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osterunki
wracajij
do
koszar
·
Incydenty w Lille.

LILLE, l. XII. Wczoraj przed wieczo
rem doszło tu do kilku incydentów. Przed
miejs-cowym browarem, kilkuset strajkujących zaatakowało 12-tu członków gwardii
lotnej. Zaatak-0wani schronili się w mu-

rach browaru. Jednego ty1lko spośród
członków gwardii lotnej strajkujący ujęli
i poczęli go bić. Chcąc uwolnić swego towarzysza, gwardia lotna dała salwę w po
wietrze. Tłum rozpwszył się, w zami.esza-

niu kilka osób odni'Osło obt1aiżenia. Przed
giełdą pracy, strajkując,y wywrócili wielki samo,chód ciężarowy, tarasując ulicę.
Tramwaje, które kursowały dotąd normaJni.e, zmuszooe były zawróoić do .11emi-.
zy.
CAŁKOWITY

lwie
a~11t1w11!
[iJli
I
li
f
ą
r
~
1
„

SPOKóJ W ALGIERZE.

ALGIER, 1. XII. W Algierze strajko;wało wczoraj zaledwie 10 proc. robotników. Wszystkie skle.py, zarówno wielki e
jak i małe, funkcjonowały normalnie. We Wczoraj przybyła do Warsmwy w specjalnym wagonie·k.aplicy trumna ze zwtokami
rozchoro~aly się
wszystkich portach praca nLe ustała aini śp. mjr. Stefana Rago, poległego na posterunku od kuli czeskiej, podczas zajmowa·
,na chwilę. W trzech departamentach At-~
STAMBUŁ, 1.12. - Mała dziewczyn- cy parlamentu podczas o~czytywania na,: gi,e·ru władze nie przeprowadziły a:ni jedne ttia przez wojska polskie ostatniej części przyznanego Polsce terytorium, a miano·
ka imieniem Ulku, która ostatnio stale to- zwiska Ataturka ma Qdpow1adac: „obecny . go aresztowania. Sp.okój zachowany był wicie rejonu jaworzyny. Na zdjęciu - trumna ze zwłokami bohaterskiego oficera,
będącego symbolem ofiarnej służby dla kraju. Na trumnie widoczny hełm, ze zna.
warzyszyła Ata~urkowi jako adoptowana je
PREZVDENT ISMET INONU
całkowicie.
klem śmiertelnej kuli.
.,
go córka, nie wie dotychczas o śmierci
swego protektora i zn.aj<luje się od czasu
mieszka we własnym domu.
STU PROWODYRóW.
•
choroby zmarłego prezydenta u swego stry
STAMBUŁ, 1.12. - Nowy prezydent
PARYŻ, 1. XII. Po półnOC.)'1, kiedy u,pły Zandarmeria ru~uńska otrzymała
ja w majątku państwowym ,,Orman Czif- republiki tureckiej Ismet Inonu mieszka w nął termin ni1eu<lanego 24-godziinnego straj
·
.
1

powazn1e

' !i

strzelan1•a bez uprzedzen

' rozkaz .

A-nkarą.

tlik"Słynna
pod
lotniczka wojskowa Sabiha
Ookczen, również adoptow.ana córka Ataturka, rozchorowała się poważnie na wiadomość
o śmierci Ataturka i 7)najduje się
obecnie w szpitalu w Ankarze. Wiadomość
podana przez prasę zagraniczną o jej udziale w uroczystościacll pogrzebowych nie
jest zgodna z prawdą.
Pani Afet, trzecia adoptowana c611ka
Ataturka i wiceprzewodnicząca komitetu
studiów historycznych, nie opuszcza swego mieszkania w Ankarze, pogrążona w
raz.paczy.
Jedynie siostra Ata turka pąni Makbule
brała udział w pogrzebie i 'kroczyła z.a trum:ią, rodtrzymywana przez swego męta.

ciągu

. 1

zaczęto ściągać

STRAJK OKUPACYJNY
W PARLAMENCIE.

na

deputowanym z. okręĘ"u miasta Anka-

•

•

em1grac1ę

. .

dO ierrorgSiÓW

I
I

stów, którzy zwołali posłow na piątek
celem odbycia protes~ac_Yjnego p_osied~enia
rozeszły się pogłoski: z~ pla_nuJą om demonstracyjną okupację JedneJ z sal Izby
Deputowanych.
v

Socjaliści zaprzeczają ~ym pogłoskom.

•

BUKARESZT, 1.12. - Agencja Rador
donosi: Prasa rumuńska, komentując usiłowanie ucieczki Codreanu i jego zwolenników, oraz zastrzelenie ich przez żandarmów uważa iż fakt ten sta111owi ostatni
rozd~iał likwidacji byłej Gwardii żelaznej.
Dzienniki stwierdzają, iż większość
młodzieży nie solidaryzowała się z ostatnimi aktami terroru. Rząd otoczył w ostat
nich czasach specjalną opieką studentów,
uprasv·zając program studiów oraz rozdając około 2000 stypendiów.
Dzienniki
mone są wys1łk1 w celu zupełnego zhkw1dowania bezrobocia wśród inteligencji. Instytucje publiczne i przemysł pochłaniają
•

PARYŻ, 1.12. -: Na tl~ apelu SO~jah-

HADZE ZEB· A•O t2 ••LIOllOW
919

1• ~

ku ma1nifestacyjnego,
do
koszar
z ulk posterunki gwardii Lortnej,
żołnierzy i policji. W prefekturze poli.cji
oświadczono, iż z liczby aresztowanych w
w ciągu dnia ubiiegłego około 100 będzie przekazanych władzom sądowym.

,

„OBECNY".
"
STAMBUŁ, 1.12. - Jak poi:!aje prasa
turecka, w wielkim ~gromadzeniu naradowym w ~n.kar~e .złoź'ono projekt ustawy,
p o stanaw1aiące1, ze Ataturk m~ zostać sta
1.,,,

łym

własnym

dalszym
we tam aż do
domu
w Ankarze i ma pozostać
wybudowa
nia nowego pałacu przeznaczon~go na rezydencję głowy państwa. Jedynie urzędowe przyjęcia będą się odbywały w pałacu
Ataturk „Czankaya".
_
Gabinet i sypial.nia Ataturka zostaną
przechowane na zawsze w obecnym ich
stanie. Ody zostanie wybudowany nowy
pałac: „Czankaya" będzie przek,ształoone
1
na muzeum.
Nie jest wyłączone, że muzeum etnograficzine, w którym złożono zwłoki Ataturka, pozostanie i nadal miejscem jego
wiecznego spoczynku.
'•

•

U

.
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(inrard1·1·"
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tysiące

młodych pracowników umysJowych. W ten sposób młodzież została O·
statecznie usunięta spod wpływu elementów, reprezentowanych przez dawną
Gwardię żelazną.

SPECJALNE INSTRUKCJE
DLA

żANDARMóW.

BUKARESZT, 1.12. - Do wszystkich
posterunków żandarmerii rozesłano specjał
ne instrukcje-. żandarmeria, według tych
instrukcyj, ma za zadanie utrzymanie po·za
i .:n+e powinna wa
hac się występowac przeciwko terrorystom
żelaznej Gwardii nawet bez uprzedzenia.

.Po:dkreślają również, iż. cz~- ,.rzą.dk_u wszelką .cenę

z&. .
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•
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w Hadze rozpoczęły sie ewentualnej emigracji większej ilości ży-

Zona przuwódtg łaszustów ane1cl1k1c:h

Ruskin. z
Chicago, jako przedstaw1c1el amerykanskiej grupy ~amierzając~j fi,~ansować
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Zatrzymane statki angielskie wsp~:·:::,: :::~e;t~o:e~~:;::~~J::~i llrodze le sgna zdradziło ia;emnit:c •
HAGA 112 -

nia obecności deputowanyc przewo niczą
,

fr a D(O
Z01.f8ftć\ ZWOIDiODe przez łieft.
I
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Da-

nie! Wolf, który oświadczył prasie holenLONDYN, 1. 12. - Sprawa potajem- oficjalne oświadczenie zjednoczenia faszys
1
derskiej,
towarzystwa
nego
przywódcy faszystów angie}- tów brytyjskich
sir Oswald Mosley i
.
. d ł 0 d ł dz w Burgos gwaranc11 1z kowany jednym milionem guldenów, wyno skich sir Oswalda Mosleya i lady Guin- lady Guinness zawarli małżeństwo i wzięli
LONDYN 1 12 W kołach zb iżo- zazą a
w a
· z'
si już cztery miliony guldenów (12 milio- nc>ss budząca tak wielką sensację w sfe- ślub już przed dwoma Jaty, co było zacha- ·
nych do
P"ekonanie, ii siat- podobne incydenly nie
nów
ale ;e jest to zaledwie ula 1rac"n towarzyolkich i politycznych Londynu wywane w
dyskrecji. W ub.
1
ki za1·ęte przez flotę gen. Franco będą ni.! mane przez flotę genW. FBrancto .~tab '· pK mek sumy potrzebne1· do uruchomienia e- została wczora1· wreszcie wy1'aśniona przez
ł.
' t
t
dł • ·
z~łocznie zwolnione. Prawdopodobnym wia~omo, wiozły ?o . ry anu z oze zaz ma zens wa ego przysze na swiat syn . .

rząd~ Pan~je

jest, i; agent

"ądu

powtórzą "Ji< at~zy

brytyjskiego-Hodgson kup•one w

~munu.

że kapitał

„

eks ose wicepremiera i ministra skarbu E: wicepremi~ra po~rwa. około dwoch ~odzm.
. Kwfatkows1de o, na otwarcie sesji zwyczaj
szereg
. S .
~ d iło olbrzymie zaintereso- waznych enunCJ.aCyJ natury gospodarczą
neJ · e1mu wz u z

ora~ będzie za~1er~c

nadzwyc~aJ

.•uznana winną zbrodni szp1eeosiwa

5.27 12

notował dzi·ś
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NO\Y JORK, 1.12: Po 46-dniowejlnej jednomyślności.
rozprawie
fed.eralsp rawie czter.ech
nego orzek.ła, .ze 'oanna Hoffm~n ~ryzJe.rka przysięgłych odbędzie narady. jutrr
ze stat~u ni~m1eck1ego „Europa winna Jes t
D~radca prawny ~- H~ffmari oświadzbrodni szpiegostwa.
. .
brak
nie
mu
Wyrok wydany będzie jutro. Co do wniesc apelacji od wyroku. Niemcy odrzeinnych
_Niem:ów,
jej i nie ma nadziei,
· Jstarczyli
przysięgłych me zdołała osiągnąc wymaga srodków na obro nę.
,

ław~ przysięgłych sądu

Bank Polski
rano dolary
o 5 27 i ół funt szterlingi po 24.69, fra.n
ki s~wa·c~rskie 1~0.05, franlki francuskie
13.84 1/r
18.60.
' Y
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ZABAWA w.-qosTicóv•

Eksplozja starego granatu

=

~a Górnym śląsku odbyło się uroczyste otwarcie i p<>~wtęcenie ~0;>żo~a~ symbolicznej wstęgi przez podsekretarza Stanu w
·u kotejowegc-, Pszczyna - żory. 1) Moment przecięcia ~ stacJ t wo1·ennego oddziałom Obrony Narodowej w żorachl ufun
·'in. Komunikacji inż. Piasec~iego. 2) Uroczystość wręczewa sprzę u .
-'l& .
.
.owąnego ze składek robotników, zatnmniQttyęh pp.y bw;klwie ~Qlel Ps~ _ ry

_oskarżonych

Śłl1ElłT.UR4

linii kolejowej Pszczyna-lory.
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WARSZAWA, 1.12. - Zapowiedziane Iwanie. Jak się dow.1adu1emy, pr~emoC7w1e~1e
-

ślubu

złotych),

2 godziny
pof_r·
w
a.
·e w•ceorem .era K\Jlillko11słl1ego Dolar
-.

zapocząt

zabiła 5 chlopcó~.

Kał11sza donoszą:

W Siółku, pow. Kałusz, szescm wyI rostków znalazło niewystrzelony granat z
zapalni'~i em, pochodzący jeszcze z czasów
wojennych.
Chłopcy wszyscy w wieku 16 i 17 lat,
poczęli bawić sj.ę granatem, chcąc go otwo
rzyć, a następnie wr:mcili go do ognia.
Gdy mimo to granat nie wypalił, poczęli
bawić się granatem w piłkę nożną.
1
W czasie zabawy jeden z uczestni!ków
uderzył w uranat n ogą i n a1rafił na zapalnik granatu~ Momentalnie nas'.ąpiła ~ks~lo
zja granatu, którego odłamki uśm1 erc1ły
Stefana Jacyszyna, Fedora Kozaka i Fed<>ra Greśkę; trzej dalsi uczestnicy zabaw~
zostali śmiertelnie zranieni, z tych dwa]
' zmarli tego samego dnia w szpitalu poi wsze~hn.r.m w. K~ł.!!SZi!h a ·111i~nQ..w:i~ie; 1.6.-

I letni Fedor Oreś ko i Józef Dulanowski.

Ostatni z uczestnilków . zabawy Włodzł
mierz B ełej walczy ze śmiercią.
Na miejsce tragicznego wypadku wyjechała komisja sądowo-lekarska.

Rekord toinl.:zu
brłego

tancerza kabaretowego .

NOWY JORK, 1. 12. - Były tancerz
kabaretowy Johny Jones ukończył wczoraj
przelot ponad całym kontynentem amerykańskim z Los Angdes do Nowego Jorku
bez lądowania. Lotu swego dokonał Jo·nes
na aparacie przez siebie skonstruowanym
Jest to mal eńka Jednoosobowa maszyna.
waząca zaledwie 360 kg. Lot trwał 30 gog~jn l ~o mj.nyt.
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Zdarzenia

.t

~ypa.dki

Z Bukaresztu donoszą urzędowo, że żan·
darmerii\
z:astrzeliła p.oolcz.as przewo:irenia ~ więzie.
1
Wis„olewska
Mieczysław CybulskN„
W'-'socka
1· w1·e1u
· prowmcjona
·
.i
·
1nego .,.o
W ro lac h <r"'wn
„fi.I
Yc"
n. T•""ara
....,.
•
•
~
. ionuclJ.
-'
NAD PRZEPASCIĄ , ma
stoł<!\:)znego wi~~'l!Ów
poNa.dprogram; At~akcie. Brodwayu.
astępny Program· KOBl.ETY
.
. · , litycznych: K. Coą..-eanu (pr~ywó.dcę b, Żelaznd
Początek seansów: w dni powszednie o gfr(!z. 3 p. p., w niedziele i święta o 12 w P„ ostatm 9 Wlecz. ; Gwardii), trzech zahój.ców l}rem..ieu Duta i lO u.
I l1ójców I.i. poJ.u do parlam,entu Steleoc.u. Żander
l meria oświad~zyła, ~e :i:as1rzeliła więi11iów '.il po.wodu

K•o ma dWa IRllODłl
u

I (-)

