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PRENU!LERATY;

LEl:ilPtmłlATA

l:'renwnerata zagra.nlczna 4 sł. l50 gr.
Artykuły nadesłane bez oznaczenia honorarium uwatane są za bezpłatne.
Rokopls6w zarówno utytych jak l od·

rzuconych. redakcja nla zwra.ca.

t6df niedziela 11 aru~n1a t938'

IDZYl'll
BEZ ws.po' t.PRACY Wt.OCH Gen.
Wybuchy
..__ _ ___.
Franco

our.~dZt:N:

t'rzed tekstem t.j. 1-sza strona 60 gr.
za w. m-m 1 łam. str: li tam: w tek~cie
60 gr„ nekrolog! 40 gr.• zwycz. tli gr
strona 10 łamów . drobne l~ gr : za wy.
raz, dla poszukuJącyeh pracy to gr.,
najmniejsze ogłoszenie 1.20 gr., dla
bezrobot. 1 zł. Ogłoszenia dwukolorowe
' 50 proc: drotej. ogłoszenia zagranicz·
ne t trójkolorowe o 100 proc. drotet
Ogłoszenia adwokatów ryczałtem 211 zl
Ceny ogłoszetl ntedzleLnych •Ił o 26 proc
drotaze.
W wy •an u ogólnopolskim:
Za 1 w. mm. w l łamie szer. 70 mm.
tatr. , tamów1 - l zł. - rlrotme z• wvraz
n gr.
Za term!ll druku
l treść ogłoszetl admlnJstracja
nie odpowiada. P. K. O. Nr. 602,880
Opłata poostowa mzczon.a got6wq.

r. 2.

godziny 1 do 2 po
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ofiarował lud11łc1 m1r0Jcal\skiei

FRANCJA STRACI TUNIS.
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R.ZYM, 11. 12. - „Tygod.nilk „Relazioni Intenrnationali" precyzująicy żądania włoskie w
sprawie Tunisu ujmuje ie w następująice tezy:
1) Francja zajęła Tunis wbrew woli Włoch, Z)
bez pracy włoskiej Tunis nie osiągnąłby obecne
go poziomu, rozwoju, 3) Tunis i Korsyb stały
się wypadowymi placówkami,
WY'lllierzonymi

DZIALALNOśó LOTNIKÓW POWSTAŃCzyCH.
BARCELONA, 11. 12. - W czo raj 0 godz. 10 m.
~l Kebir''. ofiarował ludności marokań!ildej 10,000 30 slłlD.1>loty gen. Franco ponownie bombardowały
Jag'lliąt. ~CT'Wsza p_ar.tia już zMtała załadowana na port barceloński oraz drielnicę Ramblas. Of.iarą b1>m
okręt, ktory dostawi n do Marokka.
bardowania padło kilkunastu rannych.

Serd_eczny druh Mus~oliniego

-

PRASY RZ.;MSKIEJ.

GROŹBY

Awanturnik

-

LIZBONA, 11. 12. - DonosZł tu z Sewilli, że
generał Franco z okazji iwiąt muzułmańskich „Aid

przeciwko Wiochom, 4) Włosi posiadają w Tunisie znacznie wiece! ziem~ niż Francuzi, 5)
w wo~111Y'Ch zawodach
Włosi mają w T!llnisie
zdecydowaną większość, 6) Jeśli Prancia nie
zapewni sobie współpracy Wloch w Tunisie
wówczas Tunis zostanie stracony dla rrancji
ponieważ miejscowa ludność arabska
ttSposoblona jest wobec Pranej! Wrogo, 7) wszystkie
dotychczasowe konwencje dotyczą.ce ludnośd
włoskiej były zawsze
gwalcone pxzez rządy
fran<:Uskie.
Przechodząc z kolei d<> sprąWY Dzil>uttf, tygodnik przY1Pomlna, że podczas konferencji pokojowe! Włochy żądały tego portu dla siebie.
Obecnie los Dzitbutti znajduje się w rękach Wio
ch6w, którzy zdob~.i Abisynję. R.ozważając w
koflcu kwestię Suezu tygodnik zaznacza, że ró
wnież i to zagadnienie będzie musiało być rozwiązane. Byłoby naiwiekszym błędem mniemać
że można zatrzymać w pochodzie naród włoski
Ifczący 4.5 milionów. Byłoby również dairenmym

llilll

gościem

oczekiwać, iż Niemcy wskutek deklaracji fran-

cusko - niemieckiej z dnia 6 il'Uldnla opuszcz"

„

kanclerza Hitlera.

Nicmieclcie biuro in- nej, przyjaznej rozmowy konclerza Ritlera z min.
Lantini miano, jak dalej oświadczajQ we wspomnianych kołach, ze szczególną wyrazistości, pod:kre§lić
z najstanzych towarzyszów walki Mussoliniego. Jak pokrewieństwo duchowe oraz równoległość walki to.
słychać w kołach polit}lcmych, przyjęcie miało wy- czonej przez narodowy SC11cjali7III1 i faseyzm.
jętkowo serdeczny charakte!'. Podezas blisko godzin.
MONACHIUM, 11. 12. -

Włocliy. Wrogość francj! wobec osi Rzym -

Eormacyjn~ komunikuje: kanclerz Hhler przyjQł
d"Z.iś włoskiego ministra korporacji Lantini, jednego

Berlin - konkluduje tygodnik - będzie miała
ty1ko ten skutek, że :>ewtrngo dnia deklaracja
z dn. 6 grudnia zostanie inzdkazana do archi-

wum.
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Na.llepszy po_darek llB gwiazdkę~
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premiowa PKO V-ej seri)

llsiążeczka

·
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Co 3 mieslQce PKO losule kiUt\1Set lłoto"lre premte między posiadaczy

bl~czek premiowych p'(ó V-ej ~rii. Wkł~dka miesiączna-5 złotych.

po ll4 mies:iqcaeh - PKO wypłClea kO!)ilał 600 złotych, a nawet pJZl!
WJloeowauiu ~ premii ·m WJtnrałołć w osz=ęckcmłu - zł 1000; .

zastrzelił urzędnika.

„ „

8!?~.~ s!:.~.~d,w,~=-sp~=~jr :.~!~!:tego~ 13

z'.!'!}~~~!~„;~fol!.t!ch Lik w
i
da ci a gr o ź n e i sza i ki.
Okradanie
ustanie.

ściu towarzystwo złożone z dwojga osób po Szykiel w czasie szamotania się dobył rewo!
WARSZAWA, 11. 12. -Wprowadi:cme od 5 wrze
pot:łAf!ów
wyjściu z restauracji rozpoczęło na ulicy weru, kładąc trupem na mieJsou Koonockie- ma opłaty pieni~żne prze.miałowe didy do chwili
,...
głośną awanturę. Przechodzący ulicą urzęd g~ który osierocił żone i 2 dzieci.
obemej 1S milionów d<>tycli tJ. zo proc. wi!.'cej od
KRAKóW, 11.12 _ PoHcja tu~ejsza do- tości 18 tysięcy złotych. Na czele bandy stał
nik z Urzędiu :WojewódzkiegO! Piotr Komocki
Zabity był kierown\lldem referatu. t>P!11ia- przewidzianych wpływów.
konała aresztowania 20 osób, uczestników Wojciech Wałach, członkiem bandy zaś był
stanął w obronie maltretowanej 1k1obiety, na- (Owego :województwa.
.
W Ministerstwie pl!JlUje opinia, ie wiemincy w groźnej szajki złodziejskiej. Banda została m .. in. 16-}etni Z.dzisław Be~el, syn ~rakmv,zw4zku s tym m'StaDą w z:nac:mej mierze !Zwolnieni rozgromiona. Okradała 01t1a od dłu,ższego sk1ego .krola kasiarzy. Sza.1ka .uzbro1ona by
od opłat od kl!A%Y i mtld.
~aGu na tere~ie Krailrowa po'Cią,gi, zawiera- ła .w broń yal.ną. Jede'! z ares:;:to~anych
gce szczególnie cenne ładunki, jak Skóry, za1mował. się f!nanso.wamem uzbro1en1a oraz
•
garderobę, wyroby tyto1n iowe i t. p. w ubie-1 planqwamem właman.
.
- jadeł
głym tygodniu np. banda skradła rzeczy war
'
1
•1

·•
na StałkU Cysternie „..._
Wybuch przez
b~rnb~ lotniczą.

us2kodzonym

Na pokładzie anstatku - cy5terny „Maryade" o
{ pojemności 7.000 ton, stojącego w porcie
przy nabrzeżu MTilsoina, nastąpił wczoraj
straszny wybuch. StatelC te'tl, usZ1lfodlzony
bombą lotniczą. w czasie po,stoju w :Walencji, został przyhalowany do Marsyilii i wyła
dowany na redzie 26 listopada, nasiępi,ie zaś
wpro;wadz~o go 'dO portu, ~dzie przyistąpto
no dio naprawy usZ'kodzeń. ~WY'buch nastą
pił 01K:oło godz. 17, w chwfli, gdy l3 robotników usuwało ze statku iwały piasku, którym w .Walencji gaszono płomieni'e pożaru
wywołanego bombą lotniczą. ":IN ·kiLfa chwfl
po wybuchu, przybył na mleisce statek pożarniczy i pożar; ugaszono. 3-on robotników

MARSYLIA, 11.12 -

gielskieg-0

odniosło

b.

ciętkie
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się

l'lłOBLE" t~DOWSRI

obe\muje

około

OSLO, 11.12 ~czoraj w Instytucie
Nobla odbyła się w Qbecności :przedstawi
cieli rządU, parlamentu, kol'?usu dyplomatycznego uroczystość wręciema nagrody poko
jowe.i Nobla za tok 1938, którą otrzymało,

•••••••••• fteb~nna
OSJAT1'"1E 2 DNI!

Dziś 2

1toralllki o g. 12 i 2 Ceny

S5 gr. I 1,09

na pozostałe seanse 111-85, 11-1.09, 1-1.50

J~

lJJiHJ 10,otnltir

_

-

•

- •

W EUlłOPI~

"'9

~

..,..- .

.,.

•

W czo raj 0 godz.iezdnię. Przewieziony do szpitala z.marł.
w Warszawie motocykl jadący ul. Pu-, Jest to Edward Boibrows.ki,9inżynier Polskich
ławską _przy wymiJ~niu furma.n.ki wpadł na Zakładów Lotniczych.
•
·
trairnwa1. Motocykl.i sta wyrzucony zOlstał na

;VyARSZAW A, 11.12 -
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jaik wiadomo, biuro Nansena pomocy u.chodź
com.
Nagrodę odebrał w imienLu bLura jego
prezydent, Mi'chał HanssOJt, który wy~ło.sił
wielką mowę na temat problemu uchodzców
i w której stwierdził, że pomtmo tego, iż
biuro Nansena kończy z dniem 31 grudnia
r. b. swą działalno6ć, zgodnie z dawnymi

UWAGA!!!
Wysprzedaż

posezonowa

w CHRZEŚCIJA8SKlt1 DOł1U ODZIEŻOWYM

1t1chwałami Ligi Narod'ó~, to jednak praca
dla uohadźców musi być dalej pr<XWad!zona t

t•

za]mować się nią będzie wyśo.ki komisatriat
l.ódf' Ił lls:fop.:ada
'-0
"'•I l'-0
dla ~praw uchodźcó~ z sled'Aibą w Londy•
' • .., •
~ • ~
nie, któremu też biiu.ro Nansena przekaże
PALTA, JESIONKI, OARNITUR:Y, SZYNELE, .MUNDURY UCZNIOWSKre, OARNI:większą część otrzymanej naiziro'(jy Nobla. 'TURY NARCIARSKIE I t. p.
Na uwagę zasł~je twleidi'zeniie Hanssona, że problem ż O!Wski m~tby być ideat

łl~lkit~ ~oatćs~r~i~~~~~!li~r~~~~ć:j!.~o~~~~fee~~: prze.marsz orszaku z·ałobnego
immigrację żyllibwską.

kreślenie zasfugttje

grach z Pol·sk.i.

