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towarzystwa Kanału Suezkiego ze spółki
6'
•
prowadzonej dla zysku akcjonariuszów i
,,rzą
„~rwan.es
grupy dyrektorów na korporację użyteczno
publicznej.
Tego posłuży
rodzaju bowiem
zmiana intechaI'"
1·
rakteru
towarzystwa
resom handlu nie tylko włoskiego, ale również międzynarodowego. Włochy żądać ma
ją również, aby cały system opłat k.anało~DOBWLI
wych uległ rewizji. Zdaniem rządu włoskie
go, obecne opłaty są wygórowane : dziaSALAMANKA, 9. 1. Komunikat •. BILBAO, 9. 11. - Według wi;.domołają hamująco na transport pasażerów do sztabu donosi, że wojska gen. Frainco sc1, pochodxącyich z głównej kwatery
posiadłości włoskich we Wschodniej Afry- zdobyły nowe, bardzo ważne, pozycje na wojsk gen. Franco, spośród trze(:h moce. D.alsze żądanie Włoch dotyczyć ma o- froncie Ebro' w górach del Aguila.
stów, ja~ie do niedawna były w posiadastatecznego załatwienia sprawy kolei, bieWzięto tam do niewoli 480 jeńców. niu wojsk r~ądowych, dwa ro1Sta.ły zdobygnącej z Dżibuti do Addis Abeby, a miano Na odcinku połuaniowym frontu Lewantu te przez wo1ska gen. Franco, ai miane>wiwicie Włochy zażądają, aby kolej ta, która nieprzyijaci~I atako~ał bezskutecznie n~ cie most 'Pod Mora del Ebro i poct Puen- ich zdaniem - dotychczas wprost u- sze stan~w1s~a. Wo1ska. gen. F.ranco .w~ię te Garcia.
trudniała należyty rozwój posiadłości wło- ły. do n1ewoh 140 żołnierzy nieprzy1ac1elWojska rządowe przeprowadziły się
już niemal całlrowicie na lewy brzeg rzeki,
skich w Afryce, przebudowana została na sk1ch.
ważną magistralę, zdolną do prżewożenia
Na odcin~u rzeki Segre ~ojska rządo pozostawiając na prawym brzegu tylko
pasażerów i towarów w takich rozmiarach, we - atakując w dalszym ciągu - pono niewielkie siły.
które uczyniłyby zadość wymogom · kolonii szą ci-ężkiie stMity i nie zyskują nic w te-.
włoskiej, w przeciwnym bowiem razie Dżl-l~ni~. Na tym ~cin~u nieprzyjaciel strabuti pozbawione zostałoby wszelkiego u- c1ł 500 jeńców. Lotnictwo gen. Franco dodziału w ruchu, który skierowany jest z konało wczoraj kilkiu nalot,ów, m. in. na
portu Assab nad Morzem Czerwonym przez port Kartageny, gtlzie trafiony został bom
terytorium włoskie. Według „Evening Stan bą krążownik rządowy „Cervaintes". •
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Najwgższe odznaczenie e5ioń1kie
~la Prezydenta ft. P.

budzi znowu. oba.wy.

9.1 t. - Ogłoszono tu ofio stanie zdrowia prezydenta Ataturka. Z biuletynu tego wynika, że
dotychczas dobre samopoczucie prezyden(Qt;łkl~
ta, nagle znacznie się pogorszyło. PogorLONDYN, 9.11. - 1 Według korespon- dard", rząd wioski w naj1krótszym czasie szenie ma charakter poważny i budzi obadenta dyplomatycznego „Evening Stan- poinformować ma o tych żądaniach nowo- wy. Temperatura wynosi 36.4, puls 100,
dard", główny warune,k Włoch do po.-0zu- mianowanego ambasadora f.rancuskiego oddech 22.
mienia z Francją polega na następujących w Rzymie Fran.cois Poncet.
żądaniach:
Włochy zażądać mają przekształcenb

~"

ui w. m·m 1 łam. str: 6 twn: w ie11.;:oc1•
liO gr„ nekrologi 40 gr., zwYCZ. 1lS gr
•trona 10 tamów. drubne t:i gr: za w;i.
raz. dla ooszuJtuJącycb pracy 10 gr.
najmniejsze ogłoszenie t.20 gr.,
dis
bezrobot. 1 zł. Ogłoszenia dwukoloroWP
• IO proc : drożej, ogłoszenia zagranicz·
ne 1 trójkolorowe o 100 proc. drote'.
Ogłoszenia adwokatów ryczałtem 26 zł
:en:v ogloszefl nledzieLnycb ~ o 25 pror
drotsze.
&a l w IXIIn. w l tamie ezer. ro mm.
(strona li tamów). w wydaniu prowtn
cjonalnym zł. 1.-. Za termin druku
1 treść ogłoszeń administracja
nie odpowiada. P. K. O. Nr. 602.880
Opłata poollłowa a.tnczona gotówką

prznmuje

t
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Wczoraj na .l_a.mku Królewskim w Warszawie przyjął P. Prezydent Rzeczypospolitej
na<fzwYczajnego i ministra pełnomocnego Republiki Estońskiej w Warszawie
Hansa Markusa, i generała brygady Gustawa Jensena, inspektora kawalerii i
neralnego adiutanta Prezydenta Republiki Estońskiej w obecności szefa gabinetu
wojskowego Prezydenta R.P. gen. Scha11y'ego i p.' o. dyrektora protokółu dyplomatycznego Lubi~s~ego. Generał J~n wręczył ~rezrdentowi R. P. specjalną
wstęgę orderu Białe1 Gwiazdy z łancu chem - na1wyzsze odznaczenie estońskie,
nadane Prezydentowi R.P. przez Prezydcn ta Paet~. Na zdjęciu - moment wręcze
nia Pr~dentowi R.P. przez gen. Jensena wielkiej wstęgi estońskiego orderu Białej
Gwiazdy z łańcuchem.
posła

ge:

Partia demokratyczna prez. Roosevelta

w
.
dalszym
d~gu
bedzie
miała
wiekszość
TRIUMFALNY WJAZD REGEHlA HORTHY'EGO
Pro~izoryczne

na odzgskane przez Wedru ziemie.

NOWY JORK, 9.11. - Gubernata.rem
stanu New York został wybrany ponownie
demokrata Lehman, republikanin Dewey
przepadł w wyb-Orach.
Prezydent Roosevelt telegraficznie przesłał gratulację Lehmanowi z powodu jego reelekcji.

MASZVNY

ZAWIODŁY.

NOWY JORK, 9. l l. -

Obejntowanie

0~~,wa

·~
li

Wczorajsze

wyniki wyborów.

wybory w Stanach Zjednoczonych przena ogół spokojnie. Po raz pierwszy
w historii Ameryki posługiwano się w niektórych miejscowościach, a szczególnie w
stanie New York, tzw. maszynami wyborczymi, podobnymi z wyglądu do znanych
kupieckich kas rejestracyjnych, które autom.ałycz.nie obliczały głosy i ogr-0mnie uła
szły

twiały procedutę techniczłtą.

. teryto~iów

przez

W[if~IWJ.fym

Węgrów

„

Prezydent Roosevelt głosował wraz ze
w posiadłości swej w Hyde
Park.
WYNIKI WYBORóW.
NOWY JORK, 9. 11. - Partia ct.emokratyczria prezydenta Roosevelta w dal-,
szym ciągu będzie miała większość zarówno w izbie reprezentaintów, jak i w se
nacie.
Obliczenia przypuszczalne, oparte na
dotychczasowych wynikach, idą w tym
kierunku, że w izbie reprezentantów de~ą rodziną

I

llfll~~U ~;:~:~~wk::.~~{~o:i~•li~lr~:!~~1~!{;
t

naw, czyli, ze w 1zb1e zasiadłoby 270 de
mokratów na 150 republikanów.
W senacie przesunięcie się mandaitów
będzie zapewne mniejsze.
O godz. 6 rano znane byly następują
ce wyniki:
Izba reprezentantów 138 demokratów
44 re.publikanów.
Senat reprezentantów 56, demokratów,
14 republika.inów.

BUDAPESZT, 9. 1. - Komunikat u- wrzenia. Ludność, doprowadzona do rozstwierdza, że wojska węgi·erskie paczy, przez gwałty władz czeskich, wszę
w dniu wczorajszym osiągnęły linię wyzna dzie napada na posterunki czeskiej żan
darmerii.
czoną.
Obejmowani•e terytoriów odbywa się
W m. Munkacs (Munkaczewo) i w m.
(oment uroczystego wkroczenia armii węgierskiej z Regentem Horthy'm na cze- w całkowitym pc1rządku. Ludność wszę Ungvar (Użhorod) oraz w całym obszarze
le do miasta Komarno, zwróoonego Węgrom przez Czechosłowację.
dzie wita wkraczające wojska węgierskie ewakuowanym obecnie przez Czechów
panuje chaos. Ludność napada na urzędni
........~._.....,..,....._ __. niezwykle entuzjastycznie.
Repre•eatacyjne Kino
ków czeskich, którzy uciekają na samocho
IM
CHAOS NA RUSI.
dach. Podczas starć padają liczne ofiary z
Mieszkańcy
BUDAPESZT, 9.10. obu stron. Wojska czeskie wycofywane
Rusi Podkarpackiej masowo uchodzą do są na terytorium Verhoviny, na którym
łf 8 J
traD!POftOWCOW
etęści pohtdniowej,
zajmowanej Dbecnie panuje głód, zaś aprowizacja wojska i lud.
w
Dublinie ~~~~
DZIS REWELACYJNA f
przez wojska węgierskie. Uchodźcy twier- ności .natrafia na nieprzezwyci ężone trud-i
.
PREMIERA.•
. DUBLIN, 9. 11. - ~traik transportow
dzą, że obecny stan rzeczy na Rusi Pod- naści z powodu braku komunikacji. LiczNAJWIĘKSZA ATRAKCJA
karpackiej jest nie do utrzymania. Ahno- ba dezerterów z wojsk czeskich wzrasta z I cow, rozpoczęty wczoraj, P.rzybrał ch~ra~
ter powszechny. Wszystkie tramwaie 1
SWIATOWYCH EKRANOW
sfera coraz bardziej zbliża się do stan:1 każ.dym 011 ;„m.
autobusy stoj~ unieruchomione w zajezd--~oOoniacn. 2.000 ludzi strajkuje i mimo, iż
· strajk tein nie jest popierany przez zwiąSłrzały na
q
1 ze~ ~aiwo<lowy, .zdec~dowanych jest powrocić do pracy 1edyn1e w wypadku przy
rzędowy
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MEDIQLAN, 9.11.
Wczora1 wte- ła do niego 5 strzałów rewolwe1"owych,
czorem na jednej z ulic Mediolanu 69-letni kładąc go trupem . na miejscu. Zabójczynię
książę Luigi Alberic-0 Tribułzio 1napadnię- aresztowano. jest to niejaka Ma·ria Antoty został przez 40-letnią kobietę, któr.t da nietta La.zzarini.
Zabity książę należał do jednej z najstarszych rodzin Mediolanu. Jego żona i
córka są damami dworu.
„fiodzłna

rozt!lełnl

Polska"

pargsldet.

PARYŻ, 9. 11. Z okazji 20-ej rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej P9lskiej i święta Narodowego,
w dniu 1 lgio listopada, odbędzie się radio
-audycja „Godziny Polskiej" w Radio Pai
ris od godz. 14 do 15-ej.

'

„.

j

STRAJK W STOLICY NORWEGII.
OSLO, 9. 11. Pracownicy niemal wszy·
stkich hoteH i restauracyj w stolicy Norwegii ogłosili wczoraj wieczo.rem strajk,
domagając s·ię podwyżki zarobków i poprawy warunków pracy.

15 dni ukryw-al trupa

I

„

widzia•no ich wychodzących z kawiarni w
czas.ie godz·in pracy.

