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tel. 182.48. 111. ~rk1 (d&W·
nie:I Karol&) Nr. 2.
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le scowa z przesyłklł pocztow11
zł.
,
I
b7zl.
óry).
llO

fz!Ultle.J~•a.

Olw•atełtłwo

dła Mmttłłłca

'°itr: 6

ł&m.

łam:

w tek:łeit

nekrologi
gr., swrci. 16 sr
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PRAGA, 14. 11. - W ciągu rozpoczy- fądaintie, gdyt
nającego się tygodna zapadną w Pradze Słowakiem.
ważne decyzje. Wybór ministra spraw zaNie ulega

dr Kmo }est z p.ochodzenfa

fad·nej wątpliw<Jści, że dr
Chvalkovsky, zasiadając na fotelu prezydenta republiki, ' będzie miał w dalszym cią
gu decydujący ~ływ ina politykę zagra-ni·czną, podobn·ie jak daw.n~ej dr Benesz.
Kierunek 'polityki zagranicznej Czech~
słowacji, jasno już zarysowany po układzie
monachijskim, dozna dalszego wmocnienia, jeżeli się zważy, że ster rządów spoczy
wać będzie w rękach wybitnych sympatyków Berlina, jak dr Chvallrovsky, dr Czerny, dr Beran .j dr Krno.
Jak wiadomo, w najbliższy czwartek
n<0ść mars załka.
zbierze się w Pradze parlament, celem uWybór dra Krno na stanowisko mi·ni- chwalenia zmiany konstytucji w zakresie,
Moment urnczysl:eg-0 wręczenia Marszałko
wi śmigłemu-Rydzowi dyplomów obywa- stra spraw zagrnnicznych nastąpił - jak odnoszącym się do Słowacji, tzn. celem
telstwa honorowego wszystkich gmin, miej się tu przypuszcza - w ścisłym porozumie włączenia do konstytucji rezolucji z żyliiny,
sł«eh i wiejskich powiatu warszawskiego. niu ze Słowakami, a 11.awet na ich wyraźne pr zyznającej Słowakom autonomię.
Dopiero wtedy bowiem autonomia Słowalków otrzyma podstawę p-rawną.
Księstwo Gloocester spotkali się za zezwoleniem króla Jerzego w Paryżu z księstwem
Wkrótce potem przypus:z;czalnie już w Windsor. Na zdjęciu: księżna i ksi_ążę Gloucester, księżna i książę Windsor.
.
Dazgłtc:e
piątek nastąpi wybór mjn. Chva·lkovs.k y'KS. WINDSOR NIE PRZVJEDZIE
rozmów między braćmi.
ego na prezydenta republiki. Po jego wyDO
ANGLII.
Następnie ks. Gloucester odbył dłutszą
borze nastąpi nominaicja nowego rządu.
LONDYN,' 14.11. - Królowa Mary od- rozmowę telefa.niczną z królem Jerzym VI.
Uc'.i:iwalona już koncentracja sześciu
Jak donosi „Sunday Express" pogłostronnictw, t. zn. agrariuszy, zjednaczenia wiedziła ks. Gloucester natychmiast po
Frąnciszki
ich
powrocie
z
Paryża.
ski
o .powrocie ks. Windsor do Anglii Sii
narodowego, partii przemysłowej, części
· W czasie godzinnej wizyty królowa przedwczesne. Ks. Wi1ndsor nie mają zaRZYM, 14.11. Wczoraj odby~ się Ibożeństwie obecnych było 22 kardyna- czeskich na;odowych socjalistów i faszysw Bazylice św. Piotra uroczysta beatyff- łów, korpus dyplomatyczny, akredytowa- tów oraz ligi na-rodowej z wyłączeniem so drobiazgowo wypytywała się o wygląd miaru przez dłutszy czas opuszczać Pakacja pochodzącej z Ameryki matki Fran- ny przy stolicy apostolskiej, przedstawi- cjalnych demokratów i radylkalnego skrzy ks. Windsoru, jego zdrowie i szczegóły ryż.
ciszki Cabd<ni. .Mszę p<mtyfikalną odpra- ci&ie zakonów, dostojnicy kościoła oraz dla czeskich narodowych socjalistów, j~t
ooo--wił arcybiskup Chicago kardynał Munde- lt"t:tne rzesze wiernych, które szczególnie równoznaczną z powołaniem do życia wiel
Jein. Po południu. zgodnie z tradycją, Pa- gorąco witały Papieża, gdy po nabożeń kiej partii państwowej, której zorganiro- \
pież zeszedł do Bazyliki na nabożeństwo sh~ie na Sedia Gestatoria odniesiony zo- wania domagali się głównie Słowacy.
o ,i
generała
połączone z wystawieniem Najśw. Sakra- s'tał do pałacu watykański ego.
Ogłoszenie manifestu tej parHi do n1- .
•
mentu. Ojciec święty odprawił modły
W godzinach wieczornych kardynał
nastąpi jut w ciągu oojbHżscydl posunęły
dziękezynne, p1' czym przyjął tradycyjne Mundelein wygłosił przez radio watykań ~~1.u,
dary w postaci bukietu kwiatów i relikwi3 skie przemówienie, p_o.święcone nowej
rza z relikwiami błogosławionej. Na na- błogosławionej.
granicznych dra Chvalkovsky'ego na prezydenta republiki uważać należy za fakt
niemal już d-0kona111y.
Na czele nowego rządu czeskiego stanie Józef Czerny, zi ę ć SzvehJ.i, zaś szczególnie ważny, specjalnie w obecnej sytuacji Czechosłowacji, resort ministra spraw
wc-wnętrznych obejmie prezes partii agrariuszy dr Beran. Dotychczasowy premier
gen. Syrovy n.ie wejdz·ie - jak słychać do nowego rządu, nał-Omiast otrzyma god-

iw. PioCra odbgla sic W€zorai

1f

.uroczysta
beatyfikacja
matki
Cabrini.
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LIZBONA, 14.11. - Dziennik „Dia1io dziennika znalazła szeroki oddźwięk u kode Noticias" wystąpił z inicjatywą posta- biet portugalskich i w ciągu krótkiego cza
wienia w Lizbonie pomnika Chamberlaina su zebrano z drobnych składek już powa:z dobrowolnych składek matek portugal- żną kwotę 87.000 eskudów. Pomnilk ma
skich. Pomnik ' ·ystawiony będzie w imie- stanąć na jednym z placów Lizbony.
niu „wdzi~c zn~ch matek".
Inic_iatywa

Straszna

.
,
sm1erc
,

trzech

•„

ska

~w dląb

Franco

si o 7 km

linii nifprzgjaddtkith

:8'1-!ROO~, 14.1 t. - Radio Nation al do trzy rządowe samoloty myśliwskie zostały
\nosi, ze wo4ska gen. Franco zdobyły wzgó strąco ne.
.,t.:_!'a 556, 561, 582 na odcinku rzeki Ebro.
Wieecor.em o godi. 22,30 zdobyty zost::ił •
WYMIANA OSóB,.
sz~y-t Pomar i w~eś PasareJl.o.
W ci ągu „ LIZBONA, 14. 11. - Prasa donosi, że
nie<lzie1i w~jska gen. Fr~\CO p o sunęły ~ ę oczekiwana jest wymiana po 400 osób z;
na ~m J)dC~1n~u o 7 km ~v głąb linii ni e- każ? ej strony pomiędzy rządem gen. Fran
przyJ~a?'els!ćeJ. Droga Pasarełło - Alascol co 1 rządem w Barcelonie. Rząd barceloń
d;> ~lix . został.a :ałkowicie ~bsadzo na. Na- ski zezwo lić miał na wyjazd z Madrytu
~c1a n1eprzy1ac1ela n~ odcin~u Tr7mp z~ osobom, któ?"e znala zły schronienie w am~
. stały"9dpar+e. W czasie walki pow1etrz'H'J basadach zagranicznych.

---ooo---

UCZDIOW

~k1en1t1!11nl~
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~eimu
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~!natu
na
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na pod-wórzu gimnazjum.

R~YM , 14.11. -

Grupa uczn iów, ćwi-/ bi1na, niedostatecrnie umocowana, runęła.
na wysokiej drabinie na podwó- Trnech uczniów p o niosło śmierć.
rzu gimnazjalnym, uległa wypadkowi. Dra

czących

na5tąpi

n~~zwyczajnym

WARSZAWA, 14. 11. - Jak twierdzą
w kołach ?obrze. poi~formowanych, Sesja
nadzwy.cza1.na Se1mu t Senatu dla ukonsty
tuowan1a się nowoobrainych Izb ustawod~wczy7h . zwołana ~dzie na 25 lub 26

7.amordowany s~!t.retarz ambasady niemieckiej na katafalku

b1eż. m1es1ąca.

. Trumna ze

.: złożona

DO I ar

e::,, •

Bezpośrednio

po tej sesji ma podobno
przez rząd premiera
Skladkowslkiego dymisji na ręce Prezyden
ta R. P. Będzi e to jednak dymisja formalna, która nie zostanie przyjęta.
•
nastąp ić zgłoszenie

z9stanje wSi 'i muzeum

s11
2

. Francja znosi

loter~e

aż do czasu
śmiertel ne go

Cłt:bo,

wybudowania godnego niewodza narodu grobowca .

:du

ni~

Mussohni w

ulic:a ...

kościele

RZYM, 14. 11. - Z wielkim uznaniem
dla Mussoliniego podkreśl aj ą w Rzymie
następujący epizod z dni ostatnich .
Syn Mussoliniego, Bruno, wraz ze swą
małżonką udali się po zawartym małżen
stwie do bazyliki ś w. Piotra. W orszaku
zn a l azł się również „duce", na którego widok zgromadzony tłum wybucha okrzyłka
mi „evviva". U wej ścia do świ ątyni Mussolini zwró cił się nagle do tłumu: „Cicho!
Tu nie ulica, tu Dorn Boży!"

Min Reynaud ale umaje gry przypad~u
PARYŻ, 14. 11. Jeden z dekretów
min. Reynaud przewiduje zlikwidowanie
loterii narodowej. Dekret ten wywołał oze zwłokami zamordowanego przez Herszta Grynszpana sekretarza niegromne wrażenie we Francji.
1
miecldej ambasady w Paryżu von Ratha - na katafalku
Lo-teria została na nowo wprowadzona
we Francji dopiero przed killku laty. Cieszyła się ogromnym po·.vodz·eniem. Pierw
sze ciągnienia miały charakter święta naDZiś PREMIERA! KRóLEWNA GWIAZD
r-0dowego, a wygrywający wielki los w na Wołyniu..
w wzruszającym do łez filmie p.t.
wysokości 5, (później 3) milionów franSOKAL, 14.11. - Na Wołyniu niedaków, dawali się słynni w całej Francji.
leko Sokala nad Bugiem znaleziono podZ iesienie loterii - zdaniem min. Rey- czas wi erceń geologicznych pokłady węgla
l~eżyseria~ Allan Dwan. W pozostałych rotach gł. JEAN HERSHOLT. naud __ zachęci Francuzów do wie.l<szej
kamiennego. Jest to gatunek węgla bardzo
Nadpr. wspaniały dodatek kolorowy WALT DISNEYA oraz kroni-ka pracQ.Witości.
cenny zbliżony typem d() węgla dooiei Tygognik PAT„ 1
Ceny miej~~ n-3 W§Zy~tkie §~.i~e ® 54 su.
„:
c.kiego .w RQsii.
·
·
I

Trumna

I

10 dni

zwłokami Ata turka.

.
ANK~RA, 14.11: T1uecka Agencj~
·, Tełegrat1czna donosi, że trumna ze zwłoka
....._.
mi zmarłego prezydenta Kemala Ataturka,
2
Bank Polski notował dziś rano dolary po uroczystościach pogrzebowych, złożona
. po 5.28 i pół, funty szterlingi po 25.2i, fran zostanie prowizorycznie w wielkiej sali
; ki szwajcarskie 120.20, franki francusk:e muzeum etnograficznego w Ankarze. Przy
14.10, liry włoskie 19.00.
trumnie zaciągnięta będzie stala warta ho~
1
norow.a. Trumna po.wstainie w sali muzeum
I
/

I
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Wagonik z1n1ażdżył J{Órn.ika.

Dwote

dzi~c:i

oplakute

śmiert

ojc:a.

KATOWICE, 14. 11. - W podzie- żej Balik, który w ostatniej c'i1wili zauwarniach kop. „Eminencja" w Katowicach- żył nadjeżdżający wagonik i nie z.dążył już
Dębie wydarzył się wczoraj tragiczny wy w porę odskoczyć w bok.
padek przy pracy, którego ofiarą padł
Rozpędzony wagonik wpadł na górnigórnik Eryk Bolik z Wełnowca.
ka, zabijając go na miejscu. ZwłOiki nieMianowicie od po~iągu oderwał się szczęśliwego umieszcŻono w kostnicy lecz
ostatni wagonik, ~tóry niczym niehamo-1 nicy Spółki Brackiej w Katowicach. Osie\\'any ruszył w dól po pochylni. Nie~zczęś- rocił on żonę i dwoje dzieci.
de chciało, że na torze znajdował się ni-

''Trzy ofiary awanturników
KlłWAWM POlłACHUllKI.

WIELUŃ,

14. 11. - Do szpitala W. W.
św. w Wie·luniu, przywieziono trzech dotkliwie pDbitych mieszkańców wsi Wolenczyzna, .gm. Skomlin: 34-letniego Antoniego, 29letniego Jana braci Szczecinów oraz Wypycha Stanisława, którzy w czasie bói,ki doznali szeregu obrażeń z&danych siekieraJlTli,
11oże.m oraz tępymi narzędziami.
Tłem zajścia i w tym wypadku są OSOtbiste porachunki z tą różnicą, że naipastni-

-

cy są znanymi awanturnikami, a pobici spo
kojnymi włościanami.
Sprawcami napaści, których było kil~u z
20-letnim Romanem Spychałą na czele _
zai·ęła się policja.

Stan pobitych, a szczególnie Jana Szczerciny który doznał poważnego zranienia gło
wy oraz został żgnięty 1kilkakrot·nie nożem
w plecy: t szyję jest dość paważny.
---ooo- '
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ZAGADKOWE • OSTllZEILERIE w El. E. !

