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tekstem t.j. 1-aa atrona 60 SI'·
m-m 1 łam. str: 6 lam:"" tekścle
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najmnlejne ogłoei:enle t.20 fpo.,
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CZECHOl&OWACI•• -

llKADI lłflttf(ft ~ilrn~tfBmRHW. 'nu~ent nnurL.tł
oru~uwaoi~
w

ĄAIOW• ZWAL••A••• lłOBOTRl•ÓW. PARYŻ, 2.12. - Ze wszystkich niemal
miast przemysłowych donoszą, iż szereg
fabryk, dotkniętych w środę str.ajkiem, zamknął prowizorycznie swe warsztaty, zwal
niając personel i zapowiadając angażow1nie nowych robotników, co umożliwi usunięcie_ niektórych szkodliwych osób. Licz!le przedsiębiorstwa zn3cjonalizow.ane postąpiły w ten sam sposób, a w szczególn'Jści tabryki iotnicze, manutaktury, tytoiniu i
broni. Lokaut ten będzie krótkotrwały. We
dług danych generalnej konfederacji pracy
zwolnienla obejmą 500 tys. robotników
przemysłu metalurgiczne.go, 100 tys. przemysłu włókienniczego oraz kilka garbarni.
Większość tych robotników będzie oczywi
~cie przyjęta z powrotem. w szeregu miej

udziałem

1

nabożeństwie.

PRAGA, 2.12. - Prezydent republiki te.m Czechto·słowacji, który manifestuje
dr Hacha udał się do ka-1 &wój ścisły kointakt z Kościołem.
·
tedry św. Wita, gdzie wysłuchał nab-Ożeń- - Obaj dotychczasowi prezydenci republ):
stwa, celebrowanego pr!<!z kardynała Pra-1 ki Massar}l'k i Benesz nie utrzymywali z
gi, arcybiskupa Kaspara.
' Kościołem żadnego kon.taktu.
i
Pakt ten jest dlatego godny uwagi, po 1
nieważ 'dr Hacha jest płerwszym prezydent
śCISŁY ZWIĄZEK Z NIEMCAMI. ,·
'
BERLIN, 2.12. _
Nowy prełlydent
_
.
Czechosłowacji dr Hacha udzieHł bezpoareszto~
. ano
średnio przed swym wyborem wywiadu
'korespondentowi „Lokal Anzelger", w któ
rym ..omówi~ pr.zyszły s_to_sunek Czechosło''
.
wacJI do N1em1ec. Osw1adczył on m. in.,
·
· k
d
BUKARESZT, 2. 12. - Za5trzelenl~ . Uważał on przede wszystkim! że wspókz·e :ze ,~zw1ąz; mię zy. ~bu państwami będzie
Codreanu i innych przewódców żela:zine1 sny kryzys gospodar<:zy wynikł_ z tego, że musiał byc bardzo sc1sły •
Gwardii stało się sygnałem akcj.i dla osta- ludzie bali. się ·U:bóstwa i .nie koch~li mo„Wystarczy rzucić wzrokiem ina mapę
scowości zarządzenia te wywołały agita-cję tecznego. zlikwidowatt_ia tej or~~niza<:ji.
zolu, .pracy, ~ys.1łku. I~eał.em stał się zby- !- ?śv.ria?czył prezydent Hacha, ażeby
która spowodowała strajki lokalne, m. in.
Przeciw „że}a•zne1 Gwardn - wydano tek, a celem zycia - ~ycie. O~Ieba - tłu 1 zdac sobie sprawę ze wsp'ólnego terenu
w St. Nazaire, Bourges i Tulonie. W kilku szereg zarządzen. Według po~łosek a~esz- maczył . Co_rd:;ł·n~ -:- ~?mu 111e zabrak~o . zainteresowań. Nie zapomnimy też, że
miz.stach odbyły się wiece protestacyjne. towano około 18.000 członkow rozwtąza- by. Ludzkosć Jed_nak me zadowalała s·ię Rzesza była dla nas w wielu wypadkach'
W porozumieniu z generalną konf.ederacją nej orgainizacji.
chlebem powszedmm, pragnęła luksusu.
' przykładem. Prz.y ułożeniu stosunku Nie1
k
f
d
·
s
d
kal"styc
nych
T
t
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·
·
·
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DO CZEGO DĄżYł. CODREANU ·
o e"' umuma w · gruncłe rzeczy me 1 mi•ec do Czechosłowac1·1· współdziałało zre_
pracy! 1 a e . eracy1 yn. y . 1 z
a m. i.n„ fe~eraqe. rob?tmkow przemy.słu me
b't
ód
Zefazne·
Gwardii"? pońrzeQ.uje walki z kryzysem ekenomkz- :Sztą przeznaczenie".
1
1 . .
· nym. Potrzebna _nam jest - mówił CodreW Końcu prezydent Hacha oświadczył,
talowego 1 włókienniczego„ powzięły u- za Y przyw ca 11
chwały, zalecając robotni·kom przeciwstaBUKARESZT, 2. 12. - Ja!C w1ado·mo anu - walka z kryzy_
sem duchowym. Mu- że trzeba będzie te wszystkie sprawy
wiać się podpisaniu nowych umów i·ndywi- w tragicznych okolicznościach zgi!Ilął przy simy odróżnić dusze, musimy dokonać re- pr.zedstawić w jasny i wyraźny sposób na„.
..,
dualnych, jdY..~ obowiązywać P.owinna. na- wódca ru!Duńskiej „ż:laxn~j Gwardili", .k.tó wolucji w świeoie ducha, priewrotu w każ rą<lowi. , ,f
dal urnowi zbiorowa, a następnie tądające, lra ostatnio, po rozw1ązamu przez p.QJiC)ę, dej"lu<li:kieJ duszy. Musimy przywrócić Sl!a
byz~wiląo~a~iafab~wsryscyrobot nu~~ s~ ,,Wsrys~o illaOjcqmf'. oon~ illa ~~y i ide~~.~fuym ~~~i · •~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
nicy byli przyjęci do pracy i by nie stosoWraz z nim zginęło również trzynastu nasi przodkowie. Oto jakie są cele naszego
w ano żadnyc~ sankcyj. Wreszcie. uchwała przedstawicieli t~j ~rganizacji, .którzy od- rucbu . ·nacjonaUsty<:me.go. Tak mówił jei..,
wzywa robotników, aby na wypadek oporu bywali kary więzienia z róiinych wyroków. szcze cztery Iata temu. T:rzeba przy.pomI
U
pracodawców przeciwko tym zarządzeniom
Codreanu, zapytany kiedyś, dlacz_ego je ·n.ieć wresżcie wielkie zwycięstwo wybor• •
•
„
•
zor~aniz~wal.i .się w ~e_l_u osiągnięcia odwo go organiz.a~ja jest. przeciwży_dowska, ~ak cze odniesione przez ~olientti-ków Codre-1 Pod c1ęzarem w1dzow załamał się dach domu
łania sankcyj 1 zwolm;n. • . _. - ; .. tł?maczył jeJ przec1w.tydowslloe nastaw11·6- anu w końcu roku ubtegł:ego. .
f
LIZBONA, 2.12. - Podczas wyświetla-, w wiosce Freamundo, położonej w pobHNa uwagę zasługuJe. oswiadczenfe mini me:
..
. .
.
Obecnie organiz:acj-a ta ma być z.nisz-I .nia przez wędrowny kinematograf należą- żu Porto, wydarzyła się katastrofa, ofiarą
stra p~acy Pornare~, złoz~ne W?~ec przed- • „Mamy. t~zy m1l1o~y zydow. na 1,8 millo czona~
cy do narodowego sekretariatu propagandy której padł około 200 osób pranionych, t
sta:w~c1ela „Intrans.1geant • Min1~ter pod- now Judnosc1. ży.dz1 zagaanęh wszystko.
czego 12 bardzo ciężko. Podczas seansu
kreś11ł w tym ośw!adczenlu ~bo~1ązek P:~ rajpiękniej~za ~tika BukarPsztu - ułie!
kinematograficznego na otwartym powiecodaw~ow ~kazam~ . zr?ZL11111e? 1a sytuaCJ• Zwycięstwa - 1est w trtech czwa:tycn
„
trzu, część widzów w liczbie przeszło 200
1
robotników t rozrózme~1a pomię.dzy
w~asnośc~ą ż~dów. ~o~i~.~a naz~a_c s.lę
- Zł·
osób ulokowała się na płaskim dachu jed·
ęl~en~mł istotnie .~odh~l
uhcą „Niedoli. rurnunsk1e1... żydzi k1~ru]ą
VW ~
nego z piętrowych domów. Dach inie wy.a r~?otm~am1, ~tórzy dah SI~ ~ciąg~ąć do rumuńską pohtyką, zagrazająC bytOWt. catrzymał ciężaru i załamał się, . pociągając
a~CJI stra1'kowe1 .. Wedł~g ~imstr~ me ~o- łego narodu nasz.eg?. A '!' walce d obronę
za sobą prawie całą publicz,ność, która
winno tu być am zwyc1ęzcow, am zwyc1ę- tego bytu wszelkie srodki są dobre. ~takoTOKIO, 2.12. - Kokumin Szimbun do komunistyczny. Władze wojskowe japoń- spadłszy na pierwsze piętro spowodowała
żonych.
wany walczy naipierw dyplomatyczrn1e, g~y nosi, że dziś wzraistająca inwazja żydów· skie w Tientsinie wydały surowe zarządze również załamanie się podłogi. Dzięki naPOWINSZOWANfA DLA RZĄDU.
jednak te środki zawiodą go, chwyta się na tereny koncesyj amerykańskich i brytyj nia, uniemoż.Iiwiające napływ żydów.
tychmiastowej pomocy nie było wypadPARYż„2. 12. _Pod przewodnictwem walki fizycznej".
.
skich w Chinach, a przede wszystkim w
Prasa nacjonalistyczna japońska żąda ków uduszenia się, za to wszyscy są poJakie ideały wyznawał Codreanu?
Szanghaju, jest najbardziej .palącym zag:i- od władz, by energicznie przeciwstawiły kaleczeni i bardzo silnie potłuczeni. KilkaFlandin'a obradował wczoraj zairząd stran
dnieniem wschodnio-a·zjatyokim. W ostat- się napływowi żydów z Niemiec na Daleki naście osób doznało połamania nóg, rąk
nich dnia.eh przybyło do Sza:nghaju 300 ży Wschód. „Kokumin" doradza rządowi wy- i żeber.
dów, a 500 jest jeszcze w drodze. Dotąd danie ustaw w zakresie polityki antyżydow
~a frontach hiszpańskich
napłynęło już do Szanghaj.u. przeszło 2000 sk!e~ dla powstrzymania imigracji żydow18-letn1ej
żydów. Większość wśród nich, to element sk1e1.
NOWY JORK, 2. 12. - Z Oxonmil
(Stan Maryland) donoszą o porwaniu
przez kidnaperów 18-letniej studentki Ma·SALAMANKA, 2.12. _ Kommnikat głó Część komisji uda się wkrótce do Walenry
Bromn. Siostra porwa·nej oświadczyła,
wnej kwatery wojsk gen. Franco: na roz- cji i Madrytu, . aby przepr~w.adzić spis
iż dwaj młodzi ludzie na.padli na Mary
za niefortunnym łodzia~inem. maitych frontach nic nowego. W dniu znajdujących się tam ochot~1kow cu.dzoBrO'mn niedalelko jej domu i wrzucili ją do
wczorajszym bombardowana była przez ziemskich, po czym sprawdzi wycofanie oSIERADZ,
2.12.
Drogomistrz
Ma-1
posterunku
PP.
w
Sieradzu.
Jest
to
L. Nor wielkiego samochodu ciężarowego, na któlotników powsta·ńczych fabryka materiałów chotników z frontu wschodniego i środko- rian Jankowski z Sieradza jadąc motacy- bert, zamieszkały w Łodzi przy ul. Nowo- rym uciekli. Na drodze znaleziono k-siąż'ki,
wojennych w Tarrega.
wego.
NIE
klem w kierunku wsi Wróblew, położonej Obywatelskiej 19.
należące do porwa1nej.
PRACE KOMISJI LIGI NARODóW.
DALSZE BOMBARDOWA . •
. pod ~eradzem, m~~ł we ~~ Z~us~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BARCELONA, 2.12. _ Komisja Ligi
BARCELONA. 2.12. - ~om.un~kat. m~ Mała, leżącą na szosie kobietę w stanie
Narodów 'do spraw wycofania ochotników nisterstwa obrony narodo~eJ pod~Je, ze
nieprzytomnym. Paru obecnych przy tym:
~
lłAA„
cudzoziemśkich zakończy swe prace na czwartek samoloty nieprzy1ac1elsk1e bom- Judzi
oświadczyło drogomistrzowi, że ko-:
Iii
'7e
•
UłtaVI
froncie katalońskim w ciągu kilku dni. bardowały Barcelonę i Badalonę.
bieta została najechaina ~r:oez rowerz~stę,
który zbiegł przed chwilą. Drogomistrz
Jankowski puścił się na motocyklu w pogoń za sprawcą wypadku. Po chwili ujął
Policja zatrzymała jtO oso1:>
go na szosie 'dzięki porno.cy pr~e;~odzące
BUDAPESZT, 2. 12. - Policja buda-i nifestantów, wznoszącyc~ okrz~1 naro~~ go wojskowego. Następnie um1esc1ł zatrzy
peszteńska donosi urzędowo, że w c~wa~.- wo-.socjalistyczne. Ma01fest~~c1 ;:ti~sz - rnanego rowerzystę w autobusie, który jetek wieczorem na wielkim bulwarze 1 uli- wah szereg maga~ynów. Pohcia r P
Y chał do Sieradza. Przez autobus zabrana
została również ofiara wypadku którą
cach przyległych zgromadziły się tłumy ma ła tłum, zatrzymując 310 osób.
umieszczono w szpitalu w Sieradzu. Niefortunny rowerzysta zatrzymany został na
nictwa Allance Democratique, który uchwa
powinszo
wania, iż umiał utrzymać ład i wolność pra
cy. Ponadto zarząd domaga &i~ od posłów
stronnictwa, aby podjęli w parlamencie dys
kusję nad reformą wyborczą, opartą na
przedstawicielstwie proporcjonalnym.
lił rezolucję, składającą rządowi

czeskosłowacki:ej
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Wreczenre nagród laurea•om m. st. Warsz1wr.
. .
,
Przes1len1e rz1dewe
~~

'1'Y

Brukseli ? ~·~~

BRUKSELA, 2.12. - Na wczorajszym
posiedzeniu rady ministrów zastanawiano
się nad kwestią przesilenia rządowego w
związku z rozbieżnością poglądów w ło
nie rządu i w parlamenciie na za,gadnienie
ubezpiecz~nia na wypadek bezrobocia oraz organizacyj zawodowych. Wiadomość W Warszawie odbył się pogrzeb śp. majora Rago, który poległ przy zajmowaniu ja.
o odwołaniu ambasadora rządu barceloń worzyny. Na zdjęciu: Fragment konduktu pogrzebowego. Za trumną - rodzina śp.
skiego w Brukseli skomplikowała również Zmarłego w otoczeniu oficerów. Przy trumnie widzimy Naczelnego Wodza Marszałsytuację. Jednakże koła dobrze poinformoka śmigłego- Ryd7.a.
wane nie sądzą , aby przesilenie rzą'dowe
Jtwarte zostało już w dniu dzisiejszym.
W sali Rady Miejskiej m. st. Warszawy, w obecności członków Rady Miejskiej,
oraz przedstawicieli świata nauki i literatury, odbyło się uroczyste wręczenie przez
prezyde ta m. st. Warszawy Starzyńskiego nagród tegorocznym laureatom Warszawy. Na zdjęciu - Prezydent Starzyński w groni~ laureatów po uroczystym rozdanil!
nagród. Stoją od lewej: Leopold Staff (nagroda hteracka), prof. Zygmwit Wóycickt
(oaeroda naukowa), prezydent Starzyńsl<i, prof. Tadeusz .Breyer (nagroda plastyczna) i Qrof. Wacław Lłłc.htnłn Cnał(rqga ~Y.~·1tt1'Jlwł}.a

5 271 2
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'

Bank Polski notował dziś rano dolary I
Ipo 5.27 i pół, funty szterlingi po 24.79, fr~n I
151
szwa}carskie.
!2 .18.§0.
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Wydrzyn pod Wiełunien;, yv czasie młocki\ lekcewazą sobie wszelkie mebezpieczenzboża maszyną, uległ smrnrtelnemu wy- stwa przy tego rodzaju pracach.
tamtejszy mieszkaniec 79-letni - - iWWWhM
•
Zdarzenia. i 'Wypadki
Wo1c1ech Pełzak. . . .
Starzec, będąc JUZ niezdolny do pracy,
.
__
ubrawszy się w długi kożuch poszedł do : _ (-) Premierem Czechosławaqi został
ł,
b ·
mianowany dr. Rudolf Beran, min. spr. zagr.
. ·
stodo Iy, przyglądac się m occe z oza pr~ ! pozostał dr. (';walkowSlkY. min. obrony krawa{]zonei przez swego sy.na. - 'Jo! pew~eJ ! jowej gen. Syrovy. Premierem Słowacji po 7
chwili Pełzak stanąwszy zbyt bltsko wiru został 'ks. dr. Tiso, premierem Karpato-Rus1
Jąceao prętu od kieratu został pochwyco- ks. Wołoszyn.
;:,
t
·
t zw drut
(-) W parlamencie wło,,.kim doszlo do maniny, a ~a~ ęprne rzuc?ny w .
.
y feWtC)j ant)francu5kich. Podczas przemówienia min.
transmisnne młockarni.
Ciano posłowie wznosili okrzyki, ż~daj11e Tunisu
.
Nim zdolaino zatrzymać maszynę, ni·e- i Korsyki ora?. Nir~i dla Wło,~h.
szczęśliwy starzec uległ już dosłownie ur. Podobne . o~rzyk1 w:moslł !lum przed m1e~zka.
..
ł
. . . .
, . -t l mem Mu,.sol1111ego.
Wa•111u ca ego ram1e111a l rnnyrn sm1e1 ~ Wiadomość 0 tych demonstt·acjach wywołnla kon
nym obrażeniom, na skutek czego w kil- sternucję w Paryżu i Londynie.
ka chwil po tym zmarł.
(-) Austr~lia ~godzi!a s!ę prz~jąó w ciągu ~r~ech
·1 dek ten który wywołał zroZU'- lat ma!tsymalmc .fa.oo.o zydo,~ z Europy..Angha ma
W ypa
·, ,
.
, . przvjąc 5000 dz1ec1 zydow~k1ch z Niemiec.
miale wrażenie wsrod tamtejszej ludnosci
"c-l Prasa słowacka zwraca uwagę na fakt, źe
- będzie niewątpliwie przestrogą dla wło w zwiąrku ze zmianą sytuacji polity1~znej z.amncia
się wśród żydów ołowackich tendencja mnsowej zmia
ny wyznania na chrześcijańskie. W samej tylko Bra.
tysławie około 1500 żydów pragnie przyjąć rhrze·
e
,r
•
ścijaństwo.

