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• 1~n.ed tekstem t.j. 1-sza strona óU gr.
la w. m-m 1 iam. str: !\ łam: w tekście
GO gr„ m•krologl 41) gr., zwyci. 15 gr.
; \rvna 1(. tamów. drobnt' 12 gl'. za wy·
tuz, dla poszuk UJ'łCYCh pracy 10 gr.
najmniejsze oglos"enie 1.20 gr„ dla
·Oz!'obot. 1 zl. Dgloszenia dwulrnlorowe
·• 50 proc: drożeJ, og·l•1szen!a zugraniczne i tróJkolorowe o HJO prHc. drnżeJ
.głoszenia ad wok~tów ryc·•ałlrm :!5 zł.
.;~ny ogł0Hze1i niedz1elnyc·h 1:111 o :!5 proc.
-<
droższe.
W w~dan'u ogólnopolsk"m:
t Za 1 w. m-111 w. l lamie ner 70 m-m.
<•tr. 5 lamów) -1 zł. drobne za wyraz 24 gr
Za tei;min druku i treM ogłoszeń
admipistracja nie odpowiada.
P K. O. Nr. 602.880

ł.łldf ooniedzlałek

20

żgdów

19

pocztowa. nlszoi:ona.

l!ru:fn~a 19~8 ,"

got6wltlł.

w nowej lładzit!:. l'liej1łliej.

PPS Z

BUNDEM

obej1••ą rządy na. ratuszu
Rozbicie list i slaba frekwencia polskich wyborców.
ŁóDż, 19.12. - Wyniki wczorajszych
wyborów do Rady Miejskiej w Łodzi są już
Z:Jane w ogół1lych i.arysacb. Zwycię_stwo
odniosła lista PPS. i sprz}latlierzony z nią
żydowski „Bund". Obie te partie będą mia
ly bezwzględną większość w nowej Radzie
Miejskiej i one też wybiorą prezydiitm Zarządu Miejskiego na lat 10.
Stronnictwo Narodowe wykazało znaczny spadek ilości otrzymanych głosów. Obóz
Narodowy tłumaczy to dezorganizacją swego aparatu w przeddzień wyborów.
OZN., który wystawił swe listy tylko
w trzech okr~gach odniósł duży sukces,
przepr-0wadza1ąc 11 radnych. Należy wyrazić zdziwienie, dlaczego OZN. nie wystąpił
z~ swymi l!sta~i we wszystkich okręgach.
~1ewątpli~1e ltsty te zyskairby znaczną
tlość głosow, sądząc z wynikow uzyskanych w trzech okręgach. List OZN w innych okręgach nie mogły zastąpić listy o
innych, nieraz bardzo długich i powikła
nych nazwach. Listy te rozbiły tytko głosy,
a nie dały żadnego efektu. Gdyby OZN.
wystawił listy
we wszystkich okręgach
można było uzyskać 18-20 mandatów.
Brak list OZN. spowodował pośrednio zwy
cięstwo przeciwników.
Polski element w głosowaniu wziął udział zaledwie w 50-60 procentach. Natomiast frekwencja żydów wyniosła do 90
procent. Również frekwen~jR Niem~ów była bardm duża. Listy polskie (Str. Narodowe i OZN) zebrały dlatego stosunkowo
mniej głosów. .
.
W nowej Radżie Miejskiej rasiądzie 20
żydowskich radnych (Butid, Aguda, Sjoniści i 3 z PPS). Stanowi to niemal czwartą
część ogólnej ilości radnych. Odbije się to
niewątpliwie na stanowisku przyszłej więk
swści wobec szeregu zagadnień.
WYNIKI.
ŁóDź, 19.12. _ Dalsze obliczenia wyników wczoraj.szych wyborów samorządowych w Łodzi przyniosły pewne zmia;:iy
liczbowe w stosunku do danych, jakie wydrukowała dzisiejsza prasa poranna.
Wyniki ustalone przez okręgowe komisje wyborcze dla poszczególnych list przed

noczenia Narodowego 12, Niemcy 5, Bund OZN - 1. Okr. X- Niemcy - 1, ~PS - 11, Sjoniści - 3, Aguda 3 mandaty.
2, Str. Nar. - 1, OZN - 2. Okr. XI _
Niemcy - 1, ~PS - 3, Stron. Nar. - 1,
UKŁAD SIŁ W POSZCZEGóLNYCH
OZN - t. Okr. XII _ PPS _ 3, Str. Nar.
OKRĘGACH.
- 1, OZN - L Okr. XIII - PPS_ 3,
W poszczególny<.;h okręgach układ sił Str. Nair. - 1, OZN~ .1.
przedstawia się ja·k następuje:
Okręg I - PPS - t manda·t, Bund _
NOWI RADNI.
4, Sjoniści - 1, Aguda 2, Okr. II - PPS
W poszczególnych okręgach mandaty
- 3, Stronnictwo. Narodowe - 1, Bund - uzyskali: Okr. I • .Tomaszewicz (PPS), Mil
2, Sjoniści - 1, Aguda - 1. Okr. III - man, Zygelbajun (Bund)~ Holenderski, WiPPS - 3, Str. Nar. - 3, Bund - 1, OZN rowski
(Poale-Sj<>n), Lewin, Lipszyc
- 1. Okr. IV - PPS - 3, Str. Nar. - 2, ( Aguda), .Tartakower (Sjoniści). III. Bund - 2, OZN - l. Okr. V - Niemcy Zajdlowa, Pietrzak, Ju11„cza1k (PPS), Cie- 1 ~PS - 3, Str. Nar. 2, Sjon. - 1, 'chański, Krężel, Kowalski (S. N.), DutkieOZN - 1, Okr. VI - PPS - 1, Str. Nar. wicz (Bund), Mazurowski (OZN'). IV. - 1, OZN - 1. Okr. VII. - Niemcy - 1, Krzynowek, Strzelecki (PPS), dr Kostkow
PPS - 3, Str. N.ar. - 2, Bund 1, ski, Dymek (Str. N), Morgenfoal.er (Bund)'
OZN - 1. Okr. VIII - PPS - 1, Str. Rozenberg (Poale-Sjon), Wasilewski, KaNar. - 1, OZN - 1. Okr. IX - Niemcy - zimierz (OZN.).
1, PPS - 3, Str. Nar. - 2, Bund - 1,
V - Wentlano (Niem. Zw. Lud.)', adw.

1
Skład łódzkich rad
Wybory 27. 5. 1934
mand. głosy

c·

·• ·

•

•

•

27. 9. 1936
manel. głdsy

..,

4

•

Bund i P-Sjon lew. • • •

3

Niemcy •

1
•

•

•

wVRI'k"I w warszawle·

1

(8.211)
(21.160)

18. 12. 1938
mand.

I [I([

32
18
12
ll
5

t'Jiemcy

(23 686) Sjoniści
( 16.271) Aguda

6

5 12

miejskich

Obóz Narodov:y
• • • 39 (98.361) 27 (77 831) P.P.S.
P. P. S .
. • • . • 5 (22.284) 34 (94. 956) Str. N.
~entrum polskie (BBWR) 10 (29.890)
(17.291) OZN.
Zydowski blok wyborczy, 10 (34 071) 3 (25.434) Bund

.JJOUlsci •

Kempner, Głowacki, Kacperski (P:PS),
Szwajdler Franciszek, Bukowski (S.N.),
Kra.usz (Sjon.), Duszkiewkz Mieczysław
(OZN).
VI - Walczak (PPS), Czernik (Str.
Nar.), Kufoi&k (OZN).
VII - T·eutiner (Niem. Zw. Lud.), S1a
wińs1ki, Zajdel, Klimkiewicz (PPS), Grochowski, Wyrzykowski (S.N.), Eichler
(Bund), dr Reich er (OZN).
VIII - Brzeziński (PPS), Grzegorzak
(S.N.), Malinowski (OZN).
Tzw. ,,Wenus z pola buraczane
IX - Brauer {N.Z.L.), Goliński, Pot- ta d.o tllllz-eum, ja'ko st ·
kański, Sknydlewski (PPS), Szulc, Rataj· okazała się dziełem
czyk (S.N.), l\fajzner (Bund), Wołczyń Cremonęse.
ski (OZN).
la ar
X - Nierode (N.Z.L.), Krucz.kowski,
Sobczak (PPS), Bednarek (S.N.), B
oki, Miliński (OZN).
,
XI - Schwemm (N.ZL.), An
-~·
Starczewski, Grzelak (PPS), • .A*ii
.
1
(S.N.), Sobociński (OZN).
'
·.
s.kf-· n
ał dziś rano dolary
XII - Szmer-0wski, Domaradzki, - \.a- .~
, funty szterlingi po 24.63, frnn
bała (PPS), Dębiński, Marciniak ($.N.),
·. ajcarskie 118.75, franki f' ~ -·•·
Kuźniak (OZN).
..
~7, ·liry włoskie 18.30.
Xlll - Matula, Kukiulski, Furmanek
(PPS), Belka (S.N.), Ortel (OZN). '
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CITTA DEL VATICANO, 19.12. W czo
Z kolei odczytane> wspomnienia po·
.raj w 'położonym na terenie ogrodów waty- śmiertne o dwu włoskich członkach akadomu Piusa 41-go jako w siedzi-, demii. zmarłych w ciągu ostatniego roku.
4
I
bie papieskiej akademii nauk odbyła 3j~ Następnie zabrał głos Papież, który wygło
·
inaugur.acja trzeciego roku akademickfegp J ,~ił przemów'enie, trwające 45 minut. Na
WARSZAWA, 19.12. - Dog. 11 przed
W Warszawie dotychczasowe oblicze- w obecności Piusa XI.
,.. tws~\i)ie, Ojciec św. wyraził swą głęboką
południem wyniki wyborów do Rady Miej-1 nia wskazują na to, że najwięcej mandatów
Ojciec św. zjawił się na sali punktti~-~i racl~ć;-· z ~owodu możności rozpatr_Y":'·~nia
skiej w Warszawie, Krakowie i Poznaniu uzyska PPS i OZN, dalej idą Str. Nar, nie i zajął miejsce w fotelu.
Wys4tchal z.:l-!Fon>'.:n:1 '"':·21?.ecnych czasach ~1~zk1ch,
nie były jeszcze ostatecznie obliczone.
i ONR.
.r
, '
•
sprawozdania r~~zn~go, złoż~negt>I • itrzez. ,~1~r.przyf:a:1cycti~~f.1.9:r.s!.e~ze na~k1 .1 spoprezesa akadem11 OJC.a Gemelh ~~ektora ka,r 1<?!,~em~,_ aostr~tYJ;'j?~,U:J?~m~~~amu: Dal
pUłkOWnika rU mUJńSki&gO. tolickieg? uniwersytetu. w. Medi'?l-aJiie . .Pv ?~~c_z~s-~'.,m~wy ·p.O:nvicy;ł_~:~e~ roli_ n~u

A 1-eszcze n1-'e

-

gu odczyta~JU
spr~:vozdania~. 1lus~r~iącego~o„-,~~J ~ rntę,e~~:-:°r~z na:~1.ąi;~ł:. ~!'1'. .yo~.~ .~4
czną dz1ałalnosc
.;Y.~rbum. ~·
~.n.~dll sv:r. ~1' ~ap!~,,.

