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t'rzed tekstem t.j. 1-sza strona 60 gr.
za w. m-m I tam. str: li tam: w tekście
:IO gr.. nekrologi 40 gr„ zwycz. ló gr
•troua llJ tamów. drobne l~ gr . za wyraz, dla poszUll.uJącycll pracy lO gr„
naJmnleJsze ogłoszenie l.20 gr.. dla
oezrobot. 1 zł. Ogloszenta dwukolorowe
' 60 proc: drożej, ogłoszenia zagranlcs·
ne 1 trójkolorowe o 100 proc. drożel,
Ogłoszenia adwokatów ryczałtem 25 zł.
Ceny ogloszetl nledzleLnycb •Ił o 2fi P?'OC!
droższe.

W "V •an u oizólnopolsklm:
J. w. ll)lll. w l łamie szer. 70 DUP.
•str.
łamow · - l zł.
drohne z• w~ r•z
, gr.
Za termin druku
1 treść ogloszetl administracja
nie odpowiada. P. K. O. Nr, 602,880
Opłata pocztowa aiHOSODa sot6wJct,

za

Prei-.teratlh !„
ArtYkuł7

nadesłane

e

norartwn uwd&D• q
za bezpłatne.
Rtk0pt116w sarówno Ulytych Jak 1 od·

nuconrcll. redakcja nie zwraca.
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Bell!la odwołuje 1we1to aeenta z BureÓs
SALAMANKA, 13. 12. - Komunikat
sztabu wojsk gen. Fran.co donosi, że w cią
gu dnia wc:Z'()rajszego wszelkie działania
na frontach nie miały wi~kszego znaczeni:i.
Lotnictwo bombardował.o port Barcelony,
gdzie kilka składów s.tainęło w płomieniach.

nął wczoraj poznym wieczorem w odległości 200 mtr od brzegu pod St. Pierre.

Załoga, składająca się z 38 ludzi wysłała

sygnały

S.O.S. Z Marsylii wysłano statki ratownicze, które w nocy jeszcze rozpoczęły prace.

KOMUNIKAT „RZĄDOWY".

B. minister Eden -
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. WOJENNE STRATY KATALONII.
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Skomplikowana procedura wyborcza.

KŁAJPEDA, 13. 12. nikomu się nie śpieszy do

W

Poerzeb wlelkteeo kaplana-pairioig.

I

pofrwa

~gdzi- l/lłń

Domu

WASZYN.GTON, 13.12. B. minister spraw zagr. W. Brytanii Eden przybył wczoraj wieczorem do stolicy St. Zj.
W ciągu dnia dzisiejszego zastępca sekretarza stanu Welles przedstawił b. ministra
Edena prezydentowi Rooseveltowi. Wczoraj wieczorem Welles oświadczył dziennikarzom, że podróż Edena ma charakter
ściśle prywatny.

z 22 ourn w

.-alg
„

BARCELONĄ, rn. 12. - Komunikat
ministerstwa obrony don'Osi, że nieprzyjaciel atakował stanowiska woJsk rządowych
na oddn1ku Garabancliel na froncie madryckim. Natarcie wojsk: gen. Franco zostało
ad parte•

Białym

-

Kłajpedzie

„

w1ez1ono z gmachu dyreldo,riatu do hali
ustalenia cyfro- gimnastyc:z.nej niemieckiego g,imnazjum. We Lwowie odbył się pogrzeb wielkiego kapłana-patrioty śp. metropolity Teoaorowych wyników wyborów do sejmiku. Przy Ustawiono 12 dużych stołów, przy każdym wicza, arcybiskupa obrządku ormiańskiego. W uroczystościach pogrzebowych wzięli
obliczaniu głosów stos-0wana jest skompli· pracować będzie dziesięci'll skrutatorów. udział liczni dostojnicy kościoła z prymasem Polski J. E. ks. kardynałem Hlondem
kowa:na pr-0cedura, w której każda czynność Liczenie głosów potrwa cały tydzień.
na czele. śmiertelne szczątki arcybiskupaTeodorowicza zostały złożone w mogile na
ma wyznaiczone miejs·ce, koleJność i... barW b t
ż
•k
'ć k i--'
cmentarzu Obrońców Lwowa. Na zdjęciutrumna ze zwłokami ks. arcybiskupa Teodo
dzo wiele czasu.
o. ee. ego, e w1ę. s~os s ru ~1or6w
rowicza nad grobem na Cmentarzu Obrońców Lwowa.
Cały dzień czorajszy p-0święcono na rekrutuie się z nauczyc1el1, w~zystk1: w_ysprawdzenie protokółów komisyj wybor- 'kłady z~stały. na okres. tygodnia zaw1eszoczych. Po południu odbyło się zebranie 200 ne, a gimnazja zamknięte.
' ·· ;
~
mężów zaufania dla za~ajomienia się z
W ten sposób wybory do sejmi11ru puy
teohni•ką liczenia głosów. Następnie wszy· czyniły się do przedłużenia ferii Bożego
scy rqzesz1i się d-0 domów, otrzymując po- Narodzenia o pełny tydzień, co przyjęte z.o
lecenie stawienia się do pracy we wtorek stało przez młodzież szkolną bez różnicy
LONDYN, 13.12. - Wczorajsza odpoNiektóre dzienniki angielskie krytykują
o g. 10 rano.
wieku, płci i naroqowości - z entuzjaz- wi,edź premiera Chamberlaina w Izbie dzisiaj formę.- tego oświadczenia premiera
Wieczorem 220 urn wyborczych prze- mem.
. ""' ._
,, 1
Gmin, w której w sposób obcesowy o- i domagają się od niego, aby w toku prze
ooo
'.~L
świadczył w jednym zdaniu, że W. Bryta-1 mówienia, jakie wygłosić ma dzisiaj wienia nie jest zobowiązana do przyjścia Fran czorem na 50-lecie związku prasy zagracji z pomocą w razie ataku włoskiego na ricznej w Londynie sprostował swoje wczo
Francję, wywołała w Londynie pewne rajsze wystąpienie i sprecyzował dokład~
zdziwienie.
_ ,
nic stanowisko brytyjskie.
, ... ~ ,
,i

BARCELONA, 13. 12. - Straty, po·
niesi,none w czas·ie działań wojennych przez
Katak>nię d-0 31 listopada rb. przedstawiają się następująco: 393 bombardowania po
wietrzne i morskie spowodowały śmierć
3788 ludzi, ciężkie rainy 5229 ludzi, przy
czym jednocześnie znisz<:zeniu uległy 3182
budynki.

Czy premier Chamberlain

PORAtKA l\DN. SPAAKA.
BRUKSELA, 13. 12. _Na posiedzeniu
socjalistycz;nej partii belg.ij'skiej premier
Spaak przedstaw.n swój punkt widzenia w
sprawie konieczności wysłania agenta handlowego do rządu gen. Franco w Burgos.
Po ożywionej dyskusji, w której zabierali
głos najwybitniejsi
przedstawiciele partii
ze słynny.m De Manem na czele, większo
ścią głosów zapadła decyzja n.ie wysyłania
przedstawiciela belgijskiego do Hisz,panii
narodowej. W związku z tą decyzją premier
Spaa1c postanowił odwołać wysłanego już
delegata.

sprostuje swe

:

oświadczenie ?„
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NOWY JORK, 13.12. (PAT)' - Sfez wybitnych
domów mód paryskkh. toalet
Toal,ety
te sprzery towarzyskie i artystyczne poruszone są przemytem
nowym skandalem Władze skarbowe wy- dawane były przez ni wybitnym osobiZA"fONIĘClf; STATKU NAFTOWEGO.
kryły aferę przemytniczą, w której główną stościom ze sfer towarzyskich N. Jork 1
MARSYLIA, 13.12. - Statek illa!towy, rolę odegrała żona sędziego żyda Laue- artystycznej kolonii Hollywood. Ody Laue- Wieśniacy widłami przebili serca n · eboszcł:ek.
na podsta
·
·
.
r
idący pod flagą rządu barcelońskiego zato ra. Sędzina; jak się okazało zajmowała się rową stawiono prz·ed sądem wie jej zeznań_ postawiono w stan oCZERNIOWCE, 13. 12. - We wsi Sub 11ocy udali się oni na cmentarŻ, odkqpali
skarżenia jeszcze 3 i11ine osoby, . a miano: cetatea (Siedmiogród) panowała tego Iata trupy trzech starych kobiet, które w tym
.J
wicie Paulę Sheyken Chagerau, który był zaraza bydła i koni, której ofiarą padło n czasie właśnie zmarły, przebili widłami
łącznikiem z artystami Hollywoodu oraz sztuk zwierząt domowych. Zabobonni wie- serca wszystkich trzech, a następnie spalili
zupełni•
znanego komika występującego w radio i śniacy byli przelkonani, że śmierteliność by- trupy. Obecnie sąd skazał na !kary więzie
• w filmie George Burnsagg-Birnbauma. w dła jest dziełem czarownicy, którą musi nia 30 uczestników makabrycznej .cere~ ,
.
· t
b
·
d być jedna z mieszkanek wsi. Toteż pew;nej manii.
·
MIASTO WATYKANSKlE, 13. 12. - wi odczytania dekretu stwierdzającego cu- czasie ~cząceg 0 się 0 ~cme proc~s~ prz.e
Wbrew rozlicznym tnformacjom powtarza- da przedstawione w procesie beatyfikacyj- tryb~nalem przes_un~ł. się szer~g sw1adkow
ooo
nym przez peW1ne organa prasy zagrania- nym Emilii de Vialar, założycielki zgroma-, .sposród ~nakomitos.ci sceny 1 .ekranu, bu-1 T
k
• ' •
a.
. d
;
nej, których ecba znala:zły się także w pra- dzenia sióstr św. Józefa.
?ząc łatwo zrozumiałą sensacJę. Sprawa
ancer Om I S!)•ewaCZKO m
anC..i ngowym

·

_
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•est
1

_

SW

e1• n Q r ma I ny

ft a1•

~~j~:~~!~I:]· no.:~~ln~d~o~~~a b~~~~c~w~bj:\~~

nie woIno pic' z gos" c·m ,.
•ID wne IJtln• \
. Min·Sor

jest w toku.
,
01c1ec sw. udziela bez przerwy wedle usta
•
ti
·
•
l~nego. plan~ posłuc~ań pry:vaJtnyc~ i ~uPOZ~CZICA IClłAICOW6. Ryoorystyczne rozporządzen 1 e
d1enCyJ publicznych 1 w ubiegłą niedzielę
~
-.~
„ •
· :
oprócz zwykłych viedzielnycn posłucha1'i
~nruw
WARSZAWA, 13.12. - Szereg noc-1bywać w lokalu tylko do zakończenia
udzielonych. kai~dynałowi Piz~ar~o oraz gu
lUl~ł
~a
nyc_h lokali stol!cy ~toi przed likwidacj ą '!' swych p_rodukcyj tanecznych (najpóźniej_
bernatorow1 Miasta Watykansk1ego przyobłlczu zapow1edz1anego rozporząd ze111a do godzmy 4 rano) i nie wolno im przy-.
jął na audiencji nadzwyczajnej prezydenta
KRAKÓW, 13.12. Zarząd Miejski\cję 20-milionowej pożyczki na pilne inwe- ministerstwa spraw wewnętrznych o no- siadać się do stolików,
ani też pić z gośćmi.
m. M_ediolanu a na<Stępnie asystował akto- w Krakowie opracował oryginalną koncep- stycje miejskie: sieć elektr'yczna, rurociąg w:ych warunkach prowadzenia przedsi~g.azowy, wodociągowy, kanały, ulepszone b1orstwa rozrywkowego. Ro zporządzenie
Za przekroczenie tego zakazu· grozi
nawierzchnie itd.
to przewiduje, że artyści i artystki oraz właścicielowi utrata koncesji.
. .
zawodowe tancerki i tancerze mogą przeWedług tego projektu miałaby być rozgmach oddziału B. G. K.
Wilnie
pisana wśród ludności miasta pożyczka inwestycyjna na kwotę 20 milionów zł. Oby
Białorus,".
watele składaliby w Komunalnej Kasie
Oszczędności kwoty od 5 zł wzwyż na 3%
rocznie. Podjęcie tych wkładów byłoby mo
żliwe depiero po 5 latach.
Koncepcja ta ma wiele wspólnego z
łódzką koncepcją, uzyskania pożyczki lokalnej w wysokości 20 milionów zł na bu-
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20-Iecie "Samoobrony Lit,vy i

dowę szkół.

20-1ein1a Rumunka -

powiła
'

w Witnie odbyło się uroczyste poświęcenienowego

gma~hu oddziału Banku Gospodar

stwa Krajowego, w którym. wziął udział wicepremier i .minist':r Sk~rbu . inż. Eugeniusz •rwiatkowski. Na zdjęciu - fragment z uroczystości poświęcenia. Siedzą od lewej - inspektor armii gen. Dąb-Biernacki, J. E. ks. arcybiskup jałbrzykowski, wice-

premier

inż.

Kwiatkowski.

4 dziewczr11k1

CZERNIOWCE, 13.12. We wsi
Vladeini (Rumunia) 20-letnia wie śniacz ka
Paraschiva Calinene powiła czworaczki
płci żeńskiej. Wszystkie 4 dziewczynki,
jak również i matka cieszą się 'dotąd dobrym zdrowiem.

„„......„„,..„...„„...„„„„„......„„„„„„„„...

Fragment z pstr~j Bramy w ~Unie, ~okąd z pocztami. sztan.darowymi. na czele przybyli uczestnicy Zjazdu z okaz11 20-leeta Samoobrony Litwy t Błał-Orus1, ceiem wysłu
chania Mszy św.
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Film wielkich przeżyć, wielkich wzrus zeń i wielkiej miłości
dramat bojo~ników
o WOLNOSC POLSKI

~ rolach głównych Mai< ' Sazarlna, - Pa al Had 'I an - Viktodą v. Balasko,
NADPROGRAM: Marsz ttydz-Smirt) na Zaolziu. - Początek seansów 4 pp. ost. 9.30

Ceny miejsc
na wszystk:e
seanst·
oa

Bank Polski n otował dziś rano dola1y
•

~

J

po 5.26 i pół, fltn y S?tc>rlin ~i po 24.64. fran ·
ki szwajcarskie 11 9.10, franki francuskie

13.891 liry

włoskie

18.30.
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(-)

Ambasadorowie W. Brytanii i Francji złofyli w Berlinie ostrzeżenie, że nie dopuazczq do
zaanektowania Kłajpedy przez Niemcy.
(-) Przywódca litewskiej chrzdcijań5kiej demokracji, b. premier Distras, <>taz przywódr.a , _czu
waldemarasowskiego z r. 1934, b. kpt. Iwnnowokas1
z<htali arcsmowani i o~ach:eni w kowieńskim wię·
zien.iu.
(-) Papież, pomimo 1Pkkie1?0 napadu dusznicy, ·
udziclil wcz.oraj kilku audiencyj.

W. r. gł. STANISŁAW SIELAŃSKI.
codziennie o 4-e.i. W soboty, niedziele .i święta codziennie o godz. 12-ej.

3: I B. SAMBORSKI.
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Nr. 346

.Wielki dramat wojenny.

