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l:'rzea tekstem t.j. 1-sza strona 50 gr.
7.a w. m-rn 1 tam. str: 5 tam: w tek§cle
~ gr.. nekrologi 40 gr„ zwycz. lf> gr
'trona IO tamów drobne l:! gr: zi. wy.
raz.. dla ooszukującyc.h pracy to gr„
najmniejsze ogłoszenie 1.20 gr„
dla
riezrobot. 1 zł. Ogłoszenia dwukolorowe
' liO proc: droteJ. ogłoszenia zagranlcz·
ne , tróikolorowe o 100 pror.. drot.~~
Ogłoszenia ad woka tow ryczałtem 2~ 'tł.
..:eny ogloszen n1Pdzletnycl1 911 o 26 prDł'
drotsze.
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t-'renumerata
Artykuły

4a l w. mm. w l tamie szer. '70 mrn.
str. . lamo u - I z ł. '1roh nP 7i. w rłłz
•' t:r.
Za termin druku
I tresc ogłoszen adm1nlstrar la
o.Le odpowiada P . K.. O. Nr. 602.RSO
Opłata poczto.w a ruszczona cotówq.

I

~agra.n

Of\desłane

bez oznaczenia
uwa*ane są za bezplatne.
Rękopisów zarówno wytycll
jak 1 od·
ei11conych. re<lakcJa nie ZWT&C&.
norarlum
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BlAŁOGR(>D,

12.12. W kołach,
do partii rządowej premiera
Stojadinowicza liczą, iż w wy.borach par··
tia rządowa zdobęd~ie , co najmniej 300
mandatów na ogólną l~zbę 371 p-0słów.
zbliżonych

GQPMW2.tf

dzie, poza Chorwacją i Dalmacją, gdzie
- wedle donie s i e ń Havasa - wiele gło
.sów pa d ło ną. opozycyjną listę dr Macze~a ..Mniejszości narodowe w całej Jugosła
wii głosowiJ.ły na listę rządową.

na
PARYŻ,

12.12. - 80 OOO ludzi trzyw Libii, w pogotowiu wojennym przeci·n Tunisowi - alarmuje osławiona pani Tabouis w „Oeuvre".
Poza tym na wyspę Pantelleria poło
żoną zaledwie o godzinę lotu od portu Bizety w Tunisie sprowadzono kilkaset samolotów. Włoskie okręty wojenne oraz ło
dzie podwodne otrzymały rozkaz nieopuszczania portów Tarentu, Pola i ·La Spezia.
P. Tabouis donosi dalej, · że reŻerwi
ści włoscy otrzymali polecenie nakazujące
mają Włochy

~,;,;1-.;:wa,;~;;;.

Ostatni cyklon był kl~ską
-

dla .losiralii I Wgsp

SYDNEY, 12.12. - Cyklon, który na- powstał w czasie cyklonu, dotychczas nie
Sydney i okolice, był najcięższą został jeszcze ugaszony.
tego rodzaju Kl~ską w ciągu ostatnich 50
·• ~ ~-' ; ·
lat. Straty, jakie cyklon wyrządził w mie148 ZABITYCH NA FILIPINACH.
ście, w porcie 1 okolicacłi, oceniane są na
MANILLI, J 2.12. - Ogłoszono urzędo600.000 funtów szterliingów. Cztery spało wo, ii ofiarą tajfunu, jaki prieszedł nad
ne fabryki przedstawiały wartość 150.000 Manillą w dn. 8 grudnia, padło 148 zabi,..~ .
_ .. • , ,
funt. szt. Pożar lasu Rod miastem, jaki tych. , ·

-

··~

ooo--

została

- · .·.

ortodentyczna
·o twarta w stolicy.

ft!zfkncja
w firudziądzu
Skazaniec nf e
pociechy religijnej „

WARSZAWA, 112. 12. - CfJ·ż to jest
Klinika jest działem akademii stomato„ortoden.c ja"? N ajrtiłiOdsza, ale już bardzo logicznej i oddana została na użytek najważna dz.iedz.ina stomatologii.
szerszych warstw społeczeństwa, a przede
Re:gulacja krzywych szczęk i zębów, co wszystkim dziatwy, bowiem regulację
ma wielki wpływ na wrowie lud1kie, nie krzywych szczęk najlepiej rozpoczynać już
mówiąc już o względach estetycznych.
w dzieciństwie.
Wczoraj „orrodencja" obchodz.iła w
O doniosłym znaczeniu „ortodencji''
War·szawie swoje święto. Oł!o w obecności mówił na otwarciu kierownik kliiniki prof.
przedstawicieli Min. Opiek.i Spcłecz·nej, w0j dr. Zenczak wsp o min21ąc o „ciennistej prze
ska i świata lekarskiego nastąpiło poświę· szłości", jaką polska dentystyka ma już, na
c-enie i otwarcie kl.ini!ki ortoder.tyczncj przy l szczęście za sobą.
ul. Swi~tQkrz.rskiel 13.
.,.
,
--.
:i

~:d~~z~
~p:p~!~i: zsk~~~~e~~~ii :ar:~?;~ ~~e~a~/~~~t!f:~~of~;eoz ro:z;~~!en~e ;;~~
mordercy towarzysza celi więzielllnej, de- na podwórzu więzie!llnym przy ul. Wybi-

WJ01•t•1 m[lOr~J'lJ[
. l

przyjął

GRUDZIĄDZ,

Wysiadającego z wagonu min. Merky-

_ ~ , ·,

fillpińskit:h KI 1 n l'k a

wiedził

wARszAwA, 12. 12.-Dziśwgodzi
nc.ch rannyc'n przybył do Warszawy z oficjalną wizytą do prezydenta m. st. Warsza
\k\y'Ys.burmistrz m. Kowna min. AntOini Mer-

BARCEL<?NA, 12.12<- Ministe~ obrol wych. Z Mora cie Ebro i z Saragossy do„
ny narodowej wydał rozkaz do komisarzy, noszą, że poziom wód na rzece Ebro podoficerów i żołnierzy armii ludowej hiszpati- niósł. się. o 4 metry. Istnieją obawy, · że nie
skiej, w którym mówiąc o nowych natar- bawem nastąpi wylew rzeki i wielka po;ciach wojsk gi!n. ~ranco, 'wzywa armię do wódi.
·
walki aż do upadłego. , „
,„ '„ ,
SPOKt\j NA FRONTACH• . · . :
OBAWA · POWODZI.
SALAMANKA, 12.12. Komunikaty
BURGOS, 12.12. -·Ulewne deszcze, frontowe obu walczących stron stwierdzajakie spadły na terenie Hiszpainii, uniemo- ją, iż w ciągu niedzieli na wszystkich
żliwiają prowadzenie operacyj . wojsko- frontach panował spokój.
~-

12.12.- Do

!~r!~0a ~e~Jl~~~e~ti~~~.kiego

w

Grudziądza

I

Prezydent

odrzucił prośbę

fi~iJ;~j. S~azaniec

Piotra Sadow

o

ułaskawie

ni; „:,r~~j:,ł, p·::iechy re-

-

• 1·0'1"
z! a zd deI egat o, w spo'Id:·, Zie
Poznaniu

rozpoczął się

:

Pracowniczych RP.
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ŁóDź, 12. 12. ·- Wczoraj odbyły się
wybory w 30 gromadach powiatu łódzkiego (w 165 gromadach nie odbyły się ze
względu na to, że zgłoszono tyllko jedną
listę bezpartyj_ną, koalicyjną). w dwu gro·madach unieważniono .wybory ze względu

sa powitał prez. Stariyf1ski. Po krótkim i Z.rzesz -eń.
cercle, min. Merkys w asyście towarzyszą.
Z Poznama donoszą:
pracowniczych R. P.! na któ:y prz~było
cvch mu osób odjechał do. zarezerwowa::-vch dlań apartamentów w Hotelu EuroW niedzielę rozpoczął się w Poznaniu przeszło 200 dele~atow z c_ałeJ Polsk!..
1'."jskim
I VIII zjazd delegatów spółdzielni i zrzeszeń
Po wysłuchaniu Mszy sw. w kosc1elc
·
·
OO. jezuitów odbyło się w sali Rady Miej
'I ski ej otwarcie zj.azdu w obecno·ści licznych
'l~_pmon~"ra~•a an•g-..it~.:.~a
uor~g.:• przedstawicieli władz.
C ~
~g
..,tf
„I '1'11 •.P;,D
u ft
łJI
'li• .
Zjazd zagaił prezes Rady nadzorczej
Zw. spółdzielni i zrzeszeń pracowniczych
Anatol Min•kowski, który uczcił na wstępie
Izmarłego niedawno w Poznaniu wicepreze1sa Związku śp. Stefaaa Śliwińskiego. W
dalszym ciągu wyraził radość, że zjazd od
bywa się w Poznaniu, który w historii ruichu spółdzielczego ma swoją wielką kartę,
'dzięki osobie ks. Wawrzyniaka. W dalszym
ciągu składano życzeni.a zjazdowi.
Ja!rn
pierwszy przemówił imieniem miasta prez.
Ruge. Po zwiedzeniu ratusza, po części oficjalnej zjazdu, uczestnicy złożyli wieńce,
. u stóp Serca Jezusowego, pod tablicą pa-j
' miątkową ku czci ks. Piotra Wawrzynia:rn I
1 oraz na grobie b. wiceprezesa Rady nadzor .
czej Związku śp. Stefana Sliwińskiego.
'
O godz. 16-ej rozpoczęły się obrady
plenarne zjazdu w salach Domu Rzemieśl1nkzego.
Na zebraniu dokonano wyboru
· prezydium, oraz 5- ciu komisyj, po czym
J wygłoszono sprawozdanie zarządu
za rok
! 1937, oraz sprawozdanie Rady nadzo rczej.
, Nad sprawozdaniami wywiązała się oży'viona dyskusja.

I

Io- dzk1'.,....
„„ ••

na niewłaściwe zgłoszenie list).
Wyniki nieoficjalne są następujące:
Lista OZN. razem 179 manclatów, Obozu
Narodowego 57, PPS. - 20, Sfionnictwa
Ludowego Hi, bezpartyjni - 48.
.frekwencja do 97 proc.
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Echa pogrzebu królowej norweskiei.
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w Ajaccio

miejscu urodzenia Napoleona

odbyły się

demonstracje

antywłoskie,

1Dołar

5.26 112

notował dziś

I

Ba·nk Polski
rano dolary
po 5.26 i pół, funty szterlingi po 24.69, fra·n
\ki szwajcarskie 119.20, franki francuskie
i 13.85, liry włoskie 18.Y"
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1.5 O na wszvstkie seanse
świat owej sJawy
':lrcvdzieło Johna Forda

Przebój

\ ,.....,,....-~~------~-----:--~~~--..--~~~~~-'~~~~~.:...-~~--;--------r~~~~-;.....~~~------~~~--~..,....,.