„w

Na

nacisk,

specjatn~
z ja.kim

pod-I

Pow1edz1ał Ql1 c!Qsłownle:

trwał

·

·Polsce problem =~ .t~ ~Y od

~J~~ ;\zJg~d~i~~0 3 f~6~~~~n~t;.Ji'6~: Pogrzeb ś. p, ks, arcybiskupa Teodorowicza.

OBRĄCZKI, e1łu-1

1

-

Trz"'
godziny
.7

iprez.

1
1
Robotniczych
w
WAASZAWIB. .....- oraz zajęto się deklaracfą na rzecz finansowego Nie należy się przeto dziwić, że Pols'k.~,. któInicjatywa wczasów robotniczych zrodzona sr czerwou I'b· na terenie m. utrzymania biura, 2) pokryć budżet wydatków na rej coroczny przyrost naturalny lucflnoset wy
Łodzi obecnie wchodzi w ramy szeroko zakireślo r. 1939 w drodze dek'laraci~ którą obeoni przed nosi z górą 400 tysięey, raz .PO ra'Z, zarówno
nei realizacji i staf o sie tym samym punktem stawiciele zrzeszeń a:ospodarczych, związków za na zgromadzeniach Ltgi Narod'ów, jak I w
wodowpch rabotniczych i miasta natychmiast Międzynaroldowym Biurze Pracy, wysuwała
wyjścia Jednel z naldonloślefszych w swych
złożyli.
żądanie dokonania wielkie.i akcji zbiorowej
konsekwencjach akcji społecznel kraju.
Przedmiotem d;shs'j! by la Sll>ra wa potanienia celelij dania żydom mcnności emigrowania
Akcja wczasów robotniczych w łódzkim ośrn<iku przemyslowym wYsunleta została. Jak wyjazdów urlapowych robotników, kwestia pro do krajów, mających dla nich miejsce. Ogćłem problem żydowski w Europie obejmuje
wia<lomo w czerwcu rb. przez uchwalę walnego p<>.z;andy, techniki WYiazdów itp.
5 milionow ludzi".
Mówcy dali WYraz nadziel, że sprawa wcza- około
zgromadzenia Związku Przemysłu Włókiennicze
Hansson wyraził nadzieję, że wszystkie
go w PP. powzięte, na uroczystym posiedzeniu sów robotniczych w Łodzi niewątpliwie znaj- kraje Europy przyczynią się clio rozwiązania
dzie od<lźwięk w calym kraju i niewątpliwie w
w obecno§ci Wojewody Józewskiego.
się coraz Silniej
Uchwałą tą organizacja wielkiego przemysłu ś~·ad za Łodzią pójd- i inne ośrodki przemyslo· problemu, narzucającego
ludzkości.
·
włókienniczego lódZ'Jilego z~eciła swemu zarzą we w Polsce.
Powolanie do 'życia instytucli wczasów rodowi przeprowadzenie niezbędnych studiów nad
problemem wczasów robotniczych i 'poczynienie botniczych ma dla t.odzi i dla ló~ego okn}gU
przygotowań niezbę<lnych do rychłego rozwiąza przemysłowego znaczenie kolosalne. Jeśli idzi;:
ZEGARKI,
·11a te11:0 doniosłe:>;o zagadnienia. Prace ba'<l.aw- o skalę zasady i metody tej organizacji - iest
TERIĘ '\'. dużym wyborze poleca
cze odbywały się przy bezJ>Ośrednim udziale wo to pierwsza tego rodzaju inicjatywa w Państ
jewody, który osobiście uczestniczył w obradach wie Po'.skim Obejmie ona na razie swym zasię
zewskiego nastąpiw ukonstytuowanie komitetu giem około 30.000 robotników) Umo:i'.·iwienie sze
organizac· jnego wraz z prezy<lium po czym roz rokim masom rolJotniczym wyjazdu na wypowinela się dyskiusia w wyniku której postano- czynek w okresie urlopów ma wielkie znaczenie
wiono: 1) powołać do życia jeszcze w grudniu nie tylko społeczne a1e I Z'drowotne.
Zebranie zamknięto przyjęciem szeregu cezy
rb. Biuro Wczasów Robotniczych w Łodzi lako
ekspozyturę
Centralnego
Biura Wczasów deratów i wniosków.

tf ~rltdnia.

·~ó~,~i!k~w~k~ 3~ 1

DZIS PO RAZ 03TATNI! Krynica czarujących 1~1 elodiH . Najpiękniejszy fi'lm muzyczny osnuty

LWÓW, 11.lZ _ Uroczystości pagrzebowe
ś.p. iks. arcybiskupa obrządllru ormiańskiego Józefa Teofila Teodorowłcza rowoczęły s[ę wcze
snym rankiem. O godz. 7-eJ w katedrze ormiań
skiel przed usitawloną w nawie glówne! na htafalku trnirnną Pierwsze nabożeństwo w asyś
cle lieznQgo duchowie6stwa grecko-kat. ocliprawił ks. biSkup Buczko. O godz. 8-mej nabożed
stwo w obrządku ormfafiskim dla Parafian l ar
..,i
Cy<uiecezji ormiańskich odprawił ks. infUlat Ka
ietanowic.z, wikadusz k'aiI>itularny,
Plliilktua[nio o godz. 9-el :i>rzYł>ył do katedry
orszaJk arcy1bitSku.Pów '?I liczible trzeciej części
wszystkich biskupów pols1dc.!J z J. .e. k.s. Rrym'ase.m Po~·ski kardynalem Auwu.stom Hlondem
na czele.

Reżyseria: Barthomieur Naodprogram T·ygodnilC oraz w takt pięknychmelodii snuje
Kronika Aktualności PAT. dwojga serc. Meg Lemonier - Henri .Oar:et11.

sie .(<>roans.

szono Przemówi!!lia. Po i>rzemówieniaich stu~
denci wzi.ęli trumnę na ramiona i kondukt ruszył. w g_o:ę ul. Łyczakowskiej, gdzie na wysok()Ści Jcosc1ola św. Antoniego trumnę wzięli na
barki sokoli.
Wszystkie kościoły, leżące na trasie pogrze

bu, tegnaly zmarłego metwpolite, biciem dzwo

nów. Przemarsz crszaku żałobnego trwał z gó.
rą trzy godziny. Około godz. 14 kondukt dotarł do cmentarza lycza'kowskiego i alejaani jego osiągną! cmentarz obrońców Lwowa.

Tu, w imbli:iu pomnika lotników amerykań·
&kich. poległy•ch w obronie Małopolski Wschodniej, obok świeżo przygotowanej mogiły stanę
ly kołem :P9czty sztandarowe, przy mogile zaś
Celebrę łatabną o®rawlł J. :e. ks. Prymas z~romadzili się przedstawiciele wladz, książęta
Polski, po czym kazanie tałobne wygłosił me- kościoła i delegacje.
tropolita krakowski ks. arcybiskup Adam SaPo spuszczeniu trumny do grobowca duchopieha.
wieństwo zainton owało
„Aniol Pa ńs ki ", po
Tymczasem przed .bltedrą na historyicznych czym :zJgromadzeni odśipiewali hymn „Bo że co~
ulicaich, wśród zapa'fonych latarń Oikrytych ki- Po!.gkę",
rem, formował sie kondukt żałabny.
Jeden z księży niósł na 1>oduszce insygnia
wielkiej wstęgi Or<leru Odrodzenia Po!-ski, którą odznaiczony był ś. P. zmarły.

Z ikaJtedry przy dźwiękach dzwonów i skupionej ciszy obecnych, studenci wyższy.eh uczei
ni wynieśli trumnę na ramionach i nieśli ją dv
Pl. Bernaix!yńs!kie go. Za trumną kroczyła rodzina i delegaicie cywilne i wojskowe z woj.
Bilykiem, gen. Wl. Langnerem i pre.zyidentem
miasta dr. Ostrowskim na czele.

CAPITOL „CNOTLIWA ZUZANNA'
I
na tleslynnej operetki „J. Gilberta.

Ceny mie.j,SIC na
szystkie seanse ~

•

nie rcrtW1ązany.
rzy debre1 woJli można
Z'!la1eźć ,k raj, który m.ógłpy P1'2Y.iąć m~wą

wyjedzie aa wypoczynek w okresie urlopów.
ŁÓDŻ, dnia

_

p p - •~- Tragiczna
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5 milionów ludzi.

Pacz. 12, 2, 4, 6. 8, 10.

Ceny miejsc znacz:nio z:uitone

o

~7

oparzenia. 4-ch robotni
ków,
znajdowali
w kalJinie, gdzie . . . .
nastąpił wybuchł - utonęło.

~tórzy

edonlrtem

Kożuchy~ Kożuszki
' akopiańskie,

w różnych gatunkach. spody .' tra, lisy, oraz skórki na pokrycia.