ręgowym. pad~~wi

ŁóDź, 2.12. -

Przed Sądem Okręgo dził szkolę, rodzice uczniów założyli Stowarzy. : 11nywłaszczył sobie 228~ tł z funduszów k<>lonij l~t
proces szenie Szkolne fm. Wł. Reymonta, które otrzy- · nich i zużył je na pokrycie swych wydatków w hrmało koncesję na prowa<lzenie szkoły. Preze- mie Ramisch.
w związku z nadużyciami, dokonanymi na sem
z:ostal inie'lator pomysłu Edward Hoffman,
szkodę Stowarzyszenia Szkolnego im. Wia jako opiekun ucznia Jerzego Remingera, syna
„CHLUBNA" PRZtSZLOść.
dyslaw.a Reymonta.
swej nieślubnej żony I na tym stanowisku poHoffman, przesłUJ•hany w śledz,twie, dużo mówił
Na lawie oskarżonych tastedli b. pre- zosta wal b'·isko 2 lata.
o tym, Że jest zamiłowanym !pOłecznikiem. że zaW październiku 1936 roku jeden z nauczy- weze pracował i pracuje bć&interuownie dla ~ro·
zes stowarzyszenia 39-letni ISclward HGfcieli gim. wystosował skargę do Prokuratury
fman, i ja·ko współwinni mu 4ci-iętni Ry- na Hoffmana i stąd powstało cale śledztwo ,a łeczeństwa. Oświadczył też, że wll'lczył jako ochot.
nik w Legionach, przy czym był tnykrotnie ranny.
szard Szrajber, 52-letni Henryk Ziffer i 41 następnie osadzenie go w areszcie.
Wymieniał nawet ściśle daty i bitwy. śledztwo bliletni Adolf Krampitz.
żej zajęło sił' ti, &prawą i. jak sił' okazało, w czasie
rzekomych walk legionowych Hoffman pra:ował jaRozprawie prtewodniczy s. N!śniewski
ŻEROWANIE NA LICYTACJI.
ko rohotnik w Zgierzu I tu skaleozyl się eayną. w asyście sędziów Zawadzkiego i świniarPo aresztowaniu Starowicza urzą<lzenie je- Ustalono
dll'lej, że wfolokrotnie popełnił szeteg nad.
skiego. Oskarżonego bronią adwokaci 13rze ~-o s:bkoly w~stawio.n~ na licytację. tt~ffman za użyć.
ziński Dellnitz Brodzka Lederman i Koń- proponował, ze kupi ie zer swoJe Plemądze dla
Po odczytaniu aktu oskarżenia rozpoczyń ski.
'
'
i ~t-0warzyszenia, a ono mu potem zwróci te suczął swe zeznania Hoffman.
Os'karżenie wnosi' prok. L. Kopczyński. I e.Licytacja się odbyła. łi. rozkazał woźnym
Po odebraniu generaliów odczytano akt nie wpuszczać nikogo i sam za pośrednictwem
oskarżenia:
sekr~tarki kupił wszystko za śmiesznie niską
Edward Hoffman oskarżony ·est 0 to ~en„ 1169 zł. Cz~ść tych rz~c~y, radio, 2 lampy
1
.
.
. ,
.
' 1 prtybory na biurko wartosc1 1500 zł zabrał a
o
ze 25 stycznia 1934 r dzialaiąc z chęci zy- reszte zamiast Stowarznzeniu sprzedał dr Lud·
sku podczas licytacji w gimn. im. żerom- wikow1 Kaliszowi za 2800 zł za,rabiaiąc w ten
skiego, przeprowadzonej przez Urząd Skar sposób rta te: transakcji 3000 zt
Premier Dalsdier oświadczył, że zwoła parbowy, usunął od. niej inne osoby, wydając
bił drą
lament fran~u~ki na. 8 grudn.ia.
.
" . .
„KOSZTA REPREZENTACYJNE",
polecenie woźnym, aby nikogo nie wpusz~
(-) Rząd czesln ponow01e wyra.l'Jil &WOJ 'I.al l
zawiązawse:y
sie
mogla
się
Stowarzyszenie
czali. Następnie jako prezes StowarzyszeWIELUŃ, 2 XII. We wsi Siemkowice
W czasi·e ostatniej kłótni Penciak, ubolewanie z P?w(}du tragicznyd1 wypadków, jakie
nia im. Wł. Reymont.a działał na szkodę je starać o koncesję. W tym celu delegacja uda·
ow.
wiel.
uńskiego,
miał
miei·sce
wypadek
chwyciwszy
ciężki drąg zaczał nim bić\ zaszły prz,~ zaJmowaniu Jaworzyny'. wobec r~ego
la się do Warszawy, Hoffman jako bezrobotny, P
••
,
• . , .
rząd poi ski uznał &prawę "
załlltw1onę.
go w ten sposób, że po 1-sz~ przy rozlicze miał najwięcej ciasu i również wszedł w skład ohydnego zabójstwa
dokonanego na oso- starca. Jedno z uderzen oka-zało się sm1•er \
(-) Ukazał się dektet Prezydenta R. P. () waniu z Kaliszem w 1935 roku, iż pokrył ra- de'-egacji. Obejmował odtąd cotaz większa wł:J. bi1e 69-letniego Aleksandra Różańskiego.
telne gdyż Różański uległszy rozbiciu runkach mianowania oficerów w stopniach honoro.
chunek za swoje palto - 210 zł oraz wy- dze na terenie szkoły, inkasował nawet pienla
Tłem zabóJ-.stwa 1·ak zwykle w naszych czas;ki zma,rł.
wych za ~asługi położone dla sil zbrojnych lub o'
brony panstwa.
kupił weksle narażając Stow
na stratę dze za czesne. Opowiadał o swych stosunkach,
rodzice zajęci swymi sprawami nie mając wioskach, były <l obiste porachunki na tle
Zawiadomiona policja,
aresztowała
(-) Wrwraj zo,tały wmowione wykłady na po351 zł, po 2-gie do '29 paździ-etnika 1936 r. aczasu
gCliizili się, na wszystko_ Zresztą Hoffman t. zw. ,wycuizów" oraz w tym wypadku.
·
litcchnice lwowbkiej.
wys ta wiał nadmierne rachunki za podróże opowia<lal najróżniejsze wersje, że mu Kurato- Stałe groźby uj kłótnte pomiędzy 36-letnim krewkiego zięcia osa<lzai·ąc go w więzie(- ) wYd zla
· t wOJS
· kowy zan.ądU M'ICJS· k.ICf;!> W
do Warszawy i koszta reprezentacyjne na tinm, to tnów wojewoda, to urząd śledczy po
niu wieluilskim.
Lodzi, jako organ tworzący obronll na terenie mia.
sta, informuje, że polecił właidcielom nieruchomo.
sumę 5.400 zł i po 3-cie zwol<lił samowol- Icc:!r opiekę na:d szkolą. Będąc w Wttrszawie Józiefem P.enciakiem, a jego teściem Róści up~rządkować stry~hy i podda~za. ,
w~zedl w porozumienie z Llfferem. który obie- żańskim.
nie się z czes.nego za Remingera za 3 lata
Tymezaeowe wypo~ażenie po;terunków przeciw·
cui11c. poparcie i uniknięcia dla Stowarzyszenia
ze szkodą - 1.105 zł. Następnie jako pre- kauqi 100.000 z!, przyjmował od Hoffmana ła
pożarowyd1 na tPrenie po~zrzególnyrh nierucl1omo.
ści ustalone zostało instruk..ją l\Iinisterotwa Spraw
zes przywłaszczył sobie 12 lutego 1934 r. pówki i chodził na pijaństwa i hulanki. niejedno
Wewnętrznych dla organów opl. domu i skiada ~ię:
111 zł 10 gr, w sierpniu 1938 - 1171 zł, krotnie w towarzystwie „dziewczynek". którym
z masek przeciwgazo'Wy>7h, pakietów indywidualnych
ł'fofimdn
roteir;
kupował
kosztowne
bomboniery
a do 28 października. 1936 r. 2284 zł 93 gr
przeciwiperytowych, eickier i latarek elektrycmy:h.
IM kilkadziesiąt złotych. ttofiman, fryzjer ·z za~
Poza tym wykorzystawszy f.akt, i! członko wndu. hulał i bawił się, wprowadzając
Pożądane SQ wkładki niebieskie do okularów, marubrysek i rękawice ochronne przerhvpoźarowe.
wie sądzili, że część inwentarza szkolnego kę Jc~sztów reprezentacyjnych. Wydal na ten
ŁóDź, 2. 12. Kilka dni temu donosiliś dnio na dzh.iejszym walnym zgromadzeniu ogółu
Zaopatrywanie nierucl1(}mości w inny sprzęt rajest jego własnością spowodował uchwałę ce'· 5 0•14 zł i w związku z tym przywłaszczy! my o incytlencie, jaki wydarzył się na zebra- pracowników miejskich.
townicllva pożarowego jest niew~keza·ne, dotyrhn11s
sobie
!ll
zł
JO
gr.
wypłacenia sobie dzierżawy w sumie 9.500
niu delegatów robotniczych w Widzewskiej
Ten &ystem ubezpie·zenia pracownjków samorzą. bowiem rodzaj i ilość tego 1przętu nie zo&tała u.
Manufakturze.
dowych funkcjonuje juź - jak wiadomo - w .sze: stnlona.
złotych. 6 listopada 1935 r. oświadczywszy
DYKTATORSKIE RZĄDY.
Na zebraniu tym - bez zgody. przewodni regu miaet polskich, między innymi we LwoWHI 1
że nie pobierał zapłaty od Kalisza, choc
(-) Prezydent Godlewski bawi w Belgii. gdi.ie
czącego obrad g;łos Jeden z praccw Poznaniu.
Cinnli2mje rokowania w sprawie 2 i półmilionowej
Taka s~tuacJa umożliwiła lioffmanowl to, ników firmy, któryzabrał
ten mu płacił 200 zł miesięcwie 1 spowodojak podaliśmy począł kopoźy1czki na inwestycje.
1e on sam byt faktycznym kierownikiem szko- mentować u-chwałę zebranych, dotyczącą opo
wał uchwałę wypłacenia mu 2400 zł.
ly.
dailkiowania się na FON.
Ryszard Szrajber jest oskarżony o to,
Prowadził wszystkie rachunki i księgowość.
że pomógł Hoffmanowi do
przestępstwa, a skarbnik I tnrti urzędnicy byli tylko figuranJak się dowia1:l1ujemy w sprawie wspomsporządziwszy fałszywe zestawienie. Usu- tami, służącymi do ukrycia jego nadużyć. U- nianego pracownika Widzews,kiei Manufaktury prowadzone jes dochodzenie prokura•
nął mianowicie pozycję 3.850 zł za meble izędników sam godzlł spośród zaufanych sobie
, .
•
uchwały przeprowadza! zapraszając każ torskie. .
ludzi,
a wprowadził inne fikcyjne zapisy.
dego 'członka oddzielnie do siebie i dając mu
Henryk Ziffer lat 52, oskarżony jest o do podpisania odpowiednie dokumenty.
ZLIKWIDOWANY ZATARG.
.
to, że jako podreferendarz - referent KuRządził samodzielnie.
mimo. że zgodme. ze
Na konferencji w inspekcji pracy zlikwi- PlłOIEllT•
-~.
ratorium Warszawskiego przyjął 150 zł. ja i--talutem nie miał pr~wa być nawet członkiem dowany został spór restauracji „Bachus" z
ko łapówkę za przychylne przedstawienie Slowarty~ienia (nie byl oicem ucznia) a nie kelnerami i kuchmistrzami, rotkowania zaś
WARSZAWA, 2. 12. - Dzisiejsze posied~enie le inwestycyjne 800 mil. zł. czyli łącznie 2
1ylko prez:esem.
w sprawie zatargu w ,,Tivo1i" nie dały rezul Sejmu tos1ało wyznaczone na g. 10.30. Porzqckk miliardy zł.
przeleżanym sprawy Adolfa Kambego I że
tatu
i O'drcczone zostały do 3 bm.
dzienny p<>siedzc.nia przewiduje pierwsze aytunie
\Vydatki na cele inwestycyjne w razie nie
przyjmował poczęstunki i 250 zł za przySPOSOBY ZDOBYWANIA ZYSKóW.
projektu u>tawy skarbowej z preliminarzem budże· wyczerpania ich mogą być czynione rówchylne załatwienie sprawy Stowarzy?zenia.
Po objęciu szkoły Stowarzyszenie nie n1ialo ple: WYBORY DELEGATóW ROBOTNfCZYCH rowym na rok przyszły oraz pierwsze czytanie pro- nież aż do 31 marca 1943 r.
Czwarty oskarżony Adolf Kramp1tz, lat nl~ty na prowadzenie. jej, prze.kazało, ją wi~c drowi
W zakładach włókienniczych f. Ja11ikow- jcktów ustaw rządowych o dotacj11d1 na rzerz Fun.
. .
. . .
Projekt ustawy przew1du1e uipowaznieme
41 oskarżony jest o to, że udzielił pomocy L. Kaliszowi, który miał m~ k1erowa.c 7. wla. m.i arl· ski w Pabianicach odbyły si„ wybory dele!!a- tluszu Obrony Nc:todowej i o inwe„lycjach z fun,,. ~
tluszów pań9twowych w okresie trzyletnim od 1.go minis!ra skarbu do zaciągnięcia w kraju lub
nakłaniając Kombego do wręczenia Ziffe'-r) ministrację .. Wte dY H o.ff man wyłmusił pr7:YJ~cic ~o t<?w robotniczych, w wyniku których wszyst- kwietnia
r., 0 przedłużeniu zagrani.c" po. życz ki do .wyso
.. kości 1. 485. mil.
193 9 r. do 3 1_marca1~42
11
·
" ·
wi 60 zł i że pożyczył mu w tym celu 50 zł za pracownika z . pe •J<!. 200 z ot~ch n~ieiuęcuuee, kie 6 mandatów uzyskali delegaci Z jednoprzy czym dr Kalisz mu.siał ~u dac ~. p;ory wekJ ~ czcnia Polskich Związt!<ów Zawodowych.
obniżenia komornego Itd.
zł. • zas ministra komun1kac11 do zaciągnięcia
i prze~! <! w imieniu Kombego 70 zł.
na 7200 ~ł j 3 ko zahezp1eczcme penSJI. Pottlll rai
O g. 11 zublerre głos wicepremier Kwintkow~ki, pożycz.kit WYf?kCIŚJi 210 mil. .zł.: a mi!1istr:
wzi,wszy za pretekst niezbyt udaną wizytad~, r.a: WALNE ZGRO'·fADZENIE PRACOWNIKóW
który hęd7'ie pl"zemawiał przez trzy godziny.
poczt I ' e .ef5ra ow.l o zac1ąp;n1~cia pozy~z \
bronił sekretarce oddawać kasę drowi Kah>zowl
n
w wyscl.<OSCt 45 m1 . zł. na cele 111westycyjnl!.
UZASADNIENI!!.
MIEJSKICH.
Po ~r~crw!e. ~astą1>i dyskusja, która polrwa p;zez
Ażeby zatem umożliwić rac.i ona\ne plano
i sam ją przejął. Następiło rozliczenie z drc-m KaGdy w 1934 r. zamknięto gimnazjum I szko- liszein. Przeprowadził je znów s~m H. przy pomoc_r
Dziś 0 g. 6 po poł. odbęd7.ie się w lokalu zwią· caly dzien dmieJezy i sobotę. Jest bardi~ mozltwe, wanie wszystkich inwes!ycyj państwowych
rę pow~zechną Jerzego Starowicza, który z:o- przez ~iebie zaangażowanego kstę~owt•go R. SzraJ- zkowym przy Wodnym Rynku 13 walne zebranie :ie w .czasie dyskmji zabierze głos prcnucr Sk~acl. i ich .koo rdynację prodekt ustawy przewistnł aresztowany, gdyż bez pozwolenia prowa• bera. Pozyskał tego dla siebie, dają· n1u pe?sję pracowników Zarzędu Micj!kiego, kanalizacji, ga- kowski.
duje t_rzyletni plan inwestycyjny, przy czym
250 zł, choć dotęd księgowy brał 40 zł. WychnrnitJ. 1.0wni i rzeini, poświęcone przejścia pracowników
W sobotę wszelkie 'Projekty ustaw zostano prze· w razie niewyczerpania w tym okresie wszywano wtedy rachunki za meble, z czego skorzvstał samorządowych na ubezpie~zenia miejskie. Swego słani• clo właściwych komisyj.
stkicl) ::;to.\ąćych do dyspozycji na ten cel fun
potem Hoffman, każęr sobie zapłacić ~a _1lzicr.ż:twc czasu ZarzQd Micj~ki opracował odpowiedni statut
Projekt ustaw o inwestycjach, który roz- duszow, zużycie b~dzie mogło nastąpić jeszIch Stowarzyszeniu 950 zł po 300 zł mle~ięczme. - I uhczpieczenia pracowników nuejskidt we włamym patrzony będzie dziś, upoważnia ministra cze w ciągu roku, t. j. d-O• dnia 31 marca '1943
Wttdy te:i pokrył swe pr\'watne r~clmnk1 :r.11 palto, T.akrcsle. Statut ten wstał przedy~utowany na po- skarbu do przeprowadzenia w kraiu lub ZC\- roku.
Stan po9od' w Łodzi
wekalo i z~robił .ieezczc kilkadziesiąt złotych.
siedzeniu międzyzwiązkowej komisji związków pra- granicą operacji kredyiowych. od 1 kwietnia
\Vykonanie planu będzie oczywiście ściDo 1935 r. pełnił funkcje preze!a he7.pl1tnie,, cowników garnorządowych.
1939 L do 31 marca 1942 roku. d'O wyzna- śle zależne od możliwości pokrycia fina.nsowe
ŁóDź 2 ()'rudnia. Dziś o godz. 9-ej
rano temperat~ra w śródmi~ściu wynosi~a 6 października jednak przeprow.a~ził u<'.hwnłę, kr?- I O!ta~ec'-na. d~cl'.zja w ~weuii przyjęcia statutu C7.enia dotacji na rzecz Funduszu Obrony Na go zasadniczo trzyletni okres upoważnień urn, czynią.~ g'> dyrektorem admm1streryJn) 111• • ik?I, w~ględme wmes1ema dn niego po'j'.lrawek - zapn- rodowej w wyscncości 1.200 mil. zł. zaś na ce łatwi również dostosowanie formy tego finan
5 stopni powyżej zera. W ci~gu nc _lf ubte pn~n~a mu w~c~ ~naj' ~ 3~ d mM~~~t~i1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ WWania dO ~żnyCh rodzajów inw~~C~.
głej najniższa ciepłota wynosiła plus 3 sto- a od tej daty po 400 zł .nuesięczme. Wted.y ~ez z~· , •
Projekt o przedłużeniu k&mornego przet1łuin 0 •
1
pnie. Ciśnienie barometryczne. ~tr?sło d.:> tail, że brał od dra Kulisza po 200 zł •111 ~sięc?-nte
hecnie
istnieją.~y sian rzeczy do 31 maren 1940 r.
i kazał sobie wypłacić za to 240 zł. On tez samowQ]. I
750 milimetrów. O.o·ŚĆ pogodnie 1 ciepło .
R ·
t
I ta
~
P{}cząwszy od lego dnia wysoko<ć kom~rnego
0
Słabe wiatry południowe.
~i~s
d:l.kitłóte a:~~~1~1ersąJ .~:::~:fi dl:_ S~~~.a~ys7.-;_ '
wzraHać będzie co kwartał 0 2 i pól prorent !)od.
stawowego luh umownego komornego, at do o~i11·
nia od Jtgo matki, a daleJ mtalono, ze procz tego
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
• g~~ia pdntj jego wy~ko~~
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Prakuralor
prowadzi
docho
w sprawie Incydentu w Widzewskiej Manufakturze
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i przedłużenie ·obdiZk'i ··komornego.
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ZYCIE PABIANIC.