DZIS PREMIERA I ~ Niezapomniany bohater filmu „Dawid Copperfield" f REDif. B ARTHOLOM f ''-'
w swej naj'epszei kreacji wzrnsi;y i zachwyci wszystkich jako
·

I

I

1
I
Role i!łówne : . Lore tta Young, R. G. een, G. Sander, Reginald Denny

! Ceny miejsc na
l wszystkie

seanse .od

54ar

e~erowal Sam Wood. - · Poteżnv dramat życiowy.
-

Nadprogra m Kronika Ak tualn ości o raz T ygodnik P .A.T.
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Po IM picnYSl.V w Lodzi!
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Wielki dramat sensacyjny w Meksyku. W rol.
głównych:

IDA

Nadprogram: Wesoła komedia.

Nast.

progr.;

...........

ŁUPINO.

Pocz. o 4, w sob 1 święta o 12. -

J\lASKI LORDA BLACKNEYA.

ZdarzenJa • wypadki
(-) Wczoraj odhyły się w Kłajpedzie wybc.ry
do sejmiku przy frekw~ncji około 90 procent. Wy?:r; niki będ\! ogłoszone w połowill tygodnia.
(-) Prezydent Litwy podpisat dekret o wpro.
, wad,eniu ~tunu "Yi~tkowego w mieście Kownie i po

1'1NO MARTINI, LEO CARRILLO

Ceny od 50

· wit:cie kowieńskim.
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UDYNIA, 12.12. - W związku z po·
k'ina dow1a
· d Ujemy
·
·
t
·
zarem
się nas ępu1ą-'YCh szczegółów:
W sobotę około godz. 21 nad Gdynią
rn ;)OStarla się olbrzymia łuna, wywołując
•
k
·
· k • Ó
przerażenie I zacie awieme m1ttz anc W,
:~dzie wybuchł tak wielki potar.
Okazało się, iż tak zw. „Szklany Pel1
"
·
p os
I k"tej.,,, w któ rym
.ac
przy „ R"1v1erze
mieści się kino „Bodega", a zbudowany ~
łatwopaln ego materiału
stanął w Jedn~j
chwili całkowicie w płomieniach. Pożar wy
bucht w czasie seansu filmowego. Na
szczęście jednak szybka orientacja kierow
nika kina, który natychmiast pootwierał
. · ·
wszystkie wyjścia zapasowe, umoż I1w1a1ąc
w ten sposób spokojne wyjście widzów,
nie pociągnęła za sobą żadnych ofiar w
ludziach.

P0fftf0 \11

fidgni

IUl111i:1!1

CIESZYN,. ~2.1~ .. ---: W Kar~inie od-1 Leona Wardasa _na.!emat dokonan~ch pra:
było się w k1n1e m1e1sk1m zebrame tow a- przez tow. przy1ac1oł morza polsk1e~o, z.
rzystwa przyjaciół morza polskiego, które; brani uchwalili jednogłośnie założenie w
·
krzewt.J
'I K ar"'.'1~1e
· · kol a L"1g1· M ors k'1e1· t· KoI 0 111·a I n...., 1
za czasów zaboru cz.es~iego
wśró·d Polaków na Zaolziu ideę budowant.:1 w m1e1sce dotychczasowego towarzystw1
potęgi Polski ria morzu. Zebranie zaga·ł przyjaciół morza polskiego. Karwina pr:.e
ko ·sarz Karwiny R. z. Kobiela po czym widziana jest w najbliższym czasie jako
ml
.
.
' .
.
,
d
b d LMK
Z I
referat o celach 1 zadaniach Polski na
s1edz1ba zarzą. u o wo. u
: na . ao rzu wygłosił wicewojewoda śląski Saloni, ziu. Po zebra mu wyświetlono kilka filmów
prezes śląskieO'O okręgu Liui Morskiej i propagandowych.
.
. Po"' sprawozd awczym
"'
Koloma!.neJ.
re f erac1·e

w·ies,n1a
„ • k
•
OWI

kla

rob a

Upadkll

"
·
•
nak~: ~~~t~~~~~ ~~:~~~i~~~s!~~r~r~e,a~~~ Oblakana kobjet a znaIazIa sm ·~erc jąc się

kClła.

pod
- w kilka godzin po wy
padku Z. mimo natychmiastowej pomocy
pociąg· Uo udzielo·'.lej mu przez Dr. Szczepańskiego
Na miejsce wypadku przybyła natych-1
z Praszki zmarł w jego obecności.
miast Mie..iska Zawod.owa
RADOMSKO, 12 . 12 . _ Na torze ko- pod kola pod którymi poniosła śmierć na
d ks.traż k P. oiarna
t I
\Vedii:g orzeczenia lekarza śmierć nast
P
0 t
ok raz ,brałz
rśo~a.' Jbe nak ztee a nC]a i-..roa bu~ lejowym Radomsko - Piotrków znalezio- miejscu.
stąpifa na ~~-utek pęknięcia wątroby.
1
ezsd u caz ąd, 4kty i· no trupa kobiety poćwiartowanej· przez po
owak ty a wbadc1w1e
y
d Yne en z u owany z rzew
'
·
. ł · · n '
Tło wypadku przedstawia się nastękr yty p~pą, maiący ca e scia y sz klane1 ciąg.
pująco: We wsi Marjanek, gm. Przerąb,
uwi~zili
spłonął 1ak zabawka z drzewa.
• k"1ego zamiesz
. k.iwa l a
~
pow. rad omszczans
W czasie pożaru porywisty wiatr utru
chora Franciszka
w
ctniał całą akcję ratunkową, roznosił snopy dniu poprzedzającym wypadek wyszła ona
iskier po całym niemal mieście. Popalone z domu i udała się w niewiadomym kierunpapiery z kina dnia inastępnego znajdowa ku. Następnego dnia znalazła się na posteRAKóW, 12. 12. - Do mieszkania ro- zabrali się do przeszukania mieszkania.
runku P. P. w Gorzkowicach skąd ją zwol- dziny Gurfinklów we wsi Drogowle, wtar- Znaleźli schowane w łóżku 500 zł. zraboniono po wylegitymowaniu około godziny gnęło w nocy czterech zamaskowanych wali je i zbiegli.
8 wieczorem. Chora kobieta, źle odziana i bandytów, którzy z rewolwerami w ręku
Gurfinklowie przesiedzieli w piwnicy
~~arcerze
boso stała przez pewien czas na ulicy w zażądali wydania pieniędzy.
całą noc. Dopiero nad ranem przechodząba'9Vill w Gdyni Gorzkowicach, po czym weszła na tor ko-1 Gdy Gurfinkiel oświadczył, iż nie ma cy wieśniacy usłyszeli wołania z piwnicy,
GDYNIA, 12. 12. - W niedzielę wie- lejowy i szła nim w kierunku Piotrkowa. pieniędzy, napastnicy wystrzelili kilkakro- którzy 'Otworzyli i zwolnili Gurfinklów. Za
Nieszczęśliwa nie zdawała sobie sptawy z tnie w mieszkaniu, po czym zepchnęli" s1"łą a Iarmowana po l"ICJa
·
·
wszczę ł a energiczny
czór przybyli z Warszawy do Gdyni przed
stawiciele Związku Harcerstwa Polskiego niebezpieczeństwa jakie jej groziło i nie ze wszystkich domownjlków do piwnicy, któ- pościg za zuchwałymi rabusiami.
w Ameryce, naczelnicy: Trotkowicz i Ha- szła z toru, kiedy nadjechał pociąg. Ude- rą zamknęli na kłódkę. Następnie rabusie
rzona przez pędzący pociąg dostała się 1
wrylewicz.
1
W dniu wczorajszym goście zwiedzili
miasto i port, podejmowani byli herbatką
przez Harcerstwo gdyńsllde, a o godz. 20
na m/s „Piłsudski" wyjec'iiali do Arne-

-

pod k_ Olatnf

Bandy'ci

umysłowo

Stępień.

i

mol

1

ratura kinowa, oraz ftlmy.

0

innym mie~m, panował u ~ienek ulbrzy
. . O~oln~. suma zaofiarowanych dewUJ przekro•~zy
cwierc mihar~a .złotych. .
. .
.
(-) gmachu
W Wilnie
odbyło .się uroczyste posw1ęce1s1e
nowego
oddZJiału Banku Gospudar,twa Kra.
je>wego, którego dokonał w olm·notiei wic·•·pr„·ni!ra
inż. ~wiat~owskie~o J. E. ~s. arcy~is~up. J:,łbr::y:
k<1wski.. w 1··~pr~mier wygłosił. przemowieme, w kto
rym stw1erdz:1ł, ze kredyty ud>.u•.lane Kresom Wsrho.
Jnim dnją prędsze 1 większe rezultaty cyfrowe niż
gd~iei".d,.,icj .. Od d~óch lat najsilniejszy rozwój, x
WYJQ!kiem kilku miast. w okręgu centralnym, wykazUJ!J
,Wschodnie,
(-) Kresy
Wczoraj
w Warszawie r<npoczęły się w Jo.
kalu Oficerskiego Kasyna GamiZO"nowego llbr.ndy
ł
Ogólnopolskiego Zju-zdu Zespołów Pr11wniczych
p~
wą
o. ~j!'ci otwe>rzył szef OZN, gen. St. Skwarc7yński,
'C
po czym wygłosił przemówienie i referaty pp. wiceWSkUłek
Z °WOZU. minister Adam Chełmoński, przewodni.cz,,i~y głównej
komisji pritWniczej OZN, Marian Lew:mdowski WIELU?'l · · 12
d ·a
sce tragiczny wypadek, którego ofiarą "Założenie organizacyjne ze~połów prawniczych
' oma
gru m · b
OZN" _ oraz adw. Franciszek Puchal!iki, pr..:„wc.dW maj. Ożarów k. Wi·elunia, miał miej paidł 22-letni Ignacy Zawadzki, ro otnik nicz\!cy kierownictwa głównego zespołów -prawni.
majątku.
czych.
Zawadz1<i W czasie przewożenia słomy
Po zako6wmiu obrad uczestnk-:1 zjudu zloayli
spadł z wysoko naładowanego wozu dosta wieniec w Belwederze.

no na ul. świętojańskiej.
Na szczę Ś cte
· k'
1erunek wiatru odwróco
ny był od „Ri\1iery" w stronę otwartego
pola tak, iż inne obiekty nie uległy zapaleniu.
Jaka była wł!ściwa przyczyna pożaru
w tej chwili nie wiadomo, krążą na ten temat różne pogłoski, a m. i., iż na moment
.
prze d wyb uc h em pożaru w1'd ziano
ja k"1egos.
człowieka, zeskakującego z dachu i ucieka
jącego w kierunku Kamiennej Góry. Pożar
wybuchł wzdłuż całego dachu, jakby polanego jakimś łatwopalnym płynem. Budy
nek „Bodegi" miał przed sobą tak krótki żywot, bowiem miał ulec rozbiórce z początkiem roku przyszłego.

~~w;::t

•1

domowników

nęło'-1o~:~~i::n~s~~:~:r.a"p:e~~~i. ~t:.t:s~:~~

tak że reprezentacyjna cz~ś.i miasta była p~grąż,•1l•
w

demne>ści.

