~ENY OGŁOSZEŃ:
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A.dmtn1
ltl

Przed tekstem t.J. 1-sza strona 60 gr.
ia w. m-m I lam. str : ó tam: w te kścl•
5() gr„ nekrologi 40 gr„ zwYCZ. 16 gr
otrona IO tamów. drobne 12 gr: za wY

(d&W·

2.

H.edutor
od

o

l

~odzln)'

1 do 2

W AB.UNIO

po

przyjmuje

polndnlu.

raz, dla DoszukuJecych pracy to gr.
najmniejsze ogłoszenie l. 2-0 gr „
dla
oezrobot. 1 zt. Ogłoszenia dwukolorowe
' 50 proc: drożej, ogłoszenia zagranica·

PRENUMERATY:

t trójkolorowe o 100 proc. droże!.
Ogłpszenla adwokatów ryczałtem 25 sł.
Ceny ogłoszeń nledzle J.nych 114 o :al5 Pl'<><

ne

le

wa

droższe.

2,!50
i
f
(t>rzy ZA acle zs·óry
Prenwner&ta sagra.nie:ma ' zł. liO er
11.rtyltuty nadesłane bes oznacsenła hozl,
kwart.

IJV)'UOSI

inm. w l le.rnle szer. 70 mm.
(strona 5 łamów), w wydaniu prow!ll·
cjonalnym zt. 1.-. Za termin druku

za I w.

I

norarium uwat&ne -. za bezpłatne.
Rokop1e6w zarówno użytydi jak t odl'.IUCOlliJch.
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n·edzlela 13 nsto1ada 1131 r.

Milionowa rea izacja R l' S Z A R D Jl

"GZIJ !

złym

lub słabym

przy

dekalumenach gwarantują

małe

suisycie prądu.

- --

---- -

BARCELONA, 13. 11. min. 30, 5 trójmotorowców
dowało Barcelo~. Ok<>ło 50
nke, Pl"ZYlegajQce do portu.
zniszc:1leniu. Jest 10 zabit)ich

O

wysokości

1 miliarda· marek.

BERLIM, ·13.1 li - Niemieclóe biuro \lntor- d.z)'lllarodowego :t~o~twa przeciwko Niem- MAREK, jako hre za ohyidny mord iparyski.
macyj.ne poióaje: pod przwOOnic.twem m~r- ~m naroid.?w0t-soqal!stycznym, muszą. ł?Y~ \C.ała ta kwota przypada Rze~zy. Pełnomoc
szałka Góering:a ()(!była ~ wczoraj z udz1a- r11etwło1:ztne naprawione przez właśc1c1ell mk do. sprawy planu 4-letmego wydlał już
łem min.i.strów Fricka, Goe~lsa, Guertner~, w~g\ędnie .handl)-iiący.::h żydowskich. i;:re- odpoiw1ednie zarządizenia w tej sprawie.
Krosicka i Funka konferenCJa, celem omów1e m1e t11beZ'J)1eczen1owe należne <>d żydowr
nia ROZWIĄZANIA KWESTII żYDOW- obywateli nie!!1ie~kich zostaja skonfiskowaPRZEPISY WYKONAWCZE.
SKIEJ. Omówiono 1:ały szereg radykalnych ne n.a rzecz Niemiec.
.
zarządzeń w tej sprawie z któryich część j.Uż
Dalsze radykalne zarządzenia w celu usu ,__ ~ER~rN. 13.11 - Kontrybuqa w wy80załatwiono. Pemomocnlkiern do spraw pia- nlęcia żydostwa z życia gospodarczego Nie- IKVŚCJ milt~r9a marek nałc;iżona została m1ec i położenia kresu prowc(kacyjnej sy- d'·edługib ofiqt~~e,H:o .komumkaitiu - na ż~
nu 4-let.niego marszałek GoerJn!R' wy.dał
porządzenie, w myśl którego z .ci.n. 1 styczn~ tiuacji wydane. zostaną w j~1~ naikrótszym ow, c ~a e 1 zeszy.
1939 r. iydom nie wolno będzie prowadz1c czasie w formie rozPorządzen 1 ustaw.
Przepisy wykonawcze w sprawi~ ściąg
hand1u detalicznego, przedsiębioi:stH ekspePrzede wszystkim jednak pos.tan~wi?- ni~c_ia kontrybucji wyidaine zostanCJ przez
dy.cyjnych i biur .zie.ceń, jak rów~1eż . samO'- M narorżyć na całe, ży<lo.stw~ niem1eck1e rntn1~tra skarbu ~zes?'.Y.. w porozumieniu
dzielnych przeds1ęb1orstw rzem1eślniczych. GRZYWNĘ W W\ SOKOsCI ' MILIARDA z zainteresowanymi ministers twami.
Na podstawie tego zarządzenia, życ1 oo dn.
00-01--.--l stycznia 1009 r. nie może być kierO!Wni~
kiem przedsiębiorstwa w rozumieniu ll'Stawy
o uporządk owaniu pracy narodowej z dn.
1 stycznia l 934 r. jeieh żyd za_imuje w
11

roz.rl

gospooarcz:rm

kierown~

cze stanowisko, to aby nie pozbawić przed-

siębiorstwa kierownika, st<>-sunek służbowy
z nim motże by ć wypowiedziany na 6 tygodt-

ni naprzód.

Naistępnie

m a rsz. Goering wydał rozpok tórego wszelkie szkody,
8, 9 i 10 listopad.a zakł~
d:>m i mieszka niom żydo w ~kim w skitek
.w zburzenia narcdu z powodu kampanii mię

uPoleszuk
przeb
I
już 4.500 mi~.
- Brawurowa wgprawa harc,rzg. „
WARS ZAWA 13. 11. - Jacht Związku łfar
-cerstwa Po'·skiego „Poleszuk", który 23 lipca
rb. opuścił Gdyni ę z trzema harcerzami ; Mści
slawem Wróblewskim, Ludwi kiem Walasikiem
i F r:rder.rkiem Tomcz:rkiem jako zatogą, znaj-

tządzenie, według
wyrządzone w dn.

Zwłoki

...

radcy von Ratha -

odwiezione- zostały do Diisseldor1u
PARYŻ, 13. 11. - Agencja Havasa donosi, ie
wczeraj odLyły się w tutej5Z)'111 ko ściele luterań
skim urnczyHok i iałohnc., poprze dmjące ekspor
tacj ę :r;wfok von Ratha. Trumna pokryta była kwia

tarni, wśród których z nfljdowały ;,ię wieńce od kan
rlerza Hitlera oraz mi ni ~t rów Cian-0 i Ribbentropa.
Honorowi} ~lraż pny tnunnie pełniło 20 umundu
rowanych czlonkó11 pnni i narodo wo S-O·cjalistycznej

W ohrzędme r eligijnym wzięli udział rodz..ice tra
gicznie zmarłego , m inister spraw zagranicznych Bon
net, pułko•wnik Tassin, jako r eprezentant prezy
denta Fr an cji, amha•'!dor Ru<zy wraz " p er so nelem
ambasad y, konsul włriski oraz del egacja niemieck a,
przy-.lam cpecja lnie przez kanclerza Hitlera. Zwłoki
von Ratha odwiezion e zoctały wczoraj wieczorem,
spe:jalnym pocią ~iem do Due,seldorfu.
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Dziś poraz ostatni
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85 gr•
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DZIŚ

CAPITOL

od 3 do o statnie~o s eamu
III - 85 srr. Jl - 1,09 I -

du je się obecnie w Afry-ce w Dakarze
gal) , dokąd, zawinął dnia 5 bm.

Masowe aresztowania wNiemczech
W Berlinie zamkai~to 2 iusiąc~ żgdów.
BERLIN. 13. 11. - Według otrzymanych do
WYBITI! SZYBY.
tychcma rwia4omo&ci policja ere&zitowała
około
2000 o.sGb • pośród miej9Cowych żydów. Również
ODA~SK 13. 11. - Ubiegłej nocy mlo<lziet
w Moa11tchltlJlJI are57Jtowano kilkus~ żydów wielu wyhila sz:1:l>y w sy nagod ze w Sapotach, Poza5 żydów otrzymało polecenie opuszczenia' miasta r i ó:idku D ; ed synagogą pilnują patrole policji.
w ciuu 48 ,OOzin.
.
ZAMl<NIĘTE SKLEPY.

\V'JEDEf.l 13,11 -

W B~ATYSŁAWIE.

Na uu.cach Wie<lnia ude·

BRATYSŁAWA 13. 11. - P rasa s ło\\acka
rza du~a _'·iczba zamknię tych sklepów ży<l ows prowadzi w dalszym ciągu akcję przcciwży~
~ ·\:łl, ~1ehczne ka~iarnle, do których uczęsz <lowską. Dzienniki drukują seri e
artykulów,
.z~r~ . ieszc.ze publiczność fydowska wy\viesily zwróconych przeciwko żydom i żądaj ący-eh ra
dzmaJ napisy, głoszące, iż w lokalach ty<: h ży dyka'·n ego rozwiązani a Problemu żyidowsk iego
d6w nie będzie się obs!ugjwać.
w S łowacji .
---«lO--

(Sene·

„Polesz uk" przebył już ok oło 4506 1 mil. Zaon koleino do róż n ych p ortów Danii, łio
'·andii, Anglii, Francji, Hiszpanii i P ortugalii, na
w iązując wszędzi e serdeczne stosunki.

winą ł

REUMATYZM

Po kilkudniowym poby cle w Lizbonie zna-

lazł się jacht na wodach afr ykańskich. W Ca-

eARTRETYZM

sablance załoga by ła serdecznie przyjmowan a
przez Nautique Societe tamte jsze i kol onię pal

ePODAGRA

ską.

sq plag a; ludzkośc:Uabletlti
Toqal stosowane w tych
cierpieniach w dawkach
po 2-3 _rabl<7± e~ 3 ra_z;y
dz ien~11e u s m1erza1o;:
b ó l e i przynosza: u1gę.

Okres zimy jacht spę<lzi w Afryiee Zachodniei. Pos uwai ac s ie wzdłuż w:rhrz eży od Daka
ru do Zatoki Gwi ne jskie j. po czym p rzebywszy
ocean, na wiosnę znajdzie si e w Ameryce, na
wiązując ścis ły kontakt z har cerstwem
polskim. Obecnie przyłączył się ju ż <Io w yprawy
harcersk iej w Dakarze p. Zbigniew
Jasi ński,
poeta mar ynis ta, który o d o!ynał z Gdy ni. <in.
21 pa ździ ern ika br. na statku „Kościuszko".

fi.lłł)JIJ

szycia, .modelowania krawie·

De ncrbycia vv aotekcrch .

DzisiaJ rozpoczynamy druk - -=x.r=
nowej powieści pióra G. de Tei'atnonda. p. t.

ktore1 ntezwykle f

„.

1 50

Gdzie

PORAZ OSTATNI!

Uwielbiana przez wszystkich urocza JOANCRAWFORD oraz wytworny FRANCHOT TONE
w naJpiękniejszym filmie sezonu

DAMA NA DWA TYGODNIE

54 gr
ORAZ
„„„„......„„„„„„...„„„„„...„„„„„„„...
C eny m1e1sc n a
w szys tkie seanse od

Łódź, dnia 13 listopada.
W dniu 12 listopada 1938 r. w miejsco
wym szpitalu ewangelickim przy ul. Półno- 1
cnej 42, po długich i ciężkich cierpienfach,
przeżywszy lat 38, zmarł śp. Józef Zło~ow
ski, komisarz Policji Państwowej i zastęp- I
ca naczelnika urzędu ś-lediezego, odznaczony
dwukrotni.e Srebrinym Krzyżem Zasługi.
Pogrzeb odbędzie się w dniu 15 J.istopa D~m0tl8tracje i sprz.eda i w Lo&i: modc. Brun,
da ~ godz. 13.ej z kaplicy wymieni'Onego Pwtrkowsk.a 104, ,,Elektrodom", Piotrkowska 115
„Elekłrof001", Pfotrkowska 66, ..Nostra", Pio~r:
szpitala ft& stary cmentairz .katolicki.
komb 182. S. Rmk-u:i,. Legionów I. •

~:;:~: ~~~~l~;~~·~i:.:~~.~?~~~1,~S~cz~ś~ie pan
Uooi~railil (m #mKm li I
ascynu1ąca

W 5-im tygodniu
wyświetlania arcyd zieła p. t.

PROFESOR WILCZUR
Ceny miejsc od g.

Wci.oraj koło godz. 10
powstańczych bombar
bomb spadło na driel
Kilka gmachów uległo
i 30 rannych.

J6zefa Zloiowskleeo.

_2ydzi niemieccy zapłacij grzywne

przedsiębi<lr~twie

Barcelonę, j

Zgon komisarza P. P.

-~

KA.RA. ZA. MORD PARYSKI.
w

E I C B BE Ił fi 4

zbombardowało

m

..J_~aJUJ w

wg głośnej sztuki MOLNARA „Dziewczę z Triestu''.
KRONIKA AKTUALNOśCI P.A.T.
NADPROGRAM TYGODNIK

akc1a rozgrywa

STYLOWY
.-....!.-~ --

.

.

-

„ ....

(Kilińskiego

.

123)

:PilacE"! 11
CENY

POPULARNE

D ZI S

początek

o godzinie 12-aj
C e ny miejs~
na wszystkie
seanse od

54
gr.

Ostatnie 2 doi I
Pikantna komedia
rniłolin a

Zagadkowe zniknięcie

o

g. 12 i 2

od

80 ur.

g-ł.

John Beles i Doris Nolan

„~

seanse od

zl.

łilmowej.

punkcie nie przek r0<:zyta ona grani-c Niemiec.
Zw łaszcza dziennikarze zagraniczni usiłuj ą
za wszelką cen ę dociec co sie stalo z arty stką, d o niedawna spotyka1;a z wyższymi d ostoi
nik am i Rzeszy i ciesząca się sympatią bardzo
wysoko posta wianych osób.
Wspaniały apartament iaki Pola Neg ri zaj-

mowała w jednym z naj luksusowszych domó w

na Unter den Linden pozostaje nadal w tym
go
sa.mym stanie w ja kim arty st ka op uściła
m 1ę<i~y 10 a .12-Ym września. Wszys tkie jej
osobiste ga raze, ubrania, futra, bielizna biżute
ria, ulubione cacka zos ta ły na miejsc~. Na tor. gł. z Paul~ miast do mieszkania nie dociera żadna koresaczko'·wiek P ola Negri prowadziła
WESSELY pondencja,
bardzo ożywioną wymianę listów ze swymi z na
jomymi i przyiaciółmi .
Przyjaciele „Gwiazdy" twierdzą, ie padła
ona ofiara intrygi <iwóch kobiet, które były
wrogo ustosunkowane do niej. Wymieniaia nawet ich nazwiska: Leni Riefenstahl i księżna
~telania Hobenlohe von Wi!denb urg ~ Schillingfurst.