• ha1a
'wka na1ec

Takso

Ina woz chlopsk. •

przejeżdżając wozem przez u tcę ons
ynowską najechany został przez taksówkę,
oznaczoną numerami 45 T. 179. Wskutek na
jechania na zaprzęg konny - koń doznałpowierzchownych obrażeń zęwnętrznych, na
tomiast wóz został poważnie uszkodzony.
· e1 zaprzęgu wyszedł bez szwanku.
Wła „.·c·1c1
.~
Poszkodowany straty swe spcmodowane na
jechaniem oblicza na 4,<>9 złotych i, o ~urnę tę
b~dzie fl'<arżył właściciela taksowk1 jako
sprawce wypadku.
. d
Nadmienić należy. że wskutek odd,ama 0
użytku publicznego objazdowe.i drol:(t tranzy
tawej o<l Ksawerowa na szosie łódzki~j do
uI. lfons' <intvnowskiej '~zmógł się. chwilowo
ruch pojazdów wszelloego rod~aJU na tym
odcinku nowej drogi oraz na ulicy Konstantvnowskiei którą wc.'J~C niewykończenia cał
1'.{ciwitego c~.rcp;i objaz c'.owci. pojazdy dc~e~OKAZ JA. Snrzeda.ie sle b. t~nio -:- ostatnie
dni _ otomana z lustrem, lotko nikl. z materacem, szafy, stoły; Zgierz, Sniechowsklego 34, m . 4.
FILIA rzeźniczka w dobrym punkcie do sprze·
dania od zaraz. Wiadomość w A<lministr •

W•PADitlC SAĄOCHODUWW.

Onegdaj wieczorem okolo godz. 18.30 na pia
SPECJALISTA PR.ZED SĄDEM.
Sad Grodzki rozpatrrwal rówmez sprawę
Zgierzu przed Ratuszem miał
'!'i.elsc~
wypadek satl~ochodowY •. który na szcze przeciw Wojcieszkowi Józefowi bez stałego
<
sc1e nie poć1ąg11ąt ofiar w ludziach.
miejsca zamieszkania, który w dn. 20.10 br.
ltilB' 7 tt
Oto od strony Łęczycy z dość . znaczną skradł we wsi Sokołów pod Z~ierzcm 7 kur nJ
szybkością Jechało auto ciętarowe prowadzone szkodę zamieszkałego tamże HermJna Wagneprzez Ar1to11iego Rajkowskiego, zam. w Łodzi ra. Przyłapany stanął przed Sądem, który skadża.ia do miasta, aby przez miasto udać się ul. Lutomierska 11, z przeciwnej strony nad· za! go na jeden rok wię zie nia. Surowy wyrok
w dalsza drogę.
ieżdżał tramwaj '·inii Łódź - Ozorków. Szyny tłumaczy sie bogata przeszłością przestcpcy ojak wia<lomo zb'·iżają się na rogu Placu Pił- skarżonego, który byt już 7 razy karany i to
. PERYPETIE . M~LOSNE.
I sudskiego i ul. Pierackiego do chodnika, tak, przeważnie za kradzież drobiu,
Zan.11eszkały w Pab~a111cach przy ul. Swk. że żaden pojaz.d jadący od strony ul. Picracki~
Krzyslu~l 5 Ory~a Apolm?rv złozył meldune go nie może minąć sic na tym rogu z tramwaWIŚNI KRA$C NU: WOLNO.
V.: poll~11. :l~ nie.1aka Maciaszek. _Helena z Kar iem. Szofer na zakręcie nie mogąc już zahamo
Na szkodę Elke Teodora w Chelmach dw1i
n1szew1c us1lc,wał~ go zast~ze~1c z r~w~Jwe- \Vać auta ani wyminąć tramwaju wiecha! na
ru. Gryza w obawie o swe zyc1e. rzucił się na chodnik dla pieszych gdzie uderzył Młynarskie żrdzi Rozenfeld Juda i Rozenfeld Ze!ik miesz·
~ kob'et
•
zd et ern11n0\~an·
. . 1 ę, 1·ew"'•wer
"' . . odebrał
.
ito Jana, zam. w Zgierzu
przy ul. ks. Skargi 24 kańcy Łodzi skra<lli latem czereśnie. Za przei o ws~y.stkim ~mosł w}adzy pol!cyJn_eJ, po= . i\uto nie zatrzymując się z<lolało zbiec w kie- st1,:pstwo to zostali skazani przez Sąd Grodzki
1111mo JCJ próśb I błagan, aby tego 111e czy runku Łodzi, gdzie na ul. Łagiewnickiej zostało w Zgierzu po 2 tygodnie aresztu z za -.·•.esz;;
niem kary na dwa '·ata.
nił.
.
. .
. 1 dopiero zatrzymane.
Ody Maciaszek przekonała s.1e, ze l?rnsby I Skaleczonego i 'ckko potłucwnegO Młynar jei 11;ie od~iosły ~kutku, udała .się w !11'ędz.y- sklego opatrzy! lekarz miejski drr Wąsowicz,
Z C. K. M. DLA ARMII.
cu1s1~ ctq 1~gq IJ11es~l<a!1ła, .gdzie .wypiła w ęk 'pozostawiając go na kuracji w domu.
Jak się dowiadujemy, związek przemysłu
szą iloś.c iaki~Jś nt~znane1 truci~~Y w c~lu . Policla prowadzi dochodzenie w celu usta- włókiennicze go w Zgierzu ufundował dla armii
pozbawienia się życia„ Na szcz.espe Z~?łano lenia, kto ponosi winę w wypadku.
dwa ciężkie karabiny maszynowe ze składek
.ia urfttO~ać i V! chwtli. opecne1 stary jej po-.1
swych członków.
praw1a się z dnia na dzien. Wypadki powyżECHA WYBORCZE.
Wręczenie
karabinów przedstawicielowi
sze miały tło erotyczne.
Wczora1· przed S11dem Orodzki-m w Z." ierzu arm ii nastąpi w dniu 18 grudnia rb.
„
Na uroczystość tę zaproszeni zost~ li rrzedZAKŁóCENIE SPOKOJU.
odpowiadał z oska.rżenia publicznego mieszkaJulian Kołodziej, zamieszkały l?rzy ul. }\a niec wsl Modrzewia 11:m. Łagiewniki za to. że sta w:ctele władz.
rolew5kiej 66 zakłocił spokój publlc~ny w
w dn. 6 listopada br. w Modrzewiu bojkotował
mie . Drop;omCtSt"_ Sprowadzony pOhCjant sp1 . wybory do Sejmu P'l'Ze<l loka'.em wyborczym.
REPERTUAR KIN.
sał Kołodziejowi prctokół.
Na zwróconą uwage przez straż 1>orządkową
Kino „Apollo" wy~wie tla obecnir ' spa nia!:v
odpowiedział arogancko, za co sporządzono mu filn1 po'·Skiej produkcji osnuty na tle powieści
ptotokól. W wyni·ku wczorajszej sprawy ska- M. Rodziewiczówny pt. „Wrzos".
PABIANlCkl PORADNIK KINOWY.
Oświatowe przy ul. Gdańskiej flint zany został za boike-t wyborów na 6 mies~
Kino „Venus" wyświetla film pt. „Żelazne
·
._ ł\_elr~l'.".
p~odukcji polskiej p. t. ,tOst,atnia B.ryge;®"· aresztu.
r
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Zamieszkały we wsi Bychlew pod Pa9i~nicami e:miny Widzew _ Ko. peć Dominik
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P er sze · ·reum s1ółdzielc1e

otwarto we Lwowie
We Lwowie odbyło
liceum spółdzielczego,
pierwszej szkoły tego typu w Polsce. Celem zakład u jest przysporzenie spółdzicl
czości polskiej pracowników wysoko kwali
fikowanych. Po nabożeństwie w kości el e
św. Mikołaja dokonał
poświęcenia J . E.
Ks. arcybiskup Twardowski. Następni e od
była się konferencja, na której po zagajeniu przez prof. Bujaka i dr. Zagajews·kiego
wygłosił referat dyr. Dębski, mówięc o spe
cjalnych zadaniach spółdzielczości polskiej
Na zakończenie przemówił imieniem za~la
du dyr. Polański. _
LWóW, 2.12. -

się

poświęcenie

1tf"

„ '..·„

,,c. ... li u··

Now 7 prezyden! cze~~osro~acii lłD~lieje W Hartam!nfa[~ ~rn~iel~

pali I chętnie p11e
,.
D 0 OJeda "70 B

był

kompozytora muzycznego, liczącego Tl lat charkę od krępL!j ących sznurów. Ci uwciżaz~kra~lli ~·ię w n~cy dwaj złodzi~je, Robert li z~ ?bowiązelk.odprowadzić opóźnionych
Levy 1 Pwlr Oan1er. Przed tym Jeszcze pa- „goscr' do drzwi. Po drodze dwa złote zeudziału w zabawach swych rówieś1: i;..ów. nowie ci złożyli wizytę w dwóch mieszka- garki hrabieao znalazły się w kieszeni wła
Jako dorosły mężczyzna stał się interesu- niach. Z żadnego oczywiście z pustymi rę- mywaczy. złote zegarki zostały sprzedane
jącym towarzyszem. W rnku 1903 odbył po kami nic wyszli. Przed włamaniem się do handlarzowi Coheno wi a dwieście franków
dróż naukową do Anglii, gdzie skd10\·vał h rabi?w~kiej willi tobołki swoje złożyli poci bez najmniejszej wątpliwości przepite.
prawo administracyjne i zabytid ar tys tycz drzw1arn1. . W korytarzu spotkali kucharlkę
Po pewnym czasie policja wpadła na trop
ne w muzeach lon dyń$kicl1. T o zamiłov.ra- Idę . Na widok. opryszków kucharka rzuciła Le\'y'ego, Oanicr i Cohena. W tych dniac.1
nic do sztuki zachował do dnia dzisiejsze·- tac ę z na~zyn1e1~1, wołając o pomoc. Nie sprawa rozegrała s ię przed trybunałem Sego a pogłębiane było jeszcze nrzez jego :ługo mysląc, Levy skarpetiką zakneblowal kwany. Levy, jako główny sprawca, został
małżonkę, która była znakomitą p ia nis t ką Jej u.sta ... Krzyki służącej usłyszał znajduj<t skazany na 5 lat więzienia, Oanier jego
i sopranistką. Owdowiał w roku bieżącym cy si ę w sypialni na drugim piętrze sekre- wspóln:'k na 4 lata, a Cohen uwolniony.
na wiosnę. Dr Hac'.1a nie jest abstynentem tarz hrabiego, który po zejściu na dół zo™™·
*" 14" - · :fttiliiii!+"l!i
t ł · · ·
·
wypija s2lklankę wina i chę tni l! pali. Do nic s a rowmez zw1azany a ponadto otrzymał
da w na był czynnym alpi ni stą i w namiętnoś pa łk ą po głowie.
· T a k a sama przygo da cze
· ł s;ę
· na nie
· b ez.pieczeń·
kała ko mpozy t om, Ikt·
·
ł się,
· ze
·
c1· tej· częs to naraza,
ory spocIziewa
stwa. W alpinistyce i,ył towarzysZ(·m zna- swą hrabiowską powagą · 'nanuje nad o-.
· tv Chodou:1skiego, pryszkami.·
nego czes k.1ego alp1nis
co jest wystarc7clją;ym dowodem je2'0 tęSkrępowaną sznurami trój.kę złodziej·e
żyzny alpinistycznej. Czynnym był też odprowadzili do salonu, gdzie najsamprzód
pr.zy. zakładaniu 1pierw.sze!lJ schroniska a.I.- zaopiekowali się ra nnym sekretarzem hra~
"
p1n1stycznego n.a On ~to~"!Ctt w.Ju.goslaw.11. biega. Widząc ich ,,uprzejmość" kuchark~
Na uroczystości połozema kam1erna węgiel błagała hrabiego, by da:l złodziejom pienię
nego tego schroniska niósł kamień węgiel- 11clzy. Hrabia nie uczynił jednak zadość proś
n~, a w tej pozycji zo.s tał uwieczniony na bie kucharki i jej „protegowani" zadowolkJI.szy aparatu fotograficznego. Ob·~cny był Jili się dwustu frankarni, które znaleźli w
również przy wyświęcen iu ttj chaty przez · ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ówczesnego kanonika a późniejs zego bisku !
pa d-ra Doubrawę.
C.
V

Po powroc ie ze szpitala dla

podlotek

I

umysłowo-chorych

NOWY TUllEL LOllDYJt

zastr~elil matkę. '.

17-letnia Ewa Kopalczalk, która zastrze
Piatak w mieszkaniu jej w domu w N. Jorku przedstawiła po
licji scenę zabija1nia matki. Ewa niedawno
wróciła do domu z zakładu dla chorych
umysłowo Rock and State Hospital na
skutek starań matki. S trzeliła do matki 6
Prezydent dr. Hach.
razy w przystępie chorobliwego rozdrażnie
Ojciec d-ra Hachy w wolnych od co- nia, po czym udala się na stację policyjną i
dziennych zajęć chwil~ch zajmował się róż- opowiedziała policji 0 wszysllkim.
nymi zagadnieniami technicznymi i konstru
Ewa ubiera się jak c'nłopiec, pali cyga.ował różne drobnostki. Pełniąc swą służb~
0 0 1 1 1
!iła swą mat!kę Krystynę

wynalazł maszynę, popychaną ręką

1

C zynnym a l p inistą

Praga, w grudniu.
Budziejowic. Strażnik gminny, policjant,
Nowoobrany prezydent republiki czecho ~>Y! nie mał~ zdziwiony. Bez .namysłu :·w
słowacji, dr. Emil Hacha, pochodzi ze sta- ~mię_ prawa.. ares~tował p~deJrzanego inreg~ wolnego rodu rolniczego. Dziadek je- ,r~'?'~' a troikołow1ec skon'.1skował. Oczygo Jako wolny rolnilk mianowany był po- w1~cie Hach? został zwol111ony a „maszysłem do sejmu w r. 1848, który jednak ze nę mu z.wr.ocono. .
.
względu na ówczesne burzliwe wydarzenia
:,rzemes1ony na urne stano:v1s~o ,,.ro~
w Pradze i Wiedniu się nie zebrał. Ojciec wer pod.~ro.wał kr.ewn~m, ktorycn. clz1ec1
jego był urzędnikiem podatkowym
„maszyn ą się bawiły az do. z~psuc1a.
i na tym sta 10 . k .
. . ł . .
Obecny prezydent repubhlln poczał u~
1z 'ctvis u ~!ągpe
1 z.mien~a mie J- częszczać do szkoły w Trhovych Svi;1ach
"ego
u
See S',.
r ę owania. om1mo ze wca1e · . 5 k . .
.
. t h .k. d
ł JUZ w ro u zyc1a. Jako 10-letmego chłopnie studi· o,·vał
·
'
praw
am
ee
ni
1,
o
znacza
I
·
·
.
·
.
1
1
się wicJlki .
d
• . .
.
. . ca roc z1ce zap1sa 1 co g1mnaz1um w Budzie
·
o1nosc1am1
h , g.dzie
· zam1e.sz
· k.iwał u zna kom1•t e
mi a zzdolność
t prawniczymi
d . d . ł 1 J·0 w1cac
tecLniczn m1
OJ„CU Staryszy odz.Pd .
łę od zic _zi.czy po go nauczycJela muzyki Wacława Novotnet1
· t wy kl uczonym, ze
. pobyt w ronicze. i- stał si w 1_b'tz1czy z o nosc1 praw- go. N.1e JCS
·. ł dę Y 1_nym autorytetem praw dzinie Novotnych wzbudził w nim zamiło· '.
mczym, m o szy zas ukończywszy studia
·
·
tec'ilniczne stał s·1 ,1' k 't
k
wame cło muzy1k1, chociaż sam nie gra na
01111
. ··
' . ~ .z· .a
ym onstrukto- żadnym instrumencie. Ojciec zmarł ady
rem 1 pr7ed WOJ na JUZ pracował w Ameryc" E . ·
. .
' i-. • •
i Anglii.
. ·
~ d n:11 . llczył lat dwanasc1e. Chcąc ułatw1c
·
z1ec1om naukę, matka przeprowadziła się
cło Budziejowic. Jako uczeń klasy szóstej
czy siódmej, Emil Hacha stał się korepctytorem języka czeskiego syna znanego
przemysłowca w Cz e~ich Budzitj o,vicach
Hardtmutha. Jako chłopiec był Emil Hac'ila
nadzwyczaj spokojny i przeważnie n'.e brał

~ł ~a~o;~~~~~~, ż: ~ie !~e c,r~~i~k~r~erc~rs
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ro, z wyglądu i zachowania robi wrażenie 1
raczej „normalnego" wyrostka niż nienor- ,
malnego podlotka. Posprzeczała się z mat- .
ką gdy ta zaczęła robić jej wymówki z po.- '
wodu jakiegoś jej ekscentryczinego wy- !
bryku.
I
Ewa nosi panieńslkie nazwisko matki, j
która wyszła zamąż za Filomena Piataka .
przed 6 laty, po dłuższym nieślubnym z 1;
nim pożyciu. Ojciec jej c iężko chory na płu '
ca i nerki - leczy się w szpitalu.

bogatego
Polaka
„ZgonSfan
h z• d
h
ac
Je noc zonyc ·

i nogą,
poruszającą się na szynach. Jest to proto-1
w
1
1yp dzisiejszej drezyny, nazwanej tak weW Buffalo, N. Y. umarł w wieku 75 zakupił w Cambridge Sp6ngs, hotel Vadług nazwiska wynalazcy. Przeczytawszy lat jeden z czołowych przedsta,wicieli sta- nadium, który zamieniony został na Szko- 1
tę wiadomość,
zaczął problemem zajmo- rej gwardii Związku Narodowego Pc•lskie- łę Związkową, a kilka lat temu spłonął
wać się bliżej i skonstruował trójkołowiec, go, jeden z najbogatszych Polaków w A- doszczętnie. Zmarły, który ulkończył uninajpierw popędzany ręlkami, później noga- meryce, Antoni Schreiber. Zmarły przed- wersytet w Berlinie jako chemik, zalcżył /
mi. Według jego wskazówek trójkołowiec stawiał typ dawnych działaczy narodo- w Buffalo browar, w którym do dziś dnra I
.1
wybudował pewien stolarz w Hluboke nad wych na wy.chodźtwie. Przez trzy kaden- wyrabiane jest piwo, noszące taką samą ' Angielski minister komunikacji odbył inspekcję nowego tur.efo próbnego pod Tami
Wełtawą, skąd stary pan Hacha pierwszym cje, począwszy od roku 1915, był c1n cen- nazwę, jak opera Paderewskiego, a mia- / zą, gdzie zostanie zbudowana cała ulica podziemna długości niespełna 2 kilometrów
tym środkiem lokomocyjnym własnego wy zorem Związku Narodowego Polskiego i nowicie „Mamu".
iw głębokości 150 metrów pod ziemią. Ta podziemna arteria komunikacyjna będzie
nalaiJku i własnej konstrukcji pojechał do z jego poręki Związek Narodowy Po·lski •
równocześnie służyła jako olbrzymi schron.