Dramat duilskiego p·sa

MONACO, 9. 11. - Gilson Wrescomer, znany pisarz duński, zamieszkał w
Monaco wraz z żoną, pochodzenia amery
kańskiego, w roku 1936. Po niejakim czali i ostatnia część
Bank Polski notował dzi'ś rano dolary sie, żona pisarza zapadła na nieuleczalną
„ Tygrysa z Esznapupo 5.28 i pól, funty szterlingi po 25.24, fr~n chorobę, co doprowadz!ło k~chającego mę
ru„ stanowiąca odręki
szwajcarskie 120.20, franki trancusk1e ża do rozpaczy. W koncu me mogąc dłubną całość.
14.12, lir..v „doskie 19.()(l
żej pat~zeć . na stra~. zne cief:pienia istoty,
~~~~~~~....,.,.,.....,..,__:...._,...--,._....._~~. . ~roższeJ m.Y O<;! ż~}~i strzelił 9.wa razy do

IJ~lir~ f\[~~ern

il

ulicy Mediolanu

w

i miłość potęine

przez stolice

•

pog.rążonej

żony.

we śnie - zabijając na mieJscu.
Przykrywszy następnie ciało przeście
radł,em i udekorowawszy mieszkanie kwia
tarni, przesiedział w ten sposób 15 dni
P.rzy trupie.. Ody ~;~sz~ie ciało p~częło.
się rozkładac, powiesił się na drzwiach, 1
b.y ś.mierć prędzej nastąpiła wpake>wał soQie J.eszc:ae kyl~ w głowy

I

„E CHO"

Str. 2.

Najgorszy okres Kasprowego!
Zmniejszon.a frekwencja kolejki linowej

„

W dniu 10 listopada 1938 r. o godzinie 10 rano w Kościele Katedralnym w Łodzi zostanie odprawione uroczyste nabożeń·
stwo żałobne za spokój dusz, po'-e glyc!l śm1trcią chwalebną w obronie wspóloby wateli, policjantów województwa lódtklego.

ZAKOPANE, 9.11. Miesiące paź-1 W październiku przewieziono do góry I
dziernik i listop.ad należą, jak wiadomo Jo 2.568, a w dół - 2.054, razem 4.622 osonajgo.rszych. "! .roku,. jeżeli chodzi o ~re~- by. W t~m samym miesiącu r. ub. łączna
wencJę kolejki linowej na Kasprowy W1ercn frekwencja wynosiła tylko 3.195 osób.

w

prz~ddzłeń

~a.pstrzyk
5wlcfa Nit!podleetoic:I.

ŁóD.ź,

9.11. "- Obywatelski komi!ct
obchodu 20-lecia odzyskania niepodleglości komunikuje, że w czwartek, dnia 10 bm
o godz. 17 .15 odbędzie się zbiórka wszy.3tkich orkiestr, biorących udział w capstrzyku na ul. Żeromskiego na placyku przed ko
ściołem Matki Boskiej Zwydęskiej.
capstrzyku wezmą udzi.ał następują.
ce orkiestry: policji, zw. ~ezerwistów, PW.
kolej i wego , - w. szt olncg-o, tramwajarzy,

w

Elektrowni, poczty, „Stella" V, VI i X oddziału straży. Każdej z tych orkiest.r wyzn:i 1
czono odrizielną trasę, tak, aby capstrzyk I
mógł być odegrany na możliwie najwięk
szej liczbie ulic łódzkich.
Celem podniesienia efektu capstrzyku,
do orkiestr należy dodać asysty honorowe.
Orki.estry należy,. w. miarę możności, zaopa
trzyc w pochodme 1 latarnie.

·1·

P•

,j,

26. st. post. Kopani Jana
post. mil. Jaochlmlaka Kazimierza
27.
post. Woiniaka Pawła
14. „ „
Kubackiego Konstantego
2. kaprala „ Rutkowskie110 Ignacego
28.
Antczaka Mariana
15.
post. Olszewskiego Wacława
3.
„ „ Pasikowskiego Bolesława
29.
Las1:ewsklego Teollla
16. st. przod. Wotnlaka Jana-Wiktora
4.
„ „ Stankiewicza Andrzeia
30.
„ Korzeniowskieco Jana
17. st. post. Kusidła Władysława
5. przod.
Sztorca Wiktora
31. st. post. Swłerczyńs!dego Antoniego
18.
post. Waliszewskiego Walentego
6.
„
ł'laka Antonie110
32.
post. Serwy Józefa
19.
„ Nagocklego Ignacego
7. wst.
Kłosa Wojciecha
33
„ Andysza Stefana
20·
„ Dana Józefa
8.
HaJduka Stanisława
34.
„ Dobrowolskiego Stefana
21. st. post. Chojnackiego Antoniego
9.
NaJmana !Jeksandra
35.
„ Karaska Zygmunta
22.
post. Nowickiego Wacława
10. „
Urbańskiego Stailislawa
36. przod. Stępnia Józefa
23.
„ Miazka Edwarda
11· przod. ~adzikowskicgo Hieronima
37. st. post. Matuszczaka Stanisława
24. st· post. Wapszko Władysława
12.
post. Szmidta Wincentego
38.
post. Koło~zlef czyka fellksa.
25.
„ Kwietnia Ludwika
13. st. post. Grzywacza Franciszka
Na nabożeństwo zaprasza wdowy, sieroty i bliskie poległym osoby, tudziei jak najszerszy ogól społeczeństwa.
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Nr. 313

I<OMEND.\NT WOJEWÓDZKI P. P. w LODZI

onf8 encia z lokatorami

Zdarzenia l

wgpadlłl

(-) Stan rannego sekretarza niemieckie!
ambasady w Paryżu von Ratha jest nada'. cięż.
ki. Bawiący u jego loża lekarze niemieccy
-0()0-ŁóDż, 9. t 1. Dziś o godz„ 10-ej ra- kiego. Inicjatywa zwołani.a dzisiejszej kon dr Bra.nd (lekarz przyboczny kanclerza Hitle·
ra) i c\r Magnus, dyrektor kliniki monachijsKieJ
no rozpoczęła się w Zarządzie Miejskim w ferencji godna jest podkreśleni.~ ze wzglę stwierdzili
lekkie pogorszertle. Zamachowiec
du
na
to,
że
organizacja
lokatorska
jest
jed
„ Łodzi konferencja w sprawie omówienia sy
tlerszel Grynszpan pochodzi z łłanno'l!.·eru, a'ie
tuacji w związiku z częstymi ostatnio wy- nym z czynników, którego współdziałanie jego wuJ zamieszkały w Paryżu Abram Grynotn1·ko'w1padkami budowlanymi. w konferencji bie przyczynia się niewątpliwie do zmniejsza- szpan pochodzi z WarszawY· Policja prowadzi
rze udział kierownik Inspekcji Budowlanej nia zapobiegania w porę katastrofom i czę na<lal <lochodzenie.
.
.
.
.
,.
.
inż. Kopeć oraz zarząd związku lokatorów stym ostatnio wypadkom budowlanym.
(-) W związku z zamachem panrskint, PraŁóDż, 9. 11. - \V ponczoszarn1 f. Lip- na tle zalegania z wypła!ą należnosc1 rohotniczych, .
bi ~. t ó Ł d · ·
· •d t
łód
sa
niemiec•ka zapowiada represje przeciwko
szyc przy Al. Kościuszki IO wybuchł strajk wynoszących około 13 tysięcy złotych.
I su O'l\a or w
o Zł 1 woiewo z wa
z
żydom w Niemczech.
okupacyjny na tle żądań podwyżki p~ac. W · Wczoraj odbyła się w Inspektoracie Pracy kon(-) W Pradze, Wiedniu i Bratislawie od·
fąbryce produkowano ponczochy z 1edwa.- ferencja w aprnwie likwidacji strajku, na którą przy
czuto wczoraj silne trzęsienie tletrti, które WY
b1u . ~z.tucznego przy czym fabryk.ant płacił byli również nakładcy pracujący w fabryce Gessrządziło małe szkody materialne.
pc.1111zc1 norm. ustalonych w .umowie. Ostar- nera. Wyrazili oni chęć udzielenia firmie pomocy
(-) W rocznicę zamachu, dokotianego przez
tnio produkC]a przeszła ~a Jedwab, n~tural- w 5płacie należności robotniczych. Załoga, zdając
narodowych soclalistów w 1923 r. w Mona•
chłopców chium,
ny, ~ zwią:ziku z czym. firma wymow1ła ro- sobie spra-wę z trudności płatniczych właścici1lla,
odbylo sle zebranit w piwiarni Buergerb<?tm,kom st~re wa~unk1 pła.c. Okres wymÓt- żąda tymczasem wypłacenia jednej trzeciej naleino·
ŁóDź, 9.11. Dziś o g0dz. 4,-ej polwego" i „Ogniska Pracy" dla chłopców. brau-Keller, na którym kanc'erz Hitler wygło·
Wl~ma za~onczył Się W. Ubiegłą so~otę. W i;d. - Dziś firma poinft1·muje Inspektorat Pracy1
dmu. tym 1ednak robo!n1.c:y zażądali sto.~o- ·co dll swego stanowiska w sprawie sposobu likwi. południu w Patronacie rtad Nieletnimi przy Aktu poświęcenia dokona J. E. ks. Biskup sil przemówienie. Zaatakował on opozycyjnych
polityków angielskich, którzy jego zdaniem Pr'
warna 20 prnc. podwyzk1 1 przy prndukcp z <lacji przyczyn zatargu.
ulicy Fałata 2, odbędzie się uroczystość pe. dr Tomczak.
do wojny, a następnie zaiąQal zwrotu kolonii
jedwabiu naturalnego. Sprzeciwił się temu
święcenia nowego lokalu „Domu Noclego~
od Franci! i Angli\, Żądanie to zakończył zwrowłaściciel oświadczając,
że bę'Clzie
płacił
tem; „Jeżeli nie osiągniemy tego, co sie nam
wg. obowiązującej obecnie taryfy płac.
należy na drodze norma'.nei. to poszukamy In2222222
POPIEL
nych dróg".
Na t) m tle W)lmchł strajk okupacyjny. Powiodomiono inspektora pracy i związki zawodowe, któ·
(-) Król Jerzy 6-ty odczytał wczoraj 'W
re ws 1;:zęły inte rwen cję. W międz)'Czasie robotnicy lafd~
Izbie Gmin mowę tronową, w której m. I. poobniż yli swe żądania do 10 procent, jednak i na
pożarów twierdził swa decyzje odwiedzenia prezydenta.
tej pła5zczyźnie nie osiągnięto porozumieniu.
Roosevelta w Waszyngtonie.
Strajk trwa.
zasłabła
n:igle
25.letnia
robotnica,
Katarzyna BarLóDż, 9. 11. - Wczoraj o godz. 10 wieczorem
Dziś zostanie ogłoszone w Izbie Gmin oPośpie5zono
jej
z
pomoc11,
jednak
wsku·
harowici.
u~iłowała pozb.awić się życia 30.letnia Józefa Kaz·
świa<lczenie rządowe.
ZALEGANIE Z WYPLATĄ.
mierczak, zamieszkała przy ul. Nawrot 64. Despera. tek zdenerwowania nieszczęśliwa padła ofiarę przy.
(..,...) W myśl rozporządzenia władz nadzortka zaźylia większQ dozę dialu, czego skutki wkrótce krej pomyłki_. Oto zamiast kropli wn]edanowych
W d~hz,-m ciągu kontynuowany jest strajk ro. l
a atnymywal ~dai
zauwatono i powiadomiono pogotowie. Lekan po l~nitari~sz miej1cowy zaaplikował robotnicy jakąi r~ych, t~1 mczasowa Rada Miejska w tadzi uhotników firmy Genner przy ul. Kili6skiego 24126.
.ECHO"
j.trawd
rzędować będzie do czasu
uprawomocnienia.
udziielenlu pleriozej pomocr przewiózł desperatkę n1eokredonę dotQd truciznę.
Okupncja u Gennera powstała - jak wiadomo Dopiero po niewczasie spostrzt!zono fatalną po. s;ę wyborów, tJ. do !!tycznia.
ma. Prenumeratę do npitala ewengelickicgo w stanie ei~żldm. Przymyłkę i wezwano pogotowie P.C.K„ którego lekarz
win~ motna poayuj
czyny tragedii Kaźmiercr.akowej nie ustalono.
(-) W ~prawie głośnej zbrodni przy ut.
przewiuił Katarzync Barbarowicz do szpitala Sw.
ad kaid~go dAia
Przędzalnianej, gdzie Zygmunt Nowak
zabił
- Dziś okol<> godz. 8 rano w fahryoce J. Rozen Ro dr.lny.
li\tS.
i Wiłlicki, mieszcz11cej się przy ul. Senatorskiej 29,
- D.dś nad ranem wyb11::hł pożar w domu przy w czasie gry w karty Hugona Diesterhefta SĄd
ul. Piłsud.skiego 4. Z nieustalónej przyczyny, praw- postanowił Nowaka poddać badaniom psychiadopodob!11c wskutek wadliwego urządzenia przewo- trów I rozprawę odroczył.
(--) t>ollcJa ustalfla to1samoSC przejechanej
21·łeinia
du kommowogo, zapaliła się ściana drewniana we
UCZCIJMY XX·LECIE NIEPODLEGŁOśCI OFIARĄ
frontowym 3.piętrowym budynku mieszkalnym. - u zbiegu u'.fo Senatorskiej i Kilińskiego kobiety.
ŁóDź, 9.11. W dniu wczorajszym
Wezwano strai ogniowQ, kt6rn po nie!pełna pół~o· Jest to 48-letnia Weronika Jacbowa, zamieszNA BUDOWĘ SCIOACZA MARYNARKI WOJENNEJ.
we wsi Orzechówek, gm. Dmenin pod Radzinnej akcji poża_r zlokalizowała. S1n1ty nleza':a.. kała we wsi Dłutów, żona inwaltdy, matka
I
5 dzieci.
czne.
domskiem postrzelona z fuzji została znaj(-) „Wampir Łodzi" wlclokrot11y morden:a
dująca się w mies-zkaniu 27-letnia Teododzieci Perdyna11d Oriining, zostanie w przy•
zja Piszczala. Strzał padł przez okno i r::iszłym tygodniu umieszczony w taikładzie
w;
Tworkach, gdzie bedzie poddany badaniom psy
nH Piszczałę w lewą rękę i bok.
cbiatrycznym celem stwierdzenia, czy jest on
Ranną przewieziono do szpitala. jest
poczytalny.
prawdopodobne, że postrzelenie jest wy(-} Sąd Grodzki w Łodzi skazał 33-letnit\
Janinę Kędzierski\ (Nowomiejska 12), 33-letnienikiem zazdrości, ze strony porzuconego
na Jasnej Gói'ze go lioselmaJera (Grzybowa 14!), 24-'.etnią Makonkurenta, ofiara wypadku miała bowiem
·
I
· I
h
. d. d . . . t
.
d
CZĘSTOCHOWA, 9.11. ~W niedzic riannę Prochoft I 36-letnlego Mariana R.aiskiegl)
Do . d u~ego s~ ~pu ~po~ywczo-ko 1oma fac ow~y. w te~ . zie ~ime 1 o na1praw ~- lę, dnia 13 bm. 0 godz. 4-ej rano specjal- (3 MaJa 10) oo 3 mleslace aresztu z zawieszewkrótce wyjść za mąż.
nego ~11m1el.e~s.k1e1 zn.aJd.uJącego się w sa po~o?n1e1 „ ~am1e1sc~"".l1 na co wskazuje nym pociągiem przybędzie do Częstocho niem za wykonanie w celach zabobonnych prak
mym sródm1esciu Pabianic przy ul. Zam- um1e1ętnosc w wyb1c1u otworu w murze wy na J.asną Górę ierwsza w cieczka na tyik trupa 60-letnlel Zofii Uo.slkowej na cme'.ttarzu na Dolach l wyjęcia lei spod pachy „cza~owej 25 ~ocy ubiegłej .włan~ali si~ złodzie oraz ?r.ak wszelkich śladów na miejscu szych rodaków z Olzy.
y
rodziejskiej" kukły, która miała uleczyć pr:i:yie. Złoczyncy dobrze orientujący się w sy- kradz1ezy.
Wprost z dworca kolejowego uczestnl- iaciela I<edz!erskleJ, Stefana Gadomskiego od
t~acji wybili w m.urze. ?~ok dobrze ~abez
Policja pa?ianidka wszczęła ene.rgiczne cy wycieczki udadzą się na jasną Górę, pijaństwa.
pie~zonych d~zw1 weJ s~1o~ych duzy o- śled.ztwo, maiące na celu. .wykrycie bez- gdzie będą obecni przy odsłonięciu Cudo(-) Międzynarodowy sędzia pllkarski, pretwor, przez ktory. dostali się do ~nętrz~ czelnych sprawcó~ kradz1ezy.
wnego Obrazu, następnie po nabożeństwie zes PZTS-u p. Kazimierz Wardęszkiewicz. zo•
sklepu, a . następnie po splądrowanm go 1 . -:-- Banat Franciszek, za~1eszkały w Pa- zwiedzą osobliwości Bazyliki ~ 0 godz. 10 staf odznaczony medalem Niepodległości za pr:i
cę nlepo<:l'·e!(tośclową w sikole.
spakowaniu w worki droższych artult·u1ów b1amcach I?rzy ul. Z.ai.nkowe1 69 z~meldował
d' d
d
d
.
.
.
.
J"':
w komisariacie poJioe,11, że nieznani sprawcy rano o Ja ą w a 1szą rogę.
o~az .skradze_nm P?zo staw1on~J w kasie go skradli z nowo1budującego się domu przy
ul. Kamiennej Nr. 8 dwa okna nieoszklone,
towk1 zbiegli w meznanym kierunku.
•
Pr~vq„łowanh• w
• „c:t.e
BUDOWY SZKÓł POWSZE~HNYCH
Kradzież właściciel zauważył dopiero h~bel oraz k~lka różnych narzędzi P?zostaPociąg
popularny
·
Ił
·
11· •
.óhua.t'za dOÓ1'e wa1w1ki
rankiem i niezwłocznie powiadomił 0 tym w1?nych tamze n:i n.oc. Ogóln~ wartosć skra
. .
dz1onych przedm1otow wynosi 40 zł.
prae1/, :1Z/<,of.ne/, !UlAZlfl7i ddeciorr& poltcJę.
.
- Z piekarni Wajntrauba Calela przy
ŁóDź, 9.11. Jak wiadomo 17 komiS traty spowodowan e kradzi eżą są zna pl. Dąbrowskiego 20 nieujawnieni na razie
LóD:t, 9. 11. - Liga Popierania Turystyki przy tetów wyborczych zgłosiło listy kandyct.ZAPISZ
NA
tĆ ')Z, UL.PIOTRKOWS~<A 147. Ili PIĘTRO. czne, wysokości ich jednak na razie jesz- z~oczyńcy .skradli pieczywo,, J!ląikę oraz wor w•póludziale Zwjęzków Pow s tańców śl,skich or;a· tów na radnych. Listy te są obecnie szczenizuje pociąg popularny zi Lodzi do Karwiny,
113""' r+Cłlłs r
Z
• W cze n!e ustalono. Złodziejami musieli być k1 do tnąk1 na szkodę właśc1c1ela.
Wyjazd z d1vorca Łódź • Fabr. następi w sohotę gółowo badane przez Główną Komisję Wy
19
hm.
wieczorem, a powrót do Lodzi w poniedzia- borczą, która po stwierdzeniu braków,
ZNĘCANIE SIĘ NAD KONIEM.
Policja spisała protokół woźni-cy Srumut łek rano.
wzywa pełnomocników list do ic'1 uz.upeł
Oplata za przejnzd w obie strony w wagonach
ce Borne zamieszkałemu przy ul. Orlicv-Dre
nienia.
Ul klasy wynosi zł 11.40 od osoby.
szera 3, który zmuszał do pracy pociągowej
Dotychczas Główna Komisja WyborInformncyj w spPawfo tej wycieczki udzi~la i
swego odparzonego konia.
zgłoszenia przyjmuje Związek Powstai1ców Ślaskich cza
zakwestionow.ala 16 list w różnych
oddział w Lodzi, ul. Strzele·cka (Dom . Pomn ik im.
okręgach.
W myśl kalendarzyka wybor„
FIRMA „LEORE" NA BRACI ZAOLZAŃ Marsz. J , Piłsudskiego).
czego wszelkie uchybienia i niedokładności
SKICH.
Jak już donosiliśmy firma „Leore" w Pa
w Ji c;tach muszą być usunięte do dnia 14 bnt
Swego cza;u informowaliśmy rgierzan o rozpo. I wieczór artystyczny, n:i program którego złożył się bianicach przeznaczyła 2 procent od swych
Po tym terminie Główna Komisja Wy·
czrciu budowy „domu katolickiego" przy ul. Ko· koncert chóru Tow. i występ sekcji dramatycznej obrotów dokonanych od 15 października do
bo·r cza będzie badała ważność zgłoszo·
ścldn" i.
w doskonałej komedii pt. „Pan poseł".
31 październi1ka rb. na rzecz Komitetu Ponych list i zatwierdzała je w całości, bąd1
Oh~·cn i c „dom" wyci:;rnnięt:i juz pod dad~. Tew ;eczór rozpoczęto pieśnią. Chór Towarzystwa mocy dla Zaalzia.
raz można dopiero zorientować się w roznt1nra~h pod kierownictwem p. Millera, odśpiewał kilka uJak naim obecnie korruunikiuj~ obroty te}
