stOSU1tkowa r '1.
napadu szału jakiś młody ubogo odziany Mężczyznę obezwładniono i przewieziono
Wiatry z kierunków pt- .. „iowych.
Okręg 16-ty: - Uprawnionych do glo
mężczyzna. Poszarpał na sobie ubranie i do zbiorni przy ul. Przędzalnianej. Na raW OSTROWIU MAZOWIECKIM.
sowania
127.767.
Głosowało
70.009
usiłował
się rzucić na paru przechodniów. ·zie nie zdołano ustalić personalii obłąka
Okrę~ 41 - Erdman Alfons, ro'-nik 7'?, 854,
Frekwencja 55 procent. Oddanych głosów
nego, który może mieć około 28 lat.
Mystkowski Stanisław, rolnik 65 284.
101.081. Kartek ważnych - 62.506. KarW LOMżY.
tek nieważnych - 7.503~ Otrzymali:Ma·
Okręg 42 Dobkowski Józef, nauczyciel rian Wadowski - 38.337 głosów, Józef
.&imn. 71 051, Sleszyński Stan.islaw, rolnik 47 727 Mi!ewski - 31.659
głosów, Stanistawa
Macińska 1.5.576
głosów, Andrzej LeW SUWAŁKACH.
Okr~g 43 ~ Ryszika Józef, rolnik
80 443, wandowski - 15.508 głosów.
w ,1iedzielę już w godzinach rannych
119.ai
!li
1'
_..
.,..
dał się zauważyć większy napływ wyborPankiewicz Micha!, urzędnik 59 354.
ców do lokali 1kcrnisyj obwodowych. Przed
Okręg 17-ty: Uprawnionych do głoso
Przebieg wyborów do Sejmu na terenie trzymał w Pabianicach 1tajwiększą ilość gło
wania - 127.441. Głosowało 75.448. Pabianic jak i na terenie powiatów łaskiego sów, bo 8.795. Kandydatura p. .Wendlera południem już głosowało przeszło 30 proc.
W GRODNIE
Głosowanie odbywało się w zupełnvm spoGRODNO, 7.11 - Okr~g 44 Gr<>dnor
Frekwencja 59 procent. Oddanych głosów i sieradzkiego stang,~iących J!<rcg. wybor- p~:mimo. fo nie przeszła, bowiem :ws!e .na kąju. Większa frekwencja dała się zauważyć
Uprawnionych do głosowania 212.259, głos<>wan<> - 109.766. Kartek ważnych - 69.971. czy Nr 21 był zupełnie spoko1ny 1 władze mego nte głosowały. Z okręgu pabianickie- wieczorem. Po zamkmęciu lokali wybon174.073
Kartek nieważnych - 5.517. Otrzymali. policyj~e żadnych incycf.entów nie :i;:anoto- g!J - .iak wiadori~o - wybrani zostali dwaj czych przystąpiono do obliczania głosów.
Krzywiec Michał, rolnik - '\04.320
wały. w ciągu dnia przez miasto przeje7.dża p1erws1 kandydaci t. j. pp. Loop.old i Bart- Okazało się, że największa frekwencja w ob
Budzanowski Teofil , insp.\ szkolny - 90.138 Michał Wymysłowski - 35.755 głosów, ły
auta oraz wozy tramwajowe udekorowa- czak.
wodach wynosiła 75 proc., a najmniejsza
Edward Dutkiewicz 33.023
głosów, ne zielenią i oblepione afiszami pro.pagando
' (gmach Zarządu Miejskie20) 66 oroc. Sre'
W OLĘBOKIEM.
Józef Socha, - 21.215 głosów. Ignacy Le wymi nawołującymi społeczeństwo miasta POWSTANIE MIEJSKIEGO OBYWATEL.;. dnia frekwencja głosujących w Zgierzu wydo wzięcia udziału w głosowaniu. Poszcze- SKIEOO KOMITETU ZIMOWEJ POMOCY nosiła 71 proc.
Okręg 48 Pimonow Borys, rolnik 75 691, wiak - 19.173 głosów.
Wysłoućh Bernard, dyr. szk. roln. 48 246.
gólni .kandydaci na posłów z okrę~u Nr. 21
BEZROBOT'NIYM.
Około godz. 24.30 j:uż wkończyły niektóNaczelne władze państwowe powzięły re obwody obliczanie głosów. Okazało slf
Powyższe cyfry mogą jeszcze ulec pe~ przeprowadzali dość silna agitację na rzecz
W STANISLAWOWIE.
wnym, nieznacznym zmianom, które po swych kandydatur. W pobliżu binr obwodo- decyzję wznowienia w roku bieżącym już że wszedzie dominował .k andydat na~zego
wych komisyj wyborczych pełniła służbę po obecnie działalności ,kon1itetów zimowej po- miasta p. Piaskowski.
Okręg 66 świętnirki Michał, wicedyrektor
K.K.O. - 126 629, dr Wala1jski Iwan, adwokat - ewentualnym wprowadzeniu nie wpłyną na licja, pilnu.iąc przestrzegania należytego po- mocy bezrobotnym na terenie całej Rzecz)'!Na 18.000 uprawnionych do głosowania
ostateczne wyniki.
rządku i niedopuszcza.fąc do agitowania w pospoJitej.
87 453
oddało głosów 12.91'4.
pobliżu samych biur. frekwencja głosują
W związku z tym wojewoda łódzki wyKandydaci otrzymali (kolejność kandycych początkowo była niewieik.i, natorr:iast dał zarządzenie powciania do życia Miejskie datów według kartki wyborczej): Lepecki
w godzinach pO'połudnlowych i wieczornych go Obywatelskiego Komitetu Zimowej Po- 4.724 gł„ Piaskowski f>.814, Ciep!nfk 5.032,
mocy Bezrobotnym w Pabianica.ch. Organiza Placek 801, ZUbert 3.724.
zna~zftie w!rosła.
Dowodem tego były dość długie ,,ogon- cyjne posiedzenie nowego K01mitetu odbę
W .każdym obwodzie w głosowaniu naj·
ki" wyborców przed biurami wyborczymi w dzie się w środę, dnia 9 listop~ria rb. o go- "'-'.ięcej głosów otrzym11.ł Piaskowski. następ
d
;:
i
nie
rn-„'.'!
w
sai~
kina
„N·,owości"
orzy
u,!.
h:e Cieplak, Le!;'eCki. Zubert i ~lr..cek.
tym okresie d1nia wyborów.
n·aib~edniejszych
Ogólna frekwencja gło,sujących w samych Kościuszki 14 w Pabianicach. Porządek
Ciekawie p~~.::stawiały sie wyborv w
tóDź s. I I. _ Tak iak w latach ubic-j do rozpoczęcia akcji tranowej.
Pabiani~ach wyniosła 74 P.roc.ogólncj lic.zby dzienny posiedzeni;i bedzie nastcpui ą cy: Zd Łagiewnikach, gdzie głosowali wyhorcv z
ga_ienic. cr.tczytanie proto k ółu z posicdzenla rześci naszego miasta . act.ministracvin;t' nagłych i
nadchodzącym o.kresie zimowym
Jak się dowiaduj emy Ubezpieczalnia . upr~wn101~yh do głoso~ai~1a, co sta1.1ow1 ':" poprzedniego
. snrawozda nic z aik- leż ącej do gminy Ła~iewnillc Dowożono ich
1
najbicdni'ejsze dzieci szkół powszechnych w ofiaruje miastu w c•krcsie do marca roku porownamu z. J?<>Przedmm1 wyborami d,uzy cji Komitetu zaKomitetu
rok
1937-38, wybory: a) Wy trzema autobusami d-0 Łagi ewnik. J?"dzie pa1
Łodzi otrzymywać będą bezpłatnie tran Jecz przyszłego 5.000 recept na tran po 200 grar- pC1stęp ( dawn e1 50 proc.)
d z iału Wykonawczego, b) sekcii prooaganniczy. Już obecnie czynione · sa za pośred- mów każda, czyli po 1.000 każd~go micPoszczególni kandydaci na po słów z dowcj, c) sekcii zbiórkowe-fina nsowe( d) n nwał z tego powodu nżyw ln nv ruch. tak że
trurlno było nawet utrzymać porząd ek.
nictwcm Zarządu Miejskiego przygotowania siaca.
I okrę_gu wyborcze~o Nr. 21 otrz;:mal1 w Parozdzi elczej. e) Kcmisii Rcwizvjnej,
Na podstawie pierwszych obliC7e11 7.P"le. z recept korzys tać będą naibardziei po: bian1cach następ~1ącą ilość głosow: PP. L<.r f)sekcji
delegatów na posiedzenie \VQjewódzkietr-zebująca, anemiczna i za~rożona płucami opold 5.438. głosow, Bartczak 3.8CJ9, .Kola~a go Komitetu i wreszcie ostatni ounkt 5-ty rzanie mi eli naclziciP. 7P bPd:i. miell sw'ego
nrzedstnwiciel a w Sejmie, iedna.k nóźnieisze
dziatwa szkół powszechnych. przy czym po 6.900, Pawlik 7.800. )edyny pab1an1czainin posiedzenia - wolne wnio~k i.
~omunikat y prasowe · przyniosły inne wla,.
tran dziecko będzie się mQglo zgłosić z re- k~n.dydat na J?Osła, hguru1ący na 5-tym
aom().;r; · nnd::im; „r~t::ili T.enerki ; Cieplak.
cept,ą _d-0 ap_t.ęki Ubcz;Q~cząlniM
mteJ$CU ( ostatm!!l) p. .W e-ndl~r Edwa~d o-
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1Wysokie
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Drużgna
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powinni

odnieść

zwyci~stwo

bokserzy nad

1

Łotyszami.

W dniu 13 bm„ gdy nasz pierwszy gar dyczne wypady.
Zawodnik już nie młody i ma nawet
nitur bokserski walczyć będzie we Wrocławiu z Niemcami, druga reprezentacja• łysinę.
Polski rozegra zawody w Toruniu z teaTjasto jest bokserem agresywnym, któ
mem Łotwy.
ry potrafi narzucić duże tempo. Macha rę
Ł'Otysze nie są klasą europejską w bo- kami przez trzy rundy jak wiatrak. Ciosy
ksie.
j1ego są jednak Qbszerne i sygnalizowane.
się na żadnym stylu i
Ciężki Knesberg jest też zawodnikiem
Nie
wzorowali
W powstałych wagach zwyciężyli
kształcili się samorzutnie bez żadnego z niemłodym. Jak wszyscy Łotysze jest on
Włosi. W koguciej Bertoli poł<liżył na ło
patki Łazarskiego przez złamainte mostka, góry nakreślonego .planu. Są oni ambitni słaby technicznie a w dodatku powolny i
i wytrzymali, ale o pięściarstwie mają czuły na dosy.
jut w 1 min. 10 sek.
bardzo małe pojęcie.
Nasza druga, reprezentacja wygra wy
w lekiej Magni wg min. i 50 sek. wy
Drengers - to zawodnik typowo 'de- soko imoże nie oddać ani jednego pungrał przez złamanie ITl'Ostka z Kawałem fensywny; zwala sobie jcrl y11 =„ na spora- kh.t.
Wł. przy czym w pojedyńczym nelsonie
---()QO-trzymał pokonanego co najmniej dwie minuty, czym wyczerpał go zupełnie.
W półśredniej Rescioscki w 4 min. 13
sek. położył na łopatki, łamiąc mostek,
_ Kauca.

zapaśników

wloskit:h

nie miała słabych punktów
Oczekiwany z dużym zainteres-0waniem
w Łodzi mecz zapaśniczy w stylu greckoirzymskim Rzym - Łódź zakończył się
spodzi ewanym zwycięstwem Włochów w
stosunku 6:1. Pod naizwą Rzymu wystąpiła właściwie reprezęntacja Włoch, która
w ub. sobotę pokonała w identycznym
składzie i stosunku reprezentację Polski.
Zaw.ody miały uroczyste ramy. Otworzył je prezes PZA P· Mailinowski, witając gien. Thommee i P k. Kurka oraz zapaśników włoskich.
.
1

Remis i

Drużyna włoska, skł'a.dająca się przeW średniej doslćonale zbudowany i
ważnie z mistrzów nie Il\liała sła1bych pun nadzwyczaj silny Galegaitti w 13 min. po~tów. Wszyscy wykazali nadzwyczajną si łożył Hinca.
Hinc sprytnie unikał
łę i niemal doskonałą te~hnikę chwytów. walki, uciekając z maty.
·
1.i'izycznie prezentowali się pierwszorzędnie, mając pięknie wyrobi0iną muskulaturę
W półciężkiej Silvestri w 2 min. 30
caiłego ciała w prz;eciwi~ństwie do na- sek. pokonał męczącym podwójnym nelso
nem Dąbrowskiego.
szych „,tluścioichów'.
jedyne zwycięstwo dla t.odzi odniósł
W ciężkiej pupilek publiczności JaikuKulesza w wadze piórkowej, wygrywając bowski .pr~egrał z Donattim. Po 14 min.
na punkty 3:1 z GaveJJim. W,'yższy 0 gło wskutek krwawienia nosa nie mógł dalej
wę Włoch nie mógł sobie zujpełnie pora- walczyć.
dz'1ć z krępym i szybkim łodzlianinem, któ
Na macie sędziował p. Gałuszka na
ry rozumni1e przeprowadził w~1lkę. Zwy- zmianę z arbitrem włoskim.
.cięstwo t>o zostało owacyjn~e przyjęte
Nadprogramowo odbyła się walka w
przez licznie zgromadzoną pmbliczność. \ stylu wolno - amerykańskim. Po żywym
Kulesza zaprezentował się bard1zo dobrze. przebiegu wygrał ją Kauc.
~·

,

ZA BOJN'I i AWJ\NTURY
Z•lłAllDOWIE.