Zdarzenia i "W'ypadki
Francmki gabinet obradował od g. 10 rano
• do wieczora nad ootaleczn} m wykończeniem dek re
tów, będących odzwierciadleniem n()wej polityki go
spodarc:zej i społecznej rządu:
.
'
Dekrety i,-ootały 0 gło~zone Jesz-cze wczoraJ "' nory
Jak wyni,ka z relacji postrzelonego ,ta-I . Najważniejsz.~ cloty-::zy zmiany ustawy o 40-goWIELUŃ, 14. 11. - Na terenie gminy
. n ·n·
strzelec" , -·, ł ości za 'cie- cfa1nnym tygodnrn prucy.
Siemkowice w lasach pańslwCl'wych w cza- Je
1. l~ZY
.
\".SZCZq
P . ,g · l!
Dekret zakazuje organizacji pracy przez pięć dni
sie nielegalnego polowania na bażanty po- .kającym P1ątko~sk1m st'.zel~J4C ~o. mego w tygodniu po 8 godzin. Praca w tygodniu mu•i h)ć
strzelony został w zajladkowych okolicznoś JCSZC~e dwukrotnie lecz nie. szk?dllwi~.
· rodoż-0na na szebć dni lub na pięć i pół dnia. Każ
ciach 25-letni Piątkowski Michał. mieszka- , Ntc.fortunny an"!at?r b~za1~tO"°'. . me, ba- dy kierownik przedoiębiorstwa ma prawo dyspononiec wsi Miętno.
c?ąc, ze sam .POnI~ste od~o:v1edz1alno~c za, wania tylko 50 godzinami dodatkowej pracy i pła·
Piątkowski wybrawszy się do lasu z flo- mel~galne. pos1ad.~n~e bro.m. I pc•lowame
cić. musi 10 procrnt od zarobków pochodząrych w
werem własnej konstrukcji, zapędziwszy się zaw1ad.om1ł ? za.1sc1~ pOltC]ę,
.
sto•owania godzin dodatkowych.
dość daleko za bażantami, do których strze
.zaw!adom1ona J?OhCla pro~adz! w sp~~- I Deki'et zakazuje umów zbiorowych, zmierzaj,
lał kilkakrotnie, lecz bez rezultatu, wracał ~le te! doch?dzerne,_ dc,patru.1ąc s1e w. ZaJS- c)-.:h do zmniejszania wydajności pracy.
do domu przez las późnym wiecz01rem. W c1u us1łow~ma zabó.1stwa na tle osobistych
z kilkudziesięciu innych wymienić naleiy:
pewnej chwili z ciemności padł strzał i P. porachunikow.
I Dekret o re·waloryzacji zapasów :r..łota w Banku
.
odczuwszy ostry ból w plecach rzucił się do
Stan rannego P„ ktory otrzymał postrzał Francji po kursie 170 franków za funta szterlinga,
uci ez ki.
W plecy śrutem - nie jest groźny,
dekret' podwyższający podatek dochodowy od upo---OQO
sażeń i opłaty stemplowe, dekret p-0dwyższający PD·
datki konsumcyjne od kawy, cukrii, tytoniu, wina
i benzyny, dekret o podwyil~zeniu oplat pocztowych
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Cll!IC AWA •• PlłAWA UDEZPIECZBRIOW
A
.
Z Wilna donoszą:
W Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Wilnie była rozpatrywana sprawa,
która wzbudza duże zainteresowanie wśród
klientów wszelkich towarzystw ubezpieczeniowych, specjalnie zaś tych towarzystw, które ubezpieczają na życie.
Chodzi o 20 tysięcy złotych. Wdowc: po
Rucleńskim dochodzi tej sumy ocl Towarzy
stwa Ubezpieczeń „Przezorność", w którym mąż jej był ubezpieczony. „Przezorność" nie chce tej su·m y wy:płacić, motywu
jąc, że klient oszukał Towarzystwo.
P. Rudzińsk.i w swoim czasie spełnił
wszystkie warunki, które mu podyktowało
Towarzystwo „Przezorność". Podda~ się
skrupulat-nie badaniom lekarzy, opłacił
wszelkie składki i l p.
Traf chciał, że p. Rudziński po ubezpie

WJbar6w

Wczoraj odbyły ria lat 63, żona naczelnika Prokuratorii l
c,ię we w~zy•tkkh m·iMtach woj.flw.ódz.kich neralnej we Lwowie, Dundzylak Maci j,
Polski zebrania Wojewódzkich Kolegiów lat 48, rolnik, Semkowicz Aleksander, l t
Wyborczych, celem dokonania wyboru se- 53, introligatorJ Pulnarowicz Władys ' ,
natorów i ich zastępców.
lat 53, rolnik, Inż. :rwo~ydło Mikołaj, lal
54,
urzędnik pryw.
W Lodzi zostali wybrani senatorami:
Wszyscy
wybrani bez głosowania (vrt.
1. dt Bolesław Fichna, a,d wokat, 2. Ed27
ust.
4
ordynacji
wyb. do Senatu).
mund Wil<:zyński, urzędnik Ubezpieczalni,
Na zastępców senatorów wybnno:
3. Błażej Stolarski, rolnik z powiatu brzeRakowskiego Tadeusza, lat 40, ziemi ~,11izińskiego, 4. StanisJaw Hempel, b. poseł
na,
Witeka Jana, lat 51, nauczyciela, ')r.
R. P. w Teheranie, 5. Tomasz Wasil ews ki,
Fischera
Adama, lat 49, prof. u/j. k., ~uli
em. kier. szkoły powszechnej w Łodzi.
Zastępcami zostali wybrani: pp. Wan- mirskiego Witolda, lat 64, przemysłowr1,
da Norwid - Neugebauerowa, Tad eus z Sza Inż. Boja Mariana, lat 54, przemysłowca,
niawski, Józef Socha, Józef Piotrowski i Mazurkiewicza Kazimi erza, lat 67, p rof.
gim n.,
Leonard Rojewski.
POLESIE:
M. ST. WARSZAWA:
Wybrani zostali: Pacześniak Frai.ciWybrani zostali na senatorów: Beck szek, lat 58, przeds. budowl., Mile ·icz
Józef lat 44, minister spr. zagr„ Barci- Władysław, lat 45, lekarz.
l~.1ws'ki Stefan, lat 45, kupiec, Dąbkowski Na zastępców senatorów wybrano: Jędrze
~)'.~fa n, lat 54, ppłk. w st. sp., Miklaszew- jaka Feliksa, lat 40, kpt. W. P. w. s. s., o~.'.;i Bolesław, lat 67, prof. S. G. H„ Sta- sadnik, Sadowskiego Eugeniusza, lat t6,
1::yński Stefan lat 45, prez. m. st. Wa·r- nauczyciela gimn.
>:::iwy, Szelągowska Anna, lat 58, dziaS'fANISŁAWóW
iaczka społ.
Wybrani zostali: Dr. Zarzycki Fercly-Na zastępców wybrani zostali: Lipnand, lat 50, gen. w s.s., Hordyński E miczyński Sta,nisław, lat 74, grafik st. celian,
lat 47, adwokat.
,·hu, Dr. Pietrasiewicz, lat 43, lekarz, AlNa zastępców senatorów wybrano: Dr
hrycht Wacław, lat 55, dyr. p. z. u. w.,
Kotłowskiego Stanisława, lat 75, lekarza.
'iiżycki Władysław,
lat 63, dyr. gimn„
Liczkowski ego Mikołaja, lat 56, .wójta.
Ciepliński
Władysław, lat 52, robotnik,
śLĄSK.
Szulc Mieczysław, la,t 43, prof. micjsk.
Wybrani zostali: Kornke Rudolf lat 54,
szk. zdobn.
prezes Zarz. Gł. Powst. śl. , Grajek Micba
WOJ. WARSZAWSKIE:
lat 55, prezes Zw. Górn. ZZP., Drozd-0w s'd
Senatorami wybrani zostali: Koc A- Marian, lat 40, dyr. Izby Przem. Handl.
dam, lat 47, płk. w st. sp., Przedpełski
Na zastępców senatorów wybraM:
Bolesław, lat 42, rolnik, Rembieliński Jan, Halfara Rudolfa, lat 54, burmistrza, Dr.
lat 41, dziennikarz, Róg Michał, lat 55, Wilimowskiego Maksymiliana, lata 5~, ledziennikarz, Budzanowski Józef, lat 51, l~a rza, Gondzika Jana, lat 48, lekarza dent.
burmistn;.
WILNO.
Na zastępców wybrani zostali: Radlic
Wybrani
zostali:
Prystor Aleksander,
ki Ignacy, lat 46, adwokat, Miedzianowsk
;łk. w s. s„ Dobaczewski Eugeniusz, !at
Władysław, lat 53, adwokat, Szymańsk·
·2, płk. w s. s. lekarz„ Kami1iski Włady
7dzisław, )at 41, urzędnik pa11stw„ WaJ W, lat 45 prezes Izby Roln.
-.;iak Stavislaw, lat 52, prez. m. Płocka
Zastępcami en a torów wybra·ni; Nim· l:orouewski Ludwik,, 65, rolnik
kiewicza Antoniego, lat 45,
nauczyciela,
KRAKóW.
Ch<nzelską Matyld<;:, lat 45, dr. farm., GórSenatorami wybrani zostali: Inż. Sko- skiego Konrada, lat 43, prof. U.S.B.
zylas Stanisław, lat 53, prof. ak. górn.,
LUCK (woj. wołyńskie)
Ir. Stryjeński Władysław, lat 49„ lekarz,
Wybrani zostali: Geclrojc Tadeusz, lat
łyr. Pa1istw Za·kł. w Kobierzynie,
48, prezes Sądu Okr. w Łucku. Ks. Nosaf1uch Kazimi~rz, lat 48, b. poseł, Gal1ca lewski KaŻimierz, lat 67, probos~z rzym'\ndqej, lat 65, em. gen.
sko-kato!. we Włodzimierz u. Puławski IgZastę.pcami wybraJJi zostali: Po chmar
nacy, lat 52, prezes Izby Przem: Handl. w
·.: Bolesław, lat 56, prof. gimn., inż. Gro Lublinie,. Tymoszenko Sergiusz, lat 57, inż.
~ws}ti Karol, lat 55, ziemianin, RutkowZastępc a mi senatorów wybrano: Slad'.d Witold, lat 47 un:. pryw., Dr. Bogaa- ki-Rojjnowa Honorata, lat 49, dyr. gimn.
nowski Wincenty, lat -łZ, przemysł.
zaw. w Równem, Starczewskiego Stanisla
wa, lat 44, ziemianina, J eusa Konstantego,
LWóW:
W.ybfani zostali: Dr. Kolanfowski Lu- lat 62, Prezesa Izby Rzem.1 Masłowa Midwik, lat 561 prof. U. j. Kl Bal"tl9wa Ma-. ~łaja! lat 61l prawnik.
Łódź,

. Policja wdrożyła„ <lochodz~ni~ ce'·em ustale na stanowisko wojewody lwowskiego, a wojewoda
nta przyczyn tragedn Starzynsk1ego.
Biłyk ma zająć wysokie stanowisko w rzqdzie.
(-) Senat politechnik.i warszawskiej, dołącza·
iąc się do hołdu innych wyższych uczelni, nadał
dyploon <loktora honorowego nauk technicznych
Marsz. śmigłemu • Rydzowi.
rę
Podniosła UL'Oi~yo!OŚĆ promocji p. Marszałka odbyła się wczoraj w południe w politechnice, w ralłATU•KOWflGO mach inauguracji roku akademickiego.
Marsznłek śmigły • RyJz wygłosił przemówienie,
w którym podkreślił zwiqzek między sztuką a ar.
trudniony w młocarni mechanicznej, A<lolf Kling. chitekturą, naHę(>llie 0 współdziałaniu techniki z
Poszkodowanemu udz.ielił pierwszej pomocy wezwa wojskiem i sprawę obrony.
ny lekarz pogotowia Polskiego Czenrnnego Krzyża.
(-) Ostatni numer „Monitora Polskiego" s
dnia 12 bm. przy1nosi nową li~tę odznaczonych.
Lista ta z.awicra m. i. nazwiska wybitnych OSO•

wybUCh gaso1cv
' • w
„A

„•••

kach robot Dl•ka

TOWIA

Uczennica pad samochodem

14 listopada. -

mochó<l powracająca ze sz,koly do domu S-letnia Stefania Pakula, córka mieszkatica pobliskiei wsi. Przejechana odniosła tak ciężkie obrażenia ciała, że okazała się konieczność na„
tYchmiastowego J>rzcwiezienia jej do szpita'.a.
Lekarz szptala Anny-Marii w Łodzi stwier·
dził u nieszczęśliwej ofiary wfasnej nie ostroiności pęknięcie kości aż w 6 miejscach. Stan
TARNOPOIJ. ' ·:-:.:
Wybrani zostali na senatorów: Wró- dziewczynki jest w dalszym ciągu b. grofoy.
Władze zainteresowaty się kierowcą samobel Wiktor, lat 41, rolnik., Dr. Lachowkz
V
1at 4 lek fL ,f; r~ki Mi
. rhnA„ nbzal się nim niejaki Tadeusz Tyczyń
aniec pow. Jędrzejowskiego.
at R, rol ,
·
<;tępe \'I senat<>rów wybran

?r.

ocl

L

· r.'

bistości łódzkich.

Złotymi Krzyżami Zasługi

odzna.:zeni zostali:

ŁóDŻ, 14.11. _ Na szosie Schodowa Góra
Naczelnik wr<l7.iału Urzędu Wojewódzkiego Ka.
_ Tuszyn Las przejechana została przez sa- zimierz Kowalski, &tarosta powiatowy w Lodzi mgr

senatoro.wie
R.P I
wczorajszrcll
w llalegiach woiewódzllicl

Now·
W1nłli

cowej 6. Starzyński strzelił do siebie z rewol·
weru. Smterć nastąpiła natychtniast, a porno.;
czeniu się na sumę 20 tysięcy złotych, za- okazala się bezskuteczna.
chor-0wal i zmarł. Wdowa, mając polisę up
·
·
b ezp1eczemową,
udała się d-0 „ rzezorności" i zażądała wypłaty tej sumy. Odmówfono. Oświadczono, że Rudziński był choJ
ry na gruźlicę j ukrył to przed lekarum . . . . . . . . . .
W J·aki sposób? Bo przed badaniem dał
lf9
sobie zrobić odmę, co utrudnia rozpoznanie
LóDż, 14. ll. - Dziś o g. 6 rano w tkalni me.
!!ruźlicy.
d1anL:znej f. Hammer i Gubar, mieszczącej się przy
~
d
ul. Kilińskiego 230, wydarzył &ię niesu;zęśliwy wyP. Rudzińska skierowała sp.rawę O są- pądek, któremu uległ Kazimiu11 Gruszka, robotnik
du i W pierwszej instan.cji sprawę przegra- firmy. Oto z nie!łotulonej przyczyny zapaliły się
la. Powództwl() jej oddalono. Apelowała od :ótne .odpadki. .<?gień w ~arodku do>trzegt _znajdu
tego wyroku, twierdząc w dalszym ciągu, J_,~Y 51 ę w po~l.tzu robotruk -: G1'u~~ka, ~t?ry po.
... · .
. ł
·
k' Ć l
sp1enył z gasniq. W pew.neJ cltw1h ga6nlca wyze mąz JCJ ~lle m1~ .;,a1~11~ru OS7.ll IW~ o- buchła, raniąc GrttMJkę w okoli~ brzui!h• i głowę
karzy „Przez-0rnosc1 I ze umarł mespo- odłamkami rozerwanej )lUszki gaśnicy.
Ogień stłumili inni rob.otnicy, do rannego uś
dziewanie. Sąd Apelacyjny po,tanowił za-1
sięgnąć opinii prof. Orłowskieao i sprawę we~a~ ~eka~ I><>!l?tow1a ratunkowego, . kthry
·
"'
~tw:terdz1ł Jedyme pow1enehowne okaleeun111.
od ro·czy ł•
- Di:Wi nlł'd ranqn pn;y ul. Paradnej na Choj
·ii:
nach ohcirci.a dwu palców ll(:ki doznał robotnik, za.

t •

wity''

Di

właścicie I

Franciszek Denys, zastępca Jtaczelnika wydziału §amorzQdowego Województwa FraneiS'J:ek Petrus, naczelnik wydziału budżetowo • gospodarczego Wojcwód1:twa Kaz.imicrz Gajos, naczelnik wydziału
zdrowia puhlicmcgo Znrządu Miej~kicgo Stanisław
Kemimcr.