(-) w Kole odbyła się uroczystość pośw;ęct'niti
otwarcia
dwóch mostów na rze.~e Warcie onz uroczyste
wręczenie przedstawicielom Armii gprzr,ru
wojskowego ufundowanego przez 1poleczei1stwo po·
wiatu kohkiego.
(-) Wc:roraj odbyła się w Warszawie uroc-ryi;tość dekoracji orderem „Polonia Restituta' 1 Kriy.
żamj Zasłu!!i nlonków Związku b. Uc1e11tników
„„
R p
"' 01·sko•··e
• 1• Stra~y
• Kole'owe·
1
J
• •
0

i

obrabowa11• m1•eszkan1•e skie~7l_1~::r~~~t s:~~ic,wz0S:;::~ł:':vu~0;1~:i°~~;;.

11lscr z Amerrk•

lłolni«:g żądają

-ców na Nowym Rokiciu przy ul. Wspólnej 4. Sta·
ruszka potknęła się i stoczyła Ilię do wo I), rląd
w·&kutek
osłabienia nie mog'a .;ę juz wydobyć.
(-) W lokalu przy ul. ~eronu;kiego 7J, odbyło
się wczorej walne -zebranie Zwiuzku ..•wjotr6w Fa.
brycznych, na którym oh9Zerne sprawozdania złożyli pe>słowie M.illewski i Dutkiewici: .: przehif'gu
dotychczasowych prac Sejmu oraz p. Słei.kif'wiu z akcji 0 postulaty majstrów.
Posłowie Milew<ki i Dutkiewicz :&apowiedzit'li
wniesienie do la~ki marszałkowskiej projektu ustawy
0 radach zawod<1w)):h oraz ustawy 0 układach ~L•o·
rowych
pracy.
(-) Wczoraj bawił w Lodzi prezes oł!~lnopolskiego Związku b. Ochotników Armii Polsk'ej, gen.
Ilobatyrewicz.
Po defiladzie przed domem ul. Piramn ,
lO
1

Odt!brania żgdom !e:1!r~-i:air~::; ~1.icś~c:i~:ga ~~c~:1::i1 '~1~;!~~
0

8

~~muriał ~o 101łó1 rollolnimrh koncesyj i dost~:w. :;Ę:Pr:.:=~;::;~~:.::::~~~::~:·::

, ··ki

ŁóJ?ż, 12. 12_. - Prz.Y ul. żw1.rk 1 4.o~~y=
WARSZAWA, 12.12. - P. Piotrpwski,
wał~ ~Ię wczora1 cal.~dzienne obta?Y Zd _ą_ drobny rolnik z pow. łęczyckiego, postawił
du Ułownego Włókni„r.zy zrzz:. Pif~ u Zia
. 'd .
d
c
l
T
le delegatów poszczegolnych osrodKOW pr~e 1 na zi ez zie gospo_ arc~y.m . entra ne~o o
Harmonie białe, mysłu włókienniczego w Polsce. Po referac1.ę warzystwa Organizacyj t Kołek Rolmczych
Lewiaka,. który m~wił !111: tem~t sytu.ac~ wniosek, by pozbawić żydów sprzedaży
acordeony, organki p.
we~n~trznei, ~konomicz~eJ 1. polltycz~eJ
wyrobów monopolowych i wszelkich dot
d . t
.
, tw
h .
i wszellliel{o rodzaju inetru· ;kra1u 1 zaF:rantcą, wyłoniła się dyskusja. ';N
wyni1kll
je.I
zdecydowano
wysłać
memoriał,
s
aw o ms ytucyi pans owyc I samomenty muivczne naftaaleJ
do posłów robotniczyoh regio.nalnej grupy
1111płH w firml~
łódzkiej w którym m. in. po.ruszona będzte
sprawa:' zwalniania przez przemysł delega- 1
Ł:idt, Nawrot 2
~wP. ~.bt'.cznych i wśród nich delegatów
•
. • U

I
I
I

a.

ur"en sk:szanr na DO· H.ora roleu .w1ez1en1a
• . •

LESSl.G

„

„

za

WARSZTAT reper aeyjny.

IOZSleWaDłe

frełt O!!IOI Zł!tł

r~datu;ta nł€

odpowiada

~

Gustaw MARKIEWICZ
wer.eryczne
choroby skórne

ł

tWIRKI 1 c,

od 7 -

8 rano I od 5 Dr med.

•

12.

12. -

Dr HENRYKOWSKI

tel. 128-75. Dr-~· e 1 Henryk Ziomkewski
Chor0óv w911tryci:ne. moczopłclowt i sk-Onae
8 wiecz.
'·•• Słerpała 2,
~elefen ~ 11·33
Pnyjmuje O<I 9 - 12 1 3 - I w1ecz.

Pn«i~ag p~śpiesznr zm~aidirł

-

wbity

'W'

szyny kolejowe.

WILNO, 12.12. - Na odcinku linii ko zaporę. Należy zaznaczyć, że w roku ubielejowej Baranowicze - Stołpce -O'bok wsi głym na tym samym odcinku policja horoChoroby skórne i weneryczne.
nieznani sprawcy zagwoździli dziejska przychwyciła w porę mieszkańca
l'l .fil J\.Zflł Studzionki
hakiem żelaznym tor kolejowy.
Dróżnik gminy Horodziej, który już porozkręcał szy
MONIUSZKI 2.
tel. 166-35. Dr IDC!d.
Choroby skórne i weneryczne.
sposttzegł przeszkodę z.a późno i już nie ny i usiłował zrobić wyrwę w torze. Kuwznowiła przyJęcla
ZACHODNIA 64.
Tel. 185-49. zdołał pocjągu pośpiesznego zatrzymać, rier zdołano zatrzymać w nocy przed zniJ.BJUU. WHW.&
Przyjmuje od 12 - 2 i od 7 - 8.30 wiecz. który wpadł i siłą zmiażdżył niebezpieczną szczonym torem.
w niadzlele I święta od 10- 12 w pol.
Ul-. NAPióRKOWSKIEGO 65. tel. 172-33.
Uleps~ony
(Róg Lubelskiej), front I piętro
Specj.
ehor.
weneryc:1111„
!kóraych
i moczopłciowyich
przyjmuje od godz. 9-1 w poł. I od 3-8 w.
ZAWADZKA 6,
telefon 234-12.
Przyjmuje
od
8-11,
2--4
i
6-8
wiecz.,
w niedziele
Przychotłaia Wenerologiczna
KATOWICE, 12.12. - Dyrekcja Ryb- chrony niemieckie.
i
łwitta od 9-1 w poł.
Chor. weneryczne. skórne ł seksuatn~.
nickiego Gwarectwa Węglowego wprowaPomysł sztygara Grabińskiego wprowa
Specjalny gabinet kosmetyczny.
dzony
został na szyb.ach kopalni „Anna" i
C
h
e
r
o
b
y
dziła
na
wszystkkh
swoich
kopalniach
Czynna od 9-21. Panie przyjm. lek..-kobleta.
kopalni
„Ema". Pr-Oby dały bardzo dobre
0
PIOTRKOWSKA 88,
teL 143·63.
wyniki.
PORADA 3 ZL.
le · · OMEGA
GŁóWNA g1 lazek sztygara tej kopalni, Sylwestra GraPIEB'WSS&.
bińskiego, który udoskonala tzw. spado.
w cznicy
. .
Przychodnia Wenerologiczna tel. ~42-42~_:_~ - l-e1 1 cd 4 - 6-eJ. chron, zabezpieczający klatkę wyciągową
leczenie chorób wenerycznych i akórnych
w razie zerwania gię liny. Pod względem
ZAWADŁl<A. 1,
tel•f. 122-73
ŁACiUNOWSKI
pewności i niezawodności działania spadoczynna od 8 rano do 9 wiecz.
SpecJalista c.horób wenerycznyrh,_ s~ksualnyc~ i skór. chron ten, nazwany „klinowym", znacz.i:e
Dla pań oddzielna poczekalnia.
oych. (Gabinet r.Pt°~~~~ciLswiatłolcrzn1~zy)
przewyżśza używane dotychczas spad0PORADA 3 ZLOTE.
ŁóDź, 12. 12. Wczoraj wieczorem w
Julianowie znaleziono jakiegoś meżczyznę
PIOTRKOWSKA 70,
tel. L81 -83.1
w starszym wieku, niedającego znaków i,ymed
od a-10.80 1-2.30 1od6-8.30 w. w nie~z. I ŚW. U>-l pp. I
cia. Nieznajomego przeniesiono na posteruSpecjał. chorób skóro. weneryczn. i seksuatn.
nek w Julianowie dokąd wezwano bezzwło
ONDULACJA
komplet
5
z
gwaran
Leczenie promieniami Rentgena.
cznie pogotowie ratunkowe. Lekarz stwiercją,
grube
naturalne
loczki
i
szerokie
fale.
I
KALISZ,
12.
12.
Były
prowincjał
oo.
POŁUDNIOWA 28, tel. 201·13
dził u osobni:ka zatrucie denaturatem. Dena1Jezuitów o. Sopuch przybył do Kalisza i ob- ta
przyjmuje od 8 - 11 rano i od 5 - 8 wiecz. ,, józef", Nawrot 54-a tel. 191-85.
liczącego około 65 lat pr:lcwieziono w sta
niedzielę i święta od 9 - 12 w poł.
nie nieorzytomnyirn do szpitala w l?ud ·~ go::'z
RADIO 13-22 Watt. 4 lampowe glośnlkd~-;;. 1ji}ł urzę_dowanie jako superior.
.
miczny zł. 165 oraz wszelkie naprawy Metro- j
Dotychczas rektor o. Kozubski opusz- czu. Władze prowad<.'ł dcrl10dzenie w loerunku ustalenia okoliczności zatrucia i tożsa
polis. Zamenhofa 16 tel. 104-13.
cza Kalisz i wyjeżdża do Warszawy.
mości ofiary dcnatu:-atu.
- We wsi Prawda, gm, Gospodarsz wySPRZEDAM Patefon marki „Odeon" z 40-mrt
Specjalista akuaz&. ginekolog. Diatermlit
płytami tej samej marki ul. Rokicińska 9 m. 11 ZAGINĄŁ pinczi:r.ek czarny, biały pod spo- ł>uchł po·żar w zagrodzie Szczepana Ostójkie
Ul:. PIŁSUDSKIEGO 51,
tel. 170'-03. Woszczyński front I p.
dem, odprowadz1c za wynag(Od~emąn ulica go, trawiąc stQdołę ze z.biorami i narzędziami
Młynarska 29. :romm.
·
~ !Jgi,eń W<rótce. p_uerzuc.ił ~ie na ~ąsiedni,ę ;,e,
frirj_m.ujo od &. &-10 i od łr-B wi~ -

MARKIEWICZOWA

w niedziel~ I święta od 9 -

12 w ,oł.

s. VvATNICKA

spadoGhron

Dr •ed. T REP MA N

Wynalazek polskiego sztygara.