W rol. gł.: JADWIGA SMOSARSKA,

WITOLD CONTI
I BAZYLI SIKIEWICZ
(-) PRK\1IER CHAMBERLAIN OśWIADCZYL
Następny program:
„ZA CUDZE WIN.V". W IZBIE GMIN, ŻE ANGLIA NIE JEST OBOWIĄ.
Nadprogram: MISTRZOW!E OROANóW
Do,iazd tramwajami Nr. Nr. O, 4, IO, 16 i 17.
Początek seansów w dni powszednie o godz. 3 p. p. w niedziele i święta o 12 w p. osta tni 9 wicz.
ZANA DO UDZIELANI\ FRANCJI POMOCY W
RAZIE WŁOSKIEGO ATAKU.
(-) Minister przemy&łu i handlu, Roman, wygłosił przez radio prremówienie, w którym podkreh.iNO-T.EATR
ślił, że handel wewnętrzny powinien pru:ostać domeW{)''
ną liberdizmu, jednak warunki -0bec.ne nie pozwala.
ją na stosowanie tej zasady w handlu zagrani<·znyn1.
w filmie pt.. .
z CONSTANCY BENNET I OA RY ORANTEM w rolach gł.
(-) Premier gen. Składkowski przyjął wczol'aj
Program następny sw1ąteczny KSIĄżE I żEBRAI{, PANI \VALEWSKA.
l'ocz. seansów: w ani riuw~ze<ln1e o ){utlz 16-ej
w soboty i ;w1ęta <~ 1~uclz 1<::-eJ. Ceny mieJ~c na 1-szy seans: 25. 40. 54 '\"?'· na na~teµnP 40 54, 70, 80 gr i 1 zł Uczniowie: w święta do delegację sek•etariah norozumiewawczego pobkich
34 Tel. 228-55
organizacyj społecznych w Małopola~e ws~horlniej, .
godz. 15-ei. w dn1powszednie do godz. 17-ei 25 l?;r.. oóźniej 40 gr. Ulgowe 54 gr. w dni P°'""
7l prezesem prof. Adamem :Fischerem na czele, Ltóra '
złożyło memoriał, przed~tawiający najpilniejsze po.
trzeby społeczeństwa polskiego Małopolski wschodmiej.
(-) OstatPcz.ne wynil" wyborów niedzil}lnych 1]0
30 rad gromadzkich powiatu łódzkieg-0 są na·stęp•1jące: z ramienia OZN weszł.o 260 radnych, ze Stron.
Narodowego - 92, z PPS - 49, ze Stron. Ludowego - 27, z listy bezpartyjnej - lJ, z Niemieekiego
Zwi;i::ku Ludowego - 34. R:1zem 449 radnych. .
(-) Wojewódzki Kom·:,;; Por _ _ Dziećiom 1
Młodz.ieży w Lodzi informuje, że w m. listopadoZie
13. xn. Zorganizowane rol- su. Rolnictwo
wielkie straty
na terenie województwa łód1Jkiego dożywiano 26 944
nictwo W(,j. poznańskiego i pomorskiego na skutek niskich cen zbóż. GospodarKATOWICE, 13. 12. - Od dłużsugo obywatelom Bielszowic i okolicy, nie nara dzieci i młodzieży.
przesła! _, na ręce przewodniczącego Ko- stwa gorzej tytuowane, zmuszone do wyD-0żywianie było prowadwne w szkołach, przed·
mitetu C:rnnomicznego Rady Ministrów przedania zbóż, odcięte są od m<Jżliwości czasu na tere.nie Bielszowic i okolicy wła- żając się przez dłuższy czas na podejrze- szkołach, ochronkach, świetlicach, stacjach opieki nad
matką i dzieckiem itp.
memorbt, uparty na źródłowym mate.ria- w1korzystmiia lepszych cen drugiego pół dze policyjne alarmQIWane były wiadomo- nie.
ściami o systematyczinych kradzieżach rnPo
przeprowadzonych
końcowych doL'.1 ~zby •le w porównaniu do rok.u zeszleg<> są nie.
le, a związany niedawnym komunika•tem z rocza. An<lhza produkcji, cen i wan.i1nków,
werów,
przy
czym
skradzione
rowęry_ prie- chodzeniach ustalono, że w tę aferę zamie- co niższe, co wynika ze zmniej :~oneg-0 obszaru woposiedvr.ir- Komitetu Ekonomiicznego. Ko w jakich kształtują się możliwości dlochołó<lzkiep;o.
padały Jak kamień w . wodę.
· · ·i
szanych jest wiele osób, które nabywały jewództwo
(-) Ostatnie dni prud nied1Jielnymi wyborami
munikat ten zapowiadał m. in. prawdopo- dowe w innych działa<:h produkcji rolnej
Dopiero
przypadek
naprowadził władze wspomniane rowery.
upłyną w Lodzi na niezwykle wzmożonej akcji agidobną zwyżkę cen zbożowych w drugim J. uwLględn :eniem produkcji inwentarzona ślad doskonale rozgałęzionej szajki, któ
Afera ta trwała przez cały rok 1938, tacyjno - propagandowej. W ciągu bieżącego ty·
półroczu oraz wyrażał przekonanie o moi wej, dopr·1wadziły zorganizowane rolnicra trudniła się nie tylko kradzieżą rowerów, obecnie. jednak wszyscy winni znaleźli się godnia odbędzie się szereg większych i nmiejszych
liwości 1 ekompensaty strat poniesionych two woj. zachodnich do wnisku, że po·nie
zgromadzeń iprzedwyhorczych organizowanych przez
pod kluczem i wkrótce staną przed sądem. zainterewwane komitety wyborcze.
przez r0J:i.;ctwo na odcinku zbożowym, sionych strat na zbożach nie da się zre- ale przerabian.iem ich i odsprzedażą.
Mianowicie jeden z mieszkańców BielNależy zaznaczyć, że aresztowani głów
wzmożonym dochodem w innych działach ko:npensi'WaG
zwiększonymi
dochodami
szowic zakupił od niejakiego Floriana Tłu- ni członkowie tej szajki, to ludzie, ..posia·produkcji rolnej.
w innych działach. W tym stanie rzeczy
czykąta rower męski. W trakcie bliższegC) dający bogatą przeszło.ść.
Leon Bąk był
M~:110~ iał wychodzi z założenia, iż mię memoriał uznaje rok bieżący za wysoce
przeprowadzenia
kontro~, stwierdzono, ie już trzykrotnie karany
za
dezercję oraz
~
dzy faktycznym stanem rzeczy, a oceną sy niekorzysiny dla rolnictwa.
rower
posiada
przerobiony
numer
fabryczkilka
razy
za
kradzieże,
Tłuczykąt
zaś
ka-I
18arU
Wit O
•
Memnr!ał podpisany został przez pretuacji województw zachodnich, zawartą
ny, ramę p.~zemąlowa1ną, a poszczególne r.any był za paserstwo.
St« n pogełly W Lodzi.
w kom.rn;kacie istnieje duża rozbieżn-0ść. zesów Wielkopolskiej Izby Rolniczej, PoW czasie aresztowania Bąka zaszedł
ŁóDź, 13.12. - Dziś o godz. 9-ej rano
Rolnic'wo zachodnie wykazuje, ze docho- morskiej Tzby Rolniczej, Wielkopolskiego części row~ru n·ie.były„z jed~egq kom,p_letn.
charakterystyczny wypadek. Bąk z chwilą temperatura w śródmieściu wynosiła 1 sto
dy w produkcji zbożowej kształtują się o- Tuw. Kółek Roln. i Pomorskiegto Tow. To pozwoliło wys!edzic ~.za1kę zlo:Jz1e1.
Przepro_wadzon7 d.robiazgowe sledztwo zakomunikowania mu, że jest aresztowany, pień powyżej zera, w ciągu nocy najniżbecnie rmitj więcej tak, jak w 1934 r., a , Roln.
doprowadziło do UJ~cia.
poszarpał na sobie· ubranie, aby w ten spo sza - 1 stopień poniżej zera. Ciśnienie ba
więc roku największego nasileni·a kryzyGłównym sprawcą kradzieży był miesz· sob uniknąć aresztowania. Jednakże wyrometryczne 759 milimetrów - wykazuje
ł
kaniec Bielszowic, 29-letni Leon Bąk, któ- pożyczono mu ubrailie i karetką przewie- stałość.
lrei:i~ dowied~iono dwadzieści~ kill<a kra- ziano do więzienia, gdzie będzie czekał n'.l
Wiatry wschodnie.
•
·
Idziezy rowerow. Bąk kradz!Ol}e r-0wery rozprawę.
---CZ~ZB~
J;,. sprzedawał ~ 5-:-15 zło.tych Florianowi
"
i'
z Bie1szowtc.
WIELUŃ, 13.12. We wsi Młynisko,
Zaalarmowane oddziały Ochótniczych
Przeprowadzona rewizja u Thtczykąta
~
.
gm. Naramice k. Wielunia wybuchł groź Straży Pożarnych 'przy pomocy ludności doprowadziła do rewelacyjnych wyników.
d
ny pożar, który na skutek b. silinego wia- 1 trudem zdołały ogień zlokalizować. Ogó- ZnalezionQ kilkanaście k-0mpletnych rowe- Wf""
tru i bliskości zabudowań objął błyskawi łem pastwą płomieni padly zabudowanh rów, wie:e ram i po~zczególnych cz~ści inWIELUŃ, 13.t:, - Józef K~lasa, Ża!nl tyc,h dniach, chcąc wydostać ze schowka
cznie morzem ognia kilkanaście budynków gospodarcze i domy mieszka~ne siedmiu nych TO\\eXÓW.
· • . "fl• ~, 1 . i.,.( iw.Kuźnic-yj przecł\0W:)"Wćlł na s,try,chu obo- pi
·ąq~~... przekonał si że zostały z nich
krytych przeważnie słomą.
włościan. Spaleniu zywcem uległ koń, kilPrócz Tłuczy~ą.ta .r-0wery przer.~blr~ }· ry. Q$,i&gzędności w ~ii.tni(~okó\Q_j.5Q.O, ~ł, w ty!
drobne troc~~j1 .,gQ.~,·!!1§-ą wszy-"
ka sztuk świ·ń, większa llość drobiu, poza pr.zemalowywał n~1e3ak1 Ignacy Musioł, za- ba.nknotach 20 i SO-złotowych.
.
stkie banknoty pocięły.
•
tym spłonęły sprzęty i urządzenia domowe, mieszkały w Pantówkac~:
.
. .
jakież było jego przerażenie, gdy w
.
.- -- - -
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został
„Tydzień
Włady'ł u ,,. HU .Hl\ I
r I\ Lu ~Hu L •
I
"
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1

ca
zainaugurowany
po'.skiego cki Jozef, Chow1s Józef, Gaiewski
towanych rowerów I wiele poszczególnych
I
handlu", zorganizowany z inicjatywy ks. kan. I sław, Chowis Adam, Stala Ant. i Bury Jó- części.
I
prof. dr A. Ro~zk.owskiego i sfer han~\o~ych z ze
Kupowane rowery kradzione Tłuczy~ąt I
ławic
p. iBol. Zaczynskim na czele „Ty<lz1eń
ma
d7 •
· ł
b' Ji tabliczki re'estracyine " ·
•
•
_ • M
przypomnieć s.poleczeństwu pols.kiemu, że zwła.Wstępne docho _ema
. na ra~ie nie u 1 . us!O. roz tera '
.J
.
ZDUŃSKA . WOLA, 13. 12. - W pamiętnych 1•zonowicz Berek, Szajn Bajla, Niwii1ska Pcrlełaja
szcza w okresie obecnym, kie<ly przed na<lcho stal1ły przyczyny powstania ognia, zacho- i niszczyli, ramy przemalowywali, usuwaiąc dniach 29 i 30 września zniknęły z r)oku zduń:;ko- oraz Am·• Fry.zkowa. Rozprawa trwała pi~ć gpdz.in.
dzącymi świętami i „gwiazdką" czynimy po- dzi tu jednak podejrzenie dokonania zbrod ! jednocześnie nume,r~ fabr,Yczne, a nast~p- · wobkiego ,drobne pieniądze, pu;;zczouo równi;ż fał- Prze·ł_uchano 3& świadków o~ksrż~nia i ohrony. ważniejsze zakuoy, mamy robić je tylko i ie. z o
podpalenia celem uzyskania nie 1 montując częsc1 z innych rowerow, ~zy"ą po~10skę o hw~notacl~ 20.złotow?•ch, 1al.wby Przeb1e!( ro,prawy ~ąclu podamy intro.
dynie w sklepach polskich. Musimy nareszcie me e~
'
r
które' właściciel mdy hyc wycofane. 1„upcy z·JC\\•C\. !Ile !}ll\Jl110-\:mu
zrozumieć w obliczu przemian gospodarczy<:h i prem11 asekuracy3nych z PZUW.
tworzy t nową. maszynę,
J
wali 20-złotówek, tłumacz11c się, _żę nie mafo clrobtrudnei walki 0 by1:, 0 niepodi'•egłość gospodarStraty b. znaczne. Wszystkie spalone nie był w stanie poznać. T.ak wyproduko nych. z~olarmowany tym Komi$ariat P.P. w Zduń- .
ł
~
~
czą czym iest dla nas ob'Cy handel. Własnymi budynki były ubezpieczone.
I wane rowery odsprzedawali poszczególnym , ~!dej 7 :Voli zarządził ob.erwację ~os>ezcgólnych/
f
pienię.dzmi składanymi w obcym sklepie buduje
' pn.ed>ięb1orstw hanJlowych, w W) mim crngo zo~
U ~
ft~ li
'b p
ż
..i
Lill
hł~},P*'M1f!iw+i
A
fi
~ta.i.o zatrzy1nan.yrh 30. kupcó_w życlovhk_- kh i 1 dirze- ~
.,
•
ł
my w asny gro . owa ne to zaga'llnienie ma
ŚCIJimka za meprzyimowame 20.złotoirek.
na terenie miasta.
nam przypomnieć i uzmysłowić ,,Tydzień po-. •
Energiczne pomnięcie władz przywróciły natych-)- .
.
.
pier~n~a polskiego ~andlu". W związku z tym
rniaH na rfnek bilon, jako też zmu<ily fahrybntów
ŁóDZ, 13. 12. - Wczoraj pq:yby]! do
„
•
do wypłru~enia tygodniowych zarobków roh;itnikom. Łodzi celem dokonania lustracji szkół pow biezącym 1!godmu będą wy~łasz~ne od.czyty ~ poga.dank1 ~ stowarz?szeniach 1 dla szer;T~
.:.t
:aH!I :I
1z11 ;a
~u. Po przeprowadzonym dochodzeniu zatrzymanych; wszechnych na terenie miasta· naczelnik
sze1 publlcznośc1. O terminach tych odczytów
·
, O
:5 UQi1
\ \'IR Ul
I zwolniono clo czasu rozprawy. O<lhvla ,;ę ona wno. · d . ł
I .
.
poinformujemy.
n.
c.111·
ra·
.
I wy Zia u szko 111ctwa powszechnego w Ml
Hasło ''.swój <lo swego i po. swoje" - to I J~dnomuślna UC
Kil
~Jtvn
J.Na ławic ookarżonyrh zae\crlli: Goldhcrg Zaibcl,l nisterstwie WR i OP Czesław Statkienasza dewiza przy za-kupach świ:\tecznych.
.
. d . R d M'e
ski
ej·
KON~WRS
DLA
MŁODZIEŻY
SZKOLNEJ.
Lututowski
Jakub,
llor~Ltnin
Laj.cr,
Lirhtcin
Jakub,
i
wicz
oraz
wizytator
Drzewiecki.
1j
Na ·ostatnim
· h w porozu- <·11·1-,
Gol,-ii.~„u ("!1·•1'111 K- "•1'1'n •''a ł aJ·a 1
W ciągu
·
d:11a
· wczoraiszego
·
· d z1·1·1
· . pos1e
· kzeniu
z da YMie'skiego
Bank Ludowy w p a b'1:rn1cac
' '- 111 ••• "lalka
''
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• ~:-·"
• "
•
• .
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'I
zwie
KOMITł:T BUDOWY SCIGACZA.
m.
Pabianic
na.
wl~10hske l . akrzą u . jów u mieni'! z władzami szkolnymi zorganizował )frslo Jzrarl, haJman N1die, Dr;·kw t•n '\fo~zck, Ger- I
t
t
.
.
kt
k
I
z ...
t
. k'
K LMK
t bez dyskusji i ja oc o wie sprzeciw
L
•
•
•
p
wte 111spe ora sz o n ego K o1· w owarzys
m1cia ywy uoers 1ego o1a
zos a- h 1
. d , . 1 ie wypłacić robotnikom •ia terenie sz.!w łv p<Jwszechne1 Nr. 1 1m. ro. w•w
W? .. _:e~l'&l:'JU::- • 1i:::e- .""""' ue
d
ł
(
1 L'imanow
lo zwołane _zebr~nie prze<lstawi.cieli mi~jsco- ~e~~g~o ~e ~1~Lo~1~;~i świąte"zne na ogólną ;nyka przy ul. p"ułaskiego 24 konkurs 6la mło
'm~n era sz 1<_O y nr 149 przy u.
w;.rch o·rganizacy1 celem powołania do :!yc1a ko
l Y IS t P. "Zapcm ~ ga ta wynosii; dzieży szkolnci klas wyższych pod has~cr·
sk1ego 25) t nr 42 - ul. Przyszkole 18,
~Jtetu. lokali:ego bu~owy ścH~a~za okręi:u ł6dz t~T~e z 1'1 złot~~1r-xa rodzinę każdego ro bo- ,.Poznaj~y naszą spółdzielnię".
Czy jesteś C'7.łon k"' em :~a poznając się z warunkami lokalnymi pra
kiego 1m.. w1cep.em1~ra E. Kw1atkows~1e_go.
tni·ka sezonowego lub też robotnicy sezonoPytarna Iwnkursowe wydr.uko~ane _na b
':J.
Zebranie odbyło s!f~ w ratuszu. Zagaił ie pre
. po . da'ąc eh rodziny te na swoim wy bułach szkolnych rozdano dz1atw1e, ktora '
·B
D ·•
St tk' · . · D
·
zy<lent J. Swiercz zapoznając obecnych z za- }CJ,
siat .1 Y · .
Jak si dowiadujemy nastepstwie z wied zała biur:i Ban.ku i odp<
t:"
.. ZłS n~cz. a iewicz 1 wiz. rzc:W!~daniem zebrania, llO czym na przewodniczące- ącznym .u fZ~~~~IU.e będąctf zarazem · · i ie- wied.zi swe wrzucała do specjalnie na ten ..:
o
• •
•
•
•
ck1 Ilustrują stan szkół przy u\. Rok1cmgo powołał. rejenta Buchow~kieg?· na asesorów f:1ri~0y~ió~~~~ien~nplac sezonO\~CÓW, w~pla wz.ezn~cz~nej urny, ~in1ieszczonei w . lok~i\
ski ej 41 (nr
i Rzgowskiej (nr 1 I po
dyr. Wł. ~1chnę, dr Lasoc1oego 1 na sekretarza I cane będą przed samymi świętami Bożego Społdziel~t. Konk1:1rs ten ma ~a celu h. tylK?
I czym 0aoście powrócą do Warszawy.
p. A. 'Rataicz:yka.
Narodzenia.
zapozn.arn~ rn~odz1eży szkol_nę 1 z Bankiem Ja 1
„
.
'
Na1;tępma rz~Z?WY referat :VY·głosll ?·
Ponieważ fundusze miejskie na prowadze ko społd7:1eln1ą o:sz.czi;dnos~i~wo-k.redytc·\~ą
Di ~ . . ' h
ftl~
2 ,~.
Ulłl
!11„
. •
T.adeusz B.rzt:szczynski! który omówił zagadnie nie w tym roku robót sezonowych nie zosta- i pouczeme. młodz1ezy o ro!1, .\aką mstytuqa
B & ~ Jj
li'iłj ~Ws&'
U ~
?fłl
U Ag' ~ I
n1a ~orskie i znaczeme ma!ego wybrzeża dla ły jeszcze zupełnie wyczerpane, ro~oty sezo- tl'140 rodzaju odg1:yw? ~ ~Y:c1 11 s~ołecz.n~!'l;
.
.
-~., ·, UWlii'i"iłll.ilillA .an
Polski.
.
.
.
. nowe przedłużone zostały ponowrne 1 trwo.c 11:1~sta o:az zazn~j~m1~111e .ie1 z naipryrhlt}W •NT~~W&
.
N
..., :-. • 'lllie'lll'9
.-~
•
. ~eferat o ścigaczu morskim i iego zi,aczen1u b d do czwartku włącznie przyszłego ty- 111e.iszym1 czynnosc1ami ~a11k<?wym1. Z b!~. LIKWIDACJA ZATARGU.
d,'·a ob~onn?ści naszego wy~rzeża m'?rskiego ~•d~ia.
r~cy_ch udział ':"' konkursie. dzieci 113: wyrozŁ~DŻ, 13.~2. - W t~alni f. _Kilbe.rt, której
W firmie Bracia Brand, Kopernika 53a zawl'.glosi.ł w1ceprezY'dent L. Za1ą.cz,kowsk1, zwra~ g Przyznanie sezonowcom wpomóg sw ią- n1rn1e zasł_ugu1a; Bartosz.kowna Begina z .ul. wla~c1c1ele11~ iest I3on~·'re111 (\Vulczansk~ SJ)
ca_1ą? się z apelem do obecn~ch.. by szerzyli teczn eh oraz przedłużenie robót sezono- K.arclc'.Vsloe1 19, Borzecka Jacl.v.:1ga . z u\~~y . J mkt st1a1k okupacyiny na tle warunkow ptJ targ został zlik\vidowauy. Właściciele usunęli
wsr6d spo!eczeń5twa zrozumienie dla spraw wychy wywo!ałv wśród bezrobotnych zrazu- P1ękne1 3, . Grala Mieczysław. Mi~le1 Malla, cy 1 pracy. Po\'. .t'-L·" en) o zatar~u 111spcktor przyczyn~ zatargu z tym, że robotnik~ będący
osią sporu, przeniesiony zostanie na 'okres 5 ty
monkich l popierali a'kcię LMK województwa miałą radość ·
Bendel Fehksa, Grabo,X·ska ~arys1a, Kowal- pracy podejmie kroki interwencyjne.
godni na lnną maszynę, Po czym wróci na swo
łód zkiego, która zakur;uie dla naszej floty nie·
ska Zdzisława, Plutówna Feliksa z ul. Tarzmiernie "·3żm• 1w1r· 1 - ~ ;„-ln"stke bojową. O
NOWI CZtONKOW!E RADY KKO.
I gowei 27, Z. Ja\~Orski z u!. M?niuszki. 30,,
STRAJK W POŃCZOSZARNI.
ie miejsce.
W BROWARZE KEILICHA.
•nli :' i<"::iczy w czasie wolny światowej poinDo Rady Komunalnej Kasy Oszc~ęLlności · Kacz~•rowsk.'.l ~ahna. Bębnowsk1 ~ud~i·k z· Zastrajkowali również robot11icr pończoszar
W browarze Keilicha przy ul. Orlej wyn;k!,
forr11ował zebranych dr Olesza.
m. Pabianic wybrani zostali następujący pa- 11 ul. L•manowsk1~g~ 22, Pe"."ca. .Jetemi~z z ni „łfiika" (Gdańska 130) na skutek zwolnienia
Po referatach przystąpiono <Io WY'boru ko- nowie: Kasperski Kruk, Płosza i ski, Edward I ul. Karniszewsk1e1 9~, 9ałk1ew1cz .Longin z przez firmę 8 osób spośród załogi fabrycznej. iak wiadomo, ~traj•k robotników na s'kutek za·
mitetu wykonawczego, który zajmie się w na- Wendler Walery Pabisiak, Raczyński, S. ut. św. fan a 7, ~1~01e"."'ska Hahna z. ul. O wy·buchu strajku został powiadcmiony inspek rządzenia redukcji pewnej części zalogi. .W WY
szvm mieście ~keją zbiórkową. . Do komi~et'll śniady { C~orąży . Na . zastępców powo!ano qrlei 42. Wanda W1ęc~eszo~na z ul. Monntsz tor pracy, kt~ry ":. <ln}u d.zisiejszym przystąpi niku podjętych rozwaia1i strajk zosta ł zlikwido
wany i robotnicy przystąpili do pracy.
nwrhno pp.: prezydenta J. ~w1er.cza. kom1sa- pp.: S. Kraja, Gębalskie:;(o, Kiihna, Ma1ew- kt 87 .. Po~t ~dwa rd, L.1gnerowna 9enowe!a Z; do prac nad i ego ·1kw1dac1ą.
rza PP - K Matu'.ewicza. ks. Wł. :Valczaka, skiego. Kazimierza Papę •. qrzelika, Jak.ubow ul. S1en~~e':"'1cza 8. .1 Lenartowicz Marian.
d:vr. M Piascckic11;0, dyr. Z. Zadrowsk1ego, dyr. skiego i Krupa. Do Kc1mis1i Rewizyjnej wyWy.rozm one dz1e.c1 w nagrodę za tr?fne
W!. 1\\ ic·hP". dr f. T::i~ockie!l:n. in ż. J. Bigalke, brano pp.: Cieślaka Juliana, Teodora Nowa- oc!po.wiedzi otrzyma1ą na.Q;rody w prntac1 po 1
R Stn.siti·he~o ~t. Piec,,,~·r~:ka. R. Muehle, J. ka, B. Dąbrowskiego, zaś zasti;pcami człon- mocv szkoln,vch.
.
.
. .
Bryszew~kie1r0 S'k:ornn~kiPgo, r. Olczaka, A. ·ków Komisji Rewizyjnei KKO. zostali pp.:
Uroczvstos~ ~?zdania nagrod odbędzie się
.
Roioit:7.Ykfl i ~.1 Pnzn11ber':!a.
Koziara i Szymczyk.
w dniach n(l1bhzszvch.
IClł
lfśl(,
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WIA Q.ATURICOitH ~<r. O
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PABIANICKI PORADNH< KlNOWY.
ŁóDź, 13.12. - W bójce odniosła ra- Oto jego przeciwnik
mający pe\\ nic
os!~!nlc ny ~iąte policzka. i .ogó.lne p o tłuczenie 27 aspi~acje a!ryka1is.1<ick Zulu~ów odgryzl Ula
,,Otto Mai<'··„ r:•zv ul. Wodnei wvhuchł
·a kanco:v .m„ Pah.1c.11tc r.'.I uiunLl~w~nie ·'~ 1 ga~ 1dni W"Ś'' ietlania pięknego filmu rn:;yjt«1ocgo letnia Helena M1chtew1cz, bezdomna. Po- nowi nos. Krwaw1ac udał się Ułan do komi
poz, r cza tm1 en1a w1ccprc1 n,•r:i inz ...:.uge11111szc. 1 ..
, „
1 . 1· .
t D . "
i b'
. d . I'!
l k I XI k .
. t
.
d . 1·1
.1te1 u zie 1 pomocy w ? ·a u , om is a- sari a u, gdzie u z1~ 1 mu pomocy wezwaw szarparni. którv został natychmiast pr1ez Kwiatkowskiego od województwa łódzkiego] ~~~ clukq1 .an~ery <ans oe1 p. . „ unia 1
robotników n.~~~1n 11 Y.
dla Marynarki Wojennej R. P. wpłynęły na- Ln1.rn poczr~1 1 strza.
. .
-e· na tu p.p. lekarz pogotowia . P.C.K.
ny lekarz pogotowia.
1
0
REPERTUAR KIN.
litępujące. sumy: od z~anego prz~mysłowc;? s. e2'al;~d;:~~ct~\.fii~~\~ctdl~
d
~Jio~z.
;
,
:
~
e~
1
·Nie
lada
epilogiem
.
zakoticzyła
się
1 1 dla Antonieao Ulana 26-letniego robotnika tal~Ulana przewieziono na kurację do szpiKino Apo'.lo wyświetla film ot. „Ziemia Bło- pa91a111cluego p. Stanisłav.:a Kra.1a -:--- dwa P 1
·. ie
1
goslawiona" i „Dwoje z tłumu".
tysiące zł.
od pracown1kow Ubezpieczalni rncinym orog1am .
o 'kl
'
I S
. 13
.
Kino Venus t--1 film polski pt, „Gehenna". Społecznej' 'Jl Pabianicach - dwieście zł.
!!'9Zprawa WJ.ni ~ _2rzy .!J • Q~cerowe1 .-s J
Pf';': U' '" FABRYCE.