Dalej dote Krzyże Zasługi otrzymali: starosta
Jerzy Roeidd z Piotrkowa, &tarosta Lazarski i Sie·
rodza, dr &ebn Rechciński z Piotrkowa, Marian
Waligóra z Lodzi, Fcanc!szek Hilfen z Piotrkowa
i an:łiltekt Józef Kaban z Lodzi.
(-) Na szc!Sie f.ódż _Ruda Pabianicka
motocyklista 23-letni Jan Ryszkowski, chcąc
ominąć nadjeżdżającego niespodzicwaa1ie z
boku 15-lctniego rowerzyste. Winciusza Iarz~bowskiego,
uległ 1katastrofie i
odnfósł
śmiertelne obrażenia.

{-) W dniu wczorajszym odbyło się w
szereg zebrań przedwyborczych w
związkun wyborami do Rady Miejskiej.
KUTNO, 14.11. - Policja tutejsza spisała
W .dniu dzisiejszym u.pływa ostateczny
protok6f vlaścicielowi majątku Łanieta, Tade11 termin usuwania braków przez pełnoimocni"
srowi L.awadzkiemu, który w dniu święta Na- ków w listach kandydatów.
radowevo 11 listopada zatrudniał pewną częś~
robotnllir ·' rolnych. Pakt ten spotka! się z o·
burzeniem okolicznych mieszkańców.

tku ziemskiego

c
le
le

Łodzi

wopara.:h metg

g

s

Z urnale

5

s.
I

II

w l.odz:.

14. l l. - Dziś o godz. 9-ei rano
temperatura w śródmieściu wynosiła 5 stopni powyżej zera, najniższa w ciągu nocy
ubiegłei 3 stopnie powyżej zera. Ciśnienie
barometryczne wzrosło do 762 milimetrów.
Wiatry północno-zachodnie. Dziś pogo-

mód
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WIAWK Młodzieży Chrześcijańskie! - Po'.sk3

M

wynajmuje pokoje umeblowane dla
z utrzymaniem lub bez
ieszk „y mogą korzystać z sali g1mnastyczej, pl . 1Ini, natrysków, czyteliii itp. Zgloszeia prz i ,nu je Sekretariat Polskiej YMCA, u\
on·usz · 4a. tel. 250-10. w godzinach od 8-23.

k'MCA -

awaler~w (chrześcijan),

, r

,

il irełt of!łosz~ń
łftia ni~ odpowiada

.

p s.i:kolny,

'Włocz kowski

I. j

„4, I ,i , ~· arze 'Ylad} .... a. , lat 1
mistrz, Zii,:tek Ig·nacy, lat 481 rolnik,

chorób Sl<órn. wcneryczn. i seksuatn.
·~~l ;,r:~;r~
przyjmtt.ie od 8 - 11 r. i od 6 - 9 wiccz.
w niedziele i święta od g - 12.30 po poł.

ul Tr.auewifa 9

DOJC'r01'

aw M, RKIE ~-- ICZ

t J4 prz mysłowiec, Adamczak J~ n,

Dr H€NRYKOWSKI

Specjał.

choroby skórne i weneryczne
ŻWIRKI i c,
tel. 128-75.

Dr metl Heary k Ziomkewski

NOWOGRóDEK:
od 7. - 8 rano i o<l 5 - 8 wiecz.
Choroby weaierycznt, m<>ez<>płcłowe i lkórae
Senatorami wybrani zostali: Wielowley
Jh,ae{t.
6-so Sierpala 2,
Telefen 118-33
ski Janusz, lat 41, urzędnik, Godlewski
P1zyjmuje od 9 - 12 i 3 - g wiecz
Józef, lat 46, rolnik,
w niedziele l święta od 9 - 12 w pdł.
Zastępcami wybrani zostali: Łukasze-
wicz Stanisław, lat 42, wauczyciel, Szymań Spec. chorób wener. skórnych I seksualnych.
NARUTOWICZA 9, fr. II piętro
ski Władysław, lat 63, inspektor szkolny.
Tel. 128-98 przyjmuje od 9-1 J od 5-9.30 w. Specjał. chorób skórn. weneryczn. i seksuatn,
TOR U N.
Leczenie prom'.ęniami Rentgena,
lllod.
Senatoram! wybrat•i zostali: ślaski Jan,
POŁUDNIOWA 28, teł. 201·93
lat 43, ziemia'1i1: 1 Bruski Dawid, lar 41, dyr.
przyjmuje od 8 - 11 rano i Od 5 - 8 wiecz . .
w niedzielę i święta od 9 - 12 w poi.
gim n.
Specf. chorób kobiecych i akuszeria
Zastępcami wybrani zostali: Marchlew
śRóDMIEJSKA 28
tel. 240-10
ski Tadeusz, lat 46, kupiec, Dobrzycki BoPrzyjmuje od 12-2 i od 4-3 wiecz.
gusław, lat 63, em. dyr. kol.
Specjalista akuszer. ginekolog. Diatermia
1>owróe1ł
Po z N A N:
tel. 170-03.
Senatorami wybrani z.ostali: Morawski Specjalista chQrób wenerycznyrh, seksualnych i skór. UL. PIŁSUDSKIEGO 51,
Przyjmuje od g. 8-10 i od 4--8 wierz.
Edward, lat 46, ziemia1dn, Dr Głowacki
ny·ch. (Gabinet roentgeno - światłoleet.n iczr)
Zygmunt, lat 61, wicestarosta kraj. Resada,
POWRuCIŁ
WIJUJl,S • DBJr'ZYBT.&
Stefan, lat 41, notariusz, Dybczy11ski Syt- PIOTRKOWSKA 7~,
tel. 181-83.
j
oa -10.30 1- 2.30 I od G- 8.30 w. w nl6d1. 1 św. t - l pp.
.
wes ter, I at 60 , naucz. wyd z. k ura tonum.
•
- - - - - - -. Zast9pcami wybrani zostali: ~akrzew Przychodnia Wenerolog;czna UL. NAPióRKOWSKIEGO 65. tel. 172-33.
(Ró~ Lubelskiej), front J plętro
ski Władysław, lat 59, przemysłowiec,
aiński Broni.~ław lat 57 wlościa·nin KoChor. w.eneryczne\ skórne t seksualne.
przyjmuje
od godz. 9- 1 w poł. i od 3-8 w.
I?
•
'
'
•
'
SpeCJalny gabmet kosmetyczny.
zubskt Teodor, lat 41, rol111k, Szulc Sta-lczynna od 9-21. Panie przyjm. Jek.-<kobieta.
nisław, lat 51! jubiler.
PIOTRKOWSKA 88,
tel 143-63. PRZYBŁĄKAŁ się wilk (suka) odebrać za zwro
P.ORADA 3 ZŁ.,
tern kosztów, Wigury 34, Nowicki.

„ •
H. ROZANER

Dr med EDWARD REICHER

„.

PAULINA LE W I

....
GUSTAW KOHN
.,.

Dr l.ACiUrtOWSKI
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DO SERCA AFRYKI.
Kocioł

ras i ludów nad jfzior~m Czad

Fort-Lamy,

w

listopadzie.
Cnari do słynnego jeziora C1ad. Zarówno Sudan francuski, jak
i cała Afryka środkowa to źródło nieustającego zachwytu dla podróżnika.
Koła prymitywnego nasz ego statku parowego z łoskotem prują jasną, po łyskują-

handlem chytrzy Haussasowie, ubrani w zwane ·„tippoje". Jest to rodzaj lektyki.
workowate szaty z bezdennymi lkieszenia- Fotel jest nakryty dachem ze słomy.
mi, wreszcie zniewieścieli Fulbesowie i Bo Z przodu i z tyłu umieszczone są krótkie
roosowie o uczernionych rzęsach.
kije, które tubylcy niosą, biegnąc jak najNa ulicach od świtu, prażonych słot't- szybciej, na głowie lub ramieniu.
cem, iście afrykański ruch i zgieik. Kręcą
Jezioro Czad, któ11e mierzy 600 kilosię kobiety i dzieci,
drobni rzemieślnicy metrów obwodu, ma wybrzeża zarośnięte
cą w sło11cu toń.
przed domami uprawiają swoje fachy, papirusami i trzcinami. Nie jest to woda,
Brzegi, zaroś11ięte wąskim pasem spa- wszyscy mówią głośno, śt'11ieją się, krzy- ale nie jest i ziemia
Jonej od żaru ziemi, ciągną się ławicami czą, ustępując z drogi przepędzanym staWśród gąbczastych mas roślinnych
piasków kol oru miodu i dojrzałego zboża. dom.
wiją się i plączą tysiączne labirynty wąs. Krokodyle w błogiej drzemce. wystawia
Opadli nas ma ~ię rozumieć, wędrowni kich odnóg i przesmyków, okalające olLe Provost de Launay, prezes Zarzą z okazji przybycia do Francji lc'il Królew1
Ją -~ .wody. chropowate g.rzb1.ety.
Za ku c. Nie s osób si 0 dzić od ich na- brzymią.przestrzeń. je~i~ra o ~olorze ~t~l~ du m. st. Paryża otrzymał od ambasadora slkich Mości Angielskich.
zbhz~nie.m się naszym zrywag się spłoszo tar~z~vości. p Zdolno~ci P\upiedkie mają lub sz~fmt, w za~cznosc1 od n1eha. NailzeJ Wielkiej Brytanii następujący list.
Ten miły prezent był pokaza:ny księż
n~ nt~~hcz?ne .c~mary ptactwa: marabu- pierwszorzędne. Targując się dla sportu i szy w1a~r podnosi kolosalne ostre fale.
niczce po jej powrocie ze Szkocji, kilka dni
„Stosując się do rozkazów Jej Królewto~v~ zo ra~1,, dzikich ~aczek, c~ranek, cz~- zabaw , nab liśm w rezultacie mnóstwo
A;ch1p.el.ag wysp: ukvor~o~ych z mułu,
temu i, w każde popołudnie od tego czasu,
pit 1.f!am1J!g?w. .Jest ich tyle, ze na chw1- rzecz/niepofrzebXych, jako to: jaja stru-, g~łęz1: pni 1 szuw.arow, n~n1es1onych przez s'kiej Mości !królowej Anglii, §pieszę prze „sklepik" był dla niej jalk nie mniej dla
lę zac1e~n~~H rnebo.. .
.
sie wachlarze, oduszki w sokie czerwo- wiry .1 ~rądy, zwiększa się coraz, podczas słać wzruszone i gorące p o dzięk owanie księżniczki Elżbiety, źródłem radości i 1a~o J~k~s czas w1da~ ~sadow10ne na ne 'buty z koźlec~j skór 'w/cięte żółte trze gdy .ie~i?ra ubywa co rok~t, pod naporem Jej Książęcej M o ~ci Księżnej Margaret, za bawy bez granic.
wspaniały „Sklepik kwiatów", który miawymosłos~1 h~bylcze. w.10sk1. Kryte slor:ią wiki z inkrustowanym?" barwnymi skórza- zagarn1aiących go wyb.rzezy.
, •
Jej Królewska Mość królowa zleca mi
sto Paryż zechciało łaskawi e jej ofiarować
Bulansld.
c?aty gubią się w c1emu bananowych lt ś- nymi arabeskami, wyprawione skóry jaszprzesłać panu swe
podziękowania i za• k b' t
~. c·1
.
d b
czurcze itp. za dziesi~ciokrotnie opuszczo- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ p ewnić pana, panie prezesie, że ten poda1
0
. emno ice
ie Y ~wsąc z any na ną pierwotna cenę. Co najciekawsze, iż,
rek jest rzeczywistą przyjemnością dla jeJ
0
błowie,
s:?odzą
do rz~kl po w~dę ..Pr~y- mimo zakleć. na Ałłac'irn, że targujący, odI Królewskiej Mości.
·
chodza pic stada wołow barainow i koz
.
•
· d
·
'
.
. .' stępuiac nam w tych warunkach ie yne
Ody .odpływamy. od ludzk~ch os1edl•1, na świ.ecie slkarby ponoszą okrutną krzyw
.
.'
.
zdarza się o zachodzie zobaczyc rrrupę rud eh 1· ł ·· r
h
t 1
. t>k .
h dę, okazało się, ze Rabytki nasze zostały
t atkn Y op, ucie aiącyc najokropniej przepła>l!one, nie licząc tego,
Cwy cał em Pnaocn.~wkyc
·.
·
· h
l ong hazardzis•kt.
w d · ·w1uo· s 1a u. 1 • .
1z po sza1onym przetrząsamu swo1c przecą
IJc ~i~n, hme_ma . spa em zyw~em, kno~ paścistych kieszeni, żaden z kupców nie
Oddział policji wpadł niespodziewanie
• d w a1u ac me :viei:ny, czyn: si ę na ryc miał pieniedzy aby wydać resztę.
do
bardzo eleganckiej zasłanej dywanami
1 ygocemy z przeimupcerro zimna
•
'
·t
::.L
.
·
W
Fort-Lamy
zakosztowaliśmy specyjaskini,
której właścicielkami były kobiety
D op ływamy d o F or u- amy.
f'
. 1k
·· u·zvwane są tam, t ak
· · s i·ę t u n1ez
· 11czone
.
i gdzie tylko damy z towarzystwa zgrywaK rzyzug
sz1a•k1,' , v1·o- iczne1 o omOCjl.
ły się w konie.
aą<:e z górnego dorzecza Nilu, pustyni liW lokalu policija zastała 30 dam, słu 
bijskiej, Nigerii i Senegalu.
chających w wygodnych siedzeniach r'apor
Spotylka się w tym malownkzym, na Słynna tancerka~~
tów wyścigowych. Wszystikie panie wypół nowoczesnym mieście przedstawicieli
proszono na ul i cę i pomimo pis'kliwyr:h pro
wszystkich ras i plemion Afryki środko
I testów poczęto demolować całe urządzewej. Suną ,,sułtani" o delikatnych twaSally Rand słynna tancerka ameryikań
nie jaskini.
rzach, na okrytych bogatymi czapra'kami ska, która występl'je nago na scenie opei
O istnieniu Jo'kalu donieśli policji mę
koniach, wo ctoczeniu przybocznej straży rując zręcznie wachla·rzaimi, dla zakrycia
i żowie żon, które często spędzały po kilka
1
·o raz dmących w trąby i przygrywających \nagości i która zasłynęła w szczególności
j g?dzin dziennie na grze i przegrywały ple
na bębenkach muz~antów.
w Chicago podczas wystawy światowej,
1111ądze zapracowane przez mężów. MężoPrzejeżdżają, wy.godnie usadowione na pozwa.na zosta.Ja do sądu na skutek skar1 wie skarżyli się, że żO'ny ich zaniedbywały
grzbietach
wielbłądów,
piękmości
z gi, za pobicie dwóch fotografów, którzy
swe ro~ziny.
Ouatdai i Arabowie, szlachetni i chmurni, chcieli ją sfotografować, gdy tańczyła
przyglądający się cudzoziemcom z niesio- nago.
Sędzia odłożył sprawę na dwa tygonyc'h przez woły i miarowo kołysanych,
wysłanych poduszkami koszów.
dnie. W sądzie ponownie ją sfotografoIdą
ascetyczni i poważni Fakisowie, wano pomimo protestu, że uwai..a za obra
którzy uczą w szkole ·ł'l'lałw:;h Arabów sy- zę swojej skromności, aby ją fotugrafowa- Wielki reformator i pierwszy prezydent odrodzooej Turcji, Kemal Atatiirk,
Jabiwwać ustępy z Koranu; zajmujący się no wraz z policjantką.
czas wizytacji szkoły dwa ty godnie przed zgonem•
Płyniemy rzeką
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Pob.ila dwu fotografów
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Duży

dom z krwistej cegły, typowa rosyjska bud9wla, mieścił w sobie wszystkie ważniejsze urzędy. Przekroczywszy brudny przedsiMek ujrzał Przemysław szereg ciemnych, okopconych sal, zapełnionych niezliczon,1
rzeszą urzędników. Jedni pisali przy długich stołac11, inni p.alili papierosy, śmiali się i rozmawiali, mało troszcząc
si~ o publiczność skupio•ą przy żółtych, odrapanych balustradach. Nawet wspniała postać Przemka, odziana
w wytworne futro nie ~prawił.a tu najmniejszego wraż~
nia. - Nie tak było przed wojną - pomyślał, wspomniawszy u służność dawn„l:t „piszczyków".
Ale pomimo tej mnogości, nikt nie chciał, czy nie
umiał objaśnić go w interesie, który mu polecił Bielawski. - Po co ich tu siedzi taika ciżba, skoro nic nie wiedzą złościł się w sobie. Odsyłany z miejsca na miejsce,
stanął w końcu bezradny. Lecz nagle z nad szklanki czerwonej herbaty podniósł się młody blondyn, z dobrymi,
niebieskimi oczami.
- Panie Roztocki ! panie dziedzicu! czym mogę słu
żyć?