szu k a m I o "' c '

~~~L~~~Fz~~ac~a~~~~:~)'C:eopi:fz~~~~d=)~~~

l pod(~!zc;~d~~~~~=:ck~ear~~~1:a~:1:~ ~:l~~~~::

.rderC..r:li dwu kob ... et.

p,..q 39 ws11:zym1;1focyrh się od słoso·
l212.głosarni
wama obrało na okres i;1edmm lat nn prceydentu

~

llUCZOlłA P~ZED IĄ~EA: mot~!;s;~~r~~~;,!~ ~~rnwc~,~~s1/~,: ~~t ~:J:i0 ~?:~ę~~:{s~k~:d~:c,~:~~:;k;,b~~ó I::·?:':::~~:::~~.;::;·;~:;.,:;; ~;~t .~~;~;:

Po południu Jpodał ~ię oo dymisji riząd premiera
slkiego mord-u dwóch kobiet-haindlarek za rą zdołał zakopać w ziemi, wydał tc:lkże zra
Jest to 21-letni Jan Habrnś, za... bowane kilkadziesiąt złotych.
Syrov~go.
.
.
t{udniony w wapienniku w Juliance, gm.
Druga ofiara zbrodni !~letnia Knoble . Na stanow~ko s~fa rz,ą?u powołan". będzie przy
· Ó
· ·
' l
. l
wodca stronmctwa 3ed11osc1 narodowe), Beran.
· k' ł
Zł· Oty POtOk • Z am1esz
lwa
On we WSI f wna, przew1ezi0na zosta a do szp;ta a W
(-) Jak już wczoraj podaliśmy, strajk powszech
Okrąglik wraz z rodzicami w małym dom Częstochowie na Zawodziu i po operacji ny we Francji nie udał się. Koleje i urzędy funkcjo.
ku wśród lasów. Prowadził t(yb życia „!eś wyjęcia pogruchotanych kości z czaszki now:iły non~i.alnie. Sklc.p.y i .do11,1y to.warowe były
ne2'0 człowieka".
Poza godzinami pracy· żyj·e 1'akkolwiek sta 'ei· 1'est crrnźny
otwarte. CzęS('. fabr~k była urueruchom1ona. w Lyo.
'' ~
•
nJ
n ,
.
nie doszło do starcia ze strajkującymi.
czas spędzał na hulankach, noc go wypęMordercę zaprowadzono
do szpitala
Wczoraj ukazały się dekrety 0 zamkniędu
dzała, świt na'kłaniał do powrotu na Jego- gdzie Knoblerówna rozpoznala go dclkła- , nn~zwyczajn~j s.esji i otwarciu z dnie1u d:i:i$iej~ym
wisko w s.todole na sianie.
dnie. Habroś przypuszczał, że i dziewczyn se5Ji zwyczaJnęJ Izb. Ustawodaw.c~ych.
. .
.
. .
(-) W Tarnowie odbyła się rozprawa przed
. Wczoraj zavyieziony ~°:stał z więzienia k~ I egła tn~pem na m1e1.scu poc! c10sam1 s1~ Sądem Okręgowym przeciw studentowi drugiego ro·
\I{
Częstochowre na mre1s.ce mordu. kiery, totez konfrontaCja z ofiarą zbrod111 kn W.S.H. w Krak-0wje, oskarŻ(lJ,lClnl\ o napad na
Wskazał drogę, któfą szedł razem ze s.wy-lwywarła na nim wstrząsające wraż enie .
li>tonosza pieniężnego! Stanisła~a. ~urg.e.
.
mi ofiara.mi okazało się bowiem że namóMorderca i'est zupełnie załamany i z tę
S~d po wysl~charuu p~emowi;en. p~okurato~a I
.
'
' •
.
.
.
obroncy skazał Liberę na :> lat w1ęztenia z zahcze·
w1ł on zamordowaną Waksmanownę do pą rezygnaCją oczekuje na surowy wymiar niem are~ztu śledczego i na ustratę praw obywatel.
przyjścia pod pozorem sprzedania jej cze- kary.
ski1;h na lat osiem.
_
(-) Poiska Akademia Umiejętności ustaliła przy
miotnik „zaolziański" zamiast „zaolzański".
''
(-) W Sejmie został złc>żony państw-0wy preliminarz budżetowy na rok 1939/40, przewidują.cy
po stronie dc>rhodów i WYdadców sumę 2.523.141.000
zfotych. Przewiduje się '\\"Zrost podatków pośrednich
i zniżke dochodów z ceł.
Prei>minarz budżetowy ną nad~hodząey r.ok bu.
dżetowy 1939 / 40 przewiduje w dabzym ci11gu po·
WIEŁUŃ, 1.12. W młynie wodnym gdyż wbrew odnośnych przep1sow dostęp hieranie tzw. spet;j!Une110 podatku d1>chodowego 1>d
p. Ołowienkowskiego w kol. Moluch gm. do pasa transmisyjnego nie został zabez- uposażeń urzędniczych. Jednakże stawki tego podatku, szczególnie o4 najniższych uposaień u.rz.ęd·
Galewlce pow. wieluńskiego miał miejsce piecz.o.ny.
ulegną dalszemu ohniieniu.
Całkowity
Zwłoki nieszczęśliwego
Danielczenkr. niczych,
tr~giczny wypadek którego ofiarą padł
wplyw z tego podatku ma dać o 26.S milionów zł
41-letni Jan Danietczenko tamże zamiesz- po oględzinach sądowo - lekarskich wyda mniej ni1' w roku bieżącym, d.zięki wprowadzeniu
nastę1;mi11uch ulg:
no rodzinie.
kały.
I. Zwalnia się zupełnie od teg-0 podatku nrzęd.
Danielczenko zajęty mieleniem zboża,
ników, którzy za,rabiaj11- do 200 Tl mie&i.ęcznie oraz
na skutek własnej nieostrożności dostał
2. zmniejsza się sto.pę pof,latkowQ. od upo&ażeń p<>·
się ina pas transmisyjny. Rzucony kilkamięd:i:y 200 i 500 zl. Uposażenia po.wy.tej 500 d
jak dot~d.
krotnie o podłogę i pułap młyna · poniósł
zaarodow~• będąOdopodatkowane
uposażeń pc>między 200 do 25(} •zł zamiast
śmierć na miejscu.
ŁUCK, 1.12. - W Płyczy, w powiecie dotychczasowych 5 proc. podatku, strącać się b'dr.ie
Właściciela młyna p. O. pociągnięto dv
dubieńskim odbyla się uroczystość przej- 3 proc„ a pr:Ay uposażeni-.cl\ od 250 do 500 zł zamiast dotychczasowyrh 8 proc.. obecni~ stawka wy
odpowiedzialności za powyższy wypadek,
ścia 45 osób z prawosławia na katolicyzm nosić będzie 7 proeent.
w obrządku łacińskim.
(-) Wykłady na Uniwersytecie J. P. w War~a.
wie zostały z powodu :.aj:lć zawieszooe.
Konwertyci są potomkami polskich ro(-) Odbyło się posiedzenie rndy powiatowej
dzin szlacheckich zruszczonych za rzą Zwil)zku Straży Pożarnych R. P. Łódź.miasto, na
dów carskich. W tej samej parafii w roku ~tórym m. i. dokonano uzupełniających wyborów
nowych władz.
ubiegłym powróciło również na katolicyzm
Do zarządu we~ili: pp. dr B<>hiński, inż. Kroh,
282 osoby, należące do szlachty zagro- Alfred Buhle, Otto Rossman oraz Włodzimiera
Potz. Dyrektorem rady nadal jest dyr. Iżycki, zaś
dowej.
w
wlleń
,prezesem zarządu p. Stanisław Kop~ayński, skarbnikiem p. Edmund Grosse-r.
WARSZAWA, 1.12. ~Według oticial cz ywiście dokonanych.
IJ ' '
d · Ć • t
· k
• k ) •
Komisja rewizyjna ukonstytuowała się jak na•
1nych obliczeń w roku 1937 wykryto na ca
łej sieci P.K.P. 178 OOO przejazdów bezbiletowych.
m1, adaJąc odprawę podroxnych na kondu- ~
, 1 ·:.a 1 . '.
deński i dr Minchberg. , , ,; ..
~·.
~ "< "' ~~,,~="" ,.. 1 ,,
, ,.1 ,,
?,,11n
„;
Z -tego największa il.ość przypada na kt-Orów,którzycz'istoniesąwsta11ie,ob1 _
' l."' ' 'l
I '
.
.
_„.: „.
r J
~ . , -.,„. . '
okręg wileński
(92 OOO), warszaws~i służyć wszystkich. Także ujemnie wpływa :
(37 OOO) oraz radomski (15 OOO).
brak
peronów i ogóJ,ne ubó•
J
- . ~ J
•
Najmniej przejazdów bezbiletowych stwo. oraz mzszy stan kultury w danym
wykazuje dyrekcja poznańska (2000) i ka terenie.
ł
•
.
Należy zaznaczyć, że najmniejszy konra ZleZ W po ICY DeJ ompanll SZ O Dej.
tow icka ( 1 i. pół tys.) .
tyngent
nadużyć
przypada
na
ludność
Wziąwszy pod uwagę trudne warunki
GDYNfA, 1.12. Sąd Okręgowy w Wśród swyoh kolegów i przełożonych ucho
kontroli na większości linii P.K.P. oraz wiejską.
Gdyni rozpatry~ał onegdaj niecodzienną dził za wie,I~iego slużbislę, bezwzględnego
....
brak personelu rewizyjnego, trzeba stwier
sprawę. Na lawie oskarżonych zasiadł in- w odnresieniu do podwładnych. Wszyscy
dzić, że ujawnione przejazdy bezbiletowe
struktor policyjnej kompanii szkolnej z Gdy kandydaci z kompanii Szkolnej PP. obastanowią zaledwie niewielki procent rzeni Henryk Kalukin i jeden z kandydatów l wiali go się panicznie. Latem br. wyjechał
Józef Kęd~ierski. Kalukinowi prokurator Jjeden z kolegów Kalukina na urlop. Pensję
zarzucił cały . szereg kradzieży, a Kędzier- jego podjął inny kolega, który pieniądze te
skiemu podpisanie się w imieniu kolegi .1a złożył do szafy w magazynie kompanii. Po
jego książeczce oszczędnościowej. Podpis powrocie urlopowicza stwierdzono, że pie
na stanowisko dy!e~tor.a na.czelnego Fun- swój złożył Kędzierski za namową Kaluki- niądze znikły.
duszu Pracy p. Bres1ek1ersk1ego, dotych- na.
Drobiazgowe śledztwo rzuciło poważne
Or Z U COD ej żonie
córeczce„tczasowego naczelnika wydziału zatructnieOsoba Kalukina jest niezwykle ciekawa podej-rzenie na in!>truktora Kalukina. On
. nia i migracji b byłego wicedyrektora Fun
SW&MWWWW był tylko jednym z nielicznych, którzy miez Wilna donoszą:
wie, w kwocie 30 Zł miesięcznie. K unnrn duszu Pracy, na miejsce płk Gnoińskiego,
il
W Sądzie Okręgowym w Wilt1ie odbył obawiał się, iż żona, która wdr<Jżyła prze- który zostął senatorem z nominacji. Wyli dostęp do magazynu, a poza tym znalesię pr·oces karny, którego przedmbtem b~- ciw niemu kroki egzekucyjne i uzyskała już dział zatrudnienia w Ministerstwie objął ~
ziono u niego kluczyk, pasujący do kłódki,
ło okropne morderstwo, doko~a_nc w le.s1.e dokonanie opisu jego mienia, 6 ha roli 1 dniem dzisiejszym były poseł dr Zbigniew
na j aką szafa była zamknięta. Stwierdzono
koło wsi Skiersaboły, w gmm1e tro@kiej, zabudowań gospodarskich, wyzuje go z oj- Madeyski, departament opieki społecznej
również, że krótko po dokonaniu kradzieży, Kalukin pospłacał część swoich długów
w powiecie wileńslro - trockim, priez Pio- c-owizny.
objął p, K. OkuHcz, były szef biura prasotra Kurmina, liczącego lat 32. Zamordował
Kurmina sprowadzono na ławę ~skar- wego przy Prezydium Rady Ministrów, a
których miał dość dużo i nawet zapożyczał
on w straszliwy sposób swą 28-letnią żo- żonych z więzienia Łukiskiego. N a roz.pra departament ubezpieczeń dyr. Bolesław
się u podległych mu kandydatów. Stwiernę i 6 lat liczącą córeczkę, posługując się wie zbrodniarz wykazał zupełny brak od- Nakoniecznikow. Dalsze ,zmiany nastąpią
dwno również, że Kalukin dopuścił się kilku dr-0bnych kradzieży1 na które początko
bagnetem i nożem jak-0 narzędziami zbro- czucia całej grozy swej zbrodni. Pvddany z chwilą zatwierdzenia przez Radę Mini..Jsa.~
wo nie zwracano uwagi. Na ostatek Kaludni. Sekcja wyikazała na zwłokach żo.ny on był badani-om psychiatrów, które wy- strów projektu reorganizacji Ministerstwa
WP,ATY NA .ŚCIGACZA ŁODZI I WOJ. ŁÓDt.
kin namówił kandydata Kędziersk\ege do
12 ran, na zwłokach córki 20 ran od CIU- kazały niedorozwój umysłowy i w znar::z- Opieki Społecznej. który m. in. przewiduje
nym stopni·u ograniczoną zdolność klero- ut warzenie
. d epar t amen t u pracy.
podpisania imieniem jednego z kolegów i
1?.l<O. .łt1()0&
~
Sów' Zad anych ba12:netem.
Powodem zbrodni było złe pożycie mał wania swym postępowaniem.
podj ęcia z książeczki tegoż 20 złotych.
zeńskie i proces o alimenty, przyznane Kur . . Piotr ~ur~ni~ skazany został na dwanaRozprawa była emocj·onująca, gdyż bez
pośrednich dowodów winy Kalukina przewód sądowy nie dostarczył. Poza niespornym sfałszowaniem podpisu przez Kędzier
skiego, istniały tylko .poszlaki.
Sąd, rozważywszy wszelkie okoliczności towarzyszące przestępstwu, uznał obu
oskarż o nych winnymi. Kalnkin został s-kaL
L~
Ili ~
kowych w Łodzi fabryk! te przystapity do czę misji rozjemczej dla przemysłu kotonowego. U„
iłnl
ił
~~
ściowe~~ zwa'.niania personelu technicznego i ~talony zostanie ogól postulatów, kt?ry voslu- zny na 1O miesięcy w·ięzicnia, 50 zł grzyrobotmkow. Drobne I małe zakłady tego typu zy za podstawę przy opracowywa11111 nowego wny oraz utratę praw obywatelskich i honorowych na lat 3. Kędzierskiemu wymieWARSZAW A, 1.12. _ Odbyło się po- wo-Handlowych, który odbędzie się na wio prawie .zupełnie zwinęły produkcję. Przerwa układu zbiorowego.
rzono najłagodnie,iszą karę, przewidzianą
.edzent'e Zarządu Zw1'ązku Uzdrow1'sk Pol snę 1939 roku Celem opracowania pro1·ek- ~ demisezon w Pracy przędz~lń zaro~kowy~h
.
„ •
.
•
potrwa około czterech tygodm w czasie ktoOOóLNE ZEBRANIE WOźNICóW.
Sl
art. 197 K.K„ tj. 6 miesięcy więzie
2
skich przy współudziale przybyłych z tere- tu nowelizaCJI ustawy uzdrowiskowej ro- rrch przeprowadzane są przygotowania do roi
w niedzie'.ę, 4 września odbędzie się o godz przez
nia,
z
zawieszeniem na 2 Jata.
nu całej Polski członków.
ku 1922, który w odpowiednim czasie bę- poczęcia produkcji tzw. sezonu letniego.
10-ei rano w lokalu przy ul. Przejazd 34, oNa posiedzeniu zajęto się m. in. projek dzie złożony czynnikom miarodajnym, wygól11e zebranie woźniców Ch. Z. Z. Obrady totem utworzenia specjalnego banku spół- brano 5-osobową ko misj ę.
NOWY UKLAD ZBIOROWY.
czyć się będą wobec spraw związanych ze
·
u·
ci I' · 1 udz 1'elanych różnym
W czwa1tek odbędzie się zebranie delega- zgliżającymi się wyborami, zawodowyeh i we•
dzielczego uzdrowisk. Ze względu na nieie no icente ~ g,
k
I
wnętrzno-organizacyjnych.
·nos·c· tiatycllm·iastowego uruchomienia kategoriom kur.acju.sz.y w uzdrow1s.kach,
tów robotniczych przemysłu otonowego, na el ża.cych do klasowych Związków Zawodowych.
moz
własnych kapitałów obrotowych proje.kt zwłaszcza ~ dz1ed7101.e . taks kura~yjnyc 1,
Stan pogody w ł.odzi
powyższy uznano za niedojrzały. do. reah-1 wobec z~t"".1erdzen1~ J_LtZ pr~ez woiewó~z~
ŁóDź, 1.12. Dziś o godz. 9-ej razacji. Przyjęto do zatwierdzające} wiadomo twa budzetow Komisy] Zd:~iowych na ..0k
no temperatura w śródmieściu wynosiła 5
ści ogólne postulaty uzdrowisk zgłoszone nast~('ny ~ uznano za mozltwe do zreahzo
stop.ni powyżej zera. W ciągu nocy ubieIClłO•llCA
przez prezydium na Kongres Izb Przemyslo wania dopiero począwszy od roku 1940.
ATUIW OWbaiGO głej
najniższa ciepłota wynosiła plus 3
nadmanganianu stopnie. Ciśnienie barometryczne spadło
ŁóDź, 1.12. Dziś rano lekarz po · ra, zatrutym roztworem
gotowia PCK udzielił pierwszej pomocy potasu. Okoliczności wypadku przedstawia do 747 milimetrów. Wzrost zachmurzenia,
Sarze Gerszon, lat 39, zamies2kałej przy ją się tajemniczo. Stan otrutych nie budzi spodziewane opady.
Szosie Zgierskiej 12 i 6- miesięcznemu obaw o życie. Lekarz pozostawił zarówno
Słabe wiatry południowo-zachodnie.
Ickowi Blumsztaj,nowi synkowi zamieszka kobi etę, jak i dziecko na dals zej kuracji
łegQ w tY.,m ~amY.m mie.szkąnju sublQk~tQ- w. dQmu.

BYDGOSZCZ, 1.12. Na wokandzie
sądu okr. w Bydgoszczy Zi\lalazła się wczo
raj sprawa karna przeciwkp 37-letniemu
kupcowi - a nie inżyniero•lwi, za którego
się podawał - Wllhelmowi Ottonowi Kuczorze, oskarżonemu o to, że bezprawnie
zmienił swój stan cywilny, wżywając obol{
swego nazwiska tylko imię „Otto", pomimo, że ma dwa imiona Wilh)elm Otto, W
uzasadnieniu aktu oskarżeni.a, odczytanego
na rozprawie zaZ1laczono m„ in. że Kuczora
w odniesieniu do władz P'-'ństwowych, jak
i w stosunkach handlowych przez pewien
cz.as .używał I} tyl.ko imi.enifl! ~i~he.lm, n~e
podając w ~gole, ze ma .1 dr~gie 11!11 ę Otk
Dlateg? t~z, gdy oskarzo~y ,w Nte~czech
dopuścił ~1ę prze.stępstwa 1 w .obawie 0 za
stoso~ame na me.go tymczaWfN.ego aresztu, zbiegł za granicę d.o AmerJ11k1, post.ępo~anie k.ar~e tocz.yło się ~;,zec~'ko n.temu
Jako pr~ec.1w „W1.lhelmowi Kuczorze 1 p~d
tyllJ .1m1e?1em wn.1ósł pro~urato:r w, Berltme
o sc1game oskarzon~go ltstem gonczym.
Po ~ewnym c~asłe os.karto~y wypłynął
ponownie na pow1erzc:łrn1ę. życia ~o~p~d~~
czego w Bydgoszczy 1. to 1a.~o „mzymer
Ott? Kucz.era, dokonugc roznych u~w,
m. m..takze z dyr .. J~nem P<>r.ał.ą .u:cy~ał
!Yl~o. jedne.go 1m1ema Otto zamilczając
1m1en~a •\Yl'lhelm, pod którym był sądown.ie s~1g~ny za o~zustwa p-0~eł11ione na
terem: N1em1ec. Zam1~szczone niedawn:o re
welac1e dotyczące nied~szłego. fa?rykanta
„samochod?w lud?wych
znaJdUje zatem
pełne potwierdzenie.
Oskarżony nie znając języka polskiego
zeznania składał w języku niemieckim, wy
stępując przed sądem . bar~zo pe~nie .. D·)
winy się nie przyznał 1 twierdził, ze mgdy
nie ukrywał swych imion. Na za.pytanie
prokuratora dlaczego swego . czas~ prztid
sędzią śledczym podał tylko iedno 1m1ę, oskarżony oświadczył,
że podał obydwa,
lecz z winy sędziego opuszczono drugie
imię w protokóle.
Zeznający pod przysięgą jako świadek
poszkodowaąy d r. Por_ała stwierdził, że
poszulkiwał \~-Szet swmy pieniędzy na! wy
kup akcji i ti!~ew.nego pośreanika zapoznał Kuczorę, który· przedstawił mu si~ jar
ko Otto Kuczera i Amerykainin, rozporzą
dzający kapitałem 2 milionów złotych. Su.ma 150.000 zł. jaką świadelk pragnął p<Jży
czyć zdaniem Kuczory była tylko drobnost
ką. Spisano pófoiej umowę, lecz Ku-czora
nie dotrzymał jej warunków, a świadek nie
tylko że nie otrzymał 3!11i grosza, lecz naraził się na lic21ne szykany i procesy, wyto-

czone mu przez tego „fi.n<:llnsistę". Dop(ero
później zasięgnął dyr. Porała wywiadu i
okazało się, że Otto Kuczora to człowielk o
bujnej przeszłości, który występował w