NJ\filBÓR
t .OD.Z,ZGI w:. R SKA Nr. 107

tel, 133-6 ,
Na p~acu Bernardyńskim ustawiono mównice
1
u której stóp stanęła trumna, po czYn! \lfYlg'łc- -----~-.....- - - - - - - - .

r 345

z

Kur1er
. Carsk 1·••

wg. powieści Julluza Werne'go (Michał
Strogow). W rolach gł. Anton Woirbruck,
Zdarzenia i ~ypa.dK.i
,·,•no .Teatr
l-9_
~
Elisabeth Allan i Morgot Grahame.
- Rada Powszechnego Zakładu UbezZaolzia.
Następ11y program. Wznowienie filmu„10-ciu z Pawiaka. pieczeń Wzajemnych na wniosek naczelnego
h gier ska. 26
Poczatek codziennie o 4-eJ. W soboty. niedziele i świera ~ndzrennr e o ~nd1 ''·e1 dyrektora Br. Ziemięckiego uchwaliła prze·
~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 11 1znaczyć
b. ogólne
z funduszow
zakładu z gór~
OO tys. w
zł. r.na
cele użyteczności
publicznej.
- W związku z zamachem na prezesa
K.IN0-7EATR
Dziś podwójny prpgram dramat i komedia
~1LL
oraz Jean Harlow ! Clark Oable w pysznejkomedii P. t
sądu wojskowego w Czerniowcach
ChrisWALLACE BERRY w potężnym dramacie
I ·iD
##
A
R A T
G
A n
tescu władze rumuńskie aresztowały wszyssenacy~nym p. t.
film ten był ostattni przed śmiercią pO's go
stkich uczniów 8-ej klasy gimriazj.um, do któ
rego uczęszczał zamachowiec Lutodowicz,
program: Niewidzialne
i Koniec pani Chaney.
we]
HARLOW.
gdyż okazało się że wszyscy oni nnależe 'i d
Przęjazd 34 Tel 228-55
.l:'ocz. seansów: w dni powszednie o godz. 16-eJ w soboty i ;więta o godz. 12-ej. Ceny miejsc: na I-szy seans: 25. 40, 54 gr, na następne 40
organizacji terrorystycznej pod nazwą „Br
•
54, 70, o gr ł 1 zl. Uczniowie: w święta do godz. 15-el, w dni powszednie do godz. 17-ei 25 gr., później 40 gr. Ulgowe 54 gr. w dni pow· ctwo Krzyża". Aresztowano także dwóch
uczycieli. Proces zamachorwców ma odb "':
się jeszcze przed świętami.
- Wczoraj rozpoczęły się w Wilnie uro-· ·
czystości związane z obchodem 20-lecia saDawno oczekiwany
W roli głównej: bohaterski - legendarny B O B
I. I l' I N fi S T O N moobrony
Litwy i Białorusi oraz zjazdem b.
i piękna Heather ANGEL. Przepiękny romans dramatyczna walka.
uczestnLków tej samoobrony. Uroczystości
film w barwach
. Ceny
Nadprogram: Dodatek kolorowy P. A- T. i aktualności.
rozpoczęły się w Bazylice Mszą św. żałobne
Początek seansu o godz. 4-ej w soboty i święta o godz. 12-ei.
i.A naturalnych
Następny program: DLA CIEBIE SONORIH~. za d1:1sze poległ.Ych, ~ele~rowaną przez ]. E.
DZlS PO RAZ O~IATNI!
ks. biskupa M1chalk1ew1cza. Po Mszy św.
t1f?rm?wał się po.chód, który przesze<lł ulica
~lllllmlll!!i~,~~~-- ·
m1 miasta na Rossę. Po złożeniu hołdu w
godz. popołudn. nastąpiło otwarcie wystawy pamiątek. Dziś dalszy ciąg uroczystowg, powieści ZOfll NAŁKOWSKIEJ
ści.
·
w r. z!.: BARSZCZEWSKA, ŻELICHOWSKA.
- Wczoraj, 10 b. m. starosta powiatoCWIKLJ~SKA, PICHELSKI,
wy łódzki mgr. Franciszek Denys udekoroSAMBORSKI I ZELWEROWICZ.
wał Br~zowy!Y1i. Krzyz~i Zasługi następują
Sienkiewicza 40, teL 141-221 cych. m1eszkancow
powiatu. łódzkiego pp.
0ST ATNIE DNU
Na pierwszy seans wszystkie miejsca 54 gr.
Bronisława
Ro!biórskie~o,
pracowni,k a
w dni. powsz. o g, 4, w niedz. i
o g. 12
Ubezp. SpołeczneJ w Łodu, zam. w Zgierzu,
Władysława Klepę, radnego miasta Konstan
t~nowa, Józefa Kryszlera, dróżnika z Wiskitna oraz Stefana Bugaja funkcjonariusza
DZIS I DNI NASTĘPNYCH!
WIELKI REWELACYJNY POD~óJNY PROGRAM!
PO RAZ PimwszY w ŁODZI
Ubezp. Społ. w Łodzi zańt. w Sikawie gm
DZWIĘKO~Y . KINO.TEATR
Najwi~ksza sensacja sezonu!
film brawury i odwagi
Wspaniały film sa'.onowy, pełen wzniosłych uczuć p. t.
Nowosqlna
·
'
·
• DZfNTEll"IEN
WIERZY KO Dłl:CIE "I
·
Emoeia _ Sensacja - Brawura - Tempo p, t.
'Wa.Y
w rolach głównych pięknaoraz
11artnerka JEAN ARTHU«
~
~
wytworny bohaiter JOEL Me. CREA. ! CRACOVIA PRZEORAŁA w BRUKSELI
W roli głównej: Nieustraszony rycerz Dzikiego Zachodu CHARLESS STARRETT
Dziś 2 poranki 11.30 I 2
ceny mieis-c od SO gr.
W Bruksel! hokeJowa d11użyna Cracovii· roCEGIELNIANA 2 tel.107-34
Nastepny wielki podwójny program: I. NIEBEZPIECZNY POSCIO
r~_..
li. NIEMY ~OHATER
J zegrala mecz z drużyną Etoil du Nord przegrywając w stosunku Z:3. Zesa>ól belgijski tworzyli

liWifłkOWy

Ił

w~z~stkich

J-9.

11

IK AR

co

Dziś i dni następnyc.'l najpiękniejszy film
czasów produkcji amerykańsk1ej p, tt.
li
Nadprogram. Wkro"Czenle woJsk polskich do Zaolzia.
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butach"".

wszystkie dzieci

przychodzą

do
Teatru ',Kottk"w ~-:
butach" (Al K<>ściuszk1
. ' ._
57) • W~zys 1e ULJCd z. c.ał~J ~dzt!
ObeJrZą śliczne baJki, Jakle wystawia
dla nich „Kot w butach" nauczą się ślicznych piosenek 0 żaczku • Szkotaczku 0

małpkach - małpiszo!11<ac~, o raku - niebo·
VOXRADIO
z
trzema
~·ampami
zł
135
raty
TRWAŁA
ondulacja
komp.'.et
4
zł.
Wałek
ty!rat~u i wesOłe, uśmtechmęte, SZcZęśliwe,
KOLOSRADIO zl. 135 - tygodniowo zł. 2,50, zu
tel. pójdą do dOlttu. I na długo, długo pozostażywa 15 watt. Supery najlepszy"Ch marek. w6z zł 10 miesięcznie. Zużywa 15 vatt. Na składzie ko 3 zl. Wykonuje fryzjer Targowa 38
wszystkie typy radioaparaty, Piotrkowska 79, 258-13.
nie w ich małych serduszkach pamięć 0 mi·
ki dziecięce. rowery 6-go Sierpnia 7.
w podwórzu.
M_A_S_Z_YN_Ę_d-am_sk_ą_b-~b-e_n_k_o_w_ą_B_er_g_e-ra-sprze- łych chwilach, spędzonych w Teatrze.
WÓZKI dziecięce, rowery, radio na raty od
Dziś odbędą się dwa p~stawienia. O
zł 2.so tygodniowo. Olbrzymi wybór •.Ko'<>s". PRZYBŁĄKANA suka WYżel biała w czarne dam w dobrym stanie, tanio, Łagiewnicka Nr 47
centki
za
zwrotem
kosztów
do
odebrania.
Radm.
9 I P· Płuciennik.
godz.
12-ej bajka „O raku - nieborak.u", o
6-zo Sierpnia Nr 7.
wańska 56 m. 32.
M-'ł:-Ri_iEŻK_AR_K_I_i_ab_r_e_b_la-r.k-a-na_c_h-us-tec_tic_l_p_o.. godz. 4,15 po p<>ł. bajka „O taczku - SzkoLUSTRA trema, toalety na dogodnych wa~ ONDULACIA trwała komplet 5 zł. z gwaran trzebne. Wia<l001ość ul. Piotrkowska 189 B. Ma laczku". Bilety Od 30 gr. do 2,30 (jUŻ ze
runkach poleca fabryka luster Józ~fa Ligockiego, ul. Dworska 20 przy Bału~k1m Rynku ~.~~~~e~~tuu~e~~t~u~s~~~·~-------------~s.~.t.n.~~)~·------------,,.Józef". Nawrot 5+-a. tel. 191-85.
tel. 246-31.
~ADIO 13-2Z Watt. -4 lampowe glo~mk dyna- O'fOMANe. irarderobc, tapczan, leżankę, krze
miczny z!. 165 oraz wsulkie· na.11rawy Metro- sla, stół, biurka. stoliki radiowe sprzedam tanio I na dogodnych warunkach, Kilińskiego 160
po!is. Zamenl10fa 16 tel. 104-13.
lłlłORl•A
Przddzieckl.
TRWAŁA ondulacja 3 zl. gwarantowana pięk
ŁÓDŻ, 1I. 1!. - Do komisaria·Łu PP i:.glo- mu w dniu ZB llstopada br. l dotychczas nie po
nie ~kona na pri:ei: prerw~zorzr;.dne siły. Dow- 5 ZŁ. TRWAŁA ondulacja gmbe naturalne :~
borcz;yków (Juliussa) !6.
kl szerokie fale w zakładzie fryzjerskim „Bo· sil się Stanisław Balcers'lcl, robotnik zamieszka- wróciła. Policja wsz.czę!a poszukiwania.
ly przy ul. Pabianickiej 35 i zloty! zamek:lowa- W Ozorlmwie w miejskim domu no~lego
gu!łtw. Ah<iamowskiego ls tel. 261~31.
nie, te vobity wstał przez Eugeniusza JzyUor- wym z.marł nagle starszy mężczyzna bei;domWIĄZANKl ślubne Pi•kne rek.'·arnowo cxl 5 ~I ci:yka (ganocka 21i) i Serafina Przytbylka. (Rz:go ny, Po'..icla usr.ili!a, że był to 56-letni Jan No1'la,iórkow!tkiego 146
~ka lS) przy czym odniósł obmzenia cielesne waJkowski bez stałego miejsca zamieszikania,
Tlo zajścia miało cqarlllkter pcmichun'ków oso- niegdyś piekarz.
twego gospodarstwa jest płyn ~UNA, który MASZYNĘ pięknie szyj~cą sprzedam tanio! .- bistych. Po1icja wdrożyła dochodunie.
Ustalono, ze śmierć nastą.pila wskutek aneczyści szyby, htstra, ~rebra 1 platery.
- 40-letnia Aniela Jakubowicz zamieszkała u W!YZ\mU serca.
Ogrodowa 54, m. 11. Q.ficyna prawa, part~.
1 '
swej kuzynki przy ul. Pięknej 29, wyszła z do
Brz:rtWY, aotyczkl. mas7"J.!l1ct do mloaa. thermo- HO~OSKOPY astrologiczne na rok 1939. tl. Sta
ST, tyłki, nota ałerdzn1'1lt. prQ"bol'J' - . . . , ri:ews1<a - chiromantka, ;przyJm?ie ad godz.
I
·
U
·
ilf!I
g
111cur1 m11.se!·nice itid. lt4. Poleca W wielkb.11 12-20. Główna 11 m. 22, lewa oficyna.

Nagły zgon
P

w domu noclegow-ym.

1.•••, Pn•I•••

I

I

~KA.ZYJ.NJe do .sprzedania 4 1.ampowe ra~io do -

(r•• ł'letrllowikłej)
sieci Kraszewskiego 12, m. 13.
C*wWalrie. ntklowaałe. &19\Jrselłt. •re•owa·
•11. ,,,XHJ'Wa •ił 1t1nnsorzodal1. Oltnt!llt 4 ZŁ.. TRWAŁA on<l.ulaeja z gwarancją w za..9rntew. IJ'hw IW.
kładzie fryzjerskim. A. Kowalczyk Targowa 37
wykonuje były pracownik z firmy Symel p. tlen
OKAZJA: do odstąa>ienla. i&alrowadzony docho- ryk (Blondyn) wałek IU!b loczki 250·
dowY interes iotOwh 3.000 zł. !Wiadomość w __,_

„

•

r!!ldz1one pen•1on !!'flrk1·
.