Przemysław z u lgą poz R ał jednego ze swych byłych
ekonomów, który tym się odzn.aczał, że wcale nie kradł.
•,~, Pan tutaj? Od dawna? Nie w i edziałem.
- Ano, proszę pana dziedzica, wróciłem z Rosji, goły, obdarty. Przyczepiłem się aby żyć. Płacą nieźle, roboty bardzo mało, no i deputat.
Zabrał papiery, obiecał sam wszystko załatwić. Inaaej trzeba by długo czekać. Jedna ze spraw wymagała
aprobaty samego naczeJ,nika, istoty w rodzaju Jowisza,
gr-0źnej

.a

niedostępnej.

Uści snąwszy

mocno

prawicę

wybawiciela, Przemko
sale. Na dworze odetchnął mroźnym powietrzem, rz e źkim upajającym jak wino. Przeszedł się po mieście. Ruch był duży, lecz sklepy
po ostatniej inwazji stały ogołocone. Spojrzał na zegarek,
zbliżała się godzina spotkania ze Słuckim.
Kołując ostrożnie
poszedł w tamtą stronę.
Dom,
w którym mieszkał Słucki był n a rożny. Wchod z iło się
doń od głównej ulicy i od małej uliczki, a raczej zaułka.
Tym właśnie zaułkiem szedł Przemka. Spróchniałe poręcze osłaniały strumyk, czarny, cuchn ący, pokryty skorupą smarów, o tłustym fiołkowym
połysku. Z d'rugi~j
s trony rzeczki biegły chrząkając wi elki e, chud e świnie
w cza rne łaty i bawiły si~ hałaśliwie żydz ięta.
Wd rapawszy. się po wą skich, czerwonych schooach
na pierwsze pi ętro , zadzwo111ił Przemka do drzwi Słu ckie
go. Otworzyła mu malutka osmolona służ_ącai która za-

opuścił śpiesznie gorące, stęchłe

]ak wiadomo amerykańskie stacje dopóty straszyły swych słu
chaczy okl'Opnościami zap<>wiadanej wojny europejskiej i świa
towej, aż społeczeństwo podczas nadawa nia słuchowiska pt.
„Najazd micsZkańców Marsa na
ziemię" ~atnęła masowa paniJra. Nawet spikerlra Karolina
Cantlon (na zdjęciu) która w do

mu słuchała słuchowiska uległa

psycho2ie i podczas ucieczki
z domu złamała rękę oraz potłukła k-0~.

ll

raz znikła. Natomiast dały się słyszeć zgrabne lekkie kroki i do przedpokoju wbi e gła panna Sonia Słucka.
- Ach, dzień dobry, panie Roztocki! Jak się p.an miewa? - zacz ęła po francusk.u, lubiła bowiem popisywać
się swą francuzczyz·ną.

- D z ień dobry pani odrzekł z uśmi ech em
Przemko.
- Ojciec zaraz wróci, on wyszedł - on bardzo prosił, żeby pan był ł.as.kaw zaczekać.
Wprowadziła go do dług i ego wąskiego pokoju, o ścia
nac'h koloru tabaki. Stały tu mahoniowe meble, kryte poziomkowym atłasem, oraz ciemno-dębowy, szklo ny kredens. Czyściutko tu było; na kredensie migotały stare
srebra, ślicznie cyzelowane.
Sonia wskazała gościowi krzesłb pod oknem, a sarna
usiadła naprzeciwko.
P.a trzył na jej krótk ą twarzycz lrę
o drobnych rysach, .na cerę 'oliwną, która na skroniach
miała odcień zielonawo-kamienny. Włosy puszyste, przycięte równo nad czołem, były tak nieprawdoprdobnie g ęste
że robiły wrażenie czapki, z czarnego, mi eniąc ego aksamitu. Spod brwi patrzyły zadumane oczy Arabki.
Przemysław p·oprosił o po ż wolenie i zapalił
p.apierosa.
- Panna Sonia wyck-0dzi podobno za mąż? zapytał.

- A tak - odrzekła z udanym zawstyd zeniem.
- Jakże się narzeczony nazywa?
- On się nazywa Błanksztein. On ma skład manufaktury aż w Brześciu.
- Pewnie bardzo kocha pannę Sonię?
-On mnie okropnie kocha, tyiko nie moż e si ę ożenić, bo mój ojciec nie ckce da ć posagu. Ojciec ciągle n1s
zwodzi i zwodzi. Ja już się chyba z a biję, albo co?
Mówiąc to uśmi echała się tragiczn ie. Przemko obserwował spod oka czarne, jedwabne panto~e lki z pompon.ami, oraz smukł e łydki, wynur zaj ą ce s i ę spod krótk!ej
sukienki.
- P anna Sonia ma bard zo ładn e nóżki - rz ekł mię
dzy dwoma kł ębami dymu.
Zaśmi ała się krótko, zalotnie, lecz zaraz cofn ęl.a nogi
i ob c i ągnęła SU'ki e nikę na kol anach.
W tej chwili dał się sły szeć kilkakrotny dzwonek.
- Ojciec id zie! - rz ekła śpi eszn i e pann.a Sonia i wybiegła z pokoju.
Przemy sław zgasłlt papierosa i z dziwnym ś ci ś ni en i em
serca cz ekał w.p atrzony w uchyl one drzwi.
- W P.rzedP.o.koju roŻiegło się tuP..anie kilku Qar nóg

i przyciszone głosy. Nagle wbiega Słucki w rozpiętym
p.alcie z żółtych lisów i z wypiekami na policzkach.
- Panie dziedzicu, ja bardzo przepraszam, że ja się
spóź niłe m! Ja goniłem po całym mieście za Fiszbaumem.
Nareszcie go znalazłem. Zrzucił futro i uchyliwszy
drzwi, cicho p-0p rosił. - Panie Fiszbaum, niech pan tu
wejdzie.
Wsz edł mały, szczupły człowieczek, z haczykowatym no
sem w bladej twarzy i wielką, rudą czupryną. Ubrany był
w eleganckie granat-0we ubranie i białe kamasze, obło
żone lakierem. W milczeniu skłonił się Przemkowi, po
czym wszyscy zasiedli za stołem.
- Proszę pana - zaczął Słucki - to jest właśnie
pan Fiszbaum, z którym my do spółki kupili papierówkę
na Bi eretowszczyź nie. - A to pan Przemysław Roztocki,
zwrócił srę do kupca on się zajmuje interesami swego
brat.a, który jest chory.
- Tak - powiedział Fiszbaum, patrząc w okno.
- To my chcieli prosić - ciągnął Słucki żeby
pan nam chciał sp rzedać jeszcze sześćset sztuk sosny, na
wyb or.
- Z której kwatery? - spytał Przemko.
- My chcieli od Borsukowa, po trybę, aż do szosy .
- Najpiękniejszy las.
- .No, my nie chcemy złego lasu, chcemy dobrego.
Ale my też i dobrze zapłacimy.
- Możemy dać po pół dolara za sztukę - odezwał
Fiszbaum, podnosz ąc swe małe, czerwone oczy .la
Przemka.
- Pół dolara za sztukę! za bieretowskie sosny?
zdumiał się Przemko.
- Moż emy dać po 60 - 65 et. za sztukę, .ale niech
pan nam sprzeda osiemset sztuk - rz ekł Fiszbaum, bęb
n i ąc palcami po stole.
się

Przemysław

instynktownie wycz uł, ż e j e śli ci Judzie
las za znikom ą część jego wartości, tedy nie ku·
pią go wcale. Wid zi a ł, że Słucki prze do interesu, a t.a:i1ten jest spokojny i -0pa1;owany. Przez chwilę zm a gał s ę
wreszcie rzekł:
- Dobrze zgadzam się, ale pi e ni ąd ze muszę otrzymat
z gó ry.
- Przepraszam pana, my ni e m oże my wszystkieg0
od razu wyłożyć - rzekł Fiszbaum. - My naprzód damy p ołowę~ a ~o sp_uszcze niL! drzewa, to my za płacimy
kupią
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Obecny rok zaznaczył się dalszymi Oświadczyny
~"'""I~
. p os tępem w dziedzinie udogodnień dla po
'La•
: dróżujących pociągami podmie}5kimi w
. Mężczyźni się zbuntowali. Chcemy, po- Wacuś, kochanie, musisz koniecznie
: olm;bie trzech zelektryfikowanyieh linii! w1adają, nosić stroje podobne do kobie- mnie go dać, bo tobie nie jest w nim tak
: l~Jdwarszawskich. W najbliższych dniach j cych, barwne, lekkie, twarzowe i niemę- dobrze, a sobie kupisz i·nny.
dwóch dal- czqce.
Gdy on potem kupi lamy, jest to samb.
1 11astąpi oddanie do użytku
, szych tuneli w \Vawrze i Piastowie, urno- Precz ze sztywnymi gorsami, precz
- Złoteczko, patrz, jak twojemu słożliwiających nic tylko bezpieczny dostęp z nużącą szarzyzną!
neczku cudnie w tej lamie! - i znów albo
'do peronów, lecz również swobajną ko.co p~stępcow~i, już w tym celu pozakla przymilając się, albo z płaczem, groźbami
munikację pieszą pomiędzy przecięf~i kój dali szafirowe, z1elione i ceglaste (papuzie i awanturami tak będzie nalegać, że biedak
leją czc;~ciami osiedli. Na ukończeniu· ~naj k?lo;y) m~rynarki i. dumn.ie ~hadzali z pod musi ustąpić.
duje si)! rów•iież budo\\ a nowecro dwou:a nieswnymi głowami, „godni prekursorzy"
W rezultacie przyjdzie do tego, że mał1 w Wawrze, który będzie jeszcz~ w b. ro ... n·owej. C!ry:
~tanowisko ~eh w tej w~żnej żonek będzie sobie przerabiał i donaszał
ku oddany do użytku, a stary zburzony. !'sprawie .nie Jest po:baw10ne ~ł~sznosc.i.
stare toalety żony, a potem i córek. One
-:- Jakto, k.ogut Je~t barwni.eJszy o.d ku- tylko będą sobie sprawiać nowe suknie,
Poza tym wydatnie zwiększo110 o~wietlenie peronów i dojście do nich. Tereny zaś 1 r~•. mdyk od .mcly•czk1, . a napvspanialszy męża zaś będą dręczyć na przemian uctustacyj i przystanków ogrodzono ażuro- J k10I. stworze'lll~ ma byc s:aryrn tłem dla cia zazdrości, pożądania, krzywdy i bezwymi ogrodzeniami żelbetonowymi. Duży r swe1 kol~orowe1 .towarzyszki?... .
.
sil ności.
postęp zaznaczył, się również przy upa. ~·otez po':"-01! sklepy z ll!aterialarn1 męBędzie się widziało, jak różne zna.komi
rz;1dkowaniu szlaków między stacjami. Inw sk.i~i corat 1askraws~eł maią ~~st~wy. t-0ści w swoim zawodzie będą chadzać w
westycje kolejowe w samej stolicy ześrod Ro~ 111.oko~orowe ~.atena y, zupe me iak ci.a~ niemodnych, podn.iszczonych, za luźńych,
kawały się dokoła budowy monumentaln=- ~vm.e1sze damski~, "'. pasy, kraty, rzuciki lub za ciasnych szatach, odziedziczanych
go dworca Głównego, który już na }esie- 1 kołeczka. pyszni~ si~ teraz. za szybą ~y- po żeńskich członkach swej rodziny, upon i roku przyszłego będzie oddany do u- ~ta~ową. 1 przycią~a~ .zarówn?.. irobi~ty <lobniwszy się w tym z wyglądu do jakiejś
żytku. Poza tym nastapiło skasowanie Jdak 1 tmęzczyz.n, boktóJUZ nie n:a rozmc~ mię- zubożałej elegan.tki z prowincji, lub prote. d
. .
• ż
zy owarem, z
rego ,mozna uszyc gar- g-0wane1· wny z przytułku.
. kt'
prze1az'ł u w ktpoziomie u1. . e1azneJ,
ory n·t
dl a pana, a t ym, koi"'
· b.1erze na
.
kł
t·
ur
uvry się
Oczywiście, do tego pan domu narazi
s tanowi P.un .. prz.y.spa.rz. aiący wie1e op) suk·n·ię dla 1·e!to małz' "-nk"i.
t k
k
k
R
t
ó
~
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się
jeszcze na nienawiść i szykany całej
~ . omum acp 1;1 1 ~JS ~eJ.. ozpoczę 0 r w
W karnawale na pewno zobaczymy na swej żeńskiej służby, która będzie miała
n~ez .b~.dowę defi.ni.ty,„ nei tr~~y na włącze balach barwne fraki męskie z mienią·cej się żal do niego, że przywłaszcza sobie rzeczy,
1
nie h~ 1 1 .radomskiei.. do. stacp .Warsz.a~a lamy i kolorowego jedwabiu, a może na- które jej się należą ina mocy prawa zwycza
Zachod111a.' po ukoncze111~ ktorei skróci St~ wet z szyfonu i tiulu. N a nogach zaś za- }owego. MożHwym w takich warunkach bę
czas prz~iazdu z ~adom1a ?o Warszawy: miast niewygodnych lakierek nowoczesny dzie tylko życie kawalera lub rozwiedzio-T.o~ koleiowr b~dzie zagłęb'.on!\ ab~ waz pan będz.ie nosił jedwabne pamtofelki.
nego, którzy jedyni będą mogli swobodnie
rneJSJ_j! artene, Ja~: Al.. żwirki 1 Wigury,
Męscy. krawcy musr.ą na gwałt iść choć pysznić się w tęczowych wspaniałośdach
szosa -.Krakowska 1 kolei el~kt.r~czna .do na kilka tygodni na naukę kroju i szycia i cieszyć s-ię życiem jak barwny motyl, poGrodz1ska rnog!y przekracza_c 1.rn1~ kole10- z tych modnych tkanin do swych koleża- ważny paw czy ptas,.i do.n Jua·n _ kogut.
wą górą bez w1ęksugo wzn1es1en1a.
nek, kraw~-0wy.ch, żeby zdążyć na SylweZr-0zumiałe, że w takk:h okolicznościach
* * *
stra z nowymi kreacjami; projektodawcy mężczyzna będzie jak najdalej omijać ołUruchomiono już od dawna oczekiwa- n-0wycdh :as-0nów iłwydda~idwda pożświęclo tarz, a gdy Już go ożen.io.no, dążyć do u. .
t b
d w· ł
ł
.ne mo zie na gwa t wy aJą mo ne urna e woJ.nienia się 1·ak na1·prędze1· z 1·eg'O wię. ną lmię au o usową na
is ą, ąctącą z odpow.iednimi modelami, a instytuty pięk
d
d
śródmieście z żoliborzem. Linia ta obsłu- Mści szkolą nowy personel, bo lada chwila. z6wN.
i giwana jest przez cztery wozy .odchodzące wypłyną jako aktualne zagadnienia: „Pam
amaca1nym owo em tego nrniejsza
. co 10 minut z obu krańcowych stacyj. Li musi mieć ładny dekolt", „ramiona pana sprawa sąd.owa.
. nia rozpoczyna się na placyku ~rzed pa~ muszą mieć gładkość aksami·tu", „pa.n mu• l~cern St~szica W· ~iej~cu, g?z1e wz,nos~ si mieć taką a taką kibić J tyle a tyle cenREJTERADX.
, się pomnik Kopernika 1 przebiega Krak. •tymetrów w taHi" które dostarczą im noDaw.id Goldberg był bez posady, nie
. ~rzedmie~cie.m, .Nowy?1 ~jazdem, Wxbr~e. wy.eh klientów. '
.
miał ani grosza pieniędzy, a marzył 0 rnodzem Gdansk11? 1 Gdynsk1m,_ ul. Kr~sms~1e
Ta. nowa moda, wspólna dla mężczyzn nym ubraniu: niebi;ska w kratę .cie~~iejgo do pl. Wilsona. Na żohborzu ~est Je- i kobiet byłaby bezwątpienia pożytecziną szą - maryna:ka 1 brązowe w 1aśme1sze
den tylko przystanek stały przy zbiegu ul. innowacją dla wszystkich, gdyby, niestety, pasy - . spodnie.
Krasińskiego z ul. Czarnieckiego. Pozosta. podobnie zresztą jak i inne wynalazki np.
Wobec tego oświadczył s.ię Surze Rółe przystanki rozmies.zczono, wzdłuż auto. samochód i telefo•n, nie uderzała znów w żanykwiat i za wzi~ty od niej posag wystrady nad Wisłą, oraz w śródmieściu.
.naj,potrzełmiejszą dla państwa i)1stytucję- ekwipował się według ma1zeń ~ mody a
· . b ,
'
"' * *
małżeństwo.
g dy na d ~ze dł ter~1n s 1u u, Jak przystało
Na Wybrzeżu Kościuszkowskim przy
- Duszko - powie mąż do fony - na czt-0w1eka, lubiącego wyg6dne życie,
ul. Tarnka odbyła się uroczystość przeka- obejrzyj, kupiłem sobie materiał na strój zwiał.
zc;nia P.rzedstawicielo1t1. Armii elektrowni w.ieczorowy.
Panna Sura Róianykwiat s\derowala
.
•
poiowet ufundowanej przez pracowników
Pani patrzy - piękny, szafirowy aksa- sprawę do Sądu, który skazał 111euczc1weJ\\iejskiej Elektrowni Warszawskiej dla mit.
go wykwintnisia na 8 miesięcy więzienia,
L<Czczenia 20-lecia odzyskania Niepodległo
Przymierza. A:e}l, jak jej w nim ślicz- z zawieszeniem.
ści.
nie!
.
! ,
I•
I