Nit.>mczec'il jako Wilhelm Kuczora. jak dótąd dyr. Porała wskutek postępowania Ku
czory poniósł bardzo poważne straty materialne.
Prokurator Pasiczyński po zamlknięciu
postępowania dowodowego wygłosił dłuż
sze prae-mówienie, zaznaczając, że zmiana
imion przez Kuczorę miała na celu
zatarcie śladów
jego nieciekawej przeszłości i wprowadze
nia Judzi w błąd. Prokurator podniósł także, że przeciwko Kuczorze toczą się docho
dzenia ja·ko „twórcy" fabryki samochodów
oraz o bezprawne używanie tytułu inży
niera.
Przewodnkzą.cy s~dzia wydał wyrolk
uwalniający w tej sprawie Kuczorę i odd,a
łający powództwo cywilne, gdyi nie ma
przepisu ustawy, któryby. nakazvwał posh1giwanie się wszystkimi imiona1mi ł4c~
nie, a kto ma dwa imiona ustalone metryką, ten może tych imion używać dowolnie
i nie zmienia przez to stanu cywilnego. jeżeli oska.rż0iny przez to wprowadził osoby
w błąd co do jego tożsamości, mogłoby to
bye przedmiotem oszustwa lub innego prze
stępstwa, jednakże o to w tvm procesie Ku
czora nie był oskarżonv. Kuczorę jedn~
niewątpliwie - jak podniósł proforator czekają dalsze sprawy.
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Bez mała dwa lata upłynęły od daty 10 maczyć nagłą zmianę w postępowaniu rogrudnia, kiedy Edwac ~ 8-my zrzekł się tr~- dziny !królewskiej wobec byłego króla?
nu. Od tej chwili nie gościł on u s·ieb1e mW dobrze poinformowanych kołach UlMurzuk, w lis topadzie.
administracji, pocztę, ośrodek faszystowObecny transport kolon istów skomple- kogo z rodziny królewskiej_. Wizyta księ~ia ważają, że król Jerzy, zdobył sobie wr~z
Mussolini do wszystkiego, a więc i do ski, szpital, łaźnię publiczną itp.
tow a1110 po surowej selelkcji niezl iczonej Gloucester i jego małżonk~ ~ byłego ~rola z !królową Elżbietą tak wielką popularno~ć
palącego dzisiz.j dla pań:;tw europejskich
1800 rodzin gospodarować będzie na liczby ochotników. Pierwszeństwo otrzy- 'Anglii była pierwszą „ofiCJalną" ..wizytą i sympatię w społeczeństwie'. ż~ ws~elkie
zagadnienia kolonialnego, podchodzi z wła 1800 wzorowych fermach. Na całym obsza mali młodzi, zd rowi i silni ojcowie rodzin, przedstawiciela rodziny król ews~1e1 skła- zastrzeżeni~. co ~o .P 0 :-V~0·tu księci~ W~n~s.o
ściwym sobie rozmaci1em i szerokim ge- rze, przeznaczonym do zamieszkania, prze Io stwierdzonej aktywnej przynależności fa daną księciu Windsor i jego żonie. Jak się ru do Anglu są JUZ .mei~totne. Nai":'azn~eistem.
prowadzono rury wodociągowe, dreny i wy s zystowskiej.
okazuje wi zyta ta doszła do skutku na wy szy d~a kół dw~rsl~1.ch I tow.arzyskich J~~
rrd
i'
11
eh
kolon1'zo'
ian1'e
wiercono
studnie.
aZ
dwa
lata
wysłany
będzie
na
tych
sa
raźne życzenie króla Anglii, Jerzego 6-go. ,f~kt, ze były ~rdol t 1ego małłzo•nka uwolmlht
odczas
P
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Książę Gloucester przywió zł swe;nu br~ł~t się od . m~pozą anego. w.p ~~u pew~yc
zamorskich po siadłości odbywa się drogą
Jak już wiadomo z depesz transport mych warunkach nowy 20-tys ięczny kon- pozdro wienie od całej rodziny krolewsłkiq. „przyJa<:ioł amerykans.k1cłt . . Cho?z1 tu
powolnego i dobrowolnego przesiedlania, emigra•ntów odbył się na koszt rządu. Wa- tyngens.
.
.
.
głównie 0 osobę ekscentryczne] pani Elsy
Gajewsld.
Historyczne spotkame dwóch brac.1 - ; Ma well która była źdźbłem w olku kół
Mussol ini wysłał te raz na użyźnione piaski gonami III klasy przybyli do odnośnych
pustyni Libijskiej jednorazowy transport portów: Genui, Neapolu i Syrakuzy. Stam- '
lksi~żą.t odbyło się w hotelu ,,Maunce". ' dw;rskidn w Londynie. Może nie bez pew
20.000 włoskich kolo•nistów.
tąd odpłynęły okręty mało co prawda kom , _
w
·
l\s1ęstwu Gloucester przeznaczono wspat-1 nej słuszności uważano te swobodne w
Obszary te, należące do Włoch od ro- fortowe, lecz dostosowa•ne do wszystkich :
n1ały apartamen t, którego salony pełne by- . obejściu .koła amerykańskie" za niezupełku 1912 na mocy traktatu z Ouchy, będące wymogów higieny.
ły kwia~ów. W jednym. z tych. salon?~ z lnie odpo~iednie i godne towarzystwo dla
dawniej własnością Turcji, były zamieszStatki spotykały się na morzu i jako jeme?lami ren.esanso~vymt ~ast~pił~ •:OflC]al- członka rodziny królewskiej.
kane tylko u wybrzeży morza śródziemne dna flotylla popłynęły ku wybrzeżom
~~· s·potkame. b.raci_. ,;utai tez ks.ięzna !~ Para !książęca przeprowadziła jednak o~
go. W głębi kraju buszowali na piaLhach i Afryki.
j
In została 'o'of;cla!meo .P rzi:dstawwna s
statnio rewizję swego koła znajomych t
'k · · l d ·
S
· · 'k
·
•
mu szwagr w 1 1eg z0 n ·
przy1·aciół.1· Różni
przyi'aciele amerykańam1eniac :1 z1cy enus1 I lll omu me przy
Pasażerom dodawała ducha pewność,
. .
.• W t ·1· t
chodziło
do
głowy,
że
możnaby
zużytkok
.
~JSPRIEZll:BIENIU
To
spotkanie
między
dwoma
braćmi
sc.y
zosta
1
.us1.1męc1
w.c1en.
Y.s ąp.1 1. n.adlo.
iż zastaną na miejscu gotowe i cał owicie
nnv,._..,
Iii
t
I
1
wac pustynne ugory.
urządzone mieszkania, z pewnością widniej
tw'MI
il(ĄTĄl%E
książętami krwi, wywołało w Anglii z:ozu- 1 mta~ pr.tyiac1_e e o wie .e przy1emmei.s1
a
1
·miałe zai•nteresCYWanie. Jak należy sobie tłu ang1elsk1ch koł dworskich. Były kroi anMussolini. szukając ekspainsJ'i dla prze- i sze, przestwornieisze i wygodnieJ;sze, niż
'
gielski znów uważany jest w Anglii za czło
i udnionej Italii, powziął pewnego dnia plan 1
1 te, które n.nuścili.
-r
wieka, „godnego do zajmowania stanowis.
.
• •
ś
ika w życiu publicznym Anglii".
wykorzysta nia Trypolitanii i Cyraneiki 1
dopiął celu.
Marszałek Balbo, zołmerz z lkrw1 I ko ci, dowiódł dużego zmysłu praktycznego
Spotkanie dwóch książęcych braci stwo
Rozpoczął od założenia bazy strategicz w odniesieniu do szczegółów życia codzien I
rzyć więc może dla byłego króla możlincj, a umocniwszy się militarnie na niebez nego.
wość zakończenia trudnego dwulet·niego oKażda ferma ma kuchnię, trzy izby
I kresu życia.
piecznych i nieprzebytych terenach, skiero
wał wysiłki w celu przckształccn:a „wiei- mieszkalnę, piekąrnię, stajnię, oborę, sto- 1
---------------k iej sk~zyni piasku", jak mawiat o Libii, dołę i studnię , fontannę albo cysternę.
I
Nitti na urodzajne grunta.
BóLE ARTRETYCZNE, REU.MATYCZ~~E
Wc"nod'ząc w progi nowego domostwa,
podagryczne najwięcej dokuczają . na zm! anę
W pierwszym rzędzie należało zdobyć mieszkańcy zastali parę bydląt w oborze,
pogody, w czasie zimna słoty i niepngody.
wodę. Inżyn i erowie włos cy z ni esłabnącą a w kuchni zapas kartofli, mąki, ryżu, marNie~nośnymi wtedy staią si~ bóle w kościa::h
i stawach, powstają. obrzmienia, a mięśn i e
energią z:ibrali s ;ę do wiercenia studzie n, karonu, oliwy i octu, prócz tego nasiona 1
I przy naimmejszy~ nawet nacisku stają się
do gł~bokości nieraz 400 metrów. Natrafili do siewu.
\
I bolesne. Chodzenre a nawet poruszanie <>ię
wreszcie na źródła podskórne, i dziś na zna
Uprawiać będ ą głównie żyto, jęczmień
I bywa utrudnione.
Cierpienia te powstają
cznej przestr;i.eni wody jest poddostat- oraz pastwiska. z czasem założą winnice,
wskutek nagromadzenia sie w ustroju l\wasu moczowego i jeż.cli nie będą racic•nalnie
Idem.
plantacje drzew migdałowych i oliwnych.
zwalczane będą sie zwiekszać, aż wreszcie,
W miarę posuwania się robót, zaczęto
W niektórych miejscach da się hodo- .
na stałe .Przykują do łóżka.
z metropolii kierować pierwszych osadni~ wać owoce i nowalie.
wypadkach stosuie sie wewn Ptrz
I nyWlektakich
ków. Roln ictwo, a z n;m 'i1andel, rozwijc.ły
Wydzielono ogółem przeszło 60 tysię<:y J
„U~EMOSAN" Gąseckiego, który
\ rozpuszczaJąc kwas moczowy w organiźmie
się coraz pomyśln 'ei. W okres'.e dwudz!e- hektarów ziemi.
i
wywołuje. wydziela~ie się takc•wego wraz z
stopięcioletnim 1OO tysię ::: y Włochów wyDomy, narzędzia, grunta nie zostały da
moczem
1 współdziała z u.strojem w walce
\ Jego. z artretyzmem,
emigrowało do Libii. Do:)rze zainstalo\l/ani rowane przez państwo, lecz sprzeda.ne n3
reumatvzniem, pod„_gra,
okażą pomoc nowoprzybyłej 2(}.tysięcznej wyjcitkowo dogodnych warunkach. Bezpro
kamica nerkową, złą przemianą mater;: itp,
1
UREMOSAN - Gąseckiego do nabyci;i
partii, a dobrze prosperujące ich gospodar centowy zwrot !kapitałów, wydanych na 1
w aptekach.
stwa staną się najwymowniejsza zachętą inwestycje, odbywać się będzie w ciągu lat . ,
do cieżkich lecz owocnych trudów.
trzydziestu.
Rada ministrów wyasygnowała na ich
Ponadto na lata nieurodzaju są przewi- 1
dziane szerokie kredyty rolne.
rzecz pół miliarda lirów.
Za lę i<o1osa1ną sumę pod kierownicOdzew na propagandę co do zaludllif!',
twem marszałka Balbo wybudowa·no osiem nia afryka11skich kolonij jest we Włoszech Prezydent Brazylii Vargas przed nowym okrętem wojennym „Sao Paulo" w Rio
gmin. Każda ma kościół, szkołę, dorn dla ogromny.
de Janeiro.
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Odetchnął głęboko i posłał ręce na zwi.ady. Nic się
tu nie zmienił o .
Wino i chmiel opl ą ta ły płaczący klva
i wyssały zeń życie. Trup drzewa stał i martwymi gał ę
ziami podt rzymywał pa~ożytów. Olbrzym i głaz był kiedyś rozsadzany prochem.
Poznał Krzysztof wachlarz'Jwate wręby z małymi wgłębieniami, jakby kto napamkiem p o nakluwał ciasto.
Schylił się i urwał garść świeżej trawy. Trzymał ją
ostrożnie niby ptaka. Zdawało się wibrować w jego przeczu1onych palcach. Była chłodna, czysta, skromna, me
pachniała, nie wyzywała, jak to czyni kwiat.
Ból przycichał, jahś słodycz ogarniała go. Dobrze ze
Już nap i sał do Kreczumowicza. Przyjedzie jednego z tych
dni i ra ze m opracują plan.
Co s:ę st a! o ze mną? Czy został.em nagłym wyznawcą socjalizmu, albo komunizmu?
Nie, nie.
Wszys tkie
teorie i dok<iyny to trupi kościec obdarty z żywej tka nki. Z żyw ej tkanki czego? Co to jest co ja czuję? Litoś ć ?
Wspó~czuc:e? Nie, to jest... to jest po prostu miłość.
I Ś\';ia.ło bezb r zeżne zalało }ego martwe oczy,. Prz :~j
rzał. Widział. Cóż znaczyła tu ziemska ślepota? Maleńka
cząstka jego bytu. Łupina na oceanie duszy.
Pie rzchło. Po czuł znów siebie. Wracał do siebie. Niechętnie i z trudem. Stawał się znowu mały i słaby. Ale
teraz już rozumiał.
- A więc to Ty sprawiłeś? - zapytał.
żadna odpowiedź nie pr2ychodziła z oddali. Były już
tylko twarde, zimne ściany rzeczywistości, a nad nimi
cz.arna kopula ślepoty.
- Dotknąłem grzbi e tu jednego nędzarza i cały zadrżałem. Za czyją ~~ało się to sprawą?
Wiatr płakał i śpi~wał górą, choć w dole było cicho.
Ulewnym lamentem zanosiła się biała osina.
- Nie mogłem zrozumieć, ale teraz j•uż wiem. Za w ołałeś mnie a ja nie umiałem jeszcze Ci
odpowied z ieć .
Ugrzązłem w obojętności, za~: korupia!em w ziemi.
Ni e
umiem się modlić, nie umiem mówić do Ci ebie. Wsry\ dzę się mówić do Ciebie„. Może kiedyś potrafiłbym zrwcić ten pancerz z brudu i pojąć Cię - ale jeszcze nie dzi ~.
nie dziś. Więc Ty przedziwną chemią Swo}ą przemien · !eś w mojej chromej duszy Wiarę - na Miło ść.
A w Miłość ja uwierzyłern„.
I
Wiatr ustał. Drzewa stały w słońcu jak wi e życ e. T ylko osina drżała i trzepotała się cicho z niepojętego lęku ,
czy wzruszenia„.
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Trening

w cieniu

or·u•~cz~

c11t mu',
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Znany re or zis a sw1a w iegu na 440 yardów Ben Eastman
został ze słonecznej Kalifornii
przeniesiony do ponure~o Nowego Jorlm. Tuta.i trenuje do przyszłej ołimfiady w cieniu. drap.a-

czy chmur.
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GALĘ ZIE.

C zerwo ne jak krew tulipany rozk wi tły prawie ws1ystkie jednej nocy. Dwa owalne klomby mckrej purpury,
nad b łękitnymi łodyga mi. I i;ch o dzą ca z tarasu Zula, zatrz y m a ła s i ę, udaj ąc ż e je pc•dziwia.
P o mał e.i chwili ro zej rzała się nieznacznie i posz!;i
ści eżk ą w s:ronę wa;-zywneg J ogrodu. Mijała żółtawe koronki złoto kapów, ptowe !laty tamaryszlrów, fiołkowe
berberysy. Ale d zi ś park z;ilud nił s i ę nagle.
Gra c ujące
dziewczyny p ozd ro wiły ją ś·(e \\ cm Pochw alony!
Na
s'kr ę cie ogro dnik przybij ał da bi:i'ec;o
muru diew nia ne
ła t ki. Przystan ę ła nad śn:e gu~i c z k ą , r ::;z p~:k \ ą w m ~~e 1]!(J e
ró żane kwi ateczki. Co ten P rzc1ii.:·o sob'e my ś li? K a Z'.:lł
jej przyj·ść tu taj. Czy to nie sz'7 1c."· :::o? Od j z '~ ' egoś czasu stał się tak natarczywym, że za . zcał w s z e lką o str ;..: ż
n o ść. W jadal ni już dwa razy sc'myci ł jej r ęce i u s ił o wał
p rzyci;i g nąć do siebie. Szcąkie że nikt nie w'dział. Znudziło mu się kli 1 czyć dalekimi di'Og ami po lasach i wyJmach. A przy tym od kil'ku clni klacz okulała i nie b y ło
ż adn ego pretekstu do wycieczek. Więc p rosił aby przys zła nad staw, kolo świerk o w eg o szpaleru.
- Chował e m się tam jako ch łopiec, ilekroć nabrnilem. Gąszcz, nikt nie zobaczy.
- Niech cię ch o ć up i e s zczę! - błagał - nie mo::;ę
tak żyć. - Zwariuję chyba.
Usłuch a ł a w i ęcej z j aki ego ś musu, niż z och oty. T11
był ciągle mę cz ący upał i si e ć,
\\' k tó rą się zaplątah,
a wydobyć nie mogła . Nasyciła się i tędy niepokój truł
teraz jej wszystkie chwile.
Przech o dząc przez taras ujrz ała , że krz e sło Krzysztofa było puste, .a pled leżał obok na p o ręczy.
To ją natchnęło pewną śmiał ością.

Min ąwszy dziewczęta, szł<.

to tu, to tam. Jakie to ładne , te srebrne świerki.
Jakby osypane błęk i tnym po p i ołem. Błysk oka na zegarek ob ejmujący rękę. Brakowało jeszcz e pół godziny.
Jakże się dłuży ten czas.
Ktoś przem ó wił. Ogrodnik stat przed nią z czapk;:.
w r ęku i pro s ił ż e by przyszła ob ejrze ć inspekta. - I owSzli
szem . - Wyszła p.rzecież tylko na przechadzkę .
w stronę szklarni. Jego wymov.:ność zalewała ją po prestu, brzęczała jak uparta mucha. Ile to okien, ile szyb
było pobitych. Jak to on dopiero dźwigał się z ruiny. Ale
choć późno, wszystko będ z ie. I begonie i canny i warzywo jak zawsze. I dobrze, że pan rządca dał nareszcie rekołując

botnika. Zeszli kilka schodków w dół o tworzyły się mare
białe drzwiczki. Buchnęło odorem ziemi, gorącem i wllgocią.
Na parapetach, w szklistym, żółtawym piasku
tkwiły kawałki aksamitnych liści. Różowo-żółtych, bordo-zielonych, okrytych, bogatym, siwym puchem. Szafirowe hi.acenty w rudych doniczkach pachniały kuszącą
ociężałą wonią. Z góry spadały zielone koronki asparagusa.
Niby
· Za furtką uderzył ich ostry zapach nawozu.
k rągłe pieczarki przylwcnęły dziewczęta w białych· chusteczkach, grzebiąc pilnie w brunatnej, gorącej zien:i.
Ogrodni'k objaśniał; to wschodzi, tamto ustąpiło, a to się
pizepHrnwa!o. W jednym oknie kwadrat sałaty jaśniał
najcudniejszą zielenią,
w drugim krwawiły .buraczk:.
Wzniesione szyby mieniły się modrą kr.atą. Wszędzie leżały kupki omdlałej, seledynowej rozsady ;- korzonkami
nu ;·zanymi w gl inie. Jedna z dz i ewcząt siała łopatą zie:mię przez stojącą siatkę.
Grudki opada·ły z harfianym
brzękiem.

T.a drobiazgowość, ta mrówcza zapobiegliwość by:a
Zuli jakaś nieznośna.
Tu pory, tam pomidory, tam znowu szczaw. Jakie to
glupie i męczące. Jak można tak komplikować sobie żv
cie.„
Była w nastroju, w którym każdy obcy szczegól
draźni myśl jak piasek ciało mięczaka. Bowiem wszystiw
jest wstrętne co staje w poprzek myśli - zmorze.
A zmora była niewyłumaczonym lękiem, szczerzącym zę
by przez wszystk'e kratki i paski sp-o·kojnej codziennośd
Nie! nie! odnajdzie Przemka i powie mu, że spotka i;e
w parku jest niemożliwe. Tam, w pustyni, albo pod hasl.czami brodatych świerków czyż nie była i ona częścią
przyrody? Wdychała żywicę i gryzła żół:y mech z rozkoszy. Ale tutaj wszystko tchnęło legalnością, i ten grzeczny ogrodnik i te rumiane dziewczęta, a nawet ta złoci
sta słoma i błyszczące niebieskie szyby. .Mozół ludzki
układ.al się celowo w wysHku, pełnym poważania. Ws tyd
bił w nią, zatrzymując się boleśnie koło serca.
Spojrzała na zegarek. Dochodziła umówiona godzina,