Z

DOfftłDiko poli"J a.Dła

0

tODż, 11. lZ. -.

Herman Paweł, kierownik
fabryki p.ończoch przy ul. Legionów 29, zauważv! robotnika Tomasza Lisieckiego, gdy ten usi!owal skraść z magazynu fabryk! pac~ę, zawleral~I\ 25 tuzinów pończoch. Lisiecki porzu
ci! skradziony towar i zbiegi.
NADZWYCZAJNA okazja! Na białej harmonii
- Nieznana żebraczka, korzystaJąic .z nleuAdmlnistra~!I.
wyuczam w sześciiu .miesiącach. InstrUiltlent do wagi domowników, skradła z mieszkania przy
11RBMA, lustra, toale.ty, OO:eca oras prwjmuJe dyspo2'f'Cji; Niezamożnym ulgi, Kilińslkiego 79 m ulicy Kołowej 9 bucLki damskie, stanowiące wla
wszelkie zam&wienia. na W)"l'ohy lustrzane. Qd· 26, t~\ 100-79.
·
sność Gertrudy Benke - uczennicy.
śwleta l przora.bia. stare. ;J'urmltk. Łód~ PaPIBCE kuchene, · przenośne kaflow~ szamotowe
bianlclka ' 1,
--------------~- wszelkie roboty zduńskie, wykonuje . MikolajRADIO „Paramount" siec. 5 lamp. 3 obw. ta• czyk - ul. Kilińs·klego 167, tel. 255-37 .
nio sprzedam, Orla 5 m. 1. Tonder.
MASZYNY do szycia „Singera" mes'ka i dam·
tóDż, dnia 11 grudnia.
SPRZBDAM Patefon marki „Odeon" z 40.ma ska w cenie 90 złotych do sprzedania. ProtrkoNocy wczorajszej Urząd śledczy w Ło
płytami tei samej marki \ll. Roklcidska 9 m. 11 wska 189 B. Matusiak w pcxlwórzu.
dzi zarządził obławę na terenie powiatów
Woszczyński front I p.
DO SPRZWANIA 11ies „setter" 4-ro miesiecz- łódzkiego i łaskiego. Na wszystkich drO·
SPRZEDAM plac 672 m. kw. bardi:o tanit>. Wla ny odznaczony złotym medalem. Mazowiecką
gach krążyły lotne patrole, skontrolowano
domość: Łódź, Katna Nr 58 m. 4.
71 (za Niciarni!\).
hotele, domy noclegowe i pokoje umebloOKAZJA! Do sprzedania \>Okój ~wita:•nY, kre- 50 ZŁOTYCH za odnalezienie suczki (ratlerka). wane, ponadto przetrząśnięte zostały „medens, zegar KBińs:kiego 61, m. S.
, Ol<reś.'.enle wyglądu na miejscu. i.lowo-Zarz:ew- liny" w ilości 78, w których często zbie~
śka 13. Burzyński.
rai się element przestę.pczy.
TRW AtA ondulacja aparatem bez pary l prądu
W wyniku obławy policja zatrzymała
z!. 5 - oraz aparatem najnowszej konstrulk.gJi
parowy~ ::iolączonY z zimnym Powietrzem zł. OKAZYJNIE do sprzedania 4 lampowe radio do 67 osób, które doprowadzone zostały do
7. - Aparat ten daje 100 proc. nwałoścl od sieci I patefon. Rokicińska 38, m. lZ.
10- U miesięcy, wykonują w firmie „Cz~law"
M.AAlA Iskra, ul. Rokicińska 31, zgubiła bilet
uL Zgierska 3 w nowym domu, tel. 109-yi.
uczniow9ki wyd. pn;ez Dyr. I(. E. Ł.
WYPOŻYCZALNIA sukien ślutnycłi ł balowYch
---.,O dobre mydło do go'enia?
najnowsze fasony, <lutl'! ,.,~1. tódż, Umtnow• 4 Zt. 'l1RWAŁA ondulacja gr,ube '<liki, naforalJ(u:p
mydło
P I X l ~fale
„Stanlsła~" Główna 33 w podwórzu.
ne
skieg<J 38, w prą1u.L~ -~

Popłoch

Skuteczna akcja strał~.k6w.

t.óDż, 11.12 Wczoraj strat pożarna
trzykrotnie wzywana byla do wYPa<lków.
· V! <lomu Nr 43 ~rzy ul. Sw. Andrzeja .zaJ)a•
111 sr~ "S11flt na drugim pJętrze i 11odłoga na tri:e
cim ipiętrze. Stratacy 1)ra<:owa'.t 11rawie 3 godziny, gdyż zmuszeni byli rozebrać pi~ kaflo
wy i wYrą,bywać Sł)alone belki. Prz~zyną pożaru wadliwa konstru'kcia t>rzewodu kominowe-

go. Drugi WYpa~ek miał miejsce w fabryce Chila
Tenenbluma przy Alei KościuszJci 29, 11J(łzie zap-a,'.i!y się sa;dze. Również sadze zapaliły się w
fabryce J. John~ przy ulicy Piotrkowskiej 217
Tuta! akcja strazy była krótka.

GWIAZDKA';
to zakup w firmie

w podziemnym

panu chodzi

-

---

tóDź,

światku

włakiwych urzędów i posterunków, polinastąpiło sprawdzanie toż
samości. Okazało się, że między zatrzyma-

cyjnych, gdzie

nymi znajduje się kilka osób, poszukiwanych przez sądy i wałdze śledcze za różn e
go rodzaju przestępstwa. Poszukiwanych
zatrzymano w areszcie śledczym.

ZGIERSKA 29

(róg Rynku

Bałuckiego).

Polecamy w wielkim wyborze

.WSZELllE UBIOR't
BŁAWATY

*&.

"
•
_ _. Podobny WYoadek kradzieży zaszedł w domu przy ul. Czackiego 10, gid:zie nieznajoma że
bracz,.ka• skraidła z Przedpokoju palto dams'kie,
czapkę wełnianą, apaszikę i rękawlcziki ogólnej
wartości z!. 50, na szkodę Bronisławy Jaflczyk,
uczennicy, zamieszkałej przy ul. Pomorskiej
Nr 23.
- Z mieszllcania Abrama Cygie'.gerira przy ul.
Zacłiodniej 20, nieznany sprawca skradł glówkę od maszyny do szycia wartości zł. 600.

POLICIA ZATlłZ•"A&A 6f OSÓB.

o co

mieszkaniu

GOTOWA llATU•8'0WEGO

ZYJACłEl

o

gdzie zo!lllillie wybranych 30 radnych i 30 %astęi>i=ÓW.
Wybory zakońcZI) się o go<hinie 18-cj, po ciym
następi obliczanie głosów.

Pożar w

Wszusiki~ dzl~t:i

~

I

.:!
.!. •
ll'l o
l~

J• KUM MER

...

gnęła już

Na dziś :zigłos:r;ono w Łodzi około 80 zgromadzeń.
W siedzibach Okręgowych Komisyj Wyborczych
odbywaj11 Ilię obecnie odprawy przewodniczQC)'ch i
zastępców przewodniczących obwodowych komisyj

~...,
~ •

o:ł~ ~ -""
GO
"tt"O
.N

wY9trH

Kanadyjczycy,

wyborami do samorządu m. Lodzi oslQ- wania w dniu 18 grudnia rb. Odprawy prowadzone
bardzo wysoki po7li-O'Ill. \Vcz()raj odbyło Sfl przez przewodnictącyich Okręiowych Komisyj
się około 40 wieców i zgromadzeń przedwyborczych. Wyborczych w obecności bądź przewodniczęcego
Liczne r:Właszcza było Zgromadzenie w Domu bądź zastępcy pr.zelrodniczącego Głównej Komisji
Ludowym zwołane przez Ch. ZZ dla pracow.ników Wyhorcz.ej.
samorądowych. Omówiooio tu eprawy związane z DZISIEJSZE WYBORY DO GROMAD WIEJSKICH
ubezpioczeniem społecznym pracowników miejskich
LóDż, 11. 12. - Dziś na tere.nie powiatu ł6<L:kic
sprwwę dodatku święte.czmego oraz sprawę wyborów. go odhywaję &ę wybory do gromad wiej&kich. WiePowzi~to rezolucję w kierunku poparcia li.st pohkic kie zainteresowanie wyborami daje &ię zauważyć
go i chr.teścije.ń&kiego świata pracy.
wszędzie, a zwłasz,i:za w wielkiej gminie Chojny,

I

mm----~~-9j

.::i_

.

wYlącznie

Tomka· Sawyera"
B!~~.ę,r_ !!!~!~ ~!~~~!!!~!!~~!!·.,„~
iii • I Gll"

-·________________________.,. _______________
w rolach

prawie

MANUFAKTURĘ

GALANTERIĘ

OBUWIE.
Jesteśmy najtańszym składem

dzi. Ceny nasze

w Ło

są fabryczne i stałe.

Ponieważ jesteśmy największym skle-

pem detalicznym chrześcijańskim w ,,
wybór wszelkiej manufaiktury.
galanterii i gotowej odzieży jest u nas
olbrzymi. Prosimy zwiedzić nasze bogato zaopatrzone składy.
Łodzi,

DR. MED .MARIA

LEWIN SO N

j

'iii

W i\.

Choroby weneryczne, skórne i kohie:e

_ _ _ _ _ _ _ _ _arm,..a:m11mm . PIOTRKOWSKA

88,

tel. 143-36,

Kosmetyka lekarska, pielęgnowanie cery i włosÓW·
TEATR DLA DZIECI „KOT W IlUTACH"
Przyjmuje od g. 10--8 wierz.
(Al. Kośchmk.i 57).
J)zi§ w niedzielę, o godz. 12-ej i1i~kna, niezwykle
melodyjna bajka J. Du>zyfokirj o Jlt"ZHo<larh '.\Iadusia • sieroty i jego przyjnciól raka - n •rhoraka
i pstrąga . d:.iiwoląga, którzy srnkruli ilota w Afryce.
W niecłuelę o godz. 4,15 po po?. 9rana jest bajka M. Kownaddej "O Żaczku - Sikolar•ku i o SowiHlrzllle, ~o jc<len kochał ~zkołę, 11 ten drugi wcale"

Bil&\y od 30 gr. do zł, 2,30 (ra.zem ze azatniQ) 1

~

„

lh4.

GUSTAvv

KOHN

Specjalista akuszer. ginekolog.