~-.-;

1

Will• IP•lł

akadem11, OJCiec Gemellr
E.\!\
wręczył · Papi-eżowi dwa tomy publikacji ~k~da~: lf~ec~fi~ z:tcze~1a swiąt~!fle.~łJ...
stawiają się następuiąco:
łraszny
naukowych, wydanych przez akademię w SWJ~d~zył', ·:ze ~\~1ęta..:.1J~OZ~Wt. N~r0Cfolep1~,
PPS. i kl. zw. zawodowe - 32 mandaBUKARESZT, 19.12. - W jednym z się wczoraj wypadek, który wywarł wiei- r. ub. Następnie Papież wręczył nagrodę są sw1ęte.m .luóz1 na~1.k1.' .~;~}lYo:V.t.t..P.1 Boze
dy, Stronnictwo Narodowe 18. Obóz Zjed- nocnych dandngów Bukaresztu wydarzył kie wrażenie w szerokich kołach stolicy l·ewego im ienia profesorowi farmakologii na Nar~dzeme i est przyJS".Jetłf.~na s~t ,.Stw.0
Rumunii. Kuzynka znanego polityka rumun ~unii•, ersytec:e w Gandawie dr. kor. Heyman rzyc1ela wszy.stk1ch rzec~f. . +, warta~/i, ktoskiego pan~1a Lahov~9' zapalając papiero !sowi. N~groda p.rzyznana ~o.~tała pr.of._ Hey r.e: s~ przeclm·otPm ?a~lan nauk?w.~ch. NaNiem~eckie;
W
sa przez meostrożnosc podpaliła własną mansow1 na wniosek kom1si1 w ktorei za- . .'.'!.•zL1iąc do ~agadn1en .geograh~znych .Pa'
suknię, która pomimo natychmi~stowej po 11si.ad~'. ?1. in. polski czl?nek akademii pa- pie~. _wspomniał o swe.eh z~m1łow~n'.ach
mocy obecnych cala zosta)a obięta plom 1e pies.,1e,1 prof. Godlewski. Nagroda ta w ro- alp1.11stycznych oraz -0 tym·, ze dop1e10
niami. Ciężko poparzoną p. Lahovary od-) ku 1940 przyznana będzie za najle.pszą pra
.
n.a ~zczyt~ch ~ór.
.
wieziono do szpitala. Płk Vulturescu szef i cę a~tronom:czną, ce!em uczcze.nia w te'l p~jął ~n~~zeme 1 głębię . mek t.oryc~. us;ę
sztabu 2-go korpusu armii, który towarzy s1~osob"~(leqo:!nych zainteresowan tą nauką ,po~ ~ibh]nych ..Na zakon.c:z;e,~ 1 ~ Ojciec sw.
1
szył p. Lah0vary popełnił samobójstwo.
I P.usa i.I.
udz1eltł wszystlom błą.gosław1en~twa.
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dr. Frank
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STAROGARD, 19.12. - żona robotnika rolnego Jana Nadolskiego, iamieszkałe
go w Dolnych Malikach koło Starej Kiszewy, powiła trojaczki płci żeńskiej .
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W Polsce bawił minister Sprawiedliwości Rzeszy Niemiecldej i Prezydent Akademii
Prawa Niemieckiego, dr Frank, w związl<U z dorocznym posiedzeniem grupy niemieckiej i polskiej pcrozumienia prawniczego polsxo - niemieckiego. Na zdjęciu - fragment z przyjęcia wydanego na cześć m·n. Franka przez ministra Sprawietfiwości
Grabowsldego. Siedzą ori lewej - przewodniczący grupy polskiej porozumienia
prawnicT<:~o polsko - niemieckiego Mar-szalek Sejmtt prof. Makowski, minister
Sprawiedliwości R;:: -:;-zy
Niemieckiej drFrank, minister Spraw Zagrahkznych Beck.
Po zwiedzeniu Bi:::łowieźy min dr Frank wyjechał do Niemiec.

W Pargżu mróz

Lic.~ ne

w .\, padki

oJrnrożeń.

PARYŻ, 19. 12. Fala zimnego )!lOwietrza nawi edziła 0 1kolice Paryża. Wczoraj rano temperatura wynosiła 8 st., po południu nastąpiło te1kkie ocieplenie. Wieczo
rem ponownie się ozi~biło. Stwierdzono
kilka wypadków odmrożeń, nie było jednak
że żadnego wypadku śmierci z zama1rznlę

cia.

Czoł0we arcydzieło polskiei produkc.ii fi1111owej.
WSPANIAŁY śWIĄTECZNY PROGRAM!
MILIONY czytały emocjonującą. powieść DOŁĘGI-MOSTOWICZA
.
.
f.ULIONY zachwycać się będą frapującym filmem
Reżysena: M1c~ał Waszyński

„.

Ceny miejsc na
wszystkie seanise od

'li'

tyfułowej mistrz sceny i ekranu KAZI
ERZ 'NOSZA STĘ:POWlSKI
.
W pozostałych rolach głównych: E. BARSZCZEWSKA, J. WĘGRZYN, M. ćVv'J~bl'J~KAJ
i JACEK WOSZCZEROWICZ.
Nad,program! Tygodn}k a.raz iR~omka PAT,

roli

W tych dniach odbył się w Londynie wielki banl,iet Związku Prasy Zagranicz:tej z
okazji 50-letniego jubiłet$zu istnienia organizacji. W czasie bankietu premier Chamberlain wygłosił wielką mowę, która odbiła się głośnym echem w prasie całego
śwfata. Banki~t z.ostał zbojkotowany ,przez ambasa<f.nra niem'.eckiego w LQndyriie
i ~szystkich dziennikarzy niemieckich przebywających w stolicy. w Anglii. fakt tern
wywołał komentarze o peglębieniu się rozbieżności między oboma pa{tstwami. Na
zdjęciu - ambasador R.P. w Londynie hr. Raczy1iski (na prawo) w rozmowie z aiabas~orem sowieddm Majskim na bankiecie Związku Prasy Za1!raniczne}
I
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MASKI LORDA BLANKENEYA

Wiel·ki film z dziejów rewolucji francuskiej
oparty na znanej powieści baronowej Orczy.
W rolach głównnych: BARRY K„ BARNES i SOPHIE STEWART
Następy program świ~teczny: BOOLOO i BUSTER KEATON w komedii p. t. „HEMIK".
Początek seansów o godz. 4-ei

0!2'rom zgrozy i sensacji„. FILM KTóRY I
WZRUSZA, PRZEJMUJE I OSZAŁAMIA:
(-) Powołują: się na k<>munikat PAT'a w spra
wie
aided'a!faires
• memoire,
złożonego dnia 16 Inn. przez
Nadprogram: PIĘKNA KOMEDYJKA
charge
R. P. czr" . towackiemu ministrowi spraw zagra11 irznnh, r.z~~1~młow'!ickie bfor.>
po po. w soboty i niedziele o godz. 12-ej. prasowo stwie.rc1za, że okolicimości, na które wskazuje aide . meeno~re r7.1)pu pol kiego, hęd, pn;edmi-0te•n •zczcgólowego I n.ajhnH:hiej sutowr''O do.
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<'hodzeńia.

Rząd czechosłowad<l przez usta prezesa rady
ministró.w ~.mini·t•:a <praw ~-agra:niczn:·ch stwierdz;a
ponowme, 1z pragnie poc11:ymc loJalne 1 ezczere wyW
okowach lodu 1 ·iłld, aby osiągnąć dobre sto unki ze wszy-·l,imi
sąsiadami. a więc także z Polsk~. podkreślając zaTOMASZó W MAZ. 19. 12. - Plltca W razem, że n.a terytorium Czechosłowacji nie będzie
okolicy Tomaszowa stanęła. Grubość lodu tolerowana .żadna. ~da irrec~enty5tyczna, s~iero
dochodzi do 25 cm. W niedzielę wieczo- wan~ przeciwko Jak1emukol.w1ek olremu panstwu,
.
. a więc tym samvm i przeciwko Polsce.
rem zanotowano w Tomaszowie 18 stopm
·
(-) Anglia odmówiła udzielenia Czechosłowamrozu.
cji dalszej raty pożyc.zlci.

w· rozmaitych o r dk aCh POISk ·1. WB8[J ~Ył~ 1~ ~łO~Dl. mfOlU. wró~l)z i:~zJ~~~t d~a :~u!:~:· ::ys~~i::s:~t, z:~

Łódź, 19 grudnia. - 0 W dniu wybo·tjezdniach, murach i bramach, na obcych
ró.w do Rady iei's·kic1' ZJ awił się nieocze- afiszach, nawet na szrbach W''Stawow„r-h.
J
J k1v-:any W t~k1ch, rozmiarac~ przez ~ad~ą Sporo napisów umieścili
agitatorzy Stronz hs.t :-- soiuszniik, względnie przec1wn1k. mctwa Narodowego. Na przedmieściach
Na 1m1ę mu było mróz.
prawie niepodzielnie p.nc,„ r
. 111 ~1 117 e"
. Wpłynął on zdecydowanie na frekwen- P. P. S.
CJę. W lokalach wyborczych było tak prze
M.

że ~oww~y

~dz~Kh ra~ WGOD~NACH POPO~u~.

Iw okręgu

1 około 30 proc., w okr. 4 --od
42-66proc. Okręrrb 3 słaby, w J"edny1n z
obwodów głosowało zaledwie 16 proc. Na
ogół przebieg wyborów spokojny. Zanoto
Iwano kilka bójek zwłaszcza z członkami
Stron. Narodoweg~. W okr. lO-tym aresztowano 2-ch członko'w PPS.

I

13

dy dla swych planów < migrarvjnych.
(-) W niedzielę w porcie Zecbriige pękł olhrzymi zbiornik, zawierający 4200 ton płynnej meStan pogedy W l.fłdZ~,
lasy. Spiętr.i:one fale cieczy rozlały się błpkawicz.
ó
nie, wywnt:ając drugi wiornik mda>y o zawartoŁ DŻ, l9.l2. - Dziś 0 godz. 9-ej rano tern- §ci 2200 ton oraz zbiornik, zawierający 550 ton
peratura w śródmieściu wrniosła 16 stopni po kreozotu.
niżej zera, najniższa w nocy 19 stopni poniFale poł,czonych płynów zwaliły nas1ępnie mur
żei zera. Barometr wy.kazywal ciśnienie 762 instalacyj koksowych oraz kilka wagonów z koksem.
~/~~~~l~~~· s~~d~k~a w stosunku do <inia DO
Szkooy wynoszą kilkanaście milionów franków.
(-) W sali kolumnowej Pałacu Staszica od.
Wiatry Dółnocno-w~cho<lnie.
było się uroc:zyste d<>roczne ubranie akademii
, nRk
stęp wybitnych uczonych i techników z całego kraju.