WENERYCZNE i SKóRNE I~o;:i~is~~A~~~~.p~rnt~!~:·ie ~P~~~z;in~y~:

Denaturat w

Dr

Dr

EDWARD REICHER

ch?d ~O-lecia Bra.tniej l'~m.ocy uudentów W.W.P„
ktory rozpo~ząl się na~ozeustwem w tate-•1 ze, ~
czym następlło wręrzeme przed k. :·~rą JUT7.t'dstaw1·
cielom Armii karabinu maszynowego '>ru gronutnika, ofiarowanych przez polskę młodzil'z Hm~emi11:kę.
.
.
.
.
(-J .Wczor~J ~dby~o się w. LocłZJ zgro•ia~teltie
Zrzeszenia Wo1ewodz:kiego Związku Ptary t,,_.,„„a.
telsk;„; J .• iet.
Zebranfe zaszczyci1i sw4 oheonokig: wu,irwonR
Józewski, prezydent Godlewskii, nacz. d.- Wron,!!,
narz. Janiszewski, kpt. Kern·„ ,

• ekie~!. ~rJ::~=n~~:~~cJ:~~~;~Y~~d~~ły e~;
wyhory zan~du, ao którego we~tły panu·: v· ewod.

fftlSZUWUCh Wladomoltl

Niepo- skiej clo Polski Kułago pozwolił sobie na
wszechną sprawę rozpatrywał Sąd Grodz- rozsiewanie wlad01tności o charakterze anki w Baranowiczach. Ławę oskarżonych typaństwowym.
Sąd skazał Kułagę na półtora roku wię
Specjał. ChOrób skórn. weneryczn. I seksuatn. zajął uczeń Jl klasy Liceum Państwowego
UL. TRAUGUTTA 9 fr. I p. tel. 262·98. w Barnnowiczach, Jerzy Kułago.
zienia.
przyjmuje od 8 - 11 r. i od f\ - 9 w1ecz.
Podczas dni powrotu ziemi zaolziańw niedziele i świeta od 9 - 12.30 oo ooł.
Dla 1k6rnie chorrch godz. amb. od 10-11 I 5-6 w.
BARANOWICZE,

Za

·rządo.wych. P. Piotrowski. zwrócił się. z
apelem 'do obecnego na sali min. Po.niatow
.
. .
sk'.ego,. b_Y wn1osł 1 prz.efor~ował na Radz1e M1111strów odpowiednią ustawę, a
drobne rolnictwo dopomoże mu w jej wykonaniu. Wniosek ten uchwalo!l1o.
.

nicząca

- Julia J&zewska, w.iizeprzewodnicz~ca Zofi n Szarkowska i Eugenia Godlewska, c.ł mkinil':
Janina Stopczyńska, Irena Morv<"iń~ka, Helena Pf.yseró'wna, ::ltelania Kowalska, Łucjo Mie! , cz.nńskr,
Janina Cfdrzyńska, Magdalena Hołub.01(111 Cecylia
Maciejowska.
Do komisji rewizyjnej wybrane zostały paniP:
Stefania l\I · ::·'iaks, Anna Zapolska, . :.1ria Rein·
dl owa.
Do sądu he>norowego - panie: Wancla C ·~how.
ska, dr Matyldo TomnszPwska, Helena Sk~l~ka, Jt.lia Kisielewska, AdeJa SkrzYJ>koiwska i Eugenia
Hertzowa.
(-) Wc;i;oraj odbyło ~ię na terenie Lo•hi około
80 zebrań i zgromadzeń wyborcz;ych.
Prócz zebrań zwołanyrh przez komi tel'': Stron·
nictwa Narodowego, PPS i Klasowych Związków,
odbyło się kilkanaście zebrań zorganizowanych pru11
·
' Zkdnorzony Polski świat Prary, Chrzcścijai1~ki Komitet Wyhorcz••,
Stronnictwo PrRcy i inne.
Zebranie, zorgoui7owonc przez Kobiecy :KomitC?t
Wybonc7ly odbyło sil' w fokalu Zw. Oficerów Ile1..,
Moniuszki 1. Wzięło w nim udział okolo 200 k~
hiet - wszystkie organizacje kobiet w Luchi. Prze.
wodniczyla p. ~rl'i{>•ka. Przemawiały kentłydatki na
radne z list O.Z.N.P.
Po wysłuchaniu szeregu referatów i przeprowadzonej dyskm:.ji przyjęto przez aklamccję rezolucję
następującej treści:

„Wszys1kic kohiety oddatlzą gfosy w dniu 18-ym
grudnie na listę Nr 9 w <1kręgach: Nr 2, 5, 8, 9;
na listę Nr 7 w okręgach: Nr 3, 4 i 7; na lis!ę Nr 6
w okręgach: Nr 6, 10, 11, 12 i 13 - foty, ktltryd1
kandydaci gwarantują należyte spełnianit' swyeh obowiązków radzieckich".
Komitet wyborczy Obozu Zjedn-0rzenia Narodowego zorganizował szereg !!gromadzeń : re!irań na
terenie całego miasta.

stach starca.

Kron ika pogotowia ratunkowego i

trwała

o. So

zł.

p

w

GUSTAiv~KOHN

l

Dth " Kaliszu

pożarów.

budowania, należące do brata Szczepana
Ostajskiego - Walentego, u 1którego pastwą pożaru padła również stodoła z tegorocznymi zbiorami. Przyczyny po,żam na
razie. nie ustalono. Straty wynoszą ponad
3 tysiące zł.

Cblodng illeksander
St<- n pogotl" w Lodzi.

ŁóDź, 12.12. -

Dziś o godz. 9 rano
temperatura w śródmieściu wyniosła u
stopni poniżej zera. Ciśnienie barometrycz
ne 758 milimetrów wykazuje wzrQst. Wia-tri .ws~ho.dnie,
·

'r

Str. S
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Ni~ustannł! kataklizmu żu~iol~!f~

czarny pastor wświ~tyni.

Cha
rakter
JapORCZYKOW
orean.i zaior „siraibow" przed sadem.
·
UIWOr na konk ursie
poetuckim.

zahar t owa
ły
•

Cesarsk I

Ciekawa historia, która kosztowała bar
dzo wiele nerwów zdarzyła się przed niedawnym czasem w jednej z miejscowości
Stanu Kentucky.
W miejscowości tej mianowicie poczęly krążyć pewnego dnia pogłoski, że w
świątyni sekciarsl!dej, położonej w słabo
zaludnionej dzielnicy, pojawiły się„. duchy, które tam pokutują i zjawiają się o

przypatrujących się kobiet, która, patrząc
na niesamowite zjawisko, dostała ata:ku hi
sferycznego. Po kilkunastu mi nutach w
•
świątyni zgasło światło, zamilkły organy i
Kult dla dynastii dochodzi do tego, że
zapanowała absolutna cisza.
pevvien nauczyciel w czasie pożaru szkoły
Wówczas· naprężone do granic wytrzy
dał zginąć dzieciom, aby tylko wyratować ..
małości nerwy obserwatorów nie wytrzyportret miiJ<ada.
mały i rozdygotani ucielldi oni do miasta,
Pięcioletni następca tronu, książę Tsu
gdzie do rannych godz.in komentowali td
gunomiya Aki'hito nosi tytuł „Osoby Bos- północy.
nieziemskie zjawisko.
1
kiej, Oświec0:nej i Dobroczy111nej" i już teOśmieleni jedna'k pierwszą ooserwacją
Członkowie sekty, niezmiernie zaniepo udali się i w następny wieczór pod okna
raz samą swą obecnością zdolny jest do od
kojeni tym faktem, długo się naradzali, aż świątyni, gdzie historia ta powtórzyła się
pędzenia złych duchów.
Grzybowski.
wreszcie w liczbie kilkunastu zdecydowali w identyczny sposób bez najdrobni~jszego
się na obserwowa·nie świątyni. Na krótko odchylenia. Wierni 7aiczęn m1ikać św:iątyni
przed godziną dwunastą w nocy podeszli co oczywiście w :wie'lkim stopniu zainiepooni pod okna świątyni.
koiło miejscowegb pa<Stora, który, chociaż
Przez dłuższy czas nic nie widzieli, okna widztał zjawisko, nre wiedział, co ma 'o 11im
Krzvż
w1sokośc i
świątyni były ciemne. Po godzinie dwunamfe1eć. Był człoWiekiem trzezwym i nie
~ A b isynii.
stej w świątyni zapaliły się światła. Strwo- bardzo wierzył we wszys·filco, co człowiek
Delegat apostolski w Abisynii, mgr. Ca- żeni członkowie sekty patrzyli ze stra'chem widzi, a nader nieufnie był zawsze Listosun
stallani, dokonał uroczystego poświęcenia i ciekawością jednocześnie, co będzie da- kowany do zjawisk nadprzyro<lzony~h.
krzyża o wysokości 13 metrów, wzniesio- lej. Po chwili przed ołtarzem pojawił się pa
Pewnego razu już o zmierzchu obsadzif
nego na szczycie góry Termaber (3.800 m. stor, ubrany w szaty liturgiczne, o twarzy świątynię śmiałymi, mfu'tfymi ludźmi, któ ...
nad poziomem morza) w samym· sercu Abi czarnej jalk węgiel. Tylko jego oczy błysz rzy też wp.atlli na '!trop.- ~ 7 duchami.
synii pomiędzy Addis Abebą a Dessie. W czały niesamowicie. W c'hwilę później roz- Zaobserwowali oni z ulkrycia, że zaraz o
ceremonii poświęcenia krzyża wziął udział brzmiały organy i rozpoczęło się nabidfen- zmierzchu weszli :cfO świątyni ·dwaj syno•
stwo. W pewnej chwili przed świątyonią da wie mi~jscowego organisty i już z niej ni~
wicekról Etiopii.
ły się słyszeć dantejskie szlochy jednej z wyszli. Okazało się, że to oni. .. -,,wbili" du
c'hy. Po odprawieniu tajemniczych obrzę
dów spa'H na ·chórze, a o świcie szli 'do
domu. Młodzi iudz:ie czel{ali na icti powrót
wodę niem iec~iego
do domtr i „duchy" przekonały się, że spot
kanie to hyło dla nic11 nieprzyjemne i bo~
1es·ne.
·
·
W dalszym ciągu rozmowy amatorscy
detektywi ooś dowiedzieli się od „duchów"
że byli ~ni przekupieni przez wła6ciciela
parceli, sąsiadującej ze świątynią, który
· często prop0inował pastorowi wykupienie
gruntu, na ildórym stała stara, waląca się
świątynia, o czym pastor nie chci.af na.wet
słyszeć. W końcu chciał on sterroryzować
pastora przez doprowadzenie do tego, by
wierni stronrH od świątyni i by sami dali
projekt opuszczenia i wybudowaniił powej
w innym 'miejscu.
Dowcipny organiza-tor „strachów" i jego „duchy", w tym jeden uszminkowany
na czarno, staną wkrótce przed sądem, by
odp01kutować już nie jako duchy, ale jako
ludzie w skromnieJszych aipartamentach,
zabezpieczonych od świata„. !kratami.