ZAll\ICllllfTO DOlllCO W

łatwe zw:t•cięsłwo

fieuer - Zjedno«:zone 8:8, lff.P - H.f 10:6

Odbyły się dwa mecze bDkserskie ol się zwycięstwem drużyny łódzkiej w stQmistrzostwo drużynowe okręgu.
sunku 10:6.
Mecz Geyer - Zjednoczone zakońW muszej Jarmakowski (KE) poddaje
czył się wynikiem remisowym 8:8. Geyer się w II. r. Szwedowi. W koguciej Gramwalczył bez Usielskiego, Augustowk:za, bo (KE) zwyciężył zasłutenie Popielatego. W pi'órkowej Marcinkowski (IKP) po
Wojciechowskiego II. i Szatkowskiego.
w muszej Ostrowski (Zj.) otrzymał ko_nał Młynarskiego. 'J! lekki~j Kowalewzwycięstwo nad Kamińskim. W koguciej ski (IKP) pokonał W1tkowsk1ego.
Wojciechowski I. (G) pokonał Czarneckie
W półśredniej Taborek odniósł zwycię
go. W piórkowej Dolata (G) odniósł suk· stwo nad Kubiakiem. W średniej Kila'ński
ces bijąc wysoko Michalaka.'
Wlekkiej (KE) w półciętkiej KraszewslCi (KE) oKałiński (G) otrzymał punkty walkoverem ·trzymał punkty walkoverem. W ciężkiej
W półśredniej odbyła się sansacyjna Pietrzak (!KP) zwyciężył Kra·wczyka.
walka między Mikołajczykiem (G) a Kijewskim. Do połowy drugiej rundy Mikołajczyk jest w przewadze, nieznacznej ~le
pewnej. W pewnej chwili nadział się on
na cios i był groggy l nieustannym trzydel'I01RKOWAi5ULEJOWA
maniem się uratował przed wyliczeniem.
przy u\ Wólczanskiel 232/4 odchodza
W trzeciej Mikołajczyk nie był jeszcze zu Zo dworca
godz. 6.00, 7.30, 8.30, 9.30, li.OO, 13.30. 15.00
pełnie przytomny i z trudem dotrwał do
16.30, 18.00, 20.00 i 21.00.

ODJAZD 4111on11sów
lWEKD

końca.

Dogodne

W średniej Bartosiak (Zj} zwyciężył
Zarząd WO ZPN zabron.ił żyrardowian\ wać swe spotkania mistrzowskie w Warce_ rozgrywać mecze. piłkarskie w\żyr~rd.o szawie. Ponadto w sprawie tej prowadzi Ostrowskiego. Pisarski (G) w pókiężkiej
wie, a to wcbec ciągłych awanf\ur 1aik1e zarząd WOZPN dochQ<lz.enie I według krą i Dressler (Zj) w ciężkiej -0trzymali punk
towarzyszą ~eczom,
.
.
żących ~iadomości żyrardowiance grozi ty walkoverem.
Mecz IKP. - Krusche En·der zako1kzył
żyrardowianka będzie musiała lrozgry- skreślenie z listy członków WOZPNu.

ooo---

Sportion
na
(Zf!lt! erupiJ ~~S--IM~YP::.-;:O~;wn-ioni1c~
po
nad A.KS 5:3 (2:2)
SZEREGI
zwycięs1ł"W'ie

Na boisku Amatorskiego KS ,·na BałUtach odbył się ostatni w sezon\e jesiennym meci o mistrzostwo łódzkil;j grupy
klasy C pomlę<lzy zespołami Spc.)rti-0nu i
AKS-u. Zawody po bardzo cleka~ei grze
zakończyły się zwycięstwem druż)'lny Spor
tionu w stcsunku 5:3 (2:2).
Zwycięstwo przypadło Sportionpwi n\e
zbyt łatwo. Przy stanie 2:2 AKS 1 zdobył
trzecią bramkę nieprawid\·owo (pi\ka była odbita od płotu za bramką, pio czym
jeden z napastników dobił ją do gola),
sędzia jednak nie zauważył autu i przyznał AKS-owi bramkę.
Drużyna Sportionu nie dała
się tym
wyprowadzić z równowagi i uzyskała decydującą przewagę, która wyraziła się w
3-ch dalszych bramkach. Najlepsi w Spor
tionie - Skibiński, Puszczyński i Mih."'Ołajczyk. Puszczyński strzelił 4 bramki, Mikołajczyk 1.
Dla pokonanych bramki zdobyli lewy

sunął się na pierwsze miejsce. przed

żynami

dru-

S ~ 1EJ

l.1G1 'M. OR ~
N 1ALNE] l
'! K Q LO
'

AKS i Odrodzenie. Wszystkie .
trzy wymienione zespoły, jak nai klasę C,
repreientują bardzo wysoki poziom. jest ' 1
to niewątpliwie najsilniejsza grupa roz- •
grywkowa w tej klasie.

Czu

IDłł:Z

\a•~
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lHS-lJI

dofdzie do skutku 1

Propagowany na nadch<>dzącą niedziemecz. beniam~nka ligi Union - Touringu
ze spadającym z ligi ŁKS, o puchar kibiców, niestety nie dojdzie do skutku.
Union - Touring odmówił gry, tłoma-

lę

cząc się przemęczeniem drużyny.

Jak

się dowiadujemy, mecz ŁKS - UT
jednak dojdzie jeszcz.e w b. sezonie
do skutku na tyczenie komitetu pomocy
zimowej, który w dniach naijbliższych wez
zwie społeczeństwo sportowe Łodzi do
łącznik (2) ; prawoskrzydłowy.
zorganizowania sz.eregu imprez na rzecz
Po zwycięstwie zespół Spo rHonu wy- P-0mc.cy. Zimo\\' r ·
może

kilku

Runda jesienna mistrzostw piłkarskich
klasy A została oficjalnie zakoń
czona, a obecnie rozgrywane jedynie będą
r.i ccz zal e głe. W najbliżs~ą niedzielę UT
li rozegra mecz z Ł TSG.
W Pab ianica'h PTC „_ Zjednoczone.
W rtajbłiższą niedzielę o'dbędą się dal
sze rozgrywki bokserskie d> mistrzostwo
drużynowe łódzkiej klasy .A\.
W Łodzi walczyć będą: .Zjednoczone IKP i Geyer - Wima, zaś '-~' Pabianicach
odbędzie się mecz Krusche \Ender - Hakoah. Są to właściwie ostatn\ie już zawody
o mistrzostwo klasy A wyzn1aczone kalen
clarzykiem ŁOZB a ponad to jeszcze tylko
dwa mecze zaległe Zjednoczo 1e - Krusche
Ender i Hakoah - Wima któr\: zatl.ecydują
o spadku jednej z drużyn do \klasy B.
O mistrzostwo drużynowe \lódzk!ej kia
sy B odb~dą się w niedzielę ·clwa mecze
bokserskie: Sokół - Gwiazda 1 w Łodzi i
TfSJ - Geyer Il w Tomaszowi~.

.„
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,,EC HA\''

do Cyrku Staniewskich w todzi 11 Ale.ie
Koścmszki 5-7. - Okaziciel nini~-~sze
go .kuponu, przy kupnie jednego )iletu
normalnego, może wprowadzić ru~ą
osobę na identyczne miejsce zup\~łm e
bezpłatnie. Kupon ważny na miejsca
siedzące. Kupon ważny tyMko we ~to
rck, dnia 8. 11. o godz. 20.15 wi~-::z.
:Wyciąć i przedłożyć w kasie.

kudz1es1ęciu zgłoszeń młodych p1ęśc1arzy.

Andrzeja 14) ątwana dla publicznofoi codziennie

Odbyło się oficJ· alne zakończenie sezu próc1.1 niedziel i świtt od g. 10 do 21. w soboty
.

•

nu sportoweg-0 RTS Widzew w foroue oryginalnej imprezy sportowej.

od g. 10 do 19,
WYSTAWA OBRilóW prof. art.-mal. :ANTO·
NIEGO WIPLLA p.n. ,,Nasz krajobraz, góry i mo.
rze" plizy ul. Plotrkow&kiej 113.

BAWEt.NA.
NotoWania .o dnia 7 Ustopada.

NOWY JORK: Jo.co 8.94, listopad 8.46, grudzień
8.44, styczeń 8.36, luty 8.35, marzec 8.37, kwiceień
8.27, m11j 8.18, czerwiec 8.11, lipiec . 8,05, sierpień
7.97, wrzesień 7.89, październik 7.81
LIVERPOOL: loco 5.01, listopad 4.69, grudzień
ł.67, styczeń 4.69, luty 4.70, marzec 4.71, kwiecień
4.71, maj 4.71, czerwiec 4.71, lipiec 4.71, sierpień
4.68, wrzesień 4.66, październik 4.63, li$topad 4.64
Egipska (Sakell.): loco 8.40
Upper: loco 6.38, listopad 6.19, styczeń 6.24, ma.
rzec 6.25, maj 6.26, lipiec 6.27, wrzesień 6.27, październik 6,08, liotopad, 6.61
.
BREMA: loco 10.23, grudzień 9.32, styczeń 9,37,
manc«; 9,43, maj 9.52, lipiec 9.53, październik 9.55

Co nas p• pracy rozweseli?

PAPIERY PAŃSTW0,!'1EIA-N. BEZ WIĘ:KSZYCH

""

Zainteresowanie i obroty papierami państwowy
CASINO - Więzienie bez krat.
mi było średnie, przy spokojnym uspoeobieniu;
CAPITOL: - Złotowłosa.
Z premiówek Dolarówka i Poż. Inwestycyjna
CORSO: - Człowiek który iył dwa 1 emisji odchyleń kursowych nie wykazały, a serie
zaś l emisji zwyikowały o 25 gros:r:y.
razy.
W grupie inn)leh papierów pa~stwowych 4 i pół
CYRK STANIEWSKICH. (Aleja Koś procentowa
Poż. Wewnętrzna straciła 0.25 procent,
ciuszki 5-7). Program światowych 11 5-proc. Poż. Komvcrsyjna 0.50 procent.
Poza tym obracano 4.proc. Poż. Konwel"!yjnt
atrakcyj. Codziennie 4.30 po poł. j 5.15
orai listami i obligacjami banków państwowych.
wiecz.
·
·

EUROPA: - Florian.
MALE OBROTY LISTAMI ZASTAWNYMI.
GRAND KłNO; - ProJ.esor Wilczur~ ,
IKAR - I. Prawda zwycięża. Il. Dwaj· • Zaintel'll~Owanie P~fatn.rmi papiec1uni lokacyj~
nymi ~yło bardio małe, ogółem ~ transakcjach o.
mężowie pani Vicky.
ficjaln~'th zanotowano cztery gatunki listów.
JAR: - Na scenie: Lalki, laleczki; na
w grupie stołecznej 4 i pół proc. Ziemskie w
ekranie: Zuzanna idzie w świat.
~amawie i 5·proc. m. Warszawy 1936 r. 11trzymał7
METRO: _ Buziaczek
się na ustal~nym poziomie, a 5.proc. m. Warszawy
1933 r. zwyzkowały 0 O.SO procept.
MIMOZA - Wrzos.
Grupę prowinejonalnt reprezentowały 5-proe. m.
OśWIATOWE. I. Pan redaktor sia-1 Locki '1933 r., które podniosły się o o.25 procent.
leje. Il. Na Sybir.
.
OAZA_ Ułan księcia Józefa.
PAPIERY PROCENTOWE.
,
PALACE _ Ostrożnie profesorze
Poź. Inwestycyjna 1 emieji 84.25, I emisji serii'
PRZEDWIO~NIE·
ł d .ść
93.00, Dolarowa 3 !erii 42.00, Konsolidacyjna 1936
·
0
...,
•ruga m O O • 66.75 (drobne), Konwersyjna 1924 r. 68.50, Pań.
RIALTO: - Tygrys Esznapuru.
siwows. Pożyczka Wewnętrzna 1937 roku 65.25.
RAKIETA: - Druga młodość.
7% L Z. Pań11wowe10 Bmnku Uolnego
83.2~
SŁOŃCE. - I. Pan redaktor szaleJe, 8% L. Z. Pa611wewe1• Ba~ku Rolnego
94.0~
7% L Z. Panku Ge„. ~r•Jowego 2-'l em. 83.2;i
.
II· Na SYb tr.
8% L Z. Banku Go.. E:rajowego 1 emisji 94.00
STYLOWY - Pobrali się za wcze~nle.. 7% Obł. Kom. Ba•ka Goap. ~raj. 2-3 em. 83.2~
TON. - ósma żona Sinobrodego.
8% Obł. Kom, Baaka Goep. Kraj. 1 emisji 94.00
Z.~CHĘTA. Przedziwne kłamstwo 51ifa% L. Z. Banku G•ap. Krn_jow. 1 emisji 8}.00
·
5%% L. Z. Uan1'u Goi,. KraJow. 2-7 em. 81.00
r.r·'jiny p ietrowny.
5%% Obł. Kom. Banku Gosp. Kraj. 1 emisji lll.00
TEATR POLSKI.
Dziś we wtorek i w środę o godz. 8.30 wieczorem, ciesząca się niesłabnącym powodze·
nk:m satyryczna, niezwykle aktualna sztuka B.
Shawa „Major Barbara" w reżyserii dyr. K.
Borowskiego, a w koncertowym wykonaniu:
Ludwiżankl, Chojnackiej,
Krasnowiecktego,
Czerwińskiego, Kondrata, Nowosielskiego i innych.
TEATR POPULARNY.
Dziś we wtorek i w środę o godz. a.15 w.
ostatnia. nowość Teatru Popularnego urozmalccna mnóstwem śpiewnych wstawek i tańcami,
ś~Mna komedio-opera Kamińskiego „Skalmler~an·lli." z udziałem Doree, JurdzitiskleJ, Topolsk{e'}, Dejunowlcza, Pietraszkiewicza, Matuszkiewicza, Zonera, 1. innych. Reżyseria Br. Dą
browskiego.

G••· Kr. 2-3 i 3N em. n1..oo
51h% Obl Kom. Danku Gosp. Kraj. 4 em. lll.00
6% Obl. Banku Gospr>d. Krajowego 3 em. 97.00
Ziemskie w Warsza.wie 1924 r. (gwar.) wartość ku-'
po nu 89. 73, Ziemskie w Wari;zawie seria 5 64.50,
m. WarslJllwy 1933 r. 74.50, 1936 r. 72.75, m. Lodzi
1933 r. 66.25
'
5~% ObL Kom. C.

.

ŻYWE

lTYLKO

2.50

er.

Zainteresowapie papierami dywidendo~mi było

dość duże, przedmi2tem transakcyj oficjalny•ch było
dziesięć gatunków a~o/i· ,
.