która była nie radością lecz strachem. Ach, gdybyż przydybać gdzie Przemka! Ostatecznie upatrzy go, gdy bę
dzie szedł w stronę stawu. Nie będzie w tym chyba nic
podejrzanego, jeśli porozmawia z nim chwilę w alei. Zaczynam się lękać własnego cienia - pomy ś lała z dziwną przykrością.

Zawrócila szybko przez szklarnię. Potknęła się o zardzewiałe grabie, buchn~ło wilgotne ciepło z mnoża~ki,
zapachniały mdło nasiona„
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Inspekcja Handlowa Zarządu Miejskiego realizuje w spos ób planowy zaopatrzenie ~toli~y, ~~łaszcza j ~j przedmieść w od
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Dziwni są ludzie. Jeżeli człowiek pod- świadczyć przysługę, jest łotrem.

Sam

w Rybniku
do dac31 I
ze w kasie po ,vstaroz.patrzenia sprawy byłego kasjera kopalni , wały pe"".ne m~nka, które p~krywał w ten
Szyby Jankowice, Brunona Arndla z Jan- spos~b, ze w~1sywał cło ksi ąg kasowych
kowic oskarżoneao o defraudację na szko- fikcyjne pozyC]e.
. .
dę kopalni względnie Dyrekcji Kopalń ks.,
~rndt nie prz~znał. się do podlozen•a
Donnersmarcka w świętochłowicach kwo- ognia, tłumacząc, ze po.zar po wstał ~apew
ty 100.009 złotych. Niezależnie od tego · ne od z~palonego papieru na l3rnp1e ele. . .
.
. .
.
Arndt odpowiadał za fałszywe prowadz~-' ktryczneJ.
nie ksiąg kopalni oraz za usiłowanie zni-j
.Przesł~cham sw1adkow1e silnie obc1ąszczenia dowodów swojej winy przez żyli oskarz.onego.
.
.
wzniecenie pożaru w skarbcu, gdzie miały\
DyrekCJa Kopa Im k;;. Do ~n ersmarcka
się znajdować księgi kasowe i zestawieni~ . zgłosiła powództw~ c~w1.lne w K~~oc1e 1 zł~
miesięczne dochodów i rozchodów kopaln1.
Po przesłuchamu sw1adków 1 pr~ern6
Tło sprawy przedstawia się następują- wieniu stron, Sąd po naradzie ~.g_los1ł wyco: W treserze kasy kopaln ianej wybuchł I rok, m~cą. kt.órego skazał os ~ai z.· n~g oi na
pożar, kt.óry zoQstał spostrzeżony przez za- i karę w1ęz1enia przez 2 l~ta 1 6 mies ęcy
wiadowcę kopalni, dyrektora T eubnera, o- oraz 300 .zł grzywny. Zaliczono mu areszt
koło godziny 6.15 rano. Dyr. Teubner po prewencyiny.
. .
_
,
,·
zauważeniu dymu, wydobywającego się zl
Przyznano równ1ez powo lztwo cy\\ 11budynku kopalni, gdzie się mieściła k~sa, ne.
telefonicznie
natychmiast _._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

powiedn~ą s1~c urzą~zen ta~go"".ych: ~zecz stawia bliźniemu nogę, robi mu „kant" i znam wielu poczciwych ludzi, którzy mi
p~osta, .ze "."1eloletme. w tej d.z1edzm1e ~a- ' stara się, jak może, zastkodzić, człowiek bezinteresownie pożyczali pieniądze i tented?anta n.ie dadzą ~1ę odro?1ć w . krótkim jes·t spokojny, nie dziwi się i denerwuje się raz... nie mogą tego odżałować.
czasie, pomeważ ~ ciągu ubi egłych 25 lat z tego powodu zupełnie „normalnie". Gdy
z drugiej strony strach przed uczynnyaż d~ 1~35 roku me wy~udowano W. War- jednak spotka go ze strony bliźniego do- mi bliźnimi daje się zapewne wytłumaczyć
szawie za.dnego targowiska.
Dopiero ~ wód życzliwości, staje się wybitnie nieuf- faktem, że każdy z tych ob<>.wiających się
1935 r. mi~sto wybudowało. n~we !argo~i- ny. Ostatnio właśnie „zahaczył" mnie je- widocznie sam nastawiony jest na podsta~k? na Żoliborzu, Mokot?w1e 1 ~ sródmie- den z przyjaciół:
wian ie bliźnim nóg i dlatego posądza wszy
scm przy ul. Koszykowej ..w ubiegł>'.m ro- Mój drogi, popatrz tylko, co to za stkich o to samo. W każdym razie taka uku sprawa ta P°:s~n~a się. wydatm7 na- drań jest ten CLpcikiewicz !
czynność, a przynajmniej pozorna uczynp~zód, Zarzą~ _M1e3sk1 bowiem. odd.aJ1e do
- Dlaczego? Co ci zrobił?
ność, może oddać czasami duże przysługi.
uz.ytku ~u?n<lsc1 trzy d.alsze .taigowisKa, .a
- Właśnie, że nie wiem! Ale był dla Wysta-rczy, jeżeli gościowi, który się skar~ianowici~:. na ~zermakowie, Grochowie mnie przy ostatnim spotkaniu bardzo u- ży na różne niepowodzenia, zaproponować
1 na Sas'kie1 Kępie.
.
przejmy i sam zaofiarował się załatwić mi stuprocentową pomoc. Na przykład gość
. W przyszłym. roku ~ytuacJa na t~~ 0 ~- pewną sprawę w swoim urzędzie.
narzeka:
- Więc?
- Ach, panie drogi, już nie wiem, co
cinku 1~wesiy.cy1nym _Jeszcze ?ardz1ei się
p~pr~w~, planowane 1est bowiem uruc~o- Więc jestem niespokojny, c<l się zrobić! Długi mnie męczą, żona niedomamien~e 1eszcze trzec~ nowych. targowisk. za tym kryje? Bo przecież ni stąd ni ~ow:id ga, dzieci przeziębione, wpisy szkolne nieW p1erws:ym rzędzie . t~rĘow1sko o.trzyma żeby był taki miły i uczynny, to jest nie- opłacone, komorne zalega - oszaleć moż kasjera, by ten przyszedł z kluczami.
~oło, ~dyz Zarzą? ~1eisk1 d°:kładme zda- prawdopodobne! Powiadam ci, za tym się na!
Gdy sam przybył na miejsce, zastał tam
Je so?1e sprawę~ 1ak mwestycia..t~ po~rz7- musi kryć jakiś grubszy kant!
Należy mu odpowiedzieć:
już Arndta i razem z nim stwierdził, że dym I
bn~ J~St dla te1 szybko rozwiia1ą~eJ się
Innym znowu razem inny przyjaciel wyj
- Ależ drobiazg, kochany panie! De- wydobywa się z betonowego zamkniętego
dziel.mcy. Ponad~o. w przyszłym r.ok~ tar- płakiwał na mym łonie swoje bóle z tego tal! Betka! Wszystko się da załatwić!
tresoru, gdzie przechowuje się księgi ka-

I

polec.ił

gow1ska otrzymają· Wiola zach odma
gówek na Pradze.

wezwać

Tar- tylko powodu, że pewien ws.pólny zna jo- Jak?
sowe.
Po otworzeniu tresoru spostrzeżono sp0
my wyrażał się o nim po-chlebnie wobec
- Bardzo łatwo! Niechaj mi pan da
* * *
jego szefa.
spis swoich długów, a w ciągu 24 godzin pielone papiery.
.
.
Na pytanie dyr. Teubnera, co się spahW związku z nabyciem przez Miasto la- Jestem bardzo niespokojny. Nie :wstaną przeze mnie zapłaoone. Zdrowiem
sku Kabackiego zespół urbanistyczny O. wiem, co on mi szykuje! Na pewno chce żony proszę się nie przej mować, już ja sam ło, kasjer Arndt · odpowiedział, że spaE~y _,..,...,..._._ __ __ _ _ _
Z.W. w Mokotowie zwrócił się do prezy- podstawić mi nogę i dlatego udaje przyja- się nią zajmę! Dzieciaczki również wezmę się wszystkie księgi kasowe oraz zesta\~Ie
PIĄTEK, 2 GRUDNIA.
den ta miasta z prośbą o zlecenie orga.nom ciela !
do siebie, mam cieplutkie mieszkanko, bę nia miesięczne i dowoQdy kasowe. ZavnaWarszawa l (Raszyn)
wykonawczym Zarządu Miejskiego opraco
Człowiek bowiem nie może sobie wy- dzie im tak jak w ' raju l Komorne i wpisy dowcy kopalni wydała się ca_la sprawa P?wania projektu zrealiz-0wania, ewentualnie obrazić, żeby bliźni był wobec niego bez- również jutro raniu~ko zapłacę l
dejrzaną. W toku dochodzen ustalono, ze
i inne Rozgłośnie Polskie.
Gwarantuję, że nie znajdzie się ani je- księgi były schowane, choć usiło.wano je I
przy udziale finansowym obywateli War- interesownie życzliwy. Na każdym kroku,
, 6.30 Pieśń porc:ina
szawy i okolic podmiejskich, planu połą- w każdym kroku, w każdym gościu wę- den czł-0wiek, któryby bez zastanowienia spalić.
kontrola ksiąg dopro-\ 66.50
"35 Gininastyka
czenia miejską komunikacją tramwajową szy „kant". Jeżeli ktoś ofiaruje mu, nie hę- się przyjął taką propozycję. Odmówi, gdy:!
P·rzep"owadzona
•
~luzy ka z pl) t
1
lasku Kabackiego ze stolicą.
dąc K.K.0. czy bankiem, prywatnie po- będzie się obawiał podstępu. I nie będzie wadziła do sensacyjnego wyniku, :ni a~owi- i .OO Dziennik poranny
* * ""
życzkę, a jest ów „ktoś" zwykłym, prze- miał racji, gdyż człowiek, który robi taką cie stwierdzono że kasjer dGpuśc1ł się de- 7.15 Muzyka z plyt 1
8.00 Audy:-ja dla $Z ró-l
Zbudowany przed kilku laty 1-piętrowy ciętnym znajomym, z którym nie łączą go p:ro.pozycję, jest wariatem. A wariaci nie frau d aCJI" przesz ł o 1OO:OOO zł Otych · .
8.10-11.00 Przt>rwa
domek murowany, przypominający mur o- wspólne „kombinacje", będzie zaniepoko- bywają podstępni.
Oskarżony w czasie przesłuchania za- 11.00 Ami~ rj~ dla ;zkól
111.25 Tarantele - pł yty
bronny, na rogu ul. Brackiej i Al. Jerozo- jony. Obawia się, że za tym musi się coś
limskiej został już prawie opróżniony przez „kryć". Bo jakże? Niemal obcy człowiek
UCIECZKA.
U Jl
U
~~:~~ ~;d~~ja•· ;~;~d~i~~}~'ał & i<. rakowr
wszystkich lokato rów. Z sz eści.u sklepów chce pożyczyć pieniądze, wzruszony rze- . Mieczysław Lawin właśch~ie ró:vni.et Ił
D '"'Il
.... . 13.0ll-15 Oli Przerwa ( pro(!;r amv lnkułnrl
pozostał jeszcze jeden z konfe kcją m ęską. komo naszą opowieścią 0 pilnych długach? me był podstępny. To, co r-0b1ł, r<lhtł nie15.00 Zagadki muirrzne - audyrja ,11;, „. „,faieiy
Po Nowym Roku nastąp ić ma rozbiórka Nie! To „musi" być jakiś podsh;p !
mal otwarcie. Mianowicie kradł. Specjalno
CZWARTEK 1 GRUDNIA.
_ <ze Lwo":a\
domku. Na obszernym placu przylegającym
Co prawda zbyt jaskrawa uprzejmość ścią jego było wyrywanie torebek space~arszawa I. ~Raszyn~
b .20 ~orui~mk spor1~wy
.
O t · M' ·
I tnne Rozgłosnie Polskie ·
tone. Na. z pro;:ram nu 1utro
·
k b'
do B.G.K. i na miejscu po zburzonym diom w nikim nic wzbudza zaufania. Jeżeli jakiś ru]'lcym
o ietom. sta nio · 1ec1<> wyrI 21.00 Chór Pol~kiee:o Radia
ku, stanie druga część tego gmachu, mają- goś ć kłania mi się z odległości już dwóch Wał torebkę Z pieniędzmi przechodzącej U-115.00 świat w kolorarb - pogadanka dla młodzie- 21.15 ,,Król m i mo\~oli"' - opera komic.~11a ,, 3~(h
ca część frontu od ul. Brackiej.
kilometrów, i to kłania się wyjątkowo, aż 1icą Ludwice Poreńskiej i zaczął uciekać,
~y Iz Wiln~}
.
. .
_ . „i
aktarh Eman~ela Ch.a~rier. (tra nsmisi~ ..~ Paryz~>
Kłopoty 1 ~ady: „Andua dz1ę~uJe za .Juz!J.ę
W ~r.:erw1e: „Ks1 ~zę Jozef w poP7.JI - szkic
* * *
przykro nisko i „czule" - nie wzbudza ]'ak. lawina. W t)rm lawinowym pędzie La- 15.b
Mll1yka olna<lowa w wykonamu małl'J orku~.
łiterark1
W paździer.niku rb. Wydział Nadzoru zaufa nia. J est zbyt uprzejmy, aby był praw Will ~pa9t na budkę ~ \~Odą sodową, prze-1 l~.30Slry
Pobk iego Radia
. Po operze: pr.t~gl11d prasy i ostalni·· wiadomości
Budowlanego Zarządu Miejskiego zatwier dziwy, jak powiada sparafrazowane przy- wrócił się, został dzię ki temu przyłap any 16 oo- v- .,_
-J d .
)
dziennika
wif'C'Z O.rnep;o. Komunika I meteorolo·
z11•nn1&
p11po u nlowy
.
·
k
·
·
·
·
·
·
.
dził 125 projektów różnych budynków, słowie . Nie mniej jednak lęk ludzi przed 1 s azany na osiem m1 es 1 ę cy w1 ę z 1 e~1a. 16.05 Wi adomo śri gospodarcze
ę:• r~nr <rzect..;
16 .~"O z, z.vcia
. . robntmi<.a
.,_ - our?.)\
~
\\ \ ~ . . \' 23.30--.3.5.
>k Proę:nl'n
przeważnie domów mieszkalnych. Mi ędzy uczyn no ścią bliźnich jest mocno przesaJerzy T
i.'>n•.
1 a m ""Zll''t)' ,.
~ ~o ~1
· · WarszawyL rr
d ·
cealnej
i 1 ;,„; . u_•Y ~ n111a11o wa :-- r. n ~ 1
innymi 6-piętrowa .kamienica stanie przy dzony. Nie każdy, kto nam pragnie wy16.3:> R Pcital fortepianowy Józefa Smidowirza
j 16.00 D~ll'nnrk .P!lllołudnlOWJo
Alei Niepodl egłości. Poza tym w mi esiącu
17.10 Zwiedzamy atom - pog:1danka (z Poznania) 16.08 Wiadomosc1 go;poda.rcze
sprawozdawczym po dkreślić należy duże
17.25 Muzyka norweska - wiolonczela i fortepian 16.20 R~zi:nowa 7 rhorym1 - ze Lwow11.
ożywienie w budowie garaży, których pro17.45 Kupiec a turystyka - pogadanka h Krakowa) 16.35 Miniatury kwarleto.w~ w wykon~n.iu k.-'1-.ł'lll
.
18.00 Audycja dla młodzi eży wiejskiej
\ sm>ezkowego Rozglosm Krakowsk1ei
jektów wydział zatwierdził 25. Garaże no/
r..ł
·
• 118.30 ż yci<>rysy instrumentów muzycznyr:h: O dziad 17.00 Zclobywamy r:.rzemysl dla polskiego kap i tałuwe, lub przebudowane z różnych szop, buf t A M e..z;
~ .M
ku klawesynie i jego wnuku fortepianie - gapogndanka ( z Krakowa)
dynków gospodarczych itp. powstają za-. FAT A .NE
XDEq Z .,,. fMllE Z I' 11,;
&"f 11'9 W,,,_
9'9•
węda {z Wilna)
17.10 Państwo kom{1rek w niebczp:eczeństwie równo w śródmieściu, jak i na peryferiach. 1
19.00 Koncert rozrywkowy - z Krakowa
pog_adanka . .
. .r 3 .
o
.
'lt
.
17.20 Koncert whstow - Zf' Lwowa
Ponadt.o w październiku zatwierdzo no pro
Ze Lwowa d o no szą :
na ul. Gród ecką (obecnie ul. Gen. Toka- 2O.35 . Adu dyc~e.
1ll orm ?J''~e :
7.I?dm ~~eczorny, 17.45 Skrzynka tf'dmirzna
Na ul. Gródeckiej u wyl otu ul. K róla- rzewskiego ) , przez któ rą w tej chwili przejekty budynków użyteczności publicznej,
w1a omosc1 meleoro og1czni;. wia omo s.~ 1 sporto. 18.00 Audycja dla wsi
na Jutro
I 18 30 "A.„ B··· C.„ „ - opowiadume
• ·
·
·
jak gmach ośrodka wychowania fizyczne- wej Jadwi gi, wyd arzył się niesamowity wy jrżdżał podwój ny wóz tramwajnwy Nr 2 . 21 OOweRorazó"n asz program
· b"1orc:oosc1
· · prywat ne)· Ehzv- Or„·szozw J przedSJę
od· 1. · kowej
(w skróreniu)
go przy ul. Podskarbiń s kiej, stacji pedzi em padek, który tylko dzięki s zcz~rn\''emu Samochód uderzył w tylny wóz fa k silnie, .
•t eclla
. l sp1ewarzy
. .
Ignacego Dygasa - tenor 1 18.55. K::mrrrt rozrn\l;:o
wv· w wvkonunill _
malej_
or.
·
nej elektrowni itd. Inne zatwierdzone pro- zbiegowi oko li czności n;e poci~gnął za ~o- że w6z tram:wajo;vy wyskoczył z szyn i za- 21.l cOzyR
1
k•r>tn P R. ~
toczył się pod choc:nik, przewrnc<'ją c latar- 21.30 Pochodnie wieków; "Grzegorz Vll' - au dy.
jekty dotyczyły modernizacji elewacji wie- bą ofi ar w życi u hiclzkim.
ze Lwowa
20.3~ A ·:tl~ eJ1• 1nł Mmur_\'in":
Dzic·nn;k wi.··· , >,
Oto o g. 20.3:5 ~1!cl1ał Sk,>t nicki, ~2.0- nir; gazową, sto_iącą w tym miejscu. Ws ku- 22.00cjaNajpiękniejs7.e
lu domów, przeróbek sklepów, zamiany
kwartety i kwintety klasyków
wiaclomośri mf't1•11rologirzne., wipdom ośri .•por·
większy ch mi es zkań na mni ejsze itp.
fer auta c i ężarowego N r A 75751, sla!:O- tek zderzenia z l a tarn i ą stł u kły s'.;: dwie szy
wi edeńskich
* * *
w iącego własność firmy „H;Htwig", njr- by w wozie tramwajowym. J .:idący w wo- 22.55 Przeględ prasy
Łódź , jak Raszyn, oraz:
Stołeczny komitet pomocy dzi eci om
ch ał autem n aładownnym meblami pc.d dorn 1ie jako pasażer Piotr Stechnij oraz kon- 23.00 Ostatnie wiad omośri dziennika wiuzornego, 5.20 p·1eśń por.m na
Łó dź, jak Ras zyn, oraz:
5.35 \\lmyku pora nna z ply1
młodzieży ma otrzymać w najbl iższych przy ul. Królowej Jadwigi 16, gdzie w>:iz duktor Józef Ro manek odni eśli lekkie kondniach z Min. Opieki Społec z nej za p ośred zatrzymd, a sam wszedł do swrgo miesz- tuzje. Pierwsze_i pomocy udzielil-0 im pcgo- l!J~~e i !!;l~~ę-~?.~Y,gi,; ~ . 11.25 Tarantela -- pl)ty
H.50 Łódzki e wiacl omo ści gi ełdowe i odrzytun1e 14.00 Muzyka salonowa i piosenki - plyty
nk:twem K omisariatu Rząd u około 5000 kania na kolację. Prawdopodobnie wskutek tow'.e ratunkowe.
JJ1'0gTamu
\ 14.50 Lódzkif' wi11·l nmośd &iełdowe 1 odC7.) tani~
litrów tranu dla b ezpłat n ego rozdawn ictwa zwolnienia hamulców, albo z powodu jaUsz1<odzony wóz tramwajowy został Ul.OO O mło d ej Łodz i i o mło il'I Lódź - pop;adnnka
programu
najbardziej p o trz ebującym dzieciom w pu- ki egoś na razie nie ushlonego ddektu, wóz wyccfany z ruchu. Szofera Skotnickiego po lf".10 Muzyka z płyt
~ 17.45 Litn::tur:i
przr2 mikrofon dla wszystkid1·
' 18.00 Utwory jazzowe na fortepian
blicznych szkołach powszechnych i insty- począł toczyć się w tył ze średnią chyżo- fH:.c ~h1chani 11 w Komisariacie P P . p0zo- 13.20 O wszystkim oo troszku
1n.2;; W iadomo ~ ri spor1ow<' lokaln„
18.20 Jak >pędzie' ~więto?
tucjom opiekuń czym. Na tereni e szkó ł tran ścią. wzdłuż całej ulicy, siejąc popłcch st:iwiono na woln e.i stopie. Nie~ .'.lm ~w ity 21
OO Rohotnit"y - wspólwła~ eid da1!1i ldir) k {µo· l ::.2:; 'i'l'" a1'.H1111<1·1 J•Prtowe lokalnf
otrzymają dzieci zakwalifikowane przez le- wśród przcchodnió'"· .Nie na.trnfiw~~y 11.'.l t~n . \'/}'.r?de'.; \\· yw?'.Jł w dzielnicy grodecgadnnka)
23.00 Wi aclo m ośri bieżęce
22.10 Konrert iym•ń f,ódzkiPj Rodziny Radiowej
23.10 Zakońrzcni e audycyj
karzy szkolnych.
żadną zaporę, samochod - widrnc ZfL'chal be1 wwką ~en"aCJę.
I
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p1sm1e nnie, reflektując na wspanh1e !::• :'
Pani Kla ra wlo?y"a wi ęc na siebie ko-!