Tokio, W• grudniu.
pożary i inne nieszczęścia spowooowane
Japonia zajmująca 382.000 kilometrów przez siły natury, uważane za dopust boży
kwadratowych, a Jiczą1ca 95 milionów lud- i bez szemrania, zaczyna się od rrowa, raności, ·przy corocznym
jednomilionowym tując czym można dotknięte przez los
przyroście naturalnym, pusi się formalnie ofiary.
na rodzinnych mało ~rQdzaJcych siwoich
Japończycy ogromnie z natury solidarwyspach.
ni, są , każdy z osobna, wybit·nymi indywitela·zna więc konieczność zdobycia te- dualistami. Nadwrażliwość ich często przy
renów ekspansji wraz z mistyczną wiarą w biera formy masowej histerii. W kraju tym
bosłkie posłannictwo Nipponu, jest przy- zbrodnia pospolita, z niskich pobudek,
czyną przejawionej ostatni-0 niczym nie właściwie jest niezna·na„. Nat-0miast, zapo'~~tr~ym~nej zaborczości. Marzenia Ja- bójstwa polityczne, samobójstwa z miłości
pon11 sięgają daleko poza Chiny, ogarniają dla honoru lub zademonstrowania patrioone olbrzymią część globu: od Syberii aż tyzmu zdarzają się stale.
po Indie.
.
Do krateru Mi'hara, talk zwanego „wulMusi przecież posiąść tereny emigracyj- ka.nem samobójców" rzuciło się w ciągU'
ne, własne surowce, naftę, węgiel, oraz im roku 149 osób, a 571 mężczyzn, 111 koportowane dziś w znacznej mierze zboże i biet i. .. sześcioro dzieci zostało w porę zaryż. Zaledwie 16 proc. tylko ę;runtów ja- trzymanych przez, nocą i dnie, trzymającą
pońskic'h daje się uprawiać.
straż policję.
Poza wojną dosłowną, Japonia walczy
Innym rysem charakterystycznym Jatakże bronią ekonomiczną, produkując ar- pończyków jest obok niespotykanej u intykuły fabryczne po śmiesznie niskich ce- nych narodów miłości do dzieci, upodobanach, co staje się możliwe jedynie przy nie nie do tego, co pię'kne i co przyjemne. Jaslyc~anie niskich P,łacach. Dzień roboczy, pończycy lubią mieć ładne ubrnnie i da.n
trwa1~cy o~ 9 i pół do 10 godzin, przynosi wesoły i śmiejący. Sadzą wiśnie na każprzec1ętnie 1 yen (około 2 złotych) za- dym wolnym skrawku ziemi, nawet za murobku.
rem więzień.
Japonia posiada dziś sześć wielkich
Poezję ceni i rozumie każdy. Co roku
miast, są to: stołeczne T-0kfo ( 4.97 1.000 odbywa się narodowy konlkurs na króciutmieszkańców), Osalka (2.500.000), Na- kie „uty", i sam cesarz nadsyła swój
goya (900.000), Kobe (787.000), Kioto utwór.
L(765.000) i Yokohama (620.000).
Jury, mające do rozpatrzenia oJ·brzymie
Przemysł
scentralizowany jest w rę- stosy materiału, stanowi specjalny organ
kach dwóch potężnych rodów: Mitsui i państwowy.
Mitsubishi. Jedenaście rodzin Mitsui stainoPociąga też Japończyków, mimo zakowi najbogatszą grupę świata, są one po- rzenionego w nich kultu dla tradycji, wszel
siadaczami jed.nej dwuchsetnej części ca- ka nowoczesność, a ponad wszystko cenią
łego mająitku narodowego.
·siłę i odwagę.
.Mitsui'owie są największymi fab.rykan
Dusza rycerska przejawia się od dziełami jedwabiu naturalnego na kuli ziem- ciństwa i na każdym kroku wśród potomslkiej. Ic'il pończochy i bielizna zalewają ków samura-jów. Największą nagrodą dla
wszystkie rynki świata.
chłopców to otrzymać na własność strój
Ciekawe jest zestawienie statystyczne: dawnych wojowników. Każdy umie posłu
we względnie nie tak odległym roku 1889 giwać się z~równo mieczem, jaik i wachlaJaponia posiadała 767 fabryk, a w roku bie rzem, a na świat przynosi pogardę śmierci.
ż.ącym ma ich 35.709!
Ulubionym sportem, ściągającym mroNiesłychana jest żywotność Japończy- wie widzów jest walka na pi.ęści i ki.je. Zaków. żaden inny naród nie przecierpiał ty- paśnicy przejawiają zadziwiającą odporle kataklizmów i klęsk żywiołowych: trzę- ność fizyczną i przebiegłość.
sienia ziemi i powodzie są na porządku
tżaden z poddanych nie ma prawa spoj
'dziennym, ale odbudowują się i odżywają rzeć na oblicze cesarza, pochodzącego weniemaI błyskawicznie po najcięższych na- dług ich wierzeń w prostej linii od hog·ini
Weł katastrofach.
sfońsa.
W wyso'kim st()pniu rozwinięte są u
Gdy Syn Nieba Hirołli~o lf ~oku ukanich uczucia humanitarne, które przejawia- zuje się publicznie, tfum po1Corme p<>chy- W Kieł został Spt.tszczony na wo<tę pierwszy niemiecki lotniskowiec, który
nazwę: „Hrabia Zeppelin".
Ją się w najszerszych granicach. · Tajfun, Jony nie śmie podnieść na niego ocro. .~ ..\ ~ ~· . ~
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- P.ieniędzy? I owszem, mogę dać co nie co.
Ale
mote pan będzie łaskaw zaczekać chwilkę, aż skończę
liczyć. Dobrze?
- Ależ dobrze - uśmieohnął się Przemko, rozkła
dając się na krześle.
Ogarniała go tak wielka radość, że at jej się wstydził. Cóż kiedy żadną miarą nie umiał się zmusić do smutku. Słońce wpadając przez okno ogrzało go mile w kark.
Bielawski sunął ołówkiem po stronicach, mrucząc cichutko. J ed.yną przykrością były muchy,_ które naprzykszały się nieznośn ie, mimo sz1clanych pułapek z nieibies-

Anna Borowikowa

Poi~danie
(IIrot:ZUlkO)

kawą serwatką. Przemysław
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Po w ieść

zręcznie pomknął ga:śclą

po stole, zdusił ich kibkanaśde i P.Uśdł nietywe na pourogę. ·~11~a;~"'!IJl'°'\'t;t(ł"lł.'·łJ.h"·
·
\_ Jednoczesn~e _Biel.awskl zafo~yl ołówek za, ucho.
:~ - Ile pan dz1edz1c potrzebuie? - zapytał
- Ile? Jiatk najwięcej! - odrzekł P..rzernko i roześmilł
się szczerze.
Ze zgrzytliwym chrzęstem otworzył Bielawski czarną, pękatą kasę i wyłożył liczne zwoje inflacyJnych banknotów. Liczył, roz.kladał, zagłądał do księgi, at przysun;ił
Przemkowi większą część.
Il. - .To wszystko co rnog~ dać na r.azie - rzekł.
· Przemysław nie spo<lziewał się aż tyle, a·le ukrywa?
zadowolenie. Nie odchodził jednak.
- Chciałbym jeszcze z panem pomówić - rzekł wahająco - o pewnych zmian.ach w administra<:ji. ży
i:zyłby sobie oddalić Samborskiego i - i K~rsu.nia. Obaj
wydają mi się leniwi i niedba1-i.
- Samborski niedbały? - zdziwił się Bielawski. Alei to jedyny spośród tutejszych ludzi, na którego. mogę

Rynsztunek 1owoczesne11
człow:e~<a.

się spuśdć.

- Ha, jeśli tak, to dobrze, nie.eh zostanle. 'Ale Korsu- ,
nia won! won! na oczy nie chcę widzieć tego człowieka.
Małe, siwe oc~ka Biela,w&kiego 'P,QCzęly na .nim ostro,
uwatnie.
- Dlacz-ego? co się stało? Pan będzie łaskaw mf powiedzieć.

Przem'ko ochłonął nagle.
- Mniej.sza o to. A•łe ja tak sobie tyczę.
- Przepraszam pa·n&. Jeśli zauwatył pan jakie nadużyci.a,
to obowiązkiem moim jest wiedzieć o tym.
W Ameryce skonstruowano u ~
Przemko
miał wrażenie, .te dwa ostre świdry wdrą'ża
biór, który ma !chronić człowie
ka przed wszystkimi niespoj ą mu się w mózg. Ze zł~~ .c~ ie pQ,_kraśniaił jak jadziankami nowoczesnej techniki
goda.
wojennej jak gaz, o~ień. kwasy i
- Korsuń jest tak nieaawno - dągnął aaministra-

i odłamki.

l

tQr. -

Nie tniAł~~ <tza~y EilllP-• ~ ~~iiio~ ~·~

1

lotniskowca

1

otrzymał

?

- ·I:'owtarzam, mniejsza o to - rzekł P.rzemko z.apa·
trzony w stół - mam swoje powody. .
Bielawski mil<:zał. Jroniczna ciekawość paliła mu $ię
w oczach.
- Więc dobrze - . rzekł po chwili. - Od kledyź to
mam mu wymówić miejsce?
- Od kiedy? Ależ zaraz! Natychmiast! Od dzisiaj!
- Od dzisiaj? - p-0wtórzył wolno stary - przecież
ten człowiek ma żonę, dzieci - gdzież on pójdzie?
- No, to niech będzie od świętego Jana.
- Od Jana też nie można. Musiałbym mu zapłacić za
kw.artał. Czy nie lepiej od świętego Michała?
- ;ro niech mu pan zapłaci! Niech mu pan da pienię
dzy na wynajęcie mieszlfania w · mfoście, jeiśli od razu nie
znajdzie sobie miejsca. Tylko niech zaraz idzre precz!
- Dobrze, zrobię jak pan sobie życzy.
Drwiące spojrzenie zgasło.
Stary nałożył już masl<ę
obojętności.
· ' ·, •. ": · 1 · ~ 1 ; • .
- Panie dziedzicu - rzekf _.:· rn'ćT~l!m ~Z?~ ~,_.
ną rzecz omówić. Książęca administracja czyniła mi 1dlkakrot-nie bardzo korzystne propozycje.
Póki żył pan
Krzysztof, słyszeć nie chciałem o opuszczeniu Rusznic.
Ale teraz zgodziłem się. 1 właśnie od świ.ęt·ego Michała
bęaę prosił i ja o uwolnienie.
- Dlaczego pan chce nas opuścić? - spytał Przemka nlemiTe 'dmknięty - przecież i ja mogę panu pDdwytszyć pensję .