1{1
skreślała kandydatów na radnych, niepo·
izmnchu. J r>t to jeden z najwlękuych budynków w tworów, za co iostal nagrodzony rzęsistymi okla. firmy w podanym okresie czasu wyniosły
siadających w.arunków, wymaganych przez
zł. 13.074,91 z czego 2 procent t. i. sumę zł.
na;zym mieści e. Na wzgórzu, tuż za kobciołem pa· skami.
prawo, bądź też uniewatniała listy ca~korafi 1 1n) ni, wzno!i się potę~ny Jll~ S) w. .Juil. obecnie
Gwoźd2 iem programu ~Y~, je~ak występ. sek~ji 261.50 właściciel firmy p. Leonard Rensz
widuf. doskonale jego konstrnkr ję. D01;n1nu1e ~ri;ed~ 1 dr~maty~zn ej "'. „Panu posle •„ ktory odegrali •wie· wpłacił na kcmto Komitetu w KKO. m. PaDzlellnlkOw
wicie.
_
w 51.ydkim olbrzymia sala ze sceną, ktora htdzrn n~J U~te ama.torzy I wychowanko~ 1e ~o.wnrz:stwa, zn~ biani'c.
ł.44•, .Ąa„r•aJ" i tel, 112„98
Z uwagi na dużą ~~ośt zgłoszo.nych li"
'" i~koi,ą :;t• lą w naszym mie.icie. Od urony po~11dn10 ni w Zg~~rzu ze sW?'ch umieJętnos~1, ktore potrafił
'
prace Głównej Kom1s11 Wyborczej nad b:
wej znujdujfl oię j e>zcu cztery mniejsze ~alki. or~s uwypu~hc. J_. Burski, do5k~nały rezyser.
.
.
PABIANICKI PORADNIK KINOWY.
liczne poko je, które będ~ na pewno siedz1bn1111 wie
NaJlcp1eJ wy~adł St. Pietrz:k w tytułoweJ roh
baniem tych list potrwają cz:as dłuższy.
Oświato.we
przy ul. Gdańskiej - ·wylu o re:ani~ncyj społeczno • katoli-:kich.
Kłosa - chłopski ego posła, ktory został nagrodio· świetla piękny film produkcji polskiej p. t.
Ostateczne ustalenie list kandydatów
,'
h' ·
z t ·e załoz' ony ny okl,iskami d ość licznie zebranej publiczności.
,,Granica".
Jest
to
historia
~ranicy iniędzy ZWIĄZEK Młodzieży Cbrze~c!Jai'lsklel - Po'skl na radnych Z k oncem 1ezącego sezonu
os
am
.
·
.
d
I
ł
ł J· I B
k.
zgodnie z art. '30 ustawy a
i Nie mnleJ os wna y typ stworzy oze
urs 1, re.
YMCA - wYnajmuje pokoje umeblowane dla
t · ' I(I do w)'toi'iczan•a
dach . N n· w i osnę przys
'
'
•
I'i d zie d7. I ca oraz M. B ursk a w rol'1 Kło- prawdziwą miłMdią, a namlet~ścią.
wyborze radnych miejskich - winno nah <l i:!Pl
.
k
Ci
któ
y
budowali
zvser,
w
ro
kawalerów
(chrzeSciian),
z
atrzymaniem
lub
bez
urzq
· · tucl z1· ez· p. J abions
, k a • M U51erow1czowa
·
·
. _,dz0n1n
<l kwn\:trza
l ·i ul yn t u.· , ko · rzenie budvn• sowcJ,
w
Mieszkańcy mogą korzystać z sali g1mnastycz- stąpić nie późl)iej, niż 11 grudnia rb„ bo"'k· 1euJzą "' om'., el ike <o~z u~e ' ;'Y y nl~ozs•ty budo·wy· 1roli córki - Kłoę(nvny. Wyróinił się również A. OTTO KOCHANEK
Ruda p ablanlc ka. nel. pływalni, natrysków, czytelni itp. Z głosze.
e~t to wyua e prawy~sw3ęr • •
.
k
d0b
il
.
_
„
d
zam.
.
wi em w dniu tym musi nastąpić ogło szen : e
11 •
murów. Toteż ohecnie przy zcdł naj c itższy okres Micha1a w
n;o 0 tworzoneJ ro.11 ':"ra . 20 ?ego 3 Maja nr. 47 zagubił dowód osobisty i z.a- nia przyjmuje Sekretariat Polskiej YMCA, u\
dla komitetu budowy. Wszyscy zi;ierzanic winni ~arobka. Poz·, :ułe role mł?dego dz1e~~1c~ i ciotki świadczenie komisji pcborowej, wyda-ne W Moniuszki 4a. tel. 250-10. w godzinach od 8- 22 pl.akatami listy kandydatów.
.
b•·ć jak naj Jego Kunegundy, w obsach1e pp. Kosmskiego i F. Rudzie Pabianiakie1'
Ct}.nnie
poprze ć k cm lt et , by dom móał
" ,
M' h 11 '
dł
• · · db
'
r.zybcic. wvkofr·zonv i o<lclnny do użytku.
i·: a n ~?wny, '~y~a y row.niez o rze.
· - -- - - - - -- - - - - - - LUSTRA trema. toalety na dogodnych waJ
.
„LUTNIA" GRA.
Całosc przymosia zasłuzony sukces wykonnw- WOJCIECHOWSKA HALINA ZaRUbiła bilet ru~kach poleca fabryka luster Józefa Ligow sobotę na. otwarcie ~c.zonu jr.sienno : zime· conL
· 1tramwajowy na rok I 938-39 wydany przez ckiego, ul. Dwors.ka 20 przy Bału ckim Rynku
tel. 146-31.
we;;o w Tuw. Spaw:. „Lutnia' został zo1 ga111zowany
K. E. Ł.
Stan pogetl' w . Led z~.
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propozyc1·ę .

w związku z ostatnimi wypadkami budowlanymi
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Domu Noclegowego i Ogniska Pracy dla
Dziś poświecenie
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ZYCIE PABIANIC.

,

Włamanie do sklepu spoiywczo. kolonialoego.
ZRACZRA
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Gmach Domu KatolicłUego wyciągnięto pod dach
Budo ~ia
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Jadwiga Sinosanka
i Witold Conti.
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głównych:

Helena Grossówna, Adol
Dymsza i Eugeniusz Bodo
$.QQ.9JY, ,!!je;,d,J,ieJeJ ~wieta ~odziennie o godz. 12-~J

ŁóD.t, 9.11. Dziś o godz. 9-ej ra·
no temperatura w śródmieściu wynosiła
8 stopni powyżej 2era, najniższa ~ ci4gu
nocy ubiegłej - 6 sropni cienła. CiśnienJc
barometryczne wzrosło <lo 754 milimet:ów.
_:Wiatry: .z~cl!Qdnie.
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Syn polskich imigrant6w

PORT.=-1
Czy Pisarski pojedziedo Wrocławia?
w stanie zdrowia

nie zas~la żadna pop.ra~a

Donosiliśmy już wcrora1 te start Pisars-kiego we Wrocławiu w tneczu Polska
- Niemcy stoi pod znakiem zapytania,
bowiem mistrz Polski ma lewą rękę pokry
tą czyrakami. W stanie zdr-0wia Pisarskie
go nie zaszła żadna poprawa w ciągu dnia
wczoraijsrego. Pogorszenia oo prawda nie
było i dlatego jest nadzi·eja, że do jutta

uda się lekarzom doprowadzić Pisarskiego

do sianu takiego, aby mógł podjąć walkę
z Baumgairtenem.
Oczywiście pe<:h Pisarskiego nie w.pływa dobrze na jego samopoczucie przed
tak poważnym meczem.
Os.tatecznie start Pisarskiego zdecydowany będzie jutro rano.

\.J

gwiazdą sportową

Redaktor spoirtowy nowojorskiego pisma Sunday News, Jimmy Powers, zamieścił biografię Edzia Dainowskiego, syna
polskich Jmigrantów, który stał się gwiazdą sportow.ą w dziedzinie P,iłki nożnej.

1-

zaan b llsera cleilliei waai
-

podczas

wałki

-

Henry King, lat 21, z Worcester, Mass.,
ho·kser ciężkiej wagi, umarł na arenie po
zakończeniu 10-ej rundy, walcząc z Roy
Worcester, z Bangor, Me. Woroester został airesztowany pod zarzutem mimowol- ·
nego zabójstwa, lecz .później wypuszczony
za kaucją na wolnośe.

Jłl•n•strOłfie ftQdi~f§(g Sensacyjne_zwyci~stw_o
bJorą
··
czynnY

udział

w rozgrywkach footbalowycb

boksera polskiego

w

8 ~.•e.•1.

. ...
.
.
.
. .
Dużą sensację wywołało w belg11sk:ch
_ Wspaniałe zwycięst~o ang1e~skt~J 1ede fr~ncus~1ch, angielski ~wiązek p1łk1 ~oż- kołach bokserskkh zwycięstwo emigr·ainta
nastki przeciwko skombmowane1 m1ęd~y- ne1 posiada wśród swoich czło~ków kilku- polski·ego Rosiaka, który pokonał jednego
n~-0do;wej drużynie kont~nentalnej! osiąg nas~u pr~fesorów sł~wnych ~mwersytetó.w z najlepszych bokserów w Belgii w wadze
111ęte. o~ta tn!o w .L?nd.ynie! zwróciło il O- angi.e~s~1ch Oxford 1 ~~mbridge oraz k.11: średniej Duran da.
Mecz rozegrany był w wadze średniej.
dobme Jak 1 wy01k1 ol1mp1ady w grze w ku m1mstrów. I co na1c1ekawsze, dostoim
piłkę nożną uwagę opinii międzynarodo- panowie nie figurują wcale nai lista-eh howej na narodowy sport angielski.
norowy.eh, jakbyśmy to sobie wyobrażali
KOMUNIKAT
Okazało się, że Anglicy są wciąż je- ale biorą nieraz czynny udział w rozgrywKomendy Związku MMynarzy Rezerwy R. P,
szcze najlepsi grac7Je footbalowi. Nic dziw kach footbalowych.
w Łodzi,
W związku z uroczystościami 20-ej ~
--nego skoro, Jaik pisze jeden z dzien·ników

-----:mm.-•------•

Niepodległości, Komenda
Związku Maryna.rży Rez. R.P. w Lodzi zarzą
dza na dzień 11 listopada rb. godz. 8 rano, w
lokalu własnym przy ulicy Wigll'l'y 10 ogólną
zbiórkę członków Związku.
Na zarządzoną zbiórkę wszyscy cdonkowie
Zwilłzku winni przybyć w czapkach mar, zao-

nicy Odzyskania

le~oół KJ.
W.
Pomu11nin
1
I1runi1
mistrzem Polski.
'
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Zorganizowane przez sekcję sportową
KSMM Dębniki II mistrzostwa Polski w
tenisi.e stofowym dla 2)espołów katoHckich
były imprezą zakrojoną na szeroką skalę.
Kolejność zdobytych miejsc w rozgrywkach indywidualnyc~ przedstawia się
następująco: 1) Hoffman cKeW Łódź),'
2) Osmański (KPW Pomorzanin Toruń),
3) Piekus (Grzegórzecki KS), 4) Grzeliń
ski (Oraitorium Łódź), 5) Ariet (Wisła),
6) Dobosz (Cracovia), 7) Mamar<:zyk
(Grzegórzecki KS), 8) Słowiński <TS
Tempo Tarnów), 9) Staniuk (Wisła), 10)
Bezwiński (KSMM Dębniki Kraków).
Nie mniej ciekawie przedstawiały się
walki drużynowe.
Faworyt turnieju „Baeylika" (Warszawa), po wspaniałej i wyrównanej grze
przegrała z „Pomorzaninem" 1 :8. W finale Pomorzanin odniósł zdecydowane
zwycięstwo nad zespołem
Warszawa
Okręg". Sensacją była J:>:o·iazka 'ffóffniaha
ze Stefaniukiem (Wisłai) w spotkaniu dru
żynowym.

Natomiast Osmaiński (Toruń), który
w turnieju drużynowym i jednostkowym, poniósł zaledwie jedną porażkę,
demonstrując grę na wysokim poziomie.
,Szczególnie pięknie wypadły zagrania
obronne Osmańskiego, wobec których
·przeciwnicy byli bezradni.
Kolejność zdobytych tu miejsc przed:
isfawia się następująco: mistrzostwo Polski i puchar przechodni zdobył zespół K.
walczył

ort

patrZ'Onych w nowe odznaki.
Obowiązkiem żołnierskim każdego członka
jest wzięcie czynnego udziału w uroczysto-

P. W. P<>morzanin z Torunia w składzie: ściach święta Niepodległości.
2) KSM Warszawa
Pietrzak)), 3) KSM
POWSTANCY śLĄSCY BACZNOśćl
Zarząd Grupy Związku Powstańców ślą
Bazylika (W>aTSzawa) w składzie Jan i
skich w Lodzi wzywa wszystkich swych c;;łon
Stanisław Kuglerowj.e, 4) TS Wisła (Krak&w do stawienia się w dniu 11 liswpada br.
ków) Stefaniuk, Arlet, 5) KSM Dębniki I o godz, 8.30 rano pwik:tualnie, celem wzięcia
(Kraików) w składzie: Bezwiński, Pło udziału w uroczystości 20-ej rocznicy odzyska.-

Osmański i Knitsch,
Okr~g (Jagodziński,

ma

skoń.

Niepodległości.

Zbiórka w lokalu związku pr~y ulicy Strze
leckiej nr 2-8, Obecność wszystkich czł-Onków
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Drugie spotkanie treningowe
piłkarskie;

reprezeniae:ji Polski.

We wtorek po południu na stadionie
Wojska Polskiego w przeddzień swego
wyjazdu do Dublina piłkarska reprezentacja Polski rozegrała spotkanie treningowe
z warszawskim klubem klasy A KS Syrena. Rozgrywka ta, która trwała w pierwszej połowie 45 min., a po przerwie 30
minut, zakończyła się zwycięstwem reprezentacji w stosunku 7:3 (5:2).
Drużyna reprezentacyjna grała w skła
dzie następującym: Madejski, Gen1Za,
Szczepaniak, Piec U, Nyc, Góra, Piec 1,
Piontek, Wostal, Wilimowski, Wodarz.
Po przerwie Madejski przeszedł do bram
ki i w ten sposób uratował zespół warszawski od wyższej porażki.

kilku

Io

ach.

Kapitan Związkowy Łódzkiego Okręgo I w Łodzi liczyć będzie 11 klubów, do kla!>y
wego Zw. Piłki Nożnej ustalił następujący B spadną dwie drużyny; które zn~~
się
ostateczny skład reprezentacji piłkarskiej na końcu tabeli, zaś z klasy t ;:aawan:-<rŁodzi na mecz międzymiastowy z Warsz:i- je do klasy A jeden zespół.
wą o puchar przechodni w dniu 20 bm.
w W.arszawie: bramka:
Andrzejewski
Reprezentacja zapaśnicza Włoch, która
(ŁKS), obrona: .Mikołajczyk (ŁTSG), 0:1- rozegr.ała w Łodzi mecz
międzymiastowy
łecki (ŁKS), pomoc: Rudnicki (ŁKS), Kor- Rzym - Łódi, opuszcza nasze miast doporowicz (ŁKS), Triebe (Ł TSG), •.'.ak: piero dzisiaj. Przez dzień wczorajszy Wło
Króiasik (UT), Koczewski (KS), lfodel- si wypoczywali i zwiedzali w dalszym cią
$ki Cz. (SKS), Lewandowski (ŁKS) i Swię gu Łódź. Włosi są przyjęci 0 m w Łodzi zatoslawski (UT). Rezerwowi: Lass (Ł TS chwyceni. Z dużym uznaniem wyrażają się
O), Kudelski (Wima) i Chojnacki (UT). o reprezentacji Łodzi w wadze pió.rkowej
\Yraz z drużyną wyjeżdża do Warszawy p. Kuleszy, kt~r~. odniósł jedyne zwycięstwo.
Otto. Skład Warszawy na mecz z Łodzią Według op-in11 Włochów, gdyby Kulesza
jest bardzo silny i opiera się ---. 9-ciu gn- wal~zył w sobotę w r~prezent:icji Polski,
czach Polonii, przy czym tylko boczni po- wyntk meczu dla Polski byłby lepszy.
mucnicy są z Warszawi.aniki.
- Jut w przyszłą sobotę 19 listopada,
Zarząd Łódzkiego Okręgowego Związ-nepre~entacja Ł~dzi ro~egra drugi w tym
ku Piłki Nożnej omawiał na swym ostatnlm ez?n1e mecz m1ędzyrn~astowy z repre u1~
posiedzeniu sprawę udziału zdegradowan~j ~a~ią Królewc~a. Króle~1ec wa~czy! z Łod zią
do klasy A drużyny ligowej ŁKS-u w mi- JUZ parokrotnie. Drugiego dnia t.J. 2r b.m.
strzostwach tej klasy. Zarząd po dłuższej zapaśnicy niemieccy walczyć będą w PaC.:yskusji postanowił sprawę sposobu w ja- bianicach z ~epreze~t~cją _Pabian!c•. zasiloki ŁKS ma rozgrywać mistrzostwa klasy A ną czołowymi zawodmkam1 łódvkim1.
przekazać do
rozstrzygnięcia P.olskiemu
Związkowi Piłki Nożnej.
Kurs dla kandydatów n.a sę<lzió'\ · piłCo do udziału ŁKS-u w mistrzostwach karskich w Łodzi, organizowany przez Wyklasy A, istnieją dwie kom:epcje: według dział Spraw Sędziowskich Ł.ZOPN rczpoi.:z
pierwszej, ŁKS rozegrałby normalni~ dm- nie S'ię 15 b.m. i potrwa miesiąc. Wykłady
gą mndę mistrzostw, a. nast~pni~ w wyp.ad- odbywać się będą w lrykalu ŁZOPN przy
ku, gdyby w tej rundzie zaiął pierwsze lub ul. Narutowicza 30. Na kurs ten przyjmodrucrie miejsce, rozegrałby mecz kwalifika- wane są dalsze zgłoszenia kandydatów któ
cyj~y z drugą lub pierwszą dmźyną w mi- rzy muszą posiadać wykształcenie conajstrzostwach klasy A (podobny system miał ~nniej. szkoły P?Wszeehnej: władać dobrze
zastosowanie z G arba rnią w r<Yku ub. w kra 1ęzyk1em polskim w słow1·e i plśmłe, mleć
kowskiej fidze okręgowej). 'Vedług dru- uregulowany stosunek do służby wojskogiej koncepcji ŁKS-owi przyzn.anoby ~~': wej or.az posiadać nienaganną przeszłość.
punktó„ i taki sam stosunek bramek, 1aJ<1
- Gałecki wyjechał na obóz piłkarski
będzie miał na wio snę leader tabeli, r następn.iebrałby ŁKS normalnie udział w dal do Warszawy z opóźnieniem, gdyż urodził
mu się syn. Dziś Gałecki jako jeden z reszych rozgrywkach mistrzowskich.
prezentan~ów Polski, wyjeżd.i:a z WarszaZarząd ŁZOPN zadecyaował definityw wy do Dublina na mecz z Irlandią w dn'u
·1ie, te v-0nlewai w roku orzyszłym kla~a A 13 b.m.

W drużyinie reprezentacyjnej brakowadwóch graczy, a mianowicie Gałeckie
go i Dytko. Gałeckiemu urodził się ostatnio syn i dlatego tl1e mógł przyjtcltać na
obóz, ale do Dublina jedzie. Jeśli idzie o
Dytkę, to musiał on na wtorek wyjechać
w sprawach rodzinnych do Katowic.
Drużyna
reprezentacyjna
górowała
nad przeciwnikiem zupełnie ł\'yrażnie,
choć Syrena zaprezentowała się bardzo
dodatnio. Jest to zespół silny fizycznie,
twardy i dobrze startujący. W drużynie
Syreny w napaidzie grał znany gracz Wisły, Habowski, o którym mówią, że podob
no grawituje ku klubowi warszawskiemu.
Habowski grał pierwszorzędnie i sam
strzelił dwie bramki. Ponadto w Syrenie
wyróżnili się jeszcze znani gracze eks-ligowi, Łysakowski i Geiger. Drużyna Syreny utrzymywała przez cały czas ·grę
ło

otwartą.

Reprezentacja Polski grała właściwie
półsily i unikała niebezpieczniejszych
zetknięć z przeciwnikiem. Obrona wykaza
ła sporo niepewności, w pomocy najlepna
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~!ko r.zeagniśck /agodnR llt!Jdlo
CZljni cerę pifkną i delik,atnq!
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Co nas po pracy rozweseli?
CASINO - Więzienie bez krat.
· CAPITOL: - Złotowłosa.
CORSO: - Człowiek który żył dwa
razy.
CYRK STANIEWSKICH. (Aleja Koś
ciuszki 5-7). Program światowych
atrakcyj. Codziennie 4.30 po poł. I 8.15
wlecz.
EUROPA: - Florian.
ORAND KINO: - Profesor Wi!czur.
IKAR - I. Prawda zwycięża. Il. Dwaj