wc~"r~i n rwd 7 • l-l .'10 w nrzę<17.afni firmv

PIERWSZE OFI,~RY NA śCIGACZA„
.J~l<o pierwsz.r~ 1:tiar,y. zl~żonc prz.ez .1n;1es:

O~wiatowe przy ul. Gdai'lskiei
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Cracovia wraca oo Krain
I

arciarslri olliz we•awnr

~

~ogatr

11

Zaelzio.

program Tow. Krzewienia 11tur1 f lzrcznei Kobiet.

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycz~ śniej zgłosić uczestnictwo, pod adresem: Kanej Kobiet zorganizowało w tym roku, na se- towice, Słowackiego · 20.
zon zimowy, szereg obozów narciarskich.
Na międzynarodowe zawody n;i.rciarskie
Pc.nieważ przybyło nam ostatnio terenów tu do Zakopanego przewidziane fiCJ dwie tury
rystycznych, więc i program jest bogatszy Z-tygodniowe, - lub iedna czterotygodnioniż w mku zeszłym.
wa (95 zł. i l L'O zł.) przy czym program obej
ZW~Cl~ITWO W
rtlłPll.
Atrakc.ię
stanowić wi~c będzie przede muje kursy jazdy dla początkuiących c-raz
wszystkim narciarski oboz wędrowny po kursy i wyciecz.ki dla zaawansowanych. Zgło
W obecności 12 tysięcy widzów, roze- mi drużyny Antwerpii byli obaj Kanadyj- Zaolziu, trwający od 20 - 30 stycznia 1939 szenia należy składać do 15 stycznia pod
' 1ay zvstał w Antwerpii międzynarodo czycy.
r. Uczestniczki poznają nieznany dotąd odci- adresem Warszawa, Nalewki (jak wyźej).
mec:.; hokeja lodowego, w którym CraZwycięstwo drużyny polskiej powitała nek Beskidów ~1ąsk1ch, urocze 01kolice Ja- Zniż.ka kcleiowa (indywidualna) wynosi aż
75 proc.
(ria pokonała drużynę Brabo 2 :O ( 1:O, publiczność hucznymi oklaskami. Po me- błonkowa.
Zgłoszenia
przyjmu.ie oddział lokalny
I na koniec 2tygodniowy łub 4-tygodnlo), 0:0).
czu generalny konsul R.P. w Antwerpii dr TKKFK., Katowice, Słowackiego 20, przy wy kurs narciarski dla zaawansowanych w
Oskar Kermenic, złożył gratulacje drużynie wpłacie na PKO nr. 309477 zł. 10, jako wpi- Czarnochorze, w marcu. Zakwalero··.vanie w
Był to ostatni mecz Cracovii w tegorosowego.
schronisku (70 zł. i 140 zł.). W skład pro• 1ym t<•urne zagranicznym. Sędziowali pp. krakowskiej, podkreślając, że Cr.acovia doJuż dnia 19 grudnia rb.
rozpcczyna ~ię gramu wchodzi nauka jazdy, wycieczki tereprzysłużyła się propagandzie imien!a
brze
S:ii::hs z Polski i Fran<:k z Belgii. Drużvna
obóz w Krynicy i trwać będzie do 8 stycznia. nowe. Zgłoszenia do dnia 15 lutego (Nalewpolskiego zagranicą.
Pom yślany jest ja.ko obóz koedukacyjny a ki 4, fak wyżej). Zniż.ka 75 proc. taryfy kobelgijska wystąpiła w tkładzie zasilonym
Tourne Cracovii zakończyło się pełnym więc dostępny nie tylko dla kobiet, ale rów- lejowej.
Jfanadyjczykami Me Arthurem i Kan Begin
nież dla ich rodzin i dzieci, od łat 8 do 12.
_lak wid:ić z pow·•żsngo pm;zramu, zanem. Ponadt" · "rw drużyny Brago bronił sukcesem. Na cztery tnecze rozegrane z dru Na życz.enie kursy jazdy na nartach za oso- rząd Tow. Krzew. Kuilt. Fiz. Kobiet postarał
żynami zasilonymi przez hokeistów kanadoskonały J: ~" ~ a brukselski
Lippit Laopłatą. Zakwaterowanie
w pensjona- się o to, aby mogły wziąć udział w zimodyjsKich, Cracovia wygrała 2 spotkania, w bną
tach. Termin zgłoszeń upływa z dniem 15 wych sportach i te kobiety, które radeby spę
mot.
jednym zremisowała i jedno przegrała.
grt1dnia. Wobec ogromnego zainteresowania dzić urlop z rodziną i te, które nie mają toW drużyni e Cracovii wszyscy stanęli na
Dziś, we wtorek drużyna Cracovii wró- obozem w Krynicy należy je kierować jak warzystwa sportowego, zarówno i te . .które
najprędze,i pod adresem: Warszawa, Nalew- znaia iuż sport narciarski, iak i adeptki. Roz
wysokości zari ~ ·'ia. Najsilniejszymi punkta ci do kraju.
ki 4, tel. 11-15-25.
piętość terminów nazwala ie pogodzić z terObćz narciarski w Zwardoniu rozpaczy- minami url('fpów. Postarano c::ię również i o
na się dnia 23 grudnia i trwać będzie do to, by zapewnić tani pobyt w okresie zawodnia 6 stycznia. Zakwaterowanie w pensjo- dów w Zaikopanem, iak również o możli
natach. Posiłki 4 razy dziennie. Ortata za wość zwiedzenia Zaolzia.
11·
kurs wraz z mies~kaniem, utrzymaniem i na.Doprawdy, że z całym uznaniem n.ależy
\V
5
IS
Uką jazdy wynosi dla członkiń 85 zł„ dla nie się odnieść do energii i dobrej we.ii organiza
członkiń - 95 zł. Indywidualna zniżka ko!e- tarek, które tak bog1~y program przygotowa
W uliiegłą niedzielę rozegrano dalsze W meczu towarzyskim również wygrali bo jowa
wynosi 75 proc. Zgłoszenia należy kle- łv. Zniżki specjalne przysługui4 członkiniom
spGtkania bokserskie o drużynowe mistrzo- kserzy Orkanu 9 :3.
rować pod adresem podanym wyżej.
TKKFK. tak że już i kurs pokrywa koszt caRozgrywki o mistrzostwo Warszawy
D~ia 15 styc;znia bedzie uru~homiony łorccz~ej wkła,dki c.zlo~.lwwskiej.
stwo Warszawy w klasie B. Wyniki notuje
my:
są już obecnie w przededniu zakończenia l?-dn1owy oboz w qłębcach .<Beskidy śląs- . Ktora. z pan chc1~b0y otrzymać da!~ładnc
. . d .
· kie). Zakwaterowanie w pe11s1onatach. Koszt informaqe 1 szczegołnwy pro~ockt . n1erhaj
Bokserzy Fortu Bema zremisowali z P ozo~ tał d0 rozegrania je yme mecz _War- 1wynosi75 zł. za mieszkanie, titrzymanie, usłu z~róci się wprqst do zar;:ądu T.nv. Krzewie
szaw1anka - Syrena, który odbędzie się g~, naukę jazdy, 75 proc. zniżki kolejowe. n!a Kultury Fiz. Kobiet. Warszawa, NalewWarszawianką 8:8.
w nadchodzącą sobotę.
Liczba miejsc ograniczona, lepiei więc wcze- kt 4, m. 15, tel. 11-15-25.
Radomska Broń pokon.ała lskrę 11 :5.
Po ostatnich meczach w tabeli mistrzow
ooo--Orkan zwyciężył Skrę walkowerem skiej prowadzi Fort Bema 18 punktów,
16:0, z powodu zdekompletowania Skry. przed Warszawianką - 17 pkt. i Syreną - 16 pkt.
li
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bokser kub

Zagraniczni trenerzy
~oJskich narciarzy
Zaangażowany przez PZN do kl.asycz-

nych konku rencji narciarskich trener norweski Christian Lango, przybędzie do Pol
ski w najbliszych dniach.
Jrener zjazdowy, Austriak Zingerlo,
przybędzie do nas w dniu 1-go styczn!a
1939 r.

MISTRZYNI

śWIATA

W TENISIE WILLS
wycofuje się
sportu.

ze

Ośmi.okrotna
mistrzyni Wimbledon'u
świetna tenisistka amerykańska, Helena
Wills-Moody, postanowiła wycofać się z

riynnego sportu. Jednoczefoie oświadczy1 ona, ie gdyby amerykański związek tek isowy zażądał jej startu, wówczas stanie
• .o jego dyspozycji.
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Rnralka WalasieuritzównJ?

Wielkie in11.pFezy.
l'li~dzgnarodowg

Swietne wyniki afrykańskiej Angielki.

lerminasz kolarski·

~PRZEZIEBIENIU
~ GRYPIE iKATARZI

•

Zycie ekonomiczne
BAWEŁNA.

Notowania z dnia 12 grudnia.
NOWY JORK: loco 3.66, grudzień 8.45-46, sty.
oezeń 8.25, luty 8.23, marzec 8.21, kwiecień 8.l 1, maj
3.01, czerwiec 7.86, lipiec 7.72, sierpień 7.61, wrze~ień 7.51, październik 7.40
LIVERPOOL: loco 5.06, grudzień 4.80, styczci1
4.78, lu!y 4.77, marzec 4.76, kwiecień 4.73, maj 4.71,
czerwiec 4.66, lipiec 4.63, lipiec 4.63, sierpień 4.;:;l!,
wrzesień 4.53, paź&ziernik 4.48, li:;topad. 4-.48
Egipska (Sakell.): loco 7.68
Upper: loco 6.12, sty1~zeń 6.01, mance 6.05, maj
6.09, lipiec 6.10, wrzesień 6.10, październik 6.02, listopad 5.90
BRE:\iA: loco 9.84, styczeń 8.95, mance 9.U,
maj 9.19, lipiec 9.22, październik 9.17

Walufg, dewizg i

akt:;~

NIEJEDNOLITE USPOSOBIENIE DLA PAPIE·
RóW PAŃSTWOWYCH.
Rozmiary obrotów papierami państwowymi były
średnie, nastrój panował zmienny.
Z premiówek Dolarówka zniżkowała o 25 grus~y,
3-proc. Poż. fowestycyjna 1 emLji podniosla się o
50 groszy, 2 emisji o 1 złoty, a serie 2 emisji były
tańsze o 50 groszy na sztuce.
W grupie innych papierów państwowyeh 4 i „ół
proce11>towa Państw. Poż. WC\ •f'lrz.na zniżkowała u
0.25 proc., a 4.pro,:. Poż. Konsolidacyjna zmian kursowych nie wykazała.
MNIEJSZE OBROTY LISTAl\il ZASTAWNYl\H.
Dzial prywamych papierów lokacyjnych był mało ożywio-ny, ogółem ukazały się w oficjalnych ~bro.
tech cztery gatunki listów ;:;a.stawnych.
W grupie stołecznej obracano E-proc. Przemysłu
Polskiego, które zmian kursowyi~h nie wykaz!lły.
4 i pół proc. Ziemskie w Warszawie oraz 5-proc.
m. Warszawy 1933 r. stracily po 0.25 prorent.
Grupę prowincjonalnq.
reprezentowały 5.pror.
m. Częstochowy 1933 r„ które były droższe o 1.25'/c.

W Zurichu obradowała międzyn~rodo- nia - Paryż - Bruksela; 28 kwietnia PAPIERY PROCENTOWE.
Poż. Inweslycyjn11 1 emi&ji 82.25, 1 emisji serie
wa u·nia kolarska, która ustaliła termlnarz 18 maja - „Dokoła Italii"; 14 maja w Mo
ważniejszych międzynarodowych spotkań nachium szosowe zawody amatorów; 20- 92. 75, 2 emisji 82.25, 2 emisji serie 90.00, Dolarowa
3 serii 42.25, Konsolidacyjna 1936 r. 66.25, Pa1iw przyszłym sezonie.
23 maja - „Dokoła Luksemburga"; 21 stwowa Pożyczka Wewnętrzna 1937 roku 64. 75,
Terminy, które notujemy poniżej do- maja - w Berlinie - szosowe zawody 7% L. Z. Państwowego Banku Rolnego
81.0U
81.00
tyczą zawodów kolarskich na torze:
<ftnatorskie; 25--29 maja - „Dokoła Bel- 8% L. Z . Pai1stwowego Banku Rolnego
7% L. Z. D11nku Gosp. Krajowego 2-7 em. 81.00
Wielka nagroda Kopenhagi dla amato- gii"; 1-24 czerwca - 11 Dokoła Niemiec"; 8%
L. Z. Banku Gosp. Krajowego 1 emisji Bl.00
rów - 9, 11, 13 i 16 czerwca; Wielka na 9-11 czerwca - Jazda Alpejska w Niem 7% Ohl. Kom. Dariku Gosp. Kraj. 2-3 em. 81.00
8% Ohl. Kom. llnnku Gosp. Kraj. 1 emisji 81.UO
groda Paryża - 24 czerwca, 1 i 2 lipca;· czech; 22-30 lipca - „Dokoła Polski".
5%% L. Z. Banku Go8p. Krajow. l emisji 81.00
OROLIK PRZESZEDŁ DO A.K.S.
Wielka nagroda Kopenhagi dla zawodow5%% L. Z. Dnnku Go$p. Krajow. 2-3 em. 81.00
B. -0bro11ca stołeczny Polonii - Grolik ców - 4, 6, 8 i 11 sierpnia; Terminarz
51Ai% Ohl. Kom. B. Goip. Kr. 2-3 i 3 N em. 81.00
podpisał zgłoszenie dla Amatorskiego K.S. międzynarodowych
zawodów szosowych:
51h% Ołil. Kom. Banku Gosp. Kraj. 4 em. 81.00
6% Ohl, Banhu Gosp. K"rajowego 3 emi•ji 97.00
Klub chorzowski wyszedł więc zwycięsko 14-19 marca Paryż - Nicea; 16 kwiet- ODJAZD .lllJTODIJSUW
L. Z. Ziemskie w Warszawie (gwar.) 1924 r. wartoijć
z batalii w której uczestniczyło pięć towado PIOTRKOWA i SULEJOWA kup<>nu 112.57, Zicrn,;kie w Warszawie 5 serii 62.75,
rzystw ...
rn. Wur!l'lawy 1933 r. 71.75, m. Częstochowy 1933 r.
Z dworca przy u\ WólczafJskleJ z3z,4 odchodza 62.25, Przemysłu Pol!kic::o 78.00
DZISIEJSZY ODCZYT O LANITALU.
o godz. 6.00, 7.30, 8.30, 9.30, Il.OO, 13.30. 15 Qll

· W Johannesburgu (Połudn. Afryka) od
były się zawody lekkoa tletyczne pań, w
1 których młoda
zawodniczka Angielka j.
Bennie uzyskała świetny wynik na 220 jar
dów - 24,7 sekund. Ta sama zawodniczka na 100 jardów miała czas 11 sekund. S<i
to wyniki na miarę światową.

lVIEflD

Dziś, tj. we wforęk, o $odt. 20. m~,r P. Wy-

16.10. 1s.no 20.no t 2i.oo

szyński' z

fabryki „Polana" WYJilosi zapowiedzia
ny odczyt nt.: „Lanital - nowe sztuczne wlók-

Co nas po pracy rozweseli ?

110".

Odczyt ten urządza Polska YMCA w Łodzi
w malei sali gimnastycznej - weiś'cie od ul.
Moniuszki 4.a.
Wstęp po 20 i 30 groszy.