„__.. .:. ·· ··

~

·

Moja pensja wskutek spadku m.ark·i zmalafa do
śmiesznej sumy. Pan Krzysztof nłe zwrócił na to uwagi,
a ja nie przypominałem. Nie dla wynagrodzenia ~lko
pracowałem tutaj. Mój Boże, pan chytba rozumie, gdybym tylk-0 słowo powiedział .. A zresztą - przy tej zmieniającej się ciągle walucre.
P.rzemko powiedział z łaskawą wyniosłością:
-

Panie Bielawski, ja bym bardzo prag.nął pana zatrzymać. PrOi~ mł pooyktować swoje warunki.
Ale stary potrząsną\ głową.
- Nie, j'Eł tu nie t'~fanę. Dopóki zył pan Krzy.sztof,
którego tak bardzo ... - 1gi1-0s ugrz..ązł mu w gardle. Postanowiłem
Ale teraz zapewne niejedno się zmieni.
-

odejść.

Przemko tt~zttł złość. Gdziez znajdzie drugiego Bielawskiego? Ale ni-e nałegał już, tylko zapragnął olśn i ć jakoś tego podwładnego,
który zdawał się g-0 po prostu
lekceważyć.

- -~

-:__"!I ka~~m

t'aJl~ - rz~ -

RAi~Y. ~lit ~~u il'.a-

tyfikacja. Dwa razy_ ocalłł pan nam budynki! meble, część
inwentarza ...
- Jeżeli o to chodzi - przerw.ał Bielawski - to gra·
tyfika-cję p_
owinna dostać pani Weronika. Większa jest
jej zasługa, niż moja.
1Tu już P.rzemko nasrożył się wewnętrznie. Wypako·
wawszy pieniędzmi wszystkie kieszenie z krótkim ukło
nem zamknął za sobą drzwi. - Ech, dobrze, że ten stary
borsuk sobie pójdzie. - Złośliwy jest, a przy tym była~
by z nim wieczna wojna o gotówkę. Będzie trochę kłopQ-.
tu z wysmkaniem nowego, ale mniejsza o to.
- '
Wyszedł na podwórze.
Oślepiło go słońce. żółto .•
złoto ... niebiesko ..• · Zewsząd nawoływały się czyjeś ucieW potoku miłych, kolorowych wrażeń,
szone głosy.
jedno łaskotało rozkosznym ściśnięciem przepony. Zula
- Zula.
- Uroku '!li zadała, czy co? - zaśmiał się. "
~
.Orszak dójek wychodził z Qbory. Na kc.:io1:t 'e'znjnie
iZfa .W.erQ!lika.. :O.czami cłalekowidza :dostrzegał wyiraźnia
ceglaną zólto·śC jej sk6ry, optętej mocno na kości.ach policzków i te oczy wyżła, brunatne, żałosne. Odwrócił się
jak od .zmory.
Zamknąwszy na klucz drzwi swego pokoju, powycią
g.ał zwoje banknotów i ułożył w biurku. Leciuchny, a pełen treści uśmiech igrał mu na wargach. W danej chwili
nie miał nawet sposobności wydać tej sumy.
Ale moc
potencjonalna, drzemiąca w barwnych p\lpierkach rozmarzała g(). Owa gorąca cisza była właśnie miłym kontrastem do wzkosznego zgiełku, jaki zamierzał sob '. e
1

stworzyć.

Upał wzmagał się.
Przea oczami snuły się sł odki e,
nieuchwytne wizje. Przyckodziły i odchodziły już bez jego woli. Kto wie czy nie będzie dobrze trochę się przespać?

Lecz zaledwie wyciągnął się na sofie, która jęknęla
pod nim .dźwięczną, przecią.głą skargą, gdy we drzwi zastukała Handzia z oznajmieniem, że przyjechał Słucki i jeszcze jeden lkupiec. - Czekają na pana dziedzica w gabinecie. - Mówiła i stała we drzwiach, uśmiech aj ąc się
tak przymilnie, że przechodząc ujął jej podbródek i pocałował w oba policzki, rumi.ane, a świ ecące jak laki erowane. Potem odsunął chichoczącą ze szczęści a i p o sze d ł ku
przybyłym.

W gabinecie stał Słucki, jakiś jeszcze mniejszy i grubszy niż zwy;kle i drugi, nieznany osobnik w zielonawym
palcie, z twarzą również zielonawą, gładko wygoloną.
Prze11Jk,9 ~szedł wolnol triumfalnie i stan_ął.
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Hale targowe centralne i dzielnicowe,
urządzenia chłodnicze, targowiska - mają
za zadanie racjonalizację zaopatrzenia, prze
chowywania i dowozu środków żywności.
Rozmieszczenie hal i targowisk stainowi
dziś jeden z ważny.eh punktów planu urba·
nistycznego mia·sta, jako że każda dziel.n·ica i przedmieście powinno posiadać swoją
halę rejonową, centra-lny zaś pu·nkt dowozowy - swoją central•ną halę aprowjz;icyj·
ną. Warszawa P.Osiadała dotychczas cztery
miejskie hale targowe. Obecnie po długiej
prżerwie powstaje piąta z ·rzędu miejska,
rejon-owa hala ta.rgowa przy ul. Marymon·
ckiej. Targowisk Warszawa po.siadała dotychczas 14, z których 6 powstało dopier-0
w ostatnim czteroleciu. Obecny Zarząd Miej
ski ilość sześciu przez siebie stworzonych
targowisk, powiększył o siódme targowisko, które ostatnio otwarto na Saski·ej Kę
pie. Zagęszczając wydatnie sieć hal i tar·
gowisk, Zarząd Miejski ułatwia ludności
przedmieść i nowych dzielnic nabywanie
w łatwy sposób i po ta-niej cenie artykułów
żyw'l1lościowych. Targowiska miejskie speiniają poza tym ważną rolę punktów zatrzy
mywania się r-0lników, którzy bezpośreónio
dowożą żywność do miasta, a których w.pu
szczainie do centrum mia.s ta byłoby niewła
ściwe z ra·cji bezp·ieczeństwa mchu kołowe
go i niszczenia drogich nawierzchni. ·

. * • *
W związku z ·ożywionym ruchem budow
lanym na żoliborzu powstaje szereg n-0wych domów mieszkalnych ptzy ul. Ko·
chowskiego. Należy więc przypuszczać, że
w najbliższym czasie zostanie zabrukowana ul. Kochowskiiego w celu bezpośrednie
go połączenia Żoliborza z ul. Kraśniskiego.

"' * Polskiego
*

Stołeczny oddział

Towarzystwa Krajoznawczego wydał przed kilku
miesiącami obszerny i wartościowy ,,Prze·
wodnik po Warszawie". Obecnie przystą
piono do opracowania przewodpika po okolicach stolicy. Brak tego wydawnictwa
dawał się odczuwać od dawna.
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ci. Ach! Cóż za rozkoszne wakacje! Bez
- Ach! Jak tu pięknie ! Cóż za wspaszm-inek, pudru i jedwa;bnej bielizny„ a niały widok! Jaki spokój!
zwłaszcza bez mężczyzn!
Tu trzeba zaznaczyć, że perfidny agent,
- Ja to rozumiem, mówiła t-0na stola- wynajmujący wille, zaprowadził ją tam
Piszę efo was, drodzy przyjaciele z Sainte rza, gdyż jestem zupeinie ta'ka sama. Jeże- przed południem.
Catheri·ne sur Maihe. Jest to małe, bardzo li .przez tydzień jadam na obiad mięso cielę
Tymczasem o północy atmosfera w tej
przyjemne miastecz·ko, które rozciąga się ce, wołowe czy wieprwwe, to potem napa posiadłości zupełnie się zmienia. Gałęzie
szeroko pod prowansalskim ni,ebem. Jest da mnie szalona chęć na jarzynę. Zaczy- leżące na ziemi trzeszczą jak pod czyjemiś
tu po prostu ślkznie! Tak pięknie, że naj- nam wtedy odżywiać się tyJ.ko fasolką szpa krokami. Szyszki spadają z drzew i wydają
odważniejszemu c:rowiekowi może odejść ragową i pić mleko. Człowiek już taki jest. odgłos jak gdyby, zsuwającej się po wzgóochota do pracy! A ja przecież do nich
Pairyżanka przyjechała do naszego mia rzu stepy. Wiatr porusza okiennicami, jak
nie ·należę! Toteż nawet zmuszając się ca- steczka sama. Z sześcioma walizkami i pię napastlh'l.!a ręka. Zw.ierzęta w lasach dają
łą s•iłą woJ,i do prncy, nie mogłem się dotych ciu kartonami na kapelusze, ale zupełnie sobie sygnały iśde ludzkimi głosam i. Wreczas zdobyć, .na napisanie nawet kilku słów sama. Wy1najęła willę „Moje marzenie" i szcie następuje cisza, która wydaiwała się
Na szczęście, ob_ecn,ie, mam ·do opowiedze- zgodziła do służby Jo.asię. P-0 czym rozpo- Paryżan°ce po prnstu przerażająca. Dodajnia pewną historię, która mi się sama nasu. częła rozkoszne wakacJe z wylegiwaniem my do tego, że Joasfa jest jeszcze mniej
wa pod pióro. Jest to pewien wypade'k, któ się na hamaku„ kąpielami w rzece i długi- odwaiJna, niż jej chlebodawczyni, i co wiery się wydarzył Paryżance. „Paryżanka" mi samotny~i przecł,adzkami.
czór opowiada jej straszliwe histo.r.ie o wła
jest to kobieta, która, podohno, „źle żyła".
Jednak już w dwa dni po jej przybyciu maniach, napadach i morderstwach, które
Tak się zazwyczaj mówi, choć, prawdę po- Józef Rameline, który handluje żelazem, miały miejsce w -Okolicy od czasów jej bab
Y:iedziawszy, widząc jak wiele kobiet na ujrzał wchodzącą do swego sklepu Pary- ki...
całym świecie pr<>wadzi tak.ie właśnie ży- żankę, która zażądała „najmocniejszego mo
Na skutek tego noce Paryżanki były jecie, trudno uwierzyć w toi żeby uważały je żliwie rygla, lub zasówki".
szcze więcej denerwujące, niż w Paryżu.
-za takie złe...
- Wiedziałem, że tak będzie, rzekł Jó Łatwo się wobec tego dornyśleć, że ani ryTakie właśnie życie wiodła ParyfanJ{a. zef Rameline. Biedaczka boi się złodziei. giel ani zasuwka, które zakupiła u Józefa
Zwłaszcz.a podobno w Paryżu. Bo w Sainte
Paryża,nka rzeczywiście się bała. To bo Rameline, nie były w stanie jej uspokO'ić.
Catherine sur Maine mogła służyć za przy wiem, co stanowHo największy wdzięk wil
- Niech pani kupi psa, poradziła jej
!kład 11 ajuczciwszym i najcnotliwszym pa- li „Moje marzenie" był-O też największą jej Joasi.fl. Pa·ni GC>llisot ma bardzo ładnego
oniom. Zresztą właśnie w tym celu, by. móc wadą. Dlateg-0 1 też dom t~n tak dłu.go nie pieska, który został nawet nagrodzony na
żyć tak porządnie - przybyła Paryżan:ka mógł :z.naleźć nabywców. Wiele osób waha wystawie, A mówiła, że chętnie by go sprze
z tak daleka.
ło się przed jego nabyciem, · ze w_zględu na dała.
Dowiedziałem się teg0 •od pa:ni Dorreles, to że znajdował si.ę o dwa kilometry za mia
Paryżanka kupiła psa. Mówiono nawet,
fony stoila:rza. Ta zaś otrzymała tę deka- stem. Przewidywano więc trudni0ści z za- źe zapłaciła za niego tysiąc frnnków. Było
wą wiad-0mość od Joasi, która usługuje Pa opatrzeniem się w żywność, a osoby· nie to małe i zgrabniutkie stworzonko, wielce
rytance. Jak ją młoda dziewczy.na z.ape- odznaczające się odwagą, dostawały gę- przywiązane i czułe. Paryżanka pokocha!a
wniała, Paryżanka tak wiele „pracowała" siej skórki na myśl o spędzeniu tam samo- je ąd pierwszej chwili. To znaczy w dzień!
podobno tej zimy w Paryżu, że postanowiła tnej nocy. Paryżance nie przyszło to na Bo w nocy chętnie by je zabiła. Mały ten
obooni~ tatkowicie i0dp_ocz,ąć w samQtnQś my;śl E'rzy wr.najmie1 zawołała t)'.lko:
_P,iesek b.Qwiem b)'_ł nerwowy iak kobieta i