HAROLD
LLOYD
109'

DtlS
NIEODWD
llLNIE
OSTATNI
DZiEłł !
............
„„...„ ...
„„„„„„„
..........
Na
Na poranki
.
WlCCZ,

gwiazdy

Ziłłf f:ZfŚDif
„Córka znachora" w
W. r,

We wtorek, dn, 15 bm.
WIELKA PREMIERA !

się w stolioYi okolicy Łodzi

Pola
Negri?
słynnej

PARYŻ 13. lt. - Przed pa ru tygodniami
znikla nagle artystka filmowa Pola Negri w
Berlinie.
Poc~tkowo nrzypuszcz ano, że artystk a wy
j echała do Wenecji, gdzie lubiła
przeb ywać,
ale nieobecność jej Jlrze<lłużala się a cudzoz iem
s-cy dziennikarze spraw<lzi'-i jut, że w -żadnym

Pobrali Sit;

y Celiny"

się podziała

„~„„„„„„„„„„„„„

KINO

administracja

~ Jam~ I~ t~ wo~ wJtań r·i yr~

świetle nadwyrę!amy

oczy. W lampia
stojącej należy stosować I wewnątrz matowaną Osramówk~ [gna 125 Dlm lub 2 po
6.5 Dlm. Osramówki daj, oczom obfite i łagodne światło.

-

ogłoszefl

I

~-w.....v,..,.,.~,,.... ~ ~
Wyko•nując roboty r~czne

treść

INDYJSKI .GROBOWIEC

~

Rewelacja, o której mow1
cały świat z zachwytem
i entuzjazmem

•

ŁOllf

l

nie odpowiada. P. K. O. Nr. 602,880
Opłata llOCStowa ul1zosoua irotówJcł,

w

'' O S T Ił O i • I •

arcyweaołej

komedii

P Ił O.I' E S O Ił Z E ! ''

Mied;ry tymi trzema kobietami wrzała ukr yta walka która z n ich zdoła zdobyć wpływ na
bardzo wysoko P'Ostawioną osob ę.

„c. CHO'-

COlłSO
Poczr tek seansów o godz. 4 p. p.,
w s~boty • niedziele o godz. 12.
Ceny miejsc od 50 gr.

KINO-TEATR

!.~}~:!!

11

PREMlfRA
Poraz pierwszy w Lodzi

Ili

Wielki przeboJowY film

8. 11.

Od wtcirku dn.
1938
program dramat i komedia.
mistrz maski PAWEŁ MUNI
dramacie społecznym p. t.
Nast. prog. AL:'\l<.M NA MORllf

r. podwójny
NieZJrównany
w potężnym

p RA wn A

H onT MJ

wFAY
rolach gł6wnycli:
WRAY i mała

I

JA c K HOL T
córka INE COLLINS.

Tragedia dzie<:ka w dżun&"li.
Wielkie bitwv dzikich z białymi.

POSClG I

l'l~z· ODTI~

W ALKI !

Zgierska 26

DZIS I DNI

NASTĘPN\1CH1

Wielki program sezonu
polskich filmó"'. ~·.Film
m1łosc1
poświęcenia

bohaterstwa,
i

-

•
ZWYCIĘZA

RATUNF K !

p ~ -.i1

WJ

p.t.

I

gł.

ROK 1914 ~adw.iga Smos~raka
w
l

rol.

'

qWÓaam 1łTp.t.
0

w rolach głównych:

Zdarz~nI ft

j

WUPft dkl

- Jutro odbędą się wybory prez:roenta LItwy. Wyboru <lok<>na 120 elektorów. Obecny
Prezydent Antoni Smetana wybrany został 11
grudnia 1931 r.
- W związku z przejściem do Ministerstwa
Opieki Spot. dyr. Kazimierza Okulicza, dotychczasowego prezesa rady administracąyjnei P.A
T. prez. Rady 111in. gen. Sławoj Sladkowski mia
nowa! prezesem rady administracyjnej p, A. T.
majora Mieczystawa Lepeckiego, dyrektora za
dań specjalnych w prezydium Rady Ministrów.

I (IU"

f t J.~
f t IL
141'
W
D •
arcywesoła i p ikantna komedia z LORETTĄ
YOUNG i TYRON~l
.
.
.· POWER."': ~olach gł.
•
. .
i ZŁO\TE KOBIETKI
Poez. seansów: w dm powszedme o godz. 16-eJ w ~oboty i ,w1ęta o godz. 12-eJ. Ceny mlCJSC:
na I-szy seans: 25, 40, 54/gr, na następne 40 54, 70, 80 gr i 1 zł.
Uczniowie: w święta do godz. 17-ej 25 gr, później 40 gr

~::::~::~ ZllCH,lll\
_

..CZARNY KSIĘ2YC'.

DZIŚ

Nr. JJ ó

- 10 tys. robotników fabryki samochodów
Packarda w Detroit przystąpiło do strajku.

• • Ił T "A Ił D

Helena Grossówna, Adol
Witold Conti.
Dymsza i Eugeniusz Bodo
Początek codziennie o 4-el. W soboty, niedziele! ~więta codziennie o ~odz. 12-ef

Af3AWKI na gwiazdkę - Rowery Wózki spacerowe i sportowe na raty.

Z

„BOl'l4" Piotrkowska 99

DZiś

I DNI NASTĘPNYCH!
JADWIGA SMOSARSKA. FRANCISZEK BRODNIEWICZ, STANISŁAW SIELAŃSKI w
rnmie p. t.
•

KI N O

,,OlłZll"
16

{dawn•ei

Franc1-a t
•

,

-

rac1 powoli swe

~ŁAN KSIĘCIA JOZEF A I lmrnna ~o Iłowro~i!UO 1nernauenra.

Mira i)

bot~~~;'a~o~a/~d--;;od?anne!

·-~

DZlś

CU

I DNI

Ni
.....

o

francudski ~ so-ei rano o wieczu
~~c~a~r~~~at~~~n~~~a~~kończeniem Przygoto.wa
W pr
.· · . d \ R~yn~ud dekretow.
d
L zern: !e mie. ZY o ra ami rządu Prezyz.

NASTĘPNYCH!

urocza kobieta w
nowej niezapomnianej ro.U jako demoniczna w filmie pt.
Monumentalne filmowe arcydzieło! Gigantyczne sceny! -

...a

(dzieje
diablicy)

mea~~w~~u~a~~~~~Ie~an~;a~~e~ 17zię!i„uizi~
b t

t 0·

k ,

c:o~~ ~I· li~~~;a~~echaly

e
do

w

e egacll · om
Paryża z racji ob

·
Prem Daladie~ w. swym o;zemówieniu dal
wnaz prze.~onan1u, ze ~ ~odl?za obecnego kry
zy~u F:anci1 leży w duze1 mierze spadek \VJ'·
dainośc1 pracy.

·~(S]!ie Winttsor wraca d~ lalii? Or!~lie J. (. ~~. ~i!~DH WłO~llmima J~iińi~leu
a,..

•

na

siły

1

~oze Narodze:r-' ~·

..

LONDYN 13. Jl._ W związku ze spotka- otoczeniu „całej r~ziny kró·ewsk1~1.
„New~.
niem,ks. Gloucester z ks. Windsor w Paryżu, Chronicie don?s1, .że. Po powroc1~ do Angin
niektóre dzienniki angielskie twierdzą, że to ks. Windsoru, osiedli się ze swą. ma.lzo~ką z po
~poilian~ bra~ królewskkh i kh małżonek sta w~o~m.w Be~yeder~ swy~ ~ew1e~1m palanowi wstęp do wizyty księcia i iksiężny Wind- cyku blisko
m<lsoru, gdzie mieszka! przed Sl
sad w Anglii. Wizyta ta ma nastąpić w charak- mą abdykacią.
terze udziału w zebraniu lamilijnym na Boże
PARYŻ 13 11
K5. i 1 k . .
'
•
• 111 ę
sięzna 01 ouceN.a~odAzenli'~ wdp~!acbu st~~dkringham wek ów! sch~~ ster ~ystartowali wczoraj o godz. 14. mln. 30
01e1 ng 11, g zie ry ~is a Para
r ews
z ~.otniska Le Bourget do Hendon.
zwykła spędzać święta Bożego Narodzenia w
---ooo

I

Y·

Jraeli ~ łolei ·a~.rH
łar1Htoruinów amerJ~aó~~ il~
o poparcie
ich braci. at

Proszą Polsk~

WARSZAWA 13. 11. Zarząd naczelnego
związku organizacji karpatoruskich w Nowym
J crku zrzeszający organiza·cie amigracji karpa
toruskiej w 12 miastach stanu nowojorskiego
zwróci! się w imieniu swoich 30 tysięcy człon
ków w drodze telegraficznej do rzą<lu polskiego z prośbą o poparcie żądań ich braci na :Rusi Podkarpackiej w kierunkJU uzyskania przez

żądań

nich możności swobodnego wypowiedzenia ~ię
o swoim przyszłym losie oraz ułtzie'enie pomocy ich dążeniom do uwolnierila się z pod pa
r0wania czeskiego.
Telegraficzny adres karpatorusinów amer}'kaliskich do rządu polskiego trzeci z kolei w.
.:statnich dniach podpisany jest również w imie
niu gminy grecko - katolickiej w Nowym Jorku przez księdza dziekana Bereca oraz radcę
diecezjalnego ks. Jakowicza.

Pojedynki I

z okazji świe;ia
mlodzieig
kaiolicki~i
.
.
.
".
.
.

ŁóDZ .13.1~. -

J. E. ks.

b1~kup

Wl~dz1- Jo;vei. Korony Pols~11~J

ri!1er~. Jas~~s~1 wyda~ do ~!odzieży .o;ędz1e z
~Ka~! zbl1zaiąc~o ~ę św1ęt~ mlod~ezy kato-

Czyż może być większe nieszczęście oświad-

czyl premier - jak widzieć że z każ.dym dniem
n.ar6:J. do. którego się należy, traci powoli swe
s1ly 1 zmierza do niewiadomego zlowrogieglJ.
Przeznaczenia. Czyż może być większe nieszczęście jak widzieć, że narodowi francuskiemu
przez spadek rozrodczości spadek wydajności
pr~cy \ nietad finansowy ' grozi zejście do roli
Panstwa drugorzędnego. Jutro - zakończył pre
mier .- nawiązując <lo opracowywanego progra
mu finansowego. Francuzi zostaną postawieni
wobec rze~zywistoSci. Jutro rząd przystąpi do
rea'·izacji programu, który uważa za swój obowiązek wobec ojczyzny,
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wybory 5 senatoro* w

hck1e1 s~. Stamslawa ~ostki.
' '
\Vspommawszy o podniosłych momentach wrze
Sniowego zlotu Katolickiego Stowarzyszenia
.
Mlod I ż
M kl ·
C t h ·
dk ś''ł
że n:s:r~ I w:~ro~b1 ~egoz:~(l~ ;~~~·fn~; b:~ ~le
~
·
· ·
·
·
ahzowane w zycm codziennym. - ,,Będziemy
Łódź, dnia 13 listopada.
•
Polskę tworzyć Chrystusow~" - glosi Orędzie
row 5 senatorów i 5 zastępców.
Pasterskie. W tym celu powtarzajcie wasze bo
fl1. \ Dziś o godzinie I O-ej rano w sali
Zebra1Jie to wywołało zrozumiałe zagate w treść i przepiękne w formie ślubowanie Rady Miejskiej przy ul. Pomorskiej 16 interesowanie wśród społeczeństwa całejako potomkowie obrońców Krzyża i Ojczyz. odbędzie sin zebranie
· ód t
1·ewódzkicgo Ko- go wo1ew
\
't
z wa.
ny, młodzi rycerze Chrystusowi i synowie Kró l ,
eg1um N'yborczego dla dokonania wyboJak już kilkakrotnie donosiliśmy dotychczas mówi się o kandydaturach, 'któryc'n liczbą il)ż przekroczyła cyfrę 10.
lebrani11 prie1'róclnkzył_ b~d.zie dr. To
maszews"k\,' zastępcą _b,ędiie .mż. Wojewódzki.

sali Rady MieJ-SkieJ-.
wo

ZEBRANIA PRZEDWYBORCZE
13 listopada.

-; .

Łódź, dnia

Oskarżeni

Wczoraj w siedzibach Okręgowych
Komisyj Wyborczych do IRad'y Miejskiej w
Lodzi wyłożone zostały uzupełnione spi~y
wyborców. Spisy te będzie można także prze
glądać dziś w godzinach o.d 10-ej do 12-ej
i
od 17 do 21.
W pierwszym dniu rozprawy złożyH ze
Bardzo usilną akcję przed'wyborczą pro
znania oskarżeni. Wczoraj przesłuchi wano
wadziły wczoraj i zapowiedziały różne Ko·
biegłych.
mitety Wyborcze.
Oskarżeni nie przyznają się do winy.
Dziś w J,odzi - PPS i Klasowe Związki
Biegli wyjaśniają, w jaki sposób przeZawodowe zorganizowały wielkie zgromii-dze
prowadzali swe obliczenia.
nie przedwyborcze w Filharmonii,
Jutro nastąpią zeznania świadków. WeStronnictwo Narodowe zwołało szereg
zwano ich na rozprawę kilkudzi esięciu.
zebrań, przy czym dwa większe pod haełem
- „przez odżyd'zony eamorząd do narodo·

nie· przyznają się do winv

I

Proces b. naczelnika urzędu s,iarbewego.