Anna Bo1owikawa

Poż~danie
(llrotzusko)
Pow i eść

2.

Nareszcie była w parku.
Poszła
niby swobodnie
w stronę wzniesienia, z którego dostrz ralo się wszystkie
dróżki. już widziała rdzawą, żwirowatą łysinę w ram;~
soczystej trawy, gdy dźwięczny brzęk łopaty uderzył tuż
obok. Albin gracował ścieżkę.
Jakiś czysto umyty i miał na sobie nowe ubranie.
Głup.awy wyraz szczęścia spoczywał
na jego spękanej,
obrosłej twarzy.
Ujrzawszy ją, począł wydawać głuche
pomruki zadowolenia. Puścił łopatę i usiłował się wyp rostować. Prawą rękę wyciągnął w stronę stawu.
- Pani szuka pan.a - bełkotał z uśmiechem - pa1
dziedzic poszedł - poszedł - tam.
Zula drgnęł a. Więc Przemko był już na miejscu schadzki? Ale dlaczego Albin jej to mówi ?
- Pan szedł tędy? - spytała mimowoli.
- Tak, tak, tam poszedł - ukazywał ręką , podtrzy-

I

mując drugą opad ające porcięta.

•
Okrt1cłk

na

Skinęła

głowie.

mu głową i odeszła szybko. Niepokój Je]
wzrósł. Skoro nawet ten głupek zauważył Przemka ... Najchętni ej zawróciłaby w stronę dworu, ale bala się, że
Przemko po próżnym oczekiwaniu zdradzi się ze swą zhścią. A trzeba było tak czuwać ...
Zamknął jej drogę świerkowy szpaler, czarny, sur'Jwy. Po chwili wahania upatrzyła mniej zwarte miejsce
i przedarła się.
Zimne gałęzie o blado-zielonych czub~
kach kłuly mocno policzki i szyję .
Znalazła się na wąziutkiej, mokrej polance.
Nie z:ichodziła tu chyba nigdy, nie znała tego miejsca.
Ale
prowadziło tu i inne dojście. Wąziutki pas trwały uchodził lekko w górę, przecinany tu i tam ciemnymi skupi11 ami, aż ku dalekiej łączce, złotej od kwiatów. A przed
nią stała zwarta ściana, oplą tana kotarą suchego win::.
Chwiały się pod nią młodziu tkie blade klony, pachniata
gorzko bzowin.a koralowa. Tam pewnie była owa kryjówka.
Podeszła, ale coś ją zatrzymało.
Poza zasłoną trzasnęła jakaś gałąika i zdjął ją lęk. Cofnęła się z powrotem do świerków i darła się przez nie, nie bacząc, że
kiuły ją prosto w drżące usta. Po drugiej stronie stanęla
Od ścieżki zbliżał się szmef. Rozpoznała lekki chód, ta neczne kroki P;zemka.

Przemysław stał

przed zwierciadłem , kończąc si~
rozpylacz, migocący iskrami słoń
ca i z szumem bryzgał sobie oacbnig!em k~rk i szyję.

Czego sobie życzysz? - zapytał grzecznie.
Szukam szczo teczki , tej malej - rzuci ł a obojQtrit.
Wiedział, że to tylko udawanie.
S tanęla i patrzyi1
z ukosa, jak wiązał krawat. Postanowił być uprzejmy111,
może pójdzie sobie?
- Cóż, znalazłaś? - spy ta ł po chwili.
Nie odpowiedziała, tylko podeszła i złoży!;: i1:u gło
wę na ramieniu. Zacisnął szczęki , ale objął ją delikatnie
i przyłożył us ta do szorst·ki ch włosów.
Zatrzęsła się i poczęła łkać. Pop lam i mi ubranie
myślał z rozpaczą, .ale nie wypuszczał jej z objęć.
- Co tobie? Co ci jest? - pytał.
- Przemku, Przemeczku - płakała.
Wydala mu się ja kaś gruba i niekształtna, ale nic zas tanowił się nad tym. Jedyną myślą było: jak się jej pl)zbyć? Dochodziła jedenasta, Zula mogla już czekać przy
sz·pa'1erze.
- S~uchaj Weronka - rzekł - ty jesteś chyba cierpiąca. Wyglądasz tak mizernie ... Idź i połóż się do łóżka
Szczerze ci ra.dzę.
- Przemeńku łkała na jego piersi
więc ty
mnie kochasz? więc ty mnie żałujesz?
- Ależ tak, ależ tak, - gładził ją po plecach.
Idź i p ołóż się. Wypoczniesz, robota nie ucieknie. Ja cię
proszę o to, dobrze?
Oderwala twarz i nadstawiła mu us ta. Przełknął ś'.inę i pocałował. Miłość ma także i 'kolce pomyślaL
Ale nie można było inaczej, gdJ.ż P..atrzJ:ła na niego tym
-

igły.

ubierać. Ujął fiołkowy

wo111ec slodko, gdyż dos tępowały zazwyczaj
wielkiej łaski. Tutaj czyjeś g orące a najmilsze usteczka„.
Stara zielonawa tafla, w rzeźb ionej ramie odbija;a
blado jego promienną krasę. Uświad omił sobie mile, i ż
jest równie wzruszony jak wtedy, gd} kołował ś l adem
wierzchówki, niepewny rezultatu.
Wspomn ienia i nadzieje p lątały się w jedną błyszczącą sia tkę. Rzecz rzadka: oczywistość przeszla wszelkie pragnieniu. ... Była tak
rozkoszna, że brała go chwilami retrospektywna zazdrość
o brata. - Ach, ten Krzysztof ... kochała go przecież przez
tyle lat... - Za ową cisnęły się wtórne, ponure m yśli .
Lecz opuszczał na nie w duchu żelazn ą firankę, zos tawiając jeno te, które były jak motyle i jak kwiaty.
Włożył już koł n ierzyk i z pew nym trudem przecią.gal
spinkę, gdy do drzwi zastukano.
Zm ełł w ustach przekleństwo gdy ujrzawszy na progu Weronikę,
przez s~
kundę uczuł lęk, czy nie wyśledzila czego, lecz spojrzawszy w jej oczy chore i jakieś po psiemu smutne, uspokoił się.

„Królowa midinetek" wybrana
prze:.. paryskie pracownice

Musiały

I

J

cierpiącym, przenikliwym wzrokiem,

a podejrzenia krą
ich głów, jak ciężkie sowy.
- Ty mnie kochasz ty mn ie pożałował - mówiła
z mokrą twarzą. - Gdyby ja wiedziała, że to naprawdę,
to wszystko, wszystko zrobiłaby dla ciebie ... Nawet 11ie
masz pojęcia... - umi l kła zapatrzona przed siebie, a oczy
jej gorzały. - Ty mnie Rie kłamiesz? Powiedz, nie?
- Ależ nie, nie - upewniał.
- Więc pójdę i położę się, ty, jedyny. A ja ci chciała powiedzieć: taki jesteś teraz dobry, że mnie aż się dusza raduje. A jak taki jesteś to„. i ja będę mogla ...
- Co będziesz mogła? - sp ytał zdziwiony.
żyły koło

Lecz

pocałowała

tylko jego rękę i odwróciła się ku
ramionami i słuchał jej kroków. Ale
drzwi oficyny, więc rzeczywiście po-

wyjściu. Wzruszył
trzasnęły ciężk i e
szła

do siebie.
Z wariowała

-

do resz ty -

pomyślał.

Spokojnie nie śpiesząc się wyszedł na taras, miękk! 
mi ruchami nóg spłynął ze schodów.
Szedł parkiem,
wolno, przystając T1ad k\\'iatami. Dopiero w brzozowym
lasku zmienił krok i pomknął szybko w stronę sta\~U.
Czuł się doskonale w ładnym wiosennym, popielatym
ubraniu i to go p rzenikało radością. Nogi niosły go rnme, a przyjemne płomienie biegły wzdłuż ciała. Aż wreszcie dojrzał świerkową ścianę, a poniżej na jasno- zielonym zboczu bi.?'.ą sukienkę.
Szedł właśnie w miodowych smugach Lwitnących wiśni i owo zjawisko sta!o
mu się nagłym ucieleśnieniem cudnego zapachu.
Podszedł

słowa

w ciepłe klamry
na usta spłynęły mu
pieszczoty pozbawione sensu. Ale Zula cofnę

rąk.

swoich
-

blisko i

chwycił

jej

ręce

Przestał rozumować,

ła s ię.

powiedziała prosz4co - boję
nas ktoś zobaczyć.
- Ja·kto, mam iść sobie? - roześmiał się cicho. Co? skąd? dlaczego? Zuleńko, czego ty żądasz oJt
mnie?
- Idź mówię ci. Przyszłam prosić cię o to. Pełno ludzi w ogrodzie.
Nawet głupi Alb in zaczepił mnie baL1v
szlam i mówił, że pan już poszedł.
- Albin? - zaslanowil siQ
nic \\ idzialcm „,
wcale.
- Ale on rirhir \\'idz ia! I Tc szale1is l\\'O spotykać ~;i;
tutaj!
. -

Idź, idź sobie

s ię, może

.I

(f')

(d ..

c.

n.)
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J<ie Warszawy w kilki wierszach ' ' •

1 - ZABI. ATA

W rocznicę listopadową otwarty został
roczyście, po gruntownej rekonstrukcji,
P
._.
d en z najstarszych zabytków WarszaPonieważ już zaczął się grudzień luY - historyczny gmach arsenał·u.
dzie przewidujący zaczynają przemyśliwać
Po przeniesieniu :Więzienia z gmac~u na temat „feryj świątecznych". Ludzie dor. 1935 arsenał_ przezna.c~on? na pom1e- rośli, którzy uważają się za tyle mącl rtejdla archiwum m~e1sk1ego. Prze- szych od dzieci, pod względem feryj zimoudowa gmachu trwała blisko trzy lata. - wych chętnie jednak biorą z dzieci przy. odrestaurowa~y.m arsenal.e zachowan-o~ I kład. I dlatego, że szkoły są ponad dwa tyil~ ~o było mozltwe, całe piękno budowl! godnie nieczynne, aby tzw. „milusińscy"
m1ni?nych epok. D~ elemen·tów zaś. archi mogli odpocząć, stare byki również p::>ząkton1c_zn~ch, zupełnie nowych, nalezą .c~- dają odpoczynku. Stąd właśnie od czasu
podc1.enia. od. strony _N a lewek. Nowos~1~ feryj świątecznych w szkołach zaczął się
st takze w1cl~1e . sarafitto na rog~ Dług1e1 wielk~ ruch zimowy „na Zakopane".
Nale':'ek. Dz~ę~1 ?drestaurowamu arsena
Co prawda śniegu jeszcze ani śladu, ale
a~chl\':'um. mie1skie .zrs~a!o wygodne od- już tysiące i dziesiątki zasłuż.onych i zwywiednie biura, umozl!wiające .dobrą, s.pra kłych śmiertelników robi zimowo - świąną pracę perso~elu, pracownię nau:kową teczne kalkulacje. Zaczyna się zazwyczaj,
· oraz :"'s~ystk1 ~ akta tycząc,e Warsza- jak to zwykle bywa, od lekkich nap·omknień
y, a zn~JdUJ~Ce się dotąd w wielu, często żon. Logika kobieca działa tutaj niezwykle
,eo~pow1ednich,
_archiwach -: składa~h precyzyjnie, chociaż chadza może nieco
upione zostaną w Jedny~ po~ieszczeniu. dziwnymi drogami. Rozpoczyna ją nicprzebu?ową ars~nał~ wią~ą s~ę pl.any roz winne pytanie:
dowy 1 mo_der~izacii sąsi~d~JąCeJ z łfm
- Czy myślisz już, kochany mężusiu,
achem. dz.i~lm~y. PrzewiduJe. si~ więc o pieniądzach na święta?
worzen1e w1el~1eg.o placu - z1elenca na
_ Nie mam co myśleć, gdyż i tak n!e
_alewkach, otwi~raJącego p~rspektywę na widzę etożności zdobyc ·1 ich. Znowu jakaś
łnocną ~l.ew.ac1ę ars~nału .1 łą;zącego 0 - .~;c:bna lalic7'<.:i czy po~ 'Czka i...
ód Krasmsk1ch z ,duzym z1elencem przed
- No widzisz! Ja także myślę, że nie
łace~ M~sto:"'sk1ch:
.
ma co myśleć l Przecież święta „muszą"
Pro1ektuje się dalej .przeprowadzenie u- kosztować ze sto złotych
_ za dużo!
wzdłuż bocznej, zachodniej elewacj.i ar~ału, pr~ez oo ~ał.y budy~ek stanie w
_ Nie za dużo! A poza tym na życie
•1et~e, a J~dnoczesme. ul~gn1e rozła~owa- 1 przez dwa tygodnie normalnie również wyu niebezp~eczne .skup1e~1~ ruchu_ ~h_czne- damy 100 złotych, prawda?
przy zbiegu B1elansk1e1, Długiej i Na_ Jak będziemy mieli, to wydamy„.
wek.
-" *
Na życie musimy mieć! Wię;: widzisz sam, że pozostanie w mieście ko.;zMiejski sporządził ogólny i tuje 200 złotych, a teraz oblicz ilebym wyczegółowy
plan zabudowania obszaru dała, gdybym wyjechała na dwa tygodnie
enrykowa Dolnego", ogranicz·onego ul. do Zakopanego? Najwyżej 250 złotych!
olną, Al. Sobieskiego, kolejką południ·o
Więc dla głupich 50 złotych mam gnić w
ą obwodową i ul. Puławską.
mieście!?
- Kobieto, zastanów się 1 Po pier*
*
W dalszym ciągu postępują roboty przy wsze przecież wcale nie mam jeszc1e ani
mocnieniu szkarpy wiślanej pod Bielana- tych stu złotych na święta, ani 1~0 na ży
i. Jednocześnie porządkowany jest lasek cie. Po drugie można święta urządzić taielański po obydwóch stronach szosy molińskiej.
Konieczne jest jednak również rozstrzy
nięcie sprawy znanej ka:rc.zmy, położonej ~~
I
r centmm lasku bielańskiego nawprost za ~
skoczył
yvkoweg·o kościoła na Bielanach, na miejZ Bydgoszczy donoszą:
ce której powstać powinno schronisko dla
Mieszkańcy ulicy Jasnej zaalarmowani
rycieczkowiczów, dostosowane do nowozostali wołaniem o pomoc.
Pośpieswno
zesnych wymagań.
nad Brdę, gdzie zauważono tonącego czło
* * *
wieka. Stoj ącą w pobliżu łodzią udano się
ścieżka, stanowiąca jedyną bezpośred- na ratunek i po wyciągnięciu z wody przeią drogę komunikacji pieszej między Ra- wieziono go na brzeg. Człowiekiem tym o·owcem i Ochotą utrzymywana jest w sta~ kazał się 27-letni stolarz, Dominik Przy.ie użytkowania, gdyż pozostaje pod stałą byszewski. Miał on związane sznurem nopieką inżynierów miejskich i podlega cią
gi. W stanie nieprzytomnym przewieziono
;łemu remontowi. ścieżka ta nie uzyska go do szpitala powiatowego na Bielawigdy chodnika z płyt betonowych,, gdyż kach.
est prowizoryczna i plan regulacji miasta
1ie przewiduje na trasie tej ścieżki arterii
:omunikacyjnej.
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niej. Po trzecie siedząc w mieście nie muszę mieć 220 złotych od razu, lecz „kapaniną", z dnia na dzień. Po czwarte zapomniałaś, że ja przecież również musz~ chyba
przez te dwa tygodnie żyć 1 Przyjemr,ością
twego pobytu w Zakopanem nie nakarmię
swego ż.ołądka !
_Ach, to gl·upstwo. Na kilka obiadów
pójdziesz do cioci Klomci, parę kolacji
zjesz u wuja Tosia, śniadania kosztują grosze, więc dasz sobie jakoś radę 1
I jeżeli mąż zwykle godzi się i daje
pieniądze na wyjazd żony do Zakopanego
lub Krynicy, to nie dlatego, że żona g;.1 prze
konała, że jeżeli wyjedzie, to będzie to
kosztował·o „to samo, co pozostanie w
mieście", lecz dlatego jedynie, że mąt pragnie również ... odpocząć. A najlepiej odpoczywa i bawi się, gdy żony nie ma.
Ferie świąteczno - zimowe posiadają
więc, jak się okazuje, swój sens, zwłaszcza
dla dorosłych, którzy potrafili sprytnie wy
korzystać dla siebie przywileje wieku dzie
cięco _ szkolnego.
Chodzi tylko o jeden maleńki drobiażdżek: o owe 250 zet na wysyłkę kochanej
żony.
LUTAJ.
Henryk Lutaj nie jeździ wprawdzie do
Zakopanego, ale lubi bardzo jeździć doroż
kami. Bez względu na to, czy posiada pieniądze, czy też nie. Pewnego dnia amator
dorożek wsiadł do dorożki Ignacego Dobruckiego i kazał się zawieźć najpierw na
spacer, a następnie do domu. Gdy dojechali do celu oświadczył dorożkarzowi:
- Zapłacę innym razem I W tej chwill
nie mam drobnych.
Gdy jednak dorożkarz domagał się stanowczo zapłaty, Lutaj oburzony tym „dziwnym" żądaniem pobił go. Dalsze konsekwencje potoczyły się normalnym trybem i
Sąd Grodzki skazał Henryka Lutaja na
dwa tygodnie aresztu.

donoszą:
mu klika c1osow nozem w szyję , ktore spo
Syn zamożnego 60-morgowego gospo wodowały natychmiastową śmierć.
darza ze wsi Przy~idz, powiatu turkowNastępnego dnia zwłoki zabitego znaski ego, Aleksander Kunicki, lat 19, zam o~- leźli są~ie ~zi. Podej:ze~ie od razu . p~dł o
dowal w bestialski sposób rolnika Stam- na Kumck1ego1 gdyz kilka osób w 1dz1ało
sława Pakosa.
go, jak wieczorem czatowat pod pło tem.
Kunicki od dwóch lat pałał zemstą do
Wzięty w krzyżowy ogień pytar , przyPakosa, który miał go rzekomo pobić na znał się do winy, nie okazuj ąc żadn ej skruzabawie.
ohy .
Krytycznego dnfa Kunicki czatował na
Jak ustalono podczas sekcji zwłok, cydrodze, wiedząc, że Pak{)S pije wódkę w niczny zbrodniarz ostatni ci-0s zadał denasklepie i będzie wracał do domu.
towi w chwili, gdy już nie żył.
Gdy podpity Pakos nadszedł, Kunicki
Ze względu, że tłem zbrodni była zemuderzył go dużym kamieniem w głowę. sta, Sąd Okręgowy skazał wczora1 .młocloPod wpływem silnego ciosu ud~rzony u- cianego. zabójc ę na 9 lat ~~ęzi cn1a oraz
padł na z·iemię. Wówczas zb-rodniarz zadc1ł pozbawił go praw na lat p1ęc.
---ooo---

Tragiczna

,

,

•

sm1erc myśliwego

na polowaniu.