Bank Polski 125.50, Bank Zachodni 37.50, Cu.
kier 37.00, Węgiel 36.25, Lilpop 88.50, Modrzejów
21.50, Ostrowiec s. B 63.50, Starachowice 43.50, Ży·
rardów 61.50, Haberbusch 53.00
„.
GIELDA ZBOZOWA.

. tt~}u.ł

'

WARSZAWA, 8.11. - Urzędowa ceduła giełdy
zbo!owo • towarowej 1a 100 k;, n towa1 standar.
łowy lub średuicj jakoiei. parytet wagon Warsza.
wa, w handlu hurtowrm przy dostawie bieź1Jcej:
• Pszenica czerwona uklista 22.25 - 22.75, jedn.,_
hta 21.00 - 21.50, zbierana 20.50 - 21.00, żyto I •
14.75 - 15.75, męka pszenna gat. I wyc. 30-pro~
39.50 - 42.50, SD.proc. U.OO - 39.00, mok'a żytni•
gat. I SO-proc. 26.00 - 26.50, 65.proc. 24.25 - 24 71),
mQka razowa 95.proe: 20.00 - 20.50
·

•

JESIEŃ-ZIM \

IBiesił;cznie

odnoszelllem do domu

Jutro na

'

~

l

I

OBROTY AKCJAMI.

Mianowicie: sekcje: lekkoatletyczna,
SALON SZTUK PIĘKNYCH KAROLA
WINSZUJEMY .
kolarska i piłkarska rozegrały ze sobą me ENDEGO, Nawrot 8, tel. 153-55.
POZNA.N, 8. Il. - Urzędowa ceduła ~iełdy
jutro: Teodorowi.
zbożowo - ~owarowej w Poznaniu.
"
cze piłki nożnej. wyścig kolarski na 1009
Wschód słońca 6.45.
Ceny orientacyjne: pszenica 18,25 ·_ 18.75, żyto
mtr. sztafetę lekkoatletyczną 4 x 200 l ząi
14.00 - 14.50, mąka pszenna gat. r wyc. 35.proc.
Zachód słońca 15.54
wody strzeleckie. W ogólnej punktacii
36.00 - 38.00, SO.proc. 33.25 - 35.75, mąka żytnia
Długość dnia 9.09.
gat. I SO-proc. 25.00 - 26.25, 65.proc. 22.75 - 24.25
wszystkie sekcje zdobyły po 8 punktów Ubyło dnia 6.58
ciekawe jednak, że w biegu sztafetowym
Tydzi1e.ń 46.
piłkarze okazali się lepszymi biegaczami
od lekkoatletów i -Odnieśli zwycięstwo.
RTŚ Widzew uruchomił świetlicę któZurnale mód
ra cieszy się dużą frekwencją członków '
klubu, zaś wkrótce w hali przy ul. Rokicin
skiej rozpuc:onie się zaprawa zimowa dla
kosztuje abonament „ECHA„
~awodników wszystkich sekcyj.
1
poleca .Biuro Dzienników .PROMIEN„ ,
W dniu 20 bm rozpoczną się rozgr}'Y' 2
Ł6d:ł, Andrzeja 2 1 teł, 112-98
ki bokserskie o mistrzostwo drużynowe JtRllamera~ aamewłał motu•
;.od
kaidogo
dni
a
miesiąca.
·
·
Polski, "' których weźmie również udzial
JZW!ĄZBK Młodzieży Chrze§ciJańskiel - Po'·sk'l
Zwirki 2 (Karola) - tel, 182-łl, .,YMCA - wynajmuje pokoje umeblowane dla
tcgoro(;zny mistrz Łodzi - IKP, Losowa·, I
Plotrkowaka 11- tel. 102•29. kawalerów (chrzeScijan), z utrzymaniem lub bez
nie terminarza mistrzostw Polski odbędzie
obiad:
1 łny odbiorze "adadal1tr1ejl Żwirki! (Karol" Mieszkaócy mogą korzystać z sali g1mnastycz·
si~ iutro. w Poznaniu. Na losowanie to
nel.
pływalni,
natrysków,
czytelni
!to.
Zglosze·
/ bb Piotrkeweka 11 prenumerata WJllOll 2.10 g&
R{) sółz makaron em, sztuka mięsa z SO
wyjeżdia ~.a P.Rznania del~gąt IKP.... l
nia przyjmuje Sekretariat Polskiej YMCA. 11\
. .
..
'
sem
chrzanQ-wym, kom,rot z ja błek.
. . - . - ··
--- „
'
Mn.nluolri 4a. tel. 250-10, w itodzinacb od 8- 22.
~

I

--„„„„„„„...„...

słoWach.

Pogotowie Miejskie 102-90
Pogotowie CZerwonego .Krzyża 102-40
i 133-33

W dniach 17, 18 i 19 listopada odbę
Pogotowie Pryw. Lek. Chrz. 1111-9
dzie się w sali Geyera „Pierwszy krok bok
Straż Pożarna tel. 8
scrski" dla okręgu łódzkieg.o. Termin zgło
Ubezpieczalnia Społeczna 197-65
szeń do „pierwszego kroku" upływa 10 b
Tow. Przeciwżebracze 277-62
m. Zgłoszenla przyjmuje sekretariat ŁOZB
za wpłaceniem wpisowego po 2 zł. o'd za-,
·
wodnika. Zainteresowanie ,,pierwszym kro MUZEA _ BIBLIOTEKI _ WYSTli r 1
kiem:· j~st duże, spodziewać się ~ale~y kil
MI EJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA (~l;c~
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LOGIKA.
- Mamusiu, mamusiu1 oo ~ jest murzyn?,
- To jest taki człowiek, syneczku, co
ma czarną skórę?
- A dlaczeg-0 murzyn ma czarną skó
rę?

białą,

anAM cm1Ls11 I

l

111 11 JJ

I

1

ŁZ A.
pror·o k a

i

·liifW

Powieść
t~edaktor

- Doskonały pomysł zabe?pieczenia się z.arówno
przed ciekawością, jak też i ewentualnym niezadowoleniem Malgaszów. Wynika jednak z pańskiego opowiadani.a, że O'Rurke mieszka w pobliżu v_Łzy prorqka"i czy
tak?

8)

I
1

-

Owszem, tak.

- A
w tej na

czemuż

pół

p.ana odsunitł i
rozwalonej chacie?,

!kazał

na mieszkanie

i. . _,··;

- Dawniej mieszkaliśmy w 11Iej wszyscy i dopiero
stosunkowo bardzo niedawnQ .O'Rurke wykończył na
mieJ·scu posadzenia „Łzy proroka", jak słusznie r.P b.l' •. ·
J a 1anir
kwiat ten nazywacie, okazały dom i przeniós.} i si,,.~.xm
z Cl eo, a mnie nakazał pozostać w chacie.
-.r niedawnym czasem spotkaliśmy się w dżungli i 1 '. zyszło między nami do sprzeczki, w czasie której ciął mnie niespodziewanie toporem. J.aki miał w tym wszystkim cel i co
zamierzam, na to pytanie nie mog·~ panom dać odpowiedzi.
- No, przy okazji złożymy wizytę panu O'Rurke
i może osobiśde od niego dowiemy się bliższych szczegółów zakończył Jerzy.

r:-

Po jednodniowym wypoczy1tku, Piotr przywołał swojego Kinga i pod jego przewodRictwem ruszyli przez bagna w dalszą drogę. Przejścia, którymi szli, były ogromnie utrudnione. Nogi więzły im w bagnistym gruncie
prawie do kolan, miejscami po pas brodzili w płynnym
błocie, połyskującym
na powierzchni, jak gdyby rdzą
lum plamami krwistymi, to znowu brnęli w lepkiej mazi,
której niesposób było zmyć axl z ubrania, ani z powa-

naczelny: francilZck Probtt.

lanego nią ciała. A nad nimi unosiły si·ę roje moskitów,
które cięły ich swymi żądłami do krwi, zadając taki
straszny ból, że obłędu można było dostać pod jego
wpływem. :rw.arze mieli zapuchłe i zniekształcone, kiś
cie rąk jak dobrze wyrosłe w piecu bochenki chleba.
Szli tak nie dłużej nad dwie - trzy godziny, ale odnosili
wrażenie, że idą co najmniej kilka dni.
W końcu jednak bagniska skończyły się i opodal przed nimi rozbły
sła gładka toń wód kanałowych. Przyśpieszyli kroku i po
kilku minutach znaleźli się już 1ta brzegu kanału.
Upał
był wprost piekielny, toteż z rozkoszą zanurzyli się
w chłodnej wodzie, pragnąc jak najprędzej zmyć z siebie wszelki brud podróżny.
Wyszorowawszy się przyzwoicie, przepłynęli na drudość wysoki brzeg kanału, gdzie wyprali zbrudzoną
garderobę i rozłożyli ją do suszenia na trawie. Ilość
moskitów była wprawdzie na tym brzegu daleko mniejsza, nie mniej jednak znajdowały się tu one i w dalszym ciągu dokuczały im ogromnie. Ale suszenie garderoby nie trwało dłużej nad parę minut, zaledwie bowiem rozciągnęli ją na trawie, a już w następnej prawie chwili słońce wyciągn~ło z niej wszelką wilgoć.
Ubrali się przeto i - w drog~. Tajemnicza wysepka n.a
wyspie była porosła tak samo potężną dżunglą, jak tereny przed bagnami. Lecz w wielu oddalonych jeszcze
od nich miejscach spostrze~ali wykarczowane tereny,
na których uprawiano zapewne jakieś rośliny dla
O'Rurke'go.
gi,

rę

Szli tak prawie cały dz ień. Pod wieczór, gdy za paminut mające zajść słońce wywołało na niebie najcud-

Odbitp w drukarni Jana

StypuJk~WIJtltet>

:., w Łodzi, żwirki 2. -

Głupie

pytanie. Przecież, gdyby
toby nie był murzynem.

miał

„

meJszą, jaką

tylko wyobrazić sobie możn.a! olbrzymią
zobaczyli daleko przed sobą wielki biał.r. budynek.
- To pałac O'Rurke'go - szep,nął Eiotr.
Barwy zachodzącego słońca. wstelkich odcieni kła
dły się na tym budynku,
tworząc
najfantastyczniejsze
mir.aże. W następnej chwili słońce zapadło w ocean tlk
nagle, jakby kto zatrzasnął za nimi arzwi. Nastała taka ćma, że w pie·rwszej chwili nie mogli zobaczyć nawet wyciągniętej własnej dłoni. Dopiero stopniowo oczy
ich zaczęły przyzwyczajać się dQ ciemności, wraz też
rozbłysły liczne gwiaLdy i olbrzymia
tarcza miesięczna
wypłynęła na niebo. Rozróżniali już liczne drzewa i cienie, więc Piotr skinął na t-0warz.y~zy i poszli za nim.
Była może godzina jeden.asta w nocy, gdy zatrzyma
li się naraz przed żywopłotem z rotangu tak gęstym
i wysokim, że nawet marzyć nie mogli o przedarciu się
przezeń. Cofnęli się nieco w tył i wybrawszy odpowiedni punkt, przyglądali si~ domowi ex-porucznika
i ex-gubernatora.
tęczę,

Był to budynek drewniany, jak wszystkie domy malajskie na Borneo, a skład~ł si!; z całego szeregu budynków i budyneczków, pokr,;ytych lasem spiętrzonych
ostrych daszków, przechodzących w ostre pazury. Jednak ściany zbudowane były z plecionki bambusowej,
tak pochyłe, że pod dacłitem dom był szerszy niż
u dołu.
Dokoła panowała
calkiowita cisza i spokój. Mogło
się zdawać, że ten ogromrry budynek
jest zupełnie pusty.
Czasem tylko odezwał się gdzieś w puszczy jakiś
ptak lub zamruczał pó'łglosem tresowany orangutan.
strzegący domu.
!

.\l'ydawca~

jan

Stypułkowski.
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Najruchliwszy port Morza Śródziemnego

j

Wybuch poCisku w restauracji

Ojczyzna
Marsy
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.
szczególnie licznych Korsykanczykow o
wybitnej·, południowe·1· urod i 1· k' ·
in
ze
ipiący
temperamencie.
Właśnie takie typy przeważnie zapełniają tutejsze portowe spelunki. Tych zaś
tawern i podejrzanych restauracyjeik jest w
Marsylii co niemiara. Są tu całe dzielnice
słynące z awantur i napadów; wszelkie po
dejrzane indywidua i męty portowe pławią
się tu w swym podziemnym życiu.
Poza portem, nad morzem, biegnie auto
strada. Wzdłuż niej rozłożyły się gmachy
konsulatów i urzędów, przeważnie w wytwornych willach, wśród palm, w pąsach
pelargonij i fiolecie glicynij. Piękny ten
bulwar wiedzie na Cannebiere, dumę Marl" kt"
·
sy u, orą nawiedził stra.szny pożar.
Pona? tą pro~en~dą, ła~. zresztą i nad
całym miastem, goru1e ~osc1~ł Notre. Da~ne
de la Garde, dolką~ wspma się prawie pt0nowa, zębata kolejka.