Ekspedi entka ba rdzo grzecz ni e odpo- h asło . Będzi e mi pan musiał już płaszcz
k uły, jakie pani Klara miała z:uniar sprze- .;ztowny płaszcz i jak modelka p rzeszła
wi edziała:
wydać i bez h asł a.
lłćlłiłhUIOW' łUd O • cJ~ć. Przecież P?siacl.:ił.'.l jeszcze in:1e. d".'rn n:m przez pokój.
-: Służę panu - i znmknęla za nim
W sk!epi~ za l egła dziwna ci ~za. ~dap1~kne futra. więc karakuły były JCJ n·eB .
d
,
kl'
,
t
clrzw1.
wało
by s ię, ze kara kuły wydawaią dziwny
,
.
1
1
w
piąfolJ"lln
l·tv:tłnie
o aorlzinie szó- ~zmer w kartonie. A może. to nowa jedwa- Proszę pani, przyszedł jakiś pan \ V rotrzebne. Uzvsk<:ila Sl'111a zaś \\'TaZ z po- ' . -: ~]~~7.lle '1 -J l?SWlha,.,,c;-! l' '~·~ ,-:-e
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sprawie u ra .1 - zame owa a a1sy swe] zosła1ą gotowką za11czp1eczy a y iei 1 s·c- . . f k' A .1
.ł k
. ? . "tej· st··wii się j)an Ruster w 51,lepie ku śn i er na po szew a a c rzęsc1 .a. us erow1
11ce za me
ani
t
t
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P .
s rze s ar~- rycie a.ra tlfowe z samy~
- 25.000 dolarów.
sk1111 po p!.'.':,z;:z kc;r;ikuio':i'y. przcdidadawy . . znvn.a.
.
. .
_Dobrze, wprowadź go do salo nu _ całych, ieszcze zupeł~1e nowych skóre~,
.
· ją: kwit n.:i 180 dol&rów . E!.:s pedientka z\
- Afez. panie k1~rowm~u, .to 1est sm1eodpowi edzi ała pani Klara de Valois. Była było ~apraw.dę ~'spaniałe. ~an. de ya101s 1 . - '.l'ak, h.m ... - m r~knął ?b~y, me dz1- n a;większą st:ra nno$c!ą zapakowała cenne' s~ne, mow 1ę panu, ze mop zo na zapom::::merykan izowaną Francu.zką i po śm ierci zapłacił za n:e 2:J.000 dol.arow I tyle~ pra- 1wiąc się sumie, - ale ~Ie pa~.1, z~ p·odszew fufi·o do sp2cjalnego kartonu, wybitego n.ała.:. „ .
.
męża zami erzała wyprzedać wszystkie ko- gnęłaby pani Klara za nie otrzymac. ~o- ka musi h1 byc nowa, ma.cze] Julla zauwa- mi~kkim sukn em. Niedbale chwycił Ruster
Kie. o~mk ?dp arł n~ to z1m~ o: .
~ztown e fu tra _ a miała ich kilka _ aby siła je zaledwie trzy razy, było . ~ow1e111, żyłaby, że futro noszo ne i nie chciałCJ.by go, . ::a sznurek karto nu, chcąc odejść . Auto je-;-- Pa~ska z~n a mozc, ale n1 ~ pam ?e
:ra otrzymane pieniądze kupić sobie małą zbyt c!~żkie i zbyt !rnsztowne na JCJ wą'.1~ :t ono mi sie podoba. T o rzecz n aprawcłę · go sta1 0 przed domem.
V.alo1s.'. ktora ~om~ormowafa mme o ca;~I
. dl
.
d .
ł b
ć
ra1niona, a teraz. 1~a wsi z c~wadzaloby Jt!J, cenne; i kosztowna. Wie pani, pójdziemy za I
.
.. .
.
. l h1st·or11 te lefon1~znt~, zaraz po P?Wr~c1 e
posta ość wiejską, g zie mog a Y ży spo tylko. Prawda, chr1ała je juz nabyć prezy- ;·az do kuśnirrza i damy fu tro wypodszew- 1 W te.J eh. w1.l~ ie.dnak.• kiedy dochod.z1ł 1 do. domu, po wnyc1e u nas. I powiedziała
koJ··nie ze swą starszą, nieco ułomną, siod d
k ·
ł
h ł
den tow a trustu naftowego, ale żąda!a no- kować. Na mój koszt, łas kawa pani! Jeżeli 1: o. rzw1, ia 1s ni eznai omy g os powie- m1 owe as o.
1
strą.
P an i de Valois nie była biedna. Skoń- wei· pods7.ewki i małej· przeróbki przy ko'- 1żo11a 1noi·,a futra nie zechce, to pani ni e bę- dział:
Ruster zbladł. P
d
·
t
c zyła jednak w ubiegłym miesiącu 50 lat,
. ..
.
rzed rzwiami stanę o
_ Przepraszam pana, ni ech pan pozwo dwóch mężczyzn.
a wi ęc pożegnała się już z młodością i jej ni~rzu . I~osz!a z tym związa.ne ~0111e;~· dzie miała najmniejszej z tego powodu
uciechami. Zapragnęła bezpiecznej i spo- mia.la pani Klar_a. Pizypus.z~zaia wir;c, z~, straty.
li jeszcze na chwilę. Karakuły te są nad- Pani de Valois - kr01'iczył kierowkojnej przystani, w której mo-głaby dokoń- moze ten człowi~k, wyg!qoaJ~cy na h?g~.-i
I pojechali . Przed domem czekał bo- I zwyczaj rzadki e i cenn e, toteż pani de Va- nik - lękając się o cenne futro, wykazała
czyć życia. Taką przystanią wydawało siir cza, kupi okrycie bez ządania przerobki. 1wiem py.szl'ly „Ford", n ależący do Ru stera. lois .polecił~ mi t~l efoniczni e wydać je ty!- taką rów11 owagę umysłu, której pa n nie
- Łaskawa pan i wie kto jestem. Na·· Uc!ali s i ę do naj lepszego ku śni erz a, gdzie ~:o za pow1edze n1em h asła.
przewidz i ał. T eraz, kiedy za ch wilę będzi~
jej •kupienie wiejskiego folwarczku, gdzie
by tyjąc spokojnie, mogł.a przyjąć od czasu zyw.am się ~,uster i jestem refl~ktan tem 111 '.szybko zala~~vi l: się . z podszewką. P otem
_ Hasła ... _ Ruster zbladł. _ J akie pan aresztowany, !110gę panu powiedzieć
do aasu swych przyjaciół._ W1ę.c sp rz~da- pant f.11tro . ~~na mop ~pada s.ię co pr.aw~ Rus te·· odw1oz_ł ya 111ą R:l ~rę do domu, a h asło, co pan wygaduj e 7 Moja żo na ni c jak brzmi ało hasło. Oto bardzo prosto :
wała futra i niepotrzebne f1gurk1 ze zbioru da, aoy m1ec p~awclziwe .foki, ale k1~c!y sam„. sam wrocił do k us111erz~. Tu zapł~: 1 mi 0 tym ni e mówiła a mot e nawet mó- „Kara kuty czy foki?"
m ęża, porostawiając jeaynie ta~ie, .które przrczyt~łem pan; ogl0szen1e, z~pragn~ em J cił .za podszewkę i kaiał sobie wystawH: wiła, ale przecież to ni'e odnosi si ę do mnie
były jej n aj droższe. Sprzedała 3uż. jedn~ zobac1.y~ karalrnly, ~tóre pa m .~amierza kwit na surnę 180 dolarów.
najwyżej do służby. P an ie ki erowniku, prz~
* * *
;-'.~1to, gardero?ę męż~, aparat radiowy i 1sprzcclac. Czy mogę ie zo.bac~yc .·
Ale,. al.e - za\\:olał już przy wyj- cież pa~ ni e będzie mn ie tu zatrzymyv1ał
Kam kuły nabyła pani prezydentowa tru
l. ilka kompletow mebli.
Pani Klara zadzwoniła 1 niebawem srnt - moia zona prosiła, aby pła szcz go- dla takiego głupstwa, gdy tam w domu I stu naftowego za sumę 25.000 dolarów,
Mętczyin a, który wszedł do salonu pa- Daisy przyniosla futro do salonu.
1tów był nie na s-0botę, ale n<i p i ątek. Wy- :zeka mnie żo na, j uż gotowa do podróży . I a pąn i de Valois, żyjąc w swej ład n ej reni Klary, był owym Rusterem z Chicago,
- Łaskawa pani wybaczy, ale możeby jeżdżamy bo wiem w pochó.& już w piątek zona sama musiała o tym zapomn ieć, ina- zydencji, opowiada c h ętnie swoim zn.ajol wi eczorem!
czej P.Owiedziałaby mi dziś to niemi dre 1 mym ł:!i_stgrię karą)(j.ll.Qwego futra.
Jktóry na og~oszenie p_ani Klary zgł·osił się zechr;_iała się pani w nie ubrać.
R. FAIMER.
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„ siawali na komisjac:h poborowg.:b.

„Olympique Club" z Marsylii, do niedawna najpotężniejszy i największy klub
~ t:an~usk~~ ma ulec w najbliższym czasie
~·
~ft
ll'kw1dac11. Powodem tego - aresztowaJ ed>'.ny polski klub na terenie Gdańska szych polskich czynników sportowyct..
nie przez poli<:ję najbardziej czynnych
Dla porównania stosunków sportowych działaczy, sportowych, który~ zar~ucame
„Gedania" z.ostał usunięty przez władze
sportowe z r~~~rywek mistrzowskich. Po- panujących z sytuacją w Gdańsku, przyto są przestępstwa n.atu~y kryminalnej, sp.01wo~~m decyzj'I J~S~ to, że członkowie Ge- czymy, że w Polsce istnieją i pracują klu- wodowa~;e zb~t w1elk1m fanatyzmem kludam1. są. Pol.akam1 1 przekonania ich nie są by niemieckie, które zupełni" .>wobodnie bowym 1 chęcią zarobkó.w.
. .
P'.Omem1eck1e. Trzeba dodać, że na tere- noszą oficjalne nazwy niemieckie. O jakk:h
Cala sportowa Fra111c1a mówi dziś o anie obszaru . Wolnego Gdańska mieszka kolwiek szykanach ze strony polskich władz ferze, która w ?ardzo drastycznych świat40.00? Polakow.
sportowych nie ma mowy. Co więcej, Nie;n łach przedstawia upadek moralny, tak cha
Niczym nieuzasadniona ta decyzja wpro cy-sportowcy w Polsce korzystają z:. wszy- rakterystyczny w dzisiejszej Francji.
w Marsylii mianowicie istniała spewadza ~.~,s wpr?st w osłupieni~. Usunięcie stkich przywilejów, jakie przysługują spor
„Ge~an11 godZI w sport polski na terenie towców członkom polskich klubów sporto- cjalna agencja, która za wynagrodzeniem
~dan~ka. b~rd~o dotkliwie, gdyż podrywa wych.
kilku ty.sięcy franków zwalniała z w-0jska
Musimy dla wyjaśnienia dodać, że jeśli najbardziej nawet zdrowych poborowych.
Jego istmem; I osłabi wyniki pracy przez
b1ak. spotk.~n z poważniejszyn:i przeciwni idzie o piłkarstwo gdańskie, należy ono do Komisja wojskowa, _ składająca się z
k~m1. Odbije to się b~zwzględnie na poziJ-1 nierniec'kiego związku (Deutscher Fussball- doktorów, 0 których uczciwości nikt nie
m1.e sportowym tego jednego :i. najbardziej Bund), obejmującego całą Rzeszę i teren mógł wątpić, przyznawała im k-0tegorię
zasłużonych klubów polskich.
Gdańska.
niezdolnych do s1użby wojskc1Wej. PoczątOczekiwać należy interwencji najwyżkowe śledztwo władz nie przyniosło żadnych wyników. Badania lekarzy nie moż
na było poddawać żadnej wątpliwości,
i g~y.ż w istocie pob.crowi byli suchotnikami itp.
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~
jej położył nadmierny tupet oszustów, któ
Prasa stołeczna donosi, że proi·ektowa- dno ni'e wyrazi'ć zdz1w1ema.
· · · p·1sarsk'1 1. K o1 rzyś przystąpili
do zwalniania z wojska
'łk
na przez KS. Geyer i KS. Syrena walka Pi czyński muszą walczyć niejednokrotnie w glo nych. pt .airzy.
.

sarskiego z Kolczyńskim

przypuszczalnie
ponieważ przeciw
n.1e1 wypo~~1edz1ał się P~B, który obawia
s1ę kontuzJI repre.zentantow Polski.
Gdyby tak miało być rzeczywiście, tru

n!e. dojdzie . do . sku~ku,

PROJEKTY ŁYŻWIARSKICH

KURSóW

INSTRUKTORSKICH.
Zarząd polskiego związku łyżwiarskie-

go pr?jek!uje m. in. zorganizowanie w bie:t.
zimowym następujących kursów
instruktorskich:
1. Kurs instr~ktorski jazdy szybkiej dla
wychowawców fizycznych w czasie od 27
grudnia dp 10 stycznia.
2. Dokształcający kurs jazdy figurowej
dla zawodni.ków w czasie od 28 grudnia
do 6 stycznia.
~· Kurs dla sędziów _jazdy figurowej w
czasie od 2 do 6 stycznia.

•

zawodach mistrzowskich i wtedy jest wszystko w porządku. Muszą walczyć w meczach międzypaństwowych czy międzymia
stowych, narażając się na kontuzje i wtedy również wszystko jest w porządku. Ody
natomiast obaj zawodnicy chcą wakzyć
dla zadowolenia własnej ambicji, gdy ich
kluby przy tej okazji chcą zorganizować
mecz kompletnych drużyn, Związek Bokser
~ki ma za~trzeżenia? Czy zawodnik istnieJ~ dla Związku? .~hoćby nawet był ~złonk1em ~eprezentac11, mamy z.a.strzeżenia co
do takiego poglądu.

Podeirzen.ia władz WOJSk~wych wypły
nęły. ~on?w~1e. Trudno bowiem. było zrozum1e~, 1~ piłkarz, który ~a .boisku ?znaczał się niebywałą kond.ycją fizyczną 1 '!t~y
skał" po prostu zdrowiem, przez komisję

wojskową
służby!

uznawany

był

Zycie ekononalczne
BAWEŁNA.

Notowania z dnia 30 listopada.

NOWY JORK: loco 8.96, grud.z.i.eń 8.6ą, sty~eń
8.50, luty 8.48, marzec 8.48, kwiecień 8.36, maj 8.27,
czerwiec 8.14, lipiec 8.01-02, s.ierpień 7.91, wrzesień 7.91, październik 7.71
LIVERPOOL: loco 5.20, grudzień 4.86, M)'czeń
4.86, luty 4.85, marzec 4.83, kwiecień 4.83, maj 4.81,
czerwiec 4.79, lipiec 4.77, &ierpień 4.71, wrzesjeń
4.66, paźdrzii ernik 4.60, listopad 4.61, grud,;ień 4.62
Egipska (Sakell.): loco 8.09
BREMA: Io.w 10.18, styczeń 8.99, marzec 9.32,
maj 9.33, lipiec 9.37, październik 9.30

za niezdolnego

do

Prokurator przeprow adził tym ra1zem
bardzo szczegółowe badania i wpadł na
ślad niebywałej po prcostu afery. W Marsy
Iii znajdowaili się oszuści, posiadający w
śródmieściu znane powszechnie biuro i
tam załatwiali zwolnienia z wojska. Metoda ich była bardzo pwsta. Posiadarli oni
w swej służbie kilkunastu suchotników,
którzy stawali przed komisją wojskową w
miejsce powołany.eh.
Ta, badając ich, stwierdziła - rzecz
oczywista - niezdolność do służby i w
ten sposób setki osób zdrciwych zaliczonych zostało we Francji do kategorii C
i D.
Kluby piłkarskie zuchwalstwo swe posunęły tak dalece, iż w dniu, w któr~m
gracz ich „stawał" przed komisją lekarską,
rozgrywał on jednocześnie mecz w innym
mieście. Musiafo to w końcu wyjść na jaw
i władze francuskie postanowiły z jeszcze
większą surowością wystąpić przeciw dzia
Ja.czom, którzy graczy do tego namawiali,
niż w stosunku do samych sportowców.
W Marsylii afera ta nie wywołała p.o...
czątkowo wielkiego echa i opinia publiczna na nią nie reagowała, co wskazywało,
ii wszyscy o tych oszustwach poborowych
byli taim mniej lub więcej pc1informowani.
Dopiero, gdy władze wojskowe zażądały
Jak najsurowszego ukarania winnych i policja dokonywała coraz to większej liczby
aresztowań, zdano sobie sprawę, iż to nie

Walatg dewłz• I akt:Je.
WAHANIA KURSOW PAPIEROW PAŃSTWO.
WYCH.
Obroty papierami państwowymi były doU oży·
wione, nastrój panował zmienny.
Z premiówek Dolarówka obniżyła się o 25 gr,
3-proc. Poż. Inwestycyjna 1 em. zwy żkowała o 25 gr,
n 2 em. o 13 gr, serie zaś 1 em. obiegały po cenie
uiezmie.nionej, a &erie 2 em. po kursie o 25 groszy
obniżonym.
·
W grupie innych papierów państwowych 4 i pól
pro-centowa Poż .Wewnętrzna, 5.proc. Konwersyjna
i 4-proc. Konsolidacyjna straciły po 0.25 procent.
SLABSZE

USPOSOBIENIE DLA LISTOW lA.
STAWNYCH.
W dziale prywatnych papierów lokacyjny-cli roz.
miary obrotów były średnie, przedmiotem transakcyj oficjalnych było pi ęć gatunków li.stów.
Kursy w porównaniu do o&tatnich notowań gid.
dowych kształtowały się cokolwiek słabiej.
W grupie stołecznej po niższych o 0.25 procent
cenach zakupywano 4 i pół proc. Ziemskie w V,:„r.
szawie oraz 5-proc. m. Warszawy 1933 r. Poza tym
nnbywano S.proc. m. War5"JaV.'}' 1936 r ., które odchyleń kursowych nie wykazały.
PAPIERY

PHOGENTOWE.

Pc>i. Inwestycyjna 1 emisji 83.75, 1 emisji serie
93.00, 2 emisji 82.63, 2 emisji &erie 91.00, Dolar-owa
3 serii 42.25, Konsolidacyjna 1936 r. 66.00, Kon.
we11Syjna 1924 r. 68.50, Państw. Wewnętrzna 64.50,
7% L. Z. Państwowego Banku Rolnego
81.00
8% L. Z. Państwowego lianku Rolnego
81.01)
7% L. Z. Banku Gosp. Krajowego 2-7 em. 81.00
8% L. Z. Banku Gosp. Krajowego 1 emisji 81.00
są żarty.
7% Obl. Kom. Banku Gosp. Kraj. 2-3 em. 81.00
8% Obl. Kom. Banku Gosp. Kraj. 1 emisjj 81.0G
5% % L. Z. Banku Gosp. Krajow. 1 emi!ji 81.00
'W'yjechać
5% % L. Z. Banku Gosp. Krajow. 2-3 em. 81.00
5%% Obl. Kom. R. Gosp. Kr. 2-3 i 3 N em. 81.0G
Slh% Obl. Kom. Banku Gosp. Kraj. 4 ew. 81.00
6% Ohl. Banku Go5p. Krajowego 3 emisji 97.00
L. Z, Ziemskie w Warszawie (gwar.) 1924 r. wartość
Grand Prix, urządzanego przez jedno z kuponu 104.92, Ziemskie w Warszawie 5 serii 64.50,
miast włoskich, Nuvolari oświadczył pu- Ziemskie we Lwowie 64.25, m. Warszawy 1933 r.
blicznie, iż więcej nigdy nie wsiądzie do 73.25, 1936 r, 72.50, m. Łodzi 1933 r. 64.75
wozu wyścigowego. Po dwu tygodniach
AKCJE NIEJEDNOLICIE.
był już zapisany,
jako uczestnik Grand
Zainteresowanie
dywidendowymi byPrix w Indianapolis w U. S. A. Zamawia ło dość duże. Nastrójpapieramj
panował ,;mienny, przeważały
kabinę na „Normandie", wsiada na „Contc jednak drobne zniżki kurr.owe.
Bank Polski 131.00, Bank Handlowy w W-wie
di Savoia", przyjeżdża do Indianapolis i
bierze udział w Grand Prix.„ w charakte- 51.00, Węgiel 35.00, Lilpop 91.50, Modrzejów 20.50,
93.50, Starachowii~e 44.25, Żyrardów 61.00,
rze widza z trybuny. Na kilka dni przed wy Norblin
Haberbusch 62.00
jazdem do Ameryki prosi jednego z przyjaiGIEŁD.A
ZBOżOW A.
ciół o wypożyczenie prywatnego samocho
du, gdyż wóz, którego codziennie używa
WAR SZAWA, 1.12. - Urzędowa ceduła giełdy
Nuvolari jest w reperacja. Z pożyczonym zhoiowo - towarowej za 100 kl? za towar ~tandar
wozem wyjeżdża, a kilka tygodni później towy lub średniej jakoici, parytet wagon Warsza.
wa, w h3ndlu hurtowym przy dostawie bieżęcej:
przyjadel Nuvolariego otrzymuje depeszę:
Pszenica curwona s:rkli•to 22.25 - 22.75, jedno.
„Byłem zmuszony wy_iechać do Stanów; lita 20.00 - 20.50, ihierana 19,50 -- 20.00, żyto I et.
13.75 - 11.00, mąka pszenna gnt. I wyc. 35·pror
twój samochód jest tutaj" „.
~9.00 - 42.00, 50.pror. % .OO - ~Q . 00, m~h • 7.vtnia
wyci ągowa 30-proc. 26.50 - 27.00, gat. I 55.proc.
24.50 - 25.00. razowa 95-proc. 19.50 - 20.00
PODZIĘl(OW ANIE.
POZNAŃ, I. 12. - Urzędowa ceduła
giełdy