KOLOSRADIO z!. 135 - tygodniowo z!. 2,50, zu
Łódź, dnia 13 listopada.
żywa 15 watt. Supery najlepszych marek, wóz
w) ]a1k wspominaliśmy już przed Sąki dziecięce, rowery 6-go Sierpnia 7.
VOXRADIO z trzema 'ampami zl 135 - raty
dem Okręgowym odbywa się obecnie se:izł 10 miesięcznie. Zużywa 15 vatt. Na składzie
WÓZKI dziecięce, rowery, tadio na raty od wszystkie typy radioaparaty. Piotrkowska 79, sacyjny pf{)ces o nadużycia na szkodę Skar
zł z.50 tygodniowo. Olbrzymi wYbór „Ko'-0s",
w podwórzu.
bu Par1stwa P'rzeciw naczelnikowi 8-go
6-go Sierpnia Nr 7.
LUSTRA trema, toalety na dogodnych wa- Urzędu Skarbowego Juli,a nowi GąsiorowW AZNE DLA PRALNI. Przyjmuję pra~ie i runkach poleca fabryka luster Józefa Ligo- ski emu i 3-m kupcom łódzkim: Ickowi Japrasowanie garderoby i koszul'. (Kołnierz,~ ckiego, ul. Dwo·rska 20 przy Bałuckim Rynku kubowi Frajszhakierowi, Lejbowi Rozenber
w cenie sto sztuk 7 zł.). Oferty do „Echa tel. 246-31.
gowi i Józefowi Moszkowiczowi.
pod „Pralnia".
TRWALA ONDULACJA 3 zł gwarantowana,
ONDULAC fA trwała komplet. 5 zł. z .gwaran pięknie wykonana, oprócz dni przedświątecz
wej
Pracy organizuje kilka zgro
cią grube natur1tlne loczki I szerokie fale. nych. Dowborczyków (Juliusza) 26.
"!Ózef", Nawrot 54-a. tel. 191-85.
DG--•T•łWll
a a w
.~
·A madzeń, a przede wszystkim podjęło akcję
DOBRY ZAROBEK znajd4 gospodarze ma- ~.,.
11'9
~
w
.... Wł m
tworzenia komitetów domowych.
ul OM.ANe. garderobe, tapczan, Jeżankę, krze łomlni, którzy w porze jesiennei i zimowej
ŁÓDŹ, 13. 11. Wczoraj w garażu przy dach kominowych. Niebezpieczeństwo nsun:\I
Ponadto odbędzie się szereg zebrań i zgro
sia, stół, biurko, stoliki radiowe sprze<l.am ta- mogliby stale podróżować pa wsiach, celem
nio i na dogodnych warunkach, Kilińskiego 160 sprzedaży pokupnego artykułu rolniczego. ul. Ki'.ińskiego 152 zastrzeli! się izoter Felik~ 3-ci pluton Straży Pożarnej w ciągu 20 minut. 1 nudzeń.
sna~„llGl„llEli„Lmll._Sill~~------„„„~„„„„„.
:~r zeździccki·
Zgłoszenia: Oddział sprzedaży,
Dziedzice, Pietrzak. Przyczyną zamachu samobójczego
rozstrój nerwowy.
skrytka pocztowa 46.
OSTATNIE WIADOMOśCl SPORTOWE.
MASZYNA krawiecka bębenkowa, nadająca się
- - - - - - - W mieszkaniu własnym przy ul. Głowackie
dla sztepera .lub tapicera tanio do sprzedania. I PLAC w Stokach okazyjnie sprzedam w dniu go 11 w celu samobójczym napił sie kwasu
Bałucki Rynek Nr. f) telefon 113-99. Rędzia.
: 1 listopada po cenie 1 zł. za 1 m. kw.; do wy solnego 39-letni Gustaw Walter. Desperatowi
.
h boru z działu „przy kościele". Informacje i thlzielil pierwszej pomocy lekarz pogotowia i
MEBLOWY żurnal 1938/39, 80 tahlic kolorowyc ' sprzed aż we dworze (w Stokach). Dojazd tram prztwiózl go do szpita'·a w stanie ciężkim.
Wrocławiu
. N r 4 1. JO •
, 1),Jo-wvch nowoczesny,~h, tylko zl 15, wysvła Galar.
- \\ czoraj wieczorem w domu W. Lipskir.
„,
·
waiem·
\VROCŁA
W
13.
t
1.
W
piątek
w
godzinach
ul.
żwirki
7
zapaliły
się
sadze
wsknpolscy
na
mecz
micdzypaństwowy z
Niemcago
przy
Lódź, War~zawska 16.
----------------ATK o ~ (I' bgk, hao 1UNfEWAŻNIAM zagubioną legitymację 11czniow tek nadmiernego nagromadzenia się w prze,;-o- wieczornych przybyli do ·w roclawia bokserzy mi. Na dworcu \\'ital naszych sportowców konsul generalny RP. i przedstawiciel związku nie
ł .GOSZ}'.NIA
w. • n ą ok"
ską, wydaną przez. Państw. Oimn. im. E. Sczamiecklego.
Sokolówny.
HOROS.KOPY - Astrologiczne a ~ . 1939d. nieckiej, na nazwisko Czesławy
H: Staszewska chiromantka - przy1mu1e o
01i~dli
lłobotni.:zgth
Po powitaniach nasza ekipa udała się do ho
godz. 12 - 20. Główna 11 m. 22 lewa oficyna.
tclu „Vierjahrezeitu11g" gdzie zamieszkuje. P.:>
PLAC z domkiem 600 m kw. ul. Marysińska 72
przybvciu drużyna spożyła kolację, a następnie
PRZYBŁĄKAŁ się pies - doberman. Do ode- do sPrzedania. Cena 3500 zł.
udała się do kawiarni na koncert.
brania za zwrotem kosztów. UJ. Gołębia 7 MaWczoraj rano bokserzy odbyli male treninMASZYNA do szycia bębenkowa „Singera" do
jewski.
gi w pokojach. Wszyscy nasi zawodnicy mają
sprzedania. Piotrkowska 189 B. Matusiak w
Odjazd z ul. Pomorskiej (końcowy przystanek tramwajowy Nr 4 w dnie powszewagę w porządku, to też każdy z nich spo~y
DO OOóLNEJ WlAnOMOSCI. Ogłaszam, ie podwórzu.
dnie: o godz. 3.40, 6.30 11.30 14,00 15.30, 18.00 i 22.00.
wa regu'.arnie posiłki. W południe drużyna polza długi żony mojej Czesławy Szostek z d.
ska z łożyła \Vizytę u nadburmistrza miasta Wro
W NIEDZIELĘ: o godz. 6.30, 11.30, 12.30. 14.00 15,30, 18.00 i 22.00.
Ostrowska nie odpowiadam, a weksle i inne zo- POTRZBBNA prasowaczka na białą bieliznę. Ki
clawla, ~dzie zmdala przyjęta b. uroczyście.
Odjazd z osiedla na Stokach o godz. 4.00, 7.00, 12.00, 14.30, 15.50, 20.00
ff..owiązania puszczane w obieg przez żonę sq lińskiego 142·
W godzinach popo!udniow~'ch Polacy odbyli
i 22.35.
~~iew"'-żne. Jan Szostek Ozorków, Listopadowa 13
wycieczkę oo Wrocławiu,
zwiedzając m· in.
"'
ZAWODOWA krawcowa przyjmuje do nauki
W miarę potrzeby rozkład jazdy bętizic rozszerzony.
miejsce oiedzielnego spot.;..ania J ahrhunderthalle
'tóżKA ll"'~e dębowe, solidnej roboty, modne, szycia i kroju. Nauka rysunków zasadniczych.
s łynny s!adion flermana
Goeringa l olbrzymi
Cena przejazdu: 20 gr. od osoby. DLA MIESZKAŃ~(>W OSIEDLA TOR
NA
s rzedam -Ł~~iewnicka 27, I 9iętro m. 4 Baluc- modelowa1.1ia oraz .kr?iu dziecinnego oplata 3
ęlac spodowy na pól miliena
wi-clzów TurnSTOl{ACH CENY ZNlżONE: ABONAMENT M;ESIĘCb"NY 3.W ZL. UCZNIOWSKI
kr Rynek.
I zł. tyg1:d111owo. ?,w1rk1 26 m. 26.
sporteld. Po południu o godzinie 17-e} odbyl.1
DWUPRZEJAZDOWY: 15 GROSZY.
się herbatka u konsula
generalnego R. P. na
ZAGINĘŁA 4-letnia dziewczynka. lfa'·inka, bar- ŚLUSARZ szuka młodego wspó'·nika dla zaloże
cześć polskiej drużyny, Po powrocie bokserzy
dzo wz.le. Odprowadzić do rodziców. - Ła- nia warsztatu ślusarskiego. Posiada kartę rzeCena domu wraz z ogrodzoną przyna- Szkoła Powszechna i prze'd 1 grudnia rb. Pol-scy spożyli kolację, a następnie udali si~
mieślniczą i narzQdzia· Cmentarna 15, warsz11:'enłok1 78. Komorowski.
l eżną parcelą ogrodową wynosi 7.100 zło- uruchomione zostaną na osied lu sklepy wraz z drużyną niemiecką do jednego z loka'.i
tat.
rozr:nvkowych.
tych. Wkład gotówkowy nabywcy wynosi Spółdzielni Spożywców.
·wAGA! Za poż1'czenie tysiąc złotych dam
Polacy na ogól czują się dobrze I nasttoJe·
Domy ogi!ądać można przez cały dzień
„Ją i lekka pracę. Procent od umowY. Oferty MAJSTER fabryczny na krosna jedwabni·cze 1.000 złotyc'il. Pozostała kwota 6.100 złoi żakardy po zukiwany. Siła pierwszorzędna. tych rozłożona jest na 50 lat przy niskim korzystając z wygodnych połą.czeń auto- ni są optymistycznie. Niemcy natomiast Nuern
berg i Murach muszą pozostawać na diecie ce
d „1000 P."
Zgłoszenia: Poludniowa 50, portier.
oprocentowaniu 2 proc. rocznie.
busowych. Należy zgłosić się do dozor- Iem stracenia nadwagi.
•
, zt.. TI<WAŁA ondulacja z gwarancją, grube
Splata długu łącznie z oprocentowa- cy na miejscu, który oprowadzi po wnę
Zainteresowanie meczem jest ogromne· Bile
: zki, naturalne fale. „Nina" Główna 3Z, tel. SYPIALNIA jasna, stół, krzesła, stoliki do raty w liczbie ok. 8 tys. rozsprzedane.
dia i gry. Ul. Jasna 6 przy Zgierskiej. Niedź- niem następuje w półrocznych ratach po trzu domów.
·4.31.
wiecki.
96 zło tych, co wynosi 16 zł. miesięczni~· I Szczegółowych informacyj udziela i zgło
\ zt. TRWAŁA ondu!ac}a grube loki, natura!Osiedle położone jest w jednym z nai-1 szenia kandydatów przyjmuje delegat To'! fale w firmie „Stanisław"
.Główna 33 KURS DRUTÓW 10 zlohrch. Arty ~tyczna pra1·waga w podwórzu.
cownia pulowerów <laltlskich i męskich. wn1cza zdrowszych przedmieści Łodzi, na przedłu- warzystwa Osiedli Robotniczych, w :okalu
szr<lelko\\'ania i na drutach oraz haftow ręcz żeni u ul. Pomorskiej: Dzi~ki wygodnemu Biura Regionalnego Planu Z. O. Ł., plac
t
NtADZWYCZAJNA okazja! Na białe! harmonii nych i maszynowych. Praca zapewniona. - i taniemu połączeniu autobusowemu w 12 Dąbrowskiego 5 (gmach Sądu Okn;:gowew~zam grać ...,, sześciu mlesią,cach. In"1.tfll„ Przyjmuję roboty P? .cenach . przyst<mnYcl1, minuta1.-n dojeżdża się od tramwaju ina sa- go), pokój 145, między godziną 12 a 1:4-tą.
ment do dyspozyc}i. Nlezamo~ny1n. U\il· K1liu-1 Ka11f111anowa, ul. Zgierska Nr 16; pr. of. I p. mo osiedle. Na miejscu znajduje si.ę, 7 kl.
·
·
·
lę~i ten kto goli się my.dłeJD PIXIN.
skiego 79, m. Z6, tel. 100- 79.
m. 29.

Des
Der
ac
ki
czy
n
s
z
f
•••liJllWA
MO
„

s~:!:i~;wo

a

- „

Mal
tren·
gi w pokoiach
Polscy bokserzy we

'1

Towarzus•wo
linii

---.!.--------------
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N D MORZEM CZARNYM

czaru
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Bułgarii.

·dookoła

ski prowadzi z monastyru do mieJSCOWO··
ści Uzunkum, słynącej ze złotego piasku
na plaży.
Przejeżdżają tam motorówki z Warny
na podwieczorek. Motorówką można wyprawić się nad uroczą rzekę Kamtchię,
nad którą pobyt daje niezwykłe wrażenia
Płynąc w ło·dzi po spokojnej rzece człowiek ma złudzenie, że znalazł się w tropikalnej krainie, pełnej pnączy, odwiecz?
nie tu rosnących drzew i krzewów.
W południowym kierunku - właśn;~
ku rzece Kamtchii planuje się w przyszło
ści rozbudowę Warny. Zmierzają ·do tego
i·nwestycje drogowe na wzgórze Galaty,
gdLie stoi wielka, o zasięgu na 50 km, Jatarnia morska. Na Galatę wjeżdża się serpentyną, wzdłuż której powstaną w przyszloś.ci wille letniskowe. Na razie są to tereny opustoszałe, a na drodze spotyka si~
najczęściej wołami zaprzężone wozy chłopów z pobliskiej wsi Galata.
Droga z Gałaty wychodzi na szerok1
szosę do Burgas. Do tego portu, jedynegn
chyba na całym wybrzeżu bułgarskim noterenem wycieczek woczesnego miasta, przenosi się dziś

nazwą bułgarskiej

chrześcijan.

Okolice Warny
cudzoziemców,
rzem Czarinym.

są

spędzających lato nad MJ
Odwie'dzają często ulubio-

morzem.

Całe bułgarskie wybrzete Morza Czai
r.ego jako obszar dawnych kolonij greckich jest niezwykłą skarbnicą zabytków
antycz11yich. Kolonie były pośredni'kami w
przewożeniu dzieł sztuki w głąb kraiu.
Dlatego wędrówka po miastach, miastecz
kach i portach, rozsianych wzdłuż teg0
wybrzeża, przynosi wiele nieoczekiwanych
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zonę,

północ od Warny położony monastyr Ałła- nocno-afry~a1łskiej, przy.nal.eżnej ~o. pre~

fektu~y. ~zeby wytkazac. s1~ rzezrnkow1
s~ą tunkCJą, paka.zał mu J_akiś zn~czek,_ ~a
kto~y p. BeJors nre zwrócił u~'agi..PoltCJa
walizkę .szybko odaalazła. M. ys.ląc.' ze przy
ł
d t
f k k
kt
czy?i. się o ego .ary ans 1 1nspe or,
'.zezntk. na~rat do nteg? pełnego zaufania
1 opow1e~z~ał mu ~ ucieczce żony. Przy
sposo~nosct po~;os1ł swego_ „zaufa~eg.o
p~na. 1?spektora o od~zukanre mu ucwk1nierk1 t przyprowadzeme do domu.
Segin Sliman udał się do do~m opuszczonego małżonka pod pretekstem zebra-

I

Poż~danie
(IJrotzusko)
8

I

t

·1

•

. d

nia informacji do{yczących ucieczki jego
niewiernej Ż'ony. Wszystlko byłoby dobrze
gdyby rzeźnik nie spostrzegł się, że po wi
zycie SJimana zginęło mu 4 .000 fr. Pośpie
szył złożyć skargę przeciw fałszywemu
in.spektorowi. Policja odszukała go i aresz
towała w kilka dni, a przed tym jed11ak
niewierna małżonka powróciła do swego
'mężullka.
Sprawa fałszywego policjanta a zarazem złodzieja oparła się o sąd, który skazał go na 8 miesięcy więzienia i zwrot
4.000 fr. rzeźnikowi.