mężowie pani Vicky.
JAR: - Na scenie: Lalki, laleczki; na
ekranie: Zuzanna idzie w świat.
METRO: - Buziaczek
MIMOZA - Wrzos.
OśWIATOWE. - I. Pan redakto1 ,,za.
leje. Il. Na Sybir.
OAZA - Ułan księcia Józefa.
PALACE - Ostrożnie. profesorze.
PRZEDWIOśNIE: - Druga młodość.
RIALTO: - Indyjski Grobawiec.
RAlOETA: - Druga młodość.
SŁOŃCE. - 1. Pan redaktor szal~jc,
Ił. Na Svbit:
STYLOWY - Pobrali się za wcześnie ..
TON. - ósma żona Sinobrodego.
ZACHĘTA: - l. Rok 1914; II. Robert
i Bertrand.
TEATR POLSKI,
Dziś

w

Cegłe~niana

27.

środe

.~

BAWELNA.
NotLJwania .a dni;;i 8 liJtopada.
NOWY JORK. - Giełda niec:eynna.
LIVERPOOL: loco 5.00, listopad 4.77, grudzień ·
4.75, styczeń 4.77, luty 4.77, marzec 4.78, kwiecień
4. 78, maj 4. 78, czerwiec 4. 77, lip1ee 4. 77, sierpień
4. 74, wrzesień 4. 71, paźd?Jiernik 4.67, Iist-0pad 4.69
Egipska (Sakell.) : loco 8.33
BREMA: loco 10.26, grudzień 9.41, styczeń 9.43,
marzec 9.52, maj 9.5S, lipiec 9.66, paźdmernik 9.67

Wal•UJ. llewlzu i akcie
SPOKOJNE

USPOSOBIENIE

DLA

PAPIERóW

PAŃSTWOWYCH.
Zainteresowanie papierami państwowymi było
średnie, odchylenia kursów stosunkowo niema.

cme.

Z gmpy premi6wek Dolarówki oraz 3-proc. Poz.
Inwestycyjna 1 emisji zwykła i Eeryjna zmian kursowych nie wyka7!Dły.
4 i pół proc. Pai1stw. Poz. Wewn. podniosła się
o 0.13 proc„ a 4.proc. Poż. Koll60lidacyjna zniżko
wała o 0.12 procent.
Drobne odcinki 5-proc. Poż. Kolejowej notowano
65.50 proc. 5.proc. Poz. Konwersyjna oraz listy i
obligacje banków państwowych zmian kursowych
nie wyka.irły zupełnie.
L

I

,„

PRnATNE PAPIERY LOKACYJNE W ZANIEDBANIU.
Dział listów zastawnych był bardzo mało oży.
wiony, w ofi.cjalnych tro.makcjach :aa.notowano t&•
ledwie trzy gatunki papierów.
Nastrój panował niejednolity. 4 i pół proc. Ziem
akie w Warszawie zmian kursowych nie wykazały,
S.proc. m. Warszawy 1933 r. były tnńsze o 0.75 pr&e.
a S·proc. m. Warszawy 1936 r. zwyżkowały o 0.25%,
Grupa prowincjonalna poz.ost.ala bez ofid~lnych

o godz. 8.30 wiecz. de- notowań.
sząca się niesłabnącym p0wodzeniern satyryczna niezwykle aktualna komedia B.
PAPIERY PROCENTOWE.
Shawa „Jvlajor Barbara" w reżyserii dyr. K.
Poż. Inwestycyjna l emisji 84.25, 1 emi•ji ,,.„;„
Borcrw.~kiegp, a ~ kon,c~rtowym wykonaniu 93.00, Dolarowa 3 serii 42,00, Konsolidacyjna 1936
tudw!~an1~1, Choinack1e1, Krasnowieckiego, 66.75 (drobne), Konwersyjna 1924 r. 68.50, Pań.
Czerm1nsk1ego, Kondrata, NowosielskiC<YO i stwowa Pożyczka Wewnętrzna 1937 roku 65.38,,
innych.
„ ' i% L. Z. l'ałuh•oweco Uanku ltulncgo
83.Zi
8% L. Z. Pru'.utwewec• Banka Hołnego

114.00

7% L Z. Banku Go„. l.rajowe10 2-1 e1n 113.U
TEATR POPULARNY.
Dziś o godz. 8. t5 wiecz. ostatnia 11C1Wość 8% L. Z. Ranku Go•• l:rajowego I e!nisji 94 .00
Teatru Popularnego urozmaicona mnós- 7% Obi. Kom. Banku Gosp. Kraj. !-3 cm. lłS..25
iwtm ~piewnych wstJwelc i tańcami, śliczna 8% Obi. Kom. Danka Gosp. KrnJ. 1 emisji 94.90

L. Z. 13anku Geap. Kraiow. t emisji 81.00
komedio - opera Kamińskiego
Skalmie- 51h%
51Aa% L. Z. llankn Ge1p. Krajow, 2-7 em 81.00
rzanki", . z. udzi!'lłem:. Dorce" Jurdzińskiej, 51Aa% Ohl. Kom, R•nku Gosp. Kraj. I emi>ji ll1 OO
Topo.s1x1.e1.. Dc1unow1cza, Pietraszkiewicza, 51'2% Obł. Kom, n. Gup. Kr. 2-3 i JN l'lll 11..01
Mątu!'z l;1ew1cza, Zonera i innych.
Reży 5'h% Ohl. Kom, Banku Gosp. Kraj. 4 f'm 1!1 ~O
seria Br. Dąbrows1dego.
6% Obi. Banku Gospod. Krajowego 3 e-m. 9: .OO,

szym był Nyc, a w napadzie Piontek i W~
Jimowski, dobrze usposobiony strzałowo 1
panujący całkowicie nad piłką. Wostał nle
l\'IUi~A - IDBLIOTEKI - '· i:.,:-.".'.
szczególny.
MIEJSKA RIBUOTRKA PUBLICZNA (ulil'e
Pierwszą bramkę zdobywa dla Syreny Andrzeja 14) otwarta dla puulirzności coddennie
Habowski z rzutu karnego następnie w 16 prócz niedziel I tiwigt od g. 10 do 21, w soboty
min. wyrównuje Wilimowsld. Potem w od r,. IO do 19.
WYSTAWA OllRAZóW prof. art.-mal. ANTO·
20 min. strzela Wostal drugą bramkę dla NIEGO
WIPLLA p.n. „Nasz krajobraz, góry j mo.
reprezentacji w 25 min. Wilimowski z rzu rze" przy ul. Piotrkowskiej ll3.
tu karnego striela trzecią bramkę w 30
SALON SZTUK PiĘKNYCH KAROLA
min. Habowski zdobywa drugi punkt dla ENDEGO, Nawrot 8, tel. J53-55.
Syreny, a następnie padają jeszcze dwie
bramki dla reprezentaiCji, zdobyte przez
1elelong
Wilimowskiego (40 min) i Piontka (45
Pogotowie Miejskie 102-90
min.)
PogotOwie Czerwonego KrZyża 102-40
Po przerwie w 10 min. strzela Piontek
i 133-33
siódmą bramkę dla reprezentacji, a w 25
Pogot<>wie Pryw, Lek. Chrz. 1111-9
min. zdobywa Narewski bramkę dla SyStraż Pożarna tel. 8
reny.
Ubezpieczalnia Spałcczna 197 -65
Sędziował p. Noworzyty.
Tow. Przeciwżebracze 277-62
Drużyna reprezentacyjna wyjeżdża we
środę wieczorem do Dublina.
WINSZUJEMY.
Jutro. Andrzejowi.
Wschód słońca 6.47.
U DZIKICH PIŁKARZY.
Zachód słońca 15.52.
Długość dnia 9.05.
PRZEBóJ - WICHER 2:1 (1:1).
Ubyło dnia 7.02.
Mecz rozegrany został na boisku KluTydzień 46.
bu „Arco" przy ulicy Wołowej i zgroma„
dził około 1000 widzów.
Trzeba przyznać, że lepszą drużyną w
meczu był KS Wicher, jednak nieudo.Jny
i nieobiektywny ~ędzia paraliżował wsze!
kie poc: ynania tei:;o zespolu. U pokonanych doskonale grał~ linia pomocy, u zwy
cięzców obrońcy i bramkaF

•
Zycie ekonomie En

Ziemskie w Warszawie 1924 r. (gwar.) wartość kuponu 90.42, Ziemskie w Warszawie S serii 64.00.
m. Warszawy 1933 r. 74.50, 1936 r. 73.00

DALSZA PoPRAWA KURSóW AKCYJ.
Obroty papierami dywidendowymi były oeywlo.
nc, przedmiQtem trans.akcyj oficjalnych było <lticwięć gatunków akcyj.
Akcje Banku Pplskiego podniosł~ sic o l zł,
akcje Banku Żachodniego o 50 gr na sztu~e.
' '
Bank Polski 126.50, Bank Zachodni 38.00, Cukier 37.00, Węgiel 36.00, Lilpop 89.25, l\fnclrit·jów
21.50, Ostrowiec s. B 65.00, Żyrardów 62.:J() I L•iwr
busch S3.SO
CTELDA znozow A.
WARSZAWA, 9.11. - Urz~dowa ceduła gidd7
zbożowo • towarowej u 100 ki;, za towar 1>tanc.• ur;
Iowy lub średniej jakojri, parytet wa;on War,„•
"·a, w handlu· hurtowym przy dostawie bież1,1rej!
Pazenica czerwona szklista 22.25 - 22. n. i•·dch•
lita 21.00 - 21.50, zbierana 20.;;o - 21.00 hto I ł'
14.75 - 15.75, męka pszenna gat. I wy~. 30-proc.
39.50 - 42.50, SO.proc. 36.00 - 39.00, meka żylni•
gat. I SO-proc. 26.00 - 26.50, 65.pror. 24.25 - 2ł,75.
mękn razowa 95·proc. 20.00 - 20.50
POZN~, 9. 11. - Urz~dowa ceduła giełdy
zboł„wo _ townrow!"j w l'o~nuni11 .
Ceny or.ientacyjne: pszenica 18.00 - 18.50, żyto
14.00 - 14.50, mąka pszenna gat. I wyc. 35.proc.
3S.75 - 37.75, 50.proc. 33.00 - 35.50, męka żytnie
gat. I 50·proc. 24. 75 - 26.00, 65.proc. 22.50 - 24.00
LóDż, 9. 11. - Giełda zbożowa notuje za
100 kg: żyto 15.00 - 15.25, pszenica 20.75 - 21.00,
mąka pszenna 65.proc. 34.75 35.7S, 30-65-proc.
31.50 - 32.50, S0-60-proe. 24.50 - 25.50, razowa
26.50 - 27.50, żytnia I gat. 26.75 - 27.75, 65.proc.
24.75 - 25.75, Il gat. 15.75 - 16.75. Reszta notowań
bez zmiany, tendencja spokojna.
Ogólny obrót
2235 ton.

Jutro na

ob;ę ad:

Zupa pomidorowa z ryżem, pieczeń
I
- - - - - - - - - - - - - - - • wołowa z bY.raczka111i borówki.

„E C Ho··

Nie

„ „ Sk ieczne
Pomimo ogólnego braiku pieniędzy pa-· dnięcia gorącZJki. Przy zapaleniu płuc, o- ny używa się skutecznie przy ogólnym ro;J~je jeszcze mniemanie, że przedmioty, któ płucnej lub gardła pozostawiać należy o- drażnieniu i bezse11ności; z lipowych kwra
re mało kosztują, są nic nie warte. Dziwić kład przez dwie godziny. Zmieniać go oczy tów i bzu przy zaziębieniach, z podbiału
się nieraz trzeba, jak ludzie, skazani na o- wiście wtedy tylko, jeśli chory nie śpi, przy .kaszlu itd. Odwar z kory dębowej
grainiczanie się w wydatkac'i1 na codzien- gdyż nigdy nie należy cho1rego budzić ze ( 1 łyzeczkę kory wygotować w 1 Jitrz·~ wo
ne potrzeby, wydawają z łatwością pieniądze na bezwartościowe środki i przyrządy, zachwalane szumnie
w gazetach,
dla poratowania zdrowia. Oczywiście, że
skuteczny środek leczniczy może być drogi, ale prócz nielicznych drogich lekarstw
istnieje mnóstwo środlków, które nie wiele
kosztują albo całkiem nic.
Rozpocznijmy od środków leczniczych,
które nic nie kosztują, przy których wyko
rzystuje się siłę leczni~zą wody, mianowicie: opakowa:nia wilgotne i okłady zimne
i letnie.
Opaski i opaikowania po. winny dobrze
przylegać do ciała, a jednak nie za mocno,
bo by gniotły, a nie zaluźno, bo choryby
~i~ .nie .zagrzał nale~ycie. ?paski na brz~ch
1 p1e~s1 i;nuszą byc wełmaine,
na ktore
kładzie s~ę dobr~e wykręcony z wody gr~by ręcznik Obie to opaski podkłada się
pod ciało chorego, owija na około ciała i
przypina dobrze agrafkami. Przy okładzie
na szyję należy pomiędzy wełniany okład
a. mokry włożyć jeszcze kawałek płótna
n1eprzemaikalnego. Ciepłota wody zależria
je~t ?d wieku chorego, od stanu jeg?. zdrow1a i od celu, który okład ma spełmc. Oso
by młode i silne można leczyć zimną wodą, średnio silne wodą o ciepłocie pokojowej, słabe, bezkrwiste letnią a nawet cie-

snu, ani do okładów, ani do zażywa 1ia Iekarstw. Okładów na szyję używa się przy
bólu gardła, zapaleniu migdałów, kaszlu I
c'orypce. Okładów na piersi przy !kaszlu,
zapaleniu płuc i opłucnej, jako też przy
braku snu, przy którym okład na piersi sta
r.owi doskonały środek na uspo1kojcnie a
sprowadza sen upragniony bez zażywania
lekarstw nasennych.
Okłady na brzuch posłużą przy bólach

,
J

dy) przy odmrożeniach, wolu, a u dzieci
przy odparze'liach w kroku, herbata z ru- J
miainku (kamelków), przy bólu brzucha i
do wypłukiwań, z mięty przy żółciowych
kamieniach i boleściach żołądkowych. •
Przy braku apetytu z dobrym skutkiem nie :
raz zastosowuje się herbatę z mięty z mał)'.'m dodatkiem piołunu i tatarfaku. Bierze j
się na 1 łyżecvkę ćwierć litra wody crotują-,
cej, pozwoli naparzyć się przez 5 °minut, I
żołądka.
a wypija się po filiżance pół godziny przed
Miejscowe gorące. kąpiele poleca się posiłkami głównymi. Kaszet i hrypkę łaprzy ropniach na rękach i nogach. Jeśli godzi herbata z mc'ftu islandzkiego i pod- Do rt
.
. .
.
.
.
kąpiele będa_ dostatecznie ciepłe i gorą.ce
·
po u w Trypolisie
przybyły statki,
_ bi'ału , z s zał w1· zas· uś mu~rza
po ty nocne u
.
• ktore przywiozły 20.000 włoskich osa0nikow
zazwyczaj ropnie się rozejdą bez wszyst- chorych na płuca i służy też do płukania
do Libii. Na zdjęciu: grupy włościan po wylądowaniu udają się do swych osad.
kiego.
w gardle, herbatę ze skrzypu usuwa dolePrzy zapaleniach. i wrzodać11 <.t~runku gliw.ości pęcherzowe. Obrzmienia nóg
łach),_ . u ~tórych. się ~hce przyspieszyć zmniejsza picie herbaty z liści brzozowych,
przeb1c1e się, _użyc mozna okładow . go:ą- a odwair .z gro<;howin (łusek fasoli) czyści
c~ch z kartofli ~tartych, krup lub s1em1e- , pęcherz 1 nerki i umniejsza wodną puchma. mełtego, kto re są tanie i ból uśmie- , linę.
•
rzaią.. . .
Dobrym i często używanym środkiem KSIĄZllC
. S1em1~ 1est _równocześnie doskonałym Ileczniczym przy różnych dolegliwo.ściach
Taki jest tytuł książki niemieckiego zli~zoną ilość. samodzielnych koncepcyj,
mesz~odl!wym s~o?kiem p1rzeczyszcZJją- jest sok cytrynowy. W postad chłodzącej
pedagoga, Fr. W. Foerstera, wydainej świe ktore trudno Jest połączyć w jedno. foer~
cym. i to m1anow1cie dodawa'fle do kawy limoniady uśmierza pragnienie, nierozcień
żo przez Księgarnię Katolicką w Katowi- ster próbuje wykazać, co jest w dzisiei„
lub. 'n~rbaty. po łyżeczce a połrk~ne . bez ~zony ja~o p~ukanie usuwa ból gardła, a cach. W słowie wstępnym autor pisze, że szej pedagogice trwałe i pozytywne,
'
pozuc1a zia~nek. Odwar siemienia Jako iako nacieranie goi popękainą skórę rąk. „celem jego jest oświetlić z punktu wi~l~wka. do kiszek działa uspakająco i uMiód należy też do szeregu tanich środ dzenia najróżnorodniejszych dziedzin i doa OO złe i szkodliwe.
sm1erzaJąco przy katarze grubej kiszki. Za ków leczniczych. Zmięszany z tółtkiem zlu
świadczeń konieczność syntezy między
Przeprowadza wśród jej zdobyczy pew
gotować łyżeczę siemienia w ćwierć litrze źnia kaszel i chrypę, a state używany do
dzisiaj wzajemnie się zwalczającymi jed- ną selekcję w ten sposób, że wyodrębnia
płą wodą.
wody przez 15 minut, przecedzić i rozcień ipierwszego śniadania oddziałowuje na
nostronnościami, a tym samym także mię w_ .niej i jako nadrzędny ustanawia piertrawienie i usuwa zatwardzenie. Prócz teDo okładu przeznaiczonego na stłumie- czyć wodą na przepisaną ilość.
dzy pedagogiką tradycyf.ną, a poglądami w1astek wychowania religijnego. Tylko re
nie. g?rą~Zlk~, b_ierze s!ę chł.odną wodę i . Cały ~zereg ziół. nie wiele kosztuje_ a go j:c;t nadzwyczaj pożywny i wpływa do i eksperymentami pedagogiki n-0wocze- ligia daje gwarancję wychowania pełno
zmienia się Ją się co poł godziny aż do opa nieraz duzo pomagaią. Herbaty z walena- datn10 na wygląd cery.
Do zdrowotnego sposobu tycia należy snej". Nie potrzeba wyjaśniać, że nic tak wartościowego i zdrowego człowieka.
ten unik~nie objadani~ s~ę. ibytecznego, a nie jest potrzebne dzisiejszym metodom i Twierdzenie to nie nowe, bo podkreślane
wtedy nie potrzeba ant p1c1a ziółek, ::int o- zasadom wychowawczym, jak jednolitość. przez wielu wychowawców, nie tylko ka·
Z pedagogiką stało się to, co z psycholo- tolickich, Foerster umie mu nadać jednak
kładów na. brzu~h, . bo przy zdrowotnym
p_rowadzemu życia ciało do późnej staroś- gią, której jest zresztą najbliższą krew- pewną świeżość dzięki ciekawym i orygic1. za.ch?wać mofna przy czerstwym zdro- niaczką: wśróii niezliczonych eksperymen nalnym argumentom. Książka napisana
wiu i nie potrzeba wvdawać pieniędzy na tów zatraciła swą „linię konstrukcyjną", jest w ten sposób, że z żywym zaintereswój _ideał. S~arożytni posiadali jednolite,! s~waniem. p~zeczyta ją nie tylko facholekarza i środki lecznicze.
1
wyrazne, choc zbyt moze uproszczone po· wiec, ale kazdy kulturalny człowiek. Lekjęcie czfowieka. Myśmy tak je wzbogaciJ: turę jej urozmaica wiele anegdot, parabol
i rozbudowali, że rozbiło się nam na nie- i cytatów.
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Two1a przy1ac1ółka pam Ala jest
tego samego wzrostu i tuszy, więc popro
• .siłem ją, aby mJ torwarzy•szyła do kuśnie
rza.
,
- Jedyny mój, sprawiłeś mi podwój/ ną radość. Ali musiała chyba pęknąć żółć
z zawiści.
PRZYJAClóLKA.
- Wyobraź sobie żabciu, że pozuję do
obrazu sławnemu Pędzelkiewiczowi !
/
- Winszuję ci, kochanie. Cóż przedstawia ten obraz?
Kleopatrę ze żmiją.
Rozumiem. A kto jest Kleopatrą?
Nad Szkocją szalała burza śnież0f1, która wyrządziła olbrzymie szkody w całym kraju
j
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t:borg na zwapnienie fgl
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Przy zwapmenm żył w starszym wie- noc. Codziennie naczczo niech chory pije
ku należy przede wszystkim dbać o co- jedną filiżankę odwaru z piołunu, gnieciodzienny, miękki stolec, o czystość ciała nego jałowca, mięty i kopru włoskiego.
przez częste zmywanie ciała letnią wodą Zmieszać z każdego zioła po 20 gramów ·
i ciepłe kąpiele nóg, jadanie zdrowotnych i na ćwierć litra wody brać jedną łyżk~ .
potraw (mleka zsiadłego, maślainki, owo- stołowa. Zagotować przez 5 minut dnia .
cu, jarzyn, krup, kasz, białego mięsa, mio poprzedniego, z rana zcedzić i zagrzać
du, picia kawy żytniej) następnie używać) przed wypiciem. Jeśli przy zwapnieniu żył
trzeba dużo snu i spoczynku i wystrzegać zachowuje się powyższe wskazówki, cł1oro