Diatenni.t

powrócał

UJ,;. PltSUDSIUEGO 51,

ter. 171.J

P.rnjmuj• od g. &-lQ 1 od ł-B Jfieea.
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ŁóD:l, dnia i1 grudnia.
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b) jutro przyuy~"a do Łodzi ru.czelnik
wydziału
szikolnictwa powszeclrneg·; ':''
Min. Wyznań Religijnych i Ośw. Publicznego p. Czesla Statkiewicz. Nacl S.12't··

. a Ip racown1cy Ub ez piecza
.
IDl• s poIeczne,J.
Wy Ś r u b o w a n e 'm I. n Im
DLA LEIClłOATLiiTtiW OLIĄP~ICZ„ICÓW. om1mi~1· 2 dli.'ł. ~1" •11r~wo 11odo1JI' bi IJł!:i[ ~~e;~:cfst~I~~~e \~i~y!~~~!es~~ d~i.powsze~~~~~:~~t~!~~fe~{rf~f~~ ~~~L~!~~ł1~~Fe; lio;;k: !i![.~i~,:F~~;;. ~,;k: t0nż~1~1~ ~wią~ki ,L!, ,„~,.- ~dom~ •w••~ko!m",~·r ~".''° R'"~ Il~~ą;:!:~n~\~f:~;is';~;~;:~r.!~~~~~:
ki
„BU •d lłe- Prze lir a I me
0

-

:.;o, Minima przedstąwiają się jak następuje;

.:

ników samorządowy1;h ov.racowały Już popraw- ogólne. zebranie pr.tcown1kow Ubezp1eczalm ~po
6 i 17 grudnia będzie bawił w Łodzi Kuki do projektu Za1ządu Miejskiego w spra„:e łecznei w Łodzi.
k"
przeię.cia ubez.p!ecz.t:.nia chorobowego pracow.1iNa zebraniu omówione b~ą sprawy 10-pr.\c.. rator Okr~u ~zkoClnego Warszawks tl!t'g~
łlłZ ków miejskich. Ogółem poszczególn~ organ:za- podwyżki plac w formie t. zw. dodatku wi~-1P· Amb:oz1_ew1.cz. ~Iem wyzyty. ur~ ura
•
komieisklego oraz nowych przepisów dla pra- Ambroz1ew1cza będzie zapoz11a111e się ze
1 cje zgłosiły okoqo 30 poprawek proiektu Za•;;a
A
•
ri4
du Miejskiego, P.Jvrawki te będą ieszcze 1u cewników Ubezpie';i.clni Społecznej. Na projekt stanem szkolnictwa p<>wszec'irnego na
poz~.na~
przedyskutowane n.i posiedzeniu mię<lzyzw.'.\;: P!zedstawiony przez związ~i ~awodowe ~~·ci- terenie powiatu brzezittskiego.
kowej .komisji, ·po czym zostaną przesiane do z1ło zgode Mm1ste1stwo 01)1ek1 Społeczne1 t w
Najlepszy tenisista świata _ amator Amery-1
Ti<lball zapowiada
rewelacyjnie..Doty„t. Zarządu Mieisk;iego
Haibliższych dniach ma być oficjalnie ogłosz1
kanin Bugde rozegrał w Nowym Jorku ostatn. czasowy partner Budge a w grze podwóinej Ma
Poza tym związ.ki pracowników miejs.i.t;h nY.
swój mecz jego amator i nies.podziewanie prze ko, z~ecydo:wał ,się wyst~pować w orzyszlo$.;1 zabiegają o wYpłacenie dodatku świąteczn~.::i
ZBióRKA NA F.O.N.
grał z młodym tenisistą amerrkRi1skim Jacki~!l1 wespol z T1dbal-em.
w wysokości leduomięc~nych poborów. Juk
Zbiórka na c.O N. wśród robotników WlT!dballa 2:6, 6:2, 6:4.
---wladorno dodatek tm w roku ubiegłym w,;rpla dzewskiej Manufaktury. którzy w tej sprawie
Staraniem Dek.analnej Akcji Katolickiej od„
eony został w wy_;ckości od z!. 50 do 100 .i'i"e podieli specjalna. ~ :..hwa!ę _ postępuje· szy·ii<,i
żnie od stanu rooz:nnego pracownika.
naprzód. Do chwL\i obecnej zebrano: na p, tę byl się 1 „dzień ka.t<>'·icki" w Lecznicy Malej, poświęcony zagadnieniom apostolstwa świeckich
. Do tej pory ni~ zos!ała ro_z~tr~ygnięta sp;a dzalni amerykańsJ{i„j 3796.17 zł„ egipskiej, wa 5.-PrOC. ~o?at. ~U W1elkom1eisk1ego dla p. a - 19.SO z!., na skręca!u( 2607,30 zł. wś.ród praCO\Ą• w parafii.
~owmków mie!s~i...h.
. ,
. . .
ników wydziału e!ćktrycznego 132,70 zl. I magi.
Uroczystl\ Mszę św. odprawił ks. probos.z-.z
. Ogól postula to IV ~racownikow m1~1sk1ch. bt· zynu ·towarów ~u":.wych _ zł. 21.40. 3klad:<! Boi. ślusarski, kazanie n. t.: „Najświętsza MaOLIĄPDADfi
dz1e wkrótce przed:n. iotem kon.ferencn z P'1" -'-\" na F.0.N. zadekl 4rowali również majstro·w·e ryja Panna Królową Narodu Polskiego wypoAmeryka ós.ka Izba handlowa zgłosiła got, dentem Godlewskim: po którei z:volany zo: ta- i pracownicy umy»owi (3 proc. 00 pob(). Ó\/ wiedzial ks. kan. St Nowicki .Bezpośrednio po
Amerykański Komitet Olimpijski zgłosił mia
sto Detroit, iako kandydata na organlzato:a woSć przekazania sum.r około 10 milionów do- nie ogólne zgrom\ltlt..eme 't>Tacowmcze.
miesięc:i:nych tlrU!~··). strażacy (pół dniówki' nabożeństwie w now.owzniesionej sali Domu Kalarów na koszty organizacyjne. a przede wszyigrzysk olimpiiski~h w roku 1944,
tolickiego' odbyło się zebranie parafialne.
OOóLNf. ZEBRANIE.
i pracownicy .vyd„'ału mechanicznego.
W Detroit utworzony już został w tym cel 1 stkim na bu<iowe wioski olimpijskiej i wie\khPo ukonstytuowaniu się prezydium zebrania
- Dziś o g1odz. 10-ei rano odbrdzie sie w
---~·komitet patronalny utworzony przez 3 wle'.'<i~ go stadionu, któr~go trybuny pomieściłyby 1J{l
referat n.t. „Prawne i mora'·ne znaczenie !lichtysiłfCY
widzów,
firmy amerykańskie a.utomobilowe; General M
wa! ,Synodu Pienarne~o„ wypowiedzieli: ks.
kan. St. NO'Wicki i p. B. Witkowski.
tors, Poro l Chrv~1er.
1
"~J
n: materii, nadmierne i otylofo', 1ole~li VO~'li 1'\lr:> l 1
Druga cześć zebrania poświęcona była zło"'~.
Ibi.la
~· f"I
i'łl l~ 1t>suje się zioła O•ra Cs. KraHtnukie~o zaa k żeniu przyrzeczeń na wierność Kościołowi i Oj
'ochronny to.n•rowy uAMtC'"' „ Cena pu-lel!'a zł „ _
_ o~ nabycł:1 w a~t:i'rar.h i slcład. aotec z
ł
·~u
...
'"'~
•
"'
"
czyźnie przez Katolick~ Mlo.<lzież parafii. Po
~
ako!icznościowym przemówieniu, omawiającym
znaczenie organizacyj młodzieży katolickiej w
Dz~siejsze
l!I
parafii przyrzeczenia od młodzieży, skupionej;
w K. S. M. m i K. S. ż. odebrał ks. proboszcz.
. W Katowicach ogolnoś.ąs.k1e zawody pływa·
, .
W niedzielę odb~dą sie w Warszawie nastę·
•
• ~!usarski.
8
pujace imprezy sportowe:
ck1e Dębu.
.- „
•
Na zakończenie „d;_ jcaitolickiego" odbyla
O godz. 10-ei w ujeżdża'·ni kryrteJ DAK (ut.
W Krakowie walne zebrania Crocivfl i
robOtn~kOW pewraCaJąCyC
się konferencja stowar_ teń Akcji Katolickiej
29 listopada) - konkursy hippiczne przy udztil Wisły,
·i akcji pomocnicze~ na Rtórei powołano Para·
Je jeździeckiej elity stolicy. Dochód przeznaW Białymstoku meez bokserski Polonia WAR.SZA WA ll. 12. _ Polski Czerwony Ostrowiu, punkty rozdz1e~c~e. inf~rmacyjne 1 fia'·nY Zarząd Akcji Katolickiej. w dniu katoiicczony na kresową polską szkole powszechną w Warszawa - reprezentacja Białegostoku.
~rzyż roztacza opieke nad robotnikami polsk:- wypoczynkr:-we dla robe>tmkow, ktorzy kontyn u km wzięły udział wielkie rzesze parafian.
$widwiborku (pogranicze niemieckie na KurW Poznaniu zakończenie pi/karshch m\- mi powracającymi z Niemiec. Władze państwo- uią dal!>zą i;Jo.Uróż Jo swych miejs'c zamieszkalliach).
strzoS'tw poznańskiej Ligi okręgowej.
we powierzyly P.CJ(. zorganizowanie na P·Un- nia pojedyńczo, i)qdź w rnniejs~ych partiach.. P.
SALONU SzTUK PIĘKNYCH ART. ~1AL.
O godz. 9.30 w lokalu PUWf - walne zeW Dreźnie międzyriaństwowy mecz gimna- kłach granicznych akcji dożywiania, opieki sa· C. K. przJ1 gotowal JJU!l\<!y odzywcze rozdaJą(!
styczny Pols•ka - Niemcy,
KAROLA ENDEOO.
bralll·e PZL'f.
nitarnej i mora1nej nad naszymi rob otni k ami,· za robotnikom gorące pożywienie: herbat",
" i kawę
W Brukseli grają hokeiści Cracovii
nim znajdą się oni w miejscach swojego stale- bigo~ i ziemn:aki- Ponadto P. C. J<.· uruchomił
· Łódź oddawna
iuz
odczu":'ala l»:>'{
W ·okalu Orkanu finały 1-go kroku boksersk1ego
W ŁODZI:
go zamieszkania. Na terenie Wielkopolski pun- namioty han~<irowe,
g<ly zochodz1 potrzeba Salonu Sztuk Pi;knych „Z prawdziwego zdaNiedziela.
kty opieki P.
K. zostały zorganizowane na przencx:owpma lub wy~oczy~u. ~.llm~oty są rzenia", Sa.'<.lnU, w którYm znaj<lowalaby. -się
0 godz. 17-ei w lokalach gospCJ<l~rzy (druŻJ'.n~ za'lC'1owane przez nas .na p1er;vszyct1
Godz. 11 na boisku SKS. na B~ · <tell za- stacjach granicznych Sośnia i Drawski Młyn. \og:zewane. Pom.ocy .s~mtarnei . ~z1elai11 pielę- - . nie tand~ta, le~z prawdziwe i wa;tośc10we
m;eiscach) - mecze bokserskie o druzyn?we wody piłki nożnej na pomoc zimow 4 pomię- na tet enie ~\ąska na st a ci i Lub'.\niec, na tere- im~rk1 P. C. K. 1 druzy ny rato\\ ~1cze. Wre ~cle j d~1ela sztuki. Taki Salon powta! ~l~~m.e ~r~y
m1strzo~two Warszawy klasy B.; W~rszaw1an-1 dzy drużynanmi AKS i SKS.
nie woiewództwa ló<lzkiego w Praszce, oraz. na P. C. K. roz~a.cza nad ?OW~acaiącyn;~ op1e~ę ~hcy Na.wrot 8 (tel. 153:55) ~z1ęk1 1mc1atyw.e
ka -. f.ort B~ma, Skra - Ork~n, Bron - . Iskra.
Godz. 18 hala sportowa w parku ks. Po- terenie wo! biatostockiego na stacji Grajewo. \mo.ra\ną, udz1e.·a wsz~lk1ch miormac:i: 1. orgam· ie&o twor.cy, znanego w Łodzi arrtyty malarza
Ehmmac?iny ~ecz szen:me_rczy o m.1strzo- . niatowskiego zawody bakserskii: Polska Ponadto zostały zo11ganizowane na stacjach w zu1e pogadanki, rozda1t broszury I t. d.
Karola .fndego.
.
.
stwo Polski pomiędzy Po\omą 1 Tramwaia·rzem I Estonia
Białymstoku Grajewie, Katowicach, Poznaniu,
---Nazwis.1'o Endego samo przez sie jest •u!
oraz mecz piłkarski 11omiedzy Polonia - Unio11
·
'
•
gwaranci~ . te Salon jego posia~a ~aicelniej.sze·
Tourlng.
dzieła wyb1t11ycb malarzy polskich 1 zagramcą.
są
Dzisiaj reprezentll!e on zresztą _60 .naiwybitniti
honkurenc ~a
sz:vch twórców. Nie ogranic1a s1e 1ed11ak Sa!Ull
Il
M
.,......._..,. )eCZDl'"Cy ŚW'
Sztuk Pieknych tndeiro do tego zakre_su, d'>W
siatkówki. ..-..
•
•
jstępnego jedynie <'la wYbranych. W za,,.res Sa·
ŁÓDŻ, 11.ł2. - \\, leczenky Sw; Jan„a w Ło 495 495.
Jonu fchQl:l~ .bqwiem r~wnież.: re.n<!wacia dz~
W dalszym ciągu mistrzostw Łodzi w siat·, ~
...-~
54·6 sztu~l; -vl.l'faay -~.:howł .wL'dz1e<lzm1c. zdob. n,1~...
• n
dzi od.było się wczoraj losowanie wygranych !i
503 507 • 510 51" 52„ o.37 538 Oil7 543
d edzl
kówce w konkurencji żeń~iei paidly nas tepują- \ek L<>terii na cel wolnego łóżka. Wylosowan:! 554 562 564 567 :5?2 580 586 594..
twa i urz~dzanla wnętrz ora~ w z1
me ~~-.
ce WYniki: Znicz - OKP 2:0, ŁKS - Makatl? wygrane wydawane 'będą dziś w lecznicy św.
604 610 612 617 620 625 639 646 648 649 658 kla.m. hand-owych, kon~erwa~1a ~brazów~ .obf~,y
2:0, Ziednoczone - Wima 2:0, (w-o.)
Jana,
,
wy~or reprod~kc~J ~tel m~str:ww sztuki, Ple677 683 685 696 699 .
konkurencii męskiej WKS - TUR. 2:u,
703 712 717 724 725 731 759 770 775 776 knei w postaci w:dokowek 1 t.d.
SI<S - IK.P 2:0, 'L..uicz - ŁKS 2:1. Obecnie :io
Nagrody padły na następujące numery:
Salon Sztuk Pii:knych Kar~la Endego PTZY
777 7sg 780 783 785 790 792.
·
jednej porai.ce maJą drużyny Znicz, ŁKS i WKS
1 3 4 5 (1 12 15 16 18 19 20 21 23 27 28 33
7
ul. Nawrot 8 - to rzeczywiście Pe~no~varto~802 803 822 824 828 832 869 881 884 88
35 38 44 45 54 64 68 73 82 84 85 88 90 94 9:5
ciowy zakątek, w którym Sztuka św1ęc1 pra1,1;889
98 99 105 120 121 125 12-8 134 136 138 149 150
SLIZOAWKA NA STADIONlE
01 908 925 932 942 960 965 967 981 984 987 dziwe triumfy.
151 156 163 166 171 175 176 178 182 184 186 989 995 996 997.
Strzeleckiego Klubu Sportowego.
1006 1011 1026 1032 1034 103s 1039 1041
Z nastaniem pierwszych mrozów zostanie 1s8 192 194 i9s 196.
207 208 210 212 213 215 217 219 225 234 247 1044 1048 1055 1078 1079 1081.
otwarta na stadionie Strzeleckiego Klubu Spor1103 1109 1116 1122 1131 1133 1135 1139
248 250 255 260 268 272 275 280 282 289 291
CASINO: - Królowa $nieżka.
towego ul. Napiónkowskiego Nr 99. (dojazd
W serii „podwieczorków przy mikrofonie", tramwaj.arni O. 3, 4, 17,)
292332903355 "61 364 375 378 ".>C2 386 390 391 395 1140 1J47 1148 1150 1151: 1152 1155 1158 1160
CORSO: - „Zorro".
nadawanych przez różne Rozgłośnie, przysi:la
~„'
=
1161 1171 1182 1185 1188 1195.
Slizgawka ~uzyka, bufet,
CAPITOL - Cnotliwa zu..,anna.
398 399.
1203 1207 1220 12Z7 1231 1234 1239 1240
także kolei na Łódź. Przy tel SiDosobności b~·
405 408·409 411 41& 416 421 428 430 431 447 1243.
EUROPA: - Tłum szaleje.
dziemy gościli w mura<::h naszego miasta doslco
ZAPISY DO SfKCJl HOKEJOWEJ S. K. S. 448 451 455 459 467 470 472 473 474 480 489 - - - - - - - - - - - - - - natych artJ stów, jak Marylę Karwowską, Ja 1u
ORAND KINO: - Gehenna.
sza Popławskiego oraz pełną humo!11l i wdzięku
Dr med.
Strzelocki Kl'iub Sportowy w Łodzi {ul. NaIKAR: - I. Groźny Bill, Il. Saratoga.
Marię Chmurkowską . która wystą'Pi w roli rl!· 11i6rkowskiego Nr 99, przyjmuje zapisy nowych
JAR: - Na scenie: Udzielamy pociecytatorki i kon!erc.usjera. Siły miejscowe !)ę. członków do sekcji hokejowej.
Mikołaj
chy, na ekranie: Wyprawa na Mongo.
akusieria i choroby kobiece
dzie reprezentowała orkiestra wojsikowa puikt'
Treningi (suche) od.bywają się we wlasnd
powróeiła
„Dzieci Łodzi" Pod. dn illor. Ai'eksandra Gaula. saH gi<mnasty1cznei (Napiórkowskiego 99) we
METRO: - Przygody Tomka Sawyera
„Redzinie Urz41:dniczeł".
PIOTRKOWSKA 153,
tel. 145--10.
Podwieczorek bW.zie transmitowany z sa:! wtoriki i czwarotki oo goidz. 16-ej do 18-ei.
MIMOZA: - Kobiety nad przepaścią.
Przyjmuje od g. 2 do 3 i ód g. 5 do 7.
Odbyła się w salonach recepcyjnych urzędu
Polskiej YMCA w Loidzi o godz. 17.20.
OSWIATOWE: - Ostatnia noc skawojewódzkiego w Łodzi zabawa dla dzieci,
zańca. śląsk Zaolziański wraca do
Or
zor.ganizowana przez stow. „Rodzina Urzędni
ŻEI'ISKI CHÓR MARIA~SKl PRZED MIKRO·
ODCZYT CZERWONEGO KRZYŻA.
med
FONEM.
cza".
Polski.
Arkuszer-kinekotog
W salonach recepcyjnych zebrało się kilka·
W dniu 12 grudnia o godz. 22.10 wysl1tPi
Staraniem Sekcji Odczytowej Odozialu Ł6OAZA - Szc2ęśliwa 13-tka.
powrócił
przed mikrofonem Ro.iiglośni Łód.Zikiei , Zeń5'ti dzkiego Polskiego Czerwonego Krzyża .dziś o set dzieci urzędników państwowych i niższych
PAŁACE: Dziewczątko z Variete.
Chór Mariański pod dyr. Bolesława Ullasa. godz. 12. min. 30 w sali PCK przy ul. Piotrkow funkcjonariuszów.
ZACHODNIA 66
Tel. 129-52.
PRZEDWIOśNIE:
- Granica.
Komitet organizacyjny zabawy z przewod- przyjmuje od godz. 10-12 t od 5-7 wiecz.
Brzy fortepianie Artur Wentland. W progra nie s.kiej 190 p. dr. Czajkowski - członek PolsRIALTO: - Słowiczek.
pieśni Wiechowicza, tukowskiego i Moniuszki. kiego Tow. Społeczno-Lekarskiego \vYglosi ad- niczą-cą „R.odziny Urzędniczej" p, Petrusową,
paniami Krzyżanowską, Markiewiczową, Dziech
Poza tym usłyszymy szereg utworów fortep1a· czyt n. t. „Pomoc w nagłych \VY'Jladlka-ch".
RAKIETA: Granica.
cińską, Slawińs.ką, Jeżewską i inż. Sierocińskim
nowy1ch w wytk. Wcntlanda.
Wstęp bez.płatny.
SŁOl'Q'CE: Ostatnia noc skazańca.
zorganizował d,'·a dziatwy moc niespodzainek.
śląsk
Zaolziański
wraca do Polski.
Atrakcją ca1eJ tej imprezy była loteria fanchor. wewnętrzne. Spec. serca
STYLOWY: - Stawka o życie.
towa. W czasie zabawy na salę Przybył wojeELfKTROKARDIOORAPIA.
woda łfonryik Józewski w towarzystwie wice- ul. LEGIONÓW 2Sa,
: :
tel. 260-7.?.
TON: - Rosalie.
wojewody In~. Jellinka i naczelnika dr. Wroprzyjm. od g. 5 - 7 w.
ZACHĘTA: - Kurier carski.
ny.
PORANEK MUZYCZNY.
TEATR MIEJSKI, śRóDMIEJSKA 15.
Zarząid Kola Przyjaciół
Harcerstwa przy
KALISZ, 11.12 -- Na gwiazdke na najbied- par bucików, które wykona spółdzielnia szewc
f1!ystępy Ludwika Solskiego w „Carze Pawle".
nleiszyich dzieci z terenu llOW. kaliskiego ge-1 ka w Blaszkach i 40
płaszczy, wykonanych drużynie harcerskiej gimnazjum Żeromskiego Specj. chor. weneryc2111., skómych l moczopłnioW)"ch
Dziś w niedzielę o godz. 4-ej po poł. powtórze·
uprzejmie zaprasza na 110ranek muzyczny, któ- ZAWADZKA 6,
neratowa· Slawoi-Skłaidikowska ofiarowała 2000 przez bezrobotnych krawców w Stawiszynie.
telefon 234-12.
nie wcwrajszej premiery: wstrzęsajQca sztuka Dy.
złotych.
Płaszczami i bucikami zostaną obdarowane ry odbędzie się w niedzielę dnia 11 g.rudnia
r.b. o godz. 12-el w sali Tow. Kredytowego, u.\ Przyjmuje od 8-11, 2-4 I 6--8 włecz„ w niedziele mitra Mereżkowskiego ,,Car Paweł" w której tylu•
Z pienięchy tyc!i zostanie zakupionych 170 najbiedniejsze dzieci 11 gmin powiatu.
ł iwieta od 9-1 w pot
łow11 rolę w rewelacyjny wręcz aposób odtwarza zna
Pomorska Nr 21.
komity gośi na~z.ej sceny Mi&trz Ludwik Solski.
Na program zlożą sle wysitępy artystów
Choroby
Wiieczo.rem 0 godz. 8,30 intere&ujęca &ztuka J.
oraz doborowych .onkiestr.
Szaniawskiego „Most'' w reżyserii St. Wronckiego.
Bilety dla dorosłych w cenie 75 g.r . - 1 zł.
zaś dla młodzieży w cenie 50 gr. do nabycia
TEATR POLSKI CEGIELNIANA 27.
w sekretariacie gimnazj,um oraz u prof. Lesiń
w lecznicy OMEGA
GŁOWNA 9,
Dziś w niedziel{! dwukrotnie: o godz. 4-ei po
Ł.ÓDŻ, 11. 12. - Odbyło się posiedzenie Pod- niem uchylaJa,cych się od Płacenia świadczeń skiego.
poł. i 8,30 wiecz. wyhoma komedia Molnara „Daltel. 142-42 od 11 - 1-ej I cd 4 - 6-ej.
lfe~ii Prasowej Sekcji Organizacyjno·ProPa- na iPomcx; Zimową.
LANITAL - NOWE SZTUCZNE WŁÓKNO.
lilla" z Sk.rzydłowskl!, Dywińskę, Dejunow;l·zem, E.
1CandoweJ 0bywatel5kiego Komitetu Zimowej
Hasła przesyłać należy do dnia 20 grudnia
Staraniem Po'.sxiei YMCA w Łodzi w n idDIJhrowskim i Kondratem w rolar:h głuwnych.
Pomocy BezrCJlbot.nym w Łotlzi w sprawie ro- rb. w zamkniętych kopertach z napisem „łfasło chodzący wtorek, t. j. <In. 13 b.m. o godz. 20-ej
zstrzygnięcia konkursu na hasło Pomocy Zimo- Pomocy Zimowej", pod adresem Komitetu Zamgr. f, Wyszyński z fabryki „Polana" w PaTEATR POPULARNY.
wej. Vomisia w sikta<lzie płk. Al!reida Vogla, red wadzka 11, Jl P., pokój 41.
bianicach wygłosi odczyt na powyższy tem1t.
Specj. chorób kobiecych I akuszeria
Dzi~ w n.iedmelę pnedsta„ienie zawieszone.
fana Wojtyftskiego i nacz. Tadeusza Wisław
Odczyt ten O<loędzie sie W gmachu przy ul. SRóDMIEJSKA
tel
P~ze~sta':ienie &zkolne (,,Pan Jowialski") .któ~e
_
skiego llO otwarciu nadesłanych listów i rozpa28
Moniuszki 4a, (mała sala gimnastyczna).
.
• 240 10 / odhyc się miało w Tcat.r2te Poplllarnym w pomedz1a
trzeniu haseł, uznała, że warunkon konkursu
Wstęp po 20 ' 30 gr.
Przyjmuie od 12-2 ł od 4-3 wlecz.
łe~ po południu odbędzie sił' o godz. 4,30 w Teatrze
,d<ll:>owiadały tylko 4 nastepujące hasła: „Po~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1Pob~m
pny ul. Ceg~~ianaj 2~
moc Zimowa to czyn nie słowa", którego autow komunikacie Pima.
Zorganizowane puedstnwienie „Pana Jowi(lskierem jest p. pod pseudonimem „Veritas", PoKONFEKCJA MĘSKA, DAMSKA i. DZlfCINNA, UBRANIA - PALTA
go'' które odbyć się miało wiecz. dn. 9. 12. w Tea.
moc .Zilf:owa - to wyścig .'.udzkich s&cll, naŁÓDŻ, 11.12 - Przewidywany przebieg JJ01 SZKOLNE PRZEPISOWE
ODZIEŻ ZAWODOWA
1 tne Popularnym dane będzie w ponicdlialek o godz.
0.eslane przez Józefa Janysta, „Pomoc Zimowa gody w dniu dzisiejszym: na ogól chmurno, aa
11>rzed głodem uchowa'', autorki p. Marii Zofii I poludniowYP1 wschodzie miejscami opady. NoD E r A L
1'·" Mtt•.
Deryn~. oraz hasło „Nie zwlekaj - beuobotny cą przymrozki, w ciągu dnia temperatura kilka
twej pomocy cze'ka", n,ad~llln~ -przez I>. T. Wl- stopni powyżej 1era. Umiakowane wiatry PoFIRMA C R
·
I. O D Z
J
Jutro: Aleksandrowi.
~ulińskiego.
łudniowo-wschodnie.
H ZE IJANSKA.
P J O T R K O W S K A 8
Wschód sło.ńca 7,36.
'!.... P.onieważ WJJłYtlłflo mało haseł odpowiada~~ylć.lt warunkarn konkiursu, oraz ze wzgl~u
Zachód słońca 15.23.
ila/1pozostałe nagrody, KomLtet ogłas;>,a w dalsolidne, komplety, I
sztuk: w F-mie
:=
~
Cf!\&'U ikonkurs na hasto łJobudzają;ce ofiar
Kapu!~fak, gulasz z ~rtofelkami, buhplas uaJlroHJ'•łalef, t,.lke
J
"
ołeczeństwa, Jak również I zawieraiac~
R Z G O W S
A
5
w Jr6b właany Cuy alikł•
TICizień 5Q.,
~-""
•
.91tr~,!~lai przeid n~lętnoy,ra- d,Y.ń czelk:oladowy.
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Co nas po pracy rozweseli'?