żona

-.... ,,...

z Tarnowa

donoszą:
decydowało, iż nieszczęśliwy już ki!ka raWielką tragedią było życie 35-letniego zy usiłował rozstać się z życiem, czemu
Zdzisława Zymuly, młynarza w Tarnowie, jednak w porę przeszkodzono.

który tknięty paraliżem nóg, od kilku lat
jest przykuty do łoża. Oczywiście nie moie
on praco wać. Młoda jego żona Stanisława,
zmuszona pracować na utrzymanie rodziny, niezależnie od gorzkich wyrzutów, zaczęla mu od pewnego czasu odmawiać pożywienia. Straszne położenie choreg') za-

Wczoraj pod nieoberność domowników
paralityk poderżnął sobie brzytwą gardło,
uprzednio założyw szy na szyję pętlę, na
której zawisł. W stan.ie beznadziejnym odwieziono go do szpitala.
Prokurator wszczął dochodzenia przeciwko nieludzkiej żonie.

- - -,o oo

Czasem z miłości
można napraw de; oszal~t
ZE STANISŁAWOWA donoszą:
Przed trybunałem sądu okręgowego
w Sfa.nisławowie rozegrał się epilog tragicznej miłości 25-letniego mieszkańca
Odaj Horyhladzkich, Michała Berezowskie
go. Berezowski kochał się w Marii Kowban, z którą zamierzał się ożenić. Na
przeszkodzie jego planom sta,nęła matka
narzeczonej Berezowskiego1 która odmówiła im udzi,elenia swego
błogosławień
stwa i zabwniła córce widywać się z Be
rezowskim. Maria Kowban ł&two po.godzi
ła się z losem, tym bardziej, że o Jej rę
kę czynił również starania Michał Smolij,
któremu zresztą dziewczyna sprzyjała.
Na tym tle doszło między Berezowskim,
a jego ukochaną do nieporcnumienia, które omal nie zakończyło się śmiercią, bowiem Berezowski pod wpływem zazdrości usiłował zastrzelić Smolija, a narzeczo
ną zabić siekierą. Berezowskiego aresztowano i stanął on przed sądem stanisł<l!
wowskim w dniu 4 kwietnia rb. Wówczas
na rozprawie znowu omalże nie doszło
do trag.edii, bowiem Berezowski dowie-

dziawszy się, że jego narzeczona wyszła
za mąż za Srnolija, w pewnej chwili rzucił się do okna i zamierzał wyskoczyć z
2 piętra na bruk .•
Dzięki przytomności umysłu obrońcy
oskarżonego i przy pomocy strażnika wię
ziennego udaremniono oskarżonemu doko-

nanie zamachu samobójczego i na wniosek obrony wysłano Berezowskiego do
Kufparkowa, celem zbadania psychiatrycz
nego. W wyniku przeprowadzonej obserwacji, biegli lekarze psychiaitrzy orzekli w
swym parere, że Berezowski cferpi w sto
pniu dość znacznym na ograniczenie umysłu. W wyniku roz1nawy został Berezowski skazany na trzy lata więzienia..
WTOREK, 15 LISTOPADA.
Warszawa I (Raszyn)
f inne Rozgłośnie Polskie.
6.30 Pieśń poranna
6.35 Gimnastyka
6.50 Muzyka z płyt
7.00 Dziennik poranllJ

7.lś Muzyka z płyt
8.00 Audycja dla szk6ł
8.10-11.00 Przerwa
11.00 'Audycja dla Hkół
lłA„IO M'
11.15 MuZJka baletowa - płyty
11.57 Sygnał czasu i hejnał • Krakowa
PONIEUZIALEK, 14 LISTOPADA.
12.03 Audycja południowa
Ja.00-15.00 Przerwa (progiamy lokalne)·
War87.awa I (Raszyn)
,,Mam 15 lat'; - powi~ć Janiny Morawakiel
·
f inne Rozgłośnie Polskie.
· 15.00
dla młodzieży
15.15 Skrzynka ogólna
1 ~.oo Słm:howisko ·dla mlodzieły
1:1.30 Mua,ka obiadowa .,, wykonaohi orkiestry Roz 15.30 Muzyka obiadowa - z Łodzi
glofai Wileńskiej
16.00 Dziennik popołudniowy i wiadomo§ei gospo.
dar cze
16.00 Uziennik popołudniowy
16.20 Przegl11d aktualnoici finansowo - gospodr
'16.08 Wia~mo~ci 1.osp&darcze
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16.20 Kromka naukowa
116.30 Recital śpiewaC'lJY Włodz. Dcrwiesa
16.35 Koncert kameralny - z Krakowa
16.45 S:i:ltlo hezpiecme - pogadanka
17.0S Podróż przez Tybet Wschodni _ r I' t
e re on 16.55 Utwory na dwa fortepiany - z Katowie
h Poznania)
l 7.2a N<>we możliwoścl dla przemysłu polskiego 11.20 Audyrja muzyn:na - 1 Pomania
p<>gtia-ka (z Krakował is.oo
Aud-yc~a dh•.~"i
17.30 Z pic~nit po kraju
18.30 Audyc1a żołruerska
18.00 udycja dla wsi
19.00 Przemówienie
19.15 Koncert rozrywkowy w wykonaniu małej or- 18.30 Audycja dla robotaików
19.00 Koll>':ert rozrywkowy - z Torunia
kiestry P. R. i in.
- - 20.35 Audycje informacyjne: Dziennik wieczorny,
20.35 Audycje informacyjne: Dziennik wieaomy,
wiadomości meteorologiczne, wiadomości spor.
wiadomości meteorolopczne, wiadomoiei :por.
towe. Nll!z program na jutro
towe, nasz program
21.00 Z tekj pol~kich pieśniarzy - koncert
21.00 Komert orkiestry P. R. Ignacy Paderewski: 21.55 Gospodarstwo literatury w Odrodzonej Polsce
Symfonia H·moll ,,Polonia"
(szkic literacki J. Kaden • Bandrowskiego)
22.05 Nowości literackie
22.10 Audycja kameralna w wykonaniu węgierskie.
22.25 Recital lortepian'wy Józefa Turczyńskiego
go .kobiecego kwal'ł.etu smyczkowego
22.55 Przegląd prasy
22.55 Przeględ prasy, 01tatnie wiadomości dziennika
23.00 Ostatnie wiadomości dziennika wieczornego,
wieczornego, wiadomeici meteorologiczne
komunikat meteorologiczny
23.0S Wiadomości z Polski (w jpvku niemie6'i:im)
23.05 Wiadomości z Polski (w języku francuskim) 23.15-23.55 Program Warszawy II
23.15-23.55 Program Warszawy Il

W okresie pierwszych dwóch miesię
cy b. roku szkolnego Wydział Oświaty i
PlłZ~IClll9'CH
Kultury zorganizował dla słuchaczy swych
rlacówek oświatowych 126 wycieczek, w (
Z WJłna donoszą: „. 1 _
n ość do pracy zarobkowej.
Przed rokiem z górą popełnił w Wilnie
Machtejdowi wytoczono proces karny.
któ1ych uczestniczyło ok. 2600 uczniów;
przeciętnie więc w wycieczce brało udział san1-0bójstwo młody kup·iec żydowski, nie- Sąd uznał powództwo cywilne Ciurlanisa
ot'· 23 uczestników,
jaJs:i Herc Machlej. Nad ranem znalezio.no na podstawie którego Machtej miał mu pia
Lódź, jak Raszyn, oraz:
g-0 wiszącego w ogr6dlm obok swego mie- cić 100 zł miesięcznie w ciągu 10 lat.
Łódź, jak Raszyn, oraz:
5.30 Pieśń poranna
Kiedy wyrok uprawomocnił się Machszka·nia. Samobójstwo to wywołało w sfeMuzyka obiadowa - z Katowic
5.35 Muzyka poranna - płyty
tach kupieckkh, a szczególnie wśród płci tej odebrał sobie. życie. Ciurlanis stracił na 14.00
H.50 Lódzkie · · - lómości gie-!dowe
oduy•anir 11.15 Muzyka baletowa - płyty
pięknej, wielkie pcoruszenie. Machfej bo- dzieję otrzymania pieniędzy. W rniędzycza
programu
14.00 Koncert życzeń Łódzkiej Rodziny Kadiowej
14.50 Łódzkie wiadomości giełdowe i odczytanie
wiem znany był jako lew żydowskich sa- sie jednak dowiedział się, że Machtej po- 18.00 Rozmowa z radiosłuchaczami
programu
lo·nów towarzyskich.
zostawił pewną majętność. Wytoczył więc l!!.10 Muz)ka z płyt
18.20 O wszystkim po tronku
15.15 Literatura przez 111ikr0Con dla wszystkich:
W swoim czasie Machtej wra.cał w to- proces cywilny przeciwko opiece mieniem 18.25 Wiadl\mości sportowe lokalne
,.Szabla na kilimie" - Stan. Rachalew!kiego
warzystwie kolegi w stanie podhumorzo- Machtejda, domagając się 12 tysięcy lło 22.0;j Życie kulturalne
18.00 Patos muzrcimy
22.15 Koncert rozrywkowy
l 8.25 Wiadomości sportowe lokalne
nym z „Pal ais de Danse". Na ulicy Wi- tych.
22.55 Wiadomości bież,ce
leńskiej pomiędzy nimi a niejakim CiurlaPowództwo to rozpatrzył Wydział Cy- 22.15 Koncer. rozrywkowy
23.0~ Zokr.f.r1~n · r ~tHl..-rvi
I 23.05 Zakończenie audyeyj
nisem, na tle rywalizacji o wdzięki pewnej wilny Sądu Okręgowego w Wilnie. Okazało
:i
iunE:
f.ordan·serki, d·oszło do starcia. Ciurlanis się jednak, że nad mieniem Machtejda nie
GRYPA. PRZEZIEBIENIE
rzucił się na Machteja, który wydobytym ma jeszcze prawoą10cnej opieki. Wobec
BtlLE &ŁD~~ ZEBOWi tp.
z kieszeni kluczem zadał mu ciężkie uszko- tego proceso droczono, powód zaś zwrócił
ll
~ ~la„cb pn>nk6w zo m. lab&. „ltOGutEKA
dzenie ciała. Ciurlanis przez dłuższy okres się do Sądu Grodzkiego z prośbą o natychtwerzy miliony potrze81t„ na budowte .
GĄSECKIEGO
czasu przebywał na kuracji w szpitalu, al miastowe wyznaczenie opieki nad mie11i~m ~~~~~~~~~
LI
.;-. tt 4Pii!r.ow4illl lllolenlcmym w T O REB ICA C H
•··.
- -· -- .
gdy wyszedł stamtąd stracił częściowo zdoi samobójcy.
pO saic ekrętó w wejeaayCał
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J. BARRES.

Milionerzy

-Przepraszam sem

młodzieniec.

-

mruknął

pod no-

Dlaczego pan nie uważa? - zapyta
la zniecierpliwiona.
- P.anno Wilson! - młodzieniec daW przeddzień ślubu Muriel doszła do
wniosku, że kocha J;ma i z tego wzgl~du piero teraz ją poznał. Co u paini słypostanowiła
nie wychodzić za niego za chać?
.
mąż.
~ Ach, Jim Rolland!
.erzed tygodniem Muriel Wilson, była . Na odchodnym Jim zaproponował Munajbog.atszą dziewczyną Nowego Jorku. Na riel, aby r;izem z nim zjadła kolację. Muzajutrz mijał ostatni dzień, w którym mia- 1 riel zgodziła się n.a to. Odpowiadało to boła grać rolę bogaczki, albowiem po 24 go- wiem jej planom rnatrymoAialnym. Jim był
dzinach opinia publiczna dowie się, że Bank podobnie jak ona sierotą, i odziedziczył olAntona, który z.awiadywał jej wielkim mie- brzymie mienie.
niem, zbankrutował i że ona stała się nęPo tygodniu Jim poprosił o jej rękę.
dzarką.
Muriel zgodziła się na to i i·azajutrz J dzie
_ Na życzenie rz ądu - oświadczył siątej mieli spotkać się przed ratuszem, aby
jej radca prawny, który przed tygodniem wziąć ślub w urzędzie stanu cywilnego.
zakomunikował jej o bankructwie banku Muriel odpo·.vi.adał tak, skromny ślub, poopinia publiczna dowie s i ę o tym dopiero nieważ na urząd zenie z wielką pompą bra
po tygodniu. W ciągu t~go cz.asu jest ~ani kło jej środków. .
.
jesz.cze milionerką, Munel Wilson. Niech
Następnego d111a będę panią RollanrJ.
pani wykorzysta te .kilka dni i bo~ato wy}- znów mi.lionerką'. p~n;yślała. i:1u~iel, all'
dzie za mąż. Jedy111e w ten sposob moze myśl ta nie s.praw1ała Je] r.adosc1. J• 1 z pe
pani sobie zapewnić przyszłość.
wnością ?igdy nie z~pomn.i jej t~go.' że wy
Muriel zdruzgotana na ducha podeszła szla za 111eg-0 za mąz dla iego pieniędzy.
do windy. Gdy wychodziła z windy, potrąGdy zaczęło świtać, Muriel powzięła
cił ją jakiś młodzieniec,_ który w pośpiechu decyzję. Oko~o ósmej zaj.ęla miejsce r1a
ipuścił kabinę.
ławce w ogrodzie i zaczęła pilnie studio-

l

wać ogłoszenia.