:_o

~R ----------------~---------~-------

~~~m~~k~re qrom~illo~kriey ~

Stronnie,
w
.•
nych tylko pojedyńcze osoby.
Lepiej doŁ<'>Dź, 19. 12. - Godz. 18-ta.- Godziriy
pisały przcdn:i~ści~ i. ?zielnice robot1~icze.1p~południowe wcale nie wskazywały n a , B y l y
z.~.P. Musioł
(-)w Warszawie ztnB!rł Edward Kuryłło, byJy
Tam b~ło m. 1.11e.1 bo1azltw_ych na skutk. I m. ro większe zainteresowanie wyborami do Ra.
'
*'
\
kierownik baletu opery warszawskiej.
Sędzic wOkręgowym
w War~zaw1e
tozu. śro"d mies~te i:a tom.i_as t oraz . d zie l nice I dy Mie_iskiej. Mróz trzymał nadal w żelaziii
-~cv
• • cz;yła się wr-0zpraw1
sprawie fał~~rstwa
cieków
o prze"'.' adze .in.tel1genc11 ulękly _się mrozu, nych kleszczach zwłaszcza tych, którzy z/
na 200 tysięcy złotych. Jako oskaiteni zasiedli;
.wykaz_u1ąc_ m.in1malną fr.el~wenc1ę. Znikły racji „złotej niedzieli" wyszli na ulicę.
KATOWJCE 19 12 _ Jak informują ożywioną akcję w największym kole opie- dr praw Marfa11 Stanisław Sm?kowski i Grabow.s~i.
ogonki, w1dz1ane ostatnio podczas wyb o- Ruch znaczn 1· e sie
· k ł I
'kl'
M ' . I
.
p k .
C h ł
Sąd skaz!!! dra Snll)kowsk1ego na karę szesciu
- zwię szy ecz zrn I z . kurator Zw. Naucz. Pol. p. Paweł u- kt rnltura1ne1 nad o1a ami W zec os o- lat więliienia. poahawiaj,c go jednooczcinie praw
.
.
h M
·
row seimowyc ·
arzły tylko posterunki ulic agitatorzy. Tylk~ '.u ~ ówdzie jeszcz~ / sioł, nauczyciel gimnazjalny, pochodzący wacji po zwo.lnieniu p~zedstawio~1y zost~! o~}·wa.tel~ich. na s lat i. zasądzają~ Oil niego po.
policyjne oraz rozdający kartki ideowi kol- rozrzucano pozostałosc1 bibuły wyborcze]. z Zaolzia otrzymał w tych dniach nagle Ido odzna.czema za wybitne zasługi w akc11 wodztwo cywilne w sumie 200 tysięcy złotych. Frekwencja nieco zwiekszyła sie, lecz zwolnieni~ z pracy W związku z tym Ju- zdobywania dla Polski śląska za Olzą. Wspófoskarżokny .Grabowski lskazan~ zosdtalb z.ary hłałporterzy lub też najęci, którzy skwapliwie
1
wypytywa1·1 s1'ę o godz'np
w1'doczn1'e zcro
· d · · b ł
· . ·
.
·
"
. .
.
szerstwo cze u i za przyw aszczenie z -0 y c w
„
t--. - nt~ z_ie nie
Y o w_ lokalac~ a111 ciasno, ani tro Pracy" donosi, że p. Musioł, który Przyczyny nagłego zwolmen1a p. MtJStola ten sposób pieniędzy 114 lvczn, karę dw!kh lat wi~
dzeni na ściśle określony czas.
tez n~e. tworzyły się .ogonki.
przez lata całe prow1dził na śląsku bardzo J nie są znane.
zienia.
. Mróz wptynął zdecydowanie na zmniej
. C1ęzką słu~bę miały posterunki poliooc
(-) W1lZoraj zmarł w Warszawie na anginę
szenie się zainteresowania. Nikt nie tyko cyJne, wystawione przed lokalami wybor-1
pectoris pre'lles Polskiej Akademii Umiejętności
że nie czytał rozklej·onych ostatnio we· czymi O wybo a h ó ·
d .
k
prof. U. J. dr Stanisław Wróblewski, przeżywszy
i apeli wyborczych, ale nawet na wiarniach oraz
lat 10·
·
·
I d ł
(-) Prizelotona generalna zakonu Sióstr Unzunte !llC spog ą a·
cym koksem" na Ultcach
lanek, !ędmwa matka Maria Ledóchowska, iadlłl'S
W godzinach popołudniowych frekwen
·
.
k
h
•
- z Rzymu do Pobki, została prre~ niemieckich celcja nieco wzrosla, lecz do godziny 15-ej
NAPADY NA LOKALE WYBORCZE
W ple a.rn l'OeC
ników na gra.nicy Neu Beitlllchen (naprzeciw Zbę.
była ona.o wiei~ slabsza ~ p~równa~iu .z
WARSZAWA, 19.12. - W Warsza~iel
BYTOM, 19. 12. - W piekarni mecha-1ladnik Berfnold Hollmann ! Herbert Blott z ::::a)d/r:us~~~7:st:~~!:!~~;:1 ;:zi~odzch~~
w~b~r~mt
dho Se1mu, z wygtkiem dzielmc nie obeszło się bez kilku zajść. Prócz nicznej Alfreda Kędziorowskiego w Byto- Bytomia odnieśli poważniejsze obrażenia. ją długotrwałej osobistej rewizji. Zarówno u niej,
0
ro mczyc ·
starć między różnymi bojówkami. napad- miu przy ul. Pocztowej nastą.pił gwałtowny Hollmann zmarł w drodze do szpitala.
ja-k u towarzy&zącej sios-try Zaborowskiej niczego
S'ł
b
h
b
ł
t
k
łt
ż
nie znaleziono. D<>piero po kilku godzinach następ·
JAK GŁOSOW AŁV POSZCZEGóLNE nięto na dwa lokale wyborcze Stronnictwa wybuch.
• ~ 1 a wy uc u. y a a gwa owna, e nym pociągiem mogły odjechać do Polski.
OKRĘGI W WARSZAWIE;
Narodowego. Lokal, wynajęty na czas wy
Mianowicie około godz. 14-ej z nieusta popękały wszystkie szyby_ w ok_nac~1 domu
(-) Wcwraj odbyło się w Lodzl u~zyste prze
W sz
19
d i
G0 d •.
borów,
przy
ulicy
Jedwabniczej
został
zde
!onej
dotychczas
jeszcze
przyczyny
nastąoraz
szyba
wystawowa
p1ekarn1.
Piec
mekaZ"anic
armii swmochodu sanitarnego, ufwidowa15
adwa,
g~ud
n~·
ó zina b'tł. molowany. W lokalu było obecnych tylko pił wybuch kotła parowecro, przy czym 16- c'haniczny został doszczętnie zniszczony. nego pnez Polskie Zrzeszenie Teatrów świetlnych
J a k arł
yo o przew1 zenia mr z z.ro
b
województwa łódzkiego. Uroczystość cozpoczęła się
·
F k
·
ł .'
, d
d dwóch ludzi. Napad .na lokal przy ul. letni uczeń piekarski, Helmut Knappe ż By Szkoda wynosi około 5 tys. mik.
mszę św. w kościde M. B. Zwycięskiej, ~ czym
SWOJle2
r~wenCJa. g os~1ący~n 1 ~o ~; Chełmskiej został .odparty
tomia znajdujący się w chwili katastrofy
Właściciel piekarni w chwili wybuchu przed świętynią przekuano samochód &anitarny
~~ d 1~ ars~aw1e osiągnę a za e wt
.
przy piecu, został na miejscu za•b ity.
znajdował się ró,wnież w piekarni, wyszedł przedstawicielom armii.
od
·
procen
•
·i
I
k
·
STARCIA.
Dwaj·
dalsi
pracownicy
mianowicie:
cze
jednak
z wypadku bez szwanku.
(-) Wczoraj odbyła się w Zgicri:u uroczystość
P O a jemy z poszczego nyc 1 O ręgow
'
·
przekaz_a.nia annii czterech karabinów maszynOtWych
okrągłe cyfry. N aj większa frekwencja byWARSZAWA, 19.12. - Prawdopodob
OQO
u!undowa.nych przez pnzemysłowców 21glerskich.
ł
1 OOO ł
·
nie na skutek zwiększenia się frekwencJ'i
W uroczystości W?ięli udi.i.ał pniedstawiciele
ł
k
4
a W O ręgu
- oko O 1
g OSUJą- ł
·
władz z dowódcf O. K. gen. Thomm#e i staroslq
cych, okręg 10 - 10 000, 13 - 8000, o.; g OSUJących w godzinach wieczornych,
rol.,.gator~1·e
:1 powiatowym Denysem na czele. Po wręezeniu kara·kręgi t6 i 17 - 1000, okręgi s, 12, 14 i ~""'.i~kszyła si~ też i .i~ość s'tarć . . fiajczęIl U
:/łl\
•
u ninów nast1n>ily okoliczn<>gcfowe przehiówienia i
15
6000 kr 1
5412 k
6
scieJ dochodziło do roznego rodzaju gwałdefilada oddziałów wohkowych.
- po
ęg - k
, o ręg430-0 t ownyc h nieporozumień
.
sł!:o::tllnęly
.......
o a..... 1en1~c
(-) Łódzkie To,„., A:pteka.-..v
ob·
pomiędzy zwolen·
.._.
...'&.4
~.-, Ur01""'6cie
-,
5000
k
2 , o 4480
3
' o ręg
' o ręg
)
chodziło 40-lecie <>kr)lcia radu i złoźył-0 hołd paokręgi 9 i 11 - 4000, okręgi 5 i 18 - po ni kam_ i bądź też agitatorai:ni _OZN. i PPS.
WARSZAWA, 19.12. - Koło godz. ś:iie z dwu stron, od ul. Górskiego i od ul. mięci Marii Curie • Skłod-0-w&kiej.
8000. Łącznie około 100 OOO głosujących. Na Pi adze np. został dotkliwie pobity czło 12-ej w nocy wybuchł ogień w pracowni Nowy świat starając się opar.ować poża;.
nek P.P.S.
podręcznej i skladów drukarsk~introliga- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~
REKORDOWE ZAśMIECENIE.
tornkich M. Arcta, mieszczących się w p~
W KRAKOWIE.
Łódź, 19 grudnia. - Nawet mróz, któdwórzu domu nr 41 przy ul. Nowy świat.
ry ta·k zdecydowanie wpłynął na frekwenKRAKóW, 19.12. - Dwa d,ni silnych
cję wyborczą, nie zdołał zmniejszyć nasi· mrozów, dochodzących w Krakowie od 16
Naprzód zajął się dach dwupiętrowego
lenia agitacji ulotkowej. W godzinach po- -18 stopni wpłynęło poważnie na osłabie budyrku składów po czym ogień przerzt.<W91łUIZ9&
A"'Elł~IKI
łudniowych ulice były formalnie zarzuco- nie frekwencji. Do godz. 16-ej frekwencja cił sit do wnętrza.
GDYNIA, 19.12. - Jak już pokrótce do nie do następujących portów: dnia 26.12 br
ne stosami różnych ulotek, list kandydac- nie przekwczyła 40 p~oc. Ty~k? w nie~t?
Ga~zenie łatwopalnych materiałów pr1y
Dakaru, 4.1 1939 r. do Rio de Janeiro,
kich o różnych forinach i rozmiarach, ko- ryc.h obwodach robotntc.zych. 1_ zydowsk1cn trudnym dostępie przez mury otaczających nosiliśmy, wyszedł z Gdyni do _Ameryki Po
lorowych, z rysunkami i bez. Rozrzucano osiągnęła 70 proc. Na1słab1ei głosowało kamit!nic i przy silnyJll mrozie było utru- łudniowej polski transatlantycki stat:k „Pu .-:>:~ 1939 r. do Santos, 8.1.39 r. ~o Montełaski" zabierając na swym pokładzie 400 v1oeo, oraz 9.1.39 r. do Buenos Aires.
ulotki z aut, jak też i przez pieszych kol- śródmieście, gdyż nie przekracza 30 proc. dr.ionc.
pa~aż~rów oraz ładunek 1800 ton drobnicy
Z ostatnie~o portu w podróż powr·otną
porterów.
W Okręgach 2, 3. 4, 6, a zwłaszcza 8 i
statek udać się ma 14.1.39 r.1 a przybycie
Rzadko jednak wyciągano ręce z kie- 9-tym najsiJ,niej agitowała PPS, licząc tam
O godz. 1.30 w nocy pożar jeszc?.e i pocztę.
Pndczas tej podróży s.~. „Pułaski" zawi jego do Gdyni spodziewane jest 8.11.39 r.
szeni, by podnieść z jezdni lub z chodni- na większość. W okręgu 4 na 1500 upraw trwał. Nad ugaszeniem ognia pracowały