skąd go przewieziono czym prędzej do szpi
Z Pucka donoszą:
Ostatnio wybrał się kupiec, Józef Lan- tala w Wejherowie.
Wszelkie jednak zabiegi lekarzy .::e \tga, ze swym 20-letnim synem Alojzym na
polowanie. Mł-ody Langa, idąc z nab!tą ratowały mu życia i mimo natychmia~towe
go amputowania nogi nieszczęśliwy zmarł.
fuzją, nagle się potknął i fuzja wypaliła.
Skutl<i były straszne, gdyż cały ładu
nek naboju utkwił w lewej stopie, rozszarpując ją na strzępy. Momentalnie też n1SOBOTA, 3 GRUDNIA.
stąplło zakażenie krwi.
Warszawa I (Raszyn)
Mimo okropnych boleści, młodzieniec
i inne Rozgłośnie Polskie.
doszedł jeszcze o własnych siłach do domu,
6.30 Pieśń poranna
6.35 Gimnastyka
6 .50 Muzyka z płyr
7.00 Dziennik poranny
7.15 Muzyka z płyt
8.00 Au · ycja dla szkół
8.10-11.00 Przerwa
PIĄTEK, 2 GRUDNIA.
11.00 Audycja dla szk&11.25 Muzyka z pł yt
Warszawa I (Raszyn)
11.57 Sygnał czasu i hejnał & Krakow~
i inne Rozgłośnie Polskie.
12.03 Audycja południowa
IS.OO Zagadki muty~zne - audycja clla młod zieży 13.00- 15.00 f'rzl'rwa f proi:ramv lokalne)
15.00 Słuchowi sko dla dzieci: „W królestwie św. Bar
(ze Lwown)
bary" - z Katowic
15.20 Poradnik aportowy
15.30 Muzyko obi:idowa w wvkonaniu nrki1·•tn Roztowe.
Nasz
program
na
jutro
Jerzy Knecld.
21.00 Chór Polskiego Radia
głośni Poznańskiej
21.15 „Król mimowoli" - opera komiczna w 3-ch 16.00 Dziennik p~dniowy
aktach Emanuela Chabrier (transmisja :i: Paryża) 16.05 Wiadomości gospodarcze
W przerwie: „Księżę Józef w poezji" - szkic 16.15 Kronika literacka
literacki
16.30 „Hymnika Seraficka" - audycj;1 mu ay~zno.
Po operze: przeględ prasy i 06tarnie wiadomości ł
słowna (ze Lwowa)
dziennika wieczornego. Komunikat meteorolo· 17,00 Naboż eńMwo z kaplicy l'vl. B . •1a Jasnej Górze
girzny
w Częstochowie
18.00 Audyt·~.: dla wsi
.
Przybyszewski po odzyskaniu przytom 23.30-23.55 Pro~ram Warszawy IT.
ności złożył ordynując emu lekarzowi 0.- 115.30 Muzyka obrndowa - " Łodz.1
18.30 Audycia dla. Polaków za gramr,
• · '
.
• .
.
.
• 16.00 Dziennik popołudnioW}
19.15 Kon-:erl ork~estry szkoły więzie nnictwa
sw1adczen1e, ze usiłow a ł popełmć samob?J- 16.llS Wi.adomn~d gospodim:ze
19.50 K.oncut 1>rk1es\r' Lwow~k\ @." Ko\a "c'l'l&.n=stwo. W tym celu udał si ę na most kolej O- 16.20 Rozmowa z chorymi - ze Lwowa
nistów „Hejn ał · - melodie węgier.;k i e
wy nad Brdą. Tam wszedł na krawężnik 16.35 Miniatury kwurteto_w? w wykon~n.iu kwartetu 20.35" Audycje 7,;'rorrnucyjne: Dz ic~~ienurny,
mostu i po związaniu nóg sznurem skoczył
smyczkowego Rozgłosm KrakowS~leJ
.
wiadomo ści meteorologiczne, wi adomości sportod
d p
ł
. . k'lk
t
e 17.00 Zdobywamy przemysł dla polskiego kapitałuwe oraz na•z proaram na jutro
1
unas U m ~ W O y, o p.rzep y_ni ęcm
pogadanka (z Krakowa)
21.00 Koncert ;ozrywkowv w wykonaniu małej or
trow, poczał wzywac ratUinku.
17.10 Państwo komórek w niebezp:crzei'1 ~1wie
k'
p I k'
R d". . .
_...;
1estrv· o s .1ego
:! u 1 111
• ktora
'
p o pchn ęła go do uepoga dan ka
·
....;
P rzyczynę,
W przerwie 1 g. 21.30 :. „Dar Olimpu" - nosperackiego kroku Przybyszewski nie chce 17.20 Koncert eolistów - ze Lwowa
.
.
.• '
17.45 Skrzynka terhnirzna
wela Edmunr~a Bogda1t0w1cza
18.00 Audycja dla W&i
-w przerwie n g. 22.15 : „Transakcja" - skecz
na razie wy1aw1c.
18.30 „A„. B„. C.„" - opowiadanie Elizy Oriesz- 22.aa P rzeg lęd prm.y, o;tatn1e wiadomosn dzien111ku
kowej (w skróceniu)
wieczornego, komunika! meteorologir1.ny
111.55 Koncert rozrywkowy w wykonaniu małej or. 23.05 Wiado mości z Polski (w języku nh m;„,kim)
-"!'k-ie-st-ry_P_R_.-i""i-n.---------- 23.15-23.55 l\fuzyka tanecma - pły ty
20.35 Audycje 1nfur:'ucyjae: Dziennik wieczorny,
Łódź, jak Raszyn, oraz;
JZ'ł
wiadomości meteorologiczne, wicdomośei spor5 .30 Pieśń poranna
5.35 Muzyka poranna - pły ty
Łódź, jak Raszyn, oraz:
11.25 Instrumenty <lę re solo i w ze„polarh - (>Iy1y
14.00 Muzyka salonowa i piosenki - płyty
14.00 l\Iuzyka obiadowa - z Katow1r
14.50 Łód zkie wiadomości giełd owe 1 odczyrani~ 14.50 Łódzki e wiadomobci g iełd owe i odczytanie
programu
prot;ramu
17.45 Literatura przez mikrofon dla wszy5tkich · 18.00 Organizujmy przemy,! ar1y,tycz11y (wizyta w
18.00 Utwory jailzowe na fortepian
S:z.kole Sztuk Pirkn~rh im. Cypriana Norwida w
13.20 Jok sp9d zi ć św i ęto?
Lodzi). Audyf'ja zespolow;1
l ~.25 W iad omośc i sportowe l ok al n~
18.25 W iadC>In ości sportowe lokalne

DJ\DIO· KĄCIK.

SIoIarz ze zw i1 za. n' ID .I noaam.I
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Celem propagandy higieny wśród naj>iedniejszej ludności stolicy, Oś rndki Zdrovia i Opieki udostępniają jej bezpłatnie ką
>ieli. Ośrodki Zdrowia, które nie mają wla
.nyc'h kąpielisk, wydają bony do ką,pieli
;ka Miejs1kich Zakładów Sanitarnych. N ubiegłym miesiącu trzy ośrodki, posiaiające własne kąpielisika, udzieliły bonów
Jonad 6000 osobom, w tym około 1900
jzieciom.
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czy, to ni e p racuj ą oni zbyt gorliwie. Nied1
Uc zuł e m się niesłych an ie ś m ieszny
i
pan pozwoli p rzewiązać sobie ; al ec.
ni e w i edz i ałe m Jak się uw o lni ć od me go d)
O słupi ał em.
browolnego sa nitariusza. Si ed z i a ł w dal- Al eż nie wi dzę zupełn ~e potrzeby szym ciągu u mych stóp i kortezy! swoje
Plaża pokryta była na pół ąagimi eh.- rz e k łe m.
dzieio, nu cąc j ed n o cz eśni e drż ącym g! .)ami, smaż ącymi się na słońcu. Na morzu,
- Troszeczk ę waty ty lko ...
sem modną piosen kę .
<tóre wypluwało i poż e rało napowrót śl:- Ni e. D ziękuję.
- Ile punu jestem winien? - zapyt:i1ę swej piany, głowy p ływaj ący ch k o ly ~ a
- Mal eńki kawalek gazJ „.
łem brutalnie.
y się jak odła mki z rozbitego ok rętu. Za- Al eż m ówiłem już panu !„
Podniósł głO\<\'ę i spojrzał na mnie snrnni er z ałe m wł aś n ie zas n ąć" z włosa m i w pia
O ś w iadczy ł uczo nym tonem:
tnie i z '"yrrntem.
;ku i nosem w powi etrzu, gdy jak aś dłoń
- U b iegłego roku pewien pływ .!· S:{:J
-Och! Jakąż mi pan p rzy k rość zrodotkn ę ła mego ramienia.
l eczył s i ę w kolano.
Z anied~'a: leczen:a. 0il. Jak pan mógl p rzypuści ć, że praco wa- Skal eczył si ę pan w palec, rz ekł ja- Rezultat - chodzi o kulach.
łem dla pien i ędzy? Przyszedłem
do pana
kiś cichy głos.
Nie odp ow ie d ziałem nic tym razem. tylko w chęci usłuże n ia panu„.
Otw orzył em oczy. Przede mn ą stał j;i- Mi ał min ę wi elce
zasmuc o n ą .
Poch) Iii
- Przeprasza m pana, al e doprawdy ni e
<iś ni eznajomy staruszek, o twarzy ż ó łtej sm ę tnie głow ę. Spos trzegłem , że moi są~1e rozumiem„.
i pomarszczonej, jak kożuch na b iał ej ka- dzi na pl aży podni eśli się i r ,. ·ląda li nam
- W jakim to wi eku żyj e m y więc, że
wie. Na gło wi e m i ał s ło mk owy kapelu.:.i'., s i ę z u ś miechem. Nagle m ały sta ruszek z nie można nikomu od dać p rzysługi, aby nie
J po s trzęp ionyc h brzegach, ni ebi esk~e oku za d zi wi aj ąc ą zręcznością przys i adł u mF h wyobrażał sobie zaraz, że oczekujemy nalary, i sztywny wysoki kołni e r zyk, podno- kolan. Zanim zd ążyłem wykonać naj mn iej- piwku? Nie p rosz ę pana pr zecież c nic,
s zący mu w górę b ro d ę jak wędzi d ło. szy gest, u więzi ł m oj ą kosl'kę u n1gi w mo chciał bym ty lko p o roz m awiać z panem„.
Jego garnitur z beżowej al pagi ozdobior:y cnej dło ni .
Nawiązać bliższą znaj omość.„
był ods tającymi i zwisającymi s m ętni e ki e- Ni ec h si ę pan ni e rusza ! Niech sie
Pomyślałe m , że wolał bym sowici e
go
szeniami. Przez ram i ę mi ał przewi eszo ny pan nie rusza ! - p owtarzał.
wynagrodzić, byleby mnie uwo lnił od swe
neseser, w chudej i pomarszczonej r ęce
- Al e ż n iec h że mnie pan zostaw i w spo go towarzyst wa, ale 011 zainsta:o wał się
zaś, trzym a ł meta l ow ą l asecz l:ę . Pochylił
koju! - k rzy kn ąłem .
.iuż na brzegu mego plaszcza.
si ę właśn ie ku mni e,
O t w orzył neseser w o ln ą r ęk ą .
Usih·
- Dawno pan p rzyjec hał ? - zagadnął.
- Niech pali tylko spojrzy - rze kł. wał em wy rwać n ogę, gdy p · łożyt 1111
- Przed pięci u dniami.
IJ'utaj„. Obok paznokcia dużego palca.
tampon z wa ty na skaleczo ny palec. Wy- Ja jestem tu od dawna. żyj ę z m ałej
Wzru szyłe m ra mionami.
krzykną ł e m:
renty i staram się robić ludziom przys ł ugi .
- To nic„ to tylko zadra.
- Co pa n robi ! Cóż to za głupota!„
Chciałbym aby wszyscy nao koło byli szczę
- Czy rzeczyw i ście nie czuje pan lekAl e dzi wa"zny staruszek owijał już pa- ś!iwi. Opo\\'iadam dobre dowcipy, s taram
kiego kłuci a w palcu? Nie? Tym lepiej! lec ba·1daże111 i powtarza! z satysfakcją: sii> co dzie11 przyslużyć ko mu ś w jakimś kie
Tym lepiej ! Pomimo to na leży s i ę wystrze- O tak! O tak! Jak mah laleczka! runku i to jest moją radośc i ą.
gać . T aka ranka m oże si ę z łatwośc i ą za- Ja!c mały hobasek 1
Westchnął i spojrzał na ni ebo.
ni eczyścić w piasku. Przypływ morza,
w
Usłyszalem głośne śmiechy za olecarni
- Piękne> chmurki na dc h crlzą. Będ zie
1
tym miejscu, gdzie pan l eży, nie dosięga słowa j ak i ejś kobiety:
<dna po~oda. D z i eń dobry pani.„
plaży. CQ ~ię zaś tyczJ. mi ejskich "amiata- Al eż oni są k ap i taln~
J akaś gruba niewiasta prz eszła właśnie

Pan Piaszek.

23.00 Wiadomości b ieżę ce
23.10 Zakończen i e audycyj

n.55 Wiado m ości bieżące
23.05 Zakoń1·' „ : „ audyryj

obok nas, c i ągnąc za rękę wrzes zl zące go
- Niech pan uw aża, że by pan · skóra
dzieciaka,
nie zeszła z nosa. Mogę służyć doskona- To jest pewna pani, której raz pil- l ą o liwą, która czyni cuda. P;_szę wzi<jć
11 o wał em dziec ka, podczas gdy ona s ię !q - p a rę kropel„.
I n a l ewał mi oli wę do wyciągn ię tej dla
pala„. A oto jeszcze jeden znajomy„.
Uni ós ł kapelusza i uśm i ech nął si ę do ja ni.
1
k i ego ś j ego m ośc i a, który wych odził wła- 1 . Niech pan teraz dobrze rozetrze. O
śnie z wody, trzęsąc s i ę z zimna.
ta k! Moze mi pan p okaże swoją ran kę ·1a
- Wczoraj pożyczyłem 11111 10 '. 1.ków / nodze.„ f?os~onale. )~ż się ~agoiła.!
żeby móał
k upić cukierków dla sw o i ~h
Oddal:ł się s tawia1ąc nogi na piasku z
0
dzieci.
{elastyczną delikatnością wi elbłąda. Dziel- Widzę, że nie ma tu w ogóle o~oby ny ~a? Ptaszek! Zdawało mi się, że znam
,
której nie oddałby pan jakiejś przysługi ? go JUZ od dawna„.
·
.
k
Pewn ego popołud111a, gdy wygrzeWi!- Chciałbym , ~eby tak było, -:- r~e; ~ łem się na słońcu usłrszałe~n jakLŚ krzyki.
. I. twarz. i.ego_ ~1 zyb rał a wyraz mebian Otworzyłem oczy. I ujrzałem pa. :i Ptaszka
. .
. ,,Ikt( ry biegł kłusem z twarzą bladą jak ścia
sk1ei szczęs~ 1 ':'o~c1.
„ - Własc.1w 1c po.w iedziałe~n, t nt" 1 na i rozwianymi połam i alpagowf'j maryn::r
I ki. A\oże ze trzydzies tu kąpiel ov:iczów śc;wiem n a\~et 1ak pa.n si ę '.iazyw ·
Spuścił skrom n~e ocz
Igało go w rzeszcząc i wygrażając p!ęścia111•.
- Nazywa m się Ptaszek.
j
Zatrzymałem jednego z członków po- Pan ie P taszek! - zawoł ał k toś za goni.
mn ą . Czy zechc iałby pan zao pi e kować ,:; ;ę
- Co s i ę stało? - spytałem.
m oją torebką, podczas gdy będę się kąp1- 1
p ł
Pt k
h ·i·
ta?
rzy a pan? pana
~sz a w .c w1 1 .
_ Ależ z przyj emnością, proszę pani. gdy o~ra_dał namioty na ~ lazy: Podei:~:w 1 zwróciwszy s i ę do m!::..
no. ~o JLIZ od cl~wna, n al ezało Jednak ..,!
- W id zi pan. Każdy wie, że może li- dzi c ~o n ~.oczn,e.
.
czyć na moj ą grzeczność.
Nie \\ 1erzyłe~ własnym uszom.
Tri u mfował. Zacierał z zadowoleniem
- Czy pan 1est tego pewny?
~w e chude ręce nie boszczy'ka.
- Mówię panu przecież, że w id ziałe1r
Uj rza ł em go znowu nazajutrz i dni na- to sam przed chwilą.
stępnyc h. Przychod ził na · żę około 10-ej
I popędził w da lszą drogę.
za\\'sze odziany w swój komr'.et z alpagi,
Pozostałem sam, zagłębiony w smutne
w slomkowym kapeluszu o wy rudziałej rozmyślan ia nad ułomnościa ludzkiej naf!J.
w stąż ce. P rzechod zą c obok mnie, mówił :
ry.
- D z i ś b ęd zi emy mieli ła dn ą po god ę „.
Tł. ].
Albo:
· -
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Zakopane pod znakiem
Urządzenia

dal doskonale wgniki.
System pół.zawodowstwa wprowadzony do belgijskiego piłkarstwa ma już za so
bą dwa lata istnienia i kluby belgijskie
stwierdzają, że był on szczęśliwym koml)ro
misem porr.iędzy zawodowstwem i ukryrty~ ~matorstwem. W chwili, gdy po Austrn ~ Czechosło~acji profesj~t.rnl~zm b1n~r.utu1.e we Francji, kluby belg1isilne rozwi-

posiadać gwarancję, że piłkarze
utrzymują się jedynie z piłkarstwa, lecz

jednaik

nie
po
siadają również pracę, która stanowi albo
stanowić będzie w przyszłości podstawę
ich bytu. Warunek ten jest bardzo skrupulatnie przestrzegany przez związek.
System belgijski nie da się jednak za...
stosować wszędzie. Ogromnym ułatwie1a1ą się nadzwy~~aj. pomyśJn_ie.
niem dla graczy belgijskich, posiadających
System .bel~11sk.1 oparty 1est na tym, iż pracę jest przede wszys11kim niewielka prze
gracze pob1er~J.ą p1en1ądze za mecze, przy strzeń, która dzi.eli miasta belgijskie. W ten
czym wys;ko~c staw~k zależy od wpły- sposób zawodnik, nawet bez otrzymania
wów klub~w .' waha się od 50 do 400 fran urlopu może wyjechać i wrócić tego sameków belg11sk1ch za 1 mecz. Kluby muszą go dnia.

W dniu 20 bm. odbędzie się w Zakopa
niem uroczyste poświęcenie szeregu objek
tów inwestycyjnych, których budowa podjęta została w związku z Zawodami F. I.
S. Między innymi nastąpi otwarcie hotelu
turystycznego na Kalatówkach, koleiki na
Gubałówkę i inny1ch obiektów.
Na uroczystość przybędą Iiczinie zapro-

PA.NIE

Zakaz ~':1r~istrza Rotterdamu,

F. I. S.

telekomunikacyjne na zawodach •

W ostatnich dniach bawiła w Zakopa
nem Komisja Telekomunikacyjna Komitetu Organizacyjnego Za'\vodów F. I. S. pod
przewodnictwem Naczelnika Katolickiego.
Komisja ustaliła ostatecznie wszystkie
sprawy związane z instalacją kabli i przewodów telefonicznych c1raz urządzeń radiowych, niezbędnych dla transmisyj i ob-.
sługi prasowo - telefotniczn.ej podczas Narciarskich Mistr.zostw świata.