Jakoż

i przyjechali. W ty,., smutnym widmie. któ·e
z krytych sań, przy pomocy Józika · Przerl1ka, nie poznała \Veronika da\\ nego, wyn :os ł ecrn pa111.
Serce ścisnęło jej się boleśnie i ciepia litość zal~ła duszę .
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BYć TROSKĄ KAŻDEGO

i

myśleć.

z

groźną. miną weszła

się stało?

wywlokło się

nareszcie z bocznej, czarnej, spękan-:j .
fale błota stężałe na grani;,
obok, jak cień bezradny, nie- ma już ani siły. ani ochoty
Chociaż wolant niósł lekko Przemka czul pewne obole,1ie
do pielęgnowania męż.a. Patrzyła na nią ta śliczna pa;ii
1 kości, toteż odetchnął z ulgą, gdy koriskie kopyta zakl:.iz ukosa, boczyła się, lecz jednocześnie z ulgą zrrnciła na
skaly donośnie na zmauniętej szosie.
nią cały ciężar dozoru. A ona podjęła go Zahr:ila się d0
Polecieli teraz jak wicher. Wyprostowany, nieruchoczuwania nad chorym, zabrała się po swojemu. z cal ;j
my Fiedor zdawał się płynąć 'v\ ysoko w niebieskim p,1.
duszy. Siedziała przy nim dłc1g1e g0dzi:1y. karm:\ ? pod:.1'v\ietrzu.
wała lekarstv. a. No, zrobiło mu się lepi ej.
j~chali S'kra}em Rusznicowego
lasu, a raczej poręb)
A wtec:y przyszło to ...
Smutny to był obraz. Widziało :Jię, że jakaś drapieżn3
Snują się po domu Przemka i młoda pani r· _,1\ et m 'i·
ręka rn ała i kal eczyła tu wszystko, co tylko miało jak4Io co gadają do siebie. Ale Weronika wie, że coś je;1
kol\\. iek 'v\ artość. Nie ostało się nic, prócz kilku g.arb1·
Przemka zły, opryskliwy, ani przystąpić do niego. Ki<>·
tych sosen - potworów, płożących się dziwacznie ro
dyś, pod wieczó r, stali w oknie, w salonie, i kiedy o 1 •
ziemi. Szerokie pnie sterczały gęsto jak nagrobki. Młode
weszła, odeszli prędko od siebie. A przy stole te oczy, t(
pokolenie puszcza ło się nędznie i nieśmiało, krwawiąc tu
tylko im chodzą. a chodzą.
·
i o\\'dzie plamami świeżo uschły:.:: h choinek. Zrzadka Zd··
Ból nią szarpie. Ale przecież nie ma się czer;o bal
stawione, cienkie, "')'smukłe nasienniki, chwiejące n~
Czego? Nie patrzą na siebie, '1ie gadają. Nic się nie dzt
\\"ysokośc iac h male11kim1 koronami,
po~ęgo wały
tylko
Je. Ale jej tak _jest, jakby s ała przed białymi drzwiam
grozę i pustkę.
Albo ja',by chc;ala coś nizeczytać, a nie m oże, nie r'
Przemka spochmurniał. Ta ruina, czymże była jak i'r·
zumie, ho to w innym języku„.
jego ruiną, jego mocą zR'larnowaną'? Ten to las kładł ;;~
- Proszę pani! pani go~.podyn i! -· rozlegl się nag;,
pod siekierą, by dać mu złoto, te to drzewa umi~rały di<i
jego zachcianek. Aż ich zbrakło. Ale on czuł w tej chwili
ostry głos Hanki.
Drgnęfa, porwała się na równe nogi Nie chdała t ·
tyliko złość do siebie, że tak tanio oddał to bogactwo, 7,'
oy ją znaleziono, tu, w gank:.t. w biały dzieli tak siedzi t-<
p_rzy qgro9inie rozs~dkJ.1 st~i:s:zrło by na znacznie dłuź~J
Wprędce pomiarkowała, że młoda żona,

1

P1ofcsor: Gdzie
iecznc pi6r~

ft

pol0żvlem 1;:

snująca si~

Wydostali

się

żałosnPj, przedstawiającej

A

•

1u, Goldebarrier posłał swego syna do pobliskiej traf:iki po papierosy. Wtedy, gdy
został sam z żoną, Goldebarrier chwycił
nagle rewolwer i celnym strzałem w skroń
pozbawił żonę życia. Scena ta rozegrała
się bardzo szybko. Gdy syn wrócił z papie
rosa?1i Goldebarrier rzekł do niego: „Mama jest chora, nie przeszkadzajmy jej. Idź
do swego pokoju, niech wypocznie". I
z.nów huknął strzał. Ojciec zastrzelił z kolei syna. Po dokonaniu tego czynu Goldebar
rier udał się do kuchni, gdzie odkręcił kun~k gazowy i uciekł. Błą1kał się potem
przez jakiś czas po mieście i wyjechał do
Be!fortu, gdzie go w końcu aresztowano w

jakimś lokalu rozrywkowym.

Proces zpowiada się bardzo seHsacyjnie i ściągnie do sali sądo-wej tłumy publiczności.

OBYWATELA.

Jezu najmilszy.
Więc jut
do przedpokoju.
- Czego drzesz się jak sroka? - ofuknęła.
- P.ani dziedziczka wstała, chce śniadanie, a tu kawa zamknięta. Szukam i szukam pani gospodyni a tu nigdzie nie ma.
- Byłam w ganku. l>rudno tam - niezamie~i-0ne. Bierz mietłę i zaraz rób porządek - odcięła się ostro.
W j.adalni stała Zula w cytrynowym, jedwabnym szlafroczku, haftowanym w czarne desenie. Głowę miała otuloną szalem z wiotkiej ko10J11ki. Była różowa i nadąsana,
powieki miała zasp.ane.
- Pani Weroniko - zaczęła rozkapryszonym ?;łiis<>nr
- tak czekam długo na to śniadanie.
- W tej chwili będzie.
Spojrzała z ukosa na t~ szczupłą, blado
., 1st1ć.
- Czekam czekam - prze' z
··s ·y,
a poteIT! mruknęła cichuteńko:
- Niedoczekanie twoje„.
Co jej

HA

rozpocznie się niebawem sensacyjny proces inkasenta bankowego Maurycego Gol
debarriera, który zastrzelił podstępnie swo
ją żon~ Lucyn~ i 15-letniego syna Andrzeja. Ooldebarrier prowadził podwójne życie. Po ukończeniu codziennego zajęcia w
banku, udawał się do rozmaitych lokali roz
rywkowych, a poza tym grał w totalizatora. Wskutek tego popełnił liczne sprzeniewierzenia. które Musiały w końcu wyjść
na jaw. Obawiając się odpowiedzialności,
Goldebarrier postanowił zastrzelić żonę i
syna i popełnić samobójstwo.
r:>· ramat rozegrał się
· w s kromnym miesz·
kaniu małżeństwa w Nancy. Po skończeniu
obiadu, który upłynął w najlepszym na-

DOZBROJENIE POLSKI NA MORZU
WINNO

ELIDA

zbrodnie inkasenia bankow~ao
I • Dwie
Przed_ są~em. przysięgłych '~ Nancy stroju i nie zapowiadał krwawego drama-

ecz S raCI p1en1ą ze.

W 1istop.adzie przyjechał ~rzemko. Jakiś był cichy.
poważny, w oczach jego czytała zgrozę. Był dla niej d:ibry. Zdziwił się, że dwór w takim porządku, nawet ją
pochwalił.
Opowiedział, że Krzysztof
cztery miesiFe
przeleżał w szpitalu, że ma się lepiej, ale oślepł zupełn:e
od pocisku i strasznie pokiereszo\vany, a od lewej ręk:
odjęto mu trzy palce.
-żebyś ty wiedziała Weronka, co się z niego zrob;ło, żebyś ty wiedziała ...
Zakrył twarz rękami. Pierwszy raz widziała go wzruszonego, więc zaczęł.a głośno szlochać, tuląc się do jego
ramienia.
- No, nie becz, nie becz - mówił - oni przyjadc,
zaraz po Nowym Roku i będą tutaj mieszkać, skoro Hh,szec spalony. Krzysztof upiera się wracać, mówi, że do~ć
ma szpitali i doktorów. Pokrajali go pocięli, ptJlr>szywah
i mówią, że nic więcej zrobić nie mogą. Może mu tu l.:!piej będzie.

Anna Borowikowa

Po wieść

cjonalnego miasteczka. Babinki w okularach szyją na ulicy, plotkując o wydarzeniach dnia. Podobny nastrój panuje w Anhialo i Soropolu, gdzie pomimo wielokrotnych oblężeń zachowały się fragmenty st.1
rego miasta z uliczkami o wyrazie zupełnie odrębnym.

I

zezn1

pmgnk mieć piękną
i Jelika1n4 arę.

ściach rośliny przemysłowe.
Gęstym wiankiem otaczają ten port z
północy i południa stcrrożytne miasta, któ
re przeżyły nieg-dyś okres świetności, a
dziś ustąpiły innym pierwszeństwa.
Uroczym zakątkiem „królestwem kąpieli słonecznych" pozostała Messemoria
- miasto kościołów.
Owiana legendą o wielkiej przeszłości
wiedzie Messemoria w cieniu wspaniałych
winnic i starych kościołów życie prowin-

zaufany'' •nspek or po1·c.J.

Paryski rzeźnik, Belors zgubił walizkę.
Udał się więc do prefekt:uy policji celem
w·szczęcia odpowiednich kroków. Na dziedzińcu prefektury został zaczepiony przez
spostrzeżeń.
Algierczyka Segin Sliman, !który oświadOsobliwością rzadko spotybną jest na czył mu, że jest inspektorem policj: pół-

dża. Wykuty w skale wznosi się dość wy
soko nad morzem. Pochodzi prawdopodob
nie z epoki katakumb. Wąs'kie schodki pro
wadzą do dawnych cel mniszych, opustoszałych zupełnie. Trud wchodzenia na
skalistą ścianę opłaca się sowicie: widać
stamtąd przepiękny fragment morza, ku
któremu schodzą zielone stoki wzgórz, pu
krytych winnicami i ogrodami.
zbudowano
W pobliżu monas•tyru
schroinisko turystyczne dla coraz częstszych wycieczek. Piękny spacer nadmor

Warny

ooo

ną rezydencję cara Ferdynanda - zamek
Euxinogradu, zbudowany malowniczo nad

kaidej!l'mu: która

punkt ciężkości gospodarczego życia. Nowoczesny port handlowy Burgas jest wytworem niedawnych czasów. Posiadając
doskonałe warunki naturalne oraz dobre
połączenia kolejowe i drogowe z zapleczem
wyrasta Burgas na czołowy ośrodek handlu zamorskiego szczególnie dla Bułgarii
południowej, uprawiającej w wielkich ilo-

Warna, w listopadzie.
Warny łączy się
dla nas wspomnienie bohaterskiego króla
Władysława, który zginął tam przed ~ęciu wiekami w walce przeciw Turkom.
i' ·,auzoleum stanęło na polu bitwy, odleglym od miasta -0 parę kilometrów..Proste
w liniach, opatrzone herbami Polski, Wf,;gier i Bułgarii, jest symbolicznym streszczeniem krwawego wycinka historii, świa
dectwem odwagi walczącego za wiarę Jagietlona. Ze wzgórza widać jak na dłoni
pole walki, przylegające do rozlanego szeroko jeziora Dewnia.
Każdy Polak zaduma się ina tym wzgó.rzu. Skromne wnętrze mauzoleum pełne
jest wieńców i kwiatów. Składają tu hołd·
Warneńczykowi rozmaite delegacje poiskie i węgierskie, przybywające często do
Warny.
w sąsiedztwie mauzoleum usypali Tu(
cy wzgórze dla uczczenia pamięci poległych pod Warną swoich żołnierzy. ~ie
chcieli być gorsi od walczących z ntm

.z

tfJtudł.opięknośd~

I

Ta myśl była mu tak nieznośna, że musi.at zrzucić wiJ1ę
na kogoś.
- To Słucki mnie tak urządził: Znać tu jego gospodarkę - powiedział sobie i poczuł pewną ulgę.
W tej chwili minęli por<ębę. Kopiec ze zmurszałvm
kołkiem i rów obrosły, głęboki ;:naczyły h~u-3ecką gra.nicę. Tutaj zaraz stał bór zwarty, strzelisty, niepodszyty.
Szeregi wyniosłych kolumn, szare u dolu, złoto-różow':!
ku górze, biegły w dal nieprzejrzaną , niby hufce woje:ine. Las piął się po lekkich pagórkach i biegł aż do krań
ców horyzontu. Górą, wśród czarnej, grającej gęstwy,
wybiegały tu i tam czuby sędziwych olbrzymów. Przemko poznawał niektóre, tel'! ostry szczyt, to słynna starncha z barcią, tamten klo•b daleki to trzy prababki kl'ło
kapliczki leśnej, ów kolos, strzelający w niebo, to świerk,
straszydło, koło którego wodzi „błąd".

- To się nazywa las, psiakrew - pomyślał z we·>tchnieniem i ·z.apalił papierosa.
I znowu zrobiło mu się lżej, tym razem w zw1ąuu
z pewnym uczuciem, tępym, a bolesnym, które nie opuszczało go od wyjazdu. Bo i cóż znaczyło uszczknąć tr.ichę z tego bogactwa niez.-iierzonego? Czyż Krzysztof bę
dzie z niego korzystać?
W pewnym miejscu konie ostrożnie spuściły się z s!nsy, na mokrą gołoledź brzegów. Podążali leśną drogą,
która była cięciwą wielkiego łuku szosy. W fe ... sposób
omijali most, zepsuty niedawno ze względów str.ategicz~
nych. Z obu stron pachniały czarne, świerkowe ścia1y.
Dołem błękitniały płaty śn;egu. Od czasu do czasu c.ów 10
wycięte tryby biegły strzeliście w dal.
Potem wiechali w zorległe, lecz mniej piękne rządowe
lasy. Połudn;e już było, gdy wydostawszy się znów n:i
szosę ujrzeli czerwone budynki stacyjne i burą masę miasteczka.
W wąskiej, brudnej uliczce, wiodącej do rynki• ,
Przemka kazał slanąć.
- Zajedziesz do Mośk a i kon ie wyłożysz - rzekł
o trzeciej żebyś był gotów.
- A gdzie za_iechać po pana dziedzica?
- Czekaj u M oś 1<a - przyjdę tam - rzuc;i
,i: <
<>znie, gdyż nie chciał by go widziano dzisiaj u S' . eg.
Zm1ciws zy bt!rkę, wielkimi krokami szedł w stro '~·
rynku. Za nim zaJrzechotał~ lcoDvta zawracanych n:i
!J1ieiscu koni.
(d. c. n.)
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małżeńskiej

Kara za wlng

Dowód

nlepop~loion~...