się szybkiego chodzenia po schodach, ba ta nie stanie się groźna, zwłaszcza,
schylenia się i dźwigania i podnoszenia gdy się chory wstrzegać będzie 1• 'zruszeń,
ciężarów. Jadać nie wiele, szczególnie na gniewu i zmartwienia.
OQQt---

'·

ADAM CZEKALSKI

l

l1 I

z

a

-

Cóż dalej, panie Piotrze? -

zagadnął

Ruszczyc
na którym rośnie Łza pro-

- Gdzież jest owo miejsce,
roka?
- Musimy obejść z lewej strony - szepnął - w odległości od niego o jakichś 200-300 metrów znajduje
• się uroczysko, gdzie rośnie kwiat szczęścia.
- Ba! Ale w cóż go zabierzemy? - zauważył Jerzy. Musimy przecież zabrać go z ziemią, inaczej
zmarnieje, zanim go stąd wyniesiemy na jakieś spokojniejsze miejsce.
- Ja uplotę kosz z rotangu, to nie potrwa długo zaofiarował się Piotr. Chodźmy.
Ruszyli cicho naprzód.
Wtem tuż gdzieś nad ich
głowami zaszeleściły gwałtownie liści.e i jakiś ogromny
przedmiot stoczył się pod ich nogi. Ruszczyc z Jerzym
zmierzyli się z rewolwerów.
Przyszedł
- Pst! To King! - szepną! Piotr. niewołany przyda nam się.
- Przeklęte bydle! Robi taki hałas, że cały dom m(Jże zbudzić.

~

Powieść

*>P•
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- Hałas ten nie zbudzi jednak nikogo, bądźcie panowie pewni, bo takie hałasy są tu rzeczą normalną.
Skradając się bezszelestnie, posuwali się krok ia
krokiem naprzód. Piotr szedł przodem, trzymając szympansa za grzywę i szeptał mu coś do ucha.
- Co będzie z Armandą? - mówił Jerzy. Nle
możemy jej przecież zostawiać nadal w rękach tegJ
lwariowanego starca.
- Bezwątpienia, że nie. Ale najpierwszą rzeczą
jest „Łza proroka", później pomyślimy i o Armandzie
i o Cleo.

·<edak:to1 nacz.eln..Y: Franciszek Probst.

- Ja wolałbym jednak widzieć je obie bezpiecme
przedtem, zanim zdobędziemy kwiat. Kto wie, co się pf)tem może zdarzyć ...
- Celem naszej wyprawy jest storczyk... jesteśmy
już blisko celu. Wszystko inne musi poczekać.
-

Mówisz tak, jak gdyby ci Armanda

zupełnie była

obojętna.

Ruszczyc nie odpowiediiał, bo podobne oskarżenie
było dla niego zarówno krzywdzące, jak i bolesne. On
jeden tylko najlepiej wiedział, jak bardzo pragnął znowu widzieć Armandę wolną, swobodną, mieć ją tuż
przy sobie, słyszeć jej melodyjny głos, czuć miękki
uścisk jej dłoni... Ale z drugiej strony, jako kierowni~
wyprawy - nie mógł, nie miał prawa zmieniać marszruty i celu wyprawy.
Stanęli

przy nowym murze żywopłotowym.
u celu - szepnął Piotr. - Musi my tu
wyciąć przejście, bo innej rady nie ma.
Panow'ie bę
dziecie pracować przy wycinaniu drogi, a j.a tymczasem
uplotę kosz.
- Dobrze!
-

Jesteśmy

Ruszczyc z Macphersonem uklękli i zabrali się energicznie do roboty. Ostre kolce rotangu kaleczyły im boleśnie ręce i twarze, rwały na nich garderobę, ale zajęci
gorączkową pracą i jedynym
pragnieniem zobaczenia
jak najprędzej cudownego kwiatu, zapominali zupełnie
o bólu i wszelkich dolegliwościach fizycznych.
Dziu:a
w żywopłocie powiększała się z chwili na chwilę, a oni
posuwali się nieustannie napr'zód i naprzód.
Pot zlewał im całe ciało, mieszając się i krwią, płynącą im

QJlP.itQ Yi drukarni Jana Stypułkow1ki1&0,
:w. LQ.dii, ZwUji 2. -

z ran podartego kolcami rotangu ciała.
Cóż to jednak
wszystko mogło znaczyć wobec pragnienia tak żywego
i tak wielkiego, jakie zrodziło się w nich, że oto znajdują się w przedsionku do miejsca,
na którym rośnie naJcudniejszy kwiat ziemi, pragnienia zobaczenia jak najprędzej tego rajskiego kwiatu, do
którego droga tylu "·
ofiarami usłana została. Ciałami ich obu owładnęł.a jakaś dziwna gorączka.
Zapomnieli o wszystkim, cokolwiek było przykrego i bolesnego w drodze do tego
kwiatu.
Jeszcze jedno i drugie cięcie, jeden i drugi pęk rotangu wyciągnięty z wycinanego tunelu i oczom ich ukazała się po drugiej stronie żywopłotu jakaś szopa.
Leżąc na brzuchach jeden przy drugim, długo wpatrywali
się w tę szopę, nie mogąc
zrozumieć jej przeznaczen~a.
Dopiero Piotr, który wsunął się do otworu za nimi z koszem i z Kingiem - przerwał im te rozw.ażania, nakazując posuwać się naprzód.
Wyleźli

za zielony mur.

- Jesteśmy na miejscu objaśnił Piotr. szopa jest mieszkaniem dwóch kobiet malaj~kich,
pilnują kwiatu szczęścia i pielęgnują go.

T;
itó~e

W milczeniu jak duchy, z pistoletami do strzału posuwali się ostrożnie naprzód. Za nimi stąpał Ki11g,
nios~:; w jednej łapię kosz,
uplecinny na prędce przez
Protra, w drugiej potężnych rozmiarów patkę, jakby maczugę, którą z fantazją wywijał w powietrzu ..
Z szopy wysunęła się jakaś postać ludzka i odwróciwszy się tyłem do 1adchodzących zaczęła wołar ·
- Radża! Radża! Radża!..
\\' ydawca: Jan Stypułkowski.
Y.a rcdakcJe QapQwiada Romaa furmański

,
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Zagadkowy dramat robotnicy
W fabryce włókienniczej w Lambersart,
z 4 piętra w otwór windy, robotnica fabryczna julieninc Delhomme,
lat 43.
Małżeństwo Serge i Julienne Delhomme uchodzili za wzorowe w całej okolicy
i przyczyna samobójstwa młodej kobiety
pozostała tajemnicą, gdyż mąż samobójczyni, w dwie godziny po wypadku odebrał sobie życie celnym wystrzałem z rewolweru.
Około godz. 11 Julienne opuściła swą
pucę w fabryce włókienniczej Crepy i nożycami zabranymi z warsztatu otworzyła
·żelazną. kratę od windy. Przed jej oczyma
otworzyła się ciemna, głęboka otchłań, w
którą rzuciła się bez namysłu. Rozdzierający krzyk denatki zwrócił uwagę robotnika Wattel, który znajdował się w tej c'nwi
li na korytarzu I piętra. Zaalarmował on
w tej chwili dwóch kolegów, znajdujących
A ndre, Romand l. Max1me
.
.l·ę w p obł'.
JZU,
Vandestienne, którzy z.rozumieli natych~iast co się stało i pośpieszyli na pomoc
nieszczęśliwej ofierze. Ciało samobójczyni
zdołano wydobyć z otworu windy, które

z wysokości 25 metrów, zostało
zdruzgotane. Mąż denatki, Serge Delhomme, pracujący w sąsiedniej fabryce sztucznych nawozów, został natychmiast zawiadomiony o nieszczęśliwym
wyp::idku.
Małżeństwo to
żyjące w szczęscm i
zgodzie od lat 18, nie miało jednaikże dzie
ci. Posiadali oni mały domek przy ulicy
Carnoye w Lambersart kolo Lille, który
był najlepszym dowodem ich zgodnego po
życia, gdyż nad drzwiami widniał wiele
mówiący napis: „Ty i ja"„ Wielki pies
wilczur strzegł domostwa młodych ludzi i
nikt nigdy nie słyszał najmniejszej kłótni
w tym domu.
Kwai-tong wywarł bardzo korzystny
Zrozpaczony mąż samobójczyni, nie
Kwai-tong, w listopadzie.
mieć tylko synów. Wyrzucanie dziewcząt
wpływ
w Chinach. Nie tyllko dał ochron:emogąc przeżyć śmierci towarzyszki życia,
W pośrodku chińsko-japońskiego tere- nie było jeszcze do niedawna uważane za
odebrał sobie życie w tym wypadku z pre nu wojny, w odległości około 300 kilome- morderstwo. Nie zmieniło s•ię też wiele w nie wyrzuconym dzi ewczętom chińskim z
medytacją, gdyż skreśliwszy swą ostatnią trów na północny wsc'b.ód od miasta Nan- ubiegłym stuleciu, gdy misjonarze usiłowa okolicy i innych misyj, lecz okazał rÓ\\ wolę rozporządził by domek został sprzeda kinu, leży osiedle, które nazywa się urzę- li zwalczyć ten obyczaj. Misjonarze musie nież wartość kobiety pod względem s; dO~O K Wal. t ong, a W _Cd!IJC
nt
h Ch'JnaC h zn.~ li się ogran iczyć do ,,zbierania" wyrzuco- łecznym i kulturalnym. Kwai-tong st:iro
W~az. z nientChOmO·ŚCiami, a po zapłace
u
)
h dł ·
t b · ne 3est pod naz ą m1a.sta
yrzuco c.n nych dziewcząt i wychowywać je w mi- się wzorem dla chińskich kob iet i dzie•, ;ni
nie icznyc
ugow ma za resz ę yc
.
"
w "
w
ny
sjach. Od roku 1881 do 1905 „z.naleziono" cząt. Było ono pierwszym chińskt rn m apos~awiony pomnik na wspólnym grobie z dziewcząt .
około 100 dziewcząt i umieszczono .e w stem, którego wszysry żeńscy mieszka ń rv
1w·
• k'
nap1se'm: „Ty i ja".
Kwaoiłong liczy zaledwie pięćdziesiąt
. .
Końcem tej smutnej tragedii była śmierć lat, J.ecz jest typowym chińslkim miastem, amery1rnns iej misji w Fang-jang. ie zorganizowaJi się w związkach · kobiecyc:1.
le z tych dziewcząt poślubiło potem chrzc Szereg kobiet-szpiegów i agitatorów er. ;
psa małżeństwa Delhomme, który po liczącym 4.000 mieszkańców, posiada skle ścijańskich rolników i chłopów. Te, które skich związków kobiecych utrudnia ran r'ń
śmierci swych właściciel!, stał się złym py, rozległe pola ryżowe i wielki mur, któ z powodu braku dowodów swego pocho- czykom pochód w Ch'.1nach. Nic więc d„·w
Da KASZlACYCH i OSŁABIOłłYCH ~ad 'yyraz, nie pozwalając nikomu zbli- ry nie uratował go jednak od zajęcia go dzenia nie mogły znaleźć męża, oitrzymały nego, że już w chwili wybuchu wn· -v
~ lKRS M.r ~ALKK4 zyć się do opuszczonego domostwa. Wo- przez Japończyków. Japończycy przeżyli od misji ziemię, która znajdowała się przy Chin z Japonią Kwai-tong uzbroiło s ię •v
przy zdobywaniu miasta n i ezwykłą niespo ówczesnej wiosce Kwan-tong.
bee tego władze musiały go zaistrzelić.
granaty ręczne i karabiny maszyn"1•·1'.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ driankę; zmu~w mias~zasyp~ich grad
Na prz~omie wieków is~iaiła j~ w Prócz tego posiada Kwai-tong wł:lsnv
kul z karabinów maszynowych, a gdy Ja- Kwai-tong większa lkolionia młodych dziew dziennik, a nawet stadi~n sportowy.
pończycy we.szli do miasta, okazało się, cząt; doszło jednak do awantur z chłopa
. Obecnie Kwai-tong nie istnieje. Czv
że walczyli niemal wyłącznie z kobietami. mi, którzy źle obchodzi'li się z dziewczępodpaliły same kobiety,
czy też
miasto
J apończycy sądz,iJii, że mają do CZ}'111ie- tarni, wobec czego misja wY!<upiła całą
pożar
był
dziełem
zwycięskich
japo.ńczv
nia z jed~ym z chińskich oc?ot~i~zych .puł ziemię i oddała ją do dyspozycji dziewczę
ków kobiecych. W :zeczyw1stosc1 ~ob1~ty tom. Eksperyment udał się. Dziewczęta by ków, trudno dzisiaj stwierdzić. Niewiad0te twor:yły wyłącznie tylko l_udnosć mia- ły doskonałymi rolni'kami. Szereg udanyc'i1 m? również, co się stało z mieszkańcami
st~. _„M1.a sto .":yrz~conych ~:;:1~cząt". WY. żniw pozwolił im zbudować soNdne domy miasta. Większa ich część padła w czac: e
rózni~ s1~ wsrod 1~nych c~msk1ch .os1ed1! i stworzyć sklepy. Powstało w ten sposób zażartej walki, reszta kobiet przeszła nietym, ze me ma w mm prawie zupełnie męz małe państewko amazonek. Możliwości za wątpliwie do chińskich organizacyj kobieczyzn. Ale nie tyl~o. nie ma '~ nim męż- robkowania zwabiły tam mężczyzn, lecz ~ycn, powiększając liczbę fanatyczr•rch r.o
B. O.
~z:>'.zn, lecz rówmez ~adnych OJ~ów, ma~ek dopuszczano ich do osady tylko w drodze JOWniczek o wolność Chin.
1 stós~r,
bo wszystkie te k0tb1ety s.ą s1e- wyjątku. Wszystkie prace, kupieckie i rolrotam1.
nicze, wykonywały same dziewczęta i no. Jeszcze do dzisiaj istni·eje w Chinach we fundusze. Również inne misje posyłały
nte1udzki zwyczaj wyrzucan.ia nowo nara- tam swoje „wyrzucone" dziewczęta. Kodr.onych dziewcząt na pole. Rodzice chcą bieca ludność miasta pomyślała na\Vet o
zorganizowaniu własnej służby bezpieczeń
stwa, ponieważ miasto zamożinych dziewcząt musiało nęcić
bandytów i złodziei.
Dlatego już w roku 1911 rozpoczęto budo
wę wielkiego muru i ukończono go w prze
ciągu 9 lat. W owym czasie kobiety odparły dwa ataki mniejszych szajek bandyc
kich. Powoli wpuszczono do miasta męż
Moment podpłsa.tia przez ambasadora R. P. w Tokio Tadeusza Romera i amba
czyzn, ponieważ wiel•e dziewcząt wysz~o
sadora Mandżukuo Yuan Chen-tue, w gmachu Ambasady Mandżurskiej w Toza mąż i nie chciało opuścić •miasta. Ostakio, polsko - mandżurskiego paktu, regulującego stosunki konsularne między obotnio było w Kwai-tong 500 mężczyzn 1
ma państwami.
3.500 kob iet.
rzuciła się

!spadając

dosłownie

Kto · podpalił państłwko atpazonfk'

BOHATERSKIE OBRONCZYNI
,,miasta wyrzuconych

dziewcząt''.
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Anna Borowikowa

Pożadanie

Weronika pochyliła się troskliwie.
- To może tutaj panu przynieść? Może jajka na
miękko, może potrawki z kury.
- Nie, nie będę nic jadł. Nie jestem głodny, idź Zula.
Wzruszyła lekko ramion.ami i wyszła. Weronika nastawała dalej.
- Dlaczego pan nic nie chce jeść? Może choć herbaty z winem? Ja nie mogę si·ę patrzeć, jak pa.n po całych dniach się głodzi. Z tego samego można się rozchorować.

(1Jroc:zu1ko)

- Pani jest bardzo dobra, pani Weroniko - rzekł
cicho.
Przysiadła obok ognia na zydelku.
Powieść
4
- Ja dobra? - rzekła jakby ze zdziwieniem - jaby
chci.ała być dobra„. tylko mnie zawsze jakieś licho podkusi.
Milczała chwilę, zapatrzona w ogień.
- Jakby nas było dwie„. A jakby nie chciała tego,
co ta druga we mnie wyrabia. I złości się z.a mnie. I czaw
Jorku.
sem z.robię <:oś tak 11ic wiadomo co. - A potem żałuję.
Sama nie wiem„.
- A to wszystko bez tę służbę! - wybuchnęła nagle
ze złością - bo z tymi dziewczynami, z tymi cholerami
to by święty duch nie wytrzymał!
Krzysztof uśmiechn~ł się.
- Naprawdę proszę pana! :Tłuką, marnują, kradną!
Pa.n to nawet nie ma pojęcia.
- Niech się pani tym nie przejmuje. Cóż z tego, że
tłuką i kradną? Wszystko przemija, wszystkie przedmioty odpływają jak woda. Nie warto myśleć o tym.
Z jadalni doleciał wybuch śmiechu Zuli. J.ak śliczna
melodia biegł przez ciemny korytarz, gdzie błysżczał różowy prostokąt drzwi. Zmieszał się z nim niski, głęboki
głos Przemka.
- I siedzą w tej Pok.rzywnicy jak trzy puchacze opowiadał.
- Stryj Tomasz jest taki nieśmiały, że boi
się coś rozkazać sweniu służącemu, a stryj Hieronim taki milczący, że jak ob!k:z:ają odzywa się w ciągu tygodnia
pięć razy.
Nowy wybuch śmiechu .
- „.A stryj Kostek, to znowu ma bzika na punkcie
choroby.
Ciągle chodzi w białych rękawiczbch,
żeby
W "lowym jorku odbyły się
przypadkiem nie dostać zakażenia krwi.
Nawet śpi
wielkie ćwiczenia przeciwlotnicze. Na zdjęciu: dwa olbrzymie
w nich. A na żadne pogrzeby w zasady nie jeździ, gdyż
reflektory Oświetlają nieboskłon 1 unik.a wzruszeń i boi się zarazy.
Teraz już nie było śmiechu, tylko srebro głosu za-

twiczenia przeciwlotnicze
Ne wrm
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zastygła.

I Weronika

słuchała uważniei

ale

rozróżniała sł<lw.

aby

Wiadomo, zgryzot jest

dosyć

rzekła

-

po chwili

coś powiedzieć.

- A najszczęśliwsze to te1 które nie kochają - pQwiedziala ni stąd ni zowąd .•
- Tak - przywtórzył cicho Krzysztof.
treraz mówił <:oś rządca, zastępca Bielawskiego.
I nie wiadomo czemtf czekali znów cudownego śmie
chu, ale jakoś nie przychodził.

- Wie pani - rzekł Krzysztof - jest we mnie dziwny punkt wyjścia. Bezwiednie, każdej chwili stawiam
się w położeniu człowieka zdrowego. Dopiero z tej wysokości spadam nagle w nędzę swoją.
Nie jestem wesię, żem się już złamał... i nie mogę się złamać. I dlatego
wnątrz swego nieszczęścia, jestem po za nim. Zdaje mi
o każdej godzinie ranię się i krwawię.
-

Indyki się jakoś nie szykowały w zeszłym roku powiedziała Weronika. Pewno ich ktoś uroczył. Nie
było mnie gdy się wylęgali, a te głupie dziewczyny zapomnieli ich okadzić.
- I pani wierzy w to - zą.pytał po chwili.
- A dlaczegóżbym fi.ie miała wierzyć? - odrzek!El
zdziwiona - zawsze trzeba ich okadzić .albo przerzucić
przez sukienkę, to już ich nikt nie uroczy. Ale to tylko
do trzech. dni, potem nie skutkuje.
Zaszurały w jadalni krzesła. Przemko, cały w dymie
papierosa wszedł i usiadł obok brata. Weronika powstała z miejsca. Ale powstała trochę późno, z ociąganiem się
i tą jakąś pewnością siebie, której nie cierpiał. Pomyślał,