AKCJE - BEZ Wl~KSZYCH ZMIAN.
Nn zebraniu giddy akcyjnej panował nastrój ipo
kojny, przedmiotem obrotów oficjalnych b~1ło ogółem sześc gatunków papierów dywidendowy,~h .
Bank Polski 131.50, Bank Hanc1lowv w W-wie
52.50, Bank Zachodni 41.50, Cukier 34.50, Modrzejów 20.00, Starach~wice 43. 75

CASINO - „Cztery Córki".
CORSO - Dla Ciebie Senorito.
FENOMONALNY BIEGACZ MURZYN
CAPITOL - „Lord Jeff"
C.IELOA znożOWA.
przyimie obywatelstwo francuskie.
a otrzymywal! będzie1
EUROPA:
Tłum
szaleje.
WARSZAWA,
13.12. - Urzędowa ceduła giełd y
CIEKAwy ODCZYT.
.ECHO" 6d jutra w d
il1ożowo - towarowej u 100 kg u towar standarNowy sprinter zasili szeregi lekkoatleGRAND
KINO:
Mściciele.
W nadchodzący czwartek 15 grudnia rb. o
mn. Prenumeratc; zaua
rowy lnh średniej jaltolei, parytet wagon Warsza.
tów francuskich: jest nim Murzyn Nelson,
IKAR: - J. Koniec pani Cheney; II. Nie wu. w l::1n:ll11 lrnrto1·:vm nrzy dMtawie hidą!'cj:
godz. 8 wieczorem w lokalu własnym Stowawi11't można poezynai•
który bez trudu osiąga 10.4 sek na 100
widzialne malżeństwo.
Pszenlra czerwona szklista 22.50 - 23.00, jednoąd lta:&dego doia ai„'.1 rzyszenia Właścicieli At:tek (Po'.skie Powsze~il
ne T-wo farmaceutyczne) ul. Piotrkowska 120,
mtr i jak się okazuje, w najbliższym czaJAR:
- Na scenic: Udzielamy pocie- lita 21.00 - 21.50, ?.bieruna 20.50 - 21.00, żyto I ót.
alll".:S.
II. p. front - Sekcja Naukowa tego sto\\'arzylt25 - 14.60, mQka pszenna gat. I wyc. 30-proc.
sie uzyska obywatelstwo francuskie.
szenia urządza ciekawy i interesuj:i,cy odczyt chy, na ekranie: Wyprawa na Mongo.
41.50 - 42.50, 35-proc. 39.;:;o - 41.50, 50.proc.
METRO: - Przygody Tomka Sawyera 36.50 - 39.50, 'Pastewna 16.00 - 17.00, męka żytnia
dr A. Richterówny pt. „Życie i znaczenie odkryć Marii Skłodowskiej-Curie". Prelekcja wy
.MIMOZA: - Rok 1914.
wyciizgowa 30.proc. 26.75 - 27.25, gat. I 55-proc.
wołata zrozumiałe w Łodzi zainteresowanie.
OśWIATOWE Po wielkiej wojnie. 21.75 - 25.25, rnowa 95-proc. 19.75 - 20.25
POZl'iAŃ°, 13. 12. - U"rzęclowa ceduła giełdy
II. Nie całuj w kinie.
zbożowo • towarowej w Po~naniu.
CO TO SĄ JUNACKIE HUFCE PRACY?
OAZA -„Zawiniłam"
Ceny orientacy.ine: p•1enica lll.50 - 19 OO, żyto
-:- W Tomaszo~ie mi~ł się odbyć
\V najbliższ~ nied_zielę 18 ~m rozp~cz
1:3roszura przedstawia na wstępie przyczyny
14.00 - 14.25, mąka pszenna gat. I wyc. 35- proc.
PALACE: - Wędrowny naród
statm mecz bokserski o mistrzostwo klasy ną s:ę rozgrywki w siatkówkę i koszykow gospodarczo-spoleczne. które doprowa<lzily do
36 25 - 38.25, 50-proc. 33.50 - 36.00, m1Jka żytnia
PRZEDWIOśNIE: Ludzie Wisły.
B TFSJ. - Oeyer II, jed~ak sędziowie w_y k~ o mistrzost\~o łódzkich szkół średr'.lch. z?rganizowania ~tużby pracy w. Polsce, ~ast~:i
wyc. 30 proc. 25.~0 - 26.25, gat. I-A 55.pro.:. 23. 75RIALTO- Josette.
24.50, razowa 95-proc. - .
Znaczeni na ten mecz an1 delegat Wydzia Pierwszego dnia odbędą się następujące me ch~rakteryzuie wszechstro.nme. or~amzacię
RAKIETA: Granica.
ŁóDź, 13. 12. - Giełda zbożowa notuje ZJa
lu Sportoweao ŁOZB nie przybyli. Odbyły mecze: o godz 11-eJ· przed poł w sia'ków Junac:~ich H~fcó"': Pracy„ d_al~J za~i~g d? J.tt.P
o
.
,
;
.
·.
l .
przebieg słuzby JUnack1e1 1 zetiskieJ osiedla, a
!OO k~: żv10 11.25 - H.50, mąka pszenna wycięg.
STYLOWY:
Warszawska
Cytadela.
się tylko towarzyskie zawody zakonczone i kę męską: Panstwowe G1mnaz1um Kupiec \na kPniec przechodzi do służby p;acy maturzy
SŁOr~CE - Po wielkiej wojnie. Il Nie .%-proc. 40.00 - 41.00, 50.proc. 36.50 - 37.50,
zwycięstwem TFSJ w stosunku 10:6. Wy-\ kie - Gimnazjum Skorupki i Państwowa slów I jej doni.islego
znaczenia narodowo·
65-proc. 34.75 - 35.75, pastewna 12.00 - 14.00,
caluj w kinie.
m<ika pszenna III gat. 65. 75-proc. 22.00 - 23.00,
niki były nastE?pujące: w wadze muszej Szkoła Przemysłowo - Techniczna - Gira sp0icr;znego.
TON: - I. Cienie Paryża; IL Zew ra zown 95-proc. 2fi.50 - 27.50, m~ka żytnia p:at. I
Kamiński (G) pokonał na punkty Adamca J nazjum Niemieckie i o godz. 12-ej w 3i;it-,
50-pr°'"· 26.25 - 27.2), 55-proc. 24. 75 - 25.75, ra•
Trombity.
(TFSJ), w wadze koguciej Wojsławski ! kówkę kobiecą: Gimnazjum Czapczyński.:!j' DODATKOWA KOMISJA POBOROWA.
20.50, pszen:c„ zbierana
ZACHĘTA: - I. 10 z Pawiaka; Il. Do 70wa 95.proc. 20.00 20.25 - 20.50, jednolita 20. 75 - 21.00, mąka żytnia
(TFSJ) pokonał. ~a pu~kty Ba_giń.skiego
n·i'i.le! Zjum ~krzypk_ows~~i ei.
.
Dodatkowa Komisja Poborowa dla
ro żkarz Nr. 13.
i;at. LA 55.proc. 24.50 - 25.25
(O), w wadze p1orkoweJ Gawronsk1 (O)\
.zarząd oddzta\u ~odz~1ego Polskrego K. U. Łódź-Miasto I. urzęd~wać będzie w I

Sport

kilku-sło

J-1

I

ach.

I

I

I-

P.,

otrzymał yu~kty walkoverem w~k.utek bra i Związku W~chow~wc~w Fizycznych uk1J!I- dniu 15 bm. w wydziale wo1skowy111 zarzq :
ku przeciwnika, w wadze lekkiei Arndt . st~tuował się nas1!PUJ~co: prezes p. LolH du miejskiego przy Al. Kościuszki Nr 19. j
(TFSJ) pokonał na punkty F>oJatę (O),_ w wiceprezes p. Janina .szumle\~ska, sekre- Zgłosić się winni mężczyźni rocznika 1917 ,

r .. ATR

MlEJSKI.

~r6<lmie!ska 15•
~ ~ ,

rej n
,.
, Po do
wadze półśredniej Mirowski (G) zrem1so 1tarz p. Nonas, skarbnik p. Paweł Gorc zy- \i starsi którzy nie stawali dotąd do po- I' Wyo"t~~Y Ludtwil'.a • oL,k:ego w „~arze Pawśl~ ·
. •
1
•
•
•
•
'
zis we w or..,~ < gooz .7.30 w1ecz. a w r1wał z Bartos1k1em {TFSJ), w wadze pół-j kowsk1, refe;enc1 sportowi p. Wł. M1<:ha- boru, a mieszkają w obrębie 2, 3, 5, 8,, clę o gGdz. 8.30 .' ·ecz. ostatnia nowość Teat n
ciężkiej Goździk (TPSJ) ·PO~~n~ł. na punk Iłowski i p. A. H.offmanówna, referat za wo- I 0 i 11 komisarratów policji.
M;eis'.<!ego; .wstrt<1!aią<:a sztl~;rn hisforycżna D.
ty Garnysa (G), w wadze c1ęzk1e1 Prymas I dowy p. H. Pa1chlowa, referat propaga,1 I
~1ere zkowsk.1es:o.. l,ar Paweł w. której z~shwalkoverem wsku' dowo - oraanizacyjny p. Rymkiewiczówn,i 11
"*
bd
•
zcne ~:klaski zb1.!'.<. Mistrz ~u<lw1k So'·sk1 od(TFSJ) otrzymał. punkty
'k
d
b
Ł b "1
t l!!r o n e
o
a • twarzaj:j~ ze wspaniałą maem1ą rolę tytułową.
tek braku przec1wn1 a.
gospo arz p. o ot a.
. Błyska~
. icZI1y turniej pił~arski przy _u i
w lokalu Polskiego Tow. Tatrzański,~- Zupa śliv:kowa z klusecz,'kami, karp na
. T~!.1."~ POLSKI.
dziale druzy~: Ł.Ks., UT. Zjednoczo~e '. Ł go (koło Łódzkie) przy ul. Piotrkowskiej szaro, legumina z ryżu.
C~ ~·c, nkin!a 27.
TSO odbędzie się. w. nadc~odzącą m~dz1e- nr. l 20 odbędzie się dziś we wtorek 0 go
Dziś we. wtor::11: i w śro~ę o godz. 4-ei pot~
lę 18 bm na stadionie ŁKS-u. Organizator dzinie 20 _e· odcz t p. Czes!awa Bajcra,
WINSZUJEMY
zn~ arcydzieło. ~byczne ?ofokl~sa „AntYlDturniei·u ŁTSG zwołał konferenci·ę na której· O
J
, ~ T ,,
Jutro·. Sp1'ryd1·ono"'1·
na dla mtodz1ez~· szkolnei. Rezyserował Br.
'
. ..
.
, „ dzyskane częsc1 atr .
Dąbrowski, w r,1.i głównej z. Życzkowka.
rozlosowano kole1nosc sp?t~an oraz za.a~. _ ,
Wschód słońca 7.37
Dziś o godz 7.31: wiecz. a jutro o godz. 8..;1
1
ceptowano regulamin turn1e1u. O godz1111e
Jutro w środę ~. bm 'Jdbędzi_e się. N
Zachód słonca 15.23
wiecz. w da~·szyrn ciągu bawtć będzie widown!e
10 30 odbędzie się mecz ŁKS - Zjednoc.i::-i lokalu Izby Le-karskiej przy ul. P1eracki.!Długość dnia 7.46
w~rborna komedia Molnara „Dalila" z udziałem:
ne', a następnie UT _ ŁTSG Zwycięzcy g? odczyt docenta dr. _W'.adysław~ Dybos
Ubyło dnia 7 .48
Skrwdt~v:skiej, D~' wi~skiei. Deiuno„wicza. „"
tych spotkań rozegrają ze sobą _mecz fit~a kiego ?a. tte mabt: d" y bk1tn1 k~ah~?dmcy pol.s
Tydzi~ń 51 .
&~~rnoc~~~~~o I\ ond1 ata a w rezysern t.
łowy. K~2da drużyna liczyć będzie po 7-ill cy w sw1e 1e a an 1e ars 1c
.
Tradycyjnym zwyczajem Łódzkie Towa
graczy, przy czym w czasie trwania meczu araczy nie będzie wolno zmieniać. W rzystwo Kolarskie, urządza w niedzielę 18
mec:u finałowym będą mogli brać udział bm w lokalu wlasnym przy ul. W ólczańs
.ŚCIGACZ
inni zawodnicy, niż w półfinałach. Ustala kiej 139 o godz. 17-ej „Opłatek" dla swych
no czas trwania każ'dego meczu na 2 x 15 członków i wprowadzonych
gości. Ze
minut. W wypadku wyniku remisowegJ względu na ogrnniczoną liczbę osób za.mecz będzie przedłużony do zdobycia przez rząd T-wa prosi członków o zgłasz;m1e
jedną z drużyn zwycięskiej bramki. Jeże
swego udziału do dnia 13 bm do 22-ej.
- \,,..:~ ~' • ;.:· .... „„ .;.;LU.i<.a t
li jednak po 15-minutowej dogrywce wy- Drużyna tenisa stołowego KPW z
- iWe1sca postoju , dla SCJm__.:,1uu N-1.
nik nadal będzie r em isowy, zwycięską
Łodzi została p okon,.an~ w To~uniu przez
-- ·- P;-zec'~ż ?JD" nl~ rna żadnego <mrn!
żyna zostanie wyłoniona drogą losowania. KPW (Pomorz2) 4:o N1cspodz1ewanych po
- - Mam, a.e na mie(scu postoju, któreDochód z tego ciekawego turnieju przezna rażek doznał w tym meczu Hoffman.
go szukam:.
tzonx iest na fuindusz zakupu ścigacza.
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Oryginalne powitanie.

WZAJEMNA „NIENAWIŚĆ" OWOCOW.

W fa bryce lalek,

l„Wojna gazowa" jabłek

Niezwykle wynqki obserwacyi uczonych.
I

Nie jest to żart, ale przez trzeźwe je się to nie tylko u gatunków wyżej wyobserwowa,nie stwierdzony fakt : niektór~ mienio,nych, ale również u innych.
jabłka nie znoszą się nawzajem. Z chwilą 1
Możnaby sądzić, że zachodzi
tu fakt
kiedy znajdą sic: razem, rozpoczynają prze mistycznych promieniowań, tak tajemniI ciwko sobie wojnę gazową i jedno z nicl1 czo przedstawiała się cała ta sprawa. Dozwycięża.
piero jeden z uczonych na polu badań roFakt ten należy tak pojmować: jabłka ślinno - fizjologicznym, wyjaśnił to niez gatunku „Gravensteiner' dojrzewają zwykłe zjawis1<o. Są to działania chemiczwcześniej, ale nie żyją długo. „Boskopy" nej natury, o których wiadomo było już
dojrzewają później, żyją zatem dłużej. od lat, a które jednak dopiero przez kryKiedy teraz położy się „Gravensteinera" tyczne i eksperymentalne badania uczoneobok „Boskopa" to „Gravensteiner" zni- go zostały poznane. D ziała tu pewnego
szczy żywotność „Boskopa", który za- rodzaju gaz.
miast później, dojrzewa równi eż wcześniej .
J akiż gaz zawierać może więc jabłko ?
A niczego nie domyśl ający s i ę spożywca, Zachodzi tu fa~<t pojawienia się etylenu, ga
który miał nadzieję cieszyć się pófoymi zu otrzymainego przez suchą destylację
„Boskopami", wówczas kiedy inne już wielu organicznych ciał. Znajdujemy go
Pani Johnson, żona znanego podróżnika przeszły, przeżywa teraz rozczarowani~ . w gazie świetlnym, w dymie od papieroafrykańskiego, podarowała swego czasu Późny gatunek jabłek dojrzał przedwcze- sa i w powietrzu laboratoryjnym. O tych
Ogrodowi Zoologicznemu w Los Angeles śnie i zaczyna gnić.
trzech przyczynach powstania etylenu wie
przywiezioną z Borneo małpę. Orangutan
Jeden z wielkich hodowców jabłek spo dziano już dawno, że ta1mują one wzrost
os.iągnął olbrzymi wzrost i wagę 35 kg strzegł jako pierwszy to zjawisko, które kiełków ziemniaczanych na długość, a
i czule powitał swą byłą panią.
sprawiło mu sporo zgryzoty. Zresztą dzie działają dodatnio na ~rubość. Wiedziano
..... „ ..............................„ ........................... również, że parowanie jabłek i gruszek po
siada tę samą właściwość. Wiedziano i to,
że czysty etylen dzi ała tak samo. Z tych
i innych obserwacyj uznano etyle.n za najbardziej ważny składnik, a uczeni dowiedli, że z tkanek jabłka można uzyskać czysty etylen, chemicznie równy gazom, ota-

Kupno tra kto r ów

poz ba wiło pracy 180

słoni.

Dwudziesty wiek zapisze się w histodi traktorów. Kupno traktorów pozbawiło pra
świata tym przede wszystkim, że maszyna cy 180 słoni.
Zostały one puszczone do
pozbawiła tysiące ludzi pracy. Lecz nie ty! dżungli Traktody wróciły im wolność która
ko ludzi. Okazuje się, że i zwierzęta stają jednak może ich szybko kosztować życie,
się ofiarą postępu.
gdyż odzwyczajone są od wolności, nieOstatnio jeden z radżów w Indiach, a wątpliwie więc szybko padną ofiarą myśli
mianowicie radża Patialach, multimilioner wych, gdyż i dostęp do dżungli dziś jest
wydał zarządzenie zakupu dla swoich dóbr już znacznie łatwiejszy.

CO CHCIA&D•"' "'IEĆ llA GWIAZDICli•

czającym dojrzałe jabłka.
Stwierdzono rówlllież, że
przez jabłka gaz działa na

wyparowany
inne owoce

ujemnie i dodatnio.
Ale i inne owoce posiadają taki gaz,
a więc gruszki, pomi'dory, banany, melony, korbale i fasole, liście rabarbaru liście i kwiecie mlecza, oraz młode pędy
szparagów. Inne owoce, które gazu tego
inie posiadają, napełniają się nim, kiedy się
je złoży przez noc <>bok takich, które go
wydzielają.
Dłuższy

pobyt w atmosferze przeprzeszkadza np. w wypuszczaniu pędów bzowych, gdy tymczasem krótszy pobyt - nip. przez jeden
dzień wpływa 11a rozwój ich dodatnio.
Uczony czynił jeszcze inne doświad
czenia, kt'órych nie sposób wszystkich wyliczyć, jednakże nauka doszła obecnie do
tego wniosku, że działanie jednych roślin,
cży owoców na drugie, jest o wiele więk
sze niż do tej pory można było sądzić, i
że fakt taki nabierze obecnie
większego
biologicznego inaczenia, niż to dotychczas
przyznawano.
siąkłej jabłkami

PODSŁUCHANE

Spis

życzeń

przed najmilszym dniem roku.

GUY de TERAMOND

MIĘDZY ZAKOCHANYMI.
- Sprzedał.byś mnie?
- Nigdy w życiu!
- Za tysiąc złotych?
- Nie!
- Za sto tysi~cy?
- Nie ma mowy!
- Za milion?
On z żalem:
- Kto da za ciebie milion.

Hrabia Orthaber-Niziński skłonił się nader powazme,
l aby wyrazić mu swoje podziękowanie i zawahał się, jakby to, co miał powiedzieć, było przykre dla jego ambicji
I )ub UCZUĆ.
- Czym mogę panu hrabiemu służyć? zapytał
adwokat, któreg9 wszystkie te przygotowania zaczynały
drażnić.
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Arystokrata niepewnym ruchem zacisnął ręce koło poręczy fotelu i wreszcie zdecydował się mówić:
- Idzie tutaj o mego syna, panie mecenasie! O mego
jedynaka! Zanim jednak będę mówił o nim i o dokład
nym celu mojej wizyty, pozwoli pan mecenas, że wyjawię mu kilka nieodzownych szczegółów.
Moja rodzina,
aczkolwiek mniej znana, niż rodziny Zamoyskich, czy
Potockich, należy do najstarszych rodów w Polsce. Jeden
z moich przodków br.ał udział w' wyprawach krzyżowych,
drugi znowu walczył u boku Jagiełły pod Grunwa,ldem„.
Zatrzymał się, aby odetchnąć.
- Po cóż zresztą zagłębiać się w przeszłość! Wystarczy wiedzieć, że Orthaber-Nizińscy byli zawsze nieugiętymi rycerzami lub znakomitymi dyplomatami.
Mecenas zdawał się słuchać tych wyjaśnień z największym zainteresowaniem,
w gruncie rzeczy jednak
wynurzenia starego pa·na nudziły go śmiertelnie.
- Ja sam - ciągnął dalej hrabia Orthaber-Niziński
- bylem dłuższy czas w dyplomacji. Między innymi byłem przedstawicielem niepodległej Polski
w Finlandi!.
Pracowałem, bo nie znoszę nieróbstwa. A moje położenie
pozwalałoby mi na próżnowanie!
- A syn pana hrabiego? - przerwał wreszcie niecierpliwie adwokat świechowski.

Oczywiście działania

takie

je

śpiesznie, albo gazy tak rozcie1'1czajł,

Kłopoty

Redaktorw:y: naczelny i działu politycznego - Franciszek Probst; działu krajowego i lokalnego - Roman Fur111a1iski; dział·u
sportowego - KlauQ.iusz Lity_ń§.kij krQniki l.Qk~lnej - Eelik§ B1b!2l.i z~ 9gło~~eni~ i ~rtY..kYłY. reklam2we odp . j . Pawl1ków11~

I

z pomidora mi.

milionów nie

tł

l

znalazło

W ciągu ostatnich dziesięciu lat eksport
holenderskich pomidorów spadł z 61 milionów kilogramów do 32 milionów. Gdy
rząd holenderski spostrzegł co się święci,
wydał oczywiście natychmiast zarządzenie
celem oaraniczenia uprawy pomidorów, po
czym zabrał się do intensywnej propagandy, mającej na celu zwiększenie konsumcji
krajowej.

nabgwc:ów.