Marsylia, w listopadzie.
W odległości kilkudziescięciu metrów
W Marsylii ciągle s;ę coś dzie1·e, wre od . portu, przebity pod olbrzymami ska·lny. · a nieraz
·
i k·1p1,
i wybucha. Tam rodzą się i mi, przepływa kanał Rodanu - cudo tech
dojrz~wają. ,~,szelkie rewolty, tam odczu- 1niki inżynierskiej. Pomimo siedmiu km.
wa się na1w1ększą podatność na różnoro- długości, jest tak prosty, że widać świai"ło
dne demagogiczne wpływy.
u przeciwległego wylotu. Kanał ten ma na
W gorącym słońcu Marsylii poczęła celu otworze.nie dla Mairsylii drogi do zasi.~ „Marsylianka", skomponowana przez piecza zamkniętego niespławnością delty
ofl.cera Rou~et de Lisie w chwili rewolu- j Rodanu.
cyinego nasilenia w 1792 r. Może byłyby'
Sama Marsylia, licząca milion micszit~ne koleje losu Ludwih XVI i Marii Anto kańców, jest wiel•kim, ruchliwym, uniwernmy, gdyby „Marsylianka" nie podnieciła I sytedkim miastem, ważnym węzłem kolei nie rozpaliła rewoJucjo.nistów. W mieście jowym i lotniczym, z szeroko rozwiniętym
tym odczuwa się od razu niespokojną at- przemysłem budowy okrętów i maszyn. A
mosferę, a zwiedzenie miasta i portu potę- fabryki mydła marsylskiego są sławne w
całej Europie.
·
guje to wrażenie.
W M
I"
·
·
· 1d
·
Ze względu na wojnę hisz.pańs·ką Mar- . . . .arsy 11, procz miejscowej .u no~ct
1
sylia odgrywa ciekawą rolę. Odbywa się mow1ąc.eJ narzeczem pro~ ansal.sk.1m, metam mianowicie oficjalny i nieoficjalny wer z~?zumiałym ?la re~zty m1e.szkancow. Fran
bunek do armii rządowej w Hiszpanii, CJI, spotyka. się taikze mnogi ele.men:, napły
skad w wielu wypadlkach nie ma powrotu. wowy, a więc: „twarze ko.Jomalne AraMarsylii też po rai ostatni dotyka- bów, Tuaregów, Murzynów,
,·::·::. : (:·
ją ziemi francuskiej wstępujący do Legii
ooo
Cudzoziemskiej. Wykolejeńcy, awanturnicy, poszukiwacze przygód - to element
tworzący Legię, powstałą we Fra;.
w
1831 r. dla zdobycia Al•gcrii.
~
w r-- .. „ . . . ;· .. ,' ~ polski, przebywa tu bowiem ~---illllk()WO wielu naszych rodaków. Liczne spośród nich ;edqostki, przy pewnej dozie energii i sprytu,
potrafiły się dorobić majątku. Sprzyj<'i'!
przecież temu wszelkie warunki: h:;.uucl z
Algerią, rozwój przemysłu, połoŻenie na
szlałku wielkich linij 01krętowych oraz mnogość i rozpiętość trans<ł'kcyj handlowych,
za-wieranych niemal z całym światem, bo
wszak Marsylia jest pierwszym portem na
Morzu śródziemnym, a drugim na świecie.
Wywozi się stąd wę.giel, tkaniny, bekony,
a liczne „morskie kolosy" pod banderą nie
miecką, aingielslką, japońską zawijają do
portu.

I

\v

>

Polskie statki niestety nie utrzymują z
regularnej komunikacji. Jedynie
parę razy powiała tu nasza flaga.
Port marsylski przedstawia się imponująco, wyposażony w doskonałe urządze
nia: dziesią tiki hangarów, dźwigów, żura
wi, wywrotnic, rurociągów, setki .barek i
statków... Czasem zdziwi zwiedzającego
martwota portu w dzień powszedni: :ża
dnego ruc'ilu, gwalftl, ni stuku ... Ale to sobota - dzień wolny od pracy!

L.

z.

Madrytu.:
„Stolica Madryt
znowu objektem
huraganoweao oania ze strony powstai1. ~
t>
::i
•
•
•
cow. Od godz. 9 wieczorem artyleria gen.
Franco rozpoczęła oi;deń
na cen1rum Ma~
drytu, rzucając przeszło 250 granatów,
które zabiły większą ilość ludzi cywilnych
i spadły w środiku miasta, powodujac wiei
kie straty materialne. Przybyli do Madrytu na kongres socjalistyczny dwoje Francuzów - pani Agnes Dumay i Bonnit pod
czas obiadu w restaurncji zostali ranni wy
buchem granatu. Pani Dumay zmarła z ran
w szpitalu. Inni Francuzi jak P· Brenot,
Zyromski i Marcel Hoet zawdzięczają oca
lenie życia tylko temu, że wcześniej wstali od stołu, przy którym wybuchł granat.
Granaty uderzyły również w pałace ambasac!: amerykańskiej i 'ilolertderskiej, nie
wyrządzając .iednak straty w ludzia<:h, za
to granat, który uderzył w więzienie, zabił 3 więźniów politycznych.

była

Walencję

bombardowano z samolotów.
W po·rcie tef!O miasta jedna bomba uderzyła w statek angielski Stamburin i uszko

stał" kilka bomb, a jedna z nich uderiv!:i

w_

poci~g

P?Woduj~c z.ni~z~ze:

osobowy, .
nie wa„ o nu, .3 pasazerow odnr Ysło ctęZ'kI
rany
·
40 kilometrów od Walenc1"i na południE
miasto Carcagente zostało zbombardowa·
ne i 13 ludzi zostało zabitych, a rannyct
jest bardzo dl!żo.

ZAITOSOWAIUI:

GRYPA. PRZEZIEBIENIE
IGLE liŁDWY. ZEBOWi t.p.
'
... „

. ~ ..,.mc.Jnycla _..tów

m. labr. .KOGUTEK~

GĄSECKIEGO

.;.. w......,.

llla!emcm_ w TOREBKACH

wo,-n a pod parasolem. Dziewczynka pr~ywiąz~n_a do drzewa
. ·. „
Popędliwy

„.~,

_,„.„ '6

Uwaga pana Vttillaume, przec'ilodzące wychowania, a co więcej łgarka i bruuna
go na skrzyżowaniu avenues Wilson i Aris A dziś rano, - mówił niegodny ojciec, tid Briand, w Suresnes, została zwrócona skradła mi 50 centimów na cukierki, więc
na małą dziewczynkę przywiązaną do drze postanowiłem ją ukarać.
wa z napisem na piersiach „Jestem łgarką
Hure teraz został sam ukarany i siedz
i złodziejką". Przechodzień uwolnił skrę za kratami.
powaną sznrkiem dziewczynkę od drzewa.
Następnie zapytał ją w jaki sposób znalazła się w podobnych
okolicznościach.
Na twarzy jej i nogach widniały widoczne
„MIRACULUM" - odzwierciedleniem pos-tę}"
ślady uderzeń. Dziewczynka oświadczyła indywidualnej kosmetyki. Przed 20 laty powoła1
mu, że sprawcą tego wszystkiego jest jej śmy do życia instytucję, której cel zakre~lony zo
stal w kierunku zreformowsnia przestarzałej sztuk
ojciec. Ma ona zaledwie 8 lat, a już musi kosmetycznej
i przeobrażenia jej w racjonalną, nau
znosić katusze od swego brutalnego ojca. kowo ujętQ wytwórczość kosmetycznę. Od zaran!:
Nazywa się ona Yvette Hure i zaimiesz:kuje naszej działalności hołdowaliśmy za5adzie produ
u swych rodziców. Vuillaume odprowadził kowania pełnowartościowych preparatów kosmetyrt
nych, dostosowany:h odrębnie do różnorodnych wl
dziewczynikę do domu. Wszystko może by ściwości skóry twarzy i ciała oraz włosów, DaiP •
przeszło cicho, gdyby nie złość jej 32-le- od błyskotliwej reklamy, uświadamiamy ogół ~
tniego ojca, który najpierw zwymyślał p. kierunku nowoczesnego pielęgnowania urody i zw:.
jej wad drogę załtczonych do każdego n p .
vuillaume a następnie pobił i przewrócił czania
mal preparatu broS1lurek, tudzież - popularno
na schodach.
naukowych artykulików w pismach. Ni;;kie cen~

Marsylią

naszych preparatów przystosowane so do dzisiej
szy·ch finansowych możliwości.
Zaskarbiwszy sobie rzesze licznych zwol„oui•:...l'k
Z kilkoma inspektorami komisarz udał naszej metody, wytrwamy nadal w obranym ra1
się do Hure'go. Ten oświadczył mu, że bił kierunku. W następnym artykuliku omówimy >l'D·
soby zwalczania ob11!wów tłustej cery: poły>k11 "IJ
córkę pa&kiem dlatego, że jest trudna do gów i krost.

Pobity
licji.

japońskie

01c1ec.

dowództwo artylerii w akcji pod Kantonem chroniło
deszczem pod chińskimi parasolami.

swe aparaty przed

udał się

wprost do komisairza po

„ ...............„„„„...„„„...„ ...„ ......„ .....................„ .....„ .........„ ............am...............„ .....................„ ......„ ......„ ............. ............
~

Anna Borowikowa

Pożadanie
(IJro.:zuskoJ
Powieść

3

Spotkanie

Angielski oficer gwardii spotyka przybranego w mundur wojskowy malca, który z p0dziwem
patrzy w góre na s,uego „dłu-

giego"

kolegę.

1

Ale on trzymał jej ręce mocno, choć łagodnie. Tonęly
w jego dłoniach, otaczał palcami każdy paluszek, napawając się zetknięciem skóry. Wreszcie rozchylił k{eJichy
tych rączek, ale po to, by przywrzeć do nich niekorl.czą
cym się deszczem drobnych, urwanych pocałunków.
- Przemku, Przemku! - broniła się. .
Całował długo, aż umilkła, zesztywniała i jakoś smutno cofnęła ręce których już nie zatrzymywał.
Wtedy
wstał z fotela, ustąpiwszy jej miejsca, a sam przysunął
sobie niski zydelek.
- Czy ty się kiedy czeszesz, Zula - zapytał?
Wsunęła palce w swe włosy, żółte suche, zwijające
dobrowolnie w splątane kędziory. Główkę trzymała ustawicznie na bok przechyloną, zaglądając mow1ącemu
w oczy, co możnaby wziąć za wyrafinowaną zalotność.
Lecz Przemysław wiedział, że w ten sam sposób przemawiała do wszystkich, nawet do ulubionego kotka.
Siedziała już poweselała, rozparta w fotelu, bujając nogami.
Rdzawy jedwab jej sukni mienił się na zgięci.ach kolorowym odblaskiem.
Oparł się łokciem o fotel i przysunął twarz tuż do jej
twarzy. Wtuliła się w spłowiały adamaszek, uciekając
spłoszonym spojrzeniem.
- Zula...
- Co takiego?
- Daj mi jeszcze łapki.
- Nie, nie.
Wziął pogrzebacz i pilnie przewracał wielkie szkarłatne głownie.
Patrzyła na schylony profil i zwolna uśmiech jej znikał, a okrutny smutek powlekał rysy.
- Czy nie widzisz jak ja się męczę? - zapytał.
- Ty się męczysz? Moje życie, nie twoje, jest męczarnią. Jeśli ktoś jest tak nieszczęśliwy jak ja ...
- A jeśli człowiek nieszczęśliwy odrzuci od siebie
nieszczęście, może być szczęśliwy.
To zależy od jego
woli - rzekł twardo.
Patrzył na skrawek jej kar·ku, między suknią a włosami. - Jak gruby biały jedwab - myślał.
Po chwili doleciał go jej szept.
- Łatwo tak mówić tym, którzy nic nie CZllJą.
- Masz mnie za nieczułego? Zul-0, czy chcesz tebym
powiedział co czuję gdy jesteś przy mnie?
- Nie masz prawa tak mówić ...
- Prawa? - uśmiechnął się - nie uznaję żadnych
praw, znam tylko jedno. I znów pytam się: powiedzieć ci
jakie?
Lecz ona od kilku sekunr;:I nadsłuchiwała U\\ ażnie. Nu

korytarzu daleko dały się słyszeć kroki
wolno, ale wyraźnie.
- Zuleńka, muszę ci powiedzieć ...

stukanie. Zbli-

żały się

Wyrwała gwałtownie rękę.

Cicho! cicho! Nie mów nic - szeptała - idzie tu
słyszysz, idzie ...
- Zula.
- Cicho na miłość Boską, on słyszy. Och, nie masz
pojęcia jak on słyszy. Cicho idź stąd.
Kroki zbliżały się ciężkie, powolne, przystawały
i znów szły. Jak echo przytakiwała im para innych, lekkich stóp. Przemka znikł. Nie było go już gdy skrzypnę
ła leciutkim skowytem klamka i wsunęło się ramię }Ól.ika, a potem on sam, prowadzący wysoką postać. Macając laską szedł człowiek, jeszcze młody, lecz z chudą zapadłą twarzą, porytą z jednej strony straszliwie bliznami.
Na jedno z ócz nieruchomo opadała powieka. Doszedłszy
do kominka zatrzymali się.
- Kto tu jest? - zapytał miły, głęboki, cierpiący
-

głos .

- Ja jestem - odrzekła Zula podchodząc .
- Jesteś, o, jak to dobrze. Usiądź !u przy mnie, malutka.
P.rzysunęła zydelek
~tórym pierwej siedział Przemko. Gdy Józik położy' 'tv\ ś··~ le i wyszedł cichutko, KrzyPołożyła swą płową
sztof objął delikatnie ram1~~~?1k·r·
rozstrzepaną czuprynę na jego 1 .11ieniu. Orzechowe oczy
mokre były od łez.
- Nie przyszłaś po południu do mnie
rzekł ze
skargą, gładząc jej ręk~.
- Wychodziłam, byłarr. aż w tej świerkowej chojnie,
za mostem.
- śnieg nie padał?
- Nie, a zresztą troch~ i padał. Ale mniejsza o ro.
Taką czułam potrzebę mchu. Tak smutno w tym dworze.
- Smutno ci?
- Boję się czegoś. Te pokoje takie ciemne i takie
ponure. A te wielkie stare meble to mam wrażenie, że i.'1ją i patrzą na mr.ie złymi oczami. A każda klamka ma
ludzką twarz. Niektóre wprost śmieją się drwiąco. I wszę
dzie jest echo.
A owe mnóstwo ka1'ałów i przypiecków rozprowadzonych tajemniczo po wszystkich ścianach? Jakby białe,
garbate postacie siedziały przykucni·ęte na schodach i knrytarz;ich. A owe niespodziewane nisze i zakląknięcia
k oło których nie pi zecl; c d z iła bez drżeni.a?
Ale uj rzala,

I
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- Tak, w Hłuszczu byłoby nam lepiej
chwili.
- W Hłuszczu ... - powtórzyła - nasz, jasny,
nowy dom ...
- Pamiętasz szklany wykusz w salonie?.
- Czy pamiętam wykusz? Och, Krzysiu... J te d.v. J
okna weneckie obok. Prawie pół ściany szklanej Białr ,
biało i szklano.
- I wyjście na taras - podpowiedział.
- Tak i koszyki z begoniami, i naszt seledyno1\l
mebelki, takie malutkie, takie leciutkie? I tak
przestronno, tak świetliście.
- I tak po naszemu, · prawda? - pytał jakoś n.eśmiało.