ków „bibułę wyborczą". Stąd nic dziwne- nionych głosowało do godz. 16-ej - 500, dwa oddziały Straży Pożarnej, równoci:ego, że gromadziły si~ ~tosy papieru. Przy
obsadzanyc'il stolikach kawiarnianych raz
po raz padały uwagi: „gdybym miał choć
oe101z~ń
1
Sląsku.
jeden procent tej gotówki, !dńrą wnlano
na druk ulotek".
redakt:jćl DIC OdPOłł'ićldft Specjał.
chorób skórn. weneryczn. I seksualn. . KATOWICE, 19.12. - Zmarł.a po dłuż ptud WOJ·ną: b. marsz. Se1'mu śląskie,!C'
UL TRAUGUTTA 9 fr. I p. tel. 262·98.
~
lł0~6:a
przyjmu.ie od 8 - li r. I od fi _ g wiecz. szc:j i ciężkiej chorobie popularna „Cioci;, Ko:rnstanty Wolny, obecny Prezydent R.P .
wszYsTKIMI KOLORAMI.
w niedziele i święta od g - 12.30 po poł. Walt'ska", śp. Waleska Schwertfegcrowa, prof. Mościcki wtedy, gdy jeszcze był dyWARSZAWA, 19. 12. - Ostatnią noc
łt
~
Dla sk6mie chorych godz. amb. od Hl- 11 i 5- 6 w. wła~cicielka restauracji w Panewniku, w rektorem generalnym Państw. Fabryki A10
z soboty na niedzielę w Warszawie wyzychoroby skórne i weneryczne
.-awau
wieku 80 lat. „Ciocia Waleska" cieszyła tów w Chorzowie, wicepremier Kwiatkow
.
tel. 128-75. Przychodnia Wenerologiczna się nie tylko na Sląsku, ale i daleko poza ski, a w czasie wielkiej wojny, gdy Y·
skano do intensywnej a.kcji „malarskiej". żWIRKI 1 c1
Poza farba używano kre!'ly białej i kredek
od 7 - 8 rano I od 5 - 8 wiecz.
• eh
J.C!ZO
?r1cz_vnie J·eszcze zna1'dowala się główna
leczenie chorób weneryczny eh i skorny
~
..,5':ranicami wielką ponularnością
.t'
WIJU.SS • :DBlfTTlft&
koI oro wych.
ZAWADZKA J,
telef. 122·73
.
k•vatcra wojsk niemieckich, marszałek Hi,
Najwi~ksze zclolno<\ci malarskie wykaS W A T ·N J C K A
z powodu swej rubaszności
dt:nbur!! i Lu.dendońf. Mąz· J. e1· zmarł prz.el
czynna od 8 rano do 9 wiecz.
zał w śródmieściu O. N. R. Wszystkimi k~·
•
Dla pań odd:i.ielna poczekalnia.
oraz znajomości wielu wybitnych osobisto- 2 laty.
lorami. a najwięcej czerwonym malowano UL. NAPlóRKOWSKIEGO 65. tel. 172-33.
PORADA 3 ZLOTE.
se!.
Zmarła zdziałała wiele dobrego dla ko
hasła ze znakami O. N. R. na chodnikach,
(Ró2 Lubelskiej), front I piętro
---•
Do miejsca wycieczkowego w Panewni śdołów na śląsku, a przede wszystkim nie
przyjmuje od godz. 9-1 w poł. i od 3-8 w. Dr me~ ffe•ryk Ziemkow1łu ku, będącego własnością rodziny Schwert- szczędziła grosza na utrzymanie klasztu ·v
ChorołtY wHeryei„. moezc>płciowe I skórae fe•YP.rów, przybywały bardzo często roz- w Par.t.wniku. Poza tym wspomagała ]1r;j.
Przychodnia Wenerologiczna '·•• Sier1t•l• 2, Telefen 118-33 m~ite wybitne osobistości, m. in. jeszcze nie b!ednych w gminie. R. i p.
Chor. weneryczne, skórne i seksualne.
Ptr:yjmuje od t - 12 I 3 - 9 wiecz.
Specjalny gabinet kosmetyczny.
w niedziele; i świfła od t - 12 w poł.
Czynna od 9-21. Panie przyjm. lek.-kobieta. O
d
l U B I C "21'
PIOTRKOWSKA 88.
tel. 143-63.1
«A
p O R A o A 3 Zł..
Spec. chorób wenerycznych i seksualnych
--- ·
UL. PIŁSUDSKIEGO 69.
tel. 143-12.
ŁÓDŻ, 19.12. - Dziś około godziny 7-ei ra· leżące obok. Natychmiast powiadomiono straż,
Dr med.
(róg Narutowicza)
no
wyniki pożar w zakładach ślusarskich Jó- która przyjechała w składzie 5 i 7 oddział.
1
7. Q
przyjmuje od godz. 8-12. 13-3 ł 5-8 w.
zefa Oajewicza, mieszcz11,cych się przy ulicy
Tymczasem jednak jeden z robotników 19·
_ w_niedziele i święta od 9-11 rano.
Nowej 16. Ogień powstał w piwnicy, gdzie się letni Franciszek Iiaizler (Tuszyńska 137). spo~~W fabryce dykty
Choroby skórne i weneryczne.
;
znajduje kotłownia centralnego ogrzewania. Oe! strzegłszy kłęby dymru, wyrjoby\\'ające się z
~
MONIUSZKI 2.
tel. 166-35. l r me .
rozgrzanego pieca zapa'.Hy się wióry i drzewo, piwnicy, usiłował ogie6 ugasić, cdnosz;\c przy
TOMASZÓW MAZ. 19. 12. - W fabry
wznowiła przyjęcia
· Specjal. chorób skórn. wenerycz.n. i seksualn.
tym ogólne poparzenia. Na ratunek pośp ieszy ł
również inny robotnik 28-letni Jan Jurecki, za
Lecz~nie promieniami Rentgena.
ce dykty w Tomaszowie wynikł zatarg na
mieszkały w Nowych Sada<:h 28.
Ten odniósł
„
I
f
POŁUDNIOWA
28,
teł.
201-93
'
.
I
.
tle ntehonorowa111a p~zez w asc1c1e a a111
przyimuie od 8 - 11 rano i od 5 - 8 wiecz.
rany cięte pra>rej dłoni.
bryki umowy zbiorowej.
. . k"r
niedzielę i święta od 9 - 12 w poł.
Przybyla straż pożarna ogień umiejscowiła,
W
iku ocJbylej· konferencj·i stron za Specjalista cho~ób wenerycwy1·h,_s~ksualn)ch 1 s o . ___ .. · · · - - - - _
_ _ -· ____ _
wezwane zaś pogotowie ratunkowe P.C.K, U·
1
wyn
nych (Gabinet roentgeno - owiatłoleczmc:ty)
Ił
płynem LUNA dzielifo rannym robotnikom pomocy.
interesowanych przy udziale inspektora
.
POWRoCIL
'Dr m~d
•
i.
Urządzenia ś!·usarni Gajewicza, za trudniai~
pracy zatarg został zlikwidowany.
PIOTRKOWSKA 70,
tel. 181-83.
Chorob•y skórne i weneryczne.
cej około 60 robotników, - nie ucierplalr od
Wł · · · ) f b
k'1 G t
b · ał o4 f-10~1-UO t od l>-8.30 "· w nltd7., t tw. lG-1 pp. '
asctcie a ry.
u ma? z?. owiąz
·
. - - - I ZACPCDNIA 64.
Tel. 185-49. KONIKóW wytwórnia na biegunach, daje ognia, tak, że wkrótce po tym rozpoczęto nor.
się wypłacić robotnikom nalcznosc za urlo
1tt ..._
dobry zarobek detalistom. Tryszkicwicz, Łódi malną pracę.
- Wczoraj na u\ Killr\skiego pobltr zo,t.11
8-crodzinnecro dnia
Prz;nm1;-11e 9d 1~ -: 2 I od 7 - 8.30 w1ecz. Z . k 63
Py oraz przestrzegać
•
'
h
h
•
w madz1elę 1 święta od I O- 12 w poł.
gicrs a ·
~6-letni nronislnw Witycki {Kilińskie.!!"O 225).
pracy przy rownoczesnym regu 1owanm ro\Viiyckiemu, który odniósł ogólne potłucze
bot11iko111 zarobków według obowiązująceSperjalisto okmzer. :inekoloc. DiatemiiA
ONDULACJA trwała komplet 5 zł. z gwaran HANDEL WIN 1 WóDEK, nadający się na nia i szereg ran, na szczęście powierzchownych
go cennika płac.
UL. PILSUDSI<IEGO 51,
tel. 17 ,_,
cją, grube naturalne loczki i szerokie fale. piwiarnię, z powodu wyjazdu tanio sprze- ud zi elił pomocy w lokalu 10-go komisariatu PP
Pnyjmuje od I· S-iO i od ł-8 wicca.
,,Józef", Nawrot 54-a. tel. 191-85.
dam. Zamenhofa 10 - Kawiarnia.
lekarz pogotowia
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Zasługi wrchodźtwa
Parana, w grudniu.
„Gazeta Polska" w Brazylii zamieści
ła memoriał złożony władzom sta.nu Para
na przez delegację osadników polskich.
Memoriał ten charakteryzuje zarówno zasługi wychodźtwa polskiego w Brazylii,
jak i jego obecne poleżenie, toteż zamieszczamy go poniżej w całości.
„My niżej podpisa.ni Brazylianie, polskiego pochodzenia i Polacy zamieszkali
w Brazylii, stwierdzamy uroczyście swoje największe i niezfomne przywiązani·e
do Wielki•ej Brazylii. ByJ.iśrny z·awsze wier
nymi i lojalnymi obywatelami tego kraju,
gotowymi w razie potrzeby krew przelać w
· ·obronie jego całości i niepod)eglo0ści. Czu
jemy się związani nazawsze z Wie-lką Ojczyzną Tiradentesa.
W chwili, kiedy grono zwolenników
przesadnego nacjonalizmu usiłuje wśród
spoleczeństwa brazylijskiego wywołać nie
chętny nastrój do współroda.ków pochodze
nia polskiego, pragniemy powiedzieć komu należy o naszych zasługach dla Brazylii.
Kiedy na'Si przodkowie przybywali
przed kilkudziesięciu laty do Parany, zastali tutaj kraj niemal bezludny. Wszędzie
rozprzestrZ"eniały się nieprzebyte bory,
brak było dróg i najelementarniejszych wa
runków bezpieczeństwa. Sami, prawie bez
żadnej pomocy, osadnicy polscy pokonali
- puszczę dziewiczą, zmieniając ją na kraj
mlekiem i miodem płynący. Powstała ogromna ilość kwitnących kolonii, w cało
ści, lub w większości .przez Pola,\(ów ..
I tam, gdzie kiedyś razie.gał się ryk dzi
kich zwierząt, dzisiaj mzciągają się łany
pszenicy, żyta, kukurydzy, pola kartoflane, uginające się od owoców sady. Wszystko to było dziełem naszych rąk.
Walka kolonisty polskiego z puszczą
nie odbyła się bez ofiar. Z tyfusu, głodu,
z niewygód, z przeróżnych chorób i wreszcie z rozpaczliwej tęS'knoty za opu·szcz0ną Ojczyną, niemało naiS wyginęło. świad
czą o tym niezliczone mogiły na cmentarzach Cruz Machado Ca·ndido de Abreu,
Apucarane i wielu, v:.rie!u innych miejscoiwościach.

My osadnicy pochodzenia polskiego,
' dostarczamy Paranie najniezbędniejszych
produktów żywnościowych - chleba naszego powszedniego, masła, mięsa i rzeczy naibardziej po1trzebnych do życia. My,
w wielkim procende zapełniamy szeregi

Maria Szelerbow

Pierśc\e ń

polskiego w Brazylii

wojska narodowego, przygotowując się do
obrony kraju, gdy zajdzie tego potrzeba.
Zrobiliśmy dla Parany i Brazylii nieskcńczenie wiele. Mamy święte prawo, ażeby dla nas co zrobiono. Ponie·waż w
ogromnej większości oddajemy s.ię zaję
ciom rolniczym, pragniemy aby władze
wzięły pod uwarr(' nasze potrzeby rolnicze.
Prosimy ~ ·
ośredniego kontaktu
a) Ułatwien
między producrn',oil rolnikiem, a konsumentem przez ograniczenie roli pośredni
ków, wyzyskujących ko·lonistę i konsumen
ta.
„