Zarząd Zw iąz ku Pracowników Skarbowych
w Łodz i składa serdeczne podziękowa nie wyko ibożowo • towarowej w Poznaniu.
Cf' ny orientacyjne: pszenica 18.00 - 18.50, tyto
nawcom, biorącym udział w akademii w dn!u
12. 11 rb. z okazji 20-lecia odzyskania Niepo- 13.40 - 13.65. moka pszenna gat. I wyc. 35.proc.
d'-eglości - która się od była w lokalu ZPS d 35.75 - 37.75, SO.proc. 33.00 - 35.50, męka iytnr•
wyc. 30·proc. 2ł. 75 - 25.50, gat. I 50-proc. 23. 75 zwlaszcza p. prof. Strzemii't skiemu za wygło 24.50,
55.proc. 23.00 - 23.75
szenie prelekcji „11 Ustopad 1918 roku" chóro
1. 12. - Giełda zbożowa n-0tuje za
wi „Lutnia" za wykonanie trzc ~h pieś ni: - Gau 100 LóDź,
kg:
żyto 14.25 - 14.50, m11ka pszenna wyciu:.
1
de Mater Po -0nia - Gorczyńs kiego ,Sztandary 35-proc. 40.00 - 41.0tl, 50.proc. 36.50 - 37.50,
Polskie na Kremlu - Lahmanna i Do Ojczyzny 65-pror. 34.75 - 35.75, pastewna 12.00 - 14.00,
-- NOWO\' 1ejskiego, P. Marianowi Zarembie m ąka pstenna III gat. 65. 75·proc. 22.00 23.(10.
Ad am-zy,..0wi i Wła dysławowi Kam ińskiemu z razowa 95·proc. 26.50 - 27.50, męka tytnla gat. I
'.iTUP .v' lite . ckiej .„Osnowa" za odczytanie 50-prn~. 26.25 - 27.23, 55-proc. 24.75 - 25.75, ra·
wlasnych utworów.
z.owa 95-proc. 20.00 - 20.50. Tendenda spokojna.

Bylem zmuszony

•••

Ekstrawagancje sltnnego aulo =·obilisty

Tazio Nuvolari, jeden z najwybitniej~
szych automobilistów świata, autor Ji.cznych rekordów i zwycięzca niejednego wy
ścigu popisuje się obecnie głośnymi wyczy
nami ekstrawagancji. Oto nazajutrz po wy
WALNY ZJAZD POLSKIEGO ZWIĄZKU padku, jakiemu uległ podczas treningu do
WYCHOWAWCóW FIZYCZNYCH.
W nadchodzącą sobotę i niedzielę odbędzie się doroczny walny zjazd Polskiego Związku Wychowawców Fizycznych.
Obrady toczyć się będą w Warszawie.
ucze
ołlo zach letnie~.
Zestawienie cyfrowe tegorocznej aksłowach
cji ob<>zowej .harcerzy wykazuje udział
• przeszło 70.000 młodzieży harcerskiej na
W p~niedzi~łek 5 grudnia odbędzie >ięl dzieży . szkolnej po 15 i dla dorosłych po 25 2.261 obozach. 1462 obDzy męskie zgroo godzin.ie 10-eJ w lokalu Ł~?PN przy u.J. groszy.
madziły 48,714 harcerzy, 799 zaś żeńskich
~a:utowicza 30 uroczystosc wręczem:.i
Trener PZLA p. Stanisław Petkiewicz - 21.681 ha1rcerek. Wedhtg danych Zwią
swiad.ectw a?solv.:e.ntom ~ursów dla przo- przyjedzie w pierwszych dniach stycznia zek Harcerstwa Polskiego wysyła na obodow~ik6w p~łkars.K1ch, .ktore. od.były się na do Łodzi i w ciągu czterech tygodni będzie zy letnie połowę liczby dzieci i młodzie
t~ren_ie .Łodzi, Zgierza 1 P.ab1anic. Wręcze- prowadził treningi zimowe lekkoatletów ży, uda1jących się na kolonie letnie, starania swiadectw dokona .P.rezes ~wiązku okręgu.
niem wszystkich i.onych, razem wziętych,
nacz. Konopka w obecnosc1 członkow za- Program bokserskiego turnieju w organizacyj w Polsce.
rządu.. .
.
.
Berlinie w dniu 8 grudnia został zmienia•
•
D71ęk 1 zorganizowaniu ku~sów, okręg ny. Szułczyński spotka się z Liitke, któreOsłrzezen1e
łódzki _pozyskał 3.3 fachowych instruktorów, go znamy z dwukrotnych odwiedzin w
~ówna Księgarnia WoJskowa, która w
co duze zna~zeme ma zwła~~cz.a ?la k!u- ·Warszawie. Co prawda, Li.itke był tewctyj ~woi~ czasie opr~cowa~a i zajęła si~ za pobów, które me mogą pozwohc sobie na piat znaczniej lżejszy _
walczył w kategorii sredn!ctwem akw1zytcrnw .kol~,artazem ~ynych tre~erów.
lekkiej. Liitke jest znanym wioślarzem _ daw111ctwa „Pols~a. Lot.111cza - z dniem
Wśrod absolwe11 tów kursó
'd ·
.
.
.
20. x. 1938 r. deflm tywme zaprz estała roz.
.
.
w zna1 .uią sport te.n uprawia w letnim sezome. Ber- sprzedaży wymienionego wydawnictwa.
się inazwis.k~ znanych piłkarzy. łód~k1ch. lińczyk jest "dobrym technikiem i jego styl
W zwiazku ~ ~~ .decyzia Zarząd Łódzkiew1mk1em pon:'yślnym uk~nczyli k~:s ogólinie się podoba. Zwycięzca tego spotka go O~wod!t M1eJs.{1ego LOPP. przes~rzega
następuiący uczestnicy: w Łodzi: Trzmiel, nia walczyc będzie w finale (tecro samego za posredmctw~m. prasy, że w d!'llsze.1 r?z0
Jańczyk
Gałecki z ŁKS-u
Ch ·
k"
.
.
sprzedaży wymienionego wydawnictwa Liga
'
.
•
OJ.nac
I wieczora) ze zwycięzcą meczu Campe nie jest zainteresowana a pmvoływa nie się
( UT), Kozu.b (W~S)! Na1der (Wima), (Berlin) - Sandberg (Szwecja).
na tego rodzaiu okoliczność jest ze strony
TEATR POLSKI.
SzkudJar.ek i Stefanskl (SKS). Kaz.imierKlimecki ma się spotkać z policjantem wkwizytorów zwykłą nieuczciwością, za .k~ó,- OSTATNIE WYSTJWY
LUDWIKA SOLSKIEGO
czak (Zjednoczone), Westfal (Sokoł _ Kubale, który nie jest dobrym technikiem, ra w kazdym wypaq ku należy oddawac icn
0DJ1'ZD IJIOBIJ5ułł
W „SK1~PCU" .
,
b..
. . .
w ręce władz pohcy1nv<:h.
z
Aleksandrów) SzperlinCY (~okół_ Łódź)· 1 b d
Dziś
w
czwartek
o
goclz.
4-ej
pop-0ł
oraz
w
sobo.
•
'
.•
. o
..,
. .
. , a e ar zo mocno
11e szczego 1mei z pratę o godz. 4-ej popoł. ostztnie powtórzenia arrykodePiOTRKGWAi5ULEJOWA
w Zgierzu. Mam1nsk1, Bryszewsk1 1 Pie- wej ręki. Kubale znokautował już niejedne
„DNI PRZECIWGRUźLICZE".
medii Moliera „Skę piec" u świe mi onej wyst.ępem
tr~ak (Sok~ł), Terka
(Przybyło- go rywala.
W związku z mającymi się odbyć w ca- M:strza Ludwik ~ Sol ~;in'!o. w które10 reżyseri i od Z dworca przy u\ Wólczań s kie! 232 4 o<l.:h11dza
wianka), Rajter (ZSG), ~zcześnia' i Ł?:
W drugim p61finale Hornemann (Ber- łej Polsce „Dniami prz eciwgruźliczymi " bywa się obe•nie montaż głośnej sz111ki Mereszkow. o godz. 6.00, 7.30, 8.30, 9.30. 11.00, B.30. 15.{)I)
16.30, 18.00. 20.00 j 21.00.
czak (Strzelec ~ Norblm)' SzustowsK1 lin) spotka się z Simonsonem (Szwecja). wojewódzki komitet organizacyjny wyzna- skiego „Car Pawcl".
Dzi ś w czwartek o godz. 8.30 wierz. niezwykle
~TUR ~ ~zorkow), Antcz.ak,. Lebrecht
Wreszcie Piłat zmierzy się z Pietschem czyi na dzień 2 grudnia rb. posiedzenie w ory!'inalna
sztuka J. Srnniaw;kicgo „111ost".
i Dom.ans1? ~Boru ta).' w Pab1am~ach: Szku _ bokserem, który niedawno walczył w sali zarządu miejskiego.
Ju<tro w pię.te k o godz. 8.30 wiecz. raz jeszcze
Co nas po pracy rozweseli?
dlarek, Os.mielak, -!"il.Ier, Ję~rysiak, Ada- kategorii półciężkiej. Pietsch swego czasu
Na porządku dziennym sprawy organi- jeden „Major Barbara" Il. Shawa.
W sobotę premiera pełn ej niezrównanego humo
mek (Sok~ł) , Kotlicki, Stobiecl. (P"!C), znokautował Szymurę. Charakteryzuje go zacyjn e, propagandowe oraz sp rawozd:iCASINO: - Królewna śnieżka.
i blyskotliwee;o dowcipu, komedia Molnara
~yszkows~1 (KE), B.ąk (TUR), Najman silny cios z lewej.
nia z dzi.alalności woj ewódzkiego komitetu J"U
.
,Dalila'
.
',
z
H
.
Skrzydlowską, Dyw ińską, E. Dq·
CAPITOL: - Powrót Arsena Lupina.
1
Lewko.wi~z .<Makabt). .
.
W drugim półfi.nale walczą Drag estein „Dr.i prz eciwgruźliczych" w Łodzi z kam- br1>wsk1m, Dejunowicz i Kondratem. Reżyse rie
CORSO: - Byłem gangsterem.
St. Wrnncki.
Wym1en1em absolwenc1 otrzymali tytuły (Berlin) - Per Andersson (Szwecja).
panii 1938 roku oraz kasowe.
EUROPA - Batalia meustraszonych.
pnodowników pi~a~~ch z prawem pn~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TEATR POPUL AR ~Y.
GRANO KINO: - Gehenna.
D2li ś w czwartek o godz. 8.30 wiec7-. niezwykle
prowadzania treningów. Wykładowcami na
IKAR: - I. Piętnastolatka; II. Błękitna
kapitalna
komcdin F:·erlry „Pr.n Jowia!;ki" dla Szkól
kursach byli pp.: Otto, Ziegler, mgr. Kall en/
r.
~~
c Powszechnych.
załoga .
bach i dr. Malinowski.
~ en . ę
a~I
urysc ~
W pi!ltek o godz. 7-ej wiecz. „Skalmierzauki"
JAR: - Na scenie: Sprawki i zabawki;
przedstawienie abonamMitowe.
na ekra nie: T akie są dziewczęta.
.
w
sobotę, 3 g rudnia o godz. 17-ej w =i+'M n~
">
METRO: - Piętno przeszłości.
hali sportowej w parku im. ks. Pon ia tow- - - CLa
~
k.
· ł
]Aś l MAŁGOSIA W TEATRZE POLSKIM.
MIMOZA: - Dziewczyna szu'ka miłos iego, rozegrane zos taną frna Y rurnieju
Dzięki zwi ększonej propagandzie Ziem cieczkach i tamich wyjazdach wyniosła 27
Łodzka Rodzina Radiowa w dniu 4 g ru
ści .
trójkowego w siatkówce drużyn że1iskkh Wschodnich oraz dużym zniż!kom kolejo- tysięcy. Ponieważ zn iżkę kolejową uzyski. dnia br. o godz. 12-t>i urza d-za w Teairze
OśWIATOWY: I. Pensjonark~
i m ęskich. Turniej ten, zorg;111izowany prze z wym w roku bi eżącym zaznaczył się znacz wano po minimum G-dniowym pobycie, Polskif!1 , _ul. ś ródmiejska !S przedstawienie
Łó dzki Okr,..,gowy Zv" i' ąze k Pi"łki' Ręczn ' ].
dla. dzieci, na .Program 11.d orego złoż" się : Jl Rycerze stepu.
z
d .ł .,. t . ' t
ś . t ó' k ż·. ! ny wzrost ruchu turystycznego na tych zie il o ść turystoi-dni można oszacować na prze tance oraz pi ękna baika Maykow;kiego
OAZA: - Linia Maginota.
grom a Zł na 8 arcie cz erna cie r Je en miach. Podczas gdy w roku 1935 wyjec'{ia szło 160 tys. Minimum pienięd zy, wyda:- .,_Jaś i Małgo~ia", pod dyr. i reż. p. Kseni
PAŁACE: Krzyk ulicy.
skich i trzydzieści cztery trójki męskie. Po ło na Ziemie Wschodni e nie więcej, niż 11 nych przez turystów na Ziemia ch Wschod Ni konoroff. Bilety nabywać m ożna w sekrePRZEDWIOśNIE: Granica.
eliminacjach, które rozegrane zostały w tysięcy turystów, w lecie br. ilość osób, nich wyniosło 810 tysięcy złotych, przy- tariacie Ł.R .R., ul. Piotrkowska 106 od godz.
RIALTO: - Marnotrawna córka.
~·i~gu \istopada, do puli finałow ej zakwali- które udały się na wschód w organi zowa- j ąwszy, że utrzyma nie dziennie od osoby 16 do 20-cj.
RAKIETA: Granica.
1 owa y si ę w ko nkurencji żeńskiej trzy
h
L.
p ·
· T
t k"
wahało się die 5 zł.
MU
trójki klubu „Znicz" i jedna trójka ŁKS-u. nyc przez i gę opierania urys Y· 1 wyZEA - BIBLIOTEKI - WYSTAW.
SŁOŃCE: I. Pensjonarka, Il. Ry·
cerze
stepu.
W konkurencji męskiej fin a listami są dwie
U dolączyc'
WniO
U Andrzeja
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA (nli r'·
trójki ŁKS-u, trójka V/ imy i Zjednoczo14) otwarta dla publirzn ości codziennif
STYLOWY: - Zabronione s zczęście .
1
TON: - Marco P olo.
nych. Finały zap owiadaj ą s i ę bardzo ciek.:ię
tną ~ próc:a niedzirl i iiwięt od g. 10 do 21. w eoboty
•
l ,1
• •
k kl
. .
WI" od J?. 10 do 19.
I ZACHĘTA: - I. Przy drzwi ach zam
wie .ze wzg ęu u. na. \\} so ą a.sę ur~~yn.
•
WYSTAWA ZBIOROWA łód zk i ch arkn i ętych; II . Zagi niona wyspa.
Druzyny zwycięskie otrzym aią pl.a :1ety
tystów plastykó w oraz wystawa pośmiertna I
ufundowCJn e przez prezydenta m. Ł<..\.,zr.
Do wniosku o jednorazową zapomogę pierwsze11stwo do zapomogi przed zgła- j prac ś. p. Marcelego Sprusiaka w lokalu
W n iedzielę rozp oczn ą się w hali spo r- po śmieitną nal eży d ołączyć: 1) met rykę szają cym wniosek.
SPS-u Park Sienki ewicza.
j
WINSZUJEMY.
;o.wej m.is~rz ~s'.\.\:a okrkę~t~ łpó?zkiego w sdia.t- : :k~micrci ubezpieczone.g o lub rentci~ty<l, 2). doe
RN'
frę+w
•!W*lliWL 1AN~~~i~~~~~:~:lAW~lrtP.PmLAat. N~rof. 1
Jutro. Balbini e.
.
asz
Kowce zens oei 1 męs ie1. ierwsze go n1 .1 umenty stanu cyw1 1nego, s w1er zając
1
Ob~
d : Kra.1 obrnz gó ry, morze przy ul. Piotrkow- Wschód słoi1c!l 7.23.
4 bm. odbędą się zawody siatkówki żei1 . stopi eń pokrewieństwa ze zmarłym ubez- )ufrO n .
Zachód słońca 15.27.
(od g. 10 r.) : Znicz - W ima. ŁKS-Zjed pieczo ny m lub re n óstą, 3) zaświadczeni e
skicj 11 3, otwarta 10 rano - 10 wicc76r.
Długość dnia 8.04.
noczone, Mal:abi - IKP. siatków ki mc~ki<'i władzy ad ministracyjnej ( zarządu gminy,
Zupa fas olowa z z~cierkam i, śledzie ma
Wejście na F.O.N.
Ubyło d nia 7.14.
(od godz. 16-e.i ) : Zni cz - IKP, WKS - zarządu mias ta, starostwa) stwierdzaj ące, rynowan e - kartofelki, w mu;nclu11kach, le...
SALON SZTUK PIEKNYCH KAROL!'
Tyd zi eń 19.
SKSi TUR - ŁKS. Bile', weiścia dla mło-' że po zmarłym nie P.C>.ZQstały osoby ·mające niwe e.ierożki z serem.
ENDEOO, Nawrot 8, tel: 153-55
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1BEZ LEKARSTWA DO ZDROWIA... ! Budowa stadionu olimpijskiego w Finlandii.

!Leczenie dietetyczne:
chorób przewodu pokarmo

Schemat jej wi.nien być następujący:
Pierwsze śniadanie: kawa lub herbata z
mlekiem i sucharki z masłem. Drugie śnia
danie: kleik owsiany z masłem i sucharki.
Na obiad dozwolo.na jes.t mleczna zupa z
kaszą krakowską, tapioka lub sago, albo
mleczna zupa z lanymi kluskami, krupnik
na jarzynach, barszcz czerwony bez śmie
tany, wreszcie zupa pomidorowa bez śmie
tany. Poza tym kura lub cielęcina gotowana, pure z kartofli, marchewki lub młoda
marchewka z gr·oszkiem, buraczki, kotlet
z kalafioru lub z ryżu, szpinak, omlet z mło
dej marchewki, kompot ze świeżych owoców, galaretki owocowe, kisiel lub pieczone jabłka.
N a podwieczorek zalecić należy sur.owe
owoce.
Kolacja winna zawierać jarzynę, kompot ze świeżych owoców, sucharki z masłem i herbatę.
Dłuższe stosowanie
powyższej diety
zazwyczaj poprawia stan przewlekłeg·o nic
żytu żołądka, a wówczas można dietę rozszerzyć, zbliżając ją stopniowo do normalnej. Bardzo często przewlekły nieżyt żo
łądka połącwny jest ze stanem chorobowym, który cechuje
duża ilość kwasów w żołądku.

W tych przypadkach musi obowiązywać
dieta następująca:
Na śniadanie podajemy samo mleko,
które hamuje wydzielanie soku żołądkowe
go, miękisz białego chleba, sucharki albo
biszkopty z dużą ilością masła, tłusty ser
biały, który jest jednocześnie źródłem biał
ka i tłuszczu, mające własności hamowania
wydzielania soku żołądkowego.
2-gie śniadanie podajemy po 3 - 4 go
dzinach i składa się na nie 1 - 2 jaj surowych lub przynajmniej na miękko iak'J
pokarm· białlkowy zmniejszają one większą
ilość soku i sycą na długi okres czasu.
Przechodzimy do obiadu: Zabroinione
są wszelkie zupy, zawierające ciała wycią
gowe zwierzęce i ro ś linne, a więc zupy
mięsne i rybne, kapuśniak i grzybowa, poza tym należy unikać przypraw wydzielających sok, jak grzybów, pietruszki, cebu~
li, korzeni, dozwolone są natomiast roztarte kleiki, ja·k owsiany, ryżowy, kmpowy,
zupa grochowa, lane kluski na wodzie, mle
cz,na, barszcz na wodzie, zaprawion); żółt
kiem i masłem. Po zupie podajemy ·wygotowane cnude mięso lub rybę z lanymi klus
kami, jarzynę wygotowaną z wody, lub
samą jarzynę. Unikamy makaronu i zacierek. Zabronione są: geś, kaczka, wieprzowina. karp i węgorz, lin, większość ryb
morskich, jak flondry. sygi i śledzie, jako
zawierajace dużą ilość tłuszczu, która zailegajac dłuższy czas w żołądku, powodują
wydzielanie soku żołądkowego.
W ·końcu obiadu podajemy potrawy,
hamujące wydzielanie soku żoładkowego,
a więc komooty hez cukru, budyń, sałaty,

skazańców

na wyspy diabelskie

W leczeniu przewodu pokarmowego
najważniejszą rolę odgrywa właściwa dieta. Od odpowiedniego doboru pokarmów
i specjalnego lch przyrządzenia zależy poprawa stanu zdrowia chorego.
Dieta w przewlekłym nieżycie żołądka
i kiszek winna być lekkostrawna i niedraż
niąca.

ego
1

tylko młode liście z oliwą, roztarte orze- ,
i
chy.
Podwieczorek winien składać się z he1 ,
baty z mlełkiem, miękiszu chleba, lub sucharków z masłem. Na kolację podawać
kaszę lub lane kluseczki na mleku, sucha,..
rek lub bu~kę z masłem, słabą herbatę, a
przed snem podać pół szklanki mleka z :
masłem, albo emulsja migdałowa !która zna 1
cznie obniża kwa~otę żołądka.
I
Dieta powyższa sprawia znaczną ulgę ·
u osobnvków, cierpiących na nadkwaśność
żołądka.
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p Q DGADAJ
SŁ UCPIES.
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1

przedmieściu

się

Na
ToOlo w Helsinkach znaj duje
stadion sportowy na SO.OOO widzów który zostanie powiększony do 65.000 widzów. Przystąpiono już do ustawiaSłynny brzuchomówca Fregoli zasiadł
'
nia rusztowania pod konstrukcJe betonowe.
w piwiarni nad kuflem, a obok siebie ulokował na krześle n~dznego ku.ndla. Knajpka zaczyna się zapełniać. Obok magika
zajmuje miejsce jakiś solidny mieszczanin.
W tejże chwili rozlega się piskliwy głos:
Ajajaj! Mój ogon! Pr.oszę się posunąć.
Zdumiony mieszczuch przeciera oczy. Niszcząca siła. George