&Ei.Gii

szeni goście, m. i.n. kilkudziesięciu korespondentów pism zagranicznych.
Z okazji Narciarskich Mistrzostw świa
ta w Zakopanem wi1elka liczba pudełek z
zapałkami zaopatrzona będzie w nalepkę
propagującą Zawody F. I. S.
Miarą popula1moiści, jaką cieszą się już

w

całej

Polsce Narciarskie Mistrwstwa
w Zakopanem jest okolkzność, że
szereg firm i fabryk wypuszcza na rynek
specjalne wyroby z oka1zji F. I. S.'u.
Ukażą się więc na rynku różnego rodza ju drobne fabrykaty noszące nazwę
„FIS", nie licząc r-0izmaitych przedmiotów
pamiątkowy-eh. Zaznaczyć należy, że wytwórnie zamierzające zaopatrzyć swoje
fabrykaty w nazwę „FIS" uzyskać muszą
zgodę Komitetu Organizacyjnego Zawodów, który dba o odpowiedni poz1oim tego
·rodza•ju wyrobów.
świata

PUCHAR.

wywołał l~llW;fRle w~ołal~ 11ortDWJ[~ ~alan~n Ot!óloopolskie !awodg szermierue.

-

Jak już podaliśmy, wyznaczony na 11 sę żydowsk0t-martksistowską, i że zakaz
Dnia 8 grudnia odbędą się w Warsza- char Poilskiego Związku Szermierczego.
grudnia międzypaństwowy mecz piłkarski burmistrza Rotterdamu wywołał zdziwienie wie na stadionie Wojska Polskiego ogól - Do zawodów zgłosiły się najlepsze za1wod
Niemcy - Hola·ndia w Rotterdamie został nawet w kołach sportowych Holandii.
nopolskie zawody szermi1ercze pań 0 pu- niczki z całej Polski. Startują: zeszłoroicz
zakazany przez burmistrza Rotterdamu z
na zdobywczyni pucharu Sta.no-szkówna,
obawy przed demonstracjami. W Nkm~
(śląsk),
dawna zdobywczyni pucharu
czech za'kaz meczu wywołał bardzo duże
Duch - Marko.wska z W.arrszawy, Szrejdewrażenie. Niemieckie
Biuro Informacyjne
rowa i Jaroszówna z warszawskiej Polonioi
zaznacza, że odwołanie meczu rzuca ponu- ur Miedzvnarodow1ch KorespondencrinYrh Zawodach Strzeleckich Gruberowa, Goryńska i Mondralówna z
• Warszawialflki, Nawrocka z A. Z. S., Herre światło na akcję podniecenia opinii puW tych dniach .zakończyła się druga landii, Węgier i Niemiec. Zwycięstwo w tei cerzanka i Wieczorkówna ze śląska i inne.
blicznej przeciwko Rzeszy przez t. zw. pra
seria międzynarodowych korespondencyj- serii odnieśli tym razem Węgrzy, uzysku~
nych zawodów strzeleckich o nagrodę ho- jąc 1.889 pkt. na 2.000 ·możliwych. Drugie
Należy zaiznaczyć, że
Stanoszkówna
-~
i Duch - Markowska zdobyły już puchair
norową Polskiego Związku Strzelectwa miejsce zajęła Kadra z Rembertowa.
W ogólnej klasyfikacji prowadzi w dal dwukrotnie. Obecnie zawody mogą zada
E
A w
Berlinie. f
U Sportowego. W tycn zawodach, jak wiadomo, bierze udział 20 klubów z Polski, Ho szym ciągu Polska przed Węgrami.
cydc1Wać o ewentualnym zdobyciu przez
Dziś w piątek wieczorem odbędzie się
j1edną z tych zawodniczek pucharu na wła
w Berlinie międzynarodowy turniej bokser
sność.
z
Szwecji
Początek zawodów o 10-tej rano. DoI Polslk1. z Polski walczą trzej bokserzy:
„
li
"'
ko(,czenie o godz. 17.
s.zt~łczyń.ski. (wag~ średnia), Klimecki (pół
M
c1ęzka) 1 Piłat (ciężka).
_..
..,.
..,.
119-.. .,.
"'9•
Wraz z tymi zawodami odbędzie się
W czwartek wieczorem odbył się na resowanie gromadząc na torze blisko 2 ty pierwszy krok szermierczy dla pań.
sztucznym torze w Katowicach rewanżo- siące widzów, którzy brali żywy udział w
wy mecz hokejowy między reprezentacja- grze, dopingując zawodników, tak, że caWĘGIERSCY PIŁKARZE POBILI
mi śląska i Krakowa. Niespodziewane zwy ły iniemal mecz upłynął w nieco podnieco-1
HOLANDIĘ 5:2.
cięstwo odniosła drużyna krakowska w sto nej atmosf . . rze.
W Rotterdamie odbył się wczoraj mecz
. Pod koniec meczu ś~ąsk zdobył wyrów
Dłurnym
piłkarski pomiędzy reprezentacją Holandii sun~u 1 :O. Jedyna decyduJą~a o_ zwycięU t
lj
i kombinowaną drużyną węgierską. Mecz stw1e bramka pa~ła w drug1e1 fazie gry ze nuiącą bra~kę, która me została , uznana
przez sędziego, co wywołało głosne pro- ogólnie
ff b f p hf
· lag
k
1
który miał charakter treningowy zakończył strzału Muszynsk1ego.
Zawody wywołały bardzo duże zainte- testy widowni.
znane jako
Uu
Pac~k~ą 1.:tz~.
się zwycięstwem Węgrów 5:2 (2:1).
Zawody prowadzili pp. Trytko i CenDo nabycia w aptekach i drogeriach

Polska prowadzi

D!JS Wlicza DllS(J bakserzv

~ki u~ziałem pię~ciarzy: Niem~ec,
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Zycie ekonomiczne
BAWEŁNA.
Notowania :z: dnia 1 grudnia.

NOWY JORK: loco 8.95, grudzień B.67, !lyi~zeń
lutr 8.4~7, mar.zec 8.45-46, kwiecień 8.%,
maJ ~.2~, czerwiec B.13, lipie<: 8.01, sierpień 7.90,
wrzesień 7.80, październik 7.70
LIVERPOOL: loco 5.20, grudzień 4.80, !tyczeń
4.83, ~uty 4.~3, ~a~zec 4.~3, kwiecień 4.81, maj 4.80,
czerwiec 4. 18, lipiec 4. 16, sierpień 4. 70 wrze5ień
4.65, październik 4.59, li&topad 4.60, grudzień 4.5B,
&ry.:zeń 4.60
Egipska (Sakell.): loco B.lB
Up~e;: loco 6.35, st~czeń 6.20, marzec 6.23, maj
6:25, li.piec 6.27, WN:es1eń 6.27, październik 6.16,
! isto.pad 6.04
BREMA: loco 10.21, styciień 9.00 marzec 9 33
maj 9.36, lipiec 9.39, październik 9.3i
. '
8.5~,

Watutu, dewtzw I akt:ie
ZMIENNA TENDENCJA DLA PAPIERÓW PA~
STWOWYCH.
. .w dzi.ale papierów pań!twowych panował nastrój
nleJednolity, przy dość ożywionych obrotach.
Z premiówek Dolarówka była tańsza 0 25 @:roszy
na eztuce, 3.pro.~. Poż. Inwestycyjna 1 emisji pod·
ni06ła. ~'.ę o l~ grof•Y· 2 emi·sja o 12 groszy, n serie
1 emISJt zwyzkownły o 50 groszy, zaś 2 emisji 0
1

złoty.

W grupie innych pn.pierów państwowych po ustalonych kursach obracano 4 i pół proc. Państw.
P<>ż. Wewnętr:imę, 5-proc. Poż. Konwersyjm1 oraz
4.proc. Poż. KonsolidacyjnQ.
S•proc. Poż. Kolejowa obiegała po cenie 66. 75

LISTY ZASTAWNE - BEZ WIEKSZYCH ZMIAN
Ro-zmiary obrotów prywatnymi papierami loka·
cyjnymi były średnie, ogółem zanotowano w ori~jal.
nych transnkcjach sześć gntunków listów.
- Zarząd Łódzkiego Związku Bokser- rok 1939 ustalony przez Polski Związek
Z fotów stołecznych 4 i pół proc. Ziemskie w
skiego zajął się na swym ostatnim posie- Lekkoatletyczny przy czym żadna z imprez
I Warszawie i 5-proc. m. Warszawy 1936 r. zmian
dzeniu sprawą wystąpienia ze Związku nie została przydzielona Łodzi.
Zarząd
kursO'Wyc? nie wykazały. 5-proc. ru. Wamawy 1933
drużyny bokserskiej Krusche Endera. Za- Łódzkiego Okręgowego Związku LeikkoaHp
1były drozsze o 0.3B proc„ a 5.proc. m. Warszawy
rząd ŁOZB doszedł do wniosku, że Kru- tletycznego postanowił
skierować pismo
Komisja Studiów Ligi Popierania Tu- bdzie podać speęcjalność gastronomiczną dnwne notowano 77.00 proc.
sche Ender winien nadal sport bokserski do PZLA. z zapytaniem, dlaczego Łódź rystyki podjęła inicjatywę sporządzania w danej miejscowości. Wypełni1one kwePAPIERY PROCENTOWE.
111a terenie Pabianic kultywować jako jedy zostahl pominięta, i z prośbą, aby jedna z będzie podać specjalność gastronomiczną stionariusze należy przysyłać pod adrePoż. Inwestycyjna 1 emieji 83.88, 1 emisji «erk
na sekcja bokserska na terenie miasta. Za poważniejszych imprez została przydzie- nych, przy czym współudział w jej przy- sem LPT, oddział w Krakowie.
93.50, 2 c.mi<ji B2. 75, 2 emisji serie 92.00, Doluro" a
3 6erii 42.0Ó, Konsolidacyjna 1936 r. 66.00. Konwcr.
rząd ŁOZB w związku z tym postanowił lona Łodzi.
gotowaniu wezmą m. in. Centralne Chrze
Na podstawie uzyskanych odpowiedzi syjna
1924 r. 6B.SO, K<>lejowa 1926 r. 65.75 (drobne)
skierować list do Polskiego Związku Bok
- Łódzki Okręgowy Związek Piłkar ścijańskie Zrzeszenie Przemysłu Restaura sporządzona zostanie pierwsza w Polsce
Pożyczka Wewnętrzna 1937 roku l4.50:
serskiego z wnioskiem ażeby chwilowo ski stara się wszelkimi rozporządzalnymi cyjnego, Związ.ek Pań itp. Równocześnie propagandciwa mapa gastronomiczna oraz Pai1stwowa
7% L. Z. Państwowego Banku Holnego
81.00
skreślenia drużyny pabianickiej ze Związ- środkami ukrócić objawy brutalności tak zostaną rozesłane do wszystkich dzielnic opraocowany przewodnik po Polsce dla fi% L. Z. Pai1stwowego Bnnku Rolnego
BI.OO
7% L. Z. Banku Gosp. Krajowego 2-7 em. 81.00
ku nie uwzględniać, natomiast przeprowa- częste, niestety na boiskach piłkarskich Polski kwestionariusze, w których trzeba smakoszów.
~~ L. Z. Banku Gosp. Krajowego l emisji 81.00
dzić w tej sprawie specjalne dochodzenie spotykane. Za pobicie sędziego na meczu
1 7o Obi. Kom. Banku Gosp. Kraj. 2-3 em. 81.00
z żądaniem przedstawienia przez towarzy- w Rudzie Pabianickiej, sprawca pobicia,
.
Bo/o Ohl. Kom. Banku Gosp. Kraj. 1 ernisjj 81.00
5'h% L. Z. Bankv Gosp. Krajow. 1 emisji BI.OO
stwo sportowe KE wszystkich faktów : gracz RKS-u, Zubert, został ukarany do5112% L. Z. Danku Gosp. Krajow. 2-3 em. 81.0()
spraw, powodujących konieczność rozwią-1 żywotnią dyskwalifikacją, przy czym ŁOZ I
·
51h% Obi. Kom. B. Gosp. Kr. 2-3 i 3 N em. BI.OO
zania sekcji bokserskiej. Zarząd Związku PN wystąpił z wnioskiem o rozciągnięcie
5'h % Obi. Kom. Banku Gosp. Kraj. 4 em. BI.OO
6% Obi. Banku Gosp. Krajowego 3 emisji 97.00
łód~~iego posta.nowił ponadto ~apro~ono-\dyskwal.ifikacji ~a wszystkie z~iązki spor- 1 ponrrzebU ?. L. Z. Ziemskie w Warszawie (gwar.) 1924 r. wartość
wac wyznaczenie przez Polsk1 Związek towe. Niezależnie od teao sędzia zawodów
~
Bokse;ski specjalni~ uprawnionego ·ctelega zapowiedział skierowanie sprawy przeciwW razie śmierci robotnika Ubezpieczał
W razie śmierci członka rodziny, Ubez kuponu 105.59, Ziemskie w Warszawie 5 serii 6.J..00,
m. Warszawy dawne 77.00, 1933 r. 72.63, drobne 73.00
ta, ktoryby samodz1eJrne rozpatrzył cało- ko graczowi do sądu. Poza tym ŁOZPN na nia wypłaca zasiłek pogrzebowy w wyso- pieczalnia wypła·ca zasiłek pogrzebowy w 1936
r. 72.50, m. Lublina 1933 r. 61. 75, m. Lodzi
1
kształt sprawy względnie wraz z prezesem łożył na Rudz~i KS grzyw:nę pi.eniężną i kości 3-krotnej c•statni ego tygodniowego wysok c ści polowy 3-tygodniowego zarob 1933 r. 64.3B
Łódzkiego Okręgowego Związku Piłki Noż_ zagroził w razie powtórzenia się podob- zasiłku ubezpieczonego. Z zasiłku pogrze ku ubezpieczonego.
ŻYWE OBROTY AKCJAMI.
n.ej nacz. Konopką i preze~e~ Union-Tot~ nych zajść ze ~trony grac.zy te~o klub1t \ bowego wypłaca się przede wszystkim
z,~interesowanie papierami dywidendowymi byringu p. Rodem w obecnosc1 przedstawi skreśleniem z ltsty członkow Związku.
koszty pogrzebu temu, kto je faktycznie·----------------• ło dość duże, ogółem w oficjalnych transak1-jach
ciela Okręgowego Urzędu WF i PW w
W związku z pobiciem po meczu PTC pokrył. O ile powstaje reszta„ prawo do,
znnotowano dziesięć gatunków akcyj.
1
Łodzi oraz w obecności referentów klubu - UT o mistrzostwo kl. A w Pabianicach I jej otrzymania mają kolejno: żona lub Co nas po pracy rozweseli ? . Kursy ks~~ałtowały się niejounoHcie, prze .1a7ał
Jednak nastcoJ słabszy.
KE i zarządu ŁOZB. Delegat PZB na pod w dniu 20 listopada sędziego zawodów mąż, dzieci, wnuki i czlonkowie pozosta-:
Z banków zakupywano akcje Banku Handlowestawie całkowitego materiału, powziąłby Wydzial Gier i Dyscypliny ŁOZPN posta- łej rodziny, jeżeli żyli z nimi we wspólnym I CASINO: - Królewna Snieżka.
go
po
cenie _o 50 groszy podwyższonej oraz skeje
1
CAPITOL: - Powrót Arsena Lupina. Banku Polskiego, które odchyleń kursowycL nie
ewent. decyzje lub prz~dstawilb~. całość n~V.:ił na posiedzeniu .za.wez\~a~ pr~edsta- 1 g?spodarstwie d~mowym lub by·li przez
wykazały.
CORSO; - Byłem gangsterem.
sprawy PZB. Do czasu mterwenCJI PZB za w1c1ela PTC aby udz1ellł wy1asnien. Wy- niego utrzymywa111.
Bank Polski 131.00, Bank Handlowy w W.wie
rząd Łódzkiego Okręgowego Związku Bo~ dział Gier i Dyscypliny postanowił zagro-/
EUROPA: - Lord Jeff.
51.50.'. Cukie~ 35.00, W.ęgiel 34.iS, Lilpop 91.75, 'Io.
serskiego postanowił dymisji zgłoszonej zić drużynie pabianickiej, że w wypadku i
GRAND KINO: - Gehenna.
drzeJow 20.aO, Norbim 93.50, Starachowice ,1;1. 75,
przez p. Borkowskiego jako wiceprezesa powtórzenia się incydentów, będzie ona WIECóR WOKALNO _ MUZYCZNY.
IKAR: - I. Piętnastolatka; II. Błękitna Żyrardów 60.00, Huberhusch 60.50
Związku nie przyjmować.
musiała wszystkie zawody o mistrzostwo
. .
.
.
załoga.
r. rnł ,n A ZTlOŻOW A.
_ Dwaj łódzcy s9dziowie bokserscy rozgrywać na terenfe Łodzi.
W medzielę, d.n1a 4-go g~u?111a br._~
JAR: - N.a scenie: Sprawki i zabawki;
'!
ARSZAWA, 2.12. - Urzędowa ceduła giełdy
zostali wyznaczeni przez Polski Związek
- W związku z ostatnimi zajściami na· g.odz. 17.30 w. sali tow.arzy~k1e1 Pols~1ei
na ekranie: Takie są dziewczęta.
zbozowo - towarowej za 100 kg za townr standar·
towy lub średniej jakości, parytet wagon Warsza•
bokserski .na punktowych niedzielnych me meczu Sokół (Łódź- - KP Zjednoczone li Y.MCA w Łodzi ul. Mon,1Uszk1. 4a star~.n1e~n
METRO: - Piętno przeszłości.
w ha.ndlu hurtowym przy dostawie bicź3cej:
czów eliminacyjnych o mistrzostwo Polski, o tytuł mistrza .klasy C, zostało ~karanych Działu Chłopców ~,dbędz1e się „W1eczor
MIMOZA: - Dziewczyna szuka miło- wa, Pszenirn
rzerwona szkliil a 22.25 - 22. 75. jedno.
a mianowicie p. Kardasz został wyznacza- kilku uraczy I-ej drużyny KP ZJednoczo- wokalno-muzyc.zny ·
ści.
lita 20.00 - 20.50, zhierana 19.50 - 20.00, żyto I st.
ny na mecz Elektrit - Goplania w In:>- ne, gct°yż według protokółu sędziowskiego
w. P.rogram1e: ske~z, występy solo:ve
OśWIATOWY: - I. Pensi(""
13.75 - 14.00, mi,.ka pszenna gnt. I wy~. 35.pror.
~9.0~ - 42.00. 50.prnr. '.i6.00 - ~Q.00. mnk• żytnia
wroctawiu, zaś p. Borowski na mecz Le- nawoływali oni swych kolegów do brutal- młodz1ezy sz~?ł sre?~1c~ oraz ~espo~u iaz Il. Rycerze stepu.
·
wyciągowa 30-proc. 26.56 27.00, gat. I 55.proc.
chia - Strzelec (Janowa Dolina) we Lwo nej gry. Ukarani zostali dwu1~iesięczn~ dy z~wego .uczn1ow M1eisk1ego G1mn. 1m. J.
OAZA: - Linia Maginota.
24.50 - 25.00 rnzowa 95-proc. 19.50 - 20.00
wie.
skwalifikacją Placek, Stelmasiak 11, Sikor- Piłsu?skiego. „ .
.
PALACE: - Dziewczątko z Vui1•tP.
~OZNAŃ, 2. 12. - Urzędowa ceduła
giełdy
_ w dniach 3-4 grudnia odbędz;f'. ski, Zych i Niewiadomski. Poza tym gra- Bil.et.y ~e1sc1a w ceme 50 groszy dla PRZEDWIOśNIE: - Granica.
zhozowo . towarowej w Poznaniu.
Ceny orienrnryjne: pszenira lB.00 - 18.:;o, zyto
się w Poznaniu ogólnopolska konferencja cze II-ej drużyny KP Zjednoczone Korze- młodziez~ 1 7 grosz~ dla .dorosłych.
RIALTO: - Marnotrawna córka.
13.40 - 13.65. mąka ps7enna gat. I wyc. 35-proc.
sędziów bokserskich, na którą jako dek niowski i Koterwa zostali rów,nież ukarani
Dochod z powyzszeJ imprezy prz-eznaRAKIETA: Granica.
35.75 - 37.75. 50.pror. 33.00 - 35.50, mękn łytnla
crat ŁOZB wyjeżdża przewodniczący Wy- 2-miesięczną dyskwalifikacją a kapitan ·ctru czony jest na Gwiazdkę ~la najbiedniejSŁOŃCE: - I. Pensjonarka, li. r« wyc. 3~- proc. 24.75 - 25.50, gat. I 50-proc. 23.75 24.50, ~5.proc. 23.00 - 23. 75
działu Spraw Sędziowskich p. Kubiak.
żyny Pijanowski za odmówienie podania szych chłopców naszego miasta.
cerze stepu.
2. 12. - Giełda zboź.owa notuje !"a
STYLOWY: - Zabronione szczęście. !OO LóDź,
_ Sprawa meczu piłkarskiego ŁKS - nazwisk usuniętych z boiska piłkarzy. zokg: Żyto 14.25 - 14.50, męka pszenna wycięg.
UT. jeszcze w bież. roku jest aktualn~. stał ukarany dyskwalifikacją 6-tygo.ctmową PORADNIA DLA BUDUJĄCYCH MODELE
TON: - Marco Polo.
3~ - pror. 40.00 - 41.0fl. 50.proc. 36.50 - 37.50.
mecz odbyć się ma w najbliższym czasie
- Jak się dowiadujemy, Łó~z~t (_)kręZarząd Obwo<IJ-%~~!~~~~ LOPP po<laie do I ZACHĘTA: - I. Przy drzwiach zam- fo-pror. 34.75 - 35.75. pastewna 12.00 - 14.0(l,
męka p~1enna III ~al. 65. 75-pror. 22.00 - 23.fJO.
przy czym dochód będzie przeznaczony na gowy Związek Bokserski z~roc1ł się .do wiadomo~ci ogółowi modelarzy, że niezależnie
kniętych; li. Zaginiona wyspa.
rnzowa
95·proc. 26.50 - 27.50, mnlra żytnin J?at. I
PZB z propozycją wystawienia do d~~zy- od. u!uchomienia .Dr~cy. ~v Mode~arni ObwodoPomoc Zimową.
50-proo~. 26.25 - 27.2'i, 55.proc. 24.75 - 25.75, raWINSZUJEMY.
- Rozgrywki piłkarskie o mistrzostw.o ny reprezentacyjnej przeciwko Eston11 - ~vei i urrz~·stęomeni.e 1e1 sze;okun masor:i zaMwa 95-pror. 20.00 - 20.!'iO. Tendf'n·b •nokoinn
Jutro. Franciszkowi.
łódzkie; klasy A zostały w tym roku dcf1- Rotholca zamiast Lendzina, i Moszkowicza '..~t~;=~~~~an~f:· 0~~;.~r~y~~,e~V \;~ndcn~~ r~::
Wschód słońca 7.25.
nitywnie zako1'1czone, a zaległe zawody z zamiast Szymury.
czwartek każdego tygo-dnia w godz. o<l 17 do
Zachód sło 1 \ca 15.26.
pierwszej rundy drużyna UTlb rozegra na
Tymczasem w PZB rozważają sprawę J19 ':"rzędować będzie instruktor 1:nodelarstwa
Długość dnia 8.01.
wios.nę roku przyszłego.
zastapienia również w tym meczu KGW3 · lotmczego w Ośrodku Propagandy i Sprzedaży
Kalafioroiwa zupa, wątróbka cielęca z
·
f' · I
1 'k.
W · · I· ·
De zi'a LOPP. ul. Piotrkowska 149, który hed.zie udzie
Ubyło dnia 7.17.
Przed kilku dniami ukaza ł się o ICJa ny .ews 1ego yrzez
ozn~a oew1~z~._
cy Ilał bezDłatnie fachowych porad 1. zak·resu bu- l
ka1rtQfeJkami, 12:alaretka cytrvnowa.
Ty:dzień 49.
kalendarzyk imprez lekkQ.ątletycznych na 1est soodz1ewana w 'd111ach naibl1zSZY,Cb. dow:v modeli Jot11i~zyc1'.
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,,Kopciuszek z kuchni 11 w salonie.