b) Ułatwienie synom kolonistów zdobycia odpowiedniego wykształcenia rolniczego, a to przez przyznanie im większej
ilości bezpłatnych stypendiów.
c) Opracowanie i realizowanie kilkuletniego planu robót drogowych, któreby
miały na celu zaopatrzenie w drogi ośrod
ki rolnicze w Parani·e.
d) Uwzględnieni•e przy obsadzaniu posad państwowych kandydatur synów ko-

lonistów, zwłaszcza posad w Stanowym
Departamencie Rolnictwa.
e) Roztoczenie szczególnej opieki nad
„Centro Agricola Polono - Brasileiro", or~
ganizacją, skupiającą
najwi~cej kolonistów p-0lskiego poclic.dzenia.
Ludność polskiego pochodzenia w Paran.ie, składająca się w większości z obywateli tu rodzonych, uważa się za pełno
prawnych obywateli brazylijskich i prosi
aby jej głos był wysłuchany nie tylko przy
omawianiu spraw gospodarczych, ale i
wszystkich innych obchodzących całą spo

Touring Club Francji obchodził niezwykły jubileusz, a mianowicie uroczyste wpisa·
nie się w poczet członków klubu 300-tysię cznego członka. Z okazji tej odbył się wiei
ki bankiet. Na zdjęciu - Prezydent Francji Lebrun i były prezydent Francji Milterand na bankiecie.
założone, stosujące się ściśle do programów rządowych, prawdziwe .placówki oświaty i postępu, zostały
zamknięte. Na
ich miejsce nie otwarto prawie wcale nowych szkół. W ten sposób pozbawiono
młodzież możności
nauczania się języka
portugalskiego, szeroko uwzględnionego
w programach koloni.stów. Kazano kolon.istom wyrzec się nauki języka polskiego,
Auguste Hubronne, zam. w Celais, meWobec ~onow.nej napaści, jedna z
języka ludzi, którzy tyle dobrego zrobili chanik, lat 37, po spędzonym
spokojnie
sióstr
pani Hubrone wyszfa niespostrzieże
- - -- - - - - -- - - -- - - Paranie i Brazylii.
dniu ze swą rodziną, dostał wieczorem na- nie ·drzwiami od piwnicy i zawiadomiła ko
Również boleśnie dotyka nas odbywa- padu furii i zbił swą żonę, nie przestając jej misariat, s1kąd wysłano
Pożar el~ktrowni
dwóch żaindar
jące się obecnie rugowanie języka polskie- grozić i znęcać się. Przestrasz-on.a kobieta mów. Przed domem nie zastano nikogo,
go z kościołów, zbudowanych i utrzymy- uciekła wraz z 4-giem dzieci do swej mat- lecz policjanci poz.ostali na swym postewanych przez ludność polskiego pocho- ki, wdowy Mulard, zamieszkałej przy placu runku. Za mały kwadrans Hubronne zjadzenia. Takie postępowanie r·ani do głębi Estran, gdzie zamknięto starannie drzwi· w.ił się znowu, tym razem uzbrojony w ka
najświętsze uczuda
ludności
polskieiko przed spodziewaną napaścią. W ja:kiś czas rabin kalibru Winchester.
pochodzenia przez co czuje się urażona po tym przyszedł Hubronne przed dom swej
Podszedł•szy do żandairmów, oświad
i pokrzywdzona.
teściowej i wybiwszy kilka szyb w oknach, czył im, ż:e zastrzeli 01
bydwóch, jeżeli mu
Prosimy przeto o pozwolenie na pono począł się upominać o żonę i dzie-ci. Prze- nie przypro0wadzą natychmiast żony i
wne otwarcie naszych szkół, gdzi1e W)"Peł rażone kobiety zaalarmowały policję, lecz dzieci. Zawiadomiona kobieta o jego żą
niając program rządowy, rówruież mo·ż.na napastnik zdołał się ukryć i do północy nie
daniu, odmówiła kategorycznie natychbędZ'ie uczyć języka polskiego, języka lu- uikazał się więcej. Nagle o godz. 3,30 nad
miastowego powrotu do domu fu.r.iat·a. Do
dzi, którzy potrafili zwyciężyć puszcze ranem, mieszkańcy przy placu Estrah, zo- wiedziawszy się o tym, Hubroonne wpadł
i na ich miejscu zaszczepić cywilizację.
stali zbudzeni niesamowitym krzykiem fu- w jeszcze w.iększą furi~ i przyłożył lufę do
o. riata.
skroni policjanta Neuvilly. Policjant wystrzelił na postrach dwa razy, a Hubronrne odstąpił parę kroków. Po tym zmierzył
do policjoanta Charles, lecz pięć st.rzałów
danych w powietrze przez tego ostatniego, nie odstraszyły furiata. Wtedy w obro
Jeden z założycieli węgierskiego kormi-1kombatantów węgier_skich za czasów wiei- nie własnej, policjant strzelił do Hubmntetu antybolszewickiego, utworzonego w kiej wojny. List zawierał jednocześnie proś ne, zabijając go na miejscu. W godzinach
Szegedzie jeszcze za czasów dyktatury so- bę, by Mussolini zechciał zaofiarować ko- porannych władze śledcze zjecha-ly na
wieckiej na Węgrzech (Szeged pozostawał mitetowi niezbędną ilość marmuru.
miejsce dramatu i rozpoczęły śledztwo.
wówczas pod cikupacją francuską). adwoW odpowiedzi na tę prośbę, szef rządu·
kat Boikor skierował list do Mussolinieg-0, włoskiego przesłał w tych dniach komitc- ~------ll!ml~------
W Kingston spłonęła elektrownia, wskutek zawiadamiając, że komitet i miasto Szeged towi antybolszewickiemu w Szegedzie 9
czego przeszło 25 miejscowości pozostało zamierzają wznieść pomnik, który gloryfi- wielkich bloków marmuru.
bez światła. Szkody wyniosły 5 milionów•. kował by ideę antyrewolucyjną i pamięć
Ieczność brazylijską.
Ludność polskiego pocho:dzenia z wiei
ką troską przyjęła fakt, iż szkoły przez nią

Policjant zastrzelił furiala
Dramat rodzinny mechanika

Marm1rowr dar Musso. iniego

dla komitftu antgbolszfwickift!O

Jak na skrzydłach mknęła uszczęśliwiona Dagny do
Berlina, zaopatrzona w list do dyrektora konserwatorium
Ludwika Richardsa.
Czas mijał ... Mając lat osiemnaście, Dagny skończyła
konserwatorium z najwyższym odzn.aczeniem. Richa rds
był dumny ze swej utalentowanej kuzynki i przepowiadał
jej świetną karierę. Dziewczyna triumfowała.
W przeddziel1 wyjazdu do domu odwiedził ją bardzo
uprzejmy i wytworny pan, przedstawi.ają-c się jej jako
Kurt Reinhold, impresario, pod kierunkiem którego niejedna światowej sławy gwiazda rozpoczęła swoją arty0
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styczną karierę.
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Meksyka ńska

gwiazdka

: iłk .kilowa sw1eca spełnia n
MPksvkaf1czyków rolę naszej
choinki

Jubileusz franruskiego Tour8ng Clubu.

- Jestem zachwycony grą pani! Co za t.alent i ekspresja u tak młodziutkiej sk.rzypaczki! O, ja rzadko kiedy mylę się w swoich przypuszczeniach i chętnie zawarł
bym z panią kontrakt na szereg występów w mi.astach
najbardziej znających się na muzyce jak np. Moskwi;:~,
Warszawie, Wiedniu. Nie wątpię, że te świetne stolice
pani podbije swoim talentem i kwitnącą urodą.
Reinhold zaproponował b.ardzo dogodne warunki. Zakończył rozmowę tym, że następnego dnia zgłosi się po
odpowiedź.
Przejęta i wzruszona Dagny opowiedziała
o tym Richardsowi.
- O! - zdziwił się Richards. - Jeżeli on zainteresował się tobą, moje dziecko, to już bardzo wiele. Jest ro
jeden z najpoważniejszych impresariów.
Gdybym był
twoim ojcem, cieszyłbym się tym bardzo, ale ty najlepi"-'J
znasz starego Ruthoffa. Jest uparty i zacofany. Boję się,
że trudno ci będzie uzyskać jego zgodę.
- Jeżeli ojciec nie zgodzi się, to pojadę wbrew jego woli! - zapalczywie wyikrzyknęła Dagny.
Następnego dnia podpisała
kontrakt z Reinholdem,
że 28 grudnia wyjadą z Berlina, 30 i 31 grudnia odbędą
się koncerty w Moskwie. Miała przed sobą dwa tygodnie.
Serdecznie pożegnała się z Richardsami i udała się do rodziców.
Ze łzami radości padła w ramiona matki.
Ojciec,
wróg wszelkich sentymentów, powściągliwie pocałował
ją w czoło i rzekł żartobliwie:
- Doskonale, że wróciłaś, adwokat Kreisel cały czas
dopytywał się o ciebie. Masz szczęście, dziewczyno, o
lepszym mężu trudno nawet marzyć.
- O zamąźpójściu jeszcze nie myślę, mam zres1tą
i111i e plany, ale o tym pomówimy później!
Wiedziała, że jej postanowienie wyjazdu na koncerty
wywoła ogromną burzę w domu i starała się odwlec niemiłą chwilę. . Natrętne jednak nadskakiwanie Kreisela.

45-letniego sta.rego kawalera, mającego poparcie ojca„ J ną maską spokoju, kryła się pełna namiętności dusza.
doprowadziły ją do ostateczności. Pewnego dnia po obieW przeddzień wyjazdu matka przyszła do jej pokoju.
dzie, kiedy ojciec palił długą orzechową fajkę, a matka
Wygodnie usiadła w fotelu. Stojąca lampa rzucała świa
robiła na drutach, Dagny, nerwowo skubiąc koronkowy
tło na jej ·rzadkiej piękności ręce z staroświec.ką kameą
żabot, przemówiła silącym się na spokój głosem:
na palcu.
- Tatusi·u, uprzedzam, że starania Kreisela o mn;e
- Masz śliczne ręce, mateczko - w zamyśleniu rzesą bezcelowe. Podpisałam kontrakt z imipresariem Reinkła Dagny, dopiero teraz zauważywszy piękno rąk matholdem na szereg koncertów i już 28 muszę być w Berczynych. - I jak ł.adnie wygląda na nich kamea. z tym
linie, ponieważ mój pierwszy koncert jest wyznaczony na
smutnym uśmiechem na usta·ch przypominasz mi tajemni30 grndni.a w Moskwie.
czą Monę Lizę, lub patrycjusz:kę z .obrazów Renesansu.
Ojciec zdawał się nie rozumieć jej słów. Ogarnął ją
Lucja roześmiała się dziwnie.
spojrzeniem swych zimnych wyblakłych oczu.
- Masz bujną wyobraźnię, kochanie... Ręce moie,
- Czyś oszalała? - zabrzmiało pogardliwe pytanie.
niestety dawno straciły swą pięikność od ciężkiej do~o
Matka poruszyła się niespokojnie. Dagny zauważy!a