„

Egzekucja na zabawie.

sypialni.

wrócił do
Otworzył drzwi,

domu o drugie; stemu nie mogie wytrzymać. No to przejak mógł najci- ciet się muszę troszenieczkę rozerwać..•
szeJ i na palcach skradał się ku swemu
Dalszy ciąg akcji miał już błyskawiczluż ku, aby nie zbudzić małżonki.
·
ne tempo:
Ale czujna niewiasta miała sna~ lekki I
Wprawną ręką to11iną ciśnięty pantofe! ugodził pana Arona w nos; pan Aron
sen, gdyż mruknęła niespodzianie:
- Aron„. chodź no tu do mnie bliżej. chwycił ·się za swój organ powonienia i
Pan Kagan poczuł się nader nieswojo. łokciem niechcący wybił szybę; odłamki
Prz el knąl więc nerwowo ślinę i rzekł ze szkła spadły na ulicę i skaleczyły prze~
słod kim uśmiechem:
chodzącą panią Szymczak .•.
- Po co mam właściwie podchodzić?
W konsekwencji tej przygody stanął
śpij so bie dalej, rybuchna ty kocharta.
pan Aron prze·d Sądem.
Bronił się dzielnie,· twierdząc, te wszy
- Rybuchna, nie rybuchna, chodż no
- Widzisz te dziurki w płocic?
tuta.i do nmie - ciągnęła sennym głosem skiemu jest winna jego żona, wobec czepani Kagan owa. - Zresztą możesz nawet go pan sędzia postanowił przesłuchać małe~o interesował się piłką notnąl
nie p o dc ho dzić. I tak czuję tego zapachu. J' :rnlą Kaganową i sprawę odroczył.
którego wydajesz.
„ '• . . .,
. . •,
.
..
- Ja wydaję zapachu? Nowa nowoś ć . Od kiedy trzymasz mnie za kwiat~
&
i:.'t~
-.y
ka?
•
•
- Nie za kwiatka, Aronek. Kwiatek się
.A~
nie pachnie alkoh91em. Jak ostatni łobuz
ty zalatujesz, nocnym knajpem ciebie
Aron Kagan

w nocy.
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Aa, szmondak jeden!
Na sali Sądu Grodzkiego panował w
Zamiast sobie spać ze swoją małżonką, Czasie przerwy nastrój przygniębienia.
to ty chodzisz do restauracji? Alkoholek
Łysy, zażywny jegomość, kręcił się nie
się z ciebie zrobił!?
spokojnie na ławce, czekając na swoją
I tu głos pani Kaganowej zagrzmiał sprawę i wzdychał:
tak groźnie, że nieszczęsny małżonek at
- tle z naszym bratem. Przez grzedrgnął.
chu ludzie do mamra walą.
- Nie denerwuj się, żoneczka. Po- A pan szanowny za co? - spytał
trzebujesz wejść w moje położenie!
mężczyzna z bródką i wąsami a la car
Ty wiesz, źe jak ja załatwiam na mie- Mikołaj.
ście interesy, to ciągle rozmyślam 0 cie-·
- Za nieświadomość czasu - westchnął łysy.
bie.
·
A jak myślę o ciebie to mnie się robi
Siedzę so6ie, uważasz pan, w kiniaku
bardzo sm'utno, z powodu nie mam ci przy i myślę, któr.a godzina też być może? Wyj
sobie.
muję więc, panie tego, zegarek z kiesze1 ta!C mnie jest smu·tno, ~e at po pro- ni, no ł za to właśnie tera sądzony będę.
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ŁA
CUCH
POWIKŁAŃ
Amatorowie zakazangcb potalunków·
Róża jest chorobą bardzo
Wiedział

DO WI. -
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Za wyrzuconym wymk11ą.ł się cichaNa zabawie u paina Szymona Walczaka
gwarno było jak w ulu. Szły oberki za pol- czem pan Jerzy Skowroński. Dogo nił żar
kami, tancert'ki piszczały z uciechy, drzaz- łoka na ulicy i szepnął:
gi leciały z podłogi...
- Józek?
Oospodari widząc, te goścte dość Już
- A co?
słę namęczyli, otworzył kredens, aby wy- Po cholereś się do tego przyznawał?.
łożyć na stół prowianty. Ate gdy zajrzał
do wnętrze, imlenił się na twarzy z emo- Przecie to ja całe wyżerkie r~biem i ~ra
za pazuchą taskam I
cji.
Kredens bowiem świecił pustką.
Pan Józef uśmiechnął się chytrze.
- Ludzie kochane! - krzyknął pan
- Miałem swoje spekulacje z tern przy
Walczak nieswoim głosem. - Gdzie rą znaniem.
banie?
Od
Odzie wędzcm'ka, gdtie salceson? Odzie
Bo ja, uważasz, Wa~czakowi złote s~kiełbac'ily serdelowej dwa łokcie?
kore gwizdłem. A przy rewizji t0by su:
Kiszka gdzie się podziała, do nagłej wydało!
smierci?
Tej samej jeszcze nocy zaalarmowana
Goście przerwali taniec i otoczyli ko- polk:ja znalazła skradziony ze~arek w
łem gospodarza
mieszkaniu pana Józefa.
Któren t~ całe cbapantnę zwędził?
Stanął zato bi~d l~ prz7d .są~em ł ska<lenerwował się pan Walczak. Pn:yznaj zany został na m1es1ąc w1i;z1en1a• .
slę, pslaw:iaro jedna; przynajmniej mniej- -Ołlt?i= ł!UO~oa T>{S~OlMO)[S Ali)f Ul?d U'!aZl
sz:e grzanie oberwiesz.
No i co? Nikt się nle przyznaje? Znakieszeni cykaw· kiem tego ws:iystlkłem óbecnem zara oso-

zaraźliwą.

-

Panie Cypennan! A czy pan przy-

do~konale pa.n Cyper- pactłkiem potem nie całował swojej żony?
man, i gdy się dowiedział, że pokojówka
- Owszem całowałem.
u jego sąsiada, Olanca, zachorowała na
Ddktór Krankmacher zbladł, jak płóróżę, zatrząsł się z przerażenia ł pobiegł tno.
do znajomego lekarza, pana Krankma- Psiakrew! Ładna historia!
chera.
Zostawił pacjenta w pokoju i wybiegł
- Panie doktorzel - spytał, drżąc ze z mieszkania.

o tym

- Musi nie z własnej
pan szanowny wyjął?
biste rewizję uskutecznię!
- No tak...
Gospodarz za'mknął drzwi na klucz I
- A ja to znowuż insze sprawę po tuszył w kterunku towarzystwa.
siadam. że u barego złotówkę za bigos
Wówczas spośród gości wystąpił pan
wybuliłem.
'J6zef Poclej i tzekł zrezygnowanym głek
- Choroba! - zdziwił stę łysy. - Za sem:
co teraz obecnie przed sprawiedliwość ćilt
- To ja, panie Walczak, te .tarcie
gają? Za złotówkie?
opchfem.
- Wyobraź pan sobie. PowiedaJ:J, te
Oospodatz zdumiał się.
za mało podobna do prawdziwej.
- ,Wędzonkie?
Mówię na policji, że to 81~ t'daru, ł!
- :Aha.
nawet fotografia nlezawsze p-odobna, a
- I salceson?
cóż dopiero złotówka! Ale g4daj do głu•
- Ta>kże samo.
pich.
- I klełba~y dwa łokcie? gazu cztery
- Nie masz w krata sprawJedliwo~el butle?
- westchnął siediicy obok młodzieniec t
- Wszystko opcJiłem, panie Walczak.
baczkami. - I mnle do pudła wkleją, a Spust mam chwalić Boga, niezły.
za co? .żem się na pociąg spóżnił.
- A, ~clerwo jednel Masz draniu, za
- Co, psiakośe słoniowa? - zak1ęlł Msze k:rzywdęl
słuchacze. - Maszyniście, jak słę spóźni
Gospodarz ptzystąpn do' ęgzekucji. Poto nic nie robią, a ~asdera za łeb blorll? maga~i mu w tern z całego urea wygłodze- A taki - mruknął mło'dzieniee. - n_ł goście,•po czym obitego pana Pocieja
o wielebym się nie spótntł. tobym teraz wyrzucooo za drzwi.
kę
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Kryzys!

Marnie dzisiej z naszem bratem. ' '

.„. ···· ---

Listo osz

wzruszenia. - Czy jak się pocałuje c'ilor~
Po chwili pukał do mle5zkania swego
starszego kolegi, doktora Rycynowera.
na różę można się zarazić? - Na pewno!
- Przyjacielu! - zawołał w progu.Cyperman blady opadł na fotel.
Ratuj! Jestem zgubf.onyl Mam w sobie
- Nieszczęście! Ratuj pani Jestem zarazki rótyl
ch-0ry na różę!
- Skąd wiesz?
·- Pokojówka Olanca jest chora na ró- Skąd pan wie?
- Ro pOlkojówka u mojego s.ąsiada, żę. Glnnc całował peikojówkę. A potem
Olanca, jest chora na różę!
Olane cąłował Olane.ową. A potem Glancową całował Cyperman. Cyperman cało- Pan ją całował?
- Nie!
·
wał Cypermanową i Cypermanową cało- Więc czego pan się boi?
wałem ja! Rozumiesz?!
Róża na pewno
- Bo Glanc ją ca.!Qwał, mój sąsiad przeszła na mnie!
Olane! Widziałem na wła.sne oczy!
Doktór Rycynower niespokoj11ie spojrzał na kolegę.
- No to Olane się zaraził.
- Właś nie! To jest nieszczęście! Zro- Słuchaj„. A czyś ty' przyp adłde m
.,-.--.zum pan! On potem całował swoją fonę„..nie całował swojej żony?
- Więc co z tego?
- Owszem całowałem.
. „.
- To z tego, że potem ja całowałem
Doki.ór · Rycynower zbladł, jak kreda.
f ~
.
.
'1!)
jego żonę! I zarazki się na pewno przenio- Ładna historia! To ja też jestem cho-·· - „:. . --- - . - i
sły! fa jestem chory na różę!
ry! Lećmy prędzej do szpitala! ,\fosimy sfę
- Patrz Janek bawi ~1ę w hst<?nosza.
Doktór Krnnkmacher zmarszczył czo- ratować!
roznosi do sąsiadów twoje stare listy mi•
ło i spojrrnł podejrzliwie na pacjenta.
·
·
ł-0sne do mnie.

I

Idea.Ina.HAżon
„ •ll!ZADOWOLOllW DJ.O WIEC. „

e

fł

W cukierni przy szklance wody sodowej sie d zi ało dwóch 'ilandldwców ze starego mia-sta. Po załatwieniu interesów tozmowa ich przeszła na tory osobiste.
- Panie Pipman, czy to prawda, .te
pan s ię rozwodzi z żoną?
Pan Pipman potakująco sikinął głową.
-- Tak! To prawda! Rozwodzę się nie
odwołalnie.

Pan pewno jest ciekaw dlacz:ego? Czy
dlatego, że była zła?„. Nie! Dlatego, że
była za dobra ! Ona była idealna! Taka
idealna, że cholera m ogła wzi ąć.
ja z nią żyłem 8 lat I ona nigdy nie
podniosła na mn ie głosu, nigdy nie powie:
d ziała mi złego słowa. Przez całe 8 lat, ani
azu nic próbowała się nawet kłócić.
Czy pa n rozumie, że to jest nie do wytrzymanb?!
Przecież: człowiek jest tylko człowleiem! Chciałby się od czasu do czas~ tr?:
chę pokłócić, chciałby, żeby przyna1mrne1
raz na miesiąc ktcś mu nawymyślał... A tu
·
mcPrzv; osiem lat od rana do nocy słyszałem t lko słodkie słówka ! Od tej słodyciy
ach:rowałem na cuklet!
Ja marzyłem, żeby się choć jeden raz
z żoną pokłócić. Szukałem sprzeczki na
k ażdym krolku.
·j ak ona dawała do stołu gotowaną ry-

Tylko nikomu nie zdradź, że mnie

ca1owałeśt

Mówią, że jest duio pokoi do odnaJę
cla. A jednak to wcale niełatwa rzecz, %Ila-

1e1ć

sobie odpowiedni pokój.

Przekonałem ilę o tym na własnej
Wyciąłem i gazet kilka ogłoszeń

brałem się

skói wy

na poszukiwani.e pokoju.

„Młoda wdawa odnajmie pokój gr.zecz

11emu kawalerowi" -

brzmiało

pierws7.e

BIEZ s ···uT ·!

u.

Gospodarz skr!Y,Fił się.
- No to idź pan z Bogiem. Pokoju pa
nu nie wynajmę.
- Dlaczego?
- Bo ja sam lubię wypić . po to pokój
odn.ajmuję, żebym towarzys two mia ł! Pan
sobie u wdowy pokoju szubj. a nie u
wdowea.

ogłoszenie.

Poszedłem. Drzwi otworzyła mi niewiasta w sile wieku.
- Przepraszam, czy tu jest do wyna/ę
da pokój u młodej wdowy?
- Owszem tu.
- Ohciałbym obejrzeć.
Niewiasta uśmiechnęła -się zalotnie•
- Obejrzeć? Kogo? Po'kój czy wdo-

Zgodny

pogląd

wę?

- Najpierw t>Qkój, proszę pant.
Gospodyni przestała się uśmie<:hać
oświadczyła mi chłodno:
- Pan wybaczy, ale to nie dla pana!
Ja szll'kam grzecznego kawalera.
Odszedłem z niczym ...

ją ten ząb już dawno bo~ał,. ona. si~ .ba~a
iść do dentysty i teraz dz1ęk1 mme JUZ n!e
potrzebuje chodzić „ .
Powiedz pan sam, czy to nłe było okropne?
Pan nie ma poj ęcia, co ja wyprawiałem
żeby choć raz wywołać w niej gnie\11/. Nic
nie pomagało. Była coraz dla mnie lepsza
i nie pi snęła ani słówkiem.
Czasem, żeby j ą zdenerwować, udawałem idi otę. Mówiłem coś ta:kiego, żeby ona

„Pokój przy rodzinie dla spokoj11:go pa
na. I ż.eby nie był nerwowy" - głosiło dru
gie ogłosz enie.
Tym razem przyjęła mnie tęga olbrzymia baba.
- Al Pan względem pokoju? - udeLelcarz: - Wygl ąd pańs kiej żo!l y n!e
szyła się. - Proszę, b.ardzo proszę:
podoba ml się!
Pokazała mi pokój, bardzo mi się podoMąź: Prawdę mówiąc, pan'e doktobał. Cena mi też odpowiadała. jut p-raw'.e rze, mnie równ ież nie.!
byłem zupełnie zdecydowany, gdy gospody
.ni spytała z niepokojem w gł-0sie:
- Czy pan aby nie nerwowy? Albo opodszeNiepotrzebny wy ;' i~ łe!1

bę, to ja ryczałem, że lubię smaazoną.
I wyo~ raź pan sobie już w kuchni na
wszelki wypadek była przygotowana smażona.
•
. Czasem błag.a!e~ żonę: ,:•Regma! Ja
cię proszę! Pokłoc s ię ze mną .
musiała zaprzeczyć.
To o~a się tyllko uśmiec~ała: .
Naprzykład p adał des2Xz. Ja
- Nie mam o co. Ty J esteś 1d.ealny dłem do oikna i mówię:
mąż.
- Regina! Widzisz co za ulewa? At
żółć minle zal ewała.
woda leci rynną do góry.
. - ·~aa-~? Nie .c'ilcesz się ~e mną pokł~Mój synek, który był przy tym zaczął
c1ć, ?o Ja J~stem 1dealn~ i:nąz? ... Poczeka]! się śmia ć:
Ja się zrobię teraz dran 1 łobuz.
·
_ Co tah.!~ wygduje? Jak mote woI zarai tego samego dnia wróciłem do da lecieć rynną do góry?
•
domu o 3-ej nad ranem.
A co moja t ona? Pan n1yśll, ~e łei: się
Pan myśli, że ona mi zrobiła awantu- ze mnie zaczęła śmfa.ć ? Nie! Ona krzyknę
rę? Skąd! Jeszcze mnie, cholera, zaczęła ła na dziecko.
chwalić.
- Siedź cicho, smarkaczu. Jak tatuś
_ Kocha.ny j esteś, że ta:k późno wró- •mówi, fe woda leci rrną do góry, to maciłeś. Ja tymczasem zdążyłam wymyć po- czy, że leci do góry
dłogę w sypialni.
•
I t~ było przez cał@ 8 lat. Pan leraz
I nawet się nie spytała, czy 1a byłem rozumiesz dlaczego tozwodzę się z toną?
u kochanki. Nawet nie spojrzała na mnie Bo ona jest za dobra. Ona jest anioł.
podejrzliwie.
A ja chcę człowieka! Ja chcę mieć żoRaz już nie mogłem wytrzymać. Popro: n~, która na mnie czasem ~rzyknie, ja nn
stu zwariowałem i trzasnąłem ją z całeJ mą cz~sem krzy.knę. ona mnie da czasem w
siły w pysk, aż jej wyleciał ząb.
pyg-k 1. wogó~e 1a che~ .tyc po ludzku ..
I co pan myśli? że ona .się na mnie . Am~łów 1a będę '!113} dosyć. P? ~m1~rgniewała?
. •
, j c1! w. ra11t1. Ab!1a razie J3 1eszcze Zll.le 1 amol
Figę! Zaczęła m1 dziękować, ie 1a e- mt mepo rze ny.
stePl igeglny mąż, i e ja jestem ainiołl Bo
_ _..,
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rze.

Tajemnica

braźliwy?