że rozzuchwaliła się ogromnie i że dawniej tego nie dostrzegał.

-

Gdzie Zula? -

zapytał ~rzysztof.

Pos zła spać. Mówiła, że ją głowa

boli -

okrył się

niebieskawą chmu rą.

kie

Podobno
Pytał się

Słucki

tu był. Czego chci ał?
o kartofle. Mówił, że kupi wszystkie jl-

są.

- Odesłałeś go do Samborskiego?
- Tak. Pytał się jesz.cle - czy nie będzi e w i ęcej lasu do sprzedania?
- Nie, nie będzie.
- Mógłbyś też ruszyć coś koło Bieretowszczyzny rzekil ostrożmie 1• znajduj~·c w mówieniu jak~ś! boleSin_ą
P.rzyj emność.
~~ -P9»iiSzWW i~.

tron ucinał dalszą dyskusję. Pirzemyslaw uczuł się
podraimiony.
- Podziwia~ też Słudld jaki świetny interes zrobiłeś
na Rusznicach - rzekł grosem, który trochę drżał.
- żaihuj.esz żeś sprz·edał? - rzekł Krzyszt-0f - a dl:iczego to zrobiłeś?
- Ja? Jakto dlaczego?
- Przecież propon•owałem ci pożyczkę, chciałem ci
dopomóc utrzymać się przy ziemi. Nie chciałeś o niczym
słyszeć, tylko wołałeś ') gotówkę.
Groziłeś, że sprzedaż
Łopatiinowi. I mnie nie było łatwo, ale oo miałem robić?
Przemko rzucił w ogień papierosa i siedział w milczf'niu. Od strony ganku słychać było trzask drzwi i łomot
rygli. Przez pokój z latarką w ręku, owinięta w czerwo ną
chusttkę przeszł.a Weronika. Słychać było jak krzyknęła:
- Hańdzia! okiennice' zarmykać! Miarowy łoskot pobieg!
wzdłuż domu, to zbliżając się to oddalając.
,Tak, może była i moja wina - powiedział Przemlro - ale ty n.a tym wygirałeś. Jesifteś teraz bogaty, a ja
biedny.
- ,Ty biedny?„ ty? .. - irzekł Krzyszrof.
- Swoją drogą - mówił, jakby nie słyszał - gdybyś wziął pieniądze za le!!s, mógłbyś i mnie dać trochę.
-

- P.rzeoież wiesz, że ja zawsze„.
- Aoh talk! wiem! Na papierosy mi daijesz, no i głodny też nie chod7Ję, ale pod pienięd zmi to ja rozumiem
moc, moc nieprzebr.aną, żeby je można wydawać„. wydawać.„

Przez okno wyrzucać - dokończył Krzysztof.
- Taik! właśn i e! p·rzez okno wyrziucać! I żeby ich
zawsze było pełno! żeby ich nigdy nie b ra•kowało !
- Ano, wyr:ruciłeś już przez 0tkno jedną forftun ę,
Prziemku.
- Może będziesz łaskaw mi tego nie przypomi naćr
- wybuchn1ął piowstając. Była d1ug.a chwila ciszy. Przerwał Ją J1
ózik, który ws z ed~ i ptzystan ął na progu.
- Dobranoc - rzekł Przemysław - idę już . Józik
cię odprowadzi p rawda?
Gdy

otwo rzył

drzwi do swego pokoju, opadq 1 go
tyl1ko b ez mi~ rni e w 11żo nym . Panował tu półmrok od popiel.atego ab aż uru lampy. Staroświ e·ckie, mahoniowe łóżko bi elało śnie żn ą pościelą. Kto~
uważny s•tarał się uczynić to wn ę trze miłym i wygodnym.
rozc!irażnienie , czuł się

l(d. c. n.)

:Str. 4.
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K'lk d i I l
. l a z en c Warszawy otrzymałQ Jut
osiedla robotnicze, zawierające najrrtn.1eJsze mieszkania o n&jłańszym kombmetn.
Tymczasem potrzeby POWAzekJod tvnt
't
,I,
wzg Ię dem są watniej'sze i pow u małego. r~chu budowlanego w tej dzielttky, du„
żej liczby zaniedbanych ł w połowie zrujnowainych dornów oraz znaeznej Jłczby ro„
botników tam tnieszkaJ'"cych. Stow. Pt7.[
"
'i
jacIół Powązek wy!tosowało do Tow.
siedli Robotniczych memoriał, domagaią•
cy się uwzględnienia potrzeb tej dzielnicy
w dalszych planach b.udowłanych.

.

Wlamuwatze"
•klepie
tobllenklm. Z Pniemyt!la
ro

donosq:
i
czasu, skradli jeszcze szereg pn.edmiotów z szal,
godzinach ptzedpoludniOWych zaalarmowana · lady sklepowej a nawet z wystaw. Cała wyprawa
'-&
zo•ała policja przemyska wiad&mo~ci, o włamaniu,! musiała trwać szereg godzin.
i•kiego d-0konano do składu jubilerskiego złotnika
Włamaniu sprzyjała następujtca okoliczno§ć, nie
Człowiek ucz-ciwie, rzetelnie, napraw- koju do pok-0ju i od biurka do biurka, po- przemyskiego Hennera przy ul Frandukańskiej. ~q1pliwie bl'8?1a przez sprawców pod uwagę. Oto
dę pracujb....y ""aWS e tflil .c a
b
le t
b.
.
ci l h
i d ń Bo OłwQrciu Ulepu zauważył Hermer w całym Io. fmna Langsam zamknęła swój skład już o g. 4
.
. .,... , " z " .z ·S.
ie 0 - n. wa w mrze 111-e ana ąg yc pos e ze blu 11lezwvkły
JAk ·-·lerdził na·t,,,p-i·, •-ft_
o tej samej mniej więcej porze za.
Wtem
„, nleład.
a
"'"
„ ""' "'- po P ołud-'
wu.
• te ·j est zaj ęt Y d god ziny te do t am- ~ konferencyj, na k tórych ~ystę~owałbY aa Ogniotrwała.,
w której przechowywane były klej- mknął te! swój magazyn Henner. Dzięki temu, włatej ł od tej dó OW>eJ,
potem ma spokój Jako prezes czy sekretarz - 1est nieszczę- noty, r.ll>!tała l>ne1 włamywaczy rozpruta rakiem. mywaezc mi~li do dyspozycji czas od 4 po poł. do
c~as. C~ym .nmlej natomi~st gość pr.acu- śliwy. Nieszczęśliwy jest równiet jego ::1:.~;' d:!~ll&iew d!~J~,!:jst~~:.k.>;. ~J:~~: świtu. Or-0ga, obrana przez włamywaci.y świadczy
JEl. '
ym W1ę.ce1 jest „zajęty
, tym mniej ma szef, że wpa<lł na takiego bezwartościowe- ły ,1„ tam w wi„•--ej ilos'ci drńgie s-aJ·car-....1·e ze- o tym, iż ~~ho lohni 118.llli doskonale się do włamania
~:t~SU T k b b k
t
'k
"
•"""'
v
M"
oa.
przygotowa.;.. a o też „robota" wstała im ,,nada·
. a I u e , z na ury rzeczy zazwy- go pracowni a, który potrafi wprawdile garkł, brylanty i złoto.
na" pr~ez kogoś znej11cego świetnie warunki miej.
.czaj „watnłak", zawsze się śpieszy, za- godzinami opowiadać o swojej ważności w
l:ak sdołmo uatalić, spniwey weszLi do &klepu scowe.
W6Ze d~kądś „pędzi" i ·nigdr rl'ie. ma cza- różriy~h sp~łe~znych instytucjach, all! 11ie przez otwór. który wybili w murze. Dostali się oni
Wiadomość o sensacyjnym włamaniu do mogazy
ffU. Charakterystyczne dla. mego Jest wła- potrafl UCZCIWle
zapracować na kawałek mlanowkie do ekładu ielar.a firmy Langsam. - nu jubilerskiego Barucha Hcnncra wywołała w Prze
.anie to, łe „pędzi". Ważniak bowiem ni- chleba.
W składme tym mieszczą alę sztaby telazne. a więc myślu wielkie wrażenie. Magazyn ten mieści się
d .,. • Id IA" 1
tł
k
I d
towar nie · 11hmowi'ICf jakiejkolwiek przyn{jtY dla bowiem w 68.Jtlym t~trum miasta, ulica mimo na.
g Y.~•te 11 Z...- ecz Urna.czy spot anemu
g y chłopa wylewają. Wl'eszcle na łeb, dodzieł.
tego tet względu &kład firmy Langsam wet obecnych ograniczeń w dostawie światła jest
. Zostało u~godnione. t Zart4dettt Miej.- znajomemu!
bo i moc protekcji kiedyś przeclet się koń- zamknięty jest tylko DB zwy~ajrq kłódkę, osadzo- jasno o~wietlona, a sklep jest oprócz policji strzesk!tn mfeJ'sce pod bu!ioW'ę nowego. szpitala
- Pę.dzę teraz na posłedzenle komite- c_zy., żona roz.myśla nad nie.sprawiedliwo- IUJ na &koblu. Włamywacze, a było ich niewątpliwie żony także przez sttaż nocn11. W skle,pie przez całę
t
bić k
be botn h
Ó
ł
co Illlljmnlej dwńch. b
'ak.ichk l • lt
d 9c' noc płonie żarówka elektryczna, a po&terunkowi i
Ubezpieczal·ni Społecznej w Warszawie. u z r 1 .na zro . yc prezes w.
scią spo eczenstwa, które me potrafi do- dostali się po zerwenłu 0 t1a 00 ~':au L:gs':::na~ straznfoy zaględaję co kilkanaście minut przez o.
S.zpltal ten, ~bliczony na 1:200 łó!ek, "staI spokojnie. gada jesz.cze godzln.ę, g,dyt cenić. swoic~ wielkich ludzi,. a jej mąt jest Tam przy pomocy pr.zynle&iouych 9 •obił narzędzi twór w !aluzjach do wnętrza. Kasa ogniotrwała, roz
nie w połudmowej części miasta_ M-ok°'" zuwytzaj posiedzenia me odbywają się z przecież taki wspaniały, takt zapracowany, wybili w muru, granicz1,1cym z maguynem jubiler. bita przez włamywaczy mieści 8ię jednak w miejscu
towie, która .posiada dOtycllezas tylko je• p·owodu. braku quorum, a _jeżeli dochodzą taki ~połecznik, tak wciąt dokądś P,ędzi ..• ekim firmy Renner duży otwór, przez który dostali niewidocznym, tak że zaglidajQC z ufay nie można
den większy zakład l"c
.... ni"„Y.·
d. o skutlru,, to
z dwuaodzmnym
opóźnleNigdy nie mam zaufania do ludzi, któ- się do
sklepu. Sprawcy przebywali w sklepie nie. jej widzieć. Fakt operowania przez włamywaczy w
c u "'"'
i
!:>
li-t .n.... J.
h k b
k
k
oświetlonym sklepie świadczy o ich dużeJ· bezczel·
• • •
·
n .em. ,,Za"'"'dzong"
ważniak J'est prezesem, rzy zaczynają rozmowę·.
WVtp
„.e w.„„szy
cza&,rakiem
o o mmiało
owiem imasy,
:.A rT l
'IOperownnłe
rpnym
zajęćtórej
du- ności. N'1cwi;~..,1iwie jeden z włamywaczy czatowuł
olfr.esłe ópraoowyw:a.nlai preUn2itta4 wiceptei_esem . Ił sekretarzem dwudziestu
- Ach, muszę jeszcze pędzić na zeE~e pod drzwiami i sygnalizował wspólnikowi
ny budżetowych na r. 1939t40 mte!;Zka.ń: ~omitetów, komisyj i podkomisyj. Nawet branie „Akcji popierania zbieraczy kwiatw~ględnie wspóJnikąm na odgłos kroków każdorazo
cy Pragi tw!l'acają uwagę ina koniecU)Ośc gdy slęd:tl spokojnie w kawiarni, ciągle o- ków majowych" oraz na posiedzenie ,,Lo~~;~liżanie się strażnika względnie posterunko·
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wybudowania wJadukłu pi:ze-z ut. Rad:ty..
mlńsk4, co wzorem wi~i.tktu .ło.iib-Orsklego, mogłóby by~ doko1:1ane W$.p6~ym kosztetn, wf.adt ikolejowyeh i ZarŻtl~lł Miejskie.g.o. Władze miejskie, ł(!~re Wjdaty _wie
lom1honowe s\.l~y l"la gntnt<>wną ·ptieb'Udo
wę ul. Radzymińskiej po dwóch śtron1ch
obecnego przejazdu zapoc1 ątkują prawdopodobnie realizację. tei inwestycji w no.wym sezonie bUdowtamym.

* • •

OstaMiio toboły brutkarskie tta Mnvmoncie prowadzorte są w uybkim tetµp[e.
Uzysk. ają. mianowicie jezdnJ.e z ikamlertla
ut ruwerska. ' ałKlaud11ny
i Wle"'eń
Pkolnego bo·
·' di h
k

l

!zya~tf0pra~ ~~w~ya1~v~pr~d~~cz~n'e

r
tych uhcach chod~iki.' R<>boty mają być ttk<>ń,zone w ńaJł>1łzszym

układane są na

·
czasie

Stow.

•
• ·
Prz11.~ół

_
śródmlefcfa

• tt.
Warszawy flOZWJJa otyw.ioną dz:l~alnośt:
Komisja .kulturalno - sP,ołeczna prowaót1
sześć świetlic a~~olny~h dJa dizłeiel benobotn. i najhledt11e1~zych przy s~oł~ J'O:"
wst:eehnych na Pow.fśtu 1 z 'kł3ryeh k\>rzygl.a
okolo 400 dzletj, tamie .96tywłapy~h. K~

powiada, te „jut pędzi" na posiedzenie, kalnego komitetu ogólnokrajowej zbiórki
Jdote przeciet bez niego nie może się od- na rzecz wdów po sierotach'~ więc tutaj
byt.
tylko się pokazałem i pędzę aalej.

~ Gruźlica płuc ieat nie-

~ ubłaganą i

corocznie,

nie roltiąc rótnicy dla
płof, wieku i atanu, kosi miliony ładzi.

Watniak. sta~a słę ~kle. prze~onać
I wszędzie tylko „pokazuje się", źeby
&.Woich bll.imch .o wł~sneJ doniosłości. J :- wiedziano, że on jest, że czuwa, że parnięPRZY zwALCZANIU c Ho Ro B
4ynYJii Jednak. ie.go istotnym. „zwoler:ni- ta, ż.e sprawy społeczne są bliskie jego goPŁUCNYCH, BRONCHITU uporczyk1e~ ' J~d,rną 1s!otlh która wierzy w wiei- rącemu sercu i pędzi dalej.
wego, m~czącego kaszlu, GRYPY
kość wazi.n1aka, Jest jego własna tona. .
st
1 t.
1k
- Mój lll!ąt jest ta.ki iapra<:owany, nie
KŁóTNIA.
P· osują PP· e arze ma pa1t1ł droga poj~a !
nBAlS/łł'I I DYK O I. A N"
...._ 1'o ebyba dosk6nale stę pa~stwu po Francis2ek Lucki jest lokat.orem a An- GlpeckiegoJ
który ułatwia wydzielanie
od i j śl'
t
t 1
1
toni Polasą jest dozorcą domowym. Te
się plwociny, wzmacnia organizm i sa·
w z, e 1 mą ma Y e pracy
dwa fakty spowodowały trzeci fakt, te Lumopoczucie chorego oraz powiększa
. - A~lt, ~!estety, P?d względ~m .mate- cki i Polasa darli z sobą koty. Polasa twier
wagę ciała i usuwa kaszel.
.~lalnym. 1lle Jest tak to!owo.„ widzi .pani dził, że taki lokator J'ak Lucki, to w ogóle
droga, mój mąt pracaje społecmle. Ciągłe
ł
.
.
Sprzedają apteki
posiedzenia iebrnnla kÓnferenc~e narady pata ach a nie lokator, Lucki ze swe1 stro- \"il_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.,/ZJ
'nle tria irQinej chwilki dla siebie:..
, ny udważał, żeż Po.lasa nbie nadatyje ~ię hnawet
Gd w .... 'ak s ł c„ ·k
t
a na ozorcę, e iest g urowa 1 c amo• Y aum „ po e --~ 1
rzyma n : wat itp.
.
$RODA, 9 LISTOPADA.
teś'it1e jakąś 110-rmafną p.o.sadę, na kt6re1
~
d 1
'k
t .
trzeba w Ciągu ośmiu godzin ju~ nie pra- . ewneg_o ~ a w wym u gorę szęJ wy_lVats7.8wa I (Raszyn)
c<>wa~ ale przynajmniej spokojnie siedzieć m1anr zdan między 1.ok~t~ore.m. a .~ozorcą,
f inne Roigłośnle Polskie.
jest nieszczęśliwy. Nie potrafi bowiem za- L:ick1 :zdenerwował ~1ę 1 rak1ms ~'J~ poją,ć się tadoą rzeczą solidnie, nad żadną bił ~olasę. ~ wyniku . tego zaJśc1a Sąd 15.00 KO'llcert dla młoddeiy (1 oper St. Moniunld)
sprawą ~ uczciwie, spokojnie popracować, sk~zał Franciszka Luck1ego na dwa tygo- 15.30 Muzyka obiadowa - 1 l.od:z:i
gdyt w naturze jego leży, te musi _ pę- dnie aresztu lub 50 złotych grz~wny.
16.00 D2iennik popołudniowy ł wiadomości gMpO•
darcze
diić. A ponieważ nie mote pędzić z poJerzy KrZeckl.
16.20 Czy dziecko powinno młec właeuc pieni,dte?
_
_
_
(pogadcl.ńka)
0
00
16.35 Sylwetki lutnistów staropolsldch - ze Lwowa

'°

17.05 Powrót Józefa Piłsudskiego 1 Magdeburga odrzyt
17.20 Ministury kwsrtetowe
17.40 Audyej.1 w dniu $więt.a Straiy Granicmej:
l. l.>n.emówieuie gen. lur • Gon.e~howskiego,
kamen.lenta Straiy Granl~znrj, 2. Częać muy.
obwodowych
CUlB i recytacje
dy prawne
leka.t$ka. K.om1sja - ·
18.00 Audycja dla wal
urbanistyczna 1 potrzeb gospoctar~zrch .o.-. q
~
~
-..
18.30 „Na.z język'•
mawia poza ty~ -s:z:eteg spraw wyb1ega14z Buku d0<noszą:
.
za dworzec kolejowy, i tutaj zabrawszy 18.40 Jednostka cey zbiorowość? - dyskusja
Wydarzył się tu ni.enotowany dotąd wy chłopcu torebkę od chleba usiłował ścią- 19.00 Koncert rozrywkowy w wykonaniu małej orcych poza gtaittlee śródmieścia, obc~1 dtąkiestr~ P.
z udziałem Grety Turney (śpieiw)
cych całą Warszawę.
p.adek usiłowani_a porwania dziecka.
gnąć z niego płaszczyk. W tej chwili zo20,35 AudycJe informacyjne: Uziennik wi°:;'°2~
Wychodzącego z ochronki o g. 12 w stał widocznie spłoszony, gdyż wsiadłszy
wiadomości meteorologiczne, wiadomofri spor.
Związek WłaśdcieU I>orołe:t< Samn.th~ południ.e 5~letn.iego synka pp. żabick.ich- szybko na rower odjechał w kierunku Stę
towe. Nasz program na jutro
dowych zwrócił ~tę do :i\ó,m·isariatu Rzą•. Alebimdra, zaczepił na ~I. Po~nańskiej szewa, pozostawiając przestraszonego mat 21.00 Opowieść 0 Chopinie
21.45 Poeija wieku złotego
du na m. st. Wars:r:aw~ w sp.rawie ustan.o- nie7;11~ny ósobnik polecając mu uważać na ca, który z płaczem wrócił do domu.
22.00 Muzyka 8 płyt
Ojciec chłopczyka, znany obywatel p. 22.55 Pneględ prasy, ostatnie wiadomO'Ści d1:iennika
wienia szeregu \11<)Wy'Ch postojów dla ta.k· .rower. Poczyniwszy zakupy, osobnik ten
sów'ek oraz zwię-kszenla d9iwolonej . IJ~z... gwałtem posadził <:hłopcżyka na rower i Stanisław Żabicki, zgłosił niesłychany ten
wieczornego, wiadomości meteorologiczne
23.05 Wiadomości 1 Polski (w j{lzyku angiehk.iml
by taksówek na al·idc~óryc.h is.tnłejącycłl J~ Odjechał z nim dwa kilometry za miasto, wypadek na policji.
- '('' ·•·, .„ ,
. h
23.15-23.55 Program Warszawy II
pos t01ac
•
. ·;~ .
---1000
......_ _ _ _ _"~·.-:
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i ........' ·· „·

r.

18lW ~01· 0 t. 'efDł. ngg [hłOf!!J
E~~~~~:1!-.
:
:r~:;
.
~f.~t~!ir:~!
liaud·~nn
.ud11elin~ są_ b~zpłałl1e. f>~ra- l.J.I G Ul G li
U ~ J·\' G
li łJ •
1

ZAG·•-••• now11•z•1Ta.·

O.r~z pomóć

• " °' .

R.

.

Ot

lość

szpecl'i postarza

a powstaje wskutek złe] przemiany mate-1 pobudza organizm do spalania noomiernerii lub tet zaburzeń czynn-0,ści gruczołów go tłuszczu. Stosuje się je przeciwko otydokrewnyeh. Zioła Magistra Wolskiego ze łości bez specjalnej diety. Do nabycia w
zn. ochr. „Degrosa" zawierają jod organl- aptekach i drogeriach.
ctny w roślinie morskiej Yahanga, który

A. MORTIMBR.

•

, ,. .
l'lllOŚ( I

j

;.

„m er„.
~

CZWĄRTEK,

1O LISTOPADA.

warszawa I (Raszyn)
f inne Rozgłośnie Polskie.
6.30 Piemi poranna