wej pracy, i tylko w półmroku mogą się wydawać jeszcze
pytające spojrzenie jej -ciemnych zawsze smutnych oczu.
ładnymi.
Jednakże mimo strachu przed ojcem Dagny powtórSchowała ręce pod fartuch. Ciężko westchnęła i wynie oznajmiła o swym postanowieniu.
mówiła cicho:
Ruthoff -raptownie odsunął krzesło, wyprostował się
- Zły sen miałam. Boję się twego wyjazdu do Rona całą wyso:kość swego ogromnego wz.rostu i podszC'dł
sji. Mówią, że to dziki niekulturalny kraj, gdzie ciągle
bliżej do córki. Wpił się palcami w jej ramię.
Patrząc
pada śnieg. Ja tak wierzę w sny, a śnił mi się tygrys,
w nią przenikliwie, wypalił gniewnie:
ogromny, silny i straszny. Rzucił się na ciebie słabą, bez- Jest eś podłą córką! W rodzinie Ruthoffów nigdy
bronną, przewrócił na śnieg, wpił się zębami w serce,
nie było krnąbrnych i upartych kobiet! Ale widać krew
wyrwał je z piersi, a krwawy ochłap rzucił na śnieg. A ty
włoskich kataryniarzy i ulicznych śpiewaków
odezwala
leżałaś naga, blada w kałuży krwi, ze śmiertelną rarą
się w tobie! Możesz z.a to podziękować swojej matce ...
w piersi. Wołałam cię w nieludtkiej rozpaczy, ale nie
Jedź sobie do diabła na występy, rzępol na skrzypcach!
słyszałaś mnie ... Obudziłam się we łzach ... Dagny, dziecPamiętaj jednak, jeżeli zniesławisz imię Ruthoffów, b;ako jedyne, przerażenie mnie og.arnia.
Zerwij kontrakt,
da ci! Wypędzę precz bez litości. ..
póki jeszcze czas. Nie jedź do tej ba-rba,rzyńskiej Rosji...
Potrząsnął Dagny niby lalką z waty i odepchnąws7.y
Dagny tkliwie przytuliła się do matki:
od siebie, prędko wyszedł z pokoju, trz.asnąwszy drzwil- Jak możesz, mateńko, wierzyć snom! I skąd nami.
brałaś takich pojęć o Rosji!
Uspokój się, drag.a, n!e
Blada, drżąca ze strachu, bezmyślnie patrzyła za nim.
martw się, zobaczysz, wszystko pójdzie jak najilepiej i ty
Ocucił ją głos matki. Spojrzała na nią.
Zawsze tkliwe
będziesz dumna ze swej małej Dagny.
oczy Lucji teraz pal.ały złowieszczym ogniem.
W noc przed wyjazdem Dagny długo nie mogła za- Nie dość, że całe życie byłam poniewierana, teraz
snąć. Dziwnie ciężko było jej na duszy. Gdy naresz.cie
nową wymyślił udrękę. We mnie krew ulicznych kataryzasnęła nad ranem. śniły się jej bezbrzeżne śnieżne poniarzy? We mnie, Lucji de Borgiano?
la, po których błądziła samotna i opuszczona. Na próżno
Wy1raz dzikiej nienawi·ści wy:krzywił na chwilę te z1szukała drogi i wzywała pomocy. Biała pustynia bezlitowsze spokojne rysy.
śnie milczała ...
Dagny rzuciła się jej do kolan.
Szarym zimnym rankiem żegnała się z rodzicami. Q'l- Kochanie, błagam, uspokój się, 01c1ec przeniósł
rąco i tkliwie z płaczącą matką, powściągli\vie z irC.„·c~
swój gniew ze mnie na ciebie! Daruj, to tylko moja wina ..
nie uśmiechniętym ojcem, który powtórzył na pożegna
Lucja już się op.anowała.
nie:
- Nie zwracaj uwagi na mnie, dziecko, już wszyst- A więc pamiętaj o moich słowach! Jeżeli zbłądzisz
ko dobrze, już przeszło ...
nie wracaj. Wy.pędzę precz!
Od tej chwili Dagny zaczęła patrzeć na matkę zupeł
- Za kogo mnie masz? - oburzyła się Dagny i zanie innymi oczyma, zrozumiała bowiem, że nad zewnetrzkryła twarz rękami. bo lzy zabłysły w jej oczacr
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Na ostatnim posiedzeniu Tymcz<lsowa
Rada Miejska zalatwifa szereg spr w zwią
z~nych z przejęciem gruntów rou. regulacji;
ulic, placów i ziekików pu:Jiicznych. Prze
~ęto teren na żolibo!·zu mięc'.zy :Marymoncką
1 Krasi1iskiego pod zielrniec, podobnie w
tym samym celu nabyto więk~zą nil!rucho·
mość na Rybakach. Przyjęto poza tym wnio
sek w sprawie r.abycia terctów z dóbr Gro
chów-Dwór pod Aleję OLzynki GrochJwskiej. Postanowiono nabyć 71 ha. gruntu
z nieruchomości C'.grody Czcrn'akowskie za
I, 100,000 zł. PrzyJrto szereg darowizn grun
tów pod regulację ulic, oraz ustalono plan
zabudowy Koła, północnc;::o.
W związku zaś z przyznaniem pracowni
om miejskim zapomogi zimowej, wprowa!zono do budżetu miejskiego ollpowicdn1c
miany, mające na celu uregulowanie tej
sprawy pod względem budżetowym.
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Nazajutrz żona ponawia atak.
Stanowczo zbyt gwałtownie mróz przy
- Kochany mężu, muszę mieć koniepuścił ofensywę na nieprzygotowaną ludz·
kość. Wolę zimę, niż Iato, ale wówczas, cznie nowe futro.
gdy posiadam odpowiedni zapas pieniędzy
- Dobrze.
godnego _rrzyjęcia ~rozu. Przyjem~ie
- Kupisz mi?

?o

I

* *

W tych dniach odbyło się poświęcenie
nowowzniesbonego przez gminę stołeczną
machu szkohego przy ul. Barokowej 5.
owy gmach jest iizydz;estym pierwszym
kolei gmachem szko1 nym pm tawionym
rzez gminę w okresie ostat·nich czterech
at. Budynek ten murowany o czterech konygnacjach zawiera trzy sz!wly powszeche o dziewięciu izbach lekcyjnych, sale roót ręcznych, przyrody, (!'.imna:styczną, do·ywialnię, szatnię itp. Koszt bitdowy wyiósł ponad 712.000 złotych. Budynek proektowano pod nadzorem V(,·c'ziału Techicznego Zarządu T;eiskieg-0.

-

,

JC~t,. gdy i:nroz. „trz~ska . na dworze,, s1~

dziec w ciepłej kna1pce. i ro.zgr.zewac ~1ę
w6c'.ką na gorąco. ~rzy1.em.me 1est .wyiec~rnc na .na1:ty. Przy1emn1e i:st p~zeiech~ć
~J~ sankami, gdy .natur~lnie .JU~ będzie
srneg .. Ale .bar~zo 111~przy1emn1e ie~t, gdy
c~łow1ek. s1edz;~ w. nie-opalonym mieszka.
mu, ?dyz ,;vęĘ 1 e l „w~sze?ł", . a na. no'h'.y
,_,chwilo:~o bra~ _g?towk1. N1eprzyiemn~e
Jest łaz1c po. m1~sc1e, gdy uszy szczy~1ą
a no.s za~1e!11a się w sople lodowe. ~1eP'.ZYJemme iest, sl.owem, gdy człek .:Je?t
1m;przygotowany finansowo do przyjęcia
„trza~kających" mrozów. ·

- Tak.
- Kiedy? Dziś?
- Nie. Jutro.
Nazajutrz żona od rana już czyha. Ubrała się pierwsza, i gdy mąż wychodzi
z domu, zamierza wyjść 'z nim razem.
- Dokąd idziesz? - pyta mąż zdziwio
nyn_i tonem.
- No, po futro z tobą!...
- Po jakie znowu futro?
- Przecież chciaieś mi dziś...
- Dziś?!
- No tak. Powiedziałeś wczoraj:
jutro.
- Więc nie dziś, ale jutro. Jak raz
mówię jutro, to jutro i proszę mi głowy
nie zawracać.
Gdy wreszcie żona po paru tygodniach
pyta zdenerwowana: kiedyż nareszcie będzie t-0 „jutr·o", mąż rozsądny odpowiada:
- Aaaa, to rozumiem! Otóż, mqja
droga, „jutro" ~dzie wówczas, kiedy bę-

O ile się nie mylę, o mrozie dlatego
mówi się „trzaskający", że gdy jest bardzo zimno, to i owo trzaska. Oraz dlatego,
że człowiek trzeszczy, a raczej jego głowa
trzeszczy ocl nadmiaru zagadnień, których
nie jest w stanie rozwiązać. Ostatecznie
jeden sweter, jedną parę butów, jedno zi·
mowe palto na kredyt jakoś by wykom- dę miał pieniądze.
bi-riow.'.11. Ale gdy kochana żoneczka zaczy
na wygłaszać listę „niezbędnych" uten·
WIKTOREK.
syliów zimowych, kt&re „musi" mieć nie
Krótka t.o historia i smętna. Wiktor
tylko ona ale i lube dziatki, trze5zczenie Poczas umizgał się do Anieli Korelak, ostaje się coraz silniejsze.
biecując jej małżeństwo. Na „koszta" zwią
Właściwie do rozwiązania trudności fi- zane z formalnQściami pabrał 80 zet i
·Wobec projektowan(!go s 'asow;inia Ji. nansowych należy posiadać silne nerwy, zwiał. Został jednak odnaleziony i skazaii tramwajowych „O" i , 11" na ul. Złotej, a każdy może sobie z nimi łatwo poradzić. ny przez Sąd Grodzki na sześć miesięcy
_
tóre to linie będą skierowane przez ulicę Mam takiego przyjaciela, który dzięki spo więzienia.
załatwia
Jerzy
Krzecki.
kojowi
i
opanowaniu
nerwowemu
· elazną i Al. Jerozolimskie, dyrekcja tram* * •
vajów i autobusów miejskich uruchomi lekko wszystkie domowe kłopoty. żona
gdy zamierza cichaczem wy·
WYJAśNIENIE. w 2wi~zku z „kratkami" pt.
rawdopocłobni e linię autobusową,
gdyż od rana,
,.Kie.p•ki doradca" z dnia 16 hm. w sprawie Benia.
ramwaje linii „T", które już obecnie są mknąć się do mi.as ta, „zahacza" go:
mina Abolni.ka informnjo mnie, że ów Aholnik
awsze przepełnione, nie wystarczą na tym
- Mężusiu, muszę bezwzględnie mieć nie posiadał ml Głównej P~ezcie !!'IVOjego st-0lika.
·uchliwym odcinku ul. Z!ote!.
nowe futro! W tym starym już absolutnie Aholnik po proMu „;;zwendał się" po urzędzie i
nie można już Wyjść na UJiCę,
Wśród interesantów W}"&Zukiwał Sobie klientów.- Dobrze.
Wyjaśnienie niniejsze spowodowane jest pozorami,
* *
Wobec dotkliwego hraku miejsc w Do·
jakie mogły piątkowe „krateczki"' wyw-Ołać, że
- Więc kupisz mi?
Urząd Poutowy toleruje w swoim gmachu „pryach Akademickich w Warszawie, Kura- Nie. Ale nie wychodź na ulicę. waitne" stoliki różnych Aholników.
J. K.
orium Fundacji Domów Akademickich im.
rez. Narutowicza przediożyło l\linistertwu Oświaty memoriał uzasadniający po·
rzebę budowy nowych domów. Dla uzasa·nienia tego wystąpienia Kuratorium przytacza m. i., iż vVarszawa w oorówna11:u z
•
nnymi środowi skami akademickimi jest uośledzona pod względem m"eszkań d1a stu
tni za pośrednictwem swych prawnych doZ Tarnowa donoszą:
lentów. Fundacja posiada odoowiedni plac