- Broń Bo'.fel - uspokoiłem ją.
- To dobrze. Bo obraźliwy facet u
mnie długo nie wytrzyma. Mieszkał tu u
mnie przedtem jeden jegomość. Porządny
czł()wiek, sp-0kojny, dobrze płacił, tylko ,te
straunle obraźliwy. Przez cały czas raz
mu tyl•ko, kiedy się w kuchni krędł, dałam
w twarz, .a on się głupi obraził i wyprowa
dzfł.

Takich nie lubię.„

Spojrzałem na „rączkę" gospodyni

i

szybko zrezygnowałem z pokoju.
- To ... to... - mruknąłem - jutro dam
odpowled:t ...
Trzecie mieszkanie, do którego tego
dnia zapukałem należało do samotnego
wdowca. Pokój był ładny i tani. Zdecyd~
wałem się wynająć go bezwzględnie.
- Wódkę pan pije? - spytał mnie
gospodarz, kiedy oświadczyłem, te pokój
chcę wziąć.

-

„

Ależ nie! -

ust nie blori.

uspokoiłem 2'0. -

Do

lkropnie zł ościłam się sama nc1
.:: dałam sobie zrobić tr w ałą ondu
~ • PU7 „ ał a m du ti.;go obrazu!
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dyskwaliłakcji

PORT-:::1 za uderze

1111! Prezgdeni Dgde i premier de 'aler a

Wydział gier I

OZPN

na meczu Polska-Irlandia -

dyscypliny

„e

I

s14dziego.

krakowskiego Wawe'·u -

ukarał 3-letnią dyskwalifikacją piłkarza sędziego

Janika, który

czynnie znieważył

w czasie meczu.