Pomimo to w roku ubiegłym 11 milionów pomidorów nie znalazło nabywców,
nawet po cenach najniższych. Przygotowa
no więc z nich konserwy w puszkach. Choć
część tych puszek rozda rząd bezrobotnym
w ciągu zimy, pozostanie jeszcze 4 miliony litrowych puszek z zupą pomidorową.
Puszki te sprzedaje się po 45 groszy.

Ogrzewacze pod sulitem

Nowu szpiial wojskowg w Pradz~
Pradze otwarto najnowocześniej tle operować przez 40 godzin. Oddział chi
szpital w Europie środkowej. rurgiczny ma trzy najnowocześniej wypoJest to szpital wojskowy, którego pierwsza sażone sale operacyjne, własny R0etngen
część wybudowana została 'kosztem 40 mi- przenośny i najnowocześniejsze instrurne:n
lionów koron. Na razie szpital ma do dyspo ty. Pokoje dla chorych są obszerne, tak że
zycji 460 łóżek, jednak po wybudowaniu zmieści się w nich po 10 - 12 cho1ych.
drugiej części przewidzianycll jest 1.000, Urządzenie wewnętrzne pokoju szpitalnełóżek. Przy budowie tego szpitala zastoso- go jest proste, praktyczne i wygodne. Na
wana najnowocześniejsze metody budowy wysokim poziomie znajdują się również in
i najnowocześniejsze zdobycze, a urządze- ne oddziały. Jest tam przede wszystkim od
nie wewnętrzne dostosowane jest do najno dział dla chorób wewnętrznych i. cddział
wocześniejszych wymagań medycyny i dentystyczny. Dla członków rodzi:i osób
szpitalnictwa. Szpital ogrzewany jest spe- wojslkowych otwarto również oddział gine
cjalnym systemem. G~rzewacze umieszczo kologic:ony, porodowy i dziecięcy.
ne są pod sufitem, dzięki czemu centralne
ogrzewanie utrzymywane jest w równo-·
miernej temperaturze, a w lokalach szpital
nych może być utrzymana bezwzględna
czystość, gdyż zapobiega się prądom powietrza, wywołującym wir pyłu. Oddzial
chirurgkzny wyposażony jest we własny
prąd elektryczny, czerpany z akumulatorowej baterii o sile 160 amper. godzin. W r~
zie defelktu w elektrowni, dostarczającej
prądu dla calego miasta, oddział chirurgicz
ny bez przerwy może przy własnym świeW

urządzony

Czy wprowadził już w czyn swoje groźby? - zamecenas Świechowski, którego cała ta historia zaczynała bawić na serio, wyobrażał sobie bowiem wesołe
go synalka, trwoniącego pieniądze ku rozpaczy tego sk<!pego starcs.
odparł pośpiesznie
- Dzięki Bogu, jeszcze nie! stary hrabia. - Ale drżę na samą myśl... A tymczasem
mój syn zadąga długi.
- Pan hrabia może ich nie płacić.
- Jego wierzyciele przyjeżdżają aż do N'z: 1', abr
bezczelnie domagać się zwrotu pieniędzy.
- W takim razie nie widzę„.
- Nie widzi pan rady, panie mecenasie? Czy nie 111
naprawdę rady n.a tego wyrodnego syna?!
-

I

na wartości. Inaczej jest w g~
stych lasach, gdzi,e wegetacja masowa po
stępuje szybko naprzód, na skutek właśnie!
wszystkich dzia!ań tych gazów, jakie utrzymują się w pełnej sile ITTa skutek gę
stych koron drzew, które nie przepuszczają niszczycielskich dla owych gazów fal
powietrza.
I nie jest to pustym frazesem, jeżeli
się
powie, że obserwowanie jabłka
i wszelkie poczynione z nim doświadcze
nia wprowadziły badaczy na nowe drogi,
otworzyły przed nimi nowe
horyzonty,
które już w najbliższych Jatach umożliwią Robotnice fabryki talek przy taśmie monnam wejrzenie w nowe cuda natury i poj tują i ubierają latki, które mają znaleźć
się pod choinkami.
patrzenie wpływa jednej rośliny na drugą.
że tracą

- Pan mecenas może sobie wyobrazić moją rozpacz,
gdy widzę teraz mego jedynego syna, potomka tak nieskazitelnego rodu - trwoniącego bez zastanowienia cały
majątek i prowadzącego żywot zupełnie absurdalny, że
b.y nie powiedzieć skandaliczny.
Kiedy roztrwonił cały
majątek matki swojej w pierwszych latach po wojn;t
światowej i bolszewickiej, mówiłem sobie, że to reakcja.
Przebył wojnę n.a froncie, więc potem,
a·by zapomnieć,
rzucił się w wir zabaw i szale11stw„. Hrabia podniósł
ręce do nieba. Ale ta reakcja trwa już lata całe, pan!e
mecenasie! Już całe lata prowadzi rozwięzły żywot chło
paka, którego dopiero co puszczono na wolność„. już Jata cale trwoni pieniądze w lokalach i w towarzystwach,
o których wolę nie wiedzieć! Gdy nie chcę dać mu pieniędzy, grozi mi najokropniejszymi skandalami i formalnie szantażuje mnie. Nie wiem, co mam z nim robić. Może pan mecenas mógłby mi coś poradzić?
pytał

zmn1eiszai<~.

się na wolnym powietrzu, a czasem znika-;
ją zupełnie, gdyż fale powietrza usuwa.!;i 1

-

Ileż

on ma lat?
Niestety już czterdzieści, a rozumu nawet nie na

dwadzieścia!
myśl strzeliła chyba mecenasowi do
nagle:
Mógłby go pan hrabia ożenić!

Zbawcza
bo

głowy,

wyrzekł

-

- Już myślałem o tym - szepnął nieszczęśliwy oiciec. - Nawet szczerze mówiąc, to właśnie miałem na
myśli, przychodząc tutaj. Sądziłem, że p.an mecenas, prowadzący interesy tylu znakomitych rodzin, znajdzie może.„ panienkę, niezbyt już młodą.„ ze względu na wiek
mojego synalka...
Jest to zresztą najlepszy chłopak
w świecie! Nie ma żadnych nałogów, tylko lekkomyślny„.
nie do zniesienia! Przystojny, owszem, i nier.az się dziwiłem, że się tak świetnie zakonserwował przy takim trybie życia.
Nieraz już miałem wrażenie, że gdyby mu
przedstawić milą i porządną dziewczynę, ustatkowałby
się i zrezygnował z tego rozwięzłego trybu życia ...
Mecenas od kilku chwil wydawał się pogrążony w myślach.

- Co prawda - przemówił ~reszcie - rola swat:!
jest 91a mnie dość nieoczekiwana, ale mógłbym zająć si';'!
tą sprawą
ze względu na wyjątkowe okoliczności, no
i również dlatego, że przypadek przyszedł mi tutaj z pomocą. Myślę właśnie o pewnej osobie, o której opowiadał
mi mój nowy aplikant.
Staruszek był pozornie zupełnie oboj ętny, ale po:ł
przymkniętymi powiekami ukaz ały się ogniki' sprytu , które wyglądały, Jak błysk oczu myśliweg o w chwili. kiedy
zwierzyna wp.acta w dob rze zamaskowaną z a sadzkę.
- Jaka to osoba? - z apytał, jakby od niechcenia.

-

-

Wydawca: Jan Stypułkowski.
Odbito w drukarnil ul. żwirki 2 w Łodzi.
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Amerykański

rozmach I obrotność.I

Eksplo
atacja
ludzkiej
naiwności
na

skalę ,,p rz en'lysłową,,.

Szeroką publiczność interesują, na rów
New-.York, w grudniu.
„wynalazcy" pomówić o oszustwo. Prawni z przepowiedniami dla ulubie11ców elkraCzy nie bajeczna jest myśl zakopania nie był w porządku.
na głębdkości 50 stóp na terenie przyszłoOdzew mamuś, pragnących koniecznie nu, horoslkopy znanych polityków, finansis
rocznej „World's Fair" (Wystawy Wszec'i1 córeczki i ojców, wyglądających dziedzica tów i przemysłowców.
Inicjatywa Zolara przejawia się coraz
światowej) w Nowym Jorku metalowego fortuny i imienia, był kolosalny.
cylindra, zawierającego szczegółowe dane,
Pan Firston z trudem mógł podołać za- szerzej. Założył ostatnio uboczne i pokrew
dotyczące dzisiejszego
stanu rozwoju mówieniom i przez parę miesięcy wysyłał ne „departamenty". Jeden za słoną opłatą
wszelkich dziedzin naszej cywilizacji z wy- na wszystkie strony Stanów Zjednoczo- wysyła pierścionki - talizmany z kamierytym na wierzchu kategorycznym życze- nych buteleczki z.„ wodą zabarwioną na niem, przynoszącym szczęście urodzonym
niem, by tajemnicza przesyłka pod adre- różowo dla chłopczyków i na niebiesko dla pod tą czy inną planetą.
Z"Ulll.A DEZElłTElłA DO ICADITULAClll
sem przyszłych pokoleń otwarta została dziewczynek, kalkulując bardzo trafnie, że
0
11ic wcześniej, niż w roku ... 6939, a więc za wogóle szans na omyłkę ma tylko pół na
~ 0 ?Y oddział dostarcza perfum wlaDo konsulatu francaskiego w Stuttgar- zgłosił się on na 3 lata służby wojskowej.
'Ć tysięcy lat? Amerykanie odznaczają pół, że więc murowanie 50 dolarów za 1OO snosciach astralnych.
cie zgłosił się pewien osobnik nazwiskiem Przydzielony do 372 R. A. stacjonującego
naogół rzetelnością i solidarnością, są nadesłanych zostanie mu w kieszeni. ZaNa Wystawie w gotowym już, fascynu- Thomas Girard, prosząc konsula o natych- na wysepce jednej w miejscowości Porque
.,;c szanse, że zastosują się do wyznacza nim przekonano się, że to „bluff", konto je ljącym pawilonie Zolar w otoczeniu innych miastowe aresztowanie go, gdyż sumienie rolles (dep. Var) w nocy z 11 na 12 paź
11ego terminu. Czytać będą wówczas o na- go w banku urosło do aż ·nadto zadowala- „wtajemniczonych" fabrykować będzie nakazuje mu odcierpieć za popełnione wi- dziernika tego samego roku zdezerterr wał
szej epoce z tym samym zaciekawieniem, z jącej sumy.
automatyczne 'noroskopy po dostępnej dla ny. Konsul po wysłuchaniu samooskade- a za pomocą barki rybackiej przedostał się
ja!kim my przyglądaliśmy się wykopahsInn obrotn Amerykanin to niejaki zo- każ?.e~o ceni.e 5 centów. Ma mu. to p'.zy- nia polecił oslkarżydelowi zgłosić się u na stały ląd, gdzie przebrał się w cywilne
kom 7: gro~u 1:~tankamena.
.
lar, p~siadaja[y w Nowym 'Jorku przy uli- n?s1c pk obliczył, do 1.000 dolarow dz1en- granicznych władz francuskich w Strasbur ubranie. Będą·c już cywilem nie czuł się
Prz~myslnosc ty~owo ~meryk~nską wy cy 60-ej wspaniale prosperujące, olbrzy- me.
.
gu. Girard zeznał przed francuskim sędzią pewnym w domu, więc wyemigrował do
kazał niedav:no pewien _mieszkaniec. N?we mie bima eksploatujące łatwowierność i
Barylski.
śledczym w Strasburgu, że w 1913 roku Szwajcarii, potem do Włoch, a stąd do Nie
miec. Jego wędrówlka za ahlebem po obgo Jorku, kto~ w p~ec1ągu pmu m1es1ęcy iiaiwność iud~ą.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Sprytem była właśnie zapowiedź owe- o por wnywań at życia wy ranc w od k
su z własnymi epokowymi chwilami: uroI
.
go o set a omyłek, gdyż nikt nie mógł dzeniem, ślubem itp.
- Dlaczego, skoro obchodzę urodziKROSTY NA TWARZY
.
ny tego samego dnia co Norma Shearer alleczy
wprawdzie
w krótkim stosunbo John Barrymore, nie mam zrobić równie
..
kowo
czasie
skutecznie
mimo
to wskarnne
błyszczącej kariery? zaczęło świtać w
' jest zapobieganie rozwojowi tej szpecącej
niezliczonych głowach.
choroby skóry. Choroba ta rozwija się na
tle tłustej cery, a właściwość ta objawia się
Współcześni magowie Zolara, w posta1
w wieku dojrzewani~ u młodzieży obojga
Z PROSZKl·EM
ci pięknie zaondulowanych i wymanikuropłci. Do objawów tłustej cery zalicza się: tłu
wanych młodych osób, sprawnie się posłu
sty połysk, wągry i rozszerzone pory. W przy
gując wzorowymi kartotekami i segregatopadku taikim zaniechać powinno się mycia
zimną wodą i wszelkim my<lłem. Zapobierami, sporządzają codziennie tysią·ce 'ilorogawczo stosuje się przemywanie twarzy raskopów, które zaangażowani do tego pseu
no i wieczór wacikiem zwilżonym kosmetycz
do-cyganie rozpowszechniają po wszyst:·j ··: nfe mzosfjzwła PQSllJcllw
nym spirytusem salicylowym D-ra Lustra,
kich i najdalszych zakątkach.
tuż przed spłukiwaniem znośnie gorącą wo~1-:
„ DR.AWANDER. $.A.
I
dą i następczym zastosowaniem zamiast
Poczta
„najznakomitszego
astrologa
Samoloty
barcelońskie
zbombardowały
otwarte
miasto
Cabra
w
prowincji
Kordoba,
I
KRAKOW
Pwszlm Marmurowego „Miraei1-;
Ameryki", jak sam siebie tytułuje Zolar, przy czym przeszło 300 osób spośród ludności cy-Włlnej poniosło śmierć. Na zdjęciu: ·, mydła.Jum''.- U dziewcząt wskazar..e jest przypudro
dochodzi do ilości 20.000 listów, otrzyma- krewni zabitych i rannych czekają na wiadomości o swoich bliskich przed gmachem 1wanie twarzy na noc pudrem odtłuszczają1
cym Higienicznym D-ra Lustra.
Hpitala.
nych i wysłanych w ciągu tygodnia.
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Anna Borowikowa

Poż~danie
(IJrotzuskoJ
Powieść

drzewa dostać. Im nikt nie chciał dostarczyć po tej cenie,
co oni naznaczyli. A składy pozamykane. To ten nacz~l
nik spotkał mnie na ulicy, i bardzo prosił; to ja mu sprzedałem w sekrecie dwa sągi drzewa. To on mnie bard1'J
dziękował. Więc panie dziedziciu, jeśli ten Urząd co 01
ma sprzedawać - to on od nas kupuje - to co tu du};o

Był.a
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Prezydent D··. Hatha
1

to jedna z milszych chwil. Obaj przybyli skło
nili się nisko. Słucki chwycił dwa palce Przemka
i ze współczuciem, a uszanowaniem potrząsał nimi mo::no. Po czym obrócił się i przedstawił: pan Kobryner.
Okrągłe okulary, oprawne w róg
nadawały zielonej
tw.arzy coś z węża. Przemysław drgnął, dotknąwszy rę,
ki, która mimo upału, była zupełnie zimna i wilgotna.
- Niechże panowie siadają - rzekł.
Słucki sadowił się, nie przestając stękać, a wzdychać.
- Co za nieszczęście! - wybuchnął - co za nieszczęście! Jak ja się dowiedziałem, to ja miałem takie
zmartwienie. Taki młody pan„. ja go ·tyle lat znał.. Ja
się rozchorow.ałem, ja całą f\OC nie spałem. - Mnie Sonia przykładała kompresy ...
Odwrócił głowę i kiwał nią z cichym pojękiwaniem .
Przemko przybrał odpowiednią minę. Nawet zielonawy
pan Kobryner zdawał się być szaerze zmartwiony. Ale
już po chwili Słucki wy·prostował się i jakby ocknął
ze snu. Łagodny uśmiech opłynął mu usta.
- Nu, panie dziedzicu - rzekł - co było, to był.>.
Co się skończyło, to się już nie wróci.
A żywi muszą
żyć. Prawda?
- Zapewne - rzekł Przemko, bawiąc się przyc!~kiem. - Patrzył na błękitne żyły marmuru, na mosiężną
sarnę na wierzchu i twarde walczył z radosnym uśmie:hem.
- A więc my tu przyjechali do pana dziedzica, z11.
interesem. Pan Kobryner jest wielki kupiec od ?!su. On
:1andluje także zbożem.
Pan Kobryner otworzył usta, w których było pełno

gadać?

z łota.

To my przyjechali dać zadatek na las - ciągnął
Słucki. - Czyby pan dziedzic nie sprzedał nam od stro·1y Zajkowszczyzny? Na teraz nie będziemy głowy za.vracać, tylko damy zadatek. Więcej nic.
- Ale wyszło rozporządzenie, że lasu nie wolno rą'ać rzekł Przemysław.
- Proszę pana dziedzic.a, co to jest: nie wolno rą
;iać? A co u nas wolno? U nas nic nie wolno. Ja przepra;zam za to, co ja powiem, ale niedługo to oni chyba z·1bronią mieszkać z własną zoną! Ale to jest całe szczęśNowy preiyd~ Czechosłowacji
cie, że nikt tego nie słucha. Nie wolno rąbać lasu. N1',
dr Emil Hacha w towarzystwie '
tak, niby nie wolnD. Prywatny handel drzewem to jest
generałów Syrowego i Kre}::zezabroniony.
Nawet w Jabłonówce to zrobili taki Urz1d
::...o przed grobem Nieznanego
Leśny, wynajęli trzy pokoje i posadzili sześciu urzędriiżołnierza w Pradze.
ków i cztery panienki do maszyny. No, to oni tam siedzieU
i n•c nie robili i ori tam stras~ni marzlii bo nie mieli sk.ąd
-

l

My teraz nie będziem mówili o cenie - odezwał
pan Kobryner, wybitnym, rosyjskim akcentem. - Nie będziem pa;-ia męczyli. świeży żałob„. Tyllo
my prosim żeby ten las od Zajkowszczyzny był nasz. C-~
nę my damy dobrą, najwyższą.
I pan dziedzic pozwoli,
że zostawimy parę dolarów zadatku. Dobrze?
- Czy ja wiem? N::imyślę się - udawał Przemtco
wahanie. Ale dusza śmiała mu się.
Pan Kobryner wydobył portfel, otworzył go i pocz.1ł
wyjmować szarawe, jedwabiste płatki o misternych, seledynowych deseniach.
Zrobiła
się
nabożna
cis-'«.
Ze s'1rnpionym uszanowaniem patrzył na to Przemo{ 1
i Stucid. Jaka~ ufność, jakaś potęga szła od tych bankr1tów. Jakże mizernie wygląd:ily przy tym markowe fiol 1~J.
we papierki, którymi pan l\obryner dołożył resztę.
Powstali l.egnając się. Wesoł<! podniecenie ogarnęt1
wszystkich.
W różowej perspeidywie ukazywało si;!
mnóstwo dosi;:onałych interesów, zbudzenie drzemiącycJ
m'.J::y nagromadzonego bogactwa.
Nawet przyszbś:
pięknej pannJ Soni zdawah się by.5 już nareszcie zapew ·
niona. ~łucki !rzy razy wracał się od drzwi, dając upu·>t
swej 1:i.dosnc j wymowie.
Gdy Prze·nko dołożył szary, ni „pokaźny, ale tak pożywny zwitek dolarów do siosów polskiej waluty, szczę
śliwość jego była przez chwilę zupełna. Zamącił ją pMniej fai~t, że ? ula nie przyszła do nołu. Weronika ozna;miła, ze pani 1est cierpiąca, całą nr;c nie spała,
a tern
położyia się t.nowu.
A że Bie1rwski wyjechał, wi·~c
Przern'.<o obi<idował sam. Jadł mniej niż zwykle, .ale za i:>
więcej palił, aż jadalnia 'Nypcłniła się wonnym, błękitn.:i
wym c:ymem, mimo otwartych okien.
U..:r.ał że należy mu się drzemka,
po tak pracowkil!
spędz·:;nym priranku. Spał rlJugo, kołysany obrazami, k'ó·
re byl:,r słodk:e i miłe, a chwilami dziwnie męczące i nit:spokoi!1e. Ody się obudził, chłodniało już. Wstał, zasze:I
do stołowego, do bawialni, do gabinetu; pokoje były p•Jste. Koniecznie pragnął zobaczyć Zulę. Pragnienie przem ieniało się w ostrą tęsknotę. Lecz idąc korytarzem spo' ·
kał Nas tkę, która powieJziaia mu,
że pani
nigdzie nic
było widać: musi śpi jeszcze. Wrócił więc do jadal•ti
-