- Czy ten pies gada?
Oczywiśc i e mowa o George Sand, „Lelii". Kłamała i oszukiwał a bez ustanku
- Tak, gada - potwierdza Fregoli.
której
nazwisko Polacy znają chociażby wszystkich, a szczególnie swych kochanA piesek dodaje:
dzięki
roli, jaką odegrała w życiu Chopi- ków, których po prostu rujn o wała moral- Wtedy gadam, kiedy mi się podoba.
Mieszczanin, zachwyco.ny ku:idlem, na. Dokoła jej postaci wytworzyło się kil- nie i psychicznie. Jeden z nich Sandeau,
chce go kupić. Proponuje sto talarów. Fre- ka legend: jedna przedstawia ją jako kor bawiąc s i ę z m a tką autorki, gdy była jegoli żąda pięćset. Targ w targ, staje na dialną, dzielną i dobrą towarzyszkę arty- szcze małą dz ie wczynką, przeglądainiem
trzystu. Nabywca płaci, bierze psa na smy stów, druga jako „dobrą panią z Nohant" . albumu z portretami, na widok podobizny
Otóż legendy te są fałszywe. Rzec zy- George Sand zatrzymał się i powiedział;
czę, kieruje się ku wyjściu i raptem słyszy
wistość
wygląda w ten sposób, że
nie „Popatrz no, mała, dobrze na tę kobi·etę,
pisk:
było
kobiety
bardziej
kłamliwej,
niż
Geor
to jest cmentarz, rozumiesz? Cmentarz!".
- Czekaj, czekaj, za to żeś mnie wygc Sand. Do tego sądu doszła pani Marie- To powiedzenie doskonale oddaje nisz.czą
cyganił, nie będę więcej gadał.
Luise Pailleron, która rozporządza olbrzy- cą siłę tego ,wampa" rozmantyzmu franmimi i zupełnie niez.nanymi materiałami od cuskiego, który na portrecie Delacroix ma
STYL URZĘDOWY.
W pewnej
wypożyczalni książek, noszącymi się do romantyzmu i która obe taki niewinny, bolesny i smutny wyraz ...
otwartej, jak głosiła tabliczka na drzwiach cnie wydaje wielką monografię o autorce J
odgodziny 9 do 7 i pół wieczorem, najwię
cej osób przychodziło zazwyczaj tuż przed
zamknięciem. Wobe<: tego umieszczono na
drzwiach dodatkowe zawiadomi1enie.
„Uprasza się P.T. Abonentów o wcześniejsze przychodzenie gdyż wypożyczalnie
zamyka si~ na dziesi~ć minut przed zamKról Karol, który jest wielkim arna to-• ków". ściśle mówiąc nabył słav.mego og~e
knięciem".
rem wyścigów skorzystał z pobytu w ra „Firdoussi", który w ro~u 1932 z~aJ
Londynie, aby dokonać ki\k\l „sprawu~- d.o'INa\ si~ u !.7.C:7.":{tu ,,;;law'9' t W":{~tal W\E.le
!lm...llli!I. . . . . . . . . . . . . . .„ .........„„„............„ ...„_................„ ......., nagród.
ĄCY

„Wamp" romantyczny.
Sand. „

w londgnłe
slawnł!t!O ot!ił!ra.

Król Karol

nabgl

rumuński

,,Taniec" przechodnia na ulicy

Mysz przyczyną zamieszania.

Francja zdecydowała się utrzymać nadal kolonie karne w Guyanie i wysłał« nowy
transport skazańców na Wyspy Diabelskie. Na zdjęciu: Przewiezienie transportu skazańców z Bayonny na ~tatek „LaMartiniere", stojący na redzie.
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CELINY

Powieść

Mała myszka wywołała niebywałe zamieszanie nc:. jednej z najruchliwszych ulic
Londynu w okolicach Stock ExchaJ11ge.
Wypadek miał miejsce przed giełdą, gdzie
wielu Judzi oczekiwało na ostatnie kursy.
Nagle z -jednego domu wypadł kot, pędzący za myszą.
Tonący brzytwy si~ chwyta... mysz
zaś ukryła się w no:gawce pewnego dżentelmena... Chwila i przechodnie ujrzeli

Głos jej brzmiał

i

tak ostro i kategorycznie, niemal
oboje cofnęli się w zdumieniu. Kobieta
weszła do wozu. W słabym świetl e małej lampki spirytusowej, która rozświetlała mroki cyga11skiego wozu,
okazało się, że tajemnicza dama
ubrana jest skromnie,
ale bezwz g lędnie wytwornie. Na ramiona miała n.arzucone kosztowne futro, a szara jedwabna apaszka z.akrywał;;.
pół twarzy. Była dość wysoka i zgrabna, ale mius i.ała być
już nieco starsza. świadczyły o tym pewne nieuchwytne
szczególiki, które wyczuwa się, ale nie umie s i ę ich sprerozkazująco, że

Kroi Karol troszczy się bardzo, aby
hodowla koni w .Rumunii stanęła na wysokim poziomie i dlatego zapewne zdecydował się na kosztowny nabytek.
Trzeba przypomnieć, że przed dwoma
laty bukareszteński Jockey Club nabył w
Ancrlii 12 rasowych klaczy. Znawcy są
dzą~ że hodowla rumuńska w krótkim cza
sie poprawi bardzo sw ą klasę.

- - -10 00-

Czy zgadzacie się zaopiekować tym m a leństwem?
- zaproponowała kobieta.
Oboje odruchowo cofnęli się jeszcze bardziej, albowiem więcej raziło ich niemiłe zachowanie się kobi ety,
aniżeli dwuznaczna sytuacja i propozycja.
Byli ludź mi
rządzącymi się może nieco odmi enną mor.alności ą od naszych konwencji społecznych, ale niemniej pewne uczucia były w ich sercach niewzruszalne, a przede wszystkim głęboki szacunek dla dzieci i p otęż ne poczucie przynależności rodzinnej.
-

cyzować.

Stała

istny taniec św. Wita. Wreszcie po wyko
naniu szeregu skoków, dżentelmen zaczął...
rozbierać się na środku ulicy.
Oczywiście,
zrozumiałe poruszenie.
Ruch został zahamowany, przechodnie i
szoferzy pokładali się bowiem ze śmiechu.
W ogólnym zamieszaniu mysz zbi egła.
Dopiero po kilku minutach ulica przybrała
normalny wygląd.

Ale od tej chwili minęło wiele czasu.
Przed sześci u laty koń był oceniony na su
mę 25.000 funtów szterlingów. Król Karol zapłacił za konia ini ewą!pliw.ie ·dużo ta
niej, ale cena pozostała taiemmcą.

-

Nie chcemy się mieszać w
Sangor stanowczym tonem. -

podejrzaną s prawę

pani tutaj przy-

teraz wyprostowana przed Cyganami, wyniosła
i dumna. Przyciskała do łona niewidoczny, ukryty pod
płaszczem pakunek. Całe zachowanie się jej było tak dziwaczne i niezrozumiałe, że Sangor nie mógł się już zdobyć na żadne pytanie.
Pierwsza przemówiła tajemnicza
postać. Zadała pytanie tym samym ostrym dumnym tonem.
- Czy chcecie zarobić pokaźną sumę?
Gdy na tak nieoczekiwane pytanie milczenie było je-

rzekł

dyną odpowiedzią, sprecyzowała:

uczyniła żadn ego

- Wyliczę wam na rękę dokładnie dwa tY.siące zło
tych!
Ton jej był t.ak dziwny i ponury, że zarówno ojciec
jak i córka zaczęli się zastanawiać, jakiej zbrodni mog!a
żądać od nich ta kobieta.
Nagle rozległ się piskliwy płacz noworodka. Odsła
niając płaszcz, nieznajoma pokazała Cyganom maleńkie
dziecko, zaledwie dwu- lub trzydniowe, sądząc z pomarszczonej jeszcze i czerwonej twarzyczki.
Biedna
istotka była ś ciśle zawinię ta.

- Nie zatrzymam u siebie tego dziecka za żadną ce- ciągnęła dal ej. - J eśli nie przy.jmiecie go, oddam
je do przytułku. Będzie mu jeszcze gorzej! Dowiadywałam się o was.
Powiedziano mi, że j es te ści e uczciwi
i porządni. T.ak prędko nie przy trafi wam si ę druga okazja zarobienia bez wys iłku dwóch tysi ęcy zło tych. Za·
stanówcie si ę wi ęc dobrze, zanim odrzucicie m oją pro-

Skąd

była?

Nie

raczyła odpowiedzieć

na to pytanie i

oświadczyła:

- Nie ma tu żadnej podejrzanej sprawy. Nie id'Zie
tutaj o porwanie ani o żadne roman tyczne głupstwa. Możecie być zupełnie spokojni!
Moj a córka umarła, a to
dziecko zawadza mi.
Płacz

dziecka

dał się słys z eć

ruchu,

żadn ego

ponownie, a kobi eta nie
gestu, aby je uspoko1ć.

nę

pozycję!

Na kilka chwil zapanowało milczenie, przerywan e
jedynie bolesnym kwileniem dziecka.

Redaktorzy: naczelny i dz iału politycznego - Franciszek ~rob s t; działu krajoweĘo i lokalnego - Roma·n Furmański; ~ziahi.
sport9wego - Kla·ugiy§Z Lityń§kij_ krQni1ki lQk~lnej .,,... felik§ B~b~.i Z-9, .Qgło~~mg i a:tx~.lY mlafilQ~e_ Q.9.P.· l· ~am!J>.ą,wp~

A więc zgoda? - zapy tała szorstko kobieta.
- Nie! - odparł stanowczo Iwan Sangor. - Dzied
to nie zabawka! Nie znam się zr esztą na tym.
Do sy ć
mi ałem kramu z wychowaniem własnych i nie po trzebuję
cudzych! Jestem wdowcem i nie mogę zająć się wychowaniem cudzego dziecka.
-

- Wasza córka zajęłaby się tym - nalegała dziw •~a
kobieta. - A dwa tysi ą c e zło ty ch przyda się jej n.a posag.
Wiedziona nieomylnym instynktem, podała teraz
dziecko Marcie, która przyglądała się ni eświad o mej tych
targów istotce z rozrzewnieniem, p rzypominającym ucwcie, ja:kim obdarzała starą szk ap ę, śmieszną niedźwi edz i
cę i nieodłączn ego pieska.
Dziewczyna zwrócił a si ę po chwili do ojca ze sł o
wami:
- Wiesz, ojcze, m al eństwo nie prze s z k ad z ało by n:i m
tak bardzo. Mógłbyś się z up ełnie o nie nie troszczyć, ja
bym się wszystkim z aj ęła.„ Ku pili byśmy k o zę, aby ie
ka r mić. Jakby taki p ęd rak latał potem m ięd zy Brunetk~
a Rikim, to by b yło zabawne ...
Tuliła

noworodka do piersi i sta rała si ę usp o koi ć go
Wygl ąd ała teraz jak dziewczynka,
któ rej
dano p iękną lalkę, z któ rą ni e chce się jej ro zsta ć .
kołys a ni em.

Nieznajoma z roz umiała, że nal eży spróbo w ać dodatkowego argumentu aby wygrać pa r ti ę. Wyjęła z torebki
plik ban'knot·ów, szybko je przeli czyła i rz u c iła na sto!;!-:
przed Sangorem.
- Tutaj macie dwa tysi ące sto zło tych - r ze kła. Ta setka b ę d z ie na kupno kozy!
Wyd awca : Jan S typu łk o wsk i.
Odbito w drukarnii ul. żwirki 2 w Łodzi.
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chorób skórn. weneryczn. I seksuałn.
fr. I p, tel. 262-98.
przyjmuje od 8 - l 1 r. I od t\ - 9 wiecz.
w niedziele i święta od g - 12.30 oo ooł.
Dla &kórnie chorych godz. e.mb. od 10-11 i 5-6 w.

• UL. TRAUGUTTA 9

Poradnia

PIXIN

UczestnicJ
Kongresu
Techni
-ó
„
a Zamku.

W enerofogiczna

PIOTRKOWSKA 45, tel. 147-44
d ł o do golenill· Leczn. chor. wener., skórnych I seksualnych.
Kobiety I dzieci przyjmuje kobieta-lekarz.
Czynna od 9 rano do 9 wiecz.

PORADA 3
Za treit oele1zeń
rełliłkt:ł• ale eelpewlall• Dr
ed T R E p M A N
•
•
Specj. chor. weneryczn„ !kórnych i moczopłciowrch
Dr ••tł Hearyk Zieakew1ki ZAWADZKA
6,
telefon 234-12.
zł.

C\lQrolły

wneryczne,

aoca~we

I lkórae

6-so lierpala 2,

Telefen 111„53 Przyjmuje od 8-11, 2-4 I 6-8 wiecz.,
i &wi~ta od 9- 1 w poł.
PRyimu\e C>d I - 12 i 3 - I wltci,
• niedzielę i świłt• od ł - 12 w pał.

w

niedziele

-. ..,,_

I

ii. T A U B .E N ff A U S
]{OLOO
AKUSZER-~
Przyjmuje od g. 8-10 rano j 4-8 wiecz.

spec, chor. wenerycz., skórnych i seksualnych
ANDRZEJA 5.
tel. 15~40.
przyjmuje od 8 - 11 rano i od 5 - 9 wiecz. ZGIERSKA 11.

W gs.awg I klepowe

~o'tat~i~~; s~k~~f::z~~j

Telefon 246-09.

IGNACY PIECHOWICZ
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Przychoclaia
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ozn wo choro
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Matowe Iustro I
I

„ -__.

„ „

n,. epo Isk Im., towar m,.

w młodszym od siebie
J
ei
opowiadanie
o
zbrodni
dokonanej na kow niedziel.e i iwięta od g - 1 w poł.
PR.YW ATNA PR.ZYCHODNIA
Jeżance wywołało atak histen·czny .u paru Pań
Dr med.
W ł. N E. •• o 1.. u u • C ., ~ A
na premierze sztuki. Dobry nabytek to Celina
leczenie chorób wenerycznych l skórnych
Niedzwiecb. Od czasu gr~nei Oielii w „HamNa terenie całego kraju odczuwamy sił
~IOTRKO~SKA
1~1
. ., .
lecie" w Kameralnym sh,·ierdzam o'·brzymi po nie bezrobocie z jego wszechstronnymi a
1
9
Spec. choroby kobiece ł akuszeria
Od g. 8 do 4 1 od 6 do wierz., w niedziele swięta stęo akt~rski. .
zgubnymi skutkami. Społeczeństwo a częod 8· 9 do 1 po poi.
Rówmei nailepszą rolą w repertuarze W.
.
.
.
śRóDMIEJSHA 20
tel. 107-79, Panie przyjmuje kobieta • lekarz. PORADA 3 tł. Ziembińskiei!o iest rola melancholijnego scepty sto 1 kupiectwo nie zdają sobie należycie
Przyjmuje od g. 8-10 ł od 4r-8 y,-\eca..
ka Armanda. Widać "' t~rm aktor1e dużą ku„. sprawy jak wielką lekkomyślnością jest
Wenerologiczna
ture i klasę.
wydawanie pieniędzy na zakup
niepolD& . . . .
I1
.
k
Nie~rodzianke
sprawił
wszntkim
Mieczy.
ski'ch
a
zwłaszcza
zagra.n
·cznych
towa
1
1
Chor. w_eneryczne! skórne 1 se sua.ne. . sław Cvbulski. Temperament (ktoby to go o !o
'
GUSTA · ·~·
Speqalny gabmet kos!'l1etyczny. . t 1I p osądzał znaJąc z filmu?) ronosil JW po Prostu. rów, gdyż przez to odbiera się pracę roSpecjalista akuszer - ginekolog. Diatermi„
Czynna cd 9-21. Panie przv1m. lek.-kob1e a. Na nim najhardzie} znać było rękę reżysera.
botnikom zatrudnionym w polskich fabrypowróc j
PIOTRKOWSKA 88,
tel. 143-63.1
Kwaskowski w roli <loktora jak zawsze sta- kach.
UL. PILSUDSKIEGO 51,
tel. l 70-03.
POR AD A 3 ZŁ.
ranm·. To samo Zarembina i 'Rubczak.
Tak np.: daje się zauważyć w astatPrzyjmuje od g. 8-10 i od 4-8 wiec~
----------\V:vs.tawa staranna. PO\''iem nawet piękna
wm:awsza
w ~t~· tu St. Jarockiego.
nich czasach wzmożoną akcję propagando
Przychodnia \'1enerołe>giczna
Sukces rzetelny i 7 :>sfu7onv.
wą tzw. krajowych tzn. pracujących w
~
leczenie choróh wenerycznych i skórnych
Czesław Naoiórkowskl.
Polsce oddziałów przedsiębiorstw zagrani:
ZAWADZKĄ 1,
teDe:f. 12'l·73 _
aw
AKUSZER-OIN.EKOLOO
czynna od 8 rano dn 9 wie.cz.
ut. ANDRZEJA 4.
Telef. 228-92
Dla pań oddzielna poczekalnia.
PODZIĘKOWANIE.
ODCZYT CZER\l;'ONEGO KRZYŻA.
PORADA 3 ZŁOTE.
L d k'
przyjmuje od 1O - t 2 i od 4 - 8 wiecz.
Zarząd Łódzkiei ~odziny R~diowej .skłaSt3ra~iem Sekcji Odczy~owr:j Odd~iału. ó z ~e
da jalk najserdeczmeisze podz1ękowan1e za go Pohk1cgo Czenvonego Krzyza w m~dzl<"lę, dniu
C h • r o b Y
złoione ofiary: na internat dla dzieci niewi - 1 4 gnl:dnia hr..o .godz 12 min. 30 ~ s~ll PCK. przy
domych, Komitetowi Sklep~ Nr. 1 Powsze- ul. P1~trkowsk1e1 190, p. Dr Iwnszk1ew1cz -. członek
n
A
chnei Spółdzielni Spożywcow w Łodzi - I Pol~k1ego Towarzyst~ Społeczn-0-Lek~rsk1eg~ • i t
b k •
.
1 zł. 20.wygłosi odczyt nt. „Dietetyka schone11 zakaznych
oł
P
c
i
Y obtece
w leczmcy OMEGA
GŁOWNA
9, I
Panu lzydorov. .: B. Oiesinkiewiczowi ~a przewodu. pokar1nowego"
PIOTRKOWSKA 99
tel. 213-66 ,
tel. 142--42 od 11 - t-el i od 4 - 6-ej.
ofiare zł. 50.-, złożona, celem uczczenia
Wstęp bezpłatny.
Przyjmuje j:odziennie od 10-12 I od 5-8 wlecz,
ś. p. Marii z Wójcickich jaworskiej.
Brzytwy, nożyczki, maszrki do mięsa. thern1<'·
Z POLSKI.EGO TOWARZYSTWA
sy, lytki, 11ot, nierdzewne. i>r:iybory do m•·
KRAJOZNAWCZEGO.
f nic11re m!łSC~·nlc itd. itd. l)O\eCa W Wielkim 1
W_ piątek dnia 2 grudnia O god~'. 20-~j
.
.
wyberze
w św1ethcy Towarzystwa (Al. Kosc1uszk1
,
•
choroby skore, wenery~zne- i moczopłc1owe.
t.Uź Przejazd 2 1 PI.ERNIKI, czekotady, ~armelki. marm':ladk11 n 17 )
prof A Jackowski podzieli się
NAW~O~ 32, front I p1ętł'o,
Tel. 213-18.
(róg Piotrkow•kieil
mtkcła\łó, ozdoby cbotnk{fwe, ~om~ome!y ~ s~vmi Pwrażeniami z wędrówki Szlakiem
prZY11!1U1~ od .s .- . 9.30 r. od 5.30 - 9 w. ()4jwietanie, niklowanie, srebrzenie, chromowa· l w~zelkte "Yyroby culdemtcze p1erwszor~ęd Mićkiewiczowskim. Wstęp wolny dla członw medztele 1 sw1ęta od 9 - 12 w poł.
ile. wykonywa się plerwszorze<lnie. Jstrze„;e i ne1 ja~ośc1 po cenach fabrycrnvch po1~a lków i wprowadwnych gości.
11
W niedzielę, dnia 4 grudnia odbędzie ,s.ię
brzytew. łyżew l~d.
I na święta
„PALERMO
'
;>r med.
KĄ.R~L ~t:HMA~.,
.
wycieczka na trasie Aleksandrów - Nak1elFabr. zekolady 1 piernikow, Łodz. Głowna 49 . nica. Cel wycieczlki: poznanie doliny Bzury
j Hurt.
Detal.' i dworu w Nakielnicy.
Specjalista chor. PŁUC I SERCA
! · ·.
. .
.
.
j Zbiórka uczestników na Bałuckiim Rynku
Pl'Z~ a.zd 21 telef. 240-33
KONIKOW wytwO'.nla na btegu!lac~, daje d? o g odz. 9-ej. Do.i azd do Aleksandrowa tram
..
'
br}'. zarobek detalistom. Tysztk1ew1cz, Łódz, wajem trasa piesza g km „ p01Wrót tramwaprz) 1m. od 6- 7·30 w1ecz.
Zgierska 63
·
' d ·
h
ł d ·
h
---~ ·- -· - - -- wyczyścisz jedynie płynem LU NA.
'
·
1em w go zm~c ~opo u mowyc .
Dr ~.
j --- Koszt wyc1eczk1 d'la członków zł. 1.- ,
b J1 1n,„
al
, JAN SIUDARA zag:ubił bilet uczniowski na dla gości zł. 1,20.
Zapisy na wycieczkę
l"'ł li.I
A
ONDULACfA trwała komplet 5 zł. z ~waran l rok 1938-39 wydany przez K. E. Ł.
przyjmuje sekretariat w piątek dnia 2 gruakuszeria i choroby kobiece
cją, grube naturalne loczki i szerokie fale. I
, dnia od godz. I ~20-e.i.
,
'!,,Józef". Nawrot 54--a tel. 191-85.
PRZYBŁĄKANA suka wyżeł biała w ~zarnc .
Najbli ższa miesięczna herbatka towarzyPOMORSKA 7.
Tel. 127-84 -;-- - - - - - - .. -··--·- . - - cent~i za zwrotem kosztow do o-debrania, Ra s ka odbędz ie się w sobotę, dn. 10 grudnia