Program impr.ez sp'!r!owych

przewid~je

Dra WANDERA

ponad 133 terminy roznych zawodow

DUBLIN 13. Il. - W plalok po polodnlo po Jm. J"l to p!"w'" w hl•l0<ll idand••I<l WY
34-ro godzinnej podróży Przez Holandię, przy. padek, aby cl dwal wysocy dostojnicy Irlandii
ZAKOPANE 13. 11. - W sobotę rozpoczęłv zasługują nadto międzynarodowe zawody nar1Jyła do Dublina polska reprezentacja pilkars- przyg'.ądali sle zawodom piłkarskim.
się w Zakopanem Obrady ogólnopolskiej ikonfe ciarskie,
jakie zorganizuje Wintersportklub
ka. Przejazd przez kanał był_ s~okojny, nato·
Na ogól prasa irlandzka o<:zekUie rewanżu rencli programowej.
Bielsko w Wiśle.
m~ast podróż prze~ morze. Iry1sk1e z Antlil d:> za porażkę swojej drużyny, poniesionej w war
Po dyskusji nad referatem dr. Szatkowskim,
Po zakończeni-u obrad dr. Boniecki odczytał
CASINO - Więzienie bez krat.
!r-andh byla burzliwa I wielu naszych iraczy \szawle mimo to szanse Polaków oceniane .są ustalono program imprez zimowych na rok 1939 depeszę do Prezydenta R. P.
CAPITOL:
- Dama na dwa tygridnie.
chorowało.
b. wy;oko. W sobotę warunki atmosferyczne który przewiduje ponad 133 terminów różnych
Depeszę przyjęli zebrani burza. ok'.itsków.
CORSO - Czarny k8iężyc.
;
·,
Na d\\'Orc<J w Dublinie ekspedycja nasza po byiy raczej niepomyślne: panowała silna wl- zawodów sportowy-eh - narciarskich, hokeioW
godzinach
popołudniowych
odbyto
się
po
CYRK
STANIEWSKICH.
(Aleja
Koś·
, ;;o!.tana została bardzo serdecznie przez dele- 1.l1ura I kilkakrotnie padał <lesz.cz. W dniu me- wych, łyżwiarskich, saneczkarskich i td. NaJr~u boisko będzie więc prawdopo<lobnie ślis· ważniejszą imprezą będą oczywiście mistrzos- siedzenie rady narciarskiej. Po posiedzeniu u- ciuszki 5-7). gaej• związku ir'·andzkiego.
Program światowych
W sobotę rano Piłkarze nasi udali sie na kie.
twa narciarskie I". I. S., a następnie marsz żu- czestnicy konferencji udali się na stadion nar- atrakcyj. Codziennie 4.30 po poi. i 8.15
ciarski pod Krokwią, gdzie zwiedzili wykonaboisko, na któr"m dzi"ś w ni"edzielę rozegrai·~
.
,
I
W sicladzie reprezentacyjnej d rutyny 1rlan- !ów - Wilno, do którego zaproszeni będą ucze
w1ecz.
.
ccz z Irlandią.
c!li ..zaszia zmiana. Na pozycji prawego obrońcY stnicy f. I. S. z Państw pólnocnych. Na uwagę ni ostatnio urządzenia sportowe.
EUROPA: - Indie mówią.
·1
Następnie wraz z kierownictwem dr.ul „na wY..~;4p1 .Hoy, gdyż wyznaczony uprzednio ttays
GRAND KINO: - Profesor Wilczttt.
nasza przyjęta była w pałacu rządowym na nie otrzymał zwolnienia od drużyny angielsikiej
IKAR - I. Prawda zwycięża. 11. Dwaj
audiencii u premiera de Valera, co w stosun- w lJ:irwacft której stale występuje.
mężowie pani Vicky.
kach irlandzkich jest wypadkiem zgoła wyjątNa mecz niedzielny Irlandczycy wydali bar
JAR - Na scenie: Wielki marsz; na
1-:ow_ym, gdyż premier ir'-andzki nie udziela się dt·J pię!rny pogram, w którym ustęp powitalzurelnie poza tyciem politycznym l rodzin· ny wydrukowany zostal w języku polskim. W
ekranie Mary Dow.
nrm.
programie zamieszczono fotografię prezesa polJak można zorientować się z przeprowadz0 najbardziej nowoczesna pływalnia na świecie.
METRO:
- „jezebel".
Premier pozwolił stotografować się wraz :z: skiego komitetu o'·impijskiego - pik. dypl. Ola nych dotychczas robót stadion pływacki, bu- P 10any nowej pływalni opracowane zostały na
MIMOZA - Wrzos.
doświadczeniach
zdobytych,
w
innych,
istnieją
naszą drużyną na podwórcu pałacu rządow"go. bisza.
dowany przez finnów dla igrzysk olimpijskich
OśWIATOWE. - I. Pan redaktor sza1940 będzie, zdaniem fachowców. europejskich c~h już basenach pływackich.
W południe Polacy podejmowani byli lampl
Pływalnia posiada rozmiary 50 X ZO mtr. laje. li. Na Sybir.
ką wina przez lorda majora (prezydenta) m.
Do gry w piłkę wodną i do skoków znajduje
OAZA - Ułan księcia Józefa.
1
!)!.!blina I obdarowani zostali pięknymi bombosię obok pływalni mniejszy specjalny basenik.
PALACE - Ostrożnie, profesorze.
1
uierkuml, na których wybite sa. herby Ir'·andli
Pływalnia posiada po obu kotkach wbudowaztej
i
ez/
PRZEDWIOśNIE: ~ Druga młodość.
, Dublina.
D·ta Cz. K.raaaowaki·~g '' zaak ochr. towar. X A M I C I N A, Cena pudełka zł. 2 ne aparaty fotograficzne dla ustalania na mecie
RIALTO: - Indyjski Grobowiec.
W godzinach popofudniowych piłkarze na~I
kto wygra!, wyścig. Ponad to zastosowano uVo nabycia vr aptekach i skł. aptecz.
.1Lec111 byli na meczu pi/karskim dw<X:h irlaudz·
RAKIETA: - Druga ·młodość.
rzą.dzenia do elektrycznego mierzenia czasów,
~ich d::.iżyn ligowych. W chwili, kiedy drużY·
automatyczne
tablice, d'a sędziów punktuJą
SLOI'ICE. - I. Pan redaktor szaleje,
·;a nasza ukazała sle na trybunach stadionu,
cy<:h skoki, 1 -home kabiny dla sędziów sko- Il. Na Sybir.
publiczność powstała z miejsc I powitała ich hn
ków, telefoniczne połączenie pomiędzy miejS'Cem
STYLOWY - Pobrali się za wcześnie ••
.;znymi oklaskami.
startu i tablicami orientacyjnymi. Zupełną noTON. - ósma żona Sinobrodego.
wością Jest zawieszona na wysokości 3-ch meWreszcie w godzinach wieczornych piłkarze
trów galeryjka nad basenem do piłki wodnej,
ZACHĘTA: - I. Rok 1914; Il. Robert
nasi wraz z kierownictwem byli gośćmi ikonsu·
dla wygody sędziego, prowadzącego zawody.
'a generalne11;0 RP. P. Doboszyńskiego, który
i Bertrand.
Pozatem urządzono znakcmiicie mieis<:a dla fun
palestyńskiej.
wraz z małżonką zajął się naszą ekspedycją
kcjonarluszów oraz dla fotografów i prasy.
b.' rdzo serdecznie.
TEA'ffi POLSKI, Cegielniana 27.
WAR.SZA WA 13.11. - J ak sie z wiarygo- miony. Dodać należy, że s/s Polonia w czasie
Nowoczesna p!ywa'.nla olimpijska pomieści
Od tygodnia prasa irlandzka zamieszcza ar- dnych źródeł dowiadujeimy, wskutek niesłabna swej sześcioletniej pracy na Morzu $ródziemDziś w niedzielę o godz. 4-e.i po pał.
15-0UO
widzów,
przy
czym
trybuny
są
tak
zbu
tykuły na temat niedzielnego meczu. Zaintere·
8.30 wiecz. ciesząca się niesłabnącym po"'(
cych zamieszek i rozruchów w Palestynie, któ nym zrobila 115 reisów. Wytworzona obecnie
~\"'Xan'c meczem Jest bardzo duże. Wszystkie
re ostatnio przybrały bardzo grotne rozmiarY sytua-cja polit-v-cznu przerwała prace GAL'u <lowane, aby PTOmienie słońca nikomu nie prze wo1dzeniem satyry•czna, nie-.wykle a1ktua1na
,1w;:ące miejsca na stadionie zostały Jut w:vkomedia B. Shawa „Major Brabara" w reży
„Gdynia - Amer0ta". Linie Żeglugowe, uirzY ~muszaja,c Towarzystwo do Postawienia statku szkadzaly VI czasie zawodów.
p1e~ane. Orp;anizatorzy liczą na obecność o'<.
Niemcy, którzy w ostatnich czasach wybudo serii dyr. Karola Borowskiego, a w k0it1cer..;
mUJ:\ce na wodach Morza $ró<lziemnego stalą na sznurku. Omawiana wyżej decyzja zna:cznie
-~' •, s. widz6\li:.
komuni·k ac!e pasa1ersko • towarową statkiem skomplikuje emigrację żydowską z Po'·ski do wali kilka pięknych pływalni, przyznają że ba- towym wykonaniu: Ludwiżanki, Chofina~
Krasno.wieckiego,
Czerwińs.kiego,
sen olimpijski w Helsinkach biei wszystkie re- ckiej,
Na niedzielnym meczu obecni hę.clą Prezy. s/s Polonia, kursującym na linii Constanca - Palestyny i państw Morza śródziemnego.
Kondrata, Nowosielskiego i innych.
kordy nowoczesności.
dent Irlandii, prof. tlyde oraz premier de V '-ł· ttaifa - Tel - Avio Pireus - Istanbul - z
W .P<Joniedziałek teatr nieczynny.
.......,Ct11o111111„~w
...
dniem wczorajszym ostatecznie zdecydowała
zawiesić regu'•arne relsy s/ s Polonia.
MISTRZ LUDWIK SOLSKI PRZVBYWA
listopada br. s/s Polonia wyszła z Pireu~~e usel
m~strzem su 10
DO ŁODZI.
(Grecja) w podró! do Gdyni zabieraiąt: na
Z powodu niedys.pcrzycji Stefanii Jarrl
swym pokładzie ta<lunek i pasażerów. - iPrzY
pokonał . oe lt>Hna
1kowsk1ej premiera ,,Subretki" zostaje odro„
bycie s/s Polonia do Gdyni oczekiwane jest na
czona.
W międ·zyczasie czeka bywalców.
1
Bokserski mistrz Nfomiec w wadze ciężkie! dzień 30 bm. gdzie statek zostanie unieru.cho*
Teatru Polskiego inny jeszcze wiekszy ewe~
Koelblin pokouauJ został w meczu 12-run<low dniu 18 listopada o godz. 8,30 rano.
nement artystyczny: oto zieżdża do ŁOldzt
Łódź, dnia 13 listopada.
irym na punkty przez Waltera Neu5ela, tracą-:
Zarządy P.A.K., organizacje Akcji Kato- najznaikomitszy artvsta pols.ki - honol'0!-1
wskutek tego tytuł mistrza.
j.E. Ks. Biskup Wł. Jasiński, OrdynaJiakie · korporac ·e religiJ·ne Stowarzyszeni.a wy dyrek~or se.en łódzkich - mi.strz Lwdwit<
fi.usz Diecezji Łódzkiej po odbyciu piel1
1'
. Solski, ktory nie tak dawno (wsród olbrzy"'"
. '.
grzymki ad limine Apostolorum powra-::a społeczne, kulturalno - osw1atowe, robotni- mlego entuzjazmu) święcit w Teatrze Miej~
do Łodzi w dniu .18 listopada r.b. Najd.)- cze oraz mł-0dzieżowe proszone są o wzię- skim w Łodzi jubileusz sześćd'ziesięciolD:-:
1
.
stojniejszy Pasterz Diecezji przybywający cie udziału ze sztandarami w uroczystym cia _pra~y s~enicznei.
PIŁKA NOŻNA. Na beisku UT o godz,
powitaniu
J
.
.f.
Ks.
Biskupa
Wł.
Jasińskiego,
.
Po~iewaz.
ze
wzg~ęd~w
te,chnicz~ych
z Rzymu do Łodzi powitany zostanie ur-o·
d
. · t .
b' k . . komedia Moliera „Skąpiec , z ktorą. zw1ąza.i
ll·ej przed pol. mecz o mistrzostwo klasy A:
czyście w kościele św. Stanisława Kostki powracaiącego o swojej s o 11cy IS uptej. ne były wówczas występy mistrza Sofs.kie...
UT Ib - LTSG, poprzedzony przedmeczem
CHCE~% BYĆ ZADOWOLONYM.
go, zejść musiała z afisza. znakomity gość
rezerw. Boisko KE w Pabianicach o godz.
KUPUJ ~ROBY
11-ej przed poł. mecz o mistrzostwo klasy A.
naszej sceny wystąpi obecnie jeszcze parę
51
razy w tej francuskiej arcykomedii.
PTC - ZjednocZ'One. Na boisku Sokoła w Lo
.
.
,Występy Lwdwikai Solskiego roiipocmąl
cizi o godz. 11-ej przed pó-ł, mecz towarzyski fi
się w czwartek.
Sok6ł Wima
BOKS, W P·abianicach o godz„ 11.30 przed
poł. mecz o mistrzostwo klasy A: Krusehe TEATR POPULARNY.
ŁóDŻ, 13.11· - 20 bm. o goodzinie 9-el ra · poś~ięcenl~ sztandaru ~zkolnego ara~ przeikaEnder - Hakoah •.
Dziś w niedzielę o godz .. 8.15
wiecz.
no we wsi Wiskitno w powiecie łódzkim odbo: zama armn sprzQtu "".01enn~g~ zaku~1oneg~ .z mozmakona mnóstwem śpiewnych wsta...
tlą się uroczystości poświę~e~ia sz~O!Y pow~ze dobrowolnych ofiar m1eszkancow gmmy W1sk1- wek i tańcami. śliczna 1komedio - opera J.
Hrzuiamł
N. Kamińskiego „Skalmlerzanki" z udziachnei, pomnika polegtych m1eszkancow gm1ny tno.
łem Doree. Jurdzińs.ki'eJ1, Topols.kliej. Dej$
w walkach o niepodległość w :0atach 1918-1920
WAR.SZAWA 13. 11. - Woiewoda Włady
edd1iału
nowtcza, Pietraszkiewi.cza, Mattuszkiewkz~
sław Jaroszewicz w obecności dyrektora dyrekZ~nera i innych.
Reżyseria Br. Dąbrow~
• ł.ódak. Automobil Klub ie
sk1ego.
-.
J
cli okręgowej po'-skich kolei państwowych_ j~ż;.
udekorował 253
pracowmkow
.
Zarząd Łódzkiego Automobi'. Klubu przyją\ Zienkiewicia
W.. poniedziałek teatr nieczynny. · ·
·
w po·czet swYch członków, jako członka tytu- P.K.P. zlotvmi, srebrnymi, i brnzowymi Krzylarnego korpus oficerski oddziału broni pan- ami Zasługi.
TEATR DLA DZIECI „KOT W BUfACłf', ·
cernej.
(Al. Kołściuszkl 57),
Dziś w niedzielę o godz. 12 i 4,15 po poł.
podwyżki plac
dla pracowników. Bezpośred
ŁODŻ,
13.
11.
W
fabryce
J.
Rabinson,
Odz ·nac~.e „i
mieszczącej się przy ulicy Żwirki 17 wybuchł nie rozmo\\.'Y nie doprowadzity do porzumienia grana jest zachwycajoąca bajka M. Kownac•
Srebrnym Krzyżem Zasługi za dzia- zatarg robotn.iczY. firma ni.e honor~!e ~taw_e~ wobec czego pertraktacje przeszly na teren ins kiej „O żaczku - Sz!kolaczku I o Sowizdżale;
co jeden kochał szkolę, a ten <lrugi wcale", 2'!
łalność na polu ·pracy społeczn~ odzna- plac'. nie ud.ziela urlopów, n~e wydaie rowmez pekcii pracy.
muzyka, J. Wesołowskiego. Bi'ety od 25 gr. d.>
Pierwsza
konferencja
pod
kierownictwem
czony został p. Edward Pol
kierownik ksiązeczek obrac~un~o\VYch itd. W t:ych warun
'
,
. ' kach postępowame firmy spotkało się z kate- inspektora pracy otlbędzie się we wtorek 15 2,20 w kasie eatru (Al. Kościuszki 57) na go.
dzinę przed przedstawieniem.
:
mechanicznego zakładow Wr- ; gon·cznym protestem robotn,ików, którzy jed· b. m.
ŁÓDŻ 13. 11. - Z okazji 20-letniei rocznicy oddzia\u
~n
1
NJepo<lleglości Zarza.d Obwo<lu MieJskieg" dzewskiej Manufaktury.
nocześnle powiadomili o taktyce fabrykanta
LOPP w Łodzi WY'daje kalendarz pamiątkowy
1 związek zawodowY.
CZY DOJDZIE DO POROZUMIENIA?.
'. tórego forma i układ w lłO\VY sposób rozwią·
Przedstawiciel związku odbyt wczoraj
na
~
Zwięzek ikinooperatorów WYStąpil jak do
zuJe zagadnienie popularyzacli
najnowszych
terenie fabryki zebranie z robotnłkami w wyni
Zupa ogórlkowa, schab z kapustą! bQ•
dziejów oiczystll'Ch i który stanie się dla każ
ku którego zwrócono się do przemysłowca o nosiliśmy z żądaniem zawarcia umowy zbiorodego domu P.o'isikiego niezastąpiona. i· pożytecz
uregulowanie spornych spraw do soboty przy- wej i wyrównania plac zarówno dla mechani- rówki."1..
ków Jak ! sil p°'mocniczych.
ną pąmiątka. rocznicy.
szłego tygodnia.
ŁóDŻ, 13. 11· - Dziś o godz. 16-ei w lokaKalendarż
Niepod'eglości zawierać
będzie
O ile do tego czasu firma nie ?.decyduje się
Dotychczasowe rozmowy nie dały ootądane
WINSZUJEMY,
wszystkie dane, dotyczące wydarzeń bistorY· lu szkoły powszechnej przy ul. wa.piennej 15 na unormowanie :.tosunków na terenie fabryki go wyniku ze względu na konieczność s?A:zegóDZiś, STANISŁAWA
odbędzie
się
uroczysty
obchód
20-lecla
Niepo:znych, lak i wszelk~h innych, związanych z
robotnicy zastosują ostrzejsze środki akcli.
lowego przeprowadzenia pro!ektu układu, wyra
jutro: Józefowi ,
rozwojem życia Państwowego, gospo<larczegó, dleglośd, zorganizowany staraniem Kola Kożoną przez właścicieli kinoteatrów.
LOPP
Nr
103,
na
który
członków
wraz
biecego
Wschód słońca 6.54
spolecznego i kulturalnego Polski oraz ważniej
SPRAW
A
PRACY
W
PIEKARNIACH.
Czas przeznaczony na to uplynie we wto1ze wydarzenia całego świata za okres 24 lat, t rodzinami i wprowadzonych gości zaprasza
Zachód sło'ńca 15.46
- Jutro odbędzie sle w Okręgowym fnspe rek, i środę 16 bm. Stanowisko pracodawców
ZARZĄD.
lącznie z chronologią wojny światowej.
ktoracie Pracy da'5zy ciąg rozmów w sprawie zakomunikowane będzie na konferencji w inspe
Długość dnia 8.52
, Ze względu f\a użytkowe przeznaczenie kaustalenia czasu pracy w piekarniach.
Ubyło dnia 7.15
k<:jj
pracy.
0"ndarza wprowadzo11a zestala również pewna
}
Jak wiadomo piekarze, domagają się przerTydzień 46
1cwacia ukla<lu: - „Kalendarz Niepodległości
wy świątecznej, umożliwiającej wypoczynek,
_ }wierać będzie calendarium na okres 3-letrti,
t. zn. rozpoczynanie pracy w poniedziałek w
t!. na 1939, 1940, 1941. Stanie się on przeto nai
godzinach rannych, a nie Jak dotychczas wie„iaktyczrtiejszym i· najtańsz:y1n1 wydawnictwem
ŁóDŻ 13. ll. _
Przewidywany przebieg czorem w niedzielę i święta.
'.·:1lendarzowym, a co naJwatniejsza, - pamiąt
Panieważ pracodawcy proponowali
rozpaką 20-lecia Niepodleg!ości i jednocześnie umot- pogody w dniu dzisiejszym. - W dalszym cią czQ-Cie
pracy o gooz. 20-ei w niedzielę, rakowa
!\vi zebranie funduszów na. Proiektowane kup gu pogoda ~hm.urna i mglista z mieLscowy~I
nia nie dały dotąd rezultau.
r1 samo'·otu RWD- 13, który zapoczątkuje w SPtl rozpogodzemam1. Po noc~ych przymtoz ach ~w a
Niepodleglośc ~ . lłR8
'.jb realny podi<;-ta. na szeroką skalę propagan- sz7za na wscho<lzle kr~iu, tempe'.atura w c1ą_gu
ZATARG
W
DOMU
BANKOWYM.
clę wśród miejscowego sPołeczeństwa na rze:l , dnia od 7 d~ 10 stopni. Sła~e wrntry poludmo,LUBLIN 13. Il.. Chcąc ~czci~ rea'.nyrol 11 im .. Uczestników Walki o Szkole Polską w
- W domu bankowym B-cl Taub przy ul.
we i Południowo - wschodnie lub cisza.
rozbudowy polskiego lotni~twa.
Piotrkowskiej 17 powstał zatarg na tle żąda1! cz~ nem 2q-tą roc~mcę. Odzyskama N1epodleglo Lublime ufundowała z dr'lbnych składek, 100-to
śct, mlodzte:i pubhczli~J szkoły powszechnej nr mową bliblio teczkę d'·a jednej ze szkół na $JąI
.rn Zaolzańskim.
G
~
OD~ZYT CZERWONEGO KRZYŻA.
·
. J. :
Specjalna delegacja zlożona z 10 uczniów