- Tak, tak - przytwierdzała, zapatrzona w ·dal.
Wizja minionego spadła między nich jak mgła. l "lk
mgły . czepiali się jej rozpaczliwie.
Rozmyślnie
om i>j
największe nieszczęście. Mówili o spalaniu białego„ 's z~,"
nego dworu o czerwonych begoniach. Rozmyślnie.
Siedzieli cicho. Czuł na szyi ciepło jedwabnych wło
sów i czuł ciężar i bezwład okaleczałej ręki. I myślał, że
staje jedna straszna rzecz. Od pewnego czasu zauważył
iż obraz jej zaciera mu się w pamięci. l'.1e wyobrażał :i •J·
bie żeby tak być mogło, a jednak tak było. Obr.az p~z1 ··
wał się gdzieś w ciemności. Czasem wracał na chwil·~. 1lt
zaraz gasł i bladł. Stawała mu się rzeźbą, gdy gładził •-.
główkę, zdrową ręką ..Niewyrażalny ból nie mógł po·m .r
ścić się w sercu. Więc obrastał
wokoło ;ak w1ók111 a
złośliwy.

Ten wiatr krzyczy zupełnie ludzkim gto~ c-1
powiedziała po chwili. Ach, te by już p, zyszła '· ,
sna! Tak strasznie smutno ...
I znowu uczuł ból. W tych skargach była żal \ - l
sobą, nie nad nim. Od jakiegoś cz:isu już tak się ska
la. Ale w tej chwili dopiero uświadomił to sobie.
Zesztywniał j.akoŚ, odwrócił w hok g~owę. Spo,
zdziwiona, ale nie wied1 i ała, o co mu chodzi. \Vsttn'
m.u dłoń w paluśzki, nie oddał uścisku. · n ~il r„~ ' n ' ;
kie zniecierpliwienie.
. - Co mu się stało? - 111yślała .
Nastała cisza męcząca,
pefna niewyp c11,„
; '
słów. Nagle skrzypnęły drzwi i weszła Weronika.
- Proszę pań.stwa na kolację - rzekła.
Zula powstala pośpiesznie.
- Pójdziesz Krzysiu? Zaprowadzimy cię.
-

Potrząsnął głową.

-

Nie pójdę.• Jedzcie saini.
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Ponlewa! Pelcowlz.na w aatszym tią
jest odcięta od Wars~awy i wszelkie
ania o wybudowanie wiaduktu w ce~u
edłutenia linii tramwajowej, względnie
chomienla linii aut-Obitsowej, nie mają
razie widoków szybkiej realiiacji, staje
kqnlecznym utu<;horrtienłe ~rodka 1hpczego w postaći tramwaju wodóego na
inku Pelcowl;ha - ftl'.)!ił Klei'bedtla.
przyległym .do Pelc·1wlzhy teraniu tJ<>tat mają wkrótce zabudowania <Jwckh
większych przedslebiorstw miejskich:
ktrownł i r~dnl.
tych wal'll.nkaeh zavnlenie nonnałneJ 1kom1mikacji między
.cowizną i śródmieści~ stanie się niE:-

w

owną koniecznością.

•• •

w okresie wzróstiu zachorowań na dlo.

świecie względne, jedna.k!e niektóre wzglę się. W letnim, że jest bardzo niedobrze,
dności są ttłeco zbyt - pow.iedziałbym: gdyt iesienny spótnia się. W jesiennym· ł mu się
·
•
•
szerok1e. Gdy człowiek .rozmawia z fabry- sp ózma
zimowy,
a w zimowym
kantem i pkta: jaki obecnie zaczyna się wiosenny. Może by więc po prostu przesui.
• ,..
·-..i
sezon, f avry
a11t powJaua:
jesteśmy w prze ną ł o JC'Uen
wszy
. stk'ie sez-0iny 1· n1•c bY mu
dednlu przygotowań do sezonu letniego. się f'ut nie spóźniało.
. . .
. .
Kupiec znowu tw.lerd~i, te obecnie jest seeatr: w sezome Jesiennym i zimowym
zon zimowy. Natomiast, według zdania twierdzi, te sezon jeszćze się nie rozkręcił
kobiet i krawców, znajdujemy się dopiero i dla·tego jest ciężko. W sęzonie wiosenw sezonie jesiennym.
nym i letnim sezon juz się właściwie sk-0ńJ teraz bądź ciłowie·ku mądry, i zde- czył i dlatego również jest clętko.
cyduj się jaki właściwie mamy sezon?
Mężczyzna. Sezony są mu obojętne.
Teatr odPowiedzlałby: kiepski. To określe Mote być lato, mote być zima, nam jest
rue byłoby mote najwłaściwsze, gdyt z to obojętne od czasu, gdy poeta obwieścił
pojęciem sezonu letn.iego w hdnym razie wielką prawdę narodowi: wódka grzeje,
żgodzlć si~ nie można, .na zimowy za wcze wćdka chłod~i, wódka nigdy nie zaszkośnie i okazuje się, że właściwie przynaj- dzi.
.
I .
" .
.
. kob'ety. seReasumu1·ąc dochodzimy do wn.losku
mn CJ raz w ...yciu racJę ma1ą
1 •
,
zon jest r:t~czywiście jesienny, gdyt dość że właściwie nie ma sposobu na be~sporn~,
często pada kapuśniaczek, jest chłodnawo bezwzględne ustalenie sezonów. Widoczme
i mętnie.
·są to rzeczy indywidualne i każdy wybiera
. Z drugiej Je~nak strony,, gdy zastano- sobie taki sezon, jaki mu naj?a-rdzief pr~yw1my się głębteJ nad sytuacją i wczytamy pada do gustu i do narzekan. To tak, Jak
.
·
·
• dl..· 'k • ·
· I Gd y nie
· ma pien'ędzy
się w pisma, które zaczynaią za1mowac i·uzm 1 wierzycie .
i
,
się „gruntownie" życia~ na Marsie i in- zawsze, już od drugieg-0, jest u niego przed
nych ,,konku~encyJnyc.h planeta~h, człek pierwszym.
zastanawia się, czy Jednak rzeczywiście
nie tnajdujemy się w sexonie letniej posuPACZKA.
chy. Zwłaszcz&, !e kobiet przeclet n.ie mot
Szlama Ketler również bez względu na
na poważnie traMować, a Ich zainteresowa sezony kupował towar i bez względu na se
nia sezonąmi zawsze są identyczne, bez zony i osiągane zarobki narzekał, te ~ew2ględu na sezon I obracaj~ się wokół mo- zon jest bardzo kiepski. Ostatni sezon miał
deli, fasopów i gatunków materiałów. - ,rzeczywiście dla niego pewien przykry
Fakt, te obecnie modny jest dla kobiet ak- moment. Mlainow.icle pewnego dnia Ketler
samlt i „mora" wcale n!e świadczy w na-,· udał ~lę do Jakuba Wolfnera i kupił u nleszyin męskim pojęciu, te mU'si być sezon go sztukę towaru, która zawierać miała
jesienny, gdyt aksamit może być przez 36 metrów „ecbt extra prłma sort kamgarkobletę noszony rćwniet latem.
nek, te paluszki lizać" - jak twierdził
Słowem - .znowu tracimy orientację, Wolfner. Zachęcony tymi superlatywami,
w jakim .właściwie tyjemy s~zonie i musi- KHlri- towar .kupił, od razu zapłacił za niemy ~ami postarać się to ustalić. Co właścl- go n.femał gotówką, gdyt krótkimi, sześcio
wie cechuje pouc;zególne sezony? Sezony miesięcznymi klientowskimi wekslami i t-08~ cztery: wiosenny, letni, jesienny I zii• war zabrał <10 domu.
triowy. Jak' po~zezególne kategorie ludzi
I tu zaczęła się tragedia. Przy sprawtea~ują 11a sezony? Gdy ust_alimy te dane, dzanlu towaru okazało się, te zamiast 36
trioze uda nam się vstali~ również sezon. metrów jest tylko 20 metrów, wobec czego
A wi~c, najpiel"W k<>biety.
KetJer wraz z riaczką wrócił do Wolfnera.
W .s~zon1e wiosennym: mówią o no- Wołfner wysłuchawszy pretensji, oświadwych fasonach w.losennych. W jesien·nym: cz.ył krótko, że Ketler sam jest ganew i
o >Mwych fasanllch jesiennych, w letnim - łobuz, te na pewno odciął w domu 16 meo fason.ach letnich, w zimowym - o zł- trów towaru a teraz przychodzi z preten„
m.owy·eh.
SJ' ami.
Kupiec: w sezonie wloser1nym rtarze ka,
P<>nieważ dochodzenie ustaliło, .te to
te sezon wiosenny zawiódł. W sezonie let-. jednak sprzedawca oszulCał nabywcę, Sąd
tilm narzeka, t~ sezon letni zawiódł. W je- skazał Jakuba Wolfnera na 4 miesiące asie·nny~. te jesienny i w %-im owym, ie zi- resz~, ~ zawlesze~iem, wobec dotychczamowy.
.
. soweJ mekaral.nośct, n.a pięć lat.
Fabrykant: w sezonie w1-0sennym twier
Jerzy Krzeckł.

z

Sambora
Komiczna historia stanowi temat rozmów w tu·tejszych kołach kupieckich. Oto
samborski hurtownik owoców południowych i ziemiopłodów P· M. 1 prosił wybierająceg-0 się interesdwnie do Dobromila
handlarza nabiałem H. o przywiezienie mu
•
·
stamtąd, przy sposol:mośc1,
za ku p1onego
po
przednio worka maku, wag,i 50 kg. Ha.n. skwaphwie
.
·
dlarz .podjął się
tego zadania,
ale niemałe było
. zdziwienie oczekująceg-0
.
go na drugi dzień na samborskim dworcu
kolejowym hurtowntka, kie<ly zohaczył H.
wysiadają-ceg-0 z pociągu z pustymi rękoma. Na zapytanie hurtownika, gdzie po-
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WTOREK, i LISTOPADA.
warszawa I (Raszyn)
l inne Rozgłośnie Polskie.

15.GO ..Mam 15 lat'' - powie.U Janiny Moraw1kłej
dla młodzieży
15.15 Skrzynka ogólna
15.30 Muzyka obiadowa - płyi,
16.00 Dziennik popołudniowy i wiadomo6ci gospo.
datczo
16.20 PrzeglQd aktualnołcl finan~owo • gospodar.

UJeh

16.30 Plefoł polskie i obce w wykonaniu Franciszki
Pl11t6wny
16.55 Palestyna w oczach przyrodnika - felieton
17.10 Recital skrzypcowy TomallZa Jaworskiego
17.25 Rola komitetu rozbudowy w budownictwie
mle&:zkan!owyrn - pogadanka
17,35 Z płeśnlt po kraju
18.00 Audyt"ja dla wsi
18.30 Autłycja dla robotnik6w
19.00 Koncert rozrywkowy w wykonaniu małej nrkiestrY Polskies:o Radia i in.
%0.ŚS Audycje inf~rmacyjne: Uzlennlk wieczorny.
wladómo§cl meteorolo1łczne. wiadomo4cl 111or.
towe. Nuz program na Jutro
!I.OO Koncert eymfonlczny w w:rkonanlu orkiestry
Filharmonii Lwowskiej
22.00 Kompleks wlelkoici 1 kompleks mało§cl odczyt (:a Krakowa)
22.17 SOnaty na skrzypce 1 fortepian
22.SS PrzeglQd pruy, ostatnie wiadomości dziennika
wlec2omego, wladomaścl meteorologiczne
23.0S WladomoAel 1 Polaki (w języku uir · ·kim)

Łódź,

jak Raszyn, oraz:

14.00 Koncert iyczeA Ł6dzkłej Rodziny RodioweJ
Lódzkie wiadomości giełdowe
odczytanie

1.uo

1

pne:a
1 ur1,~:::ura
.,Szablo na kilimie"

mikrofon dla wizys.tkichz
_ Stan. RachaJewsk1ego
15.30 Muzyka obiadowa - płyty
18.00 Plótr Ctajkowski - jako kom~ozytor. utiyo.
rów fortepianowych (w 45 roc:i:ntcę śm1erc1):
muzyka fortepianowa i prelekcja
.
22 55 Wiadomo~ci biezoee
Zokoiiezenie audycyj