Pomimo

kryzysu wiele
pracowników.
Jak na przykład wielki dorn towarowy John
son w związk u z wzmożonym ruchem p„zed
świątecznym poszukiwał sił pomocniczy:::h
i to bez żadnych kwalifikacyj.
Zmęczona przybyła wieczorem do skro
mnego pensjonatu, gdzie wynajęła tani po
koik. Leżąc w łóżku jeszcze raz zamyśliła
się nad przebiegiem wypadków i stwierdziła z zadowoleniem, że słusznie postąpiła, a
poza tym była szczęśliwa, że już od następ
nego dnia będzie pracować w domu towarowym. W ciągu następnych dni Muriel
przeżyła istne katusze. Nie przyzwyczaj:>na do pracy wracała z domu towarowego
tak zmęczona, że od razu kładła się do łó.lka i z.apadała w ciężki sen.
W sobotę Muriel otrzymła pensję. Trzy
mając kopertę w ręku, skierowała się do
windy. Drzwi kabiny otworzyły się i kilku
mężczyzn
wyskoczyło z windy.
Jeden
z nich potrącił Muriel.
- Czy nie może pan uważać? - zapytała ostro.
- Przepraszam „ . Mu riel!
- Jim! - rzekła oszołomiona Murirl.
- Co ty tu robisz? - zapytał Jim a
ujrzawszy w jej ręku kopertę, do<lał. - To
przedsiębiorstw poszukiwało

piony
zna cze k F •O •M I ._ b

znaczy, że pracujesz tutaj?
mnie? Powiedz, prawdę, bo ja chciałem
- Tak .. w jaki sposób dowiedziałeś podle postąpić. Dopiero w nocy poprzedza
się o tym?„.
jącej nasze zaślubiny doszedłem do wnk>- Jak długo pracujesz... - przerwał sku, że byłoby to oszustwo. Czy miałem
jej.
z tobą się ożenić, gdy zostałem zrujnowa- Od„. od tygodni.a...
ny? Z początku starałem się o twą rękę tyl
- A więc w ciągu tego czasu przeby- ze względu n twoje pieniądze. Teraz wiesz
waliśmy w jednym magazynie i nie wiedzie/wszystko i możesz mną pogardzać.
liśmy wcale o tym! wykrzyknął.
.
. .
- A więc i ty tutaj pracujesz? - zaCzr tw~~e P!e 111 ,d~e były w Ban~u
pytała Muriel.
Ben on.a, 1. dowiedziałes ~1.ę o b.ankructw.e
- Oczywiście, pracuję w oddziale eks w tym dmu, gdy spotkal1smy się w domu
pedycyjnym. A ty?
adw~lrnta~
,
- Jestem sprzedawczynią bielizny.
Jim ~ki~ął głową..
. .
Jim zaprow.adził ją do ławki, stojącej
, --: Jimie, - Murie.l se.rde~zn~e s~ę :opod oknem, gdzie swobodnie mogli rozrna- zes?1 1 ~la, -:- gdy ~ow1.edz.1 ał:~ s.1ę, ze 1ewiać.
stes bi~dakie.m,. chc1ałes .ozenie. się ze m.:;~
- Nie wiem dlaczego tutaj pracujesz, dla ~o~ch pieni~~zy, ~ J~ chciałam wy1sc
ale muszę cię prosić o wybaczenie ... Oba- za ciebie dla t\\ o.eh pieniędzy.
wiałem się, że mnie z,nienawidzisz. Ale nic
- A więc każde z nas chcią.ło nabrnć
moglem inaczej postąpić. Gdybym jednak drugiego, ale miłość weszł" w paradę tym
uczynił inaczej, straciłbym szacunek do sie- wyrachowaniom i żadne z nas nie reszto
bie..
na spotkanie, czy tak? Ale teraz już nas
- O czym mówisz?
nic nie rozłączy kochanie, prawda? - i za
- O naszym spotkaniu przy ratuszu, nim Muriel zdołała coś oclpowiedzieć, wzL1ł
na które nie przyszedłem.
ją w ramio,na i gorąco pocałował.
- Sądziłam, że tylko ja nie przyszłam
rzekła Muriel, rumieniąc się.
- Też nie p_rZJ.1l.Złaś! a więc kochasz
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przeerali w Irlandii tutko 2:3

Piłkarze

W Dublinie polska reprzzentacja piłkar
:;ka rozegrała ostatni w tym sezonie między
;: aristwowy mecz z Irlandią, ulegając jej
2 :3 ( 1:2).
.
Wynik uważać należy za sukces naszej
-J rużyny, trzeba bowiem pamiętać o· tym,
: ~ Irlandczycy na swoim gruncie są nie do
.JOJ<0nania. Ostatnio u siebie rozgromili oni
:~zwajcarię 4:0. Zachód Europy, który wła
śnie ter.az ma pełnię sezonu ligowych rozg:ywek ~ceni ~iew_ą'.pliwie wynik naszych
piłkarzy Jak na1Jep1e1.
Zawody odbyły się w obecności 35 tysięcy widzów. Na meczu obecny był prezy
dent i premier Irlandii.
Drużyna nasza grała b . ambitnie i wykazała dobrą formę. Irlandczycy energicznie i ostro atakowali. Ofiarą takiej gry padli obaj polscy bramkarze, którzy odnieśli

kon.tuzję. Najpierw kontuzjowano Madejskiego, którego zastąpił Mrugała, po tym
po przerwie nieszczęście spotkało Mrugalę
i wobec tego ponownie bronił Madejski,
gdyż Mrugałę zniesiono z boiska.
Prowadzenie dla Irlandii zdobył Fallon,
drugą bramkę strzelił Dunn. W 17 minucie Wilimowski uzyskał punkt dla Polski.
Po zmianie pól trzecią bramkę dla Irlandii
strzelił Carey, dl.a Polski zaś Piontek.
W d~użynie polskiej najlepiej wypadł
Dytko, niespodziewanie słabo zacrrał nieza
wodny dotąd Góra. W ata'm na b pierwszy
plan wybił się Piointek. Wit:.11 )WS·ki wobec
szybkich i energicznych przeciwników mi:ił
utrudnione z.adanie.
Sędziował Niemiec dr Bauwens, który
dopuścił do ostrej gry co przykro zemśc!b
się na Polakach.
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Wczoraj odbyły si.ę dwa mecze piłkar
skie w mistrzostwach kl. /\. Drużyna KP.
Zjednoczone zremisowała VI. Pabia.nicad1
z PTC, dzięki temu wysunęła się n.a pierw
sze miejsce w tabeli, wyprzedzając Wimę
lepszym stosunkiem bramek.
W drugim meczu Ł TSO pokonał-0 Union
Touring I-b 2 :0. ŁTSG zajmuje w tabeli
: tzec;ią lokatę i obok Burzy jest obecnie
g roźnym rywalem Wimy i Zjednoczonych.
Szczegóły odbytych
zawodów są na:s : ępujące:
ŁTSG UT 1-b 2:0 (0:0).
Mecz rozegrany na boisk·1 UT zakoń
czył się por.ażką gospodarzy, pomimo. iż
'.':ystąpili oni z sześcioma graczami ligowy
liii. UT miał do przerwy przewagę,
Je(Z
n!e potrafił jej wykorzystać cyfrowo.
· Po przerwie ŁTSG zdobyło w 5- ej min.
bramkę przez Bineckiego, zaś w 12-cj
:· „zez Voigta. WŁ TSG dobrze grał Mikołaj

•

•

•

RIEPlłZYGOTOWAlA DlłUIWJł-'
źle rozpoczęli bokserzy polscy między
• • •

narodowy sezon meczem we Wrocławiu.
Zbyt wczesny termin dla meczu zastał naszych zawodników bez przygotowania. To
iuż jest winą z:~iązk~. Forma. Sob~ow!a~
k~, Cz?rtka, P1sarsk1ego, Khmeck1ego 1
Piłata !est rezultatem bra.ku poważnych
spotkan, bra~~ oboz~ treningoweg~. Zbyt
łatwo oddahsmy N1emcon: zwyc1~~two.
Stosu?ek c~fr?wy 12:4 na ich korzysc spo
wodu1e w ~w1e~1e sportowym Europy komentarre me miłe dla nas.
Tymczasem przecież przy pewnej dozie starannóści, i zapobiegliwości PZB.
mó.gł wyruszyć do. m~~zu wrocławskiego
z zespołem przyna1mme1 o 25 proc. lepszym.
Sukcesy Indywidualne Rotholca i Kolczyńskiego wynikają z talentu tych zawouników, a nie z ich przygotowania, tak jak
z braku przygotowania wynikają porażki
Sobkowiaka, Czortlka - (który nigdy nie
zawodził) i Pisars'kiego.
Zwycięstwo nad teamem bokserów łotewskich nie wyrówna porażki we Wrocła
wiu. Może być tylko przeglądem „narybku" reprezentacyjnego dla trenera i !kapitana związkowego.

1'

CHWAt~ PUDERWODĘ TOALETOWĄ

W Toruniu drugi garnitur bokserski
Polski walcząc przeciwlko Łotwie odniósł
zwycięstwo w stosunku 12:4. Lendzin ła
two po·konał Timmermanisa, ale nie potrafił go znokautować. Wbrew oczekiwaniom
Janowczyk w koguciej wadze przegrał nie
znacznie z Trusisem, w piórkowej debiuta,n t Skałecki w pięknym stylu wypunktował Tregersa, mając go już w pierwszej
rundzie na deskach, w wadze lekkiej Kozłowski przegrał
z Knisisem na punkty
rozciąwszy przeciwnikowi brew.
Gdyby
nie ten wypadek, powodujący przerwanie
walki Łotysz napcwno przegrałby przez
nolkaut. W kategorii półśredniej Lelewski
wypunktował Tiasto, w średniej Szułczyń
ski w. brzydkiej walce pokonał na punkty
Balod1sa, w półciężkiej Leśniak nie bez
trudu pokonał Sultersa, a w ciężkiej Biał
kowski pokonał Lembergsa. Była to najbrzydsza wal'ka w meczu.

-

FORVIL

- '•
7 maja "" PolscP

-

grac będą piłkarze Anglii
'>.(

NOCNE DYżURY APTEK.
a) Noey d:cisiejszej dyżurują apteki:
S. Kona i S-ka, Plai: Kościelny 8, A. Charemzy,
Pomo~ska !2, _W. Wagnera1 i S-ka, Piotrkowska 67,
l. Za_Jlłcz.k1ew1c~a i S-ki, Żerom skiego 37, Z. Gor.
czycluego, Prze1azd 59, M. Epsztajna, Piotrkowska
225, Z. Szymaiiskicgo, Przędzalniana 75.

piłkars~ich koła~h angielskich krążą

Wyniki techniczne walk w ramac'h me- półohc1aLne w1adoraośc1, że na wiosnę roku 1939 angielska reprezentacja rozegr.ać
czyk w obronie oraz a~ak, z.::ś \\' UT najle- czu Polska - Niemcy były następujące. ma szereg spotkań w Europie.
piej wypadli Liske w bramce i świętosła-.1\· W wadze muszej - Rotholc pokonał na
Podawane są następując.! terminy:
ski w ataku.
punkty Obcrmauera, w koguciej - Sobl'.<o
7 maja w Warszawie przeciwko Polsce,
Sędziował dobrze p. jędraszczak. Wi- wiak przegrał na punkty z Wilkem, w piór
14 maj.a w S.udapeszcie przeciwko Wękowej - Buettner pokonał na punkty
dzów 600.
grom,
Przedmecz rezerw 3:3.
CzortlJ<a, w lekkiej - Auernberg znlYkauto
2_~ maja w Belgradzie przeciwko Jugow PABIANICACH.
wał Kowalewskiego w drugiej rundzie, w
sławu.
·
PTC _ ZJEDNOCZONE t :1 ( 1:1).
półśredniej - Kolcz~ński .. zwyciężył na
. ,„
. . Ob'ie tpunkty Muracha,
w sredme1 - BaumgarM ecz s ta ł na 111s11.1m J?Oz1om1e.
kt
ł p·
k'
ół ·
isars tego, w P c1ęż- MATHIEU - BOROTRA - BRUGION
bramki padły w pierwszej połowie, przy , :n. wypu~ ow~
0
czym dla łodzian strzelcem był Francman, I kie1 - Kl~meckt 1' k_o~ai?~ został na pu_nk
zwycięzcami turnieju w aPryżu.
a dla pabianiczan Kubicki.
~y przez \, ogta, . w c1ęzk1e1 Runge zwyc1ę
W
Paryżu rozegrany został międzyna
zył na punkty Piłata.
rodowy turniej tenisowy w hali.
Tabelka Kl. A. t.Z.O.Jł.N. przybrała obecW grze poje<lyńczej panów zwyciężył
nie następującą postać:
Borotra, bijąc w finale swego rodaka DeTRIUMF BOKSERóW ARGENTYNY
bram.
gier
pkt.
w mistrzostwach państw amerykańskich. stremau 4:6, 6:2, 6:3, 6:0. Uprzednio w pół
15:9
1) Zjednoczone
8
11 :5
W Buenos Aires o.dbyły się zawody finale pokonał Borotr.a Chińczyka Kho-Sin
t.5: 11
8
11 :5
2) Wima
·bokserskie o mistrzostwo Panameryki. Z wy Kie w trzech setach.
20:10
10:6
8
3) Ł.T.S.O.
W grze podwójMej panów zwyciężyła
jątkiem wagi lekkiej wszystkie tytuły mi18:11
10:6
4) Burza
8
para:
Borotra-Brugnon, b~jąc w finale pabokser~y
Aq,~entyny.
strzowskie
zdobyli
g
11 :16
9:9
5) W.KS.
W wadze muszej Trillo, w koguciej rę Boussus - Feret 2 :6, 6 :4, 6 :2, 6 :4.
19:14
7:9
6) S.K.S.
8
W ,grze pojed)lńczej pań pierwsze miej
Goocio, w piórkowej Rodriguez, w lekkiej
11:10
7) P.T.C.
7
7:7
La gay (ChHe), w półśre<lniej Berta, w śre sce zajęła Mathieu, która pokonała w fina10:4
4:2
8) U.T. 1-b'
3
dniej Bah.amonde, w w półdęikiej Meni- le P.1nnetier 6:3, 6:2.
9:13
9) Sokół (Pab.)
7
3:11
3:13
9:24 chell.
10) Sokół (Zgierz) 8

leleleng

Pogotowie Mtejskie 102-90

Pogotowie Czerw<>nego
Straż Pożarna

,.