Wielką sensację w całej o1'olicy budzi radców d-rów Mntza i Rozwadowskiego
gotowe plany budowy dwóch pawilonÓ' \',
których każdy mógiby pomieścić 300 stu- następująca sprawa:· Jan i Regina Bienia- uzyskali z sądu wykonalny nakaz sądowy,
en tów. Ponadto fundacja jest przygotowa szowie zam. w Gromniku pod Tarnowem upoważniający do odebrania uprowadzoa na całkowite wyposażenie tych pawilo- są rodzicami nieletniej Ludwiki Bieniasz i nej dziewczyny od ulkrywającej ją siostry.
Sprawę oddano do wykonania komorni
nów na własny koszt. Wobec tego sprawa Antoniny z Bieniaszów Kuc'.i:J.arczykowej.
Tymcza:sem „dłużniczka", będąca
kowi.
Ta
ostatnia
od
kilku
lat
drze
koty
z
rodzisprowadza się do uzyskania przy poparciu
córką
i
siostrą w jednej osobie, czując pisChcąc
im
dokuczyć,
pewnego
dnia
cielami.
in. Oświaty długoterminowej pożyczki bu
dowlanej i zagv1arantowania jej spłaty z uprowadziła im z domu ich ulubienicę 15- mo nosem przed oficjalną wizytą komorniunduszów opłat studenckich. Koszt budo· letnią Lu.!wikę, którą łaikociami skłoniła do ka, sprzątnęła swą siostrę z przed nosa i
wy jednego pawilo:m wynió~'by o'.~o!o sle· przebywania w jej miestkaniu. Ponieważ u~r.Yła ją w niewi~domym mi_cjscu, udar~m
mściwa córka dopuściła się powyższego maiąc w ten sposob formalme egzeikuCję,
cle11 ~et tysięcy złotych.
czynu bez zgody rodziców, przeto ci osta- co oczy\'.riście uniemożliwiło komornikowi
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- Cieszę się że panią znalazłam. Ma pani chwilę
czasu? ChĆiałabym z panią porozmawiać.
Widziała we mgle jasne, jasne włosy i słodki, dob~y
uśmiech. Ktoś usiadł obok.
- Bardzo źle pani wygląda, pani Weroniko, bardzo
mizernie. Trzeba się trochę oszczędzać. Muszę się ki)niecznie postarać o jakąś wyrękę dla pani.
Słuchała, milcząca, obojętna.
Może nie słyszała n1wet?
- Chciałam pani oznajmić jedną rzecz - mówiła
dalej Zula. - Mąż w testamencie swym pamiętał o pani. Zapisał pani swój dom w Jabłonówce, ten biały,
murowany, zaraz przy rynku. I sad przy tym - czte;y
morgi sadu owocowego.
Patrzyła tępym, szklanym wzrokiem. Coś przenikało do mózgu, dom sad owocowy - kto? dziedzic dla niej - Jezu miłosierny.„
A pani mówiła coś dalej.
I
- .„najprzedniejsze gatunki jabłek i śliwek. I jest
•am jedno mieszkanie wolne, dwa pokoje i kuchni.a, była tam pani, prawda? Ładne, jasne pokoiki. Otóż ja
je chcę pani umeb~ować; tyle tu zbędnych sprzętów ...
I wszystko co trzeba do gospodarstwa, też zechce pani
przyjąć ode mnie, dobrze?
- Dziękuję pani - powiedziała, nie ona, tylko kt0ś
drugi - z grzeczności.
Nie rozumiała jeszcze dobrze, ale to troc~ę <:o rozumiała, było straszne.
Zula patrzyła na nią zdziwiona.
- Nie cieszy się pani? - rzekła cicho. - Ja wiem
- dlaczego pani jest taka smutna. Ale nie trzeba się te-
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ll poddawać.
Położyła rękę
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na jej ręku.
- Takbyśmy chcieli odwdzięczyć się pani za jej dobroć, ja i Krzyś. Mówi o nim, jak o żyjącym, przemknęlo Weronice przez głowę. Więc niech pani pomyśli o tym, że teraz ma pani pewny byt, schronienie,
guzie pani będzie mogla wychować ...
Urwała. ,Tak rzadko dotąd, poza konieczn.ością, mó-

wiła

s·os r

podwładnymi, że zdjęła

Ze Stanisławowa donoszą:
go wszczęto przeciw dr Sobocie dochodze
Trybt nał Sądu Okr. w Stanisławowie nia. świadek dr Sochacki zeznał, że nie
rozpatrywał niezwykle ciekawą sprawę,w mógł złożyć zeznań, któreby równały się
której jako oskarżony wystąpił były sędzia uznaniu przez niego pozwu d-ra Soboty.
grodzki w Kałuszu dr. Onufry Sobota. We- Podobnie zeznali inni świadkowie. Na rozdie aktu oskarżenia sprawa przedstawia się prawie oskar7.ony nie przyznał się do winastępująco: W kwietniu 1935 r. w sądzie ny, twierdząc, że akt oskarżenia jest bezgrodzkim w Kałuszu zawisł pozew przeciw podstawny i stanowi dla niego wielką
ko ukraińskiemu bankowi z powództwa krzywdę moralną, bowiem zmia1ny w prooskarżonego, o zapłatę kwoty zł. 910.- tokóle nie poc'Dodzą z jego ręki. Po zeznaZgodnie z wnioskiem pozwanego ba111ku i niach świadków, sędziego W. Sterna, ap!.
kierownika sądu gr. w K:ałuszu dr. S„ sąd mgr. St. Leszczyńskiego i inż. Leszczyń
okr. w Stanisła wowie z uwagi na fakt, że sildego, oraz innych, rozprawę odroczono.
powodem jest urzędujący sędzia, wyznaczył do przeprowadzenia tego sporu S'}U
Czy
czlonlrfe111
grodzki w Stanisławowie. Na rozprawie \\''
sądzie gr. w Stanis!awowie byli przesłucha·
ni świadkowie Leon Barysz i pozwani dr.
Jan Sochasiki i Tymoteusz Barysz. Na skutek. tych zeznań, które wypadły niekorzystnte dla d-ra Soboty, sąd oddaiił jego skar
WTOREK, 20 GRUDNIA
gę. Wyrok ten na skutek skarcri d-ra Sobo
Warszawa I (Raszyn)
ty został zatwierdzony przez ~ąd stanisła
i inne Rozgłośnie Polskie.
wowski jako sąd apelacy1·ny. Na skutek ka
·· S:id Na_Jwyższy wyrok
· ten uchylił, a f 6.30 Pieśń por1mna
sac11,
6.35 Gimnastyka
SJ?rawa wróciła do ponownego rozpatrze- 6.50 Muzyka z płyt
ma. Na rozprawie pełnomocnik pozwane<YO 7.00 Dziennik poraD11.
banku zarzucił dr. Sobocie przerobie~e 7.15 Muzyka z płyt '
prot()kółu d-ra Sochackiego w Wjrniku cze 8.00 Audycja dla szkół

jestel
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PONIEDZIAŁEK, 19 GRUDNiA.
Warszawa l (Raszyo)

•

R
·
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8.10-11.00 Przerwa
Il.OO Audycja dla &zkól
11.15 Z twórczości Eryka Coatesa - plyty
11.57 Sygnał czasu i hejnał z Krakowa
J2.03 Audycja południowa
l~.00-15.00 Przerwa (programy lokalne)

..Mam Is lat" - powieAć Janiny Morawskiej
dla młodzieży
15.15 Skrzynka ogóln•
15.30 l\fozyka obiaolowa w wykomruiu orkiestrv Ro•

b.oo

15.00 Słuchowisko dla mlodzieży pl. „O Janku, co
psom szył huty" _ ze Lwowa
głośni Poznańskiej
15.30 l\lunk:t ohiadow 3 w w' ko '1iu nrkie•trv Ro>.- 16.00 Dzienni Ił. popoludniowy
,;łośni KatoWh~iej
16.08 Wiadomości gospodarcze
16.20 PI"zeględ aktualności firumeowo • gospodar
16.0o Oz1rn111k p pułudniowy
czych
16.08 Wiadomości gospodarcze
17.00 Arie operowe w wykonaniu Stan. Drabika
16.20 Kronika naukowa
16.50 „Dźwig" _ p<>gadanka
16.35 Recital fortepianowy
16.30 Recital skrzypcowy - z Toruni·a
17.15 ~ niektórych wła~ciwo5ciach języka wsp<iłczc- 17.20 „Muzy mówią" _ odczyt (z Krak~wa)
sneJ rl'kla~y ~ ~dczyt (z Kra~~wa)
17.30 Z pieśnię po kraju
17.30 Sylwetki lutmstow staropohk1ch - ze Lwowa 18.00 Audycja dla wsi
18.00 Audycja dla wsi
118.30 Audycja dla rohotllikó\/
18.30 Pills i Tabet w piosenkach solowych
19.00 Koncert rozrywkowy w wykonaniu małej m
19.00 Audycja żolnierska
19.30 Koncert rozrnvk<>wy - z Lodzi
kicstry P. R. i in.
20.35 Audycje informacyjne: Dziennik wieciora, 2 0.35. Audyc~e. 1=1acyjne: Dziennik wieczorny.
wi11do111ości meteorologiczne, wiadomości
w1adomosc1 meteorologiczne, wiadomości spor.
-r
towe. Nasz program na J·utro
towe ora2 nasz program na jutro
21 OO K
21.00 l\fozyka wokalna w wykonaniu zespołu Jana
.
Ołlcert Towarzysh\'a Knewieni-a Muzyki Ka.
Hoffmana
merahtej
21·50 . Poezja wi~u złotego - 81lldycja w opracowa.
21.40 Nowości literackie
22.00 "Dz.ieje symfouii" audycja w wykonaniu
~rn prof. Juhaua Krzyżanowskiego
orkiestry ~ymfonicznej P. Il. i in.
22.0a „ślą~k dzisiejszy" - audycja słowno - muzyt.-z?? 55 p
l d
na (z Katowi!:)
~~·
rzei ą prasy
22.55 Przegląd prasy
•
23.00 O!lts~nie wiadomośc.i di:iconiks wieczornego, ?3 OO O
komunik.at meteorologiczny
~ .
statnie ·wiadomości di.ienni.ka wiec7.omego i
konumi.kat meteorologiczny
Łódź, jak Raszyn, oraz:
23.05 Wiadomości z Polski <w j~?.•ku n'<>mie.ckiml
14.00 Muzyka obiadowa - z Katowie
23.15-23.55 Pre11,ram WaI"szawy Il
18.00 Rozmowa z r:id.iosłuchaczanu
13,10 Muzyka z płyt
Łódź, jak Raszyn, oraz:
18.25 Wiadomości sportowe lokal12e
5.30 Pieśń poranna
22.00 Życie kulturalne
5.35 Muzyka poranna - płyty
22.10-23.00 Koncert rozrywkoWY
ll.15 Z twórczości Eryka Coatesa - płyty
14.00 Koncert życzeń Łiidzkiej Rodziny Radiowe·
14.50 Łódzkie wiadomości giełdowe i odczytuni;
programu
rozwiązanie, iście gordyjskiego węzła ro15.15 Literatura przez mikrofon dla
dzinnego Bieniaszów. Komornik wystoso„Dzieci" - Jana Brzozy
wał do sądu d~niesienie ka~ne przeciwko 18.0li O muzyce i mu:i.ykach
Kucharczykowei za usunięcie „obiektu 18.25 Wiadomości sportowe lokaln

tmo;

I

egzekwowanego" spod egzekucji.

ją nieśmiałość i słów zaA1e się przemogła.
- Gdzie pani będzie mogła wychować dziecko powtórzyła, jak mogła najserdeczniej.
Nie patrzyła na nią, przez delikatność.
- Przecież pani może jeszcze wyjść za mąż.
Pa:ii
może jeszcze być szczęśliwa. A niech mi pani
wierzy,
są ludzie poprawiła się są rzeczy, które nie warte
są bólu, nie warto myśleć o nich!
Dźwięczny, miły głos umilkł, a ona ocknęła się wreszcie. Na chwilę jakby lód z niej zeszedł i została tylko