y zabźn-e specja·lnfe ważne znaczenie
2s.os
woda. Woda w6dociągowa badana
t codziennie tarówno na stacji .filł.ró'W;
.1 w róznycb -punktach sieci. Badania
dy pobleranęj z śiecl ·przeprowad~a'.t?e
Miejskim Instytucie Higieny, wykazuią
0001--sze br:k jaklc.hkolw:lek bakteryj chQ„
X>twó.rczych. Na~o.mia~·t. bada.r\ia' · wod~
„
„
studzien wykazttjcl w 01brz1m1e1 wtęką
ści ni~zdatno_ść jej .do pici.a. ętu~n.lotri. , ,
•
~11wym częściowo. zarzactza1ą zdro1e ~.9
.... a.IC.all„
• · ·· z•sT•ZflLI&
•AT•11:
PEWN.OSC~
ciągowe budowane przez Zam&d Mie1- 0 --~
._ . •
• •
-.
.,.
_..
99-t•
1, rozrzuca·ne w d?!l ef~icacłl, gdzłe domy
Tarnowa donoszą:
Kula przeszyła nieszczęsnej kobiecie serce
ORYGINALNE t'łl.KO
! !i'l je!zcze p_rzył4czi>ne dQ ·s.lecl.
Prt~z Sąd Okręgowy w Tarnowie roz- na wylot. Na huk zbiegli $ię sąsieuzi, któZ TVt4 ZNAKIEM
'"s~vczl"NM:
-~~'\'' ·patrywana był.a sprawa wstrząsającego za rzy zastali ma.kabrycjłjne widowisko. Oto
6EZOJ?ANICZ NI~
bójstwa, doj{onanegó przez 13-letniego obłąkany chłopiec podskakiwał przy trupie
Obecnie na Ratuszu odby.wają się po- 'chfopca. Mianowicie niedorozwinięty urny biednej rodzicielki, wołając z rad-0Jcią do
ELASTYCZNE
•dzenia sądów konkursowr,ch nagród m. · słowo 13-letn.i Jan Tabiś w :Borowej, 1udzi: „Ja ja pik pak!''
Warszawy: naukowej, IJterackiej, P.la- skradł ojcu dubeltówkę. Widhz.ąc, ż~ matka . Sp.rawę przec!wk.o wrrostkowi, jako
PAT.ENT FRANC. Ntt 100..5
czn ej i muzyczno - tea·tralnej.
w obor2e ~ krowy, z ttz.ec krokow wy- d?tałającemu bez rozeznania - umorzono.
PATENT AMER. NIU059.70•
.
.: mierzył do niej i oddał śmiertelny ~trzał.
,'
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samotoie w piwnicy ostatnią butelkę nogach, aby zechciał stanąć pomiędzy dy- nych ze zdziwienia oczu i półotwartych ust
burgunda.
szlami.
upodobniła się do wyłowionego z wody
Faustyn uznał za stQsowne wspomnieć
• •
"'
karpia. Wnet się ·jednak opamiętała, choć
tylko o pierwszym z tych incydentów.
Hrabia, dobywszy cylindra i założywsiy krew jeszcze zalewała jej policzki.
Upłynęło dokła?nie jeden~śqie miesię~- Jaśnie panie - zaczął, westchnąw- monokl, kazał odurzonemu jeszcze, aczkolNie usychała co prawda z miłości tak,
i czterna·ście dm, odkąd, Faustyn kamer szy boleściwie - wczoraj dach się nad sto wiek równie, jak on, rozpromienionemu jak Witalis, przez trzydzieści lat, i właśc;Faustynowi, zawieźć się do ukrytej · cie- wie ani razu nawet we śnie, nie przemknęła
hrabiego Witalisa des Fqśsette~, dołą tawalił.
testał otrzymywać gat~ i nie widział l)ńl
- Nie o to mi chodzi, tępa głowc 1 Od niu odludnej ulicy willi słynącej z dzi- jej myśl o możliwości połączenia się z nim
rosza. .
powiadAj: ~o się wczoraj stało?„
wactw i kolosalnej fortuny panny Wirginii dozgonnym węzłem, lecz płomienność jego
Mimo niezaprzeczonegć:l Oddania ł przy · - A to stary sknera! - pomyślał arna- Roublard.
uczuć udzi eliła się i jej Rie zlodowaciałeiązrinia, zamierza.ł wt-aśnie f)Qdziękować. tor wina - ,leiy, jak kłoda w łóżku, . wie
Osoba ta, dożywszy w panieństwie ht mu serc~.
.
dlugoletni~ słutbę, jako te nie 'ttlógł CUu co się dzieie w piw.nicy. Cói u licha! Wi- pięćdziesięciu dwóch żyła w odosobnieniu,
Hrab1o~ska korona, zaszczyty. I P.a!aJą
•j w ten sposób egiys.towa~.
Zapukilł n.I.en mi nle1ed~ą a z.e sto butelek I
gdyt niedowierzała nikomu i bała s; ; kal- ce uczucie wypróbowanego wielb1c1ela
ięc do sypialń!, gdzie p~n jego, chron{ąc
Poniewat jednak od dziada pradilada dego. Z hrabią Witalisem łączyły j4 ongi zalśnHy przed jej oczami mirażem wyma•
ę przed thnneń\ nłe6p$14rtego pókójt;, wszyscy przodkowie Faustyna spędzali ty cz.ysto kenwencjonalne stosunki, które z rzonego szczęścia.
·;ią część dnf.a, ,nie mówiąc o ·nocy, spę- wot w słutbie u rodu des Fossettes'ów, Fau czasem usfały zupełnie.
Ponieważ jednak był.a osobą stateczną
zślł pod pierzynlł. System ten;· w my~l st;yn siłą dziedzicz·ności s~hował te uwagi
Na widok więc gościa wprowadzonego I z gruntu dobrze wychowaną, musiała się
rzysłowia, lż „kto śpi, ten obląduje", _
by- dla. siebie i z uszanowaniem zgiął się w tCa nieoczekłwani·e do jej salonów i 9d progu trochę podrożyć.
ał tet ek~nomiczny pod wzg-tędem odty- błąk.
rzucającego slę jej do nóg, doznała wstrzą- Niech pan wstanie - szepnęła do
·iania, ·~o nieraz się zdarzyło przespa"ć go
- No, odpowiadaj, kiedy się ciebie py su nerwowego.
klęczącego wcl1t konkurenta.
.
zinę ~oiiłkąw.
.
tam!
,
.
Sięgała jut do dzwonka, by wołać o
;Ten skrzętnie s.korzystał ze zezwolenia,
Ja.lcld tedy było zd1.onien1e wiernego
- Jaśnie panie„. - bąknął winowajca. pomoc, będąc pewna, że ma przed sobą bo dokuczał mu nieco artretyzm.
ługi, g~y tym ta.tern iamjast w łóżku ujn~ł
-- ..8ałwan z ciebie! Zajęty jesteś zry- wariata, lecz opuściła rękęJ słysząc miodo
Przycisnął do ust drobną rączkę uk.>rabie~o iwleio oso!o1ego, nucącego we- waniem · rzodkiew~i na pańskich grzędach i we słowa wyznania.
chanej.
_
olo wiedeńskiego walczyka I gotowego do nie umiesz spojrzeć dalej swego nosa! Otóż
- Wirginio! - złożył ręce pan des
- Proszę mówić oo mnie: ~italisie.
yjścla.
diłeń wcrorajszy stał się dla mnie datą Fossettes - daruj, że nie chcę tracić wię- Nie mamy czasu do stracenia! Musimy odLecz z4ziwlenie jego przeszło wszelkie wlek'?pomną. Wy.grałem na loterii ośla gło cej ani jednego dnia1 ale czekam już prze- robić utracone długie lata.
ranice, kiedy pan des fossęttes, wykręci- wo! ...._ wykrzyknął arystokrata, potrząn- cleś trzydzieści lat na ciebie. Ubóstwo, w
- Ależ~ Witalisie„. - westchnęła zaszy się na pięch~, spojrzał mu prieni~li- j;i<: . tęczowym bi!etem. -..:. Fortuna : ·iypo- jakle mnie wtrąciła lekkomyślna rozrzut- płoniona.
ie w oczy i przygwoźdtił do ziemi zapy· rnniał.a. sobie o mnie! Cót ty na to? Zaprię ność moich ojców, zamykało mi usta. Nie
- Jeste§ ml wzajemna, mój aniele!
anicm:
gaj, b~c.ware, do amerykaiia. jadę do mia- mogłem ci mówić o mej miłości. Dzisiaj Pozwól się uściskać!
- Faustynie, co się to wezoraJ 1łało? ~ta, a 1utro likoto śwłt igłaszam się do Ban wszystko się zmieniło. Wygrałem na lote- Och?! Czyżbyś kochała Innego? fa us.tyn, na chwj.)ę zbity z tropu, nic kit Państw.a po wygranis.
rli i nareszcie mogę ci się oświadczyć. Wir hrabia dramatycznie cofnął się o parę kroJe odpowiadając, wytn:esz~zył ~ty.
Fau$łyrt słuchał z roz<lziawi-0nymi usta glnio, czy chcesz zostać moją żoną? Po- ków i zgrzytnął wstawioną szczęką.
Popnednłega dni& z~wałłł się do teszty mi. Qprzytomniał dopiero, gdy musiał się Wiedz: tak, o wyśniona kochanko moich
- Nie! Przysięgam! - położyła rękę
aąb nad stodol4, a sl<~i.n~, zapytany tak zdobyć na niezwykłą siłę perswazji, zanim snów! Na zamku mym brak jest pani! [I'y na sercu panna Roublard.
.
.>bcesowo, w~ączył dla dodania sobie sił skłonił seni:<>ra koni francuskich, słaniające nią zostań, najdroższa!
- A więc zg.adzasz się_ ! O pójdźi Wnlcry:t11 !łĄ.rn.n.nie Zj P.\ł~t111I l>e~zk~roł, 1t_g.:.. gą ił~ i wycień~zeni.a nc;} wykQśl~wiQn.Y.~h.
Wirgini~ na mgnienie ok1.\ z zaokrae-lo i!inio; w me ramionat

SOREL.

YOiłANA.

Jącą

mak,
nie zmieszany wca
Ie kupczyk, że podczas jazdy nudziło mu
się bardzo l dla zabicia czasu jadł garściami mak. Ani się spostrzegł, kiedy w jaki~
niewytłumaczony sposób zjadł przez godzi
nę cały worek maku.
Ten rekordowy apetyt nie znalazł jed·
· k sty
na,k wiary
w oczach p. M., któ ry - 1a
chać - zbadanie prawdziwego stanu rzeczy pozos tawi• po 1·icJi„ 1· sądowi.·

SRODA, 9 LISTOPADA.

Warszawa l (Raszyn)
ł inne Rozgłośnie Polskie.
6.30 Pieśń poranna

6.35 Gimnastyka
6.50 Muzyka z płyt
1.00 Dziennik porann~
'l.15 Muzyka z płyt
8.00 Audycja dla szkól
8.10-11.00 Przerwa
Jl.OO Audycja dla &zkół
11„25 Wesołe uwertury - pły.,
ll.57 Sygnał czasu i hejnał z Krakowa
12.03 Audy<'ja południowa
13.00-15.00 Przerwa {programy lokalne)
15.00 Koneen dla młodzieży (z oper SL Moniuszki)
15.30 Muzyka obiadowa - ~ l .odzi
16.00 Dziennik popołudniowy i wiadomoit\ g~
dare;i;e
16.20 Czy dziecko powinno mieć własne pieniądze?
(pogadanka)
16.35 Sylwetki lutnist6w staropolskich - 11e Lwowa
17.05 Powrót J6zefa Pilaudskiego :i: Magdeburga odczyt
17.20 Miniatury kwsrtetowe
17.40 .Audycja w dniu Swięta Straży Gra.nkzneh
1. Przem6wienle gen. Jur - GorzechowEkiego,,
komendanta Straży Gronkanej, 2. Caę.ie mu.q„
czna i recytacje
18-00 Audycja dla wsi
18.30 „Nasz język"
18.40 Jednostka czy zbiorowość? dyaku&ja
19.00. Koncert roz.rywkowy w wykonanit!..!!!,!łej
k1estry P. R z udz1J em Grety Tnrnay (śpiew
20.35 AudycJe lnCormacyjne: Dziennik. w1";~
wiadomoici meteorologiczne, wfadomo~ci epr
towe. Nasz program na jutro
21,00 Opowidć o Chopinie
21.45 Poe:aja wieku słotego
22.00 Muzyka z płyt
22.55 Przeglgd prasy, ostatnio wiailomości 1.h:ienni\•
wieczornego, wiadomości meteorologiczne
23.05 Wiadomości z Polski {w j ęzyku angielskim)
23.15-23.55 Program Warszawy li

orj

tódź,

jak Raszyn, oraz:

5.30 Pieśń poranna
5.35 Muzyka poranna - płyty
11.25 Wesołe uwertury płyty
14.00 Muzyka operetkowa płyty
14,50 Lódzkie wiadomości &iełdowe i odl'.zytani4
programu
18.00 Ksi11żka na wsi - pogadanka
18.10 Muzyka z płyt
18.25 Wiadomości sporrowe lokalne
22.00 P ogadanka aktualna
•
22.10 „Te stament Bolesławo Chrobrego" - rapsod
na chór mieszany Feli.k~a Nowowiejskiego
22.45 Audycja literacka
23.05 Zakończenie audycyj

Czy ieste§

czło.nkfem ~

L~O.P.P.

·t

* * *
narzeczony, wywijając Jaseczką, zbiegł ze schodów.
~ Do rejenta! - rzucił Faustynowi.
Notanusz bez entuzjazmu p owitał klienta
i .nie patrząc na ni~go, siłą przyzwyczajema wyprorokował, Jak zwykle, ii nie widzi
d.Ja niego innego końca nad śmierć głodoSzczę śliwy

wą.

- Łaskawy panie - prze rwa ł mu Wlt~lls z nons.z alancją. - Nie będę panu zab1~:ał d.rog1ego czasu, sp rowadzaj ą mn ie ·
dz1s dwie sprawy. Pierwsza t::> wi adomość
iż wygrałem na loterii.„
'
'
.
Re1ent przysiadł z wrażenia.
- A druga, iż panna Wirginia Roublard, którą skrycie kocham od trzydzies·u
lat, zgodziła się oddać mi swoją rękę. taskawy pan zechce przygotov.rać o<l no śny
akt! na za~adzie rzecz prosta, wsp ó ln ości
m aiątkoweJ. Idę dać na zapowied zi. Spodziewam się, Iż radykaln ie uleczyłem pański pesymizm w stosunku do mojej osoby!
Skłonił się z godnością i znikł za zakurzoną ko tarą.

. . "'

Nazajutrz pan hrabia,

się u Faustyny na powro tny
ruszył do Paryż a po odb iór

zap ożyc zyw s !.y

b!let kolejowy
wygranej.
Wszedł do kolektury i w niespeł na kwa
drans ukaz ał się znó w na ulicy, m nąc z lubością w ręku otrzyman ą p i ę ćdziesięcio- .
frankow ą stawke .
Ti. Kw.