11rzr mikrofonie z łodzi•
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H. GUTSTADT

Dr. Jerzv GOILI-I

„

Dar generałowej
Slawai·Skladkawskiei
na gwiazdkc; dla biednej dziatwy. „

Dr ••cl.

Pomoc Zimowa, to czy·n, nie słowa

lłozsirzuenit;t:ie

konkursu

na hasło. „

TREP MAN

WENERYCZNE i SKóRNE

PAULINA LE W 1

Niedzielna pogoda

G.

EU GTE R

,•wm:,::;~;~:~~im.

.

śC

Jutro na obiad·

- l'lfDlf

po;edyńcze

K

Stef111 ~1owac"1·e11

2

-

I

DUłbuygłooś~dnd1'nai·a7174.74.7.

doświadczenie

iekawe

lekarza

Ziemskie dziwy.

ORĄCY OKŁAD
·pływa kojąoo naŻ·Ołądek
Pewna" kobieta cierpiała na zwężenie małych lu!!tere'k I ·ośwf,etlen1ie elektryczne.
zefy;ku, ""skutek czego nie mogła poły- Zapomocą tego apairntu, znanego zresztą
ć pc>karmc \w. Dla uratowania jej cd już od kilku lat we wszystkich kJi.nikach
ierci g\łodo\,'fej, założono jej przetokę żo europejskich, mógł on daskonale obserwoikową: przez niewielki otwór w powło- wać wygląd błony śluzowej chorej. Teraz
eh brzusznych i w ściainie żołądka, prze przyłożył na skórę brzucha chorej wor ·lk
owadzono przev. 'Ód gumowy. Przez prze z lodem, patrzył jak zachowa się żołądek
d ten wprowadzc. 'fa sobie pacjentlka kilOkazało się, że p·od wpływem zimnego
razy dziennie płyn 'Oe pożywienie, z orni okładu, żołądek
ciem przełyku, wpr.~st do żołądka. Dozaczyna się żywo kmczyiC,
d nic ciekawego. Pa 'cjent!Jd i pacjentów błona śluzowa zaczyna wydzielać znaczną
kich spotykamy w k,,żdym większym ilość soku trnwie11Jneg-0, naczyńka krwiopitalu. żyć mogą w ten sposób kHkainaś nośne rozszerzają się i do błony :· ··:nwej
a nawet kilkadziesiąt la'ł.
dopływa w dużych ilościach
Omawiana paicjentka po~\łużyła jednak
ciq>ła krew.
bada11 napozór „banal1nych"'', w giruncie Jednym słowem Z1imny okład, przyłotony
eczy jednak bairdzo ważn)\ch i cieka- na s1kórę brzucha, wywo·łuje znaczne poych. Mianowicie le'ka-rz posta•oowił prze budzenie czyninoci żołądka, przy;pływ krwi,
nać się naocznie, jak działa na ,błonę ślu i wzmożone ruchy trawienne w postaci
iwą żołądka zimny względnie cieP,ły okład ł sl{urczów.
zyłożony na skórę brzucha.
.
Teraz zdjął dr Dorew woreK z lodem,
Jak wiadomo, naogół przypuszczają p.ozwolił chorej W)'lpocząć, i przystąipił do
icy -· że zimny okład, n.p. worek z lodem
zyłożony na skórę brzucha, działa „uspo
~jająco" na żołądek, wstrzymuje wydzie- Cią
nie soku żołądkowego, i. „ochładza" bło
~

drugiego z rzędu 'doś~iadczetnia: przyło
żył mianowicie ciepły <>kład w postaci po
duszki gumowej wypdnionej gorącą wodą. I teraz okazało $Ję, ż.e 'dzi1ałanie 'takie
g.o okładu jest wręcz odmienne od spodzie
wainego efektu.
·
Gorący okład wpływa kojąco na żołą
dek: r.uchy trawienne ustają, &kurcze ustę
pują, żołądek przestaje wydzielać sok tra
wieniny, błona śluzowa blednie i staje się
mniej ukrwiona.
Badania dra D. są bardzo ciekawe i
bardzo ważne dla medycyny praiktycz.nej.
Okazuje się m. in„ że w rprzy.padku krwawienia wewnętrzneg.o nlP. z p·owodu wrzo
du żołądka, przyłożenie worka z lodem na
skórę brzucha
może być niekorzystne.
Ba'dania te potwierdzają zaś m. iin. zasadę
(znaną już od setek lat medycynie Judo
wej), by w razie bolesnych skurczów żo
łądka przyłożyć ciepły ·okład.