101-01

Wycieczka do

ORVGINALHET'ILKO
ZNAKIEM

z TYM
BEZOl!ANICZ NIE

ELASTYCZNE

„.

•
+„OL

PA'rEN7 !SRA.Ne.
700.
'PATENT AMER. N1uo5g,701

"+

*

* *

W meczu piłkarskim klasy B grupy p1biaoickiej w Rudzie Pabianickiej Krusche
Ender pokon.ał RTSG 5:0 (0:0), zdobywając bramki przez Chwaleckiego i Fiszera
(po 2) i Pawk>wsdciego. Sędziował p. Wian
kowski.
Huragan pokonał Strzelec (Sieradz)

- - - - - - - - - - - · 2:1 (1 :O).

Sport
-

kilku

słowach.

W ramach rozgrywek bokserskich o mi- rowąż i Kulla po 2, Przybysz i Ja ź nicki.

D"a

strzostwo Łodzi odbył się w Pabianicach mecz Polonii strzelcami bramek byli: Lubo jacki (2,
J ruiyn l<.rusche Endera i Hakoahu. Krusche w tym jedną z karnego) i Dabor.
•::1dcrowi przyznano zwycięstwo walkowerem,
Sędziował p, Pichelski.
·
„ y ż Hake>ah miał zdekomp'-etowany skiad. Ta ll
- Mecz bokserski o mistrzostwo warszawbera nie dopu ~ c i l leka rz, \Vtlo\viński miał nad- skiej klasr A Polonia - Makabi zakończył się
„.- .1~; ę, a Moszkowiczowi brak wagi. Rozegra- wynikiem remisowym 8 :8.
Sytuacja u'-egła w
1 .1 mecz to\varzyski, który zakończy! się zwy- Warszawie po tym meczu
wyj a śnieniu:
mil : stwem Hakoahn w stosunku 9 :7.
W wadze strzosrwo zdobyło Okęcie, które weź mie udziat
i. . 1
szej Rossman (Ii) pokonał na punkty Jarma w walkach o mistrzostwo dru żynowe Polski,
. ,wskiego II. po sy ł a jąc go w pierwszej run- zaś do klasy B spadają PZL i Makabi,
' :·e parokrotnie na deski, w koguciej Gramb.1
- W meczu pił k arskim towarzyskim w
" E) nie miał przeciwnika, w Piórkowej Bia'- Kraikowie Wisła pokona/a Garbarnię 3 :1 (2:0).
1. ·tok (H) znokaurowal
.Młynarczyka. (w 11. Bramki dla Wisły zdobyli; Artur (Z) i Oraci:,
1 .:ndzie) lecz zostal z.dyskwalifikowany za nie dla Uarbarni Wowak.
.- ra widłowy cios. W lekkiej Wdowińs ki poko- W Ppznaniu odb y ł s i ę turniej koszyków:i:i l przez techn. k. o. w II-ei rundzie
Usiej ę· ki męskiej. Pierwsze miejsce w turnieju zdo( .J:), w półśredn i ej Z:-·lberberg (H) znokautJ· była drużyna KP..V (Poznań) przed Polonią
,„al niespodziewanie w II. rundzie Kilańs kiego (Warszawa), AZS (Warsz.).
(;(E), w średniej Maf1kowski (KE) pokonał na
- Hokeiści katowickiego Dębu przygotowur'Unkty J a błońskiego (tt), w półciężkiej Wald- ją się pilnie do nadchodzącego sezonu. W rb.
ll'an (li) oo najciekawszej walce meczu zremi- Dąb zamierza zaanga żować trenera kanadyj•;owal z Krawczykiem (KE) i w cieżkiej Mosz- skiego i posiada ·i uż w tej chwi'·i trzy ofe rty, z
l,o wicz (ti) znókautowal w II rundzie Kraszew kiórych najpowa żniejsze jest zgłoszenie 22-lets kiego. Scdziowal w ringu p, 1Borowski, a na niego franka Ney'a. Kanadyjczyk ten w ubie·
glym sezonie występował w londyńskiej dru ży
punkty inż. Wolczyńs-ki.
- Sytuacja u dołu tabeli w drużynowych nie Wembley Lions i polecony zostal przez se
mistrz<>stwaclt bokserskich lódzkiei klasy A nie kretarza angielskiego
związku
hokejowego
u'.egla jeszcze ostatecznemu wyjaśnieniu. Spad Ahaerna.
k; em do klasy B są obecnie najbardziej zagro- W obe c ności 8 tys, widzów ro z poczęły
fone KE - 4 Pkt. i KP Zjednoczone 5 pkt., się w hali w Stuttgarcie międ zynarodowe za;)! zv czym decyzja zapadnie naiprawdopodob- wo<ly w hokeju na wrotkach.
:!1ej po meczu tych dru żyn, który odbędzie się
W pierwszym spotkaniu walczyły dru ży n y
w Łodzi 20 bm.
Niemiec i WloGłt . Zwycież yli Wlosi 5:2 (O:l,
- Dziś odbędz ie s ię o godz. 20 w sali Tea- 2:0, 3:1).
h:i Popularnego przy ul. Ogrodowej 18 mecz
Niemcy oolcena'·i drużynę Francji 9:2 (O:t .
l.uJ ~erski o m;~ trzostwo drużynowe klasy A: 5 :O, 4: 1).
:KP - Zjednoczone.
- Kolarz wioski Puibello us tanowił na tv- Oddział łódzki Po'.skiego Touring-Klubu rze Vigorelli J>o<l Mediolanem następuj ą ce noi~ntanizo\\ al autom~bilowy „P?ścig za l_ise~"· ,,.e rekordy świata: 70 km - średni a szybr'1erwszy zna l azł „lisa" we wsi Doma111ew1ce kość 43.480 km. na godz. ; 80 km - 1 :55 ;OO, t
te-O.. Nirnstein na maszynie Citroen. Drugie godz.; 2 godziny - 83..152 km.
ll';eisce zaiąl M„ Rozenblatt, trzecie p. Brodzka
- Znany Plł'w ak niemiecki Balke, mistr•
!wszyscy z P.T.K), czwarte Kowalska (Auto\ Eurcpy, zaatako wa ł w basenie plywackim \\
mobil·Club Warszawa). fmpreza była b. do- Bremie rekord świata na 100 m st}' Iem k'-asycz.:rze zorganizowana i ciekawie przeprowadza- 11ym.
ua.
Balke uzyskał czas I :09.5 min„ co stanowi
W Warszawie odby ł s ię towarzyski nO\\T rekord ś wi a t a , lepszy od doh•chczasomecz pilkarski międ zy Po'-onią warszaws ką a wego rekordu o łl.3 sek.
Polon i ą
kaP.,..ińską. Zawody zakończyły s i ę
Wprawdzie ameryka ński pływak Jack KaZW}'Cięs twem dr.użyn y warszawskiej w stos.un- sley u zysk a ł w konkur encji powyższej wynik
ru ~:. (I :2). W Pierwszej polowie goście za- ie:r:zcze lepszy, 111ianowicie 1:08,6 min. ale w
nlza!1scy przeważali, jednak w drugiej opadH nieprzepisowym basenie.
na silac»· BJ?~ki dla warszawian zdobyli:· Odwww zz:;

I

od 18-22/XI.
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PRZYBŁĄKAŁ się

kowska 260.
*Mt

pies ceter

brązowy,

sprzedaje

Wagons - Lits f Cook
Łódź,

PIOTRKOWSKA 68
telefon 170-77.
-

_. ._....

,

Co nas po pracy rozweseli?

Piotr-

Więzienie

CASINO A

4

~

I

bez krat.

- .....-„.

.

•

CORSO - Czarny księżyc. ~ · ·
EUROPA: - Indie mówią.
GRAND KINO: - Prefesor Wilczut.
IKAR - I. Prawda zwycięża. II. Dwaj
mężowie pani Vicky.
JAR - Na scenie: Wielki marsz; na
ekranie Mary Dow.
METRO: - „Jezebel".
MIMOZA - Wrzos.

I

!-.„„4.· • •:.·.~-_, ~

\. l -

'

~

'·

.

Ułan księcia Józefa.
PAŁACE: - Kobi eta, którą kocham ..•
PRZEDWIOśNIE: Druga młodość.

OAZA -

RIALTO: - Indyjski Grobowiec.
RAKI_E.TA: - Druga młodość.

STYLOWY - Pobrali się za wcześnie ••
TON. - ó sma żona Sinobrodego.
ZACHĘTA: - I. Rok 19 14; 11. Robert
Bertrand.
TEATR

POLSKI

Dziś

(C'.ogielni ana 27).
w pon iedzi ałek teatr ni eczynny.

Dziś

w

TEATR POPULARNY.
poniedziałek

teatr nieczynny.

BIBLIOTEm -

wYs-:·i"\ ,· ,

MIEJSKA IlIBLIOT EKA PUBLICZNA (ulic~
\.ndrzeja 14) otwarta dla publ icz ności codziennie
;>róca nied ziel i św i ęt od g. IO do 21, w soboty
•d g. 10 do 19.

Bilety okrfłgowe
15.to dniowe,
Mł esił2 ezne
i abonamentowe
na 10 przejazd6w

·~

Mistrzostwa Narciarskie
Europy w Zakopanem

YIUZEA -

od 18-24/Xl 38

.

Bilety wstępu na

cuw:u

66 °/o znłłkł

„_,,,....,....,,,....., ~ „-.

Cena zł. 52,-

do BERLINA

I '

JAK JEDWAB

„.-.....

CZERNIOWIEC

o Ł A agumioae "-

K

szpry<::howe i tarczowe wszelkich rozmiarów z wieloletnią gwarancją po cenach naj
niższych poleca

z

I

Cena zł. 55, -

~------------------------Wg.:iee;zka

rzonvm zjeździe koleżeńskim. Dotą.d zgłos._,
ły koleżeńskie zjazdy nast. roczniki; 1888,
1901, 1902, 1903, 1906 i 1908.