~r

312
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·coraz mni ej ludzi w PolscerNie zniżajc:ie;

ZAKŁADA

6
ISKA
DOMOWE
Trudne warunki ek1no111irz1e
instrnkt radzinnJ.
ha ·nują

W ostatnich tygodniach odbył się na na kresach wschodnich 12, w centralteren ie Polski szereg imprez doniosłych, nych 10, a w południowych około 9. W
;ak „Kongres Dziecka w Warszawie", jak liczbach
bezwzględnych najkorzystniej
„Tydzień Miłosierdzia", dalej
„Dnie O- przedstawiają się województwa centralne,
:czędności" i inne a obecnie, po odby- mogące się wykazać cyfrą 36 982 nowych
:ych co dopiero uroczystościach na cześć związków małżeńskich, jednakże na ogół
„Chrystusa - Króla" na plan pierwszy wy w całej Polsce nowych rodzin powstaje
,c uwa się zagadnienie „Pomocy Zimowej" obecnie mniej. W roku ubiegłym zarejedla ubogich i bezrobotnych.
strowano w pierwszym kwartale 84 i pół
Pozornie poszczególne te imprezy sta- tysiąca, a w roku bieżącym za ten sam
nowiły każda zamknięty dla siebie kom- okres czasu 79 tysięcy. Oczywiście, zupleks zagadnień i problemów, dotyczył te- pe/nie miarodajne mogą być dopiero obli
matyki odmiennej i rozwijał się według czenia z całego roku.
własnego, niezależnego od innych prograInteresujący jest również rozkład cyfr
mu. Mimo to jednak można było zauwa- statystycznych na poszczególne wyznania.
żyć, że niektóre kwestie wracały na po- Proporcjonalnie do liczby mieszkańców
rządek obrad każdego inieomal zgromadze najwięcej ślubów przypada na prawosław
ni a, wystawy, · czy obchodu, co jest rzeczą nych, najmniej na wyznanie mojżeszowe.
_bardzo charakter~styczną. Do takich .na- Pod względ~m .narod?wości.ow~n_i element
~z.elnych problemo~ np. należała: ro~zma'. czysto pols~1 _nie st~1 _byna1m111.e1 na na~
JeJ stosu~ek ~o. dziecka, które wydaje 1 ~zelnym m1e1~cu, 1esh chodzi o rozwój
wychowuje, Je] upadek pod wpływem mstynktu rodzmnego.
przesilenia gospodarczego i kryzysu moZ tych kilku, pobieżnie wyrwanych
ralnego, i próby jej renesansu na platfor- cyfr wysnuć już moż11a niejeden wniosek
mie ekonomicznej, oraz w całokształcie za n;:rury ogólnej. Jeżeli więc ilość zawieragadmeń ś~i~topoglą?u katolickiego.
~~c~ w Polsce • mał~eń~t~ się zm~iejsz~,
W. chw1.1}, obecn.e1_ prop~g.tnda „Pomo- 1e.sh n~we rodzt~Y. ~1<:zme1 zakładaJ_ą. nie
CY... Z1mowe1 _rówmez ~ p1erwszy:n rzę: rc:7enm ~olacy, 1esh. "". s~czeg?lnosc1 nodz1e zwrac~ się k~ .rod~1~om, gdy~ cho~z! wy7~ związków małzens~ich Jest. coraz
o to, aby 1 te na1b1ednieisze, na1bardz1eJ mmEj na kresach zacnodmch, to obiaw ten
upośledzone przetrwać mogły zimowe mie budzić m~si zaniepokoie~ie.
.
s1ące.
Szuka1ąc przyczyn na1oczyw1stszych ta
Ciekawie na tle tych rozważań przed- kiego stanu sprawy, trzeba wskazać może
~tawia się statystyka zawieranych w Pol- przede wszystkim na przyczyny ekonotnicz
sce malteństw. Otót przede wszystkim ne. Wprawdzie niedofa materialna wojerzuca się w oczy, że najmniejszą ilość ślu wództw wschodnich jest większa niż zabów zarejestrowano w województwach za chodnich, ale znów na zachodzie wyższ1
chodnich. Według obliczeń z pierwszego jest stopa życiowa. Stąd nie zakła·da rokwartału rb. przypadło na te tereny 8504 dziny ten. kto jej wyżywić nie może, nie
nowe pary małżeńskie, podczas gdy w wstępuje w związki małżeńskie ktoś, nie
tym samym czasie było ich 21 505 w woje mający ustalonego bytu i również rodziwództwach wscho·dnich, a 19 865 w po- ce wolę córkę zatrzymać w dornu, niż
ludniowych. Jeżeli chodzi o proporcję do wydać ją za mąi w wamnki bardzo trudilości mieszkańców, to sytuacja jest podob ne.
na, gdyż u nas wypada mniej więcej 7 no
Sądzić by więc można, że kwestia zawych małżeństw na 1OOO mieszkańców, 3 wiązywania nowych rodzin ściśle jest

G staw MARllEWl(Z

choroby skórne ł weneryczne
i c,
tel. 128-75. Dr aetł
od 7 - 8 rano l od 5 - 8 wiecz,
ChorOby weneryczae,

----------------Dr aetl EDWARD REICHER

chorób sk6rn. weneryczn. ł seksualn.
Leczenie promieniami Rentgena.
28, tel. 201-93

Cbor. weneryczne, skórne ł seksualne.

Jerzy

Specjalny gabinet kosmetyczny.
Czynna od 9-21. Panie przyjm. lek.~kobieła.
PIOTRKOWSKA 88,
te1. 143-63.

AKUSZER-GINEKOLOG

Telefon 246-09.
Jb. lle4.

'P AULINA LE W I
Specj. chorób kobiecych J akuszeria
śRóDMIEJSKA 28
tel. 240-1 O
przyjmuje od 12-2 I od 4-3 wiecz.

SWIDER
SERCA

Prz~tazd

przyjm. od

6- 7·30

choroby skóre, weneryczne

front

telef. 240-33
wiecz.

I piętro,

ł moczopłciowe.

Łódź,

tel.

„

... bi

1

k

•

Na r. ·o. N.
Wgslawa prof. an. IDał.
Antaniega Tałleusza WiD11l1

Piotrkowska 16 6.S
101-01

i

266·50

Z okazji 30.lecia pracy artystycznej prof. Anto
niego Tadeusza Wippla została zorganizowana wy
stawa obrazów pt. ,Krajobraz Polski" - Góry i Mo
rze, Uroczystego otwarcia wystawy w dniu 15 listopada br. do-ko.mil starosta dr. L Gieł-::zyński.
Wystawa mieści się przy ul. Piotrkowskiej lU
· I p. otwarta codziennie od--1-0 Fano .do-·21 wieczorem.

Wycieczka do

R Cena
1' G I
55,-

od 19-24/Xf.

onr.mtaLOG

z.ł.

Wycieczka do

od 18-22/XI.

CZERNIOWIEC
Cena

zł.

25,-

Wgciec:zka

do BERLINA

Bilety wstępu na

• k"ie
• łrzos ł wa Narc1ars
M1s
Eu r 0 p y w Zakopanem

-.c.

RUNDSZTAJN

„...

TWOJE S l O WA PO•
MAKOWER WINNY
TAK

1'I

Tel. 213,18.

przyJmuje od 8 - 9.30 r. od 5.30 - 9 w,
w niedziele i święta od 9 - 12 w poł.

li.

•ww

BORNSTEINOWA
Dr

PLUC I

21,

Dr med NITECKI
NAWROT 32,

"'

:Dr ....

b

• Zf

ZE SZKOLY RYSUNKU I MALARSTWA
SZCZEPANA ANDRZEJEWSKIEGO.
Do szkoły rysunku i malarstwa, Szczepana
Andrzejewskiego, Piotrlrowska ·163, róg Bandurskiego, zapisy przyjmowane są codziennie.

Lekcje na kursie zdobniczo _ grafieznym,
plakatu, ilustracji, wzorów drukarskich na tkaniny i dekoracji ogólnej _ rozpoczną się 14 bm.
w poniedziałek o godzinie 8-eJ· wieczorem.
obejmującym działy: grafiki użytkowej,

NocNE DYŻURY APTEK
. . .
.
.
.
.

•

..

I

akuszeria i choroby kobiece
. . .1NU
POMORSKA 7.
Tel. 127-84 Przychodnia Wenerologiczną PRZYBŁĄKAŁ sie piesek pokojowy brązowy.
Do odebrania za zwrotem kosztów, przy ul.
Przyjmuje od g 8-10 r ł od 4-8 w
leczenie chorób wenerycuiych i skórnych
.
·
'
ZAWADZKA 1,
tel~f. 122·73 Wapiennej 9, m. 2.
·
D~ MED.
czynna. od B ~ano do 9 wi~.
2 WBKSLB skradzione dnia 19 października
1938 r. w Łodzi wystawione przez Jakuba i
H. ICLAĆZJCO
Dla P;o;tg~el;azto~~~nlma.
Apolonię Sobczaków.
Jeden na 50 zł, płatny
10 września 1938 r., a drugi na zł 150 piat.ny
położnictwo i choroby kobiece
Dr med.
10 listopada 38 r. unieważnia Gerszon Bram,
PIOT ~OWSKA 99
tel. 213- 66 ·
Wieluń.

WA

---·

w :~Y:'ttTiAt~r~c~~~·1r

A

leczenie chorób wenerycznych I skórnych

PIOTRKOWSKA 161

Pd g. 8
f

~

do 4 i od 6 do 9 wiecz., w niedziele i iwlęta
od s. 9 do I po poł.

Pl\"Zr.fm,uje kohieta

„

lc:karz. P.ORAD.A 3 zł.

.

Spec. choroby J<obiece i akuszeria
RADIOMONTERZY potrzebni od zaraz. Zakła
tel. 107-79, dy Radiotechniczne „!KA" Łódź, ul. Łomżyń

Przyjmuje od g. 8-10 i od 4-8 wiecz.

ska 8-10.

MIÓD gwarantowany prawdziwy pszczelny lipONDULACJA trwah: komplet 5 zł. z gwaran cowy, gęsty 3 kg 7.00, 5 kg 10.80, 10 kg 20.00,
cją,. grube mturalne loczki i szer~k.i~ fale. b'·aszanką franko odbiorca, :Bksport miodu Ta,,Jo~ef", Nawrot 5.4-a. ~l. l91-S.5~e!!.Sz Woifi~o~ki Po~wol~zyska..

20526 36 - 10853 ' 12721 16878
3339 17512 39 - 7772 41 - lil88
4Z - 1184 6866 43 - 7953 46 - 8574 17155
48 - 20900 49 - 11739 21672
Po 2.000 zł - Nr 8 7525 10959 17583 19"40.i
22706 8786 13297 19355 2.0251' 22205 9- 199
1496 3274 6177 6580 11787 12484 13048 21742
22499 12 - 8384 9221 9469 9647 14957 15786
18597 20785 21819 22627 Ić - 4258 5473 7019
15358 16886 18 - . 4830 5504 6230 "8312 10-333
20 - 2280 3582 5914 18137 21664 24 - '5965
14205 17677 20954 21124 26 - 2637 4107 9666
10'612 18207 . 31 ~ 999 5211 16636 22,522 22807
34 - 1017 3723 8432 10221 17102 36 - 5624
11673 15132 19552 22600 38 - 10004 11933
18791 19742 22244 46 ·- 6829 9461 15506 16344
22235 47 - · '1558 7387 8320 8761 11543 12954
16451 18712 20309- 20373 49 - 2041 6439 11485
12788 22358 50 - 180 3139 5038 5945 16282
· Po l.OUO zl - Nr 27 871 2830 2859 3596
5178 6036 819.3 8895 9J94 10229 12408 13043
14226 ·16288 1'7690 31 ...- 3225 6360 6794 6907
7710 789~ 8884 885"0 ł 1!:105 ' 13578 14662 15931
19679 ·20351 20716 34 - 1048 2012 2035 3797
6029 1s40 s146 9oó1 11096 1229s 14s12 14971
18693 19360 35 - 2001 4213 4759 5s6s 6992
11012 12641 12659 l 4114 14623 8866 18970
19432 211 20 22213 45 _ 197 2297 4268 4553
4723 604S
6903 8375 11270 1232 1 15211 11329
16302 18706 2170 1.
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-HERBATKI PRZYJACióL

HARCEH~l'WA.

Hurccrstwa przy Hufzawindamia· iwych Członltów i sym
p~tyków o herbatkach, którn odbywają się- w każdę
niedzielę, (dawniej przy ulicy Pierackiego 9) w ar.
tystycznie odnowionym lokalu re!tauratji „Tivoli"
od godz. 5.ej do a.ej po południu.
W programie występy nrt}'itów, doborowa orkiestra do tańca i bridż.
Wejście wraz z podwieczorkiem zł. 2
Na . powyżi.ze herbatki uprzejmie zaprasza 7.arnsd.
Zar:zęd Koła Przyjariól

cach

Lód2kid1,

Jak donosiliśmy, sprzedawcy gazet w
postanowili ufundować dla Armii ka
rabin maszynowy. W tym celu prowadzili
i;biórkę przez pewien okres czasu.
Dziś sprzedawcy gazet za naszym po~rednictwem apelują do wszystkich ofiarodawców i wzywają ich na zb iórkę któ„a odbędzie się dnia 11 listopada rb o go
dzinie 8 m. 30 na Placu Wolności. Stąd
wszyscy sprzedawcy gazet wraz z ufundo
wanym sprzętem udadzą się pochodem do
Katedry, gdzie nastąpi wr~czcnie fundacji
P,hedstawicielom Arm1.
Łodzi

IGNACY PIECHOWICZ

śRóDMIEJSKA 20

208'49 35 22751 37 -

Apel do sprzedawt6w gaze~

1

Przyjmuje codziennie od 10--12 i od S-8 wiecz.