6.35 Gimnastyka
6.50 Muzyka z płyt
7.OO Dziennik porann,
7.15 Muzyka z płyt
a.oo Audycja dla az.kół
8.10-lUlO Przerwa
Il.OO Audycja dla szk6ł
11.25 Muzyka a płyt
ll.57 Sygnał czasu i hejnał i l'l.ru.ow•
12.03 Audycja południowa
13.00-15.00 Przerwa (programy lokalne)
15.00
,,Po dwudziestu latach" pogadanko d1a
młodzieży

15.15 M11%yka obiaiłowa w wykonaniu orkiPFtry Ro~
głośni Lwowskiej
-16.00 Dziennik popołudniowy
16.ID Wiadomości giełdowe
16.15 ,,Stalowa Wola" - pogadanka dla młodzirżJ
licealnej
16.35 „Piękna nnsza Polska cała" - audycja zbio' rowa ze wuystki~h Rozgłośni P. R.
~·•
17,35 ••Mikrofony na ulicach Warszawy IO lisio.
pada 1918 r." - transmisja i przeszłości
18.05 Audycja dla młodzieży wiejskiej
18.30 200 lat źołnierz11 polskiego - audycja mu·
zyczno • elowna (z Poznania)
19.00 PRZEM()WJENIE PREZYDENTA R. P. transmisja z Zamku KFólewskiego wWarszawie
19.15 ,.Szlakiem MamaJke Józefa Piłsudsk;';'i;o" suita M. Rudnickiego, wykona orkiestra i rhór
Polskiego Radia oriu ao\i.ści
20.00 Koncett' muzyki pohkiej w w,konaniu małej
orkiestry P. R.
20.40 Dziennik wieczorny I nasz program na jutro
21.00 Pochodnie wieków: „Polska wscho<lzi" audycja z Krakowa
21.30 Capstrzyk - audycja zbiorowa ze wszystkich
Rozgłośni P. R.
22.30 „Spełnione pror01:twa" - audycja literackaz Wilna
22.50 „Ojczyzna'' - psalm Feliksa Nowowiejskiego
wykonaję orkiestra 8ymfoniczna m. Poznania i
Zjednoczone Chóry Poznańskie
23.00 Ostatnie wiadomości dziennika wieuornego,
komunikat meteorologici.ny
.
.
23.06-23.55 Ko,ncert propagandowy muzyki polskiej
W wykonaniu orkiestry P. R. i Ewy liandrow.
skiej - Turskiej (śpiew)

J

Łódź, jak Raszyn, oraz:

Łódź, jale Raszyn, oraz!

14.00 Muz)"ka operetkowa płyty
14.50 Lódzkie wiadomości &iełdowe i odczytanie
programn
lB.00 Księzka na wsi - pogadanka
18.10 Muzyka 21 płyt
18.25 Wiadomoici sportowe lokalne
22.00 l'ogadanka aktualna
22.10 „Testament Bolesława Chrobrego" - rapsod
na chór mie!zanv Feliks-a Nowowiejskiego
22.4S Audycja literadra
23.05 Zakończenie audycyj

5.SO Pieśń ponnna
5.35 Muzyka poranna - płyty
11.25 Muzyka z płyt
„
14.00 Koncert życzeń Lódzkiej Rodziny Radiowej
14.50 Lódr.kłe wiadomości giełdowe i odnyranie
programu
18.05 Odpowiedzi na listy w sprawach technicznych
18.15 Muzyka z płyt
18.20 O wszystkim po troszku
18.25 Wiadomości sportowe lokalni
23.05 Zakonczenie audycyj

Streynle~ sprawlaił wyjąflkowo ntiłe wra ~zyć jak najwięcej sziczegół.ów„ mogących liśmy PQ gładkiej szosie śmigać z góry na żnej trawie. Znałem się na tym
żenl,e. Prtysito}ny, eleg.ancki i wyspo;I'towa- ułaMić mi zadainie.
dół i z dotu pod górę. Miałem wrażeni-e we ż.e Steyn·less nie żyje. Ktoś z

i wiedziałem
za dr.zew u-

ny był up-rzejmy i rozimowny, a SZICZerość
Starannie i metodyc:znill obznajmiłem sołej esrkapady „kol~jką górską" w Luna godził go śmiertelnie. Słyszeliśmy odgłos
d'Żwięcz-ała w każdym jego słowie.
się z nagromadzonym materiałrem. PQ dłu- Parku.
strzał.LL
Za <::us/Jw, gdy stawiałen pierwsze
P.cgoda była prześliczna. Wiosoo prze giim i wyczerpującym omówieniu istniejąI naigle, za jednym z zakręthw, stała się
Był"m do głębi pnej~ty, lecz dziękokroki w Scatllland Yairdzie - zaczął .swą chodziła w lafo.
Pędziliśmy malowniczą cych danych, wyszliśmy wszyr.-:y czwo-ro rzecz straszna i niesamowita, o której dz!ś "'.ałem niebios.om za to, iż pTzedlużył życie
opowieść nadiirrspektor lcmdyńs'lcle} poHcjj failistą okolicą wśród wzorowo uprawnych na przechadzkę. Zaprowadzono mnie nad jeszcze nie mogę ·myśleć bez trwogl, dhoć meszczęsnemu o tyle przynajmniej, że zdą
Mainl~ind wySłiano mni-e do b,ra~- pól i wspani.ałych pastwisk. Maszyna, kie urocze pobtHskie jiezioro.
tragiczme wypadki i groza śmierci musi.alt)· iył zahaimować i uchronić nas od niechybPani, uspO'kojona moją obeonością, od- mi spowsziechnieć przy moim zawodzie.
nej ka'tastrofy, pędziliśmy bowiem pełnym
Yorshire z pouftną misją. Ct~y si~ -og6ł rowana pewną ręką, jak wiatir śmigała z
ną symp.atią właściciel dóbr Osk·ar S~y~,.. góry na dół i z dohl pod górę.
zyskała dawny dobry humor. Mąż jej, w
Droga w tym miejscu wclmdziła w gazem i wóz staczający się w dół ze znaczAni się spostrzegłem, jak znaleźliśmy roli gościnnego gospodarz.a, podobał mi się dość gęsty las klonowy. Rozległ się za !1:1: 'llej wysokości bez kierowcy musia'łby się
less stał się od pewn.ego czasu ofiar~ sto„
sz.liwego sxa·nta~u. Nie byłlo dn.ia, by nie się na miej,scu.
cora-z hardziej, a córecz;ka bylła naprawdę mi huk. Sądziłem, że to sprawa jakiegoś rozstrzaskać w kaw.alki.
ocflebrał anonimowych .Hs·~ów czy telef?nów
P<0s'iadfość składał.a się z pałacu, oto- czarująca.
. .
defektu w mot()rz:, a panie t~ nie zwiróci
Nie próbuję. opisać bez.dennej rozpac?y
wroiący~h mu ryołrłą 1 nu~c~rbln~ śnue!fć. cz()ne·gó pięknym parkiem i dużego fo1war
Nie zdarzyło. mi się ~otkać_ ~ziny ta'k ły n.a o<lgłos spec1aJ.n.e3 uwagi.
. <>bydwóch kobiet, bezgrC11mcznie lrochają0 opiekę władz zW!l'.óctł ·się me on, l~z ku. Wszystko dookoła dyszało dobroby- z sobą zh~rm.omzowaną i:o~. w1ecz'Ore~
. - P~no .coś w .karburafiotrze - pow1e cyich. tego człowiek.a. Powiem tylko tyle, ie
doprowadzona do rozpaczy jego tiQin:.
rem, ładem i poczuciem piękna.
z westohntenrem żalu stw1e:rdz1łem, spor działa Obojętme parru.
sekcja wykazała, 1ż kula przeszyła serx::e.
· Mi.arem więc n.a 1J1iejscu p:r:zeprow~<l•zlć
Do niedawna fycie wła:ściciela w otó- rzawszy na zegarek, ie złYhża si-ę chwila · - Pewno - odparła cóita.
Steyn!less więc umarł - w samym momen
szereg rozmów, przejrzeć zbrodnl!lc.Zł kores czeniu :tony i córki płynęło tutaj w niezmą~ me~o wyjazdu.
Jui za,cząłem myśleć o czym inn~, gdy cie strzału.
.
po.nidencję i :vdemaskować przestępcę;
lro'
Panie '_V.yra~ chęć. to~arzyszenia zdziwiony skonstatowałem, że m?i sąsiad . - Jakto?.. Umarł przed zahamow1Pan Steynless., 1któremu 11a myśl, iZ zo. conym szczęś·c1u 1 sp·o JU.
S:eyn1essowi 1 mnre na kolej. Nie sądzę, by gwałtownym ruchem zahamował 1 za•trzy- mem? .. Taik j.est. I tu się kryje wstrzasająstanie uwolniony od dręczą~.ej go Zf1'<>:ty,
P.anie wyuły na ganek na nasze po- mtała je d-0 tego skłaniać obawa o samotny maił wóz. Ujechaliśmy jakieś sto metrow ca zagadka.
,
·
rado.wało się .se11Ce, prcyj.ee.hał po mnie na _ witapi~. _CTd.erz~a. minue o~ raz.u atmosfera powrot n~.cą do ~omu mę~a. i oJca. Po pro od momentu rzekomej eksplozji. Stan·ę.Ji- • F~t ~ył j-ed·nak niezaprzeczony i m;ał
stację. Auto 1ego, oSitaitm model typu wy~ głębokieJ miło.ki 1 czuł·ośoi, łącząca te trzy stu był ślrczny wieczór i<sięzycowy, z.apra- śmiy na.d stromym spadem.
me mnie Jednego lecz trzy osoby za świaj
ścigowego, by~o cxteroosc>bówe. ~owa{i'ził osoby.
szający do milej przeja:tdżki.
Wtem pani Steyniless knrknęła ok.rop- ków.
'
sam, posadziwsty mnie obók slebl·e.
Ohidstaibel, siederonatStoletnla panienka,
Oo~podarz przy kolacji raz jeszcze wy- nym, rozdziera1ącym głosem. Odwróciłem
Na śledztwie, gdy dla braku dowodów
.Po ~rodzę, w sympatycznej :~e, :"'Y wr,gl_ą~a~~ na młodn~ siostrę ·równie uro- razi~ mi p•~dzi,ękowainie za ~crucie. bez:piie- się i zobaczyłem jej obł.ędn.y wz:rok, w1epio pu~zczon? woh~o pnyt.rzymane w lesie p•J
ra.m.ł mi, jak da1l7Ce był ;ad mn1~ w1dZJeć, dz1we1, 1.a)c ona, ma1'1i:1.
•
czenstwa,. 1ak1e bytność mora na ich doon lllJ w plecy męt~.
.
deJ<rzane rndyw1duum, lekarze eksperci, sły
acxkolwiek obawiał się, 1t trudziłem si~ 2
Byłem wzrus.zóny serdecmym przyię- sprowauuła.
On osunął się całym cięż.a.rem, a pod sząc nasze zeznania, z faionym lekcewaź~
powodu Malhootkf, bó tała sprawa mogła dem, ja~iego doznałem. Przybyliśmy w po . Wyruszyli~my więc .ang!ielskim z:vyc:~l le~ rop~tkią uk.azała się na jas~ym palcie niem w:z.ruszali ramiona~i.
Lecz pani~
się oka.z.ać tylko ms:kamycznym tartem.
rie drugiego ś~ladanfa. .
1eni brz pośpiechu, lecz na ostatmą ml'" zwi~kszaw:a się z każdą chwrlą pl.arna Steyn'less i ja wiem na pewno, iż patrzyP- W każdym r8,tie przywróci. n&1lt pa~ . Prey cz.ar_rre} kawi~ dop}ero z całą otwa:r nntę.
,
.
krwi. •
.
~y na cud: milość opuszczającego na wie
ró'\\:nowagę nerwową, a· ttJ tedno JUŻ zApe• tbśclą ł prost'Oi!ą priygtąp101'_1 d-o sprawy,
Ste_Ynless musiał wziąć ~rutą szybko~~.
P~men-k.a te:! ~~ladła . .iak. chusta.
~t ukochane istoty na błysk sekun r' pofr;!vnt panu gorąq niaszą wdzięczność - po- dla kt(lreJ mnie sprowadzon-0.
Usiadtem znowu obdk mego, a pam e
Nie tracąc chw11I, schwycił-em na ręce hta okazać się silniejszą, niż śmi eTć .
tór:cyił k·ilkBkrQ'łniP
Katdy z domowników stair.ał si~ do§łar- z byłu. I znowu w zawr<>łnym temP:ie zaoz.~- bezwładne ciafo i złożyłem je na przydrqTł. Kw.
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Pogoii akademik6w za korepetyciami losowanie pożrczki

marnuje
Najwgższg

tzas, bg

młode siły.

,,wi~t:zng

siodfni"

zaiknąl.

ucrelniach· staje się coraz dłuższy, „wieczOstatnim wreszcie czynnikiem odgryny student" jest typem coraz częściej spo wającym tu rolę jest rozpolitykowanie
tykanym. Na 4 kursie od 50 do 90 proc. niektórych grup młodzieży.
stanowią shtchacze, studiujący więcej i11iż
Ostatnio przeżyte chwile na terenie
4 lata.
międzynarodowym
wykazują, że trzeb~
Najgorzej pod tym względem przed- jak najprędzej przygotowywać państwo
stawiają się szkoły techniczne. - Studenci, do przyszłej mobilizacji. Wiecznie trwają
którzy po 4 latach nauki ·dotarli do 4 kur- ce studia to 1I1iepowetowana strata dla
su stanowią na wydziałach inżynieryjnych patistwa, to marnowanie młodych sił, to
około 15 proc. słuchaczów, na mechanice tworzenie zastępu ludzi, którzy na wypai elektrotechnice 10 proc., a na chemii za- dek wojny na żadnym otlcinku nie będą
ledwie 6 proc. Na mechanice na 4 kursie naprawdę pożyteczni.
40 proc. studentów studiuje już od 8, 9
Najwyższy czas, by ,,wieczny student"
a nawet 10 lat.
z.niknął z naszych wyższych uczelni. DroZ nagminnym opóźnianiem się w stu- ga do tego prowadzi przez radykalną rediach można spotkać się także i na innych formę studiów i systemu pomocy material
wydziałach. Zamiast przewidzianych lat 4, nej młodzieży akademickiej.
~
ł
przeciętrty czas studiów wynosi na prawie - 5 i pół roku, na humanistyce ..
.
6 i pół, a na mechanice i elektrotechnice
aż 8 lat.
Wi11ę za ten stan rzeczy w znacznej
części ponoszą same uczelnie, których pro
I gramy są przeładowane wiadomościami
I teor-ety.cznym1. Polskie politechniki są zna
ne na świat cały jako jedne z najtru'dniej- I
szy<!_h. N.aszą ąmbicją winno być, aby poi
skie wyższe uczelnie były nie najtrudniejod 10-13/Xl.38
sze, _lecz najlepsze i najbardziej dostosowane do iwtrzeb państwa.
Dalszymi czynnikami jest nieprzygotoPociąg
wanie absolwentów szkół średnich d:l
samodzielnej pra<:y naukowej i trudne wn
runki materialne ogółu studentów. Jedna
trzecia słuchaczy uczelni w Warszawie uZł. 5.60
dnia 11/XI
trzymuje się z własnych zarobków. A jak
łam i z powrotem
można regularnie uczęszczać .na wykłady
i seminaria oraz przygotowywać się 'do
Informacje i rapłs y:
eg:zaminów, je!eli trzeba biegać za korepetycjami lub spędzać pół dnia w biurze.
Najmniejszy odsetek studentów qpóinionych w studiaich wykazu.ią wydziały
Łódź, PIOTRKOWSKA 68
teologiczne, które rozporządzają najwięk
telefon 170·70.
szą ilościll stypendiów (około 30 proc.)
Dowodzi to, że brak środków materialnych il
·-

W nowych warunkach trtłodlie:t akademicka rozpoczęła bieżący rok szkolny. Ko
palnie i hut; przyłączonego do Macieny
Zaolzia, dymiące kominy śląska, mury no
wy~h fabryk C.0.P. oraz ogólny rozwój
gospoclarczy - wszystko to przypomina,
że Polska pótrzebuje dopływu młodych ludzi, odpowiednio prZygotowanych zawodo
wo. Nakłada to na młodzież akademicką
obowiązek wytężenia wszystkich sił, by w
jak najkrótszym czaśie ukończyć uczelnie.
tymczasem w ostatnich Jatach jesteśmy świadkami zjawiska wręcz odwrotnego: Przeciętny okres studiów na wyższych

••„„„„„„...„.!„
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r.ódł,

tel. 101-01

Cena zł. 55, -

WJcieczka do

CZERNIOWIEC

-WUt:iet:ZIHl

do BERLINA

Bilety

wstępu na

,__________,
Mistrzostwa Narciarskie
Europy w Zakopanem

ZAZDROSCI Ml PAH
pięknej

WICZ

Dorl'c>a

.„.

k

M1ri1 Fr111liewiczaw1

M.FELDMAN

w.

~!d WOŁKOWYSKI

Dr. 50lOWlfJCZYK
skóroyeb
Spec„ cbor. wenerycznych I
Przyimule od g. l-3 l 5-9 wiecz.
Niedziele \ święta 9-12 w poi.
UL. P I O T R K O W S K A 9 9.

spec. chot'. wener., seksualny~:h t sMtnYcb.
CEGIELNIANA 11,
te\. 23B-02, Dr.
Prsyjmuje od g.•B-;-.EJ .odd 4-9 _wiec~~~~~~!_ele met\g.

9- 1

m:!:: .Hgabinet
1. A Ił 4 l'lłlQtiOllS
fizykathą?ł1 14"1~a
Dr.

lCełl,

lfiNJlC:l' 1'1AR00ll8
·

okulista

Al, Kościuszki 52,

pr:teprow1181lli el~ .3.a
I p'iętl'o, tel. 165-17

APrEK.

„

........

g. 3-6

DYŻURY

Dr HENRYKOWSKI
.::aa•-""A

H. KLACZltOWA

Tel. 155.71. W leemicy, Zglerska 24, od

NOCNE

No17 dzisiejszej <lyłumję apteki:
, L. Sreckela Limano,.,11kiego 37, Sz. 1anklelewłcza
Stary Rynek 9, T. Stanielewicza, Pomorska 91, .A.
Borkowskiego ,Zawadzka 4ii. B. Glttchowskiego Na·
Sp~Jal. Chorób !lkórn. weneryczn. i seksualn. rutowicza 6, SL Hamburga i S-ki Glówm1 50, Pawłow
!,P_iętre
sklego Piotrkowska 307.
Tr- - - - · 8?I' ·''te•1t .w2-98
przyjmuje od 8 - 11 r. i od 6 ...... 9 wiecz. ,
~· „.,_ .'t" "-~~·.·~ .,..........,
w niedziele 1 święta od 9 - 12.30 po poł.

D

Akuszer - Oł11ekoto2
KILIŃSKIEOO 113 (róg Nawrot),

-

St. Felczer

f.ABRAMOWlCZ

KILIN'SKJEOO 55
telefon 127-97
wypożycza; wagi dla niemow'.ąt, lampy kwar·

ilJ[ł2• teatraI02 •I 1·I1mowe

cowe, Solux, Vitalux, Peryhel, Minina, kąpiele żarowe, materace gumowe podstawy sprężynowe. fotele-wózki itd.

o«*t61FELllS SKUSIEWICZ
choroby skórno „ weneryczne

ANDRZEJA 11,

tel. 137-43

PrsyJmuitl od g • at. M. l!o 11 nmo
ł od & - · 1 m. SO wi~

ił.

Or
med

rf _

GUTSTADT
1 ~„

Arkuszer-klnekotog
powrócił

.'.f.:W·

ZACHODNIA 66
ifel. 129-52.
przyjmuje od godz. 10-12 i oO. 5-7 wieci.

Dr

med.

M. KLACZKO
Specjalista cl1orób us211, nosa i

PIOTRKOWSKA 99,

gllr„ła

teł. 213-66,

Pn:yjcmJe od 1. 12- 2 ł Dd ~-7 wiecz.

.----11111!'---------.~~
1

L • CZ R I C A -:.:~~!'.-:1

.„.„.

DAll 1-llłO 1 „,.., ••••·
Ulf, .....
~
cist••>
f»ietrkowaka ''• tel. 127-81
t-2 „. p. 5.31-a w. pnirjm. Dr. Jlalre-ld. Przy leezaley
...,..,.'!
••t •altiHŁ R„at1R• „. 'WIHlldcll DrHiwl„
tla'i •di:g.
w__..... „ ••••t•·

.ued..,.,
• .a

"

stołłcg.

-

W Teatrze Narodowym sztuka ~,Szad b ł
d razu su kces d z1ę
. kl
z.~ y a o
LECZNICA CROR. ZąBOW I JAMY UITlll
m1strtowsk1eJ wprost grze Ireny ElchleLEK•• DENT.
równy. Cała warszawska prasa jednogłośnie uznała Irenę Eichlerównę za najswiet
PIOTRKOWSKA 142. TEL. 178-06
' niejszą artystkę młodego pokolenia Obok
Egz. od r. 1900
. .
t
. •
l'
nie1 doskol!lale zaprezen owała się w ro !
despotycznej matki Dulębianka. lnteresul'ą
ŁACiUrtOWSKI
cą sylwetkę stworzyła Małyniczówna. B a
Specjalista chorób wenerycimyrh, seksualnych i skór. do wypadła rola Barszczewskiej.
n)"ch. (Gabinet roentgeno - światłoleczniczy)
.
W Nowym „Zł oty d eszcz " J• B . p ni>OWRUCIL
. PIOTRKOWSKA 70,
te1. 181-83. stley'a jest popisem aktorskim Aleksanoel i-10.30 1-2.30 I od 6-8.30 w, 1f ntedz. 1 św. le-.l pp, dra Zelwerowicza. Dla jego kreacji warto
iść do Nowego.
Ceny znacznie

H.

zniżone!

• two "
1e~s

PRUS S

Dr

BI BER GAL Przyclaodaia

Wenerologiczna