GtóWNA 7, TEL. 269-81.
Niedziela, dnia 20 lisoopada 19..18 r. godiziina 8.30 Pontyfikalne Naboże11st wo odpra- S
K O I'.. .A. TA. N C O W
wione przez J. E. księcia metropolitę dr.
T •J WARZYSKJCH
Adama Stefana Sapiehę w kościele św. Anny, godz. 10 pochód na Wawel. Złożenie hoł
Karola Trinkhausa
du Uniwersytet-Owi Jagiellońskiemu na rę ce
Łód:i. Andrze~ a 17 tel. 259-77.
]. Magnificencji pana rektora i Senatu AkatLekc1e odbywają ste w grupach 1 oddzielnie.
demickiego.
Informacje i zgloszenia przyjmuje Kancelaria
•
orzy ul. PIERACKIEOO 17. Tel. 207-91 (daw.
Na Wawelu złożenie wieńców na gro- Ewangelicka), codziennie <lo godz. 20-ej, w niebowcu króla Jana Il.I Sobieskiego, wi elk!ego dzi elę i święta od 14- 16-ei
wychowanka sz1kół 1-m. B. Nowodworskiego
·
~~~z w kryp.cie ~arszałka. Józefa Piłsudskie
Na zakonczcme apelu1emy do tych byłych wychowanków i profesorów, którzy nie 1
otrzymali do tej pory wpro~t od Komitetu
fest skóra twarzy po ogoleniu się
oqchodowego ~rogramu uroczystści natych
mydłem fJX1N
m1astwe podanie swych adresów do gimn a~
zjnm im. B. Nowodworskiego, Plac Gro- qNDULACJA trwała komplet 5 zł. z gwaran
ble 9. Roczniki, które zamit~rzają odbyć ko- Cl<J.• grube naturalne loczki i szerokie fale.
le żeńs.ki e zjazdy w czasie uroczystości jubi- „Jozef". Nawrot 54-a. tel. 191-85.
leuszowych prnszone sa o wc ześniejsze zawiadomienie dyrekcji gimnazjum o zamie- PRZYB ŁĄKAŁ sic pies - doberman. Do odebrania
jewski. za zwrotem kosztów. Ul. Gołębia 7 Ma·

.lh,i. l'ronJ lwowa·

'RYG I

Wycieczka do

gości.

l okazji

~

266-50

i

od 19-24/XI.

PaAstw. Uce1m i Gi1H11itlm Im. a. Nowodworskiego w lr1k1wie,
Sabota, ci.inia 19 listopada 1938 r. gQdiŁil
na 9 uroczysta Msza św. odprawiona przez
J. E. ks. biskupa d-ra Stanisława Rosponda
w kaplicy gamnazjalnej w ~achu przy placu Groble, godz. 10 zebrame b. mabttrzystów
poszczególnych roczników w salach szkot...
nych, godz. 12 otwarcie wystawy pamiątek
z wiązanvch z historici sz.lcół Nowodworskich, godz. 16 przedstawienie w teatrze
im. J. Słowackiego i ŻAKA KRóL, ustępy
ze sta rych kronik A. E. Balic.kiego, odegrane przez wych ćiw anków zlcoły. godz. 20
zebranie 1kolcżeńskie uczestników zjazdu i

.,

BIURO PO DRO ŻY

POLSKIE

tel

350-lecia

uroczystości

Program

tel. 8

t.6dz, Piotrkowaka 16 65

• • •

n.a boisku łódzkiego Sokoła
ciekawy towarzy&ki' ·mecz piłkarski międ zy
I A-klasową Wimą a leaderem klasy B Soko
Iem. Mecz zakończył się zwycięstwem Wimy w stosunku 3:1 (~:1).

102-40

Ubezpieczalnia Społeczna 197-65
Tow. Przeciwżebracze 277-62

•

Odbył się

Krzyża

133-33
Pogotowie Pryw. Lek: Chrz, 1111-9
j

.'

WINSZUJEMY,
Jutro.' Gertrudzi e.
Wschód słońca 6.~6.
Zachód słońca 15.-45. ·
Długość dnia 8.49.
Ubyło dnia 7 .20„ /
JY2Jlę4

iV-'

WYSTAWA OBRAZóW prof. art.-mal.
.\NTONIEOO WIPLLA p.n. „Nasz krajJbraz, góry i morze", przy u:. Piotrkowskiej 113, otwarta od godz. 10 do ·o w.
Wejśc i e na F.O.N.
SALON SZTUK PI ĘKNYC H KAROLA
ENDfGO, Na w rot 8. tel 153-55.
~YSTAWA ZBIOROWA łódz1ki ch a rtystow ,Plastyków oraz wyst.::t\1a pośm '. ertna
prac s. p. M!JrCe!ep;o Sprusinka w loka lu
SPS- u P ark Sienkiewicza.

, Jutro

n

obiad:

Zupa szczawiowa z jajkiem
b~~Wii s~~tlQtk~ z iąbłek. '

,

CiRA NICE KRAJOW EUROPEJSKICH!

ZMIENIAJĄ SIĘ

BARDZO
aitrwalszr st1n na pograniczu

hisza1ńsko

.CZĘSTO.!
-portugalskim

W ciągu roku bieżącego dwukrotnie
już zmieniły się granice na mapie Europy. - To, chyba, koniec świata! - woła

(konferencja ambasadorów r. 1920); z i Danią 124 (r. 1814); z Norwegią 33 laNiemcami i Łotwą lat 19 ,(traktat wersal- ta (r. 1905); Turcja ma 2 granice: z Bu!
skir. 1919); Luxemburg ma 3 granice: z g<irią ma lat 25 ( r. 1913); z Grecją ma
li konserwatywni kartografowie, którzy na Francją, Niemcami i Belgią, wszystkie l<ll 15 (r. 1923).
n-0wo musieli zabierać się do kreślenia trzy mają po 71 lat (r. 1867); Lotwa ma
Węgry mają 4 granice: z Niemcami
granic. Nie mieli słuszności. Po bliższym 3 granice: z Polską, Sowietami i Estonią,
(dawniej
Austrią), oraz z Rumunią i Jugo
zbadaniu, okazuje się, że granice krajów wszystkie trzy mają po lat 18 (r. 1920).
siawią mają lat 11 (r. 1921); z Czechoeuropejskich zmieniają siz znacznie częNiemcy mają 11 granic: z ks. Luxemsłowacją w stanie narodzin; Włochy maił
ściej, niż przypuszczamy i że wiek ich burg lat 71 (r. 1867); z Holandią i Szwaj
4 granice: ze Szwajcarią ma 123 lata (rok
przeważnie jest młody.
carią mają po łat 123 (r. 1815); z FranObecna mapa Europy posiada 49 linij cją, Belgią, Litwą i Włochami (jako b. 1815); z Francją ma 78 lat (1860 r.); z1
granicz.nych, dzielących 27 państw i oto· Austrią), mają po 20 lat (r. 1919); z Wę Niemcami (d. Austriia) 19 lat (r. 1919);
okazuje się, że tyJ.ko jedna jedyna spo- grami (jako b. Austria) lat 17 (r. 1921 ) ; z Jugosławią - 17 lat (rok 1921).
śród nich ma 270 lat (jeśli to granica hi- z Polską 17 lat ( 1921, $ląsk Górny); z
szpańsko-portugalska z r. 1668), że na- Danią 18 lat (r. 1920); z Czechosłowacją
stępna pod względem wieku ma lat 129 - 3 tygodnie; Norwegia ma 2 granice: ze
(szwedzko-finlandzka z r. 1809), że wszy Szwecją i Finlandią obie mają po 33 lata
Angielski major Garner osiągnął na autostradzie niemieckiej Frankfurt - Darmstodt
stkie inne granice, które obecnie istnieją (r. 1905).
NA MECZU BOKSERSKIM.
na swoim małym samochodzie wyścigowym szybkość 313 kilometrów na godzinę.
są rezultatem znacznie młodszych traktaPolska ma 5 granic: rumuńską, łotew
Na meczu bokserskim pan w pierwtów.
ską i litewska mają po 19 lat (traktat wer
A oto ustalamy wiek granic poszcze- salski i konferencja ambasadorów r. 1919; szym rzędzie mówi do sąsiada, wskazując
gólnych państw (zachowujemy porządek niemiecka ·i sowiecka mają po17 lat (rok na zwycięskiego boksera:
Dziesięć zdań
miłości.
- jestem dotychczas jedynym czło
alfabetyczny):
1921); czechosłowacka ma 3 tygodnie; wiekiem, który go obił. Mianowicie jestem
Anglia posiada tylko jedną granicę: z Portugalia ma je·dną granicę z Hiszpanią jego ojcem.
Irlandią, grainica ta ma zaledwie
17 lat w wieku lat 270 (r. 1668); Rosja (europ.)
(r. 1921); Albania ma dwi·e granice: z ma 5 granic: z Rumunią ma 20 lat (rok
ORZl!CZNOść.
Grecją i Jugosławią po lat 2'5 (r. 1913); 1918); z Finlandią, Łotwą i Estonią mają
- Chciaibym ucałować różano-płomie
każdy
ważny.
Belgia posiada 4 granice: z Francją ma po lat 18 (r. 1920); z Polską mają 17 lat niste usteczka pani. ..
lat 108 (konferencja londyńska (w 1830); ( r. 1921 ) .
- Wykluczone, ale m<>gę panu 'dać w
• $wladectwo szkolne miłości: czyta6. Barometr miłości: częste zachmurze
z Holandią ma lat 99 (r. 1839); z ks. LuRumunia ma 5 granic: z Sowietami m:i zęby biało-liliową rączką.
nie, pisanie - bardzo dobre, rachunki - nia, gorąco skłonność do burz, opady,
xemburg ma lat 71 (r. 1867) ; z Niemca- 20 lat (1918) r.); z Polską ma 19 lat (r.
znaczne ochłodzenie.
niedostatecznie.
mi ma lat 19 (r. 1919, traktat wersalski). 1919); z Węgrami i Jugosławią mają po
NASZE DZIECI.
2. Kiedy miłość się budzi - przema7. Najsilnieisze natężenie serca prowa
Bułgaria posiada 4 granice: z Turcją i 17 lat (rok 1921); z Czechosłowacją w
- Mamusiu, daj mi pięć groszy.„
dzi najczęściej ·cto upadku rozumu.
wia serce, gdy zasypia - usta.
Grecją mają po lat 25 (r. 1913), z Rumu- stanie narodzin; Szwajcaria ma 3 granice:
- Na co ci pięć groszy, malutka?
3. Ci, którzy pogniewali się z amo8. Jedynie miłość własna ośl epić może
nią oraz Jugosławią mają po lat 17 (trak- z Francją, Niemcami i Włochami, mają o- Chciałabym !!ię bawić z Jasiem * rem, przyjaźnią się zawsze z Bachusem.
na całe życie.
tat Trianon r. 1921); Czechosłowacja m:i ne po 123 lata (r. 1815); Szwecja ma 3 męża i żonę, ale on po\viada, że bez po4. Nie wiemy dokładnie, w którym mie
4 granice: z Niemcami, Polską, Węgrami granice: z Finlandią ma lat 129 (r. 1809); sagu nie można.„
siącu urodziła się Miłość. Uszczęśliwia
9. Miłość jest chorobą. na którą za.pai Rumunią, wszystkie cztery mają zaledwie
wszakże w maju, a prz)łł10Si rozczarowa- damy wszyscy, lecz choroba ta nie zabikilka tygodni, wzgl ędnie są w stanie nanie w kwietniu.
ja, tylko tworzy wciąż nowe życie.
rodzin ( r. 1938 ).5.
W
miłości
każdy
dr<>biazg
jest
pe10. Dla głupich miłość inie ma nic do
w~
Dania ma 1 granicę: z Niemcami 18
łen ważności. Podobnie rzecz się ma z za oddania; mimo to sama stosuje i wymylat (plebiscyt r, 1920); Estonia ma 2 gra-,
zdrością.
śla niezliczoną ilość głupstw.
nice: z Rosją i Łotwą 1 obię mają po 18 lat
(r. 1920); Finlandia ma· 3 granice: ze 1
Szwecją ma 129 lat (r. 1809), z Norwegią.
ma 33 lata (r. 1005)_, z Sowietami 18 lat
ŚWłAT&O WP&•WA łłA AP..iT~T LUD~I.
(r. 1920).
Francja ma 6 granic: z Hiszpanią ma 1
Ciekawe badania przeprowadza obec- wa jest dobra i świeża. Inżynier twierdzi,
124 Iata (r. 1814); z •Belgią ma 108 lat
nie jeden z inżynierów elektryków amery- że światło elektryczne o wiele więcej
(r. 1830)_; z Wiochami ma 78 lat (rok
kańskich. Badania te toczą się nie w sku zmienia kolor
potraw, niż wygląd cery
1860); z Niemcami ma lat 19 (traktat wer
pieniu i ciszy naukowego laboratorium, człowieka.
sa!ski 1919 r.); z ks. Luxemburg 71 lat
ale w jednym z najruchliwszych hoteli w
Inżynier ten przeprowadzał przed paru
(r. 1827); ze Szwajcarią 123 lata (rok
Chicago. Zadaniem inżyniera iest przepro
1815).
\ wadzenie badań opal'tych o jak najwięk h\y doświadczenia, mające ustalić, jaki
Grecja ma 4 granice: z Albanią, jtl'go, szą ilość przykładów, w jaki sposób wply kolor w kabinie salflolotu wpływa najlena nastrój pasażera. Przy tej sposobsławią i Bułgarią mają po lat 25 (r. 1913);
! wa oświetlenie sati restauracyjnej na ape- piej
ności
dokonał ciekawego od!uycia, a miaz Turcją 15 lat (1923 r.); Holandia ma 2
tyt gości. Pierwszorzęd .. ie przyrządzone
że jaskrawo malowane kabiny po
nowicie,
granice: z Niemcami ma lat 128 (r. 1815);
potrawy i bardzo ładnit podane, przy za
wodują większą skłonność
pasażera do
z ;E3e·lgią Jaj 99 ,( r. 1939) i. Hiszpania mii 1
I stosowaniu nieodpowiedniego oświetlenia
choroby
morskiej,
natomiast
łagodzą
ją ko
2 granice: z Portugalią ma lat 270 (rok,
' wzbudzały niejednokrotnie, jak zaobserJory
łagodne,
a
kolor
zielony
wpływa
ha1668); z Francj~ 124 (r. 1814); Irlandia
wował inżynier odrazę, a skromne, proste
mująco.
ma jedną granicę z Anglią lat 19 ( ro1<
po tra\"- y, podane przy odpowiednim oświe
Jak podają pisma nowojorskie, inży
1921).
tleniu cieszyły się powodzeniem, a miJugosławia ma 7 granic: z Albanią,
strze sztuki kulinarnej zyskiwali niejedno- nier ten pobiera za swoją badania olbrzY,
Bułgarią i Grecją mają po· lat 25 (r. 1913);
krotnie gorące pochwały. W zlym świe- mie sumy, a przedsiębiorca, który go O•
z Rumunią, Włochami, Węgrami i Niemca
1 tle sałata ma nieraz kolor niebieski, a bu- hecnie zaangażował musiał używać cał e
mi lat 19 (traktat w Trianon r. 1921) ;
raczki czar·ny. Wtedy oczywiście nie po- go szeregu sztuczek, by zgodz ił się przeLitwa ma 3 granice: z Pol ską ma lat 18 W Paryżu lan$cwana jest obecnie moda oparta na strojach bretońskich rybaczek.
mogą nawet przysięgi kelnera, że potra- prowadzić badania w jego hotelu.
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jadł niebieską sałatę!
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GUY de TERAMO !~~

$cierka zadrżała mu w palcach. Otworzył usta. Kilt .a razy .powtórzył niewyraźaie, jakby wzruszenie nie po!Walało mu znaleźć innych słów:
- Coś podobnego!.. Coś podobnego!„.
Stał tak dłuższą chwilę, jakby zahipr,Jtyzowany.
Wzrok jego utkwiony był w drzwiczkach kasy ogniotrwałej. Widział tuż przy nich i pod zamkiem szlak skrzepłej krwi, która posączyła si~ aż na dywan.
Widok ten był dla biednego woźnego tak nieoczekiwany, niezrozumiały i zarazem straszny, że stał nieruchomo, powtarzając ciągle swoje genialne spostrzeże
nie:
- Coś podobnego !„

I

7CZ SCIE
PAN NY

CELI NY

I nagle, ogannięty trwogą, rzucił się ·.v stronę hallu,
przeleciał go niczym meteor, jednym skokiem przebył k~)
mórkę, minął korytarz i zdyszany wpadł niemal w ramiona pani Rogozińskiej, która nadal zamiatała z godnością.
- Och, proszę pani!.. Och, proszę pani! - wyjąkał.
Wyglądał tak niesamowicie,
że zawodowa intuicjJ
szepnęła dozorczyni, iż musiało się chyba stać
coś niem ykłego.

Wreszcie Jan zdołał wykrztusić drżącym głosem:
- Popełniono zbrodni~!..
- Gdzie?!
- W banku.„ Przy sprzątaniu spostrzegłem ślady
krwi na kasie i na dywanie.„
- A trup?
- Jaki trup?„ Nie ma ż.adnego trupa!
- Ja k to, nie ma trupa?
- W każdym razie ja go nie widziałem, a„ patrzyłem
dobrze!
1

Powieść

2

Dozorczyni pomyślała, że woźny Banku Polsko-Austr.alijskiego stracił rozum, albo też upił się od samego
rana.
- Co mi pan za ba1ki opowiada, panie drogi! Zamordowali kogoś, a nie ma nawet trupa?
- Może się pani sama przekonać. Niech pani wejdzie.„
Nie czekając na to miłe zaproszenie, pani Rogozińsk:l
sama skierowała się już w stronę drzwi ba·nkowych.
Weszła do gabinetu
dyrektora Radlicz.a i zbadała dokładnie brunatne plamy Pia kasie ogniotrwałej i na dyw.::nie.
- Rzeczywiście, to krew - przyznała.
Bystrym okiem przebiegł.a pokój dokoła. Był pusty.
Nie było w nim śladu trupa. Dozorczyni zdecydowanym
tonem oświadczyła:
- To nie jest żadna zbrodnia, tylko włamanie.
Spojrzenie jej padło znowu na masywne drzwi kasy
ogniotrwałej i wtedy poprawiła:
- Chyba że ciało ofiary jest w kasie.
Na samą myśl o tym woźny zazdrżał na całym ciele.
- Pani tak myśli? - wykrztusił.
- Nie twierdzę tego stanowczo„. ale widziało się już
w źyciu dziwniejsze rzeczy!.„ W każdym razie trzeba
natychmiast za\\ iadomić o tym pana Radlicza i wezw3.ć
policję.

A

że

pani Rogozii1.ska

była niewiastą

niezwykle ener-

giczną, dodała:

- Ja sama to załatwi~, bo mąż poszedł właśnie do
magistratu.„ A pan niech podniesie żaluzje. Zaraz przyjdą urzędnicy.„ W dzisiejszych czasach nie można prze-

Qclbi\Q w drukarni Jana· StypułkOwlki'Ct,
w łdxlzi1 2:wirki 2.

cież zostawiać

banku

zamkniętego,

\

bo zaraz ludzie Bóg-·

\de co sobie pomyślą„.
A potem - jeszcze jedno polecenie:
- I niech pan uważa, gdzie pan nogi stawia, żeby nie
pomylić śladów, jak policj.a rozpocznie śledztwo!
Gestem, nie znoszącym sprzeciwu, odesłała Jana do
codziennych zajęć, po czym zdjęla słuchawkę ze stojącego na biurku telefonu i nakręciła numer, rozpoczynający •
się od dwunastki. Był to numer telefonu dyrektor.a w jego w willi na Żoliborzu.„
Gu"staw Radlicz nel'Wowym ruchem zamknął wytwmną walizkę, w której przed chwilą ułożył piękny neseser
podróżny, pudełko z kołnierzykami i teczką,
wypchaną
p.apierami.
Wyjął z kieszeni zegarek i przekona ł się, że jest godzina 8 min. 25; spojrzeniem, skierowanym w lustro,
sprawdził, że nic nie można zarzucić jego wyglądowi
zewnętrznemu był w doskonale skrojonym
płaszczu
podróżnym - wzruszył ramionami, jakby w duchu odpowiadał sobie na jakiś zarzut, uczyniony w czasie niemego monologu, po czyin nacisnął dzwonek.
- Czy samochód zajechał? - zapytał wchodzącego
służącego.

ten

Tak, jak pan dy1ektor sobie

życzył

-

odparł

tam-

uniżenie.

- Władysław dobrze zrozumiał? Jeżeli ktokolwiek
zapyta o mnie osobiście lub telefonicznie, Władysław odpowie, że musiałem niespodziewanie wyjechać w ważnych sprawach bankowych i że wrócę n.ajprawdopodobniej jutro, jeśli interesy mP1ie nie zatrzymają.
Władysław skłonił się bez słowa.

v. ydawca:

Jan

Stypułkowski.

ia redakcle odoowiada Romu funnaitltrt