... la opieka rodzic o-......
~
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swej pacjentce specjalnie skonstruowa:\
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ą

rurkę

metalowa,

zaopatrzoną

Młodziaiy nie można wciskać w ciasne
r.amy konwencjonalizmu. A przecież jest
dużo rodziców, którzy tego zrozumieć nie
mogą. Oto w pierwszym rzędzie zapomina
ją oni, że byli również kiedyś młodymi i ~e
ich dążenia i pragnienia nie były jednakowe z zapatrywaniami rodziców. Rodzice ta
cy chcieliby oszczędzić dzieciom swym róż
nych zawodów ... yciu i chcą prowadzić je
za p.alec i są niezwykle zdumieni, jeżeli napotykają na sprzeciw ze strony dzieci. A
tymczasem 'lTlłodzież jest uparta, chciałaby
pobłądzic nawet i odi.aleźć prawdziwą dro
gę, chciałaby nieraz potknąć się bo.leśnie
na jakimś stopniu doświadczenia, byleby
sama mogła po nich kroczyć, bez stafej
opieki tych, których kocha przecież, ale
którzy czasem zaciążą nad jej młodym ży
ciem. Młodzież nie potrzebuje dągłej opieki ich rodziców, ciągłego strofowania, cią
głych obaw, objawów
miłości i troski.
Matka kochająca, ojciec, drogi, czuły i do
bry, czasami ostry, nie pow)nni obawiać
się, że dziecko ich pójdzie
na manowce.
Ch?ciaż wejdzie tam przez ciekawość, ale
wyjdzie samo, o własnych siłach i dźwigać
będzie głowę dumnie, bo ofo po raz pierwszy zwyciężyło życie.

w system

Strajk loka torów
w Londynie.

I

dl

'Y

Takie właśnie dzieci występują później jako oskarżyciele swych rodziców, rzucają
im: „gdyby nie mama, ~dyby nie ojciec,
byłbym człowiekiem, a tak jestem rozbitkiem" itd.
Trzeci rodzaj dzieci, to te, które stronią od rówieśniików i obawiają się zetknię
cia z kimkolwiek. W szkole na lekcjach nie
popełnią ani jednego głupstwa, a przecież Czasem jest dobrze zniknąć nagle,
to właśnie mści się na nich w przyszłości. gdy dusza w~da w t.rans ponury,
Oto przyjdzie i na nich kiedyś czasokres po uciec z ruchhwych ultc !11iasta
pełniania głupstw, które będą gorsze od w leśne pusttrowia, w ciche góry.„
ty~h, na ~t~re zezwala się ostatecznie w
Ab
"dale' b ć d łudzi
w1sku dz1ec1ęcym.
Y naJ
J Y o
,
Niechaj więc dzieci _ idą przez swój.
nieszc~rych śm~ów i <>l?fudy okres młodzieńczy swobodnie. Nie n.ależy
i przejść za ~ę, ze się żyie.
im nakładać hamulców, ale delikatnie i sub
gehennę cierpień - wszystkie trudy.
teinie wskazać im drogę, po ja1kiej iść po-· Wś •d ś . 6
kać
otnoścł
winny w życiu, aby uniknąć bolesnych zaro . mehg w zytszu h lsabmpó"ść _;;:J uu.em
wodów
na groznyc szc ac , u
·
w jakieś milczące zakamarki
i paść skrusrony gdzieś pod krzyżem„.

PODSŁUCHANE

Rozjaśniony

SZCZĘŚCIE
PiNN\'

CELINY
A

1

pan me.cenas zaplątał się w długie ok··e·sy krasomówcze. Mowa była o ojcu panny Celiny, któ:·y
obdarzał go pełnym zaufaniem, o jej matce i niemal o carej rodzinie.
Zakończył mocnym, ale wzruszonym głosem:
- Zawiadywałem dość pokaźnym, ale przeciętnym
majątkiem pani rodziców,
panno Celino, postaram s:ę
więc czynić to nadal z tym samym oddaniem teraz, kiedy majątek pani stał się wielomilionowy! Jest pani teraz
najlepszą partią w Łodzi!
Panna Celina zarumieniła się chyb.a po raz czterdziesty czwarty tego popołudnia, a pan Kostrzyński udzielił
adwokatowi informacji jem:ze dokładniejszych, niż
w ,,Marysieńce".
Dolary, wille i hacjenda defilowały
przed oczyma obecnych, jaikby na ekranie filmowym. Cytował z pamięci całe ustępy z testamentu
nieboszczyk3
Andrzeja Leśniewskiego i wreszcie napomknął o klauzuli
małżeńskiej.

wał

-

Jednym słowem, p.aMie mecenasie - zakonkluchtrzeba znaleźć pannie Celinie odpowiedniego

męża!

Zwrócił się teraz w stronę Pawła Grabowskiego, który asystował przy tej całej scenie, nie odzywając się a11i
razu, i podsunął mu myśl:

-

29
·· ~: :torzy:

z

Będzie

największych

pan teraz pracował w kancelarii jedneg0
adwokatów w Polsce, który ma z pewno-

ścią rozległe

w

A

I spojrzeć komie w jego oczy,
których zgasiła blask patyna
i bić się w piersi nieustannie
i wołać, krzyczeć - moja wina!„
C~sem jest dobrze zniknąć nagle
uciec od ludzi - gdzieś za ścianę,
czasem tak ciężko bez oparcia
kroczyć przez życie zakłamane.

5ttXHN*'4 Fi& SIS&

Kupiony znaczek F.O.M.
twerzy •iłieny peirzebne na budew~ -

polskich

stosunki towarzyskie.
Może
zechce pan
przy okazji pomyśleć o tej sprawie?
Dotychczasowy aplikant mecenasa Toporowskieg0
odpowiedział wymijająco, a Celina mimowoli pomyśhla
o drugiej części przepowiedni młodej cyganeoki:
- Piękny młodzian i małżeństwo z miłości!
Nie bez ceregieli oddano zalakowaną kopertę stryje.
Andrzej.a adwokatowi, prosząc o baczne przechowanie jej
aż do dnia ślubu. Panna wróciła potem do Andrzejowa
w towa rzystwie człowieka, który przemienił jej życie,
jakby za dotknięciem różdżki czarodziejs-kiej.
Gdy samochód zwalniał już biegu, .aby stan ą ć przed
„Ma rysieńką", minęli przygarbioną nieco postać mękzy
zny, oddalającego się od willi ze spuszczoną głową. Wygl ądał jak strach na wróble.
- To pan Euzebiusz Rzepka! - szepnęła do siebie
panna Celina z litościwym uśmi echem na ustach.
Gdy Marianna otworzyła im drzwi, zaraz wybuchnęła,
pełna oburzenia:
- Jak to się panience podoba?! Ten wymoczek Rzepka miał śmiałość przyłazić tutaj z bukietem! Chciał się
koniecznie widzieć z panienką! - Po chwili dodała: Na pewno już wywąchał sp.adek! - I nagle uspokojona 1
oświadczyła:
·
- Przygotowałam państwu dotirą kolacyjl{ę. Mam
nadzieję, że pan szanowny nie będzie zbytnio żałował
kuchni amerykańskiej!
Panna Celina nic nie mówiła. Myślała o pięknym mf.odzieńcu, przepowiedzianym przez Cygankę, bez którego
złoty sen nie byłby zupełny„.
W spojrzeniu Kostrzyńskiego zjawiły się bfyski fa-

naczelny i działu politycznego - Franciszek Probst; działu krajowego i lokalnego - Roman Furmański; cjziału
Htowego - Klaugiy§:z LitY.ń~ki; kr.Q.niki lokalnei - f.elik§ B~bQl.i z~ ogło§.zenia i art.rkułY. reklamQw.e od,e. ~· fawl1k.O.Wn~.

buchnęło wzwyż płomieniem.

jedno zastanawia:
jak rmdko prawda dziś zwycięża ten jest ceniony, poważany,
. kto wtłacza duszę w skórę węża.
ROM.

-

Ostatnie słowa należało potraktować jako zwrot czysto retoryczny, bo nie znalazł się jeszcze chyba prawnik,
który by odmówił przeprowadzenia sprawy przejęcia milionowej schedy.

riUY de TERAMOND

aby

Myśl naszą

PRZVCZVNA.

Tam idzie tein stary łajdak, kłóry
mię poibawił stu tysięcy zł·otych.
- W jaki spasób?
- Nie chciał mi oddać swej córki
Ale oczywiście są i tacy rodzice, którzy za żonę.
są zbyt tolerancyjni dla swych synów i córek. Młodzi, niech się bawią - mówią. NiPODWójNY RACHUNEK.
.
•
. .
czego nie bronią, i niczemu się nie sprzePrzodownik: - Za pijaństwo zapła.d
połudmowych ubo~1ch dzielnicach Lon- ciwiają, bo przecież nie są tacy okrutni, aby pan 20 złotych kary ...
ynu dos~ło ~o strajku 1.20 lokatoró.~, ich ukochanym dzieciom czegokolwiek
- Jakto, ppa11ie przo.„przodowniku, w
tó~zy za~dah Iepsz~ch. ~1eszkań po mz· 1wz~ro~i<:. I dzieci id~ swą. drogą własną, knajpie dwadzieścia i w komisariacie dwaze1 ceni~. .Na z~1ęc1u •• Tra~arenty ~naiduią u swych op1ekunow pobł.ażenie dzieścia? To dwa razy rachunek mam plawezwaniami do niepłacenia komornego. ich czynów, nieraz niegodnych młodzieży. cić?

Czoło swe oprzeć o pień zimny,
słowa modlitwy szeptać z drżenien
i zimne serce tak rozżarzyć,

okrętów

woienaychl

komstwa. Myślał zapewne o dobrej kolacyjce,
dzianej przez grenadiera w spódnicy.

*

*

*

zapowit:-

\

Tyd z ień spędzo ny przez powiernika 1 f" ~J J dC1e1a stryja Andrzeja w „Marysieńce" nal eżał do naj piękniejszj'lh
przeżyć panny Celiny. Roman Kostrzyński był bowit'm
człowiekiem bywałym, dowcipnym, błyskotliwym, z którym rozmowa jest prawdiiwą rozkoszą.
Jak z rękawa
sypał anegdotami, pasjonującymi opowiadaniami i do\•:cipnymi spostrz eż eniami.
- Pan mówi jak radio! - wykrzykiwała Mariann>.
Poczciwina sprzątala ze stołu w zwolnionym tempi<!.
pr.agnąc jak najdłużej sluc1'1ać opowiad ań pana Kostrzyi'1skiego. Ile ten człowi ek widzia, ile p r zeżył! Obj echał d ·słownie cały świat, obrac.!ł się
wśród ludzi
wszelki;h
ras, różnych obyczajów. Dreszcz wstrząsał starą Mariar.ną, gdy opowiadał o sw~kh przygodach w Abisy·di,
a kiedy mówił o polowaniach w ~ongo czy Ubangi, zd:ł
wało się niemal, że słychać bicie tam tamu i dzikie porykiwania Iw.a!
Najwięcej jeanak lubił epowiaaa·ć o swoich przygndach w Ameryce, którą zjeździł w zdłuż i wszerz.
Gość z Ameryki nie ograniczał się zresztą do opowiadań. Działał równie;t nader energiczni~. Trzy r.azy w ci.1gu tego tygodnia oCiwiedzit kancelarię mecenasa Toprrowskiego. Dłu go konferowali z sobą i ustalili ws zystkiP.
szczegóły, aby adwokat n.ógł jak najszybciej i jak na:sprawniej rewinaJ'.k9wać milionową schedę swo;e.:
klientki.
_.;:a: -~

Wydawca: Jan
Odbito

Stypułkowski.

w d1r11:k~rnii1. ul.

żwirki 2 w ŁQdzi.