•

„

D O

I

PSY.

młodej

posadę w jednym z kabaretów i tam, pra·
Przed Sadem Grodzkim w Katowicach cując jako fortancerka, wszystkie pienią
Grudzień, to właściwie najtrudniejsz} Zwłaszcza, że w praktyce okazuje się, iż
.
.
. . .
. .
. odpowiadała• mieszkan ka 1r).,fa kowa, 24-Ie- dze musiała oddawać swemu „protektoromiesiąc w roiku. Niby ma święta, więc po- mimo grózb, wzna\~ian, 1Icytacy1 1 _sądow tnia Helena S. za kradzież u swego chle· wi". Kiedy było tego mało, zmuszał ją do
winien być wesoły, ale z drugiej strony, j;:- od szeregu l~t .z :oKu na rok pozycle dłu - bodawcy, zamożnego kuipca z Katowic. _ okradanfa swych przygodnych przyjaciół
ko ostatni miesiąc w roku, nasuwa refleksj e gó:W. przenosi się. i ~ te&o ~owod.u nie by o Na rozprawie oskarżona opisała dzieje swe z dandngu.
.
„bilansowe". Człowiek zaczyna się zasta- an.i 1e·dnego trz~siema ziei:ii czy_ mnego· po- go życia, które podobne .jest do scenari.usza
Przyłapan.o ją na kradzieży i skazano
nawiać, jak właściwJe w ciągu kończącego t~zneg? kat~k!I~m~ .. P~p1er_ ksiąg h~ndlo- filmowego.
na więzienie, po wyjściu z którego postasię roku ułożył swoje żyde. Ile zaciągnął wych iest. miły 1 ~i~ipl!wy 1 wcale me de- 1 Jako uczen.nica jednego z prywatnych nowiła wejść na nową drogę zycia, _Wyjenowych pożyczek, a ile spłacił starych. Od- nerwuJe ~1ę tak, Jak c1, .~tór~y g_o brudzą gimnazjów poznała przystojneg.o mł-Odzieii chała do Katowic i tu w jednej z kawiarń
nośnie iłu przyjaciół rozczarował się i ile smutn~mi ~yframt ludzk~-.h aługo:".
ca i zakochała się w nim bez pamięci. Mło- po:mała zamożnego kupca, kt&ry za-interezawarł świeżych przyjaźni, do których roz·
Sąazę, ze dostateczme z~o;um1ale wy- dzieniec ten był „f.ortancerem" w jednym sował się nią. W końcu zaproponował jej
czaruje się w roku przyszłym.
tlum_aczył:m, dlac:e~o grudzien zawsze na z kabaretów. znajomość ich trwała aż do posadę bony do swego dziecka. Przyjęła ją
Taki bilan·s życia dwuinastu miesięcy P' str~Ja mnte .smętn_1e 1 łzaw?. Przede ws:y- czasu, kiedy tancerzowi skończył się kon- z radością, wierząc, że nastąpi k!oniec jej
wod1* wła~ni~, że gm.dzień, mimo wszy- stk1r;i ~złow1ekow1 zwy~le ies! przykro ze- trakt. Namów.ił O'Il wówczas dziewczynę udręczeń.
~tko 1est m1-es1ącem s~utnym. ~właszcz::t gnac .sHf· ~am ,;akt poz:gnama, .sam-0 sło- do wspólnego wyjazdu do Warszawy.
Radość jej trwała jednak zaledwie kilTu po wielu perypetiach dziewczyna ka miesi<;cy, bo pewnego dnia zjawił się
ze r?zpoc~yna on zwykle <:'kre~ zimy, że ~~I w? „Juz mg~y., nastra1~ c:łow1eka s:nęw .mm. święta, że zaczyna1ą .się w gr~dnn: t~1~. A przec.1ez ~ ~rudnm zegnamy s_iJ. z stwierdziła, że miłość fortancera do niej o- w Katowicach jej zły duch. Omotał dziewfene zi1m<:r~e - s!.owem zam1as.t z~koncz)'. ~1ezącrn: r-~ktem 1. wiemy_ z ca!ą ~ewn os--ią, stygła. Zaczęła się dla niej prawdziwa ge- czynę pięknymi słówkami, zapewiniając jej
1 Tv henna Były przyjaciel wystarał się jej 0 wyg·odne życie i ożenek. ·Uległa mu, a po·
rok lekko 1 bez bolu, mamy troJa'k1e okazJ < ze o.n JUZ mgdy nte wróci. Juz .nigdy .„.
do wydawa·nia pięniędzy. Jeżeli są to tylko jest bodajże jedyna prawda bezwzględna, lm!E.mm·am•m1&1B••••• tern, sama nie wiedząc kiedy, powróciła do
okatje teoretyczne, gdyż mimo ich istnie- do której nie ma zastosowania teoria wzglę
dawnego życia. Uległ·szy namowom, okrania wydajemy znacznie mniej n.i:t na to te dności.
Ił Jl&
ł
U M ~I U
dła swy.ch chlebodawców.
okazje pozwalałyby, to jedynie dzięki temu,
Właściw.ie życie ludzkie jest fatalnie u14
• f t Hl
·~·
Sąd po zastosowaniu O'Kolicz.ności ła
że stan g'Otówki w 'kieszeni .jest słaby. łożone. Powinno być tak, że wszystkie rze
godzących skazał Helenę S. na 8 miesięcy
PONIEDZIAŁEK„ 12 GRUDNIA.
Zwłaszcza, że JakbY- M złość, wszyscy wie- czy i błędy, jakie człQwiek zrobił. w ciągu
więzienia.
rzyci·ełe, ktćrzy są instytucjami, . już od li- roku np. 1938, kończą się automatycznie z
WatSZawa I (Raszyn),
' ,.. •, R„.,··.;, ,··
-=
'
'
stopada grożą ina grudzień wszelakimi naj- chwilą, gdy koń.czy s·ię ów rok. Kto ożenił
i inne Rozgłośnie Polskie.
straszliwszymi kan.sekwencjami tylko dla- się w r. 1938, od 1 stycznia 1939 r. jest
WTOREK, 13 GRUDNIA.
te~, że grudzień jest ostat.n.im mies.iącem już wot.ny. Wszystkie długi zaciągnięte w 15.00 Słuchowisko dla młod:zieży pt. „S.O.S."
Warszawa I (Raszyn)
i przed Nowym Rokiem książki muszą być 1938 a niespłacone do 1 stycz.nia 1939, w
z Krakowa
f
inne
Rozgłośnie Polskie. ·
„~zyste". Protesty oddane więc do fomor- r. 1939 już nie obow,iązują. Wtedy życie 15.30 Muzyka obiadowa w wykonaniu orkiestry RO'Zgłośni Wileńskiej
6.3() Pieśń poranna
nika, k'.omomky ponagleni do egzekucji itp. nabrałoby rumieńców radości i byłoby zu·
16.00 Dziennik popołudniowy
6.35 Gimnastyka
Dlaczeg.o owe lisiąż·ki „muszą" być czy pelnie przyjemnie.
6,50 Muzyka 1 plyt
16.08 Wiadomo&::.i gospo13a:rC2>11
ste, nie bardzo wiem. Nigdy nie zdołano
KURES.A.
16.20 Kronika naukowa
7.00 Dziennik poranny
mi dóść jasno i wyrainie wytłumac.zyć po·
Walenty Kuresa należy do kategorii zło 16.35 Najpiękniejsze kwartety klasyków wiedeń- 7.15 Muzyka a płyt
- z Poznania
8.00 Audycja dla szkól
w.odów, dla których nie· można .pozycyj dłuż dziei wiejsllich. Są ~!>odzieje ulic2mi, ryn- 17.30skicb
Od Jordanu do Libanu - felieton
8.10-ll.OO Prnrwa
nika bez kłopotu przenieść na rok nowy. kowi, mieszkainiowi, są i złodzieje wiejscy. 17.45 Muzyka z płyt
Il.OO AudyeJa dla nltól
OtM Kuresa, złodziiej wiejski, przechodził 17.50 20 lat pr.zemysłu elektrye:r.mego - wywiad 11.15 Nasi ulubieńcy śpiewaj1 - płyty-:
z elektrykiem
11.57 Sygnał czaru i hejnał „ KrakoW&
pewnego dnia przez jakąś Wólkę i _spo18.00 Audycja dla W!l
12.03 Audycja południowa
strzegł
'koło
d·rog.i
samotną
.
l
smutną
krówfuuilica płttc jeq nie•
18.30 Audycja strzelecka
13.00-15.00 Przema (programy lokalne) -.,_
kę. Krówka szczypała trawkę, Kuresa u- 19.00 Kon.~crt rozrywkowy - r; Katowie
15.00 „Mam 15 lat" - powie!ć Jani.117 lrforamfeJ
ubłagani\ i
eor~uie,
szczypnął króWkę, chcąc się przekonać czy 20.35 Audycje informacyjne: Dziennik wieczorny,
dla rnlodzieiy
nłe ro&i'lc r6tnlcy dla
wiadomości meteorologicme, wiadomości spor- 15.15 Sknynka ogólna
:
warta zachodu, i gdy orzekł, że owszem,
płcł, wieka ł atanu, koai miliony ładzi.
oraz nasz program na jutro
15.30 Muzyka obiadowa w wykonaniu orkiestt'1 Roz
da się bydlę łatwo spieniężyć, korzystając 21.00towe
„Widoki rozwoju ha:ndlu polskiego - prze•
głośni Poznańskiej
PRZY ZWALCZANIU CHO ROB z tego, że dr·oga była pusta, odwiązał >SZ'llU
mówienie min. Ant. Romana
~6.00 Dzie!Ulik p~dniowy
rek, na którym Krasula była iprzywiąi;ana 21.10 Koncert z okazji SO.letniego jubileuszu pra- 16.0!t Wiadomości gospodarcze
PŁUCNYCH, BRONCHITU uporctycy kompozytorskiej Zygmunta Moezy{lskicgo - 16.20 Przegł•d aktulłlno&ci finansowo • gospodarwegO. męc11\cego kaszlu, GRYPY do kołka j poszedł z 111ią szybkim krokiem
21 Tontnia
„
w kiemnlCu miasta.
i t. p. · atosujl\ pp. lekarze 21.40 Nowości literackie
czy.eh
Nieszezęście chciafo, ze 111a: Clrodze lej 22.00 „Dr.leje symfonii" _ audycja w ~....t,.onaniu 16.30 Pieśni Corneliusa w wykonaniu Tatiany No.
„DJU,SAl'I I RTKO LllN" spotkał
"l""
lier - Mazurkiewfozowej
prawego właściciela !krówki, Fran·
ork iestry &ymfonic:mej P. R. i in,
16.50 Ukryte siły morza i wnętrza ziemi - pogadan.
Gyeckiego, który ułatwia wydzielanie
17.00 Utwory fletowe - z Toron.i•
ciszka Wojciechowskiego, dostał więc parę 22.55 Przeględ prasy
Ostatnie wiadomości dziennika wiec:tomego, 17.25 Na tropach przemysłu etaropolskie•o _ po„.
siq plwociny, wzmacnia organi%1Q i sa•
kuk·sańców, krówkę mu odebrano a nadto 23.00
komunikat meteorologiczny
"
'""
iaopKl\ą:it. chorego oraz: powitiksza
Sąd GrodZ'ki wydał wyrok, mocą którego 23.05 Wiadomości z Polski (w J"zyku francuskim) 17·35 z pieśniit po kraju
"
18.00
Audyrja
dla
wsf
wan ełała i usuwa ka1zel.
Walenty Kuresa skazany został 111a rok wi~ 23.15-23.55 Program Wam.awy II
18.30 Audycja dla robobl.ikÓlf
Sprzedali\ apteki.
zienia.
19.00 Koncert rozrywkowy w wykonaniu małej or•
Ł6di, jak Raszyn, oraz:
Jerzy Ktzecld.
lcies1,-y P. R. i i.n.