Narady szefów sztabów

państw bałkańskich/

JAK ZACHOWAĆ ŁADNY WYGLĄD?

w pfrkalowgch fariuchach

fiosposi~

Nowoczesna gospodyni gotująca wła-1 odsłoniętt::, gdyż osiada ua niell kurz 1 r~kawiczki ·uylyby tylko pn~szkodą. Paobiad i sprzątająca mieszkanie wsiąkają zapacby, których żadne perfumy a111,:1a;r:·;y wówczas po skońc;:onej pr:icy o
- nie powinna wyglądać przy tej pracy nie „wyplenią", dopóki się głowy nie u- c!e.i:ynfekrji rąk - ściślej - o usuni~ciu
jak pani Dulska ... Kobieta, która spędził~ myje. Zresztą włosy powinny być oslonię l1rzyukich zapachów, jakie na nich dość
przynajmniej pól dnia przy zajęciach do- te, jeżeli nie chcemy znajclowac później
trwale zostają.
mowych narażona jest oczywiścię na różwłosów w zupie.„
Odór ryby - łatwo usunąć, myjąc ręne przykrości: ręce czernieją i pękają,
Idąc do kuchni pani oczywiście! ce w wodzie rozcieńczonej wodą utlenioną
'"'"'-'-"·--~·'' ..
. ..~„,···
czerwienieją i stają się szorstkie przy zmy nie pudruje twarzy i nie maluje ust. Po··~ rrtolpo~cji:. łyżec~kda ?d cz_arnejkkawydwo Iw Atenach odbywały się narady szefów sztabów generalnych Ententy Państw Bal
waniu i obieraniu jarzyn, włosy przecho- żytecznie jest jednak zmyć twarz letnią c.y u emonei na i111e uzą m1secz ę wo y. Ik , k' h N d. ·
•
· 1 • greck.1,
.
.
d
ans 1c . a z Jęciu - c d 1ewe1· k u prawej· - szer0 wie
szt ab,ow: ru11t'JrtSKt,
dzą zapachem rosołu i cebuli, paznokcie wodą, lub skropić ją wodą różaną i naZapach ce b u11 - usuwa ciep 1a wo a
t
k' . .
ł
. . k.
A
At
h
.
,
1
urec I 1 jugos ow1ans i, '.la uwor...:11 1<D1eiowym w enac •
się łamią, kurz wdziera się wszędzie: ni- trzeć kremem odżywczym, niech skóra ko rozcieńczona kilkoma kroplami amoniaku.
Zapach drobiu - można usunąć skraszczy włosy i cerę.
rzysta przynajmniej do południa z odpoPani je.cLnak po skończonych zajęciach czynku; krem zaś nie da dostępu kurzom piając ręce naftą i wodą kolońską zmiesza
chciałaby wyjść do miasta, do znajomych wytrzepywanym z kilimów i tapczanów ... ną w równych ilościach. Następnie zmyć
do teatru z mężem, zobaczyć swoje przyPrace gospodarskie powinno się wyk0- ręce w wodzie możliwie gorącej.
jaciółki. ślady gospodarskich zajęć
po- nywać w miarę możności w tanich rękaw1
Plamy od jarzyn - nie mydlić rąk,
winny zniknąć, jak za dotknięciem różdżki czkach gumowy przy myciu naczyń, sta- lecz wytrzeć je :najpierw energicznie poUllUCHOĄIOllA
W
czarodziejskiej...
rych zamszowych - przy zamiataniu czy meksem.
Plamy od owoców - wytrzeć ręce
Główny okres twórczości wynalazcy biorczy Jakub Cronberger zorganizował po
Jeżeli zatem chce zachować ładny wy- innych zajęciach. Przed nałożeniem ręka
J drukarstwa, Jana Gutenberga przypada na czą tkowo wysyłkę książek do krajów amegląd i białe ręce musi przede wszy- wiczek - wysmarować ręce kremem i pa- octem lub kwasem cytrynowym.
Zachowanie tych ostrożności zapewni Jata od 1445 do 1455. Gutenberg zmarł w rykańskich. Było to bądż co bądź wielkie
stkim pomyśleć o odpowiednich „zabie- znokcie „natrzeć" mydłem marsylskim, by
mydło dostało się p.o'd paznokcie.
pani ładny ~ygląd ~d rana do wieczora i 1468 r. w rodzinej Moguncji nad Renem, ryzyko. Po jego śmierci, syn Jan Cronbeigach" w toku czynności gospodarskich.
Niektóre prace gospodarcze musimy w eleganckim salonie lub partii brydża, dotnawszy wielu rozczarowań. Z tego mia ger realizował dalsze plany ojca, nabywaDo pracy w kuchni i do sprzątania 111ie można „donaszać" starych sukien wi- ·niestety wykonywać bez rękawiczek. Przy nikt nie pozna w strojnisi „kopciuszka z sta epokowy wynalazek „czarnej sztuki" jąc wielkie plantacje i kopalnie w ~~rksy
drukarskiej rozpoczął swój zwycięski po- ku. W 1539 r. zawarł z Meksykiem układ,
zytowych czy biurowych. Suknie są zwy- obieraniu owoców, preparowaniu drobiu, kuchni".„
chód początkowo do krajów sąsiadujących na podstawie którego wysłał tam swych
---ooo--kle dopasowane, ściśnięte. w pasie paskiem
z Niemcami. Później opanowana została re- dwóch pomocników, Włocha i Hiszpana,
lub draperią, zachodzą wysoko na szyję,
szta
Europy. Wcześnie dotarła wieść o za- ażeby na gruncie amerykańskim założyli
rękawy mają obcisłe. Taka suknia tamuje
Jetach tego wynalazku do Hiszpanii. Nn pierwszą drukarnię.
Z własnego, jak na
ruchy i jest niewygodna - wełniana zaś
przełomie
15
i
16-go
stulecia
król
Karol
I
owe
czasy
doskonale
wyposażonego
przed
czy jedwabna nasiąka zapachami, a niezaprosił
do
Hiszpanii
pierwszych
drukasiębiorstwa
w
Sewilli
Jan
Cronberger
odpodobna prać ją co 2 dni.
rzy.
dał do dyspozycji swej filii część urządzeń
Do pracy w gospodarstwie trzeba sożyciu.
I tak w r. 1500 przybył Jakub Cronber technicznych. Według zawartej umowy,
bie koniecznie uszyć płócienny lub perkaUśmiech to nie zewnętrzny objaw. W albo myśli zbrodnicze. Ale to są uśmiechy ger z Kolonii do Sewilli. W tym ;-:lłudnin- drukarnia w Meksyku miała stanąć na talowy fartuch - suknię w jasnym kolorze,
wo-hiszpańskim mieście portowym ~:onceri- kim samym poziomie jak drukarnia w Sewil
zapinany przez cały przód na guziki, by nim bierze udział serce i umysł, charakter sztuczne i fałszywe.
Prawdziwym
uśmiechem rozwesela trowały się stosunki handlowe z nowo od- li, produkując dziennie 3.000 arkuszy! Już
łatwo go można nakładać i zdejmować. oraz cała twarz. Są uśmiechy, które wyka„
zują na pierwszy rzut oka, że stworzyła je człowiek drugiego, smutnego a nawet cza krytą Ameryką. Założona przez niego dm- wówczas więc znamionował Amerykę wiei
.r:ateriał musi być łatwy do prania, krój
fartucha swobodny, nie tamujący ruchów; dobroć i miłość. W jednej chwili można sem i zrezygnowanego. Uśmiechem zdoby karnia rozrastała się dzięki poważnym za- ki rozmach. Pierwsza drukarnia na kontydostateczny dekolt (przy rozpalonej blasze się spostrzec czy uśmiech jest objawem wa się w życiu wiele. Powodzenie, mają mówieniom ze strony władz kościelnych i nencie amerykat1skim · uruchomiona zosiatek, częstokroć serce dzieci i kobiet, zdo- świeckich. Oparta na takie: podstawach la w Meksyku w 1540 r.
jest tak gorąco„.) i kórtkie rękawy nie przyjacielskim czy wrogim.
gospodarczych i dzięki dobrym stosunkom
Wielkie to wydarzenie p·zeszło do hibywamy uśmiechem.
sięgające łokcia. Na włosy - chusteczka
Są oczywiście i takie uśmiechy, które
Uśmiech, z którym wchodzi się ·do po- firma zyskała sobie rozgłos,
nawiązując storii, jako pierwszy
wzorowy przykład
przewiązana z tyłu. Włosy nie mogą by~ jako maska pokrywają ból, rozpacz, złość
koju ciężko chorego działa nieraz cuda i także kontakt z „nowym światem". Mimo I współpracy europejsko-amerykańskiej.
·
przywraca choremu zdrowie. Z uśmiechem rozległych interesów w Europie, przedsięna ustach idzie na śmierć skazaniec, aby
HOllCEIOWBGO. dodać otuchy tym, którzy na niego pasnoręcznie
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Pierwsza drukarnia wMeksyku
ZOIT6&A
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7dobgwa sit;

bardzo wiele. -

2 i pól m~ liona dzieci w lmerrce

trzą.

Uśmiech sztuczny, fałszywy, nie trwa
długo, gdy tymczasem uśmiech prawdziwy, pochodzący z dobrego serca, z duszy
Renegaci polscy, którzy lubią swoją
jasnej, kochającej cały świat, nie schodzi
z twarzy człowieka i pozostaje na niej własną ojczyznę przedsta,xiać w najgorszym świetle, często występują z uszczypli
wiecznie.
Starajmy się więc, aby inasze oblicze wymi docinkami na tle zbyt wielkiej ilości
analfabetów w Polsce.
Złośliwi krytycy
zawsze rozjaśniał blogi uśmiech.

nie

uczęszcza

nie wiedzą o tym, że analfabetów mamy w
krajiu, a nawet w Stanach Zjednoczonych nie przedstawiają '..
stosutiki
szkolne w tak różowym świetle, jakby się
zdawało. Przyznać trzeba, że w Stanach,.
gdzie przemysł jest rozwinięty mamy szkół
w Ameryce pod dostatkiem, lecz w stanach
agrarnych nie przedstawiają się stosuriki
szkolne lepiej od stosunków w Polsce.
Narodowe Stowarzyszenie Freblówek,
znane pod firmą: The National Kindergarten Association ogłosiło ubiegłego miesiąca, że w Ameryce jest przeszło 2.500.000
dzieci, nie mających sposobności, uczęszkażdym

PODSŁUCHANE
DOCHODOWY INTERES.
- Tfu, panie, ten tytoń, który pan pali, strasznie śmierdzi - mówi urzędnik do
woź,nego.

Fragment z meczu hokejoweae na sztucznym lodowisku w Katowicach,
drużynami W.!. V. Wiedeń - a drużyną Dąb - Katowice.

GllY de T~RAMOND
,

~ZCZĘSCIE
PJ\NNY

CELINY

pomiędzy

- Panie radco, pan jest już piąty, któ
ry mi na to zwraca 'dzisiaj uwagę, ale
wszyscy inni panowie dawali mi po zło
temu, żebym sobie kupił lepszy.

Iwan Sangor pomyślał może, że ta suma jest cudownym
zabezpieczeniem na przyszłość. Może także ustąpił
l
pod błagalnym spojrzeniem Marty.„ Milczał przez kilka
sekund, po czym podnió~ł głowę i wyrzekł tonem pełnym
pogardy:
- Dziecku będzie z pewnością lepiej u nas, niż u pani, to widać od razu.
Kobieta skierowała się w stronę wyjścia, nie obdarzając opuszczonego dziecka nawet jednym spojrzeniem.
Sangor zatrzymał ją jednak i podał jej cekin, podobny
do tych, które lśniły we włosach Marty.
rzekł do nieznajomej,
- Niech pani to weźmie która w pierwszej chwili nie zrozumiała znaczenia tego
gestu. - Wyryłem tutaj swoje inicjały: I. S.: Iwan Sangor. Gdyby się pani kiedyś rozmyślił.a i chciała odebrać
dziecko, wydam je .tylko za zwrotem tego cekina... To
będzie nasz umówiony uiak bez względu na to, czy
pani sama się zgłosi, czy też ktoś inny.
Nieznajoma zawahała się, po czym wzięła cekin, schogo do torebki i wyszła z wozu.
Kroki jej z wolna
cichły, aż wreszcie zgubiły się w oddali.
Marta trzymała dziecko w r.amionach, nucąc smętrią
piosenkę cygańską o tąjemniczych słowach.

wała

VI.
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Nie było jeszcze si6dmej rano.
Samochód, prowadzony wprawną ręką Floscha, zbliżał się jouż do Żakowic. Wszystko odbyło się najnormalniej w świecie. Nie pozostawili za sobą żadnych śladów

wizyty w banku oprócz nieszczęsnej „zguby" w gabinecie dyrektora. Bez żadnej przygody dojechali do Ko!t1szek, minęli miasteczko i znaleźli się na drodze do Łod;~i.
Wszystko pozwalało przypuszczać, że jeśli do miejsca
przeznaczenia dotrą przed dziewiątą, będą uratowani.
Ody dojechali do małej stacyj'ki Żakowice, Nata kana lewo i przejechać tor kolejowy.
- Są z pewnością w tych lasach - oświadczyła. Odtąd trzeba jechać
wolniej, bo muszę odnaleźć ich
znaki.
zała skręcić

Ona jedna tylko wiedziała, jakimi to zna·kami posłu
Cyganie i żebracy, aby swoim wskazywać drogę.
Z czołem, opartylł'I o szybę auta, Nata spoglądała,
uważnie to na lewą, to znów na prawą stronę drogi. Samochód posuwał się tak wolno, że o każdej innej porze
niewątpliwie zwróciłby "a siebie uwagę.

- Czy nic nie widzisz? - pytał zaniepokojony Langman, raz po raz nerwowo spoglądając na zegarek.
Odpowiadała tylko przeczącym ruchem głowy.
Nagle drgnęła i położyła zdrową rękę na ramieniu
Floscha, który natychmiast zatrzymał \VÓZ.
- Niech pan spuści szybę, dobrze? - rzekła. Flosch
zaczynał się już również przejmować.