Teatrowi Kameralnemu ttttato slę zdoChor. weneryczne, skórne ł seksualne.
być sztukę, która przez 3 lata fascynochbrdby Akórne I wener}'C%ne, ełektroterapla
Specjalny gabinet kosmetyczny.
ZAWADZKA to,
tel, 106-30 Czynna od 9-21. Panie przyjm. lek.-1kobieta. wała publiczność paryską. Laureat Nobla,
. .
.
.
Ordynuje od 8--ltl nmo l od 5-8 wiecz.
PIOTRKOWSKA 88.
teL 143-63. Roger Martin du Gard napisał „Rodzeń- - w mettz. nmęn otl 9-1 voPol.
PORADA 3 ZŁ.
stwo Thierry". ~ztuka przykuwa uwagę
widza od pierwszej do ostatniej sceny.
Dr
Obsadę tworzą: Karol Adwentowłcz, Irena
Spee. cboróli wetrerycllnychbsef<sualoycb i skdrnyrh med
•
G rywins
·. ka, C. N'1ed.zw 1e d z k a, H. zarem(włoeó~ PRZEPROWA ZIŁ SI.~ NA ULICE
Choroby sk6me i weneryczne (kobiety 1 dzieti) bina, M. Cybulski,
Ziembiński i
t~~·ł~i SIENKIEWICZA 34,
tel. 146-1 O, Kwaskowski.
Przyjmuje od B· 9-11 i od 6-8 wiec1l.
Przyjmuje od g. 12-1 i oil S-4 po poł.
W Letnim wciąż się utrzymuje na afi,szu „Jean 11 Bus Peketego, autora bez aspi
A , ,
»r. lhd, +
Dr. med. Wł..ODZIMIERZ
racji literackich, ale dobrego psychologa i
Z A . O Z I E W I C Z obserwatora życiowego.
spec. cftot. wenerycz., skórnych i seksualnych
STOMATOLOG
ANDRZEJA 5,
tel. 159-40.
chor. I chirurgia jamy ustnej ł zębów
przyjmuje od 8 - 11 rano I o'li 5 - 9 wlecz.
PIOTRKOWSKA 164,
tel. 125-25.
Z racji międzynarodowego zjazdu spra
w. niedziele i święta od 9 --. 1. w poł.
wznowił przyj-ęcia od 3 - .7.
wozdawców filmowych „Fipresłi'' odbył
RADIOMONTERZY potrzebni od zarat. Zakła się w kinie Paladlum retrospektywny po·
LECZNICA.
dy
Radiotechniczne 11IKA" Łódź, ul. Ł.omtyń kaz pierwszych po•lski.ch filmów Na drama
PIOTRKAWSKA 294,
tach z 1915 roku z Polą Negri, Smosarską
ska
8-10.
Tel. 122-89 (przy przysL traw. pabianickich)
Dwa r.•~y dziennie -przyjmują .lekarze w~r.y&t}dch HALINA Bemaciaikówna zgubiła. legityrnac~ i Malicką publiczność PP prostu zaśmiewa
apeCJ&lności. Gabinet deut. Wizyty na mieście.
szkolną., wYdaną w Gimn. zeńsk, Janiny Czap ła się. Gra wówczas młodych aktorek
'Wszelkłe zabiegi i UDalizy. Otwarta od 11 do 8 w. czyńskiej w Łodzi.
przesadzona tak w charakteryzacji jak i
-·
·sposobie interpretacji wywoływała salwy
SPRŻEDAM maszynę do szycia f-my Burgera. · · h
b
·
bl"
ś I
Felsztyńskiego 34a, m, s. dawniej Wiznera.
smiec U u ze ra.neJ pu 1czno c •
Spec. chorób weneryczn,, m()czopłciowych i skórnych
„Agefilm" szukuje się w now.ej wersji
TRAUGUTTA 8,
tel. 179-89, ZA DLUGI męża mojego Bronisława Kowal- „Iwonkę", która przed kilkunastu laty byPrzyjmuje od 8- 8-1'1 ł od 4-11 w1eC3„ w niedziele skiego nie odpowiadam - Maria Kowalska, ła grana ze Smosarską w roli tytułowej.
i.ódź, Browaxnli 8.
i M~a od I· lt>-12 w poł.
Dziś odtworzy tę rol~ jedna J młodszych
11 wybitnych gwiazd filmowych. W film!~
ZOFiA
ZwieN)'flska
zagubiła
kwit
baga~wy
ONDULACJA trwała komplet 5 zł. z gwaran
cją, ~rube naturalne loczki t szerokie fale. nr 7887, wyd, pnez, Dwonec Póhiocny Auto- tym ujrzymy równie! ulubieńca publiczno
busowy•
~cl filmowej Wł~dzimiern Łoilńsklego,
7;.Józd"-; Nawmt 54-a. tel. 1.Jl-85.TRWALA ONDULACJA
zł gwarantawa.na, który również grać będzie obok ~enity,
2 wfi<SLE skrallziblle dnia 19 paidziernik:t piękllli! wykonana, opr6<Yl; 3dni p.rzedświątecz- St. Wysockiej i Kajzerówny w filmie re·
1938 r. w Łodii wystawione przea Jakub:i i
i~erii Gabryetskiego „Czarne diamenty",
Apolonię Sobczaków.
Jeden na 50 zl, płatny nych. DowborczYków (Jtttitt!'Za) 26.
akcja filmu dziać się będzie 11a śląsku
IO września 1938 r., a drugi na zł 150 płatny
·
io listopada 38 r. unieważnia Gerszon Bram, OKAZY JNIB sprzedam. ~reden.~ duży ,pokoi.o · zaolzańskim. .
wy. Wiadomość w. Admm1stracii „Bcha żwirWieluń.
ki i
c. N.

br KL I N OE R

. S KA
S KRY N

w.

Dr
me•. 1,uo1cz P Rz EJ AZ D 17
Spec. chorób wenerycznych i seksualnych
UL PILSUDSKIEOO 69.
tel. 143-12.
•
(Tóg Narutowicza)
przyjmuje od godz. S-12, 13-3 l 8-8 w.
w niedziele i święta od 9-11 rano.

dniu

I

Wagons -Lits/Cook

choroby skome I weneryczne
tel. t 128-75.
r
Henryk Ziomkews
clo
1.A.....i
8 w ecz.
Choroby WeGll'JCZae, mocZOpł we i lllUlae
ł-r Slerpała 2,
Telefon 111-53
· DR. MED.
PEyJmute o<l 9 - 12 l 3 - 9 wlecz.
w n\edzielę l lwt~ta od 9 - 12 w poł.
położnictwo i choroby kobiece
PIOTRKOWSKA 99
tel. 213-66.
Pn7jmuje codziennie od 10-12 f od 5-8 Wil!cz.
choroby kobiece ł położnictwo,
J)r, mea.
SOSNOWA 32 (róg Napiórkowskiego)
PrzyJmule od 3-7, a11rócz pfąfków. Tel. 269·64

żWlRKI
i c,
od 7. - 8 rarto l ód 5 -

sw1eta o

'\

popularny
DO W411IZAW•

cery! Utywam mydła do go- l~~t inajwatniejszą. przyczyną przedłużania
lenia PIXIN.
studiów w nieskończoność.

Gust aw MIRKIE

i

... I

~wi~to ~ie10~1 e~łoiti

na
I

R Y_G I

-Od 18-22/Xl.

•

DO WAlllZAW•

Wycieczka do

od 19-24/XI.

\

50 PIO(. znlfkl

65

Piotrkuws-a 16
i 266-50

• o

losowal'lia 3-procentoweJ
Premiowej Pożyczki Inwestycyjnej II. em. padly nastę'llujące premie:
(Pierwsza liczba oznacza numer serii, druga numer obligacji).
Po zł 1000 na n-ry: 27-Z5 93-48 142-.3
128-40 393-34 393-5 430-34 488-10 552-10
598-34 612-13 665-48 743-3 917-25 1096-34
1024-35 1059-5 1046-10 1165-4 1220-35
1341-40 1602-5 2092-48 2228-5 2329-41)
24~-4 Z837-16 293~5 2954~
3002-40
3093-48 3113-3 3379-3'4 3334-48 3273-25
3419-10 3403---as 3469~ 3514-10 3521-10
3796-5 3895-10 4074-5 4097-4 4130-3
4237-10 4316-Z5 4507-5 4967-25 5206-34
5214-9 5360-5 5396-Z5 5443-5 5819-31
5851-Hl 5950-16 6198-9 6244-0 6044-5
6070-4 60~4-3 6218-13 6201-48 6408-10
6419-3 6356-40 6262-16 6540-13 6557-35
6578-5 6595-16 6726-35 6737-48 6819-35
6858-10 6899-5 6939-10 7116-10 7110-48
7018-48 7242-3 7Z83-35 7445-9 7450...:...43
7676-3 7721-48 7712-4 7938-5 7967-16
~015-3 8053-10 8070-5 8336-9
8384-3
8395-34 8492-5 8827-5 8~32-J 8995-10
9042-16 9558-5 9582-25 9667-9 9782-25
9805-10 9857-48 10132,...-40 10566-5 10567-35
10595-10 10830-9 ' 10977--40
11263-10
11286-4
11348-35 11481-5
12242-4
12637-5
12711-...ZS
IZT48-5
12256-10
12864-5
12865-5
12815~4 12930-5
1299l-l3
1314l-f6 13256- 16 13269--4·
13307-35 13312-9
136114-5
13719-40
13704-16 13781--4
13789-13 13987--4
14222-10
14239-34 14261-25 14313-10
14332-48 14351-5
14480-13 14615-10
.
14896-16
14726-40
14974-10 14979-10
15361-13 15366-3
15372-5
15007-40
15411-34 15553-9
15348-a4 15'715-9
16168-35
15i74-5
l5977-4
l60lS-lO
16233-35 16308-5
16348-9
16363-5
16620--16 16953-13 17104-4
17133-5
17330-13 17372-5
17384-13 17424-35
17758-5
17826-9
18019-13 18104-10
18312-34 18317-40 18333-34
18417-35
18469-25 18726-40
18893-13
18430-5
18940-13
18969-40
rs9S2-5
1899i -16
19116-5
19222-3
1955()-35
19044-3
19655-40 197~!'6 19726-lO
19801-4 19860-35 199'.>3-5 19936-34
20248-9 20335-25 20347-5 20410-5
20452-10 20563-48 20570-13 20856-16
20950--35 21390-25 21595--5 21775-16
21763-4 21791-9 ~2222-10 22267-!5
22435-4 22605-48 22600-3 22727--5
22779--48 22986-10 215l~l5 21557-13
Po 500 zł. na n·ry: 163-29 191-3 438
-31 490-29 740-29 906-32 906-3 920
-3 938-,3 1085-3 1319-4J 1458-32 14g".l
-29 1595-3 1676-3 1703-.31 1771-3
1973--31 2107--31 2168---29 2211-.32 3272
-32 2394-29 2408-3 Z620--Jl 2763-31
3048-43 3082-43 3142-43 317.2-31 3292
-43 3440-3~ 3917-3 4117-32 4ig2-32
4336-32 4383-32 4384-43 4614-29 4617
-3 4675-29 48~1 4873--29 5000--29
5031-32 5041-29 5082--43 5109-43 5234
-32 5352-3 5513.r-43 5576-43 5581-3
5666-:U 567!>-43 '5721-32 587!}-3 5987
-43 5989-31 6036-32 6342-29 M5832 6630-32 6716-43 7071-32 7095-.32
7330-29 7727-3 8009-29 8189--43 8429
-3 8802-29 8888-29 8977-43 8985-32
n.A 3~4
29 9445-43 9397-29 9772-29 9798
-43 9822-32 9895-31 1001()-43 10471•
W drugID1

llllWIAZIKI

• • •

Dr HELLER

.-

..__.,

I

s.

inwes ~'' inei

32 10521-43 10668-31 10696- 3 10767,
-29 I 1055--31 11242- I 1341-3 11385--3 11568-43 11619-44 I 1623-31 11790-43 11792-43 11848-31 11898-3 12024
-3 12073--31 12277-31 12336-3 123471
-31 12341-32 12793-32 12844-32 13404
-3 14103-31 14160-31 14350-3 1435931 14778-32 14786-43 15203-3 1530943 15591-43 15\/45-32 16Q04-31 16037,
-29 16087-32 15103-29 16106-29 16222
-43 16549-32 16619-31 16663-3 16769
-32 17080-32 17112-43 17204--3 17614
-3 7680-31 17675-32 17727-29 1774429 18368-31 18608-31 18806-32 1883943 18093--32 Hll41-29 Hł2'22-29 19231!
-3 19471--31 19478-3 19660-3 1974713 20108-32 20208-31 20329-29 2037031 20387-43 20441-32 20010-29 2076331 20776-31 20861-29 20926-31 210313 21038-29 21087-3 21126-29 21187-29
21199-43 21834-25 22047-43 22051-3
22108-31 221050-31 2210-4 22744-4
22891--3 22970-3.
W trzecim <lniu losowania 3-pmcentowej
Premiowej Pożyczki Inwestycyjnej II em.
padły następujące premie:
·
. (Pierwsza liczba oznacza numer serii,
druga numer obligacji).
Po zł. 500 na ru-ry: 181-32 284-40 306

_j3 ~=:L5JIO6~~0 6~~~j3 7~2 3J ~~

-30 855-40 942-32 955--40 1014-24
1135-40 1240-30 1251-47 1266-31 1280
-40 1330• An 1332-47 1892-40 1984-3?.
--'łU
'
2053-47 2087-3 2070-47 2099-40 2095
-40 2149-30 2160-43 2268-24 231640 236S-3 2378-31 2406-30 2502-40
2576-43 2773-3 2811-40 2853--31 3026
-24 3031-40 3062-3 3069-30 3069-32
3119-24 3174-32 3195-31 3222-40 342!1
-40 342'7-40 3441-47 3475-47 3532-311
3534-13 3591-40 3703-13 3733-40 3782
-4J 3784-3 3877-13 3937-40 4086-40
4088-3 4601--'-31 4737-24 4745--40 4872
-3l 4883-30 5105-3 5197-31 5252-47°
5250=-43 5260-43 5399-24 5548-47 5595
-ao
5641-32 5742-3 5712-30 5761-24
5832-3 591{}-40 5942-43 5995--40 6155
--47 6312-24 6321-31 6346-30 6407-24
6556---U 0002-30 6605-32 6632-40 664$
-40 6696-31 6853-24 6979-43 701513 7029--32 7083-40 7144-40 7244-4"t
7266-24 7311--47 7335--40 7400-47 7473
-31 7487-3 7504-31 7569-31 7585--32
7733-40 7769-32 7888-40 7941-24 8023
-:-43 8156--31 8158-30 8170-24 819147 8213-32 8239-3 8339-43 8437-3
8732-3 8729-3 8734-3 8749-3 8810-40
8812-47 8864-47 8911-43 8915-40 9021
-43 9022--3 9028-13 9054-43 9139-13
9146-43 9291--43 9383-43 9441-47 9452
--40 9q25--30 9603-40 9619-43 9658--43
~3 9688-32 9737-24. 9760-3 9813
-13.
9867--30 9929-43 9975-32 10089-31
10091-3 10148--32 10169-32 10184-4i
10244-40 10513-13 10524-13 10650-4(
10697-31 10728-47 10758-31 10837-3~
10934-40 11037-43 11139-31 11167-24
11194-40 11217-31 11239-30 11275-1~
.11343'-13 11387-24 11458-43 11561-4'i
11698-30 11789-32 11793--47 11931-4i
11960-47 12283-13 12293--40 12332-4'=
12400-43 12477-3 12477-..10 1·252"3~
- 12758_.
~ ~
12549-32 12743-40 12756-13
12847-31 12900-31.
13053-'Jt!
i~~~~ ~~ i?i~tj~ 12979-31
13267-40 13373-43
13495-43
13504-4°
13396-31
13460-13
1351
13542 13 13550-32
13561-4~
8-30
13605-3
13738-40
13789-30
13796-3.
13912-30
14004-40 14028-3
14091-4
14092-40
14102-3
14238-31 14491-4
14497-13 14545-30 14606-13
14649-2
14986-43
15{)58-32 15069-40 15347-1
15362-24 15442-3
15451-43 15695-3
15738-13
15733-40
15844-31 15874-4
1
_
-4
5958 30
15965 0 16030-3
16036-1
16079-40 16102-3l
16104-24 16235-4
16251-13 15290-3
16299-30
16377-1
16404-40 16541-43 17029-47 17139-3
17170-4
111 50...:cao
17228-24 17246-40
17515-13 17556-40 17672-40 17705-3
17711-40
11895_ 24 17916-24 11951-4
18001-47
18099-24 18103-24 18178-.3
18195-24 18286-32 18578-47
18589-41
l8599-4-0
18613-24 18601-31
18710-3
18793-30
18832-13
18853-13
19055-40
19093-43 19217-40 18940-4
1923819253-30
19.'310-40
19.'!72--40 19377- 3
19410- 30
19411- 13
19400-31
19505-4
19562-31
19594-24 19666-24
19740-3
19854-13 20089-32 20099-43 20211-2
20772-47 20343-40
20365-40 20366-4
20421-40 20528- 3
20745-24 20826-3
20928-47 20987-13 21048-13 21085-1
211c4-13 21146-47
21200- 30 21230-2
21235_31
21423_ 24 21428-40 21456-2
21.531-a2 21567-3
21589-30 21744-2
21794-43 21853-40
21914-3
22124
22119-13 22130-32 22131-32 22164-3
?2234-3
22240-30 22460-31
2250922537-4·0 vi::95-40 22649-30 229531:!295.l-.
•V
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CO DO~ROWADZA MĘŻA DO ZDRADY?

Czz me zdażyło się, że mą.ż Pani z zaint-er
sowaruei:i przyglądał się jakiejś młodej kobi
de. ~ani udawała, że tego nie widzi, ale

grun.c1e rzec~y to panią. wyprowadzało z ró
wagi, Właściwie nie można mężczyźnie zabr
nić, ogl~ania się za kobietami ale czyż n
jes~ to wysoce niewłaściwe. Gdyhy pani zada
męz<YWi pytanie: cóż ci się w niej podoba b
łaby ,w kłopocie. Bo właściwie jego u~a
przyc1ągi1ęła jedynie cera tej pani, za któ1
się obejrzał: I<l~l~ie czysta, maitowa, o pię·
nym odcieniu św1ezej brzoskwinj, Mężczyź
nawet sami nie zdają sobie sprawy z tego j
o?pychającą. rzeczą jest błyszczący nosek k
b1ety, a jak wielką. siłę pociągającą ma mi
dla, oka mat?wa. c;ra. Każda. pani może ją osią
nąe b~z naJmn.1eJszego wysiłku, używając ni
zastą.p1onego i
bezkonkurencyjnego
pudr
Porvd 5 Fleurs,
(ARP).

ICUPO• „ECHA''

do Cyrku Staniewskich w Łodzl, Alcie
Kościuszki J;..'l. - Okaziciel niniejsze.go .kuponu, przy kupnie jednego biletu
normalnego, może wprowadzić drugą
osobę na identyczne rnieisce zupelnie
bezpłatnie. Kupon ważny na miejsca
iiedzą<:e. Kupon ważny tylko na środ"1,
dnia 9. 11. o godzinie 20.15 wie~z.
Wyciąć i przedłożyć w kasie.

SZY FOT
-:~ngiełsk l statek w

pl m~eniach1„0czy szp ega." Ang;eJscy pocztowcy podczas ćwiczeń prLec1w~ctL..;w 1 cb
I'

•

a angielskim statku „Stamburg" który zabk~rał benzynę dla Walencji wybuchł
porcie Sete koło Marsylii pożar. Załoga urarowała się, skacząc do wody. Statek
spłonął doszczętnie.

---oOo---

manfwrg.

Urzędnicy jedńej z poczt londyńskich wychodzą ze schronu, aby
·
„zniszczonego" budynku.
Najnowszy „krzyk mody" na wystawie w Londynie. Rzęsy tych
oczu sporządzone zostały z -.-.rłosów małpiego futra.

wydobyć się te

,

REICOlłD IWIATOW41 ĄOTOlł6WICI.

Najnowszy model Forda.

Drezdeńczyk I\ ayenburg ustanowił na t2~n kg łodzi motorowej nowy rekord świato~

Samoloty „zadymiają" okolicę, aby zasłonić atak szybkich tanków.

---ooo,---

ondyńska

wy,

uzyskując szybkość

105 km na godzinę.

olbrzym i ego stadionu w Szwajcarii

wy.st wa 'motocyk!owo-„owerowa

Henry Ford i jego syn Edsel przed nowym
modelem samochodu „Mercoury", który
w roku 1939 pojawi się na rynku samochodowym.

Nowy model „żelaznych płuc„
W Zurychu buduje się olbrzymi stadion !<ryty, który będzie mógł pom;eścić 40.000
widzów. S~f'ction zos:anie oddany do użytku w roku przyszłym i będzie :m::·kryt że
laznym dachem z szyb kami z mlecznego szkła.

ct\"arta wystawa. motocyklowo-rowerowa. Na zdjęciu: dwa naj. :: ów na ulicach Londynu reklamują wystawę.

---ooo
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Amerykański czołg przeciw•otnic?:v,

'

rz~lf iwiaiową wus-awą polarną

stolicę zachodniej Norwegii, w
odb~rlr.ie się pierws~ mi~dzY.narodQw~ wystawa pola.ma

oka m: r;·r! --· ·nicze miasto Bergen,
w l9M

1 : ,;

którym

26-letni Fred B. Snite, syn amerykańskie
go milionera, po paraliżu kiL1<a lat był utrzymywany przy życiu ptzy pomocy apara
tu zwanego „żelaznymi płuctami" Aparat ten
został obecnie zastąpiony przez mniejszy
model, widoczny na zdjęciu, ponieważ chory p.owoli wraca do idrowia i obecnie tylko 7 godzin na dobę musi spędzać w apa- Preston Tucker, wynalazca samochodu przeciwlotniczego, demonstruje po Tal
racie, sztucznie poruszayącym klatkę pier- pierwszy rzeczoznawcy ame:yl<a11skiego sztabu genernlnef;O swo :ą konsfr \•<r ?nn
cerny samochód przeciwlotniczy osiągnął szybkość 180 ki: · e{rów na g .aiac;;
siowł
i u.zbrojony jest w armatkę przeciwlotni czą i 3 karabiny maszJnO.vł"
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