śliska, miękka rozpacz, podobna do topieli.
Wiedziała,
że nie starczy żadnych.łez, ani żadnych krzyków, ażeby
ją zmierzyć . Więc wydarła się z. niej i znowu skrzepia.
- Dziękuję państwu, dziękuję serdecznie za wszys!ko - powiedziała.
Schwyciła rękę Zuli i pocatowała ją. Potem \\stała.
Nie łkała już, nie rozpaczała. Jak zawsze była hard2, tak i teraz odziała się w hardość. Tylko wiedziała
już, że musi za wszystko zapłacić.
- W życiu, to ta.k jak w kramie. Kto narobi szkody,
ten musi płacić - pomyślał.a.

z

brakła.

•

22.55 Wiadomości bicżtce
23.05 Zakończenie 11udy-cyj

działa że

tam jest
Tylko gdzie będzie najdogodniej?
po pokoju.
Koło białej ramy okiennej,
czerniał gruby, żelrrzny hak.
- !;zcba z.apłacić - myślała - za wszystko trzeba piacie. I ta druga, ta okropna, co narobiła wszystkiego, niech już ma.
Podeszła do okna. I zaraz goławe, piskliwe stadko indycząt podbiegło spod drewutni i zakrzyczało radośnie.
- Kto wam da jeść, dzisiaj wieczorem? pomyślała.
l zaraz zatroskał.a się, z której łodyżki doleją im kwaśnego mleka do zieleniny i czy aby Hanka zdejmie śmie
tanę. Ale potem pomyślała, że przecież to już wszystk;>
jedno.
Zawadziła wzrokiem o ołtarzyk. Przez chwilę chciała
podejść, ale odwróciła głowę. Nie było sposobu, a zreszt~ wobec te~o jakiegoś ogromu, który szedł ku niej, te
święte obrazki wydały się jej pienrszy raz obce, sztywne, dal~kie. Tak, w istocie coś szło, wielkimi, ciemnymi
krokami. Ale to chyba w uchu, albo w głowie, bo właś~i
wic ani tu, ani w kuchni nie znajdował się nikt.
. By:o jasn~ .i cicl10. Zegar kuchenny tykał tak głośnJ,
iasn~ 1 wyr~z111e, i wszystkie przedmioty były takie jasne 1 wyr.az1ste, że nie wiadomo czemu pomyślała sobie
iż jednak śmierć jest biała.
Odwróciła się znowu do
okna, gdy nagle dygot przeszedł ją całą. - Dziecko!
iywe dziecko„. Więc przyjdzie dwa razy umierać?
Ale zawzięla się w sobie, ze wszystkiej siły, jeszcze
raz.

Rozejrzała się

do swego po·koju, usiadła na kuferku. Przez
na nią śliczny obraz. Dom w Jabłonów
ce ... jej dom. Jesień, bogata, gorąca, łaskawa. żółciutkie
jabłka, sine śliwki.
Dużo z.apasów, własne, własne zapasy. Własne konfitury... śliweczki z kminkiem na łu
czynka<:h, powidła, serki, jabłeczne. Pieniądze.
...za.
- To nic, to wszystko nic - powiedziała i pewnysadem czeka zima, dobrotliwie uśmiechnięta, niby biemi rękami poczęła supłać wokoło haka bury, kosmat~
lutki staruszek. Ale teraz odrzuciła to precz. Rzecz bypostronek.
ła zbyt gorzka, nie do pomyślenia. To nie ona, to tylko
ta inna, gorsza mogła si~ tym radować. I nagle jak
odetchnienia od tego co czuła, zapragnęła już zakosztoKO N IE C,
wać owych mąk czyśćcowych, które ją czekały.
- Niech już będzie - pomyślała - niech już będzie.
1
Poszła do schowanka, za wielkim bielonym piecem; 1
gdzie były różne rupiecie. .Wyciągnęła coś, o czym wiechwilę spłynął
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.. Pierws~y dzień między~a\odowego tur- był czwartą bramkę. Punkt dla Berlina zdo
nteJU h~keiow.ego w Ka~ow1~ach należał do był Wikling.
se.nsacyJ.nyc~ 1 trzymał hc~n1e zgromadzoną
~r~gi 1i:ecz zakończył się nie mniej sen~idowmę m~m~ 18-stopmowego mrozu, w s.acyime, mż pierwszy. Katowice rozgromiciągłym .napięciu.
ły Wiedeń w stosunku 8:3 (1 :2, 3:1, 4:0).
W pierwszym
w pierwszej
·
· terCJI„ nie• zapowiadało się
.
.rozegran ym meczu Kraków pokonał Berlin w stosunku 4:1 (2 :O, wcale aby śląsk zakończył mecz na swą ko
1.:0? l!l). Sukces Krakowa_jest tym ce~- rzyś~. Katowi~e miały wprawdzie przewam~Jszy, że .grał on bez SW~J r~prez~ntacyj- gę, }edn~k W1ed~~ z w~padów zdołał uzyne1 obrony. dr. Kasprzaka 1 Mrchahka or.az sk.ac dwie bramki 1 zakonczyć tercję na swą
Kowalskiego w ataku, których zastąpili je- korzyść.
dynie dwaj gracze: Czarnik i Zi.ęba. KraDruga tercja upłynęła pod znakiem gry
ków.gr.ał w ~odatku z 5 graczami w ataku. wyrównanej, natomiast w trzeciej tercji
Be.rlm natomiast grał w bardzo silnym skła Sląsk .miał z.decydowaną przewagę i panodz1e z reprezentantami Rzeszy z bramka- wał 111epodz1el111e. Bramki dla śląska zdorzem Hoffmanem, Lueckem, Kelchem, Hi!- byli Burda 4, Urzoń 2, Jarecki 2. Dla wiedeńczyków -Juhn, Wingert i Einhardt.
manem oraz Jaeneckem na czele.
Widzów - 2,000.
W pierwszej tercji uwidocznił.a się prze
waga Berlina, jednak Kraków dzięki nzum
Dziś zakończenie turnieju.
inej takty<:e uzyskał dwie bramki z wypa9ów Marchewczyka oraz Kopczyńskiego.
W drugiej tercji wypad Muszyńskiego STRASZNE LANIE. SZWAJCARIA
FRANCJA 11 :O W HOKEJU.
z obrony zakończył się br.amką dla KrakoW międzypaństwowym meczu hokejowa.
Tzecia tecja byfa najciekarwsza. Energi wym Szwajcaria pokonała Francję 11 :O
czne ata'ki Berlina odparte zostały przez (6:0, 2:0, 3:0). Jest to piąte zwycięstwo
Kraków, który całą grę nastawił na obronę Szwajcarii nad Francją, w hokeju ale powłasnej bramki. W ostatnich minutach gry raz pierwszy Francja została pokonana w
Wołkowski, najlepszy gracz na tafli, zdo- tak wys()(kim stosunku.

.·

BóLE ARTRt::TYCZNE. REUMATYCZNE

naj:wrię~ei

zmiaJ1ę

podagryczne
dokuczai!l n.a
pogody, w czasie z1m~a ~łoty 1 mepog? JNieznośnymi wtedy sta.1ą się b<?le w koąc1.a':h

się trening p ł~arskiej reprezentacji. l~~~~n~:~iąn~~~u~~s~;
1

•
·
·
.
.
.
.
b I
Chodzenie a nawet poruszame się
W Chorzowie odbył się treningowy c1oł - Piec II - Bętkowski, Kulawik - · bo esne.t d .0 e Cie,...,ienia te powstają
. dzy reprezen taCJą
. p oI- mus10,
u
. ł s·111gewa19 p )'.'te I .- p ol~opm.
.
ywa u ru
m 11 •
'I-'~ie w ustroi.u
•
k wą.m~cz pl ~rs k'1 parnię
I wskutek
nagromacJz~n\a
ski a druzyną Sląska, bę.dący przygotowaw
Z~wody zakonczyły się n.1e?czek1wanym su moczowego i iezeh .me będą .raciona\~ie
1
czym etapem naszych piłkarzy do meczu z zwycięstwem drużyny śląskiej 3:2 (2:1). 1 zwalczane będa. Sle zw,iększać, az wreszcie,
Francją.
Bramki dla śląska zdobyli: Gemza z karne- na stałe przyku1a do łożka. . .
. Mecz ten d? ostatniej chwHi stał pod zn:i go, Pytel i Singewald, dla reprezentacji Ma~ak~~E'JB~~~~ft ~ 0 ~;e~k1e~;wrtęi~~
k1em z~pytam~ ze względu na. 15~st?pnio- tj as i God ~ .~olneĘo.
.
~J'zp~szcz.aiąc kwas. mo~zowy w organiźmie
wy mroz. Kapitan PZPN zgodził się Jednak
Podkreshc nalezy dobrą grę Matiasa, wywołuje wydzielame się tako:vego wraz z
na rozegranie spotkania, lecz w skróconym Gad.a i Piątka w ataku, Góry i Szczepania- moczem I współdziała z ustro1em w walce
cz.asie 2X25 min. i pod warunkiem, że gr.! ka. W drużynie śląskiej na wyróżnienie za- lego. z artretyzmem, reumat~zmem, po~~f\trą,
· tremngo·
. •. .
.
. .
kamicą
nerkową, _złąGąseckiego
przemiana do
maten.
i p.
cze ubr•n~· bę dą w swetry 1· dł ug1e
słuzyu Piec II 1 cała li.ma ataku.
.
UREMOSAN
nabycia
we spod me.
.
Po meczu odbyła się w Chorzowie kon- w aptekach.
Reprezentacia Polski wystąpiła w skła- ferencja przy udziale kapitanów PZPN i ślą - - - - - - - - - - - - - - - dzie uzupełnionym przez Rudnkkiego w skiego OZPN, pp. Kałuży i Lubiny w spranocne dyżury aptek
bramce, Twórz~ w ?bronie, Walusia w po-,wie ustalenia planu dalszych przygotowań
mocy oraz Matiasa 1 Gada w .ataku.
naszej drużyny reprezentacyjnej przed me(a) Nocy dzisiejszej dyżurują a1pteki:
Skład śląska był następujący: Ma•rguła, czem z Francją.
S.
Kon
i S-ka, Plac Kościelny 8, A. ChaGemza - Michalski (Kinowski), Niech·
remza, Pol'-!orska 12, W. Wagner i S-ka,
Piotrkowska 67, J. Zajączkiewicz i S-ka,
Zeromskiego 37, Z. Gorczycki, Przejazd
59, M. Epsztajn, Piotrkowska 225, Z. Szy
mański, Przędzalniana 75.

0

V[

Faworyci
drużynowych

w

zwyci1:żyll

bokserskich mi5trzostwach Polski

Rozpoczęte zostały finałowe rozgrywdrużynowe o mistrzostwo Polski w bok

W

1·~1~1

półśredniej

Sobczak (HCP) zremiki
sował z Niemczykiem.
sie. Zwycięstwa Warty i HCP były spo~
W średniej Błaszczyk (HCP) nie rozdziewane ale porażka Goplanii jest zbyt strzygnął walki z Pierardem.
wysoJrn.
W półciężkiej Szułczyński (HCP) wyOto przebieg 2-ch meczów:
grał wysoko na punkty z Zielińskim II-im.
W ciężki e j Klimecki (HCP) pokonał
POZNAŃ: HCP GOPLANIA 13:3
Leśniaka.
nał

W muszej
na punkty

Stępniewicz (HCP)
Ładę II. Wynik ten

pokokrzyw-

LWóW: WARTA -

nu

Pogotowie MiejSkie 102-90
Pogot<>wie czerwonego Krzyża 102-40
i 133-33
Pogotowie Pryw. Lek. Chrz. 1111-9
Straż Pożarna tel. 8
Ubezpieczalnia SpOłeczna 197-65
Tow. PrZeciwżebracze 277-62

„„„...„ „ „...

LECHIA 10:6,

„„---=----~

Ładę.
W wadze rnuszej Olbert (Lechia) wy
W wadze koguciej Liszce (HCP) nie- grał walkoverem z powodu niedopuszcze
słusznie przyznano zwycięstwo nad Ładą I. nia do walki zawodnika Warty KraW piórkowej Walkowiak (HCP) zwy- kowskiego, który miał silną anginę.
ciężył na punkty Rogowskiego. I ten wyW wadze koguciej Koziołek (Warta)
W Bul<areszcie odbyło się posiedzenie no, że w rozgrywkach przyszłorocznych nik wywołał duże