się milczący

l

bezmyślnie na rozkwitłą
tam wszystkie barwy od bladej siarki poprzez wszel1de szkarłaty, aż do czarnego p:isu. Słońce słało ostre, czerwone nici poprzez ścianę ciemnych świerków.
Wtem brukowany podjazd zagdakał przeciągle.
Z uchylonej bramy, wynurzył się gniady konik, a za nin•
granatowa bryka o żółtyck szprychach. Na bryczce, za
woźnicą siedziało coś w rodzaju szarej, tłustej purchawki. Między podniesionym kołnierzem prochownika, a krysą szero'kiego kapelusza dostn.egł Przemko twarz reje ·1ta Kreczumowicza.
- Czego ten puhacz moi€ tu chcieć? - pomyślał
tknięty jakoś ni:.:mile.
Niemniej wyszedł z uśmiechem na spotkanie gośc:·:i..
Stary pan stał w przedpokoju i wydobywał się mozolnie
z odzienia, w które był zakuty. Przemka ściągnął z nieg'.I
uprzejmie płaszcz od kurzu, z surowego jedwabiu gr.an.itowe palto, a wreszcie jakiś kaftan z szarej i niebieskiej
włóczki. Twarz rejenta świeciła od potu. Serdecznie ści
skał ręce P1 zemysława, który wiódł go do bawialni.
- Bardzo nam miło, że pan do nas wstąpił - gadał
Przemko. Nurtował go jakiś niepokój, który wzmógł s;ę
jeszcze, gdy stary odrzekł:
- Chciałem złożyć państwu moją kondolencję, ale
przyjechałem też z pewną sprawą.
Przepraszam, c '.Y
mógJibym się zobaczyć z panią Krzysztofową?
- I owszem, pójdę jej poszukać.
Ody wyszedł z salonu, ujrzał ją niespodzianie w przyległym pokoiku, śpiącą na sofce.
Zaróżowiona
twa; z
w wianku złotawych włos~w odbijała wdzięcznie od pnduszek czarnego aksamitu w wodne trawy
Przystan1I
cicho na progu.
Lecz ona czujna j.ak ptak, poruszyła się natychmiast
- Zulo, to ja - ckciałem powiedzieć - że przyjechał pan Kreczumowicz i chce się z tobą widzieć.
- Pan Kreczumowicz?
Stał ciągle w progu i patrzył jak odrzucała miękki,
biały szal, którym była otulona i jak wstaw ała, c1epr1
od snu. Stał może trochę dłużej, niż należało, zanim p:.iwrócił do gościa.
.
A ona ogarnęła tylko włqsy rękami i przysz ła za nirn.
Na widok dziewczęcej postaci w krepie stary rejent
powstał z fotela. Chciał już mówi ć, lecz gdy krótkowzrocznymi oczami ogarnął z bliska jej twarz, banalne slow3
współczucia umarły mu na ustach. Więc tylko przytrzymał jej rękę, długo, bez słowa, a jej sprawiło to ulgę.
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Przedsiębiorstwo wodociągów : kanalizacji zwyczajem dorócznym urządzą „cho
inkę dla dzieci pracowniMw" . Poza chórem i orkiestrą pracowników przedsiębiO'.·
~twa wezmą udział:

teatrzyk dla dr,ieci oscen warszawsk;cb.

artyści

*

*

Uchwalony został przez Zarząd Miejski plan zabudowa:nia części terenów Bielan, położonych na krańcu Warszawy w
kierunku półn ocno - zachodnim. Teren ten
przeznaczono na cele budowlane i użytecz
ności publicznej.
Położenie na wysokiej
skarpie warszawskiej oraz warunki zdrowotne odpowiadają wymaganiom budowla
no - mieszkaniowym. Zachodnią granicę terenu stanowi al. Konstytucji i przewidzian.a poza tą. arterią linia kolejowa, prowadząca w kicrnnk północnym. Od wschodu projektowana jest szeroka arteria komunikacyjna międzydzielnicowa, wiążąca Koło, Bielany, Marymont i prowadzą.ca przez
most do Żerania, przyszłej dzielnicy portowo - przemysłowej. Duże przestrzenie prze
znaczono na parki, bulwary, ogrody sporto
we oraz ogródki jordanowskie. Tereny pod
bydynki szkolne odp~wiadają ściśle liczbie mieszkań•ców w tej dzielnicy przewidzia
nej na około 17 OOO. Przewidziane miejsce
pod kościół usytuowano w perspektywie
al. Zjednoczenia, jako budynku dominujące
go w całej dzielnicy. dbok kościoła prze2inaczon-0 specjalny teren na dom społecz·
ny. Oprócz ośr·odków kulturalno - społecz
nych przeznaczono również tereny pod urzą
dzen.ia użyteczności publicznej, jak na przy
kład straż ogniowa, dzielnicowy zakład oczyszcza.nia miasta, garaże itp. Prócz tego
zarezerwowain.o duży teren pod szpital, któ
ry po wybudowaniu linii kolejowej będzie
mógł być obsłużony specjalną bocznicą ko
lejową. Zabudowania mieszka·niowe zaprojC'kt.owano dwóch rodzajów: zwarte i luźne.
Sposób usytuowania domów i garaży został ściśle sprecyzowany. Dalszym zagadnieniem to właściwe zagospodarowalflie
ty.eh terenów: urządzenie sieci komunikacyjnej, instalacyj podziemnych itp., a na·
stępnie dopiero sprzedaż działek i ich za• •dmvainie.
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Podlaskiej wydał ostatnio naprawdę nie- tych od sąsiada.
.
zwykłe orzeczenie.
Jednak sumy pożyc;zonej dotychczas nie
Sprawa przedstawiała si~ następująe<>: zwrócił i wierzyciel wniósł skargę do sądu,
Jeden z mieszkańców wsi po.d Białą Pod-1 uzyskując wyrok, skazujący wieśniaka ~a
laską, który w czasie wojny był z rodzin<i natychmiast<Jwy zwrot po!yczonych pienię
w Rosji, zdołał sam powr6-0ić do Polski, dzy. Wówczas dłużnik zwróc ił się do Ponatomiast żona jego pozostah w Rosji.
wiatowego Urzędu Rozjemczego w Białej
W r. 1923 wieśniak postanowił spr-0"'.a Podlaskiej z prośbą o uznanie pożyczki z~
dzić swą ż.anę d-0 Polski. Ponieważ zaś nie dług rolniczy, aby w ten sposób uzys•kac
płynące stąd konsekw:encje w formie rozłoże~ia g~ ila raty. Ur.ząd Rozjen;~zy zaZNE
EUMATYCZNE ła~1ł prosbę pozytywn~e, -k:Ok swoi motyBóLE ARTR~1:YC. d • R .
.
wując tak: „.dług, zaciągnięty na powrót
podagryczne nai~tę~e.1na<Jkuło~?lil n"·iaepzomg~~nyę żony z Rosji jest długiem rolniczym, poniepoo-ody, w czasie zim
s •Y 1
·
. .
d
'k . t . b d
Nieznośnymi wtedy sta.i~ się bóle w kościach waz zon.a w omu ro1m ~ jes mez ę ną
i stawa~h. ~wstaji1. obrzmien\a, a m_ięśn!€ pr~~o~mc1, do prowadzenia gospodarstwa
przy na1mnie1szym nawet nac1&ku sta~ą s!ę w1ersk1ego .
bolesne. Chodzenie a. na~e~ ptoruszaniet się
Ciekawe, ·CO powie o tym dość niezwyt · S d Ok
d którego
bywa utrudnione. C1e~1ema e pows a ą kł
wskutek nagromadzenia sie w ustroju kwaym mo ,rwie_ ą . ręgowy, o
su moczowego i jeżeli .nie będą racjonal~ie odwołał się w1erzyc1e.l?
zwalczane będą, sie zwiększać, a:2: wreszcie,
na stałe .Przyku1ą do łóika.
.
W takich wypadkach stosuje Slę wewnętrz
ny lek UREMOSAN'' _ Ociseckiego który
$RODA, 14 GRUDNIArozpuszczając kwas moczowy w organiźmie
wywołuje wydziela!lie się takowego wraz z
Warszawa l (Raszyn)
moczem i współdziała z ustrojem w watce
ł inne Rozgłośnie Polskie.
jego z artretyzmem, reumatyzmem, podagrą,
kamicą nerkową złą przemianą materii itp.
UREMOSAN ' - Gąseckiego do nabycia 6.30 Pieśń poranna ;
6.35 Gimnastyka
w aptekach.
6.50 Muzyka z plyt

.

.

.
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komunikat meteorologiczny
(z Wilna)
23.05 Wiadomości z Polski (w języku angielskim I
22.15 Koncert 90listów - a Torunia
23.15-23.55 Program Warszawy II
22.55 Przegląd prasy
23.00 Ostatnie wiadomości dziennika wieczornego
Łódź, jak Raszyn, or~:
komunikat meteorologiczny
23.05 Wiadomości z Polski (w jl'7vku niemic~kim 1 5.30 Pieśń poranna
23.15-23.55 Program Warszawy' tI
5.35 Muzyka poranna - płyty
11.20 Serenacly na instrumentach solowych - płyty
wsi Głiszczonki, który się z nimi kłócił o
Z Wilna donoszą:
14.00 Kcmcert symfoniczny - płyty
Łódź, jak Raszyn, oraz:
W kol. Ostrowiany, powiatu brasław ziemię. Gdy wszczęto posz.ukiwania za Ku14.50 Lódzkie wiadomości r;iełdowe I odczytanie
skiego, zostali ?amordowani siekierą sta- rytowiczem, znaleziono go leżącego w krza 14.00 Koncert życzeń Lódzldej Rodzln7 Radiowej
programu
ruszkowie Jakób i Natalia Masło. Morder- kach bez :z.naku życia z raną postrzałową 14.50 ł.ódzkie wiadomości giełdowe i odczytanif IS.OO Co czyni miasto dla potrzebujących p~ocv?
(pogadanka)
stwo zostało wykryte przez sąsiadów, któ- w skroń . Zagadka morderstwa została roz- 15.15programu
Literalura przez mikrofon dla wn.ystkich: 18.10 Muzyka z plyr
strzygnięta. Masłów zamo.rdował Kuryto·
rzy zaszli z odwiedziną do Masłów.
fr:igment z „Ziemi Błogosławion~j" - Pcarl'a 18.25 Wbdomości !po"owe lokalne
22.00 Pogadanka aktualna
który następnie popełnił samobójPrzybyła na miejsce policja zabezpieczy wicz,
Buck'a
22.10 Kon~ert solistów
stwo. J akq podejrzanych o współudział w 18.00 O muzyce i muzvkat"ł\
la zwłoki i wszczęła dochodzenie.
22.45 Wiersze Krystyny Chruścielo.kiej - recytacje
18.25 Wiadomości sportowe lokalne
Okazało się, że krytycznego dnia u za- morderstwie aresztowano synów Kuryto- 22.55 Wiadomości hi eźąc to
23.05 Zakończenie o.udycyj
bitych gościł Kurytowicz Michat, lat 50, ze wicza - Michała i Piotra.
23.05 Zakończenie audycyj

ZabóJce staruszków

L.

1-

-

4& w gospodarstwie wiejskim
0
1
~o!~~;~w~·o~lr~~dek~zj~~~:; w Białej ~~~~ :~~.:ie~on~:Jy ~t~m~:ci:;łię~i~ka ~:t z;;~

Ile razy słyszę męża narzekającego, że 1 Niewąt pliwie udział kobiet w stronnizupa była przypal~.na, ile razy widzę męża, ctwach politycznych pod peW'llym wzglęktóremu brak guz'lika u marynarki, ile ra- dem jest pożądany. O ile bowiem w tym
zy - słowem - iWidzę męża niedożywio- stronnictwie znajdują się ludzie dobrze wy
nego i z<l!niedbartegio, wiem, że żona owego chowani, nie będą w obeoności kobiet upra
męża jest tzw. spd.łecznką. Kobieta - spo- wiać bójek politycznych. Dotychczas przełe.czmica, to żona, ;która czuje dziwną nie- cież w mniej lub więcej krwawych spotkachęć do aospodarsrtwa domowego, kuchni, niach dwóch przeciw sobie grup polityczdzieci i ~erowania skarpetek. Która woJ.i nych kobiety udziału nie brały. Kto wie,
latać z posiedzenia na posiedzenie, niż od gdyby brały, możeby takie „potyczki" wysklepu na ry:nek, i z rynku <lo „jatki". Ko- glądały zupełnie i1na-czej. Zamiast wymyślać
bieta - społecznica ""st stworzeniem która sobie od najgorszych, wódz jednego stron.
.
Y• '.
k
w posiedzeniach tOIWarzystwa op1ek1 11ad mctwa spoirzałby na Jakąś uczestmcz ę
białymi kotkami lub stowa-rzyszen1a pomo- przeciwnego stronnictwa i - miłość og~rcy dzieciom rudawym wyładowuje swój tern nętaby jego serce. Spoj.rzał, za-kochał się,
i żywotność.
zapomniał o celu spotkania i zamiast wyPerament
.
. . .
.
.
.
.
. .
. d .
. .
Nie dz1w1ę się kob1erom, ze mag wstręt g 1os1ć przemów1en.1e, stw.1er zagce, ze 1edo gospodarstwa domowego. Ja również go przeciwnicy, to banda łajda.ków i stkod
niechętnie
zajmowałbym się cerowaniem ników,
powiedziałby w te mniej więcej
obcych" skarpetek Również nie kwap.ił· słowa:
"
·
··
·
·
.
·
.F
bym się do sterczenia w gorącei kuchn1.
- Wp.rawdz1e stronnictwo „Dawa3 or
Ale z drugiej strony po co w takim razie sę" jest upośledzone na umyśle, i głosując
owe kobiety wychodziły za mąż i przyrzeka na nie popełniacie samobójstwo moralne i
gospodarcze ale ur-0cza przedstawicielka
ły swoim oblubieńcom·•
·'
•
•
- Zobaczysz, koteczku, jak już bę· tego stronnictwa, pam P-011tyk1ers.ka, repre
dz.iesz moim mężusiem, będę ci codzien1nie zentuje tak wielkie walory serca, te zape·
gotowała twoje ulubione potrawy, będę ce- wne tylko przez n·ieporozumienie znalazła
rowała skarpetki i jes2iCze coś, tylko wsty- się w składzie tej orgainizacji. Zresztą sp~jrz
7.00 Dziennik porann)
7.15 Muzyka z plyt
dzę się powiedzieć ... ale jak będziesz już cie w oczy tej uroczej kobiety! Ta kobieta
8.00 Audycja dla szkół
nie umiałaby kłamać. A więc jasne jest, źe Ił Ja
U Jl ~
moim mężusiem, nie będę się wstydziła...
8.10-ll.OO Przerwa
Tymczasem już w kilka miesięcy p-0 ślu ją okłamano I
fa
f t '"'l '1
Il.OO Audycje dla •zkół
bie okazuje się, że „Ż-Onusia" nie wstydzi
Uwiedziona czarem tych słówek mada11.20 Serenady na instrumentach soIOW)'CJl - płyty
WTOREK, 13 GRUDNIA.
11.57 Sygnał czasu i hejnał " Krakowa
się już swego „mężusia", ale WQli latać po me Politykierska porzuciłaby od razu wła·
Warszawa I (Raszyn)
12.03 Audyl'j& południowa
komitetach, sekcjach, komisjach i konferen sne stronnictw.o i przeszła d-0 obozu prz~·
13,00-15.00 Przerwa (programy lokalne)
I inne Rozgłośnie Polskie.
cjach, byle tylko nie zajmować się sprawa- ciwnika. W rez~ltacie zamiast mówców WJ~
15.00 Nasz koncert - audycja dla rnłorhie~'} (pł)
mi domowymi.
cowych, stronnictwa zaczęły „anga:tować 15.00 „Mam 15 łat" - powieić Janiny Morawskiej 15.30 Muzyka obiadowa
dla młodzieiy
Gdy kobieta - społecznica zajmuje się do walki międzypartyjnej donżuanów, któ16.00 Dziennik p~niowy
IS.IS Skrzynka og61na
wyłącznie sprawami swego towarzystwa rzyby przyciągali masy kobiet. A ostate- 15.30 Muzyka obiadowa w wykonaniu orkiestrv Roz 16.05 Wiadomości gospodarcze
16.20 Wakacje a czytelni:two młodzieży - gawęda
opieki nad półdziewicami - jest ona je- cznie kobiety stanowią ponad 50 procenł
głośni Pomańsklej
16.35 Koncert kameralny - s Katowic
szcze do wytrzymanJa. Ostatecznie takie ludności, więc wynik każdych wyborów za 16.00 DLiennik popołudnie>wy
17.00 Od oddziałów ochotniczych ,fo potężnej arckliwe stowarzyszenia może i ostateczinie leży w gruncie rzeczy tylko od nkh.„
mii - od.~zyt
16.08 Wiadomości ge>&podarcze
16.20 Przegltd aktualno€ci finllil11owo • pspodn- 17.15 Audycja muzycima - z Poznania
są pożytecz.ne. Ale gdy kobieta dochodzi
MIECIO.
18.00 Audycja dla wsi
czy-ch
do wniO'sku, że została „powołana do wyżMieczysfaw Parcewicz nie nadawałby
16.30 Pieśni Cornrliusa w wykonaniu Tatiany No. 18.30 „Nasz język"
szych celów" i zaczyna bawić się w poli· się na stanowisko agitatora • uw-0dzkie~a,
1840 „Zgubny c.iy dodatni wpływ kina na masy?"
Her - 1\-lazurkiewif."howej
(dyskusja)
tykę, życie staje się tragk:zne. Od takiej jest bowiem na to zbyt - prawdę pow1e- 16.50 Ukryte siły mona i wnętrza ziemi - pogadan.
19.00 Mu;:yka węl{ierska w wykonaniu małej orkielroł>iety niepodobna się ustrzec. Złapie czło <lziawszy chamowaty. Toteż gdy pe- 17.00 Utwory fletowe - z Tocunia
stry Polskiego Radia
wieka w najmniej oczekiwanym momencie wneg-0 dnia został ,na ulky niechcą.cy potrą 17.25 Na tropsch przemySłu staropolskiego - pog.
17.35 Z pieśni9 po kraju
20.35
Audycje informacyjne: Dziennik wicczom7.
na ulicy, w tramwaju czy kawia•mi i za-cznie eony przez Eugeniusza. Kolańskiego, kopnął 18.0o Audycja dla wsi
wiadomości rueteorologiczne, wiadomolici apor.
go mordować wygłaszaniem swoic~ poglą- go w n~gę •. właśnie w ok-0licę kolan~; . 18.30 Audycja dla rąbotnikÓl/
towe. Nasz program na jutro
dów 11a sytuację polityczną w ktaJU i szeKolansk1 przy pomocy przechodn·1~w 1 19.00 Koncert rozrywkowy w wykonaniu małej or· 2I.OO Koncert chopinowski
kiestry P. R. i in.
21.30 „O tak zwanym &pryciarstwie w literaturze"
ro.kim świecie, zacznie udowadniać stare postemnkowego przytrzymał Parcew1cza,
(przy stoliku literackiem) - dialog
komunały i frazesy, by poprzez różne bzdur któremu spisano protokół, w wy.niiku któ- 20.35 Audycje i:;[urmacyjne! D:tiennik wieczorny.
wiadomości meleorologiczne, wfadomości BpOt. 22.00 Muzyka z plyt
ki dojść d'O wniosku, że „dziś kobieta doj- re.go Sąd Grodzki skazał „kopacza" na
22.40 Uczeni po]sc-y o rnll~a.~ Wschodu - <>dc,.,-yt
towe. Nasz program na jutro
22.25 Przegląd prasy
_
rzała już do objęcia decydującej roli rów- 50 zlotych grzywny lub 10 dni aresztu.
21.00 Kot11~ert symfoniczny - z Katowic
22.00 Życie literackie w Rosji sowieckiej - tckic 23.00 Ostatnie wiadomości dziennika wieczornego i
nież i w życiu politycznym".
Jerzy Krzecki.