FABRYKA TRYI<OTóW
Staraniem Sekcii Odczytowej Oddziału Łó- I ZAPOBIEGANIE SZERZENIU SIĘ CHORóB
1
pod opieką kierownika szkoły p. Władystawa
dzkiego Polskiego Czer~vonego Krzyia dziś o UMYSLOWYCH W AMERYCE I EUROPIE. j
'
'i,t.)ffl'f"f.' I Koszyka wyjechala do Śląsk Zaolzaf1ski do
ł
Rodz. _1ą mln. 30 ' 1. sah P.C'.'.K· przy ul. Pio~rNa powyższy temat dr. med. W. Winiarz.
mn ffi]I tllll
; frysztabu, gdzie w <ln. 11 '·istopada wręczył!!
U
J
\ kowsk1e1 190 <lr. f1ałkowsk1 - czło~e~ '~o ·S· Kier. Miejskiej Poradni Psychicznej, wygłosi
~~~~
blib»ioteczkę, u.mieszczoną w estetycznej szafce,
tóD.t, ul Wólczań&ka 243
' kiego! Tiow,:rzytst\\t'a ~pkolec~ngoo-lerc_zeek:i1e~.~- Cl!:' f}dczyt w najbliższy pią tek tj. dn. 18 hm. o go-:
~zkole powszechnej w Pietwałdzie.
1dzinie 20-ei.
•
•
wyg
0< ....zy n. · ""a
ie
·
'1
rctccam bietłznę trykotową na sezon zimo
"W stęp bezpłatny.
Na treść tel ciekawe] prelekcji złożą się:
· ·y po cenach niskich na wagę i na sztuki.
· opieka nad dzi eć~i z zaburzeniami nerwowvn_1
Z ŻYCIA T-WA śPIEWACZEO.O „LIRA".
w Ameryce; opieka nad umy~łowo-c horym · ·
BUDOWY SZKÓł POWSZECHNYCH
.d.f.ma.rza doóre wa.run1d.
W sobotę dnia 19 listopada r.b. o godz. 21-ej
Dr llGCI.
- · · - -- NOCNE DYŻURY APTEK.
. proble1n steryJizacji w Nien1czech; ruch higieprac!J,,l~nnhY1un. ~
lbędz!e siQ Wieczór Towarzyski połączony l
1
~U
a) Nory dz.isicjszei dyżuruję apteki:
' ny psychicznej w Polsce.
1
r
- ~-, · y .art.cami, dla członków i wprowadzonych ich go
;;::Jl
I
M. Kn•pcrkiewiczu, Zgicrekn 54. A. łhd1t ., : !
Odczyt ten urządza Polska -yMc~ w Łod.T.i
ZAPISZ SI
cnoMKA. ści, w ~o0kalu własnym Przy ul. Żeromskiego
&JCV111111a G:m'Jl'EOLOG
·
i B. ł,obody 11 Listopada 86, M. Zundelewicza, Pio11 - w gm,achu swym przy ul. Moniuszki 4a (mą.la
1
A ~
kow ska 25. s. Bojarski„go i w. Schulza. Przeja~d 19 sala gimnastyczna).
I tODż, UL.PIOTRKOWSKA 14,7. mPIĘTRO. 1 Nr 74,, na _który uprze_imie zaprasza wszystkich
,~weJODuW
t Łe
Cz. Rytela, Kopernika 26, M. Lipieca, Piotrkowska
Goście mi'·e widziani. Wstęp tylko po 20 J !!fil 2l
n•s
i ; ; Lb g
L członkow 1 sympatykow
ZARZĄD.
przyjmuje od 8-9 r. I 4-8 w_.
193, A. Kowulskie,o i S.ka R11gowska 147.
i 30 gr.

Co nas po pracy rozweseli?
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Ostatn~ wyraz nowoczesuo.ści
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Dla mężczyzny życie iest walką ze śmiercią- CZAR· CYRKU

dla
ko~e~~Jalka
ze
staro~cia.
PrzecI Wienstw ~ d'....
pici·
_

. h .
ł .
k1c pisarzy og osi1 naJe·d en z f rancus
·
k
b'
t
h
st ępu1ące uwagi o o ie ac :
Ist.nieją trzy r-odzaje kobiet: niewolnica, wyzwolona i kobieta wolna. Lub, inny
mi słowy: kobieta uległa, kobieta swobod
na i kobieta samodzielna. Ta ostatnia jest
jeszcze w mniejszości. Wolna kobieta apc
luje do siły mężczyzny, niewolnica - do
jego słabostek; po tym najłatwiej je rozpoznać.
Mężczyzna ubóstwia
ilość, kobieta . -1
. k •. J
h
. k .
Ja osc. ego zac wyca mes onczona wie · - mes
· k onczona
·
kos'ć, Ją
ma ł oś ć . Kob'1efa
.
•
·
d
·
d
t
ana 1IZUJe, męzczyzna ązy · o syn ezy.
Mężczy:wa, mający przy sob·ie wybitną kobietę, przewyższa wszystkich innych.
. .
.
.
.

"'PU

....._

TY"

wydają mi się ludzie", powiedziała
raz pewna czarująca kobieta. Taka kobieta nie starzeje się nigdy.
Przeciętna kobieta nie pyta cię o twe
zdanie, ale o potwierdzenie swych własnych zapatrywań. Czasami stawia cię
nawet wobec faktu dokonanego i tąda
twego późniejszegt zatwierdzenia, szczególnie wtedy, gdy ttosądza cię o przeciw·
ne zdanie.
Na1'większy dyplomata wyda1·e 51·„Y skoń
czo.ną niezdarą w ptrówna,niu z na1'zwyklejszą kobietą. która chce osiąg,nąć to, co
sobie wbiła w głowę.
Ideałem mężczyzny jest działać, łtleałem kobiety - służyć. Dlatego też kobitta tak często uważa mężczyznę za egoistę.
Wzbrama1ąc się uczymć zadość ząd~Mężczyzna lubi d~żenie do celu
koniu mężczyzny, kobieta usprawiedliwi S\Vą 1 bieta - objęcie w posiadanie. P~dczas
odmowę najszlacbetaiejszymi
motywami.
Gdy on jednak nie zechce spełnić jej ży
czeń, posądzi go o ttajnieuczciwsze powo-

gdy zawładnięcie 1'est dla mężczyzny tył·
ko przelotnym, chwilowym użyciem, kobiecie daje ono trwałe i pełne zadowolenie. Nie 'dziw więc, że małżonek, nieprzyzwyczaj0iny jeszczt do domowego p-0życia,
czasami się nudzi, ii. kobieta w pełni swego nowego szczęścia., pojmuje to tylko i

szymi

trudnością.

Mężczyzna jest i przyrodzenia stworzeniem dzikim, kobieta - domowym. M6
w·t si~
· o pos krom10
· n ·
I
t
ei megerze, ecz s anowi ona tylko wyi'ątek. Poskromionymi
bywają

Mężczyzna wierzy w abstrakcje: sprawiedliwość. prawdę itd. Kobieta wierzy w
osobowość, szczególnie w uosobioną miłość.
Miłość mężczyzny osiąga bardzo rzadko moc miłości macierzyńskiej.
Miłość platoniczna jest podobna
do
podróży samolotem. Dużo niebezpieczniejsza dla kobiety, niż dla mężczyzny, który

z

reguły mężczyźni.

Kobieta, nieszczęśliwa :z: jednym męfczyzną - ojcem, m~em, lub kochankiem
- nienawidzi cały ród męski. Mężczyzna
dotknięty podobnym nieszczęściem, nadal
wierzy, że w morzu Maj'dują się też i dobre ryby.

Poselska

C:y.

•

sałatka

w przeszłości i przyjakby we wiecznej teraźniejszości. Dla niego życie jest walką
przeciw śmierci, d'la niej - przeciw starości. Ideałem
niężczyzny jest zachować
swe siły, ideałem kobiety - zachowa.:
nieldórych
tym mlod-

PODSŁUCHANE
PROSTY RACHUNEK.
Profesor Bobzyk jest bardzo roztargnio
ny. Na pewnym przyjęciu siedząc obok
młodej dokt-0rowej K. wszczął z nią rozPani doktorowa ma 'dzieci, prawda?
Tak, siedmioletniego synka i pię-

cioletnią córeczkę„.

- Patrzcie państwo! - zawołał profe
sor ze zdumieniem. - Ktoby to przypuszczał, że pani już jesit dwanaście lat po
ślubie.

PRAWDZIWY PECH.
Do leżącego na ulicy rannego mężczy
zny podchodzi policj!•t.
- Ma pan jeszcze szczęście, gdyf wła
śnie w domu stojącym naprzeciw mieszka lekarz.
Ranny: - Kiedy tym Jekarz;em Jestem
właśnie ja sam.

Wiele krwawych %brodni, dokonanych
górac'n Peru pochodzi z zemsty na czarownikack, brujos.
Rozrótnia •ił cztery rodzaje czarodzl.ejów.
Brujo Ct.rrander•, curownfk lekarz, cie
szy się wielką czci11 i szacunlkiem Indian,
którzy wierzą w skutecz:ność jego lekarstw, ii. trzeba przyznać, :te czasem osią
ga 011 V: swym leczeniu ciekawe wyniki.
Bru1as prusanguero1 wyciągają z ziół,
korzeni, pni drzewnych i lkośei zwierząt
napoje miłosne, mając~ wszczepić pusanga, cierpienia miłosne całym rodzinom, a
nawet całym wsiom. Czarownicy ci często
przypła<:ają śmierci'
swoje miłosne dow

W słów krasie mtcl - panowie
siedzimy tutaj od czegoż?

Ot i gotowy już sejmik dla mnie nielada to gratka,
daje mi temat do wiersza
poselskich nazwisk sałatka.
Za

Sejm wreszcie musi być MUDRYJ,
nie ZIMNY, jak GRZEGORZ.

ciepły11

Skoro jest świetnie SKł..ADKOWSKI,
Sejm będzie zgodny, CALEWICZ,

miesiąc, albo i krócej,
padną i „wiłzki",

docinki

po

w gmachu na Wiejskiej ulicy

Sejm

będzie

znowu.„

~o

WADOWSKI wytykać,
i BIJASIEWICZ?

kłócić się

TRĘBICKI.

mowę:

-

W przerwie znowu klown gra na
skrzypcach, ale mało kto słucha uważnie
jego gry, wszyscy patrzą na i"ego e-rotesko
~
wo urna I owaną twarz i śmj.eją się.

. Klown z powołan.i:a jest zawsze prawd~iwym artystą. Takim samym, a może
wi<;kszrm._?d wszystkich innych w cyrku.
Teraz Jakis młody chłopiec wnosi na arenę. drabinę i na niej urządza harce. Wchod~i, scho_d~i, taińczy na jej szczycie, a dra
bm.a st~1 iak zaklęta na jednym miejscu.
Ba1eczme.

wgwolują.:g halucgnat:jł.

swą piękność.

się 111ie imać
starszą się staje,

'jeżdi~ó~:

nyw'ane tylko przez indyj.idch
W przerwa1ch rozśmieszafą publiczność
do łez klowni. Staie dowcipy, a •a••rsze
bawiące
·
„
ludzi.
~a are~ę wch"Odzi żongler. Za nim
d~g1 trzeci, rzuc~ją d? siebie ta!'erze, pił„
k'., ~ot:e, p~hodn1e, miecze. Na głowie krę
ci się im piła, krzesło na jednej nodze na
jedn~~ ra1'.1ieniu mają obręcz, na p~lcu
d~~~1 e1 ręki ~ręcą talerz, jedną nogą wyWIJ~.(1! w P?w1etrzu 90racając nią piłkę.
Publi:znosc patrzy ł podziwia. Czat działa ..1 Niebawem wchodzi na aren".,. tanoerka
-. moskoczka, po nie akrobatka na koniu,
·
P1ę,k~a t dziewczyna
o jasnych włosach
h
kl
zwmię yc w pu e.

,,Powr6z
śmierci''.
Napój

Mężczyzna :żyje
5złości, kobieta -

zdaje

niechęt

Ludzie, którzy
do kina, ciy teatru płacą naJch~t
nre1 wyis<>kie ~y za bHet do cyrku.
Na aren• wpuszcza1·„ lwy, wielkie
'l'
"
wspaniafogrzywne olbrzymy, które w puszczy czy dżungli panowały nad innymi
zwier:zętami. Pocl.cza.s gdy w puszczy pomruki~~ hs"'.Ym ~ywoływaiły one strach u
:stys 1~ inn~c tyzrkoierząt, tutaj na $wist
a a, ~zy nawe
wzrok pogromcy
potulnie skaczą przez obręcze, kład'.! się
na swego pana, i trzymając jego głiiwę
w
swei paszczy. Po nich wychodz4 li~. are
n~ niedźwiedzie, następnie f>lbrzym;e sio·
nie.
· ·Wszystkie zwierzęta rn-ndporzą:.llrnwuJą się silnej woli człowieka i J. eg-0 rozumowi.
p
. <>? sa~Y'!D pułapem cyrku gimnastykuie się na linie artysta. Publiczność zamie
ra w oddechu. Linoskoczek z uśmi echem
p~zec ho?zi przez .oaiłą .linę. Inni wykonują
n1ebez.p1eczne ćwiczenia na trapezie. Tu
zn()l~U j~ki.e~ c~downe dziecko kręci się
na J'edne1 nózce 1ak bą.k. Dziecko się śmieje, i nikt nie wie, ile się ono napłakało
za nim nauczyło się trudnego numeru, pokazywaniego teratz na atenie.

C k
to
:tywiane, czyste, lśni„ce, idął1"ak taneczni- . yr zawsze atral<cja, a pobyt w
"t
nim to ewenement, to temat dej długich po
ce, zgrabni-e, kołysząco, wytwornie. Stają gada1nek towarzyskich. _ Czar cyrku dzia
na tylnych nogach, pr~biera1ją jak do tań ła z~ws~e Jeszcze na młodych i na staca przednimi nogami. Publiczność kła- rych 1 dz1ałac będzie jeszcz.e bardzo długo.
ooo---

gą moralną.

~tarość

"'"~cyrk

n~e. 1dl\

Konie w cyrku nigely się nie znudzą.
Białe, ciemne, kare, wspaniałe, dobrze od-

nigdy nie zapomina o spadochronie.
Mężczyzna przewyższa kobietę odwagą fizyczną, kobieta mężczyznę odwa-

kobiet. „Im

\k!ó'l'

po tryumfie za Olzą,
po co 7.a nos się WODZIŃSKI?„
Rząd po ostatnich wyborach
ładny wyłowił SKWARCZVŃSKI.
Dziś

KRUK powie SOWIE do słuchu,
WRóBEL pod pulpit da nura,
BARAN zaś wypnię swój TYLMAN,
WYDRA zaśmieje się BURA..•
SZWED WYMYSŁOWSKI, jak zaden,
gdy mówi wchodzi aż w noski,
spyta jak DŁUGOSZ Se_jm nowy
przesiewać będzie MAKOWSKI?

LEPECKIM tneba zjednOczyć,
by wreszcie wyszło coś z tego,
skoro nas naród wybierał nie bądź DUDKIEWICZ - kolego!

Baczcie więc tedy uważnie,
aby Z;Jmkowł nie zbrzydło,
bez MACHLEJD trzeba pracować,
nad nami dekret - KOSIDŁO.

„. ·

ROM.

odl1egłych

je ich sprowadzają 11.ieraz szaleństwo a
nawet śmierć. Brujo malero, mniejsz~ o
to, czy naprawdę odpowiedzialny za
wszystkie przepisywane mu przestępstwa,
pada też często ofiarą nienawiści dzikich
plemion.
·

.ostatnią grup~ czarowni'ków tworzą
bru1os magos, którzy piją napój, złożony
z wywar~ t~~~niu i liany ayahuasca („powróz śmterct ) · Płyn ten wywołuje haluc>'.nacje, któ.re oni nazywają objawieniami. Wywołują też chttnie duchy dawnych
czarodziejów puszczy.
Rząd wydał ostre delkrety przeciw
szarlataństwu
czarowników, ale tru<lno
świadczenia.
przewidzieć, o ile OPie będą skuteczne woBrujas malerO! twierdzą, że mogą zgłę- b~c zarazy •czarodziejskiej, powodującej
bić tajemnice natu'Y i wpływać na prze- WJele walk, podejrzeń, nienawiści i zbroznaczenie jednostek i społeczeństw. Napo- dni.
ooo---

Kupiony znaczek F.O.M.
twerzy •iłieay y.evze'-•e aa 'D11dow~ -

polskicb

•krętów

wejeanycb.!
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Kiedy poczciwy Jan, nowy wozny Banku PolskoAustralijskiego, przybył owego ranka do lokalu biurowego, jak zwykle na godzinę przed innymi, aby objąć służ
bę i przygotować wszystko do urzędow.ania., nie zauważył zrazu nk podejrzanego ani nienormalnego.
Gmach, w którym mieściły się biura banku, miał wygląd stateczny i spokojny. Widać był-O od razu, że zamieszkują w nim j€dynie osoby szacowne, .a swoje biura
posiadają jedynie instytucje poważne.
Dozorczyni

zamiatała bramę potężną miotłą,

jak zwy-

kła była czynić co rano. Kiedy jedyny woźny Banku Pol-

sko-Australijskiego przybył i u1kłonił jej się grzecznie,
pani Rogozińska oddała mu ukłon w sposób w miarę
lekceważący i w miarę protekcjonalny, opierając się jedną ręką o miotłę i przybierając dumną minę zaopatrzonej
we wszystkie swoje atrybucje bogini, drugą ręką przeszukała kieszeń fartucha, aby znaleźć w niej klucz, wrę
czony jej poprzedniego dnia przez Jana po wyjściu ostatniego urzędnika.
Wszystko odbyło się normalnie i zgodnie z tradycją,
1)\tórą woźny Jan 4dołał już poznać w ciągu czterdziestu
dni dotychczasowej pracy w banku. Z kluczem w ręku
podszedł do drzwi służbowych, tuż obok windy.
Przekręcenie klucz.a w zamku nie przys2Jło mu ropeł-

-:edaktor naczeLny: Fraaci&Zek Probit.

ni-e Ja~. Zamek zacin.ał się, jakby klucz był nieodpowiedni. Zdenerwowało to woźnego, który, znajdował się
jtszcze w okresie wzmożonej działalności. Jako niedawno zaait_gażowany do przedsiębtorstwa, starał się wykanć maoksjmurn d-0brej woli i pilności.
~ C-0. za licho! mruknął pod nosem.
Wyszł.? mu to jednak zaraz z głowy, kiedy wszedł do
ciemnej komórki, do której klienci nigdy nie zaglądali
i do której nawet urz~dnicy przeważnie nie mieli dostę
pu. W ścianie mieściła !i~ szafa, gdzie Jan prze<:howywał
ścierki, s.zczotki i elektryczny odkurzacz. Na szafie wieszał ~o wieczór starą marynarkę, którą wkładał do grubszydc robót.
W tym właśnie momencie ogarnęło go niejasne przeczucie, że coś nie jest w po rządk.u, kiedy oowiem sięgnął
po m.arynarki;, zauważył, że zniknęła. Zapalił światło.
Maryna11ka leżała na podłodze a .Przecież był zupdnie
pewny, że poprzedniego dnia powiesił ją starannie. Brak
mu było wyobraźni, wytłuma-czył więc sobie natychmiast to zj,awisko w ten sposób, że pani Rogozińska musiała wejść do komórki i przez nieuwagę strącić marynarkę. W komórce nic więcej nie było poruszone, mimo
to jednak ogarnął go dziwny i zgoła nieokreślony niepokój.
Jan sprzątał zawsze przed podniesi-eniem 'Zaluzyj,
przy pełnym świetle elektrycznym, chciał bowiem, aby
z zewnątrz widziano instytucj-ę jedynie podczas oonnalnego ruchu. Sprzątał szybko i metodycznie.
Opróżniał
kosze, zbierał rozrzucone po ziemi p.apiery i en-e1gicznie
manewrował cx:lkurzaczem po stołach i krzesłach. Spostrzegł, ie miejsce mrodego Rymarczyka, najwytw-ornrej-

O.dbit:Q w drukarni Jana st})KOQw lllscc,
w l.&Qzi_. żwirki 2. ·
~

szego pracownika instytucji, który nosił najpiękniejsze
garnitury i bardziej interesował się wyścigami niż pracą
bi~.trową, było znowu potwornie
zaśmi~one.
Papiery,
rouzucon~ dokoła, podarte były w drobr1iutkie k.:iwałea
ki. Jan zaklął w duchu i obsypał nieobecnego Rymarczyka stekiem niecenzuralnych epitetów.
-Znów porobił swoje „kluseczki"! - zakonklud0wał wreszcie. To wszystko ma się rozumreć po to,
abym miał więcej roboty!
Wyszczotkow,ał natomiast z namaszczeniem aksamitną
maryt.arkę, którą „d~iadzio" Łazarski rzuca~ zawsze na.
stos książek :za kratami swojej klatki kasowej.
- Poczci'ły staruszek - pomyślał o r.im z rozrzewnieniem.
Po uprzątnięciu dużej sali Jan przechodził zazwyczaj
do gabinetu pa11a Radlicza, dyre.ktora Banku PolskoAustralijskiego" swego wszechwładnego szef.a. Przykła
dał się do tej pracy ze szczególną energią; znęcał się tormalnie nad każdym pyłkiem i nad każdą klamką, z podświadomym marzeniem o gratyfikacji, która spotka go
może za tyle poświęceń.
- Kto wie?! -- myślał w duchu.
Gabinet dyrektorski był dość obszerny, ;i umeblowa·
wanie gustowne· i wytworne. Wspaniałe empirowe biurko zajmowało środek rokoju, a z tyłu pod ści.aną na
wprost oszklonych drzwi, stała masywna kasa ogniotrwa•
ła, której stal l śniła i błyszczała w promieniach światła
zapalonego przez Jana. Woźny zbliżał się właśnie do stołu ze ścierką w ręku, gdy nagle stanął jak wryty z rozszerzonymi oczyma, wyr.ażając zdumienie pomieszane
z przerażeniem.
'ł< ydawca: Jan Stypułkowski.
ta redakcie odt>owiada Roman

furmańsłd