Warszawa posiada obecnie 1218 zakła
dów fryzjerskich zatrudniających około
4000 prncowników. Nad tymi przedsiębior
stwami Miejska Służba Zdrowia roztacza
opiekę sanitarną. Pragnąc zlikwidować nie
bezpieczeństwo szerzenia tą drogą chorób
z~.~<aźnych Miejska Służba Zdrowia przy·
\
stępuje do przeprowadzenia wzorem lat ubiegłych propagandowej akcji sanitarnej
wśród wszystkich zakładów fryzjerskich st[1
!icy. Będą więc przede wszystkim zbadani
przez lekarzy w miejsldch ośrodkach zdrozgubiła wieśniaka.
wia i opieki wszyiscy pracownicy żatrudn.iie
ni w za•kładach fryzjerskich. Poza badaniaZe śremu Oo1noszą:'
· · --- ·~: ·-:· . nocy, łą·ki i moczary. Przyświecając sobie
mi stanu zdr-owia pracowników, sanitariat
W nocy iokoło g. 4.30 zginął tragiczną latarką elektryczną, ominął liczne zdradliwe
stolicy zorganizuje dla nich - jako nastę· śmiercią ~5-letni Stan.iosław Tob9la z Trze- miejsca i był już niedaleko :celu, kiedy dał
pny etap akcji - wykłady z zakresu obo- bisław~k, powiat środa.
nieopatrzny krok i wpadł do głębokiego
wiązujących przepisów sa:nitarnych orai hi
Zmarły przybył w odw,iedziny oo kuzy- tońowiska.
gieny ogólnej i zakładu fryzjerskiego.
na swego, rolnika w Pmsi'nowje, który wy
Plusk wody i .krzyk ginącego w topie.li
słał go jeszcze przed świtem ze śndadaniem . u~!yszał pracow:i1k,. dla któr~go To~o~a
* * *
Mimo otwarcia parkingu przy zbiega dla swego praoownika, który strzegł narzę- 111osł kawę. Zaimm Jednak zdązył udzieltć
Al. 3 Maja i Nowego $wiatu, w dalszym cizi do wypompowania torfowi·ska, gdzie pomocy, nieszczęśliwy znikł pod wodą. ciągu w godzinach wieczornych ruch kok>- chcia•no s'chwytać ryby. Miejsce, gdzie znaj Naty,chmia.stowe poszukiwania za topielcem
WY na Nowym świec.ie, na odcinku od dował się ów pracown.i){, znajduje się tut z powodu panującej ciemności nie dały wy
Chmielnej do Al. 3-go Maja, jest niezmiet- nad jezior-em bnińskim, wśród łąk i to:io 111.iku i dopiero za dnia wydobyto zwłoki z
.
.
nie utrudn.iony z pow.octu postojowania zna wisk, a prowadzi dC> niego droga okól•na wody. .
Sędzia grodzki ze śremu przeprowadził
cznej liczby samochodów wzdłuż i:ho:ini- przez wieś Jeziorki. Sta.nisław Tobola, pra
gnąc skrócić sob.ie drogę, wybrał się na na miejscu wypadku wizję lokalną.
l<ów ltliCJ..
przełaj p.rzez iniebe;zp!ecme, zwłaszcza w

S. ANDRE.

krakowianki
kobiety

14.00 Muzyka obiadowa 14.50 ł,ód zkie

--

.„

s Katowic

· ;"domości

giełdowe

.„ programu
18.00 Rozmowa z radiosłuchaczami
18.10 Muzyka z płyt
18.20 O wszystkim po troszku
18.25 Wiadomości sportowe fokal~
22.00 Życie kulturalne
22.10 Koncert popularny
23.05 Zakończenie audy~yj

i odczytanie
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nadzwyczaj wrażliwy słuch. Najlżej
szy trzask mebli, czy szelest przelatującej
myszy, pobudzał go do zajadłego szczekania i warczenia. Dwadzieścia może razy w
ciągu nocy, Paryżanka zrywała się, myśląc
że bandyci napadli na dom.
To nie mogto tak dłużej trwać. Paryżanka postanowiła więc zaangażować dozorcę nocnego, któryby czuwał nad jej domem. Nie przyszło jej to jednak tak łatwo.
żadna miejscowa niewiasta nie mogła się
na ro zdobyć, by pozwolić swemu mężowi ..
przebywać w nocy w pobliżu Paryżanki.
- Co prawda, mówiły, ona wydaje się
tutaj zupełnie przyzwoicie zachowywać„.
Ale zawsze, co tu dużo gadać, natura cią
grł.ie wilka do lasu.
Biedna Paryżanka! Sy.piafa tak źle, że
była zmuszona malować się w dzień, by po
kryć swą bladość.
- Ale dla-czegóż, rzekłem do
miast małego pieska, rrie kupiła

Joasi, za
sobie jednego z tych wielkich psów policyjnych,
które przerażają samego właściciela nawet?"
Wkróts;e po tej rozmowie zauważyłem
na furtce willi „Moje marzenie" kartkę z
napisem: „Uwaga! Złe psy" i J-0asia opowiedziała mi, że:
- Pani

kupiła

trzy wilki, policyjne. Ach!

Cóż to za psiska! Trzeba je trzymać cały
dzień w zamknięciu, bo są tak dzikie, że

2-0.35 Audyc\e i=.acrine: Dzie~ wieuoruy,
wiadomości meteorologiczne. wiadomoid tpor•
towe. Nasz program na jutro
21.0() Kcmr.ert symfoniczny - z Kirtowfo .
22.00 Życie literackie w Rosji sowieckiej - IEkic
(z Wilna)
22.15 Koncert solistów - z Torunia
22.55 Przegląd prasy
23.00 Ostatnie wiadomości dziennika wieczornego t
komunikat meteorologiczny
23.05 Wiadomości z Polski (w języku nie111r....\:im)
23.15-23.55 Program Warszawy ll

5.30

Łódź,

Pieśń

jak Raszyn, oraz:

poranna

5.35 Muzyka poranna - płyty
6.50 Muzyka 'Z płyt
Il.IS Francuska muzyka t>perowa -

płyty

14.0() Koncert życzeń Lódzkiej Rodziny Radiowej
14.50 J.ódzkie wiadomo5ei giełdowe i odczytanie
programu
15.15 Literatura przez mikrofon dla wsaystkicli:
fragment z „Ziemi Błogosławionej" - Pearl'a
Buck'a
18.00 O muzyce i muzyhcli
18.25 Wiadomości sportowe lokaln~
22.55 Wiadomości bieące
23.05 Zakońcienie audycyj

kie szczekanie i wycia. Każdy też przezornie o.mijał zda!a posiadł-Ość, a mieszkanki
miasteczka poczynały już straszyć swoje
dzieci:
- Poczekaj! Jak tylko będziesz nie grze
czny zaprowadzę cię do psów Paryżanki!
A to spryciarka z tej Pa.ryżanki! Pozna
li się na niej wszyscy dopier:o d'z:ięki ' małe
mu Piotrusiowi, włóczędze bez grosza przy
du·szy, pozbawionego uczucia strachu. Pewnej nocy przechodził ze swym kolegą obok willi i pochwalił mu się, że pomimo
psów, podjąłby się zerwać śliwkę z -Ogrodu
Paryżanki.

- Nie bujaj! rzekł kolega.
.
- Nie wierzysz? zapytał Piotruś.
I za chwi lę był już za płotem. Paryżan
ka usłyszała jednak szelest w ogrodzie i za
wołała na dół przez okno:
- Joasiu! Ktoś chodzi po ogrodzie!
Wypuść psy!
- Dobrze pr-Oszę pani! Odp9'W·iedział
głos Joasi. Już je wypuszczam!
Mały Piotruś zdrętwiał ze strachu. Wło
sy mu się zjeżyły na myśl, że za chwilę trzy
dzikie psiska zacz.ną ujadać pod drzewem,
na którym siedział. Czekał, nie mogąc się
ruszyć z przerażenia.
N agle usłyszał miłe dźwięki „Serenady
Tosel!iego".
Okazało się, że Paryżanka zastępowała

psy płyną gramoto.nową z zare,iestrowa·nym
moglyby kogoś poszarpać ... W nocy za to szczekaniem i wyciem, a Joasia, w pośpie
wypuszcza się je i Paryżanka może teraz chu pomyliła tego wieczoru płrty !...
~.pać spokojnie!
Rzeczywiście. Gdy się przechodziło kie
Tł. J
dJ.ś wieczorem obok wifii1 słyszało się dzi