OfOMANf„ garderobe, tapczan. lezanke. krze dwanska 56, m. 32.
b. r.
Przyjmuje ode 8·- lO r ł od 4-8 w .
- - -- - .
t sla, stół. biurko, stoliki radiowe
sprzedam ta- I - - - - Jll
Ja
f t nio I na do~odnych warunkach, Kilińskiego 160 POTRZEBNY ~tolarz na trumny, samodzielNOCNE DYŻURY APTEK.
Dr lflt!d.
J.&
KI Przeździecki.
ny. Ul. Kopernika 49.
a) Nocy dzisiejszej dyżurują apteki. :
ChOroby skórne j weneryczne.
M. Kasperki~wicza, Zgierska 54, A. Rychter•
Tel 185 49
PIT:CE - ~uchnie przenośne kaflowa • s~amoto- OKAZJA. Sprzeda.ie s1e b. tamo -:- O·statnie . 1 B. Lobody 11 Ltstop•da 86, M. Zundelewi~a, Pi~tr
ZACH GUNIA 64•
'
- ·
we wszelkie roboty zduńskie WYkonuje „Ko~- dni - otomana z lustrem. łóżko nrkl. z ma- kowska 25, S. Bojar$kiego i W. Sch•t:z:a. Przejaid 19.
PrzyJmuje od 12 _ 2 I od 7 - 8.30 wlecz · mi~ek" Otówna 51.
teracem, szafy, stoły; Zgieg.J' Sniechowskle- · Cz. Rytela, Kopernika 26, M. Lłpłeca, Piotrkowsh
yo nied~ielę i świ~ta od lQ - 12 w QOł.
i
= --= s _ ""=
=-=-~
go ą4, fil. 4.
· 193, A. Kg~alski.e.i:o i S.ka Rll.iQ~ska 147, ·

z • '--

zresztą

potrzebnie tylko. tłumacz _sztuki ~azal . rnów~ć I mieśc.irie. r co ciekawsze, że choć !1lu propo- Szpita'.e nie chcą ich przyjmować, wolą zająć
boh~t~rom sztuki do -~1e?1e nazw1.s.kami, a .m~ 1111.j,1 prieniesienie na inne, lepsze stanowisko, się chorymi rokującymi poprawę, niż poświę
PO .111uem_1;; We FrancJJ ~ona o męw me. rno.wi ~odrzuca propozycje i woli pozostać na znanym cać wolne lótko na długi okres czas·u dogory"'.'1?l m_ąz.' lecz „P~.n X ' siostra o br~c1e row , mu terenie. Jak .z jednej strony lekarze rnie.i- wującernu gruźlikowi. Niech się o nich troszczą
me~ mo:-"'1 „pan . Y. Ale pol~k1ego ~v1dzT ~e- scy czują paniczny lęk przed wyjazdem na: rodziny ...
zonentu_ie gidy s10~.tra o _braci_e mówi " luer- wieś, tak z drugiej strony, owi '·ekarze „pro-1
To też lekarze i ick „Prawe ręce" - higiery zrobi to, a to .... Pub~1cznosć ~a~za ma. pra- wincjonalni" osiadają na s.tale na wsi!łch i mia nistki wojują nieustannie o stworzenie możliwie
wo. Przypusz~za~, .ze Tluerry to im1~, a n.ie .;1a steczkach, zżywają sie z ludźmi, ze swymi pa- najracjcnalniejszych warunków w dornu gruźliZ\~1sko. T_otez na ·ezaloby _te poprawki .zrobić ia~ cjentami, zakładają rodziny, budują własne' ków, aby zapobiec roznoszeniu tej strasznej
nai~ręd~eJ, zw:łaszcza, z~ po:vo?zeme sztuki domki.
choroby
zdaie się ~anos1ć n~ dłu.~1e rn1es1ace. .
Wieś gwałtownie odczuwa PO!rzebe opieki
Ta kategoria beznadziejnie chon·ch suchot„R.odzeust;vo T.hierry. to , sztuka p1ę~na o lekarskiej i lekarzy. Lecz nie tylko na wsiach ników już zanika w kielecczyźnie. Prowadzona
c~lowieki~, kt?rY n!gd~ ~1e zazn~I pra~z1wego brak lekarzy. Obecnie Ubezpieczalnia Kielecka od szeregu lat przez Ubezpiecza'·nię kielecką
ciepła miłości kob1ece1 i podświadomie duszą na próżno poszukuje 3 lekarzy domo.wy eh na "alka z gruźlicą, akcja profilaktyczna. system a
całą przylgnął .d? _sw.ego sekr~etarza młodego, teren miasta i mimo względnie dobrych wa· t:r~znie organizowane obozy i kolonie wypopełnego '.adości .1 z~cia Joe. Gdy s~k~et~rz z_a- runków płacy, możności dorabiania praktyką czyi•kowe, zdziałały swoje, nie zezwoliły na
ko7hał się '~ sios.t1ze P.ryncypala i zem się, prywatną, kandyidaci nie zgłaszają się. Miei· rozwinięcie się choroby aż do takiego stadium.
Th1er:y uświada.rn1a sobie całą praw<lę I..• _sa- se.owi lekarze mają czas całkowicie pochłonięObecnie Ubezpieczalnia kielecka kończy jemobóistwem konc~y swą nerwm\'ą szarpaninę. t~· praktyką prywatną, a młode siły jakoś nie den z etapów tej zażartej wa'·ki z nieublaga.
Jest to zasadmczy motyw. Jakby przystaw Przybywają.
nvm wrogiem - w Kielcach wvrosło iuż pod
ki łączą się z. akcia. :Uilo~ć przyjaciół~i Wan·
Pracę lekarzy na terenie małych, z rzadka dach nowocześnie urządzone izolatorium n:: 30
dy. J\utor zrobił z meJ Po·kę. W polskin:i prze- rozrzuconych osiedli utrudniają w znacznej łóżek, w którym znajda odosobnienie i racjonał
kładzie opuszczono słowo Polka, zastępu1ąc wY mierze warunki komunikacyjne. ratalne drogi ną opiekę chorzy na płuca.
razem „cudzoziemka". Należałaby wiec i imię
Wanda typowo polskie zmienić na inne. Zw la- gruntowne na wiosnę i jesienią uniernoiliwlają
szcza, że ta Polka jest postacią niesympatyczną, w przystępie
zazdrości nie cofającą
się
przed brudną intrygą. Tyle o minusach.
Pana Thierry zagrał Adwentowicz. Widziałem tego wielkiego, jednego z największych na
zostaną pr~yfęci f ·~
szych artystów w cudownych kreacja:ch „Per
Gynta", „Żywego Trupa", w „Upiorach", i
„Ojcu", a ostatnio na jubileuszu Józefa śHDnia 3 i. 4 gmdnia br. będzie obradował' de wszystkim zagadnienie samorządowej or
wickiego w roli Wojewody w „Mazepie". w Warszawie I. Pols.ki Kongres Techników ganizacji świata technicznego i rola tego sa
Wszystkie wyżej wspomniane sztuki w swei
Protektorat nad Kongresem obiął Prezy- morządu w państwie.
konstrukcii byly niezwykle efektowne, dające dent Rzplitej i Marsza!e'k Polski E. śmigłyOtwarcie Kongresu nasti~pi w dniu 3-go
wielkie pole do popisu aktorskiego podczas gdy Rydz.
grudnia br. w sali Filharmonii Warszawskiej
„Rodzenstwo ThierrY" to głęboka sztuka psyKongres 1wołuje Naczelna Organizacja PO czym nastąpią w Domu Katolickim obracho'.ogłczna 0 przeżyciach bohaterów obcych Stowarzyszeń Techników R. P. pod hasłem: dy w sekctach.
naszemu ogółowi. Łatwo z dramatycznego na- „Przez zorganizowany świat techniczny do
. Po .południu uczest.ników Kongres.u µrzyj
m1e Prnydent Rzplitc.i na Zamku Królewstroju wywołać śmiech. Adwentowicz wyreżv- realizacji .Planu gospod3:rczego Polski".
serowa! sztukę subtelnie, dal prawdę, potrafił . Zad~n1,em Ko!łgr.esu .1cst naświetlenie ro- skim.
.
u aktorów wywołać zapal radości i nastrój dra 11 techn11kow w zyc1u gospc1darczy111 Polski
Dnia 4 gruc:bnia br. przed południem będą
matyczny, gdy tego było trzeba. Sam stworzy! 1 oraz przedstawi7ni7 światopoglądu technlcz się odbywały clbrady w sekciach o godz. 15
kreację najwyższej klasy, wprost genialna w nego na zaga~111en1a ~ospodarcze. .
min. 30 nastąpi zamknięcie Kongresu w Filkażdrm odezwaniu się, spojrzeniu, czy wewneNa Kongresie zostanie przed·stawtone prze harmonii.
trznej \\·alce. Dla samej jego kreacji wprost na
lcżv iść do teatru Kameralnego.
~
a
przłDp•lnlODllD
Irena Orywińska miała swój dobry dzień w
łflćl
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pierwszy dal s17 poz,~ać szero~1ei pub11czności
s_ztuką „Un _Tac1turne. wystaw!ona w 930 rv~u w Pary:w „w trupie Jo.~vet .a. _obecnego rezysera Ko~edu Francusklei. W1dzialeri: tę .szt.u
kę. wysta\~1~ną w gma-chu _teatru P~l Ehze1sk1ch . (.na ·ezącyrn do ~aszeJ . rodaczki Han?Y
Walski~J - Me ~orrnicJrn,~eJ). ~z tuka zrobiła
1
na . rnme olbr.zy~ie wr~żeme. Glo,ynych b?hatero.w cdtwar.zah Renoir, Jouvet 1. Vale~tmne
Te~1e~. Na wiadomość, że „_Un Tacit~rne „ pod
1zm1e~ionym tytułem „Rodzenstwo Thierry wy
sta~ia teatr Ka~eralny. szedłem z. pe:vnego rodzaiu uprzedze1~1em. Juz w. polo"~v1e p1erwsze?o
aktu uprzed~eme t.o ust.ąp1.lo IJ?leisca uzn~nrn.
~tó~e w. 3-:-Clfl'. akcie. zm!emlo. s1e w entuziazm
1aki udzielił. się ~~lei w1<l~wni. „
„
„Un .Tac~turne to „Milczący ' „Mruk ' ale
dosłownie me ?a się. ta. na.z wa zast~~ować d~
b oha tera sztuki, gdyi\ nie iest on m1 ·czący, ani
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i > bylob~d' na wket 1Jk~zcelo we. w. Bo~ze?tyni~ np. k~órych hdzielnie .wat'.czką flekharze i hdigie_nis tkk!·
:.i pora y 1e ars 1e zg asza się m1es1ęczme ,36 niosąc c or~'m me
y o ac owe ra y 1 1e 1.

J.aA•rzl.ł
lUam""rAlnum
śc1<1~h el\arz domowy Ubezpiecza·~! Jest ordyzara- ,· wszystk1<:11 'YYsłać w góry d.o sanatorium, a
„„.
„
ft
„
u
zein lekarzem reionowyrn,
w wielu wypadkach me by to me po.
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I natorern szpitala itp. - Tu <lostanie lQO z!. rnoglo. Są chorzy, skazani na zagładę, którym
p~zyniosła autora\\ mruk, pome~vaz rnowi i to, bardzo ~uzo. „Dano Itam 50, trochę gmina płaci, trochę „wyciągnie" ' nic nie pomoże Zakopane czy Krynica. A wła„Rodzrna T1baultow
n~grode Nobla .. .Roger Martin du .Gard. PO ra~ w przek~adzie tytuł „.Rodzenstv.:o Thierry . N:e p•ywalna praktyką i jakoś bieduje w zapadłej śnie ci są najniebezpieczniejsi dla otoczenia.
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Ubezpieczalnia Spoleczua w Kielcach obei- zupełnie dojazd do wie'.u miejscowości. Ze
muie w swej działalności 5 powiatów: kie'·e- swych dróg słynie powiat pillczowski - utarcki, Pińczowski, ji;drzejowski, stopnicki i wło- 'Io się nawet określenie „Piflczowskie drogi".
szczowski.
Nie można narzekać też na nadmiar szpitali
M.ałe uprzernrslowienie okrcgu działania U- jest ich wcale nie wiele (powiat wtoszczowski
bezpieczalni kieleckiej sprawiło, iż mimo bli-1 nie posiada ani jednego), jednakże sa one do·
. skiego sąsiedztwa z Ceutraluym Okręgiem · godnie rozmieszczone. Głód łóżek nie daje się
Przemysłowym, teren ten nie za~tal wc1agn1ęty 1we Zlli\ki ubezpieczonym - odczuwa go za to
1w orbitę pracy C.O.P.-u. Toteż poprawa ko- silnie wieś, na której wszelkie choroby, z grunil~nktury .gospoda.rczej ~lab.i~j odbiła sie ~a źl~c~ ~a czel~,_ grasuia bezk~r~1ie. Na teren~e
dz1alalnośc1 Ubezp1eczałm, n1zby się tego moz- rn1e1sk1m gruzhca ma podatn1eisze wprawdzie
na bJ'.ło spodziewać, wzrasta. iedynie . liczba po'·e ~ziałania,_ lecz t~i i prędzei byw~ poubezp1cczonyc~1 d~ ~vysokośc1 26 OOO osob.
I skrom1ona, d.z1ęk1 ~zp1talorn, !ekarzom 1 ~al~Potowa ogo'·nei hczby ubezp1eczouych PrZl'- mu aparatowi leczmczcmu, ktorego na wsi me
pada na powiat kielecki, najsilniej uprzemyslo- ma. A przysłowiowa odporność i zdrowie wiewiany, pozostałe zaś 13 tys. rozsiane są w nie 11 śniaków zanika z roku na rok i teraz już zawielkich ośrodkach przemysłowych i rniastecz- czyna się mówić o straszliwych warunkach hikach in.nych 4 p~wiatów. Rozb~<:ie to. z wielu gien!cznych i .nedzy wsi, i~~ s~ę mówiło o trawzględo.w utrudma pracę ~b~z~1e.czaln1, wyma gedu pro~etanat.u w.1elkom1eisk1ego. . .
ga bowiem utrzymania duzei 1los;1 punktów
Ubezp1eczah11a kielecka uporała się Jako ta
le;;arskich d'·a stosunkowo niewielkiej liczby ko z gruź'·ica wśród mas pracujących. Racioubezpieczonych. Utrzymywanie w szeregu miej nalnie od szeregu lat prowadzona walka wespół
swwcści lekarzy domowych, którzy czas swój z Towarzystwem Przeciwgruźliczym wydata po
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lilający zasaclnicze znaczenie. Rozpatrywa- jako jego zastępca urzędował technik bu11 ptekach i drogeriach.
:1 a była sprawa przedsiębiorcy budowlane- . dowlany.
1
p
· S f
J
~~o z oznama, te ana ureka, który w
., wbim czasie prowadził W Wilnie budowę
•
l'°br~n1~
.an1z2~gJn~
:;machu wojskowego.
Pewnego dnia z powodu załamania c,;ę
'IJ
U
U
...
; usztowat1 spadła na ziemię i doznała ci~ż
.
!dch obrażeń robotnica Butkiewiczowa. ł
Odik~ego ~\Gii
SCłllCł
'"
But·kiewiczową przewieziono do szpitala,
Zarząd Okręgu Łódzkiego Ligi Mor- się dziś dn. 1 grudnia rb. o 0 odz. 19.15 w
gdzie zmarła.
skiej i Kolonialnej, realizuj ac uchwałę Wo sali Rady Miejskiej p·rzy ul. Pomorskiej 16.
Wszc ęto doch 0 d
· rzec· l J
· , k'
K ·
b" • ·
· ·
b·
· .
z
zenie P
lW <O ure- 1ewodz tego
omitetu z. iórki n~ scigacza Porz~dek 0 r~d następu1.ący:
Zagaieni~~
!rnwi. Sąd Okręgowy w Wilnie skazał gj z dn. 25 bm„ przystępuje obecnie do zor- wybor Prezydium zebrania, referat o akcji
na 1 rok vvięzienia.
ganizowania akcji zbiórkowej na terenie :i.biórkow~j n<. ścigacza
(prelegent mec.
Sąd Apelacyjny stanął na odmiennym m. Lodzi.
:' '
' Jan Stypułkowski), ukonstytuowanie Kostanowisku i Jureka uniewinnił. Sąd wyW tym celu powołuj'e do życia Łódzki mitetu Grodzkiego i wybór Komitetu Wydł
ł ·
' ·
d · b'
b d0
.
.
.
.
.
.
.
sze z za ozenra, ze prze się 10rca u - Grodzki Komitet Zb16rk1 na ścigacza, kt6- konawczego oraz wolne wn1osk1.
wlany jest odpowiedzialny z.a nieszczęśli- rego organizacyjne posiedzenie odbędzie
wy wypadek wówczas, gdy mfl on miejsce •
1·
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Sąd Apelacyjny w Wilnie ogłosił wyrok padku oskarżonego nie było w Wilnie, z:iś znane 1ako

j

Iprzepełnione są

•
.

.
cznych. Okna wystawowe pk rok długi
wyrobami niepolskimi, d~
koracje okien wystawowych wykonują tir
my obce, a w szeregu sklepach odbywają
się próbne pokazy firm zagranicznych.
Związek Obrony Przemysłu Polskiego,
który stoi na straży czysto polskie]· wytwórczości wraz z kilkoma innymi poważ
nymi organizacjami gospodarczymi jak:
Związek Polski, Związek Fabrykantów,
Związek Rzemieślników Chrześcijan i Zwią
k Ch ś ·· · k' h
K · k' h
ze
rze c11ans 1c zrzeszeń upiec 1c ,
utworzył w Poznaniu wspólny Komitet,
który zwrócił się do kupiectwa z prośbą,
aby przynajmniej w okresie od 4-11 gru
dnia u·dzielało zezwoleń na pokazy firt Jk
t
l k'
b
k
morn y o czys o po s 1m oraz że y o na
wystawowe zechciało dekorować tylko wy
robami polskimi. Leży to w interesie całe
go polskiego życia gospodarczego.
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telefon 170-70.
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zerwowanie miejsc sypialnych do
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Dnia 22. 23 i 24 grudnia wagony w Łodzi
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SWIAT NA KLISZY FOTOGRAFI .ZNEJ.
Uwunastu

Naczelny Wódz u marszałKów izb o·stawodawczych

Marszałek śmigły-Rydz odwiedził wczoraj Marszałka Senatu płk. Bogusława Miedzi~skiego i Marszałka Sejmu prof. Wa.cła~
Makowskiego. 1) Marszałek Smigły-Rydz w rozmowie z Marszałkiem Sejmu prof. Makowskim. 2) Po wizycie Naczelnego
Wodza u Marszałka Senatu płk. Młedziń skiego.
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Angiel~

łudzi pokonało

otbrzy dl J

olbrzym oceaniczny „Empress oiBritain" posuwa
niony liną przez 12 Judzi.

się

powoli do doku,

ciąg

- - oO o -

Blum atiiiute.

w~1sc1• DO ZAIC&ADOW llłE•AULT.

(

Statek na

mieliźnie.

Podczas bankietu Blum wygłosił przemówienie, w którym wypowiedział się przez
radio za podjęciem strajku g.eneralnego.

OW '1 DOPll

w zakładach

Renault koło Paryża, produkujących samoloty i samocilociy, 1'/.0Gv ro
botników arzystfilJiło do pracy pod osłoną wojska. Na zdjęciu: posterunki wojskowe
• - · · u wejścia do fabryki pilnują porządku.

Znakowanie

mieszkań

Starek towarowy „Penobscot" kursujący między Bostonem a Bangerem, osiadł na
podczas odpływu morza. Załoga nie traci nadziei, że statek uda się zepchnąć z ławicy piasku podczas silniejszego przypływu morza.

cudzoziemców w Kantonte.

mieliźnie

,
Spiew 50000 dzie"1ci.zat

I

żołnierze japońscy zaopatrują mieszkania cudzoziemców w Kantonie. w rozpoznawcze napisy, aby uchronić je od rewizji przez następne oddziały.

Boelowa

sztutzn~ł

sko.:zni

Ar~y::;U<e! iitmowa Joan Waodburg uniesi~

na trąbą olbr:rymiego słcnia ~yr~?wego w1-

la dłonią swych przy1ac1ół.

nar.:iarsłtifi

W Tokio odbyła się uroczystość organizacyj kobiecych przed świąiynil:} cesr.ru. Meji
Na zdjęciu widzimy czoło pochodu, w którym 50.000 dziewcząt, które ustawione dookoła świątyni odśpiewały starożytny hymn.
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Uszy...
Mały

wyżeł,

odznaczający

się wyjątkowymi

rozmiarami

uszu.

Angielski związek narciarski buduje "!" londy?s~iej bali E~rls Court ~ztuczn~ przeszło
50 m wysoką skocznię narciarską, ktora będzie 1m1towała Jedną z dolin. alpejskich Ca Zarah Leander, słynna szwedzka artystka
łość będzie posypana sztucznym śniegiem i pozwoli na . wykon.ywame skokó":. do filmowa (w futrze) na bazarze .wśród
. §Wych l"Q9a~k,
27 metrów długości. Sko~znia ma slu,żyć propagangz1e nar~@~twa w Atlflu.
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