•

w dniu
6 pazoziernika
" lDJBWaO·\~ RlU ~- łUD' ł U[JJ.O!~·
Domu
Katolickim
staraniemo godzinie
Sodalicji 20
Mariańskiej odbyła si·ę uroczysta akademia,
UJ ·
"'~ J
„
którą zainauĘu;.ował mec•. fr. Szwajdler . O~b~!o sie Jos.ow_anie 3 ·v~o~. premiowej voprezes SodahCJl Panów. Referat na temat zycz!k1 mwesty~:vinei (II. em1śi1). Wygrane paE k ś A d · B b 1·
b
dły na nastePuiące numery: ..
" ,fo a w.. n. rze1a o o i. a C?:asy o ~csoo.ooo zł - s. 5.210 Nr '15
n~ wyp-0wi1ed~1~ł ~nany działacz katoltc·
rno.ooo ~I _ •3.262 Nr 33
le!, dyr. P. Mas1,nsk1: . .. :
_ '.· .,
·, ~ so.oo~ '!ł - 9.349 Nr 35 • .
· :.,
' _W akadetn11 wzięli ttdz1ał ks. prab1 S. ;,.., · h zł> to.ooo -L S t.zm;-t=18, 1776·- 26~2to8
Sz~1bels~i .- red~~tor „Słowa. ~ami.icki~ : ~~ t~"~ ~~ ~6~r- !~ ~~~1 -:=_2~ -~;~bi
go , .~s1ęza. Je.~1c1, przedstaw11e!eb mtel!· _ 6 20478 _ 34 21372 _ 33 '22409 _ 15.
genCJI katoltck1e1, oraz członkowie Soda!:Po ·s.ooo zł Nr 1 - 13489 2i799 2 ..cji Mariańskiej.
.
10390 19081 4 - 8030 5 - 645 7 - 17409
Po części wokalno - muzycz'.1ej akade- 9 - 20406 IO - 6851 16425 - 11 - 2382 : 11
mię zakończono wspólnym odśpiewaniem - 2382 9917 18560 14 - 3212 10808 15 - 65J
h
d 1· ·
R
·.
bł k"
16 - 15493 18 - 4375 17546 19 - 12559 2z ymnu so a 1cy1nego „ ozwmmv
ę 1t1e 22611 23 - 2354 16855 24 - 48.52 5661 22281
sztanda•ry".
25 - 18053 30 - 20244 32 - 4556 20279 34 -

c oro Y ao ece a uszeria.
. . _ • • • • • • • • • • • • • • «f . Nocy dz1s1eJszeJ dyzu:·uJą następuJące apte·
śRóDMIEJSKA 29, •
tel. 134-90
k1: S. Kona, Plac Kościelny 8'. A. Charemzy,
Przyjmuje od 10-12 i 3-8 w.
Pomo~ska .12'. W. Wagnera, P1'0trkowska 67,
J. ZaJączk1ew1cza, Plac Boernera, z. Gorczy·
ŁUC'A
BRZMJEC~
ckiego, Przejazd 59, M. Epsztajna, Piotrkow'.I
:
ska 225, Z. Szymańskiego, Przędzalniana 75.
CHOROBY SKóRNE I WENERYCZNE
Proszę mi zapakować mydło do gole••••••••••••
leczenie wrzodów (kobiety j dzieci)
nia PIXIN.
,
'
6-go SIERPNIA 7,
tel. 232-34.
przyjmuje od 8 - 11 l od 5 - 8.
OTOMANĘ, garderobę, tapczan, Jeżankę, krze
~1
Ił sia, stół, biurko, stoliki radiowe sprzedam ta·
Dr med„
• u J.9.
nio I na dogodnych warunkach, Kilińskiego 160
Choroby skórne i weneryczne.
Przet<lziecki.
ZACHODNIA 64.
Tel. 185-49. S_Z_U_K_A_M_w_s_p-ól-ni-.k-a_z_m_a_!y_m_k_a-pi-ta-1-em-.-d-Ja
Przyjmuje od 12 - 2 I od 7. - 8.30 wlecz. otworzenia warsztatu ś'·usarskiego. Mam kartę
rzemieślniczą,
narzędzia
oraz zamówienia.
w niidzie1ę i święta od 10- 12 w poł.
Wiadomość: Cmentarna 15, Warsztat.

Dr med.

Specjalista char.

.,
POLSKIE BJURO PO"Ro' z·y

Leczn. char. wener„ skórnych i seksualnych.
Kobiety I dzieci przyjmuje kobieta-lekarz.
Czynna od 9 rano do 9 wiecz.
PORADA 3 zł.

b

,

,

Poradnią Wenerologiczna
PIOTRK\JWSKA 45, tel. 147-44

Przyjmuje od g. 8-10 rano i 4-8 wlecz.

ZGIERSKA 11.

z.

bedzie się zebranie informacy1·ne zw Ofi
.
·
·
cerów W. P. w stanie spoczynku, w lokaJu własnym (dom pomnik Marszałka Piłsudskiego, ul. Strzelecka 2-8).
Zarząd związku prosi wszystkich oficerów w st. sp. 0 przybycie na to zebrainie.
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ZEBRANIE OFICERóW W STANIE

s iiDYA

u:uma

3 ZL.

pro'.
„

W2gons '• L1•ts /l(ook ,;:,

K.

AKUSZER-OINEKOLOO
ul. ANDRZEJA 4.
.Telef. 228-92
przyimuje od 10 - 12 i od 4 - 8 wiecz.

Przyclaodaia Wenerologiczna

r:.o

DO

Dr ). NADEL

przyjmuje od 8 - 11 rano i od 5 - 8 wlecz.
w niedzielę i święta od 9 - 12 .w poł.

po RA o A

i skórne

Telefon 111-33
Pa:yjmuje od 9 - 12 l 3 - 9 wiecz.
w niedziclt: i świ~ta od 9 - 12 w poł.

Specjał.

POŁUDNIOWA

moczopłciowe

6-r Slerpala 2,

1

popularny'

He•ryk Ziemkewski

ŻWIRKI

doradca i pocieszyciel? Kobieta. Tak iatem kobieta i zawsze kobieta wplata się
w życie mężczyzny.
Dzisiaj coraz mniej kobiet pojmuje
swe szczytne posłannictwo i to jest największ~ . zło jaki.e nas spotkać mogło.
Kobieta musi koniecznie trwać na
swym posterunku, nie dezertować z niego
pod wpływem nastr'oju 'danej chwili,
pod wpływem ' kaprysu, nagłego uczucia
czy bólu. Przecież ż-0łnierza skazuje się
na śmierć, - je'żeli opuści wyznaczony mu
posterunek, - a kobieta marnuje swą de
zercją los córek swych i synów, a częstJ
kroć i swój własny. I słusmie fą winią,
gdy całe społeczeństwo upada; słusznie jej
przypisują gdy ono si~ odradza.
Kobiety zawsze i wszędzre powinny się
kierować hasłem: „Lećmy 'siostry wyżej,
coraz wyżej_ i nąwet mimo gromów µie
zniżajmy lotu".

I

SPOCZYNKU.

al lra•~•Ua 9 ·::i\ ~~~~r·
przyjmuje od 8 - 11 r. i od 6 ~ 9 wiecz.
w niedziele i święta od 9 - 12.30 po poł.

O polskiej kobiecie zapisano niejedną
.v historii. O niej i inne pisały narody, o niej inni śpiewali poeci, obcy, cudzoziemcy, chwaląc ponad . wszystko jej
cnoty i mądrość. O, bo naprawdę, dawna
kobieta polska odznaczała się dzielnością
zacnością i umiłowaniem tego, co nosiło
.nazwę cnoty, oraz wszystkiego,
co było
piękne, wzniosłe i szlachetne. Dzieci wy·
chowywała na poczciwych· ludzi, z których się nie tylko chlubiła, ale kraj cały
patrzał na nich z radością i dumą.
Kobieta ma tak piękne Żadanie w ży
ciu ogólno ludzkim, że doprawdy dziwić
się należy, że nieraz zazdroszcząc mężc;zy
żnie stara się żyć tak jak on.
Bo czyż to nie doniosłe i nie piękne
zadanie: wychowywać dzieci na przyszłych obywateli kraju? Czyż nie jest cudowne wprost zadanie być pocieszycielką
i dzieci i męta i otoczenia swego? Łzy
ocierać.„ cóż może być szczytniejsze od te
go zadania? Kto w pierwszych dniach
prowadzi dziecko, kto je. u.czy, -kto mu
urabia charakter? Kobieta. Kto W, później
szych latach stoi przy mężczyźnie jako
kartę

DB ~wi~łB .ftie1o~lHłDi[i.

W środę dn. 9 bm. o go'dz. 19-ej od-

J>OET6S

Szczytne p llSlannictwo kobiety

związana ze sprawą bezrobocia, jednakże
na tym się nie wyczerpuje. Ody bowiem
mowa jest o wymaganiach życiowych, o
nawykach cywilizacyjnych i kulturaJ.nych,
to obok kwestii zarobkowej szereguje si~
zaraz i kwestia mieszkaniowa. Współży
cie kilku wdzin w obrębie jednego domu
nie jest możliwe na czas dłuższy tam,
gdzie społeczeństwo zna warunki normalnego życia we własnych ośrodkach domo
wych.
Niezależnie od tych przyczyn natury
materialnej, którym nieprędko zaradzić
będzie można, istnieją również i głębsze
przyczyny moralne, które wpływają na
absencję młodzieży od małżeństwa. Brak
~
uczulenia społeczeństwa na pobudki etyc;:
,•••••••••••Ili~~~
ne, tolerancja związków pozamałżeńskich,
przecenianie egoistycznego 'dobrobytu i
~D···4kl• :.
_,
wygody, a równocześnie stępienie pierwiastków uczuciowych, skażenie wyobraź
DO WAlllSZAW~ ·
ni i obojętność dla szlachetności i wzniosłości wszystko to wytwarza społem
atmosferę, w której młodzież inie może roz
wijać się normalnie i nie może dojrzewać
do samodzielnego bytu rodzinnego.
jest więc czas najwyższy, aby zda.5
sobie sprawę z fatalnej sytuacji i w is tnie
.'
Póciąg :
jących już rodzinach wychowywać nie ty!
ko dziewczęta, ale i młodzież męską w ten
sposób, by zrozumiała. że obowiązkiem
obywatelskim i .normalnym zadaniem czło 3-dniowe nabożeństwo
W41łlZAW9
wieka jest dążenie do posiadania własnej ku czci św. Andrzeja Boboli.
dnia 11/XI
Zł. 5.60
rodziny, którą należy założyć wczesme,
tam i z powrotem
W dniach od 3 do 6 b.m. w Łodzi w kona zdrowych zasadach moralnych i gospo
darczych.
ściele O.O. Jezuitów odbyło się 3-dniowe
Informacje i zapisy:
naboże!'istwo ku czci św. ,Andrzeja Boboli
- Pat11ona Polski, które rozpoczął J.E. Ks.
Biskup Dr. K. Tomczak . •Kazania głosił ks.
U
· !"'
li
··
prefekt Bronisław Butkiew'rcz. Naboże1\Ł ód i, PIQ':('RKOWSKA 68
stwa licznie uczęszczane przez wiernych
telefon t 70-70.
zaikońc2J0ne z.ostały w niedzielę uroczysty.
mi nieszporami i błogosławieństwem Naj- ' •
'-il
świętszym Sakramentem.

l

Za frdt •t!leszeń
Dr HENRYKOWSKI
n:tlak.:Ja nie edpowta•a Specjał. chorób skóro. weneryczn. i seksualn.
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Manifestacja Zjednocteoia
Narodowego na Zaeliia•

.

Odbyły się

wybory do now,e go Sejmu R'rle;czypospolitej. Wysoka frekwencja głosują
cych, dochodząca w niektórych częścia(eh kraju do 90 proc., a przeciętnie około
70 proc., świadczy o dużym zt1ozumieniu , i poczuciu obywatelskim Narodu w obli·
czu ważnych rozstrzygnięć dla przys.złośc~i Państwa. W całym kraju zostali wybrani
przeważnie kandydaci Obotzu Zjednoczenia Narodowego.

Moment głosowania Premiera gen. Sławoja . Składkowskiego
odbyło się

Zachodnim
plena1
IWne Cieszynie
posiedzenie
Polaków z Cze·
na którym p<>dczas
Związku

chosłowacji,

1

,

Nacielny Wódz Marszałek śmigły - Rydz przy umie .wyborcz( ~

Beznogi inwalida przyjechał do lokalu

Wice.gremier inż. Kwiatkowski z Małżonką podczas spełniania aktu wybo··

żywioło

wej manifestacji, zapadła uchwała o gremialnym przystąpieniu Zw. Polaków do
Obozu Zjednoczenia Narodowego. Na
zdjęciu fragment posiedzenia, podczas
odegrania hymnu narodowego polskiego.
Stoją od lewej: mjr. Galinat, gen. Bort
nowski, szef O.Z.N. gen. Skwarczyński,
wojewoda dr Grażyński,
wiceminister Piasecki.

Prezydent Rzeczypospolitej na zaprosze
nie Amerykańsldego Koncernu Radiowego
„Columbia Broadcasting Corporation"
wygłosił na Zamku Królewskim przemówienie w języku angielskim, które trans
miłowane było przez 114 rozgłośni amery
kańskich w całych Stanach Zjednoczonych. Półgodzinną au.dycję poprzedziło
słowo wstępne, nadane ze studia w No
wym Jorku, zaś specjalnie przybyły do
Warszawy z Ameryki speaker rozgłośni

wyborczego celem oddania głosu.

l'lowa Prezgdenta

lłzłtzgpo1politei

przez radio do

Am~rglłl.

amerykańskich, zainaugurował pogadankę,
poświęconą 20-ej rocznicy Niepodległości

Polski. Po przemówieniu Prezydenta Rzeczypospolitej, poświęconemu dziejowemu
dorobkowi Polski w okresie ubiegłego
20-lecia, zabrał głos ambasador Stanó'w
Zjednoczonych w Warszawie p. Drexel
Biddle, który wyraził dla Polski podziw
za jej wielkie osiągnięcia i w zakończeniu
złożył po polsku życzenia Polakom. zam.
w Ameryce z okazji 20-Iecia Niepodległo
~ci Polski. Audycję uzupełniły polskie pie
śni ludowe i muzyka w wykonaniu chóru
: orkiestry symfonicznej Polskiego Radia.

Na

zdjęciu · -

Prezydent Rzeczypospoli- tej w chwili wygłaszania
radiowego do Ameryki.

przemówienia

Doktoraty ,,,hon ris causa."
Typowa scena z

głosowania~

w rnmach inauguracji roku akademickie go w Warszawie, odtwła się w Uniwe1 sytecie Józefa Piłsudskiego uroczysta
promocja Marszałka śmigłego - Rydza i Ministra Becka na doktorów honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. Ur!iwersytet ten, pragnąc złożyć hołd historycznym zasługnm Marszałka i Mh1istra Becka dla pomnożenia potęgi Rzeczypospolitej
obdarzył Ich najwyższą swą godnością, nadając Marszałkowi doktorat medycyny honoris causa, oraz .Ministrowi Beckowi
doktorat filozofii honoris causa.

Marszałek śmigły

&S1W o!Ul n"

~- ·

:·1.gandowe transparenty wyborCle
w Alejach jeroz91i!_Dsld~h. ,

Mąrszałek śmigły

- Rydz i Minister Beck w towarzystwie J. M rektora
sytetu m:Of. Anfoniewicu, . po ~zystej. P.romoci'

Uniwer-

wi Uniwers.r' "' t1

~:

ydz 'rlzi~lw.ie sen:
·· "n r i•·:·--;-Id-;go w
:, ~C 1 \l tIO~/
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