Tragiczna
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ziemię
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zamordowanego z rzekomym świad- Proszę więc mówić zupełnie szcze- konywania gospodarskich prac. Słyszałem ła u matki. Miała więc właściwie dwóch
żona Henryka Ransac opuściła g~J rze. Będziemy pana słuchali uważnie.
już z oddali jej śpiew, gdy wracałem do ojców. Mnie i przyjaciela matki. Po trochu
i ubiegłego roku db Emila Ci!loux, który był
Oskarżony rozpoczął swą opow1esc domu. Otóż od pewnego czasu przestała zaczęła ukrywać przede mną swe przeży
przyj.acielem ich domu.
drżącym głosem. Po trochu nabierał jednak śpiewać.
Chodziła smutna i jakby zamy- cia. Nie opawiadała mi tego, co robiła u
- A więc, - rzekł sędzia Colombier i
Okazało się, że zabity był właśnie Emi- odwagi i przemawiał z większym zapałem. ślona. Po trochu zacząłem się domyślać ·n:atki. Widziałem, że sercem jest po strodo sweao pomocnika, pana Berger, jeszcze Iem Cilloux, Ransac pozostał Jam w domu,
- Panie sędzio! - zaczął - czuliśmy czegoś niedobrego. A jednak nie mogłem llle tamtyc·n... Cierpiałem strasznie. Wiim robić zarzutów.
jedna zbrodnia na tle eroty~znym. Morde:: mając na wychowaniu ośmiol~tnią córec~- się we troje t.ak szczęśliwi !„
działem, że jestem dla nich przeszkodą.
stwo z zazdrości. Gdyby wieszano zazdros kę. Matka co rano przychodziła, po WYJ- We troje?
- Zdradzili pana, a pan nie mógł im Gdyby nie moja osoba, Eugenia mogłaby
ników, mordujących swe kochanki, czy żo ściu ojca do pracy, po córeczkę i zabiera_ Tak. Moja żona, ja i Emil Cilloux„. robić zarzutów?
poślubić ukochainego i córeczka moja odny, zabójstw.a z zaz~rości nie. i~tniałyby ła ją do siebie: Wieczor.em, dziecko w rac~- żona była z zawodu kwiaciarką. Gdy by- Zrobili to przecież niechcący. Po pro- zyskałaby dom i rodzinę. Wtedy właśnie ku
wcale. Mo~na będ~1e wydać JUZ rozkaz Io znowu do _ojca: Ta n~eno.rmalna s~tuaCJa Jem kawalerem, przechodziłem co dzień stu okoliczności tak się złożyły ... Gdy po- piłem rewolwer...
wpr.owadzenia oskarzonego. Czy wybrał sprzykrzył.a się widocznie OJCU, taik, ze spot przed wyjazdem do pr.acy, koło jej sklepi- dejrzenia zaczęly mnie wreszcie gnębić,
- Aha! rzerKł sędzia. Zbliżamy się więc
sobie adwokata?
k~wszy przypad~owo ~~eg? rywa~a w po ku. w sobotę kupowałem zawsze kilka róż P?cząłem obserwować swoją żonę. Euge- do krytyczn ego dnia.
c1ącru postanowił zemsc1ć s1e na mm Zre- p
d ·
·•
· · k ·t
ma nie potrafiła kłamać, toteż zdradzała się
- Nie, panie sędzio.
o •
.
. •
ewnego
ma zaręczy 11smy się 1 w ro ce
- Tak. Kupiłem rewolwer, gdyż ... , za- To i lepiej. Będziemy mogli go spo szt~, zostało, stw1er.dzo~e, ze rewolwer z~a odbył się nasz ślub. .Moja żona przestała każdym słowem i ruchem. Byłem po prostu mierzałem popełnić sa·mobójstwo. Chcia1
lez1?n.Y u stop trag1czn1e zma:łego, by! w'.a pracować, gdyż zarabiałem dosyć na nas w rozpaczy. Czyżby ona kocilała mego naj łem usunąć się z ich drogi. Kochałem ich
kojnie wypytać.
- Oskarżony twierdzi, że jest niewin- snosc1ą Ran~aca. Ten ostatni pozwoiił ~1ę oboje. Emil Cilloux był moim kolegą i przy lepszego przyjaciela i druha? To byłoby w~zystkich nadal, a widziałem, że byli bez
słow~ s~rzec1wu. Powta- jacielem. Posiadał więcej wykształcenia zbyt straszne! Czyż jednak człowiek jest wmy. Krytycznego dnia zatrzymano mnie
zaare.szto"".ac
ny.
.
ode mnie i dość dużo podróżował.
Miał panem swoich uczuć i czynów? Ani on, ani ?łużej przy przcy. Dlatego też pojechałem
--,.... Naturalnie. Oni wszyscy tak mówią. rzał 1ed~nie, ze 1est mew1~~Y·
Sędzia kazał wprowadz1c oskarzonego. więc dużo tematu do rozmowy.
Często ona z pewnością nie pragnęli tego, co się mnym pociągiem. Emil Cillona unik<!ł oczy
Wypadek, o którym rozmawiali dwaj
Ujrz.a ł małego, niepozornego człowiecz p~zychodził do nas na obiad i zabawiał stało. Pewnego weiczoru, gdy wydawa!a wiście s_potk.ania ze mną. Tym razem j·esędziowie fiauiował
wypisany
wielkimi
k
· · porzą d me
· po dnisz
· czo nego, pomi- Eugemę
· swymi· opowie
· ś c1am1.
· · co m'edz"e
o
a, JUZ
1 - mi się więcei· smutna, niż zazwycza3·, zbli- ~n.ak, rne. wiedząc że będę j·echał tym właczcionkami we wszystkich porannych dzien mo, ze
· me
· maiącego
·
wi'ęcej· , Ię wyiez
· · dza
· l'ś
na wyci'eczke. żyłem się do niej· niespostrzeżenie i poło- sn1e
.
z pe wności'ą
·
1 my w tró"kę
j
pociągiem,
wsiadł do tego
nikach. Z pociągu, który wyrusza ze stacj; niż czterdzieści lat. Twarz jego posiadała i czuliśmy się znakomicie w swoim towa- żyłem jej rękę na ramieniu:
przedziału. u·rzawszy mnie _ samego
zadrżał.
1
·
··
· N'te po deirzewa
·
Iem a bso lutme
· me
·
Saint-Lazare o ~Q'Odzinie 20-ej, wysiadł w wyraz uta1onego
smu tk u 1· rezygnacji.
rzys twie.
- o czym myś 1·1sz.? spy t a ł em.
- Henryku! zaczał. Jestem nędzni_ A więc, rzekł sędzia, proszę nam Ona również„ Jestem tego pewny. Są bo- Ja? ... O niczym„.
kiem.
. •
Bois de Marraine pewien człowiek, jak się
· dz1ec,
· · 1a
· k się
· to wsz ystko stało?.
·
· · się
· nazewną
·
trz
·
p odniosłem się z mie_·sca, wyi·ąłem reP óźniej· okazało, Henryk Rans.ac, urz.ędnik opowie
wiem
rzeczy, któ re d z1e1ą
- N'1epraweła. Mys·1 ał as· o nim„.
1
Gazowni Miej'skiej· i oświadczył zaw1adow
· k g dyby„. N'kt
· h me
· pragnie,
· a
wy b uchnęła płaczem. Objąłem Ją· ra- wołwer z kieszeni i rzekłem:
h1 p .
d . 1 p
? p
m1· nas, Ja
1 1c
O
''"mimo to - stają się i 1zmieniają nasze· mieniem i rzekłem:
cy stacji, że w jednym z przed<;:ałów leży . - . c ·. ameAsę zio.t ob c? ·t an.
jakiś człowiek - nieżywy. Wyniesiono za 1 tak nie uwierzy.
zresz ą o Oję ne m1 1o życie do gruntu.
.
. . .
.
-:-- Sprawiłeś mi straszny ból, Emilu.
raz zwłoki z pociągu. Rewolwer leżał obol{ jest czy zostanę skazany...
. . . .
_
;: .
.
?
. - Pomogę ~1. •• On tu .w1ęce1 me przy1- Wez tę broń i dokończ mnie. Skróć moje
-:-Gdyby pan był rzec~yw1śc1e. n:e.win
Coz ~t~c .zr~zł<J :a1<~ego · .
. I dz1~. Przestaniesz go widywać i za po~ męki... Sam nie mam siły...
i brakowało w nim jednej. kuli. Z sąsiednich przedzialów - nic me słyszano: Rela ny, nie byłobr .to pan.u ~bo1ętne. A_ ie~li .n~ . , - I?aw~ieJ, ja 1 mo1a zona m~ kłóci 1:1msz„.
,
I podałem mu rewolwer.
cja jedynego świadka wyd~wała się ta~ wet pan zawin~ł, zn~1?z1cmy moze 3ak1es 11smy _się ni~d~. Ona cało~vała mnie rano
- Zap?zno ... wyszlochała.
A wtedy on wyrwał mi O'O z reki i strze
szczera i prawdziwa, że zaw~adowca. stac11 łagodzące okoltcznosc1.
. .
.
na p_oze{5nan~e 1 po powrocie ~ pracy - mi
Zrozum:a.łe1~. .
.
!ił sobie w głowę. Osądził ~ię sa;n.„ Gdyi komisarz policji nie uważali· za konieczne
Oskarżony wzruszył obojętnie ramiona- powitanie. Nie była to komedia. Odczu\'.;aPo chw1lr ,..,.10zyła płaszcz 1 kapehts '
by!11. ?Ył miał więceJ odwagi nie żyłbym
zatrzymywać go dłużej i z.adowolnili_ się mi.
liśm~ po prostu potrzebę wyrażenia w ten
- Dokąd idziesz'? , .. ,
dz1sia3, a on ożeniłby się z moją żoną.
tylko zapisaniem jego adresu.
Nazajutrz
- Ma pan przecież córkę. Nie zechce sposob naszych uczuć. A poza tym - łą- A dokąd mogę po1sc po tym, co 1 ·· A teraz sądźcie mnie panowie!
jednak policja zmie~iła z.dan.ie c? do j_e~o jej p~n z pL\ ·nością zostawić zhańbionego cz~ła nas n~s7a ~ała córeczika. P.ew,nego szlo.
.
. Wobec pot\':iercizenia wy.iaśnirń askar
niewinności i pcwazne podejfzenia zac1ązy nazwiska?..
d111a ~n~em~ ~1e poca!owała. mnie, ra1!0:
I poszła d? me17,o.
,
zon ego przez jego żonę, Henryk Rar.sac
ły nad jego osobą.
. - To prawda, mrukna.ł Qskarżony. - Wy111ow1ł~ ?1ę bokm głowy . JV ·la rowniez
- A co się stal? z rn;erzką?
został uwolnion:iz oc;J winy i kary.
zwyczaj sp1ewa11ła w dornu, podczas wy- Została u mn1e1 ale pół dnia spędza- ł
W,rkr1to, cały qramat mlłąsny, który łą Nie pomyślałem o tyn--.
Tł. ).
Z. PAYGERT.
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Dr mei Hearyk Ziemkewski
la •rełt oaloszeń
i skórae
redak.:ja nic odpowiada c'"""rO'"'Y w...rvcz-. moe~we
"P""""
llU

MARKlEWłCZ
Gustaw
choroby skórne
weneryczne
i

c,

__ ,

tel. 128-75.
8 wiecz.

M.

T AU

,.,.

budo ......."76>
~
TY

8 rano l od 5 -

Dr
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BEN H A U S Kurs dekanalny ll((ji

KatOli(kiej

MAKOWER
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Z

S W ID E R

P:rzejazd 21,

M

Zającowa.

KL AC.t,.KO WA

RU ND

s Z TAJ i

I

Dr m ed NITECK JILecznica ,,OMEGA
WENER VL .;JCZNA

garderobę,

leczenie chorób wenerycznych I skórnych
R O ZA NER
PIOTRKOWSKA 161
Spec. chorób wen~r. skórnych I seksualnych.
Od g.8 do 4 i od 6 do 9 w., w niedz. od 9-1 P· P.
NARUTOWICZA 9 fr li piętro
Panie przyjm ujo kobieta . lekarz. PORADA 3 zł. _.
.
' _ •
_
w·
I el. 128-98 przyJmuie od 9 1 1 od 5 9 ·30

Dr K L I N O E R

leżankę,

I

ff.

Poradnia

We nero:.ogtczna

Wtecuorem, przed uda.
11le111 się na spoczynek,
stosnwałam krem zawleraj11cy Bloc:el, otrzymany
1 głębi komórek skórnych
młodych zwlerz11t. Jest on
Identyczny z bloc:elem,
zawartym w naszej wla·
snej skórze. To niemal
magiczne substancja, u·
trzymu)11c:a f ę dr n o ś ć,
I śwletość I m odzleńc:zośł