Utkwiła

spostrzec

wzrok w

przydrożnym

można było wycięte

Redaktorzy; 11 ;-·,zelny i działu politycznego - Franciszek Probst; działu krajowego i lokalnego - Roman Furmański; dzialiu
:portowego _ Klaudiusz Lityński; kroni•ki lokalnej - Feliks BąbQI; za ogłQ~zęni~ i artykuły reklamowe 9dp_. J. P..awłlkówn~

drzewie.
Na korze
scyzorykiem litery, podob-

szkół

czania do szkoły, zaś drugie 2.500.000 dzie
ci pobiera naukę tak marną, że jej za nau:~ę
nawet uważać nie można.
ekaw~czki

i...

nic wiecei.

_,Ubrane"" girlsy.
Ponieważ w New Yorku pojawiły się
protesty, że dziewczęta występują nago
w burleskach itp. wladze kazały im się ubrać. Jeden z magazynów wpadł na dobry
pomysł i knał się swym naguskom ubrać

w rękawiczki.
Dziewczęta

mialy

na sobie

rękawi-

więcej. Ale nikt już nie mógł
powiedzieć, że były obsolutnie nago. Prze
cież miały na rękach rękawiczki...

czki„. i nic

ne do dziecinnego rysunku. Były to może litery, a może
zresztą coś innego. Dla Naty miało to jednak widocznie
decydujące znaczenie, gdyż oświadczyła zupełnie pewnym
tonem:
- Przejechali tędy. Musimy skręcić na szosę na prawo. Ta droga prowadzi do Andrzejowa. Trzeba będ7.ie
tam jechać, bo w Oałkówku nigdy się nie zatrzymują.
Osada jest za mała.
Flosch usłuchał.
Droga długo nie potrwa - mówiła Clalej. - Z peodnajdziemy ich wkrótce.
- A jeżeli już stamtąd wyjechali?
Nata uśmiechnęła się, mimo że położenie było wcale

-

wnością

gują się

Mimo wrodzonej spostrzegawczości i wieloletniej
wprawy, Nata nie odkryła nic, co by świadczyć mogło
o bliskości ojcowskiego wozu. Odnajdywała jedynie obce
znaki, prawdopodobnie jakiejś drużyny harcerskiej. Nie
było jednak nawet śladu umownych znaków jej rodu.

do

nie

wesołe.

- W pięć minut dogonimy ich - odparła. stara szkapa idzie znacznie wolniej niż auto.

Nasza

Była zupełnie pewna siebie. Jej spokój wobec coraz
silniejszego podniecenia towarzyszy był wprost imponujący. Zapewne cierpiała jeszcz! z powodu rany, ale nie
dawała tego poznać po sobie.

Siedziała przy prawych drzwiczh:ach, bo z tej w1aśde
strony spostrzegła pierwsu znaki.
Samochód posuwał
się teraz o wiele szybciej. Ody minęli letnisko Gałkówek,
Nata znowu zażądała, aby Flosch zwolnił biegu. Odnalazła widocznie nowe znaki, gdyż po pewnym czasie
oświadczyła:

- Jesteśmy na dobrej drodze. Zbliżamy się do celu!
Nowa otucha wstąpiła w serce: jej towarzyszy.
Nagle Nata wykrzyknęła radośnie:
- Patrzcie!„ Patrzcie! Tam, przed nami„.
Wydawca: Jan Stypułkowski.
Odbito w drukarnii ul. żwirki 2 w Łodzi.
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Junackie Hufce Pracy
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się posiedzenie organizacyjne Grodzkiego ce ntralnym" .

drOAft(h fOZftOJ•o • Komitetu
Obywat7Iskie~o
Zbiórki n~ „ściNa zakończenie doko nano wyboru Kogacza Okr.
1m. Eug. Kw1a tk1rn1 mitetu Wykonawczego, przy czym w
łi&

Łó dzki ego

jak następuje. Junak obiera sobie zawód
J.1mackie Hufce Pracy uczyniły dals zy, · wodach. Mianowicie - na ślusarzy, ślus:i
sa
m _ podług własnego upodobania i
samochodopoważ1ny krok na drodze swego rozwo ju. rzy maszynowych, ślusarzy
zdolności.
Ponieważ szkolenie zawodowe
P~zystąpiły rlo podstawow ego rozszer ze- wych, ślusarzy precyzyj.nych, kowali, toka
w junackich Hufcach Pracy odbywa się
rzy metalowych, spawaczów, monterów sil
ma ram nauki zawodowej junaków.
na koszt państwa, przeto wybiera się don
Dotąd szkolenie zawodowe w Jun a- nikowych, wiertników i s tudniarzy do stu
tylko
tych junaków, którzy w ciągu pierw
ckich Hufcach Pracy przechodziło rac zej dzien artezyjskich, kotlarzy, stolarzy bud0
szego
półrocza, odznaczają się gorliwookres prób i do świadczeń. Ograniczało si~ wlanych, stolarzy meblowych, rymarzy, ści ą w pracy i którzy mają odpowiednie
d-0 szczupłej liczby zawodów, obejmow ało cholewkarzy, rękawiczników, białoskórni
ków, lakierników, czapników, szklarzy, bla wykształcenie (4, 6 lub 7 oddziałów szko
niewiele młodz ieży.
W listopadzie br. skupiono junak ów charzy, piekarzy, cieśli murarzy, elektro- ły powszechnej,
.
. ślzależnie
t
.odk zawodu).
kl t Szk1)
.
przeznaczon ych do kształcenia zawodow e- monterów, clektroinstalatorów, hutników 1e nie w rzem10 c rwa, Ja zwy e ermin
go - w specjalnych batalio.nach i kom pa metalowych, palaczy kotłów parowych, rzemieślniczy, 2 do 3 lat; potem junek
wdow.ników drogowych, nadzorców ro- zdaje egzamin i otrzymuje świadectwo rze
niach szkolnych. Te szkoln e oddziały junackie mają siedzibę w kilku ośrodka eh bót wodno-mel:oracyjnych, sklepowych 1 mieślnicze. Szkolenie junaków na wykwaprzemysłowo-rzemieślniczych kraju. Z ko- magazynierów · spółdzielczych , pomocników lifikowanych robotników przemysłowych
d
· d · h f b k h
·
szar swych uczęszczają junacy na natt kę kupieckich, drobnych kupców i stragania- o db ywa się przy o· powie me
a ry ac
itd.
do różnych warsztatów rzemieślniczy eh, rzy, samodzielnych rolników, kelnerów,
Ze wzrostem liczebnym Junackich Hufdo większych wytwórni i fabryk on.z na boyów i portierów hotelowych, obsługę
okrętową (stewardów), kamieniarzy, b ru- ców Pracy, którego się domaga powszech
kursy zawodowe.
Nad dobroczy.nnym znaczeniem szko Ie- karzy, betoniarzy.
ny głos opiinii, liczba młodzieży junackiej
Zasady kształcenia zawodowego w Ju szkolonej zawodowo wzrośnie niewątplinia zawodowego w ogóle nie potrzeba s ię
rozwodzić.
W przede dniu znacznego u- nackich Hufcach Pracy przedstawiają s ię wie jeszcze bardziej.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11:11_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. . ._
przemysłowienia Polski przysparza o no
przemysłowi i rzemiosłu oraz innym gał ęziom naszego życia gospodarczego b iegłych zawodowców, a zarazem odcią Ż3.
przeludnioną wieś o"d nadmiaru rąk rob oczych, podnosi kulturę gospodarczą kra ju,
łódzkim.
przyczynia się do spolszczenia band lu,
Znaczna poprawa. dróa: w naibliiszej ()koli- na<l<..'. kontynuowane z tym samym rozmachem,
przemysłu i rzemiosła.
cy ŁO<.lzi jest dowodem, że Wydz iał Powiato- ca w latach ostatnich, istnieją widoki, że sieć
Ogółem we wszy,stkich jednostkach ju- \\Y ocknął sie wreszcie pod czyjąś sorezystą komunikacyjna w powiecie łódzkim, zaspokoi
nackich szkoli się obecnie zawodowo 3472 ręką z dotychczasowego odr ętwienia. bo gosoo za JJt re lat potrzeby tutejszej ludności.
W cią gu ostatnich 3-ch lat bowiem, nie tyljunaków i 256 junaczek. Kształcą Junack ie darka drogowa weszła w końcu na właściwe
Hufce Pracy tę młodzież w 40 różnych za tory. Jeżeli to, co robi obecnie, będzie iednak ko us unięto niebezpieczne wyboje, lecz z!ago.
dzono karkołomne luki i wiraże na niektórych
szlahch i wybudowano szereg nowych o<lcinków drogowych, skracających tra sę i pozwalaPOLSl(IE BIURO PODR<'>ŻY
jących zyskać na czasie. Wprawdzie są to prze
ważnie drogi bite. :.ecz mogą być używane z
powodzeniem do czasu, kiedy Wydział Powiat\J
wy przeznaczy le jako po<lkła d pod przyszłą

ski ego". Obrady zaga ił wiceprezes ZarząJu
Okręgowego L. M. i K., dyr. Wolczy1'tski,
informując zebranych licznie przedstawicie
li społeczeństwa o uchwale powziętej na
posiedzeniu organizacyjnym odbytym przed
kilku dniami w Urzędzie Wojewódzkim.
Z kolei powołano prezydium posicdzenie w składzie pp.: przew. - Pągowski oraz kpt. Sułkowski, Kafanke, Remba, Cebrzyński, i nż. T atarski, sekr. p. Janiszewski,. po czym referat na temat akCJi
zbiórkowej na ścigacza wygłosił red . Jan
Stypułkowski. Na wstępie zwrócił 011 uwagę na konieczno.ść obudzenie w społeczcrłstwie czujności, ni ezbędnej w pracy nad
I'
.
t
h
d , p 1 k1
rea izacJą mocars wowyc za an
s •
Postulatem chwili jest sprawa morza, będącego integralną czę ścią naszego życia go
spoda:rczego i politycznego. Winna ona być
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nawierzchnię ulepszoną.
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decydujący.

Stąd wszyscy musimy asystować przy
budowie potężnej floty polskiej.
Referat nag rodzono oklaskami, po czym
zebrani pod.jęli jednogłośnie uchwałę treści
następuj ącej:

„Zebrani w dniu 1 grudnia 1938 roku
w sali Rady Miejskiej na organizacyjnym
zebraniu Komitetu Grodzkiego Fundacii ś<:i
~acza Okrę.gu Łódzkiego im. wicepremiera
inż. Eug. Kw iatkowskiego - postanawiają przeprowadzenie intensywnej zbiórki, by
do dnia 1 wrześn ia 1939 r. potrzebna kwo-
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budowy kolejki na K .a sprOWY?.

„

cH

nio,sła. do!ąd sumę wpł~wów brutto (do
pazdz1ermka b r. włącznie) 1.235 tys. zł.
Całkowity koszt budowy kolejki wyniósł
3.396 tys. zł. Jeżeli od wpływów brutto od
J'czymy
koszty eksploatacyi·ne oraz koszty
1 ,
.
ogol1ne, zysk w okresie od marca 19.>6 r.
do końca października br. wynosi ok. 594
tys. zł.
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C.O. P

ak wiadomo do zad ań Komitetu Micjski ego należy: 1) organizacja zbiórki na te
renie miasta wydzielon ego ; 2) kontrola
wszechstro11na akcji zbiórkowej na pollległym terenie,· 3) .p ropaga nda zbiórki· n1a .-:.c1·
~
gacza z własnej inicjatywy ; 4) współpraqa
w akcji propagandowej z Wojewódzkim
Komitetem.

w

1
0 1
UL. ~RA,UOUTTA 9° fr. I p. 'tel. 262-98: o~ó~n~i 22~ m. \~P~z;li 0 ~o~~nfa oio ~g~~'.
przy1mu1e od ~ :-- 11 r. I od 6 - 9 w1ecz. bruku. Przy ul. Rzgowskiej natomiast ułożono
Pot:iąe
W medzi.ele i sw1ęta od g 12.30 .Po poł. ze współudziałem wlaścicie'·i nieruchomości
Dla sk6rn1e chorych godz. amb. od IO-ll 1 5-6 w. 5250. m kw. chodn.ika z płyt .betonoWYch oraz
I
zaloiono oko ło .2 1 pól .km z1eleńcó'"'.· co podniosło w wysokim stopnrn warto~ć ulicy zarów
•
no po<l względem k0111unika.cyJnym, jak i esteCena Zł 5.60
S/Xll:
Specjal. chor. dzieci i wewnętrzne
tycznym;
PO"'i••
I
POWRóCILA
2) Za wiaduktcih u \\'Ylotu ul. Pomorskiej
PU
LIMANOWSKIEGO 117.tel. 268-44 fr. lip, wybrukowano ·ctO'iazd do osiedla TOR. dzięki
przyjm. Qd) 2 - 2 i od 4 - 7 wiecz.
czemn mieszkańcy osiedla uzyskaj ą wYsoce do
godn e połą czenie z Łod zi ą, zwłaszcza, że na
DB.
cdcinku tym ma być wkrótce uruchomiona koB
munikacja autobusowa;
od 7 do 12/XII.
Cena 16 gr. 80
3) W Konstantynowie przebudowano 1250 m
Spet. chorób skórnych I wenerycznych
b. ulicy wy'oatowei w stronc Lutomierska, co
PIOTRKOWSKA 161, tel. 24-521, stanowi 10 ooo m kw. bruku;
4) Na dro<lze Łódt - Aleksandrów - Podprzyjmuje od godz. 8 _ g rano,
Wgt:łeezka
od 12 - 3 I od 7 - g wlecz.
dębice przebudowano 1200 m b. nawierzchni
niedziele i śwleta od g - 1] rano.
szabrowei na b rukowaną, co wynosi 7200 m kw
Cena :sł 8S gr. 50
Od 8-U/Xll.
bruku;
.:i
L Z'
k
k"
5) Na drodze Łódt - Brzeziny u łożono na
Dr •e· earya. ••m ews 1 wierzchnię
z kostki bazaltowej na przestrzeni
C1lor0bY WłllłfYCZ,.e, aoca<>ptcłowe i skórne 1 i pól km., a na p rzełomach ogółem 5000 m kw.
•-so Slerpala 2, Telefen 111-35 bruku zwykłego, co również usprawniło pewPw:yjmujt od 9 _ 12 j 3 _ 9 wiecz.
n ość komunikacyjną na tak ważny m szlaku gow nitd:&ielę i •w19ta od ł - 12 w poł.
spodarczym;
6) Prócz wyżej wyszczególnionych robót

do

J

W razie, gdyby frekwencja na Kaspro
powieci~ w sezonie bieżącego roku:
Eksploatacja funkcjonującej od marca
wym rozwij ała się w dotychczasowy spoSpecfal Chorób Skótn weneryczn i seksualn p 1'% crfinact- ~abrdko~vKol ul. Tudzyńską: kolejki linowej na Kasprowy Wierch przy
s'ób pokrycie kosztów budowy kolejki na-

t.6d:t, Plobkowaka 16 65
tel. 101-01 i 266-50

„ ..._, po

sprawą ogólną.

Obywatelskiego Komitetu Grod zkiego weszli wszyscy obecni na sali. Do Komite tu
Wykonawczego wybrani zostali: prze\VDdniczący: prez. Godl ewski, wicep rzew. dyr. Dobosz, mgr. Bagiński, dyr. Berkowicz
seokr. nacz. Zieliński i skarbnik - dy r. Her
tel, członkowie: przewodniczący obwodów
i oddziałów, przewodn iczący sekcji propaga ndowej FOM i delegat Zarządu Okręgo
wego.
N a tym zebranie z ako ńczono.

_ Nasz dzisiejszy program „ścigaczowy"
-traktujemy jakD fazę wstępną w marszu
po potęgę Polski na Bałtyku, na którym
mysimy

Postep w dziedz;nie komunikacji

-

skład

ORYGINALNE 1'Ył.KO
Z TV...

BEZO~ANICZNIE

ELASTYCZNE

ZNAti\IEM

~ABRVCZl'h'M:

•
+„OJ.LA"•

wybudowano
i przebudowano
37 km
dróg bitych przy
zatrudnieniuw powiecie
600 robotników
Dnia 2 2, 23 i 24 grucborob-y
sezonowych, nie licząc szarwarków, wykonaPAt.ENT PRANC Nft. 1'00.~·
.ŻWIRKI
c,
nych
przez
poszczególne
gminy.
Nie
mo
żna
też
dnia wago ny w Łodzi
5.
PATe'NT AMER. NR. 1059. 701
1
od .7 _ 8 rano i o-d 5 _ B wiecz.
ANDRZEJA 11,
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l. U B i C ~ pod „R. M.".
Tow. Przeciwżt!"bracze 277·62
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nialei. Prócz wspomnianej już baiki cz~ść pro
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rego w domu (doko1'iczenie artykułu z nr. gri:mu
wypełnią tańce w wykonaniu
zespołu
UL. PIŁSUDSKIEGO 69.
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godz. 20 w d1ugim terminie w 'oQkalu 13an- ·
d
b
kono roff, która jednocześnie reżyseruje i przyprzyJm
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SWIAT NA KLISZY FOTOGRAFICZNEJ-.
Ja wor z y na

w granicach Rzeczypospolitej.

Posiedzenie Sejmu .

Sala Sejmu podczas pierwszej sesji nowej kandencji.

1) Czołg polski pnie się w górę, w kierunku Ja~orzyny, w dniu zajęcia jej przez wojska polskie. 2) Piękna panorama odzyskanych szczytów górskich: Murań, Hawrań i w dali Lodowy.
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Stryj Grynszpana z źoną na ławie oskarżonych

Wlo«:hg nabglg
słynne arcydzieło

Sąd paryski skazal Abrama Grynszpana, stryja zabójcy niemieckiego sekretarza ambasady i jeg<> żonę za ukrywanie wyda\onego z granic Francji Fiszla Grynszpan.a
na 4 miesiące więzienia i 100 franków grzywny.

Nowg „Koba

lłozprowat:z."

Strażacy paryscy ~emonstrują swoje fizyczne wyrobienie przed radą miejską w kosza~ch

Porte-Champerret.

BURZA llA LOTNISKU+

Mussolini nabył słynne arcydzieło Michała
Anioła „Pieta" (Matka Boska z umęcvJ
nym Chrystusem) od jednego z rzymskich
patrycjuszów i darował je zbiorom i>,aństwowym.

·1

W mieście Halifax (hrabstwo Yorkshire, Anglia) pojawił się tajemn!czy zbrodniarz,
który napada i kaleczy brzytwą samotne kobiety. Dotychczas było już 14 takich wypadków, Kobiety i dziewczęta tego miasta ogarnęła panika i wychodzą one tylko
w towarzystwie mężczyzn. Na zdjęciu eks
pedientki z magazynów Vlracają pod
eskortą kolegów do domów.

Po nieudanym strajku powszechnym we Francji.
•--."""liill~aA1-----m!!ll-mi
•m
awm Przywiązane

podwozie olbrzymiego angici
skiego samolotu pasażerskiego na 42 oso- ·
by podczas burzy na
lotnisku londyńskim.

··nowa granica
niemiecka
JJstawianie słupów na nowe.i grani~Y. czesk~Mlientleckie~

Przechort1!e paryscy
P.racownicy paryskiego biura kotporlaZu gazet „Hachette" rozwoża orzesyłki w dni
BC..91słamawiłne~ ~ nowszeclmęgs\

czytają

rozkazy omo-

:;ilt7.acii !: ~! ~jarzy i pracowników uż~

no.:-::' :· ··' :Jh:znei,

I