-

•

11

~~~~::~~~Jn~~~1
~
jest obe·

1

Wiedeńskiego

I

cnlezmleszanazKremem
-UIB
Tokelon koloru różowego, "--~..r.1 .,...
spreparowanym według oryginalnego, franc:us·
kiego przepisu znakomitego, paryskiego Kremu
Tokalon. stosuj ten Odżywczy Blocel wleczo·
rem. Rano zaś używaj Kremu Tokalon koloru
białego. Odżywia skórę, ściąga rozszerzone po•
ry I tworzy Idealny podkład pod "maquillage".
· Szczęśliwe wyniki stosowania tych dwóch
kremów w każdym wypadku są gwarantowane,
lub zwrot podwójnej ceny kosztu.
w_

bezpieczeństwa

IJ z·s .E zIMI Idotyczące
I n- I

HELENA R.OSlAK, ul. Niemojewskiego 43, zgu- i
biła legitymację, wyd. w f-mie I. K. Poznański. j

IWil(l'OROWI
BODZIANOWSKIEMU
no bilet ulgowy roczny, wydany przez Dnekc1ę

~kradzi?-

IK.E.Ł.

J

U r Il a

~

pra(y.

,e

!i::O~~a~~i~Ynaka~~~~~~~wz01,~:ier:'r~~~i:zó~~~'.

m o· d

....;..
roleca 8iuro

I
I

„

.

Dzienników

<lo~sztatca~ia

sam,oksztalcenia,.
za'""
dowego, urlopow, turystyki,
b1bhograf11.
_
_
_
1

iJ

J

1

I;

.

.PROMIEN"

ł.6dt, A~ drzeja 2 teł, 112-98

NOCNE DYżURY APTEK.
Nocy dzisi~jszcj drżurują n.1st~pufoce apteki.
M. Kasperkiewicza, Zgiers~~ 54, A. Rychtera
i B. Lobody 11 Listopada 86, M. Zundelewicza, Piorr
kowskn 25, s. Bojarskiego i w. Schatza, Przejazd 19.
Cz. Rytela, Kopernika 26, M. Lipiera, Piotrkowska
193, A. Kowelskiego I S.ka Rzgowska 147.

--

lełefong
Pogotowie Mit.\jSJ<ie 102-90

iMUZEA _ BIBLIOTEKI _ WYSTAWY
Pogotowie Czerwonego Krzyża 102-4.0 I
·
i 133-33
MIEJSKA BII.ILIOTEKA PUBLICZNA (ulica
Pogotowie Pryw. Lek. Chrz, 1111-9
An.drzej~ l~J o.twar!a dla puLlbno~~i codziennie
Straż Pożarna tel. 8
~~oc:. ~~eddz~ell; ŚWllJI, od g. 10 <lo 21, w soboty

DR. MED.
\raz p. A.
tel. 178-37,
1
PRZYJMIJJE OD 3 DO 8 wir.cz.
polożnictwo i choroby kobiece
I PIERNIKI, czeko!ady, karmelki, marmeJadki,
;w Lecznicy z o IE R s KA 24, od 10-1 p,p, PIOTRKOWSKA 99
tel. 213-66. · mikoła.{ki, ozdoby ch~inkąwe, bOmboniery i
·--- ----•
1 wszellcte wyroby cukiernicze pierwszorzędDr med.
l'rzyjmuje codziennie od I0-12 I od 5-8 w1ecz.„ nej jakości po cenach fabrycznych poleca
1
na święta
•
'
ur ~
Al
„PALERMO"
1~ ;
KAROL LEHMAN,
1
Specjalista chor. PŁUC SERCA
•
' F b zeko!ad i ierników Łódź Główna 49
telef. 240-33
akuszeria i choroby kobiece
H~rf: c
Y P
.
Detal.
przyjm. od 6-7-30 wiecz.
POMORSKA 7.
Tel. 127-84
--Przyjmuje od g. 8-10 r I od 4-8 w.
SPRZEDAM plac 672 m. kw. bardzo tanio. Wia ~
1
•
~~I domość: Łódź, Katna Nr 58 m. 4.
I
OTOMANF.
tapczan.
krze'
choroby sl<ó!e, wenery~zne i moczopłciowe.,
GŁóWNA Nr 9. TEL. 1424~
, .
ia. stół. blurko. stoliki radiowe sprzedam ta- 1
NAWROT 32, front l piętro.
Tel. 213-18. Przyjmują Jekai·z.c we w•zi.1k.ich spccialnosciaeh . nio i na dogodnych warunkach. Kilińskiego 160
przy.imu.ie od 8 - 9.3Q r. od 5.30 - 9 w. 1
GAHINET DEN1'YSTYCZNY
\ Przeździecki.
w niedziele i święta cd g 2 w poł. I Analizy lekarskie, z~strz.yki, l~oe~tgcn, lampu kwur·-- - -· -··· ··- - ~ZYC
H
ODNIA
cowa,
drnteruun
ud.
ZAGINĄŁ
pinczerek
czarny,
biały
pod spoPRYWATNA P''
dem, odprowadzić za wynagrodzeniem ulica
.J
„»r••mea.
Młynarska 29, Tomm.
i

H
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Ka:endarz

JGNAC PIEC :10WICZ

Dr

"'-"

\ „

OOMO-

ONf\CJR

l D h d
· I
kwotę na tak wspama
y ce . oc o zą nas
słuchy, iż dyrekcja i pracownicy Kolei Elektrycznej Łódzkiej uchwalili jednogłośnie
opodatkować się na fundusz budowy $ciga·
cza Okręgu Łódzkiego. Sądząc po rozmachu
tej instytucji ofiarowana kwota przyjmie
niewątpliwie rozmiary dość pokaźne.
,

Dr med EDWARD RE fCffER

ODAŃSKA 93,

~

nłepowodze•

nlach rółnych ko·
smetyk6w - spe·
clallst6w I pre·
parat6w rzeko·
mo usuwel11cych
&marszczki
ZWV Klf' PIELĘ·

I

AKUSZER<
·:KOLOO
w dniu 11 grudnia br. staraniem Diecez
· Inego Ins ty t u t u Ak CJI· · Ka t o 1·IC k'Iej· w Ło Przyjmuje od g. 8-10 rano I 4-8 wiecz. g 1a
Przycboclaia Wenerologiczna ZGIERSKA t 1.
Telefon 246-0 · dzi odbył się kurs społeczny w Łasku poś
Chor. weneryczne, skórne i seksualne,
więcony zagadnieniom apostolstwa świecSpecialny gabinet ko5metyczny.
ŁUCJA
kich Uroczyste nabożeństwo w kolegiacie
Czynna
'9-21. Panie przyim. \ek.-kobieta.
PIOTRKOWSKA 88,
te\. \43-63. CHOROBY SKóRNE l WENERYCZNE Łaskiej odprawił ks. Jan Gierczak, kazanie
leczenie wrzodów (kobiety i dzieci)
wygłosił ksiądz dziekan Zygmunt Gajewicz
PORADA 3 ZŁ.
6-go SIERPNIA 7,
.
tel. 232-34.
Bezpośrednio po nabożeństwie w gma··
nrzyi·mui·e od 8 _ 11 1 od 5 - 8.
chu gimnazjalnym odbyło się zebranie pa
,..
rafialnych zarządów Akcji Kato). dzieka
Specjał. chorób skórn. weneryczn. I seksualn.
Dr med._
natu łaskiego. Obrady ~tworzył ks. dziekan
Leczenie promieniami Rentgena.
v
POŁUDNIOWA 28, tel. Wl-93
1,
t\1.
podkreślając znaczenie konferencyj kieod 8 - 11 rano i od 5 - 8 wiecz.
S
h b kob· e 1 akuszeria
l rownictw A. K. dla ruchu apostolstwa św1.:
Przyjmu;e
· · I ·ś · t d9
12 w poł
pec c oro ':ł
iec
R 1·
·· h ł S
w· medzte
ę I wię a o
·
SRóDMIEJSKA 20
tel. 107-79, ckich. Referaty n. t. „ ea .1zac~1 ~c wa y
no du Plenarnego" wypow1edz1eh: ks. kan.
~h~O.:Cepjciązo'y
Przyjmuje od g. 8-10 i od ~8 wiectStan. N-owicki, prof. dr. A. Niesiołowski o-

od 7 -

śc1"'rwac~a

po

i

....

'·•• iłerpała 2,
Telefen 111-33
P11r:yjmuje od 9 - 12 I 3 - I wlecz.
w nie<1zielę I święta od !ł - 12 w poł.
_.:.:_::__ __:_ _ _-:::~-:_------
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Celem kalendarza jest: zainteresowanie
i pobudzenie robotnika do samodzielnego gtGbszego zastanowienia sie nad sprawami bezpieczeństwa, higieny i kultury Pracy.
Doświa<lczenie, jakiego dostar,czyło w tym
względzie wydanie zeszłorocznego kalendarza
oraz bardzo duże zainteresowanie ze strony
1vrzemysłu tegorocznym ka~endarzem wskazuje,
przeszło tysiąca złotych. Niewątpliwie
że liczba sprzedanych w rok·u bieżącym egzem
i pracownicy fizyczni tej instytucji nie pozo
JJlarzy przekroczy o wiele zapotrzebowanie po
staną w tyle i również zadeklarują pewną DO BYŁYCH CZŁONKÓW BRATNIEJ POMO· przednie, które wyniosło no.ooo egzemplarzy,
CY STUDENTóW UNIWERSYTETU
nakład, jak na nasze stosunki, baridzo znaczny
JAGIELLOŃSKIEGO.
Za·kres spraw składających sie na treść ka~
I
Zarza.d Bratnie! Pomocy Stud. U. 1. zwra- lendarza jest ta1k szeroki, że w celu uktwienia
ca się tą drogą do wszystkich były.eh człon- ogarnięcia ich przez robotnika zrobiono próbę
•
ków IBratniei Pomocy z wezwaniem do spłaty takiego 'Podziału treści, który by byt dostosoW okresie przedświątecznym pożyczek zaciągniętych w Bratniej Pomocy w wany do naturalnych, codziennych zaintereso.
.
G d czasie studiów uniwersyteckich.
wań człowieka pracy przez związanie z jego
Wczoraj Łódzkie Starnstwo ro LCietkie położenie młodzieży akademickiej rytmem życia. Ustalony wiGc został podział na
kie wydało zarządzenie w sprawie przedłu- wymaga wydatniejszej pomocy. To zaś jest 7 zagadnień, przez poświecenie każdego dnia
żenia godzin handlu w okresie przedświ;!- niemoż_liwe bez ~p!aicenła dł•ugów przez byłych tygodnia odrębnemu zaga<lnieniu.
tecznym.
czlonkow. . . . .
Ka·~·endarz na rok 19.39 ma być jednrm ze
7
godnie z tym zarz:::idzeniem W niedzidiChcąc u.mozhwić swym ~yłym członkom ~rodków danuch
do ręki .kierownictwu przed"i .
~
!
Platę dlugow Zarżt\<l może ie zgodiić na ra· "
"
lę d!l1a 18 b.m. _ dozwolony i est he.in el t::me, miesięc;n~ SPlaty., któn'ch wysokośG zo- siębiorstw, ulatwiaiących ·plyw wychowawczy na robotnika. Cały te! został właściwie na
i otwarcie zakładów w godzinach od 13-ej ~~«rie i;oprz'l lflto uzgodniona.
do 18-ej.
G_dyby ap.el nie odniósł_ skutk'll Zarzad B. P. stawiony na kulturę. pracy. .
. .
w tyaodniu przedświątecznym godziny będiie zmu~zony. dochodzić SWYC:h pretensyj, Poza powy!szym1. sprawami. mówi ~tę o hah dl
t> dł i
t · do odz 21-ei· lla podstawie posiadanych rewersow, na drodze lendarzu domowym i o sprawie racionalnego
an U prze U, ~~e zos. aią
g
·.
. sądowej. ·
spędzania wolnego czasu po pracy. (Warto
z tym, ze_w_w1g1ltę Bozego Narodzenia, 24 / Wszelką korespondencję należy kierować na zwrócić uwagę na przeprowadzone w kałendctb.m. wszystkie zakłady handlowe muszą , adres; Odd~ial W~erzyte!·ności B:a\ni_ei .Pomo- rzu obliczenie wolnego czasu w stosunku. rocz
być zamkrtięte o godz. ·18-ej.
cy Studentow Umwersytetu Jag1elo0nsk1ego w nym). Jedna i druga sprawa ma kapitalny
Krakowie, ul. Jabłonowskich 10-12.
wpływ na ustosunkowanie się człowieka do

Krgnitg
Wiilt!
Worot:ht:ie

• In
• acze1•
ZUDeInie

wprowadzi ład i poz drugiej zaś może
;uż vbecnie choć częściowo rozwiązać pa
lącą kw':.stię braku mieszkań, jaki daje się
odczuć w pełnym sezonie w naszych miej
scowościach nadmorskich.
Oceniając wagę tego zagadnienia Komisja Uzdrowisk Nadmorskich podjęła iini
cjatywę w kierunku jego uregulowania.
Wystąpiła
bowiem do władz o wydanie
przepisów ujmujących w odpowiednie ramy życie obozowo-campi.ngowe w kąpieli
skach i o zalecenie ścisłego przestrzegania tych przepisów przez organizacje.
Równocześnie Komisja Uzdrowisk Nadmor
skich zwróciła się do Ligi Popierania Turystyki i Ligi Morskej i Kolonalnej z propozycją wszczęcia starań w kierunku pia
nowego rozbudowania życia obozowego
nad morzem.

Zbiórka na $ci gacza okręgu łódzkiego
im. wicepremiera inż. E. Kwiatkowskiego
ogarni-a coraz szersze warstwy społeczeństwa. Ostatnio po ogólnym zebraniu organizacyj robotniczych, zwołanym z inicjatywy Stow. b. Więźniów Politycznych P.P.S.
dawn. Fr. Rewolucyjnej, na którym jednogłośnie uchwalono opodatkować się dobrowolną składką na $cigacza łódzkiego, dowiadujemy się o nowych ofiarnych czynach
społeczeństwa. Oto czterdziestu pracowników umysłowych Państwowego Monopolu
Spirytusowego, Oddział w Łodzi, zdając sobie dokładnie sprawę z ważności dozbroJenia Polski na morzu, postanowiło drogą do·
· d no pię·
browo1nyc h op ł a t d0 da ć Jeszcze
Je
kne ogniwo do łańcucha ofiar w postaci

Sw :ęta w Górach

Jak

~dyt z jeci1nej strony
rząde~ r;o kąpielisk,

Szeroką strugą wpływą1· ą
-

--------------------~---~

zos•anie ui.;•e"' karbg dgscgpling

W ubiegłym sezonie według przepro·
vyadzonych prQ..'#izorycznie obliczęń. nad
morzem przebywało przeszło 12 tysięcy osób w obozach. Cyfra ta dowodzi, jak
szybko życie obozowe się rozwija i jak
wielkie przybiera rozmiary. Niestety jednak akcja ta nie jest należycie skoordynowa,na i wskutek tego wprowadza chaos
i nieporządek do normalnego życia gości
kąpieliskowych podczas sezonów letnich.
W różnych punktach kąpielisk rozmaite
organizacie wojskowe, szkolne, akademickie, sportowe, zawodowe itp. urządzają
swoje obozy, a także prywatne osoby roz
bijają campingowe namioty na własną rę
k~ w ;.owolnie wybranych miejscach i nie
są ·K1\powane żadnymi przepisami.
uporządkowanie tego życia i należyte
jq;o 1 ozbudowanie jest jednym z waż
nie.jszyd1 postulatów naszego wybrzeża,

, • ..,,,...„ ...„ ......„

tel.

obozowe nad morzem

lłEZULTAifY.=•.

Głoszone od kilku lat ułatwienia pra- się ono wszystkim, gdyż pani domu co
cy w gospodarstwie domowym przez odpo chwilę zrywa się od stołu, bo jeszcze 0
wiednią organizację i rozplanowanie za- tym i owym zapomniała.
.
jęć jak dotychczas - nie\vielki znala
Reakcja na skutek przepracowania
zły ·oddźwięk u naszych pa11 domu. Uwy- przychodzi jednak dopiero w pierwszyr.l
datnia s:ę to szczególnie jaskrawo w okre dniu świąt. Gospodyni zamiast podtrzymy
wać miły nastrój świąteczny, załamuje si-;
sie świątecznym.
Zamiast rozłożyć sobie przygotowani1 psychicznie i kładzie się do łó:żka, bo rzeprzedświąteczne na· okres co najmniej 3 ty czywiście czuje się fatalnie.
.
godni, większość naszych gospodyń przeCzyż nie ma na to rady? Czy me mo ·
cenia swoje siły i zostawia wszystbe pra żnaby prania bielizny urządzić już na 2
ce dosłownie na ostatni tydzień. J.:szcze tygodnie przed świętami i w sp~koju ją
w wigilię, kiedy i tak jest nawał pracy z uprasować i poukładać? Czyż me można
przygotowaniem wieczerzy, przybramem pierników upiec już na miesiąc przed świę
choinki itd„ widzieć można gospodynie za tami?
jęta w najlepsze myciem okien, ~zorowaPodobnie jest z robieniem porządków.
niem i pieczeniem ciast. Rezultat iest oczy Można część mieszkania (najmniej używa
wiście opłakany, bo wieczerza -wigilijna z ną) j.uż t~~a~ .gmn.t~wnie. uporządkowa:~
biedą gotowa jest 0 godz. 8 wieczorem. tak, ~e .P~z?1e1 posc1er.a się tylko ostatm
Domownicy są zniecierpliwieni długim cze kurz ~ sw1e70 w~pastu)e podłogę .. Tak sa~
kaniem, a sama gospodyni tak zmęczona i m~ p1ec~e~~~ c1a~t n.ie. zos_taw1amy n~
zdenerwowana, że nawet niezdolna jest u- dzien ~1g1h1ny ..~ 1 zecie~ ~ozna to. ~ . .P 0
śmiechnać się na widok śliczneg-0 upomin wodzeniem zr.ob1c w ?z1en pr~ed~t~IhJny.1
ku ofiarowanego jej przez męża, czy dziel
Z~razerwuimy sobie ostatni dz1en ."Y~~
ci.' zamiast miłego, serdecznego i beztro- łączm.e .d? tych prac, ~tó:e rceczy_w1sc1
!ikiego nastroju, znać w całej rodzinie wy wczes~11eJ ~ykon.ane byc me m?gą 1 któr~
raźny przymus i zdenerwowanie. Udzie!::i b:zposrednio związane. są z .:v1eczherz~ł wh1
g1li1ną, z przygotowa111em roznyc _mi Y~
niespodzianek itp. Przekonamy .się, . ze
dzięki racjonalnemu rozplanowaniu za1~ć,
wieczerza będzie ·na czas, a wszystko inne przygotowane w spokoju, bez niepotrze
9-cio i 16-dniowe
br•ego bałag1•m i wyganiania dzieci i .męwycieczki
ża l clornu. A c-0 najważniejsze - pani do
oraz po byty ryczałtowe
n:u nie bęctzie odczuwała zmęczenia, nie
f't·ie i najbliższym radosn~c:-h
Zakopan~m zepsuje
świąt. Przeciwrie - ogarnie ją przemozne
zatlnwolenie z r.okonanej pracy. Każdym
drgnieniem sweizo serca dzielić będzie .ra
~
dość swojej „gromadki",
a składane 1e1
życzenia wesołych i zdrowych świąt prze
staną być czczym frazesem.
pobyt w pensjonatach. I ~ub li kate·
gorii, szereg atrakcy1 1 ro~rywek, \
zwiedzanie odzyskanych terenow

t.edź, Piotrkowal&a
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SpOłeczna

łót•k1ch arty~~ów

Ubezpieczalnia
197-65
Tow. PrZeciwżebracze 277-62

WYSTAWA ZBIOROWA
1tlastyków ora~ wystawa pośmiertna pm śp. (VImelega
Sprusiaka w l<>kalu IPS'u, Pnl'k ~icnkiewicza.
-'\
WYSTAWA OBRAZóW art. mal. prof,

o yRo K
wRZYMIE
AAR i

&

.

w·

A. T. WIPPLA: „Nasz krajobrnz, góry~
morze" - przy ul. Piotrkowskiej 113 otwarta od 10 r. do 10 w. Wejście na FON.
SALON SZTUK PIĘKNYCH KARO·
, LA ENDEGO, Nawrot 8, tel. 153-55

.
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!TYLKO

er.
miesit;r,zn -e

2.50

27. XII. - 5. I. 1939 r.

zł.
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lcosztufe abonament „ECHA ··

'Z odnoszeniem do domu

:nformacje i zapisy:

,Prenamcretę

Wagons -Lits ff Cook

urna.wiat

możn~

e.I kat d e g o d n i " miesiąca.

Zwirkł 2 (Karola) - tel. 182-48•
Spec. chorób wenerycznych, Bek~nalnych I skórnyrh
PIOTRKOWSKA 45, tel. 147-44
JAZZ-DANO okazyjnie do sprzedania. Pioirkow
Piotrkowska
11 - tel. 102 • ~9l.
ód
ź,
PIOTRKOWSKA
68
(włosów) PRZEl'ROWADZlł, SI.Ę: NA ULICE
Leczn. chor. wener., skórnych I seksualnych ska 92, w lok.a'.·~ ~ow: Muz. C~iooi!ia, zgłaszać
łft1 odblone w admial11traejt Żwirki 2 (Knrolał
telefon 170·70.
A
,t~~;'.28 Kobiety I dzieci przyjmuje kobieta-lekarz. się we wtorki 1 P1ątk1 7- 9 w1eczor.
l•b PiotrlcowPlca U prennmerRta wynosi 2 10 · !Ił.
Czynna od 9 rano do 9 wiecz.
i
Pri:yjmuje od g.
i od
w ee~
p
R A D A 3 zł.
4 ZŁ TRWAŁA ondulacja grube loki, naturalne i
_ ___
___ _
. fale w firmie „Stanisław", Główna .33 - Uwa~sws~
I .
10NDULAC!A trw~a kompl~.5 ~-z $waran1ga w podwó~u.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Przychodnia \łv enero og1czna cją, grube naturalne loczki 1 szerokie fale
leczenie chorób 1.enerycznych i skórnych
„ Józef". Nawrot 54-a tel. l91 -85
DUŻE Zakłady Mechaniczne poszukują o<l zaraz
ZA WADŻKA J,
. telef. 122·73
-- Wj~kwalifikowanych frezesów i tokarzy. Podabratn?ą dłoń
czynna od 8 rano do 9 wiocz.
SPRZEDAM Pateion marki .,Odeon" z 40-ma nia z zalączonymi odpisami świadectw należy
Dla pań oddzielna poczekalnia.
płytami tej samej marki ul. Rokicińska 9 m. 11 kierowa&: Zakłady Połndnłowe w Stalowej Wo Złóż ofiąrę
'
PORADA 3 ZLOTE,,
Woszcz.vński front I p.
'.·i, Dyrekcja Zakładu Mechanicznego.
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Podaj

bezrobotnym.
na Pomoc z·mowa

IAT NA KLISZY FOTOGRA.FICZNEJ.
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W Czerniowcach dwaj studenci dokonali
zamachu na szefa sądu wojskowego pułko
wnika Christeu, który wydał liczne wyroki
śmierci na członków żelaznej Gwardii. Płk.
Christeu odniósł tylko ranę pleców. Obu
zamachowców aresztowano. Są to: Leonid
Lututovici i Aleksy Rachmistiriuck. Obu
grozi kara śmierci.

dla

,._. .~ _ __..:__ ,_ _
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Pi1\V~i0DU DOIS&1ego

na Wystawie w nowym Jorku

Na otwartej w tych dniach wystawie w Instytucie Propagandy Sztuki w Warszawie,
zwraca specjalną uwagę seria siedmiu historycznych obrazów, zamówionych dla sal
honorowych polskiego pawilonu na wystawie w Nowym Jorku, ilustrujących 7 momentów z historii polskiej o znaczeniu ogól no-europejskim (powstanie Państwa Polskiego, chrzest Litwy, Unia Lubelska, i odsiecz Wiednia), bądź też, w których Pol
ska przodowała w dziedzinie rozwoju idei demokratycznych (przywilej jedleński, kQn
federacja warszawska, konstytucja 3-go maja). Autorami tych obrazów jest 11 człon
ków Bractwa św. Łukasza, którzy podporządkowali się idei wspólnego dzieła, tworząc siedem kompozycyj o jednolitych walorach. Obrazy malowali: B. Cybis, B. Fry
drysiak, J. Gotard, A. Jędrzejewski, E. Kanarek, A. Michalak, S. Płużański, J. Podo
ski, T. Pruszkowski, J. Zamoyski i J. Kubicki. Poniżej reprodukujemy wszystkie wy
mienione obrazy.

Premier Daladier (x) otrzymał votum zaufania Izby Deputowanych, mimo przejścia
do opozycji socjalistów· i komunistów.

Nad

rzeką Ebro ~.

Bolesław Chrobry, witający

Ottona III,
ciecha w

pielgrzymującego

Gnieźnie.

boso do grobu

św.

Woj-

Rok 1000.

LEONID LUTUTOVICI

General Vation,

zwycięski dowódca powstańców, na punkcie obserwacyjnym w Sier
ra de Cabats nad rzeką Ebro.

Min. Piro'-V wraca do Afryki

Nadanie przywileju zwanego Jedlnińskim (Neminem captivabimus). Rok 1430.

ALEKSY RACHMISTIRIUC

Niesamowite przeżycie

J

Chrzest Litwy Rok 13811

---ooo,-'

"~·

Unii Południowo-Afrykańskiej Pirow odjechał po zwiedzeniu Anglii, Niemiec,
. : p 1row
·
Francji, Włoch i Belgii z powrotem do Kapszta d~· Na zd'1ęc1u
. ( na lew~ ) tuż
rzed odjazdem z dworca londyńskiego prowadzi wesołą rozmowę z mm. kolonu Malp
colmem Macdonaldem (na prawo) .

Z

uilll.

Szkolne warsztatu

DlOd~li taiatą.:gih·

•

Pasażerowie angielskiego samolotu pasaierskiego, który przyleciał onegdaj nad }~t
nisko Croydon, przeżyli niesamowite chwile. Okazało się, że koła podwozia nie dały
się wykręcić, wcbec czego ciężki samolot
nie mógł lądować bez ob.awy zupełnego
strzaskania. Samolot krązył godzinę na
lotniskiem, które zapełniło się strażą po·
ną, autami pogotowia i:atun~?~ego J?Oli
cją. Pasażerow!e. goto~~ byh JUZ na snuer: ' Kaliski teatr im. Wojciecha Bogusławskie go pod dyr. Mariana Lenka chcąc upamięt
kiedy w ostat01e1 ch~b zdołano uruchomiać nić rocznicę bohaterskiej obrony Częstochowy przez Kapłana-Rycerza ks. Augustyna
mechanizm, wy~ręca1ący koła z po~w~ · Kordecldego wystawił na swych deskach sztukę p.t. „Ks. Kordecki", która ze wzgtę
Po wylądowaniu :irtystka Fr~nces ~ ó x du na dos~ałą grę artystów i reżyserię zyskała sobie zasłużone powodzenie. Na
(na lewo) zaprosiła wszyst~1ch pasazer w
zdJ'ęciu fragment ze sztuki - ~na przysięii ks. Kordeckie20.
d,Q hQte1µ1 g~ie i~h u.t1l~Y1' ~Pf-lUe!lJ.~
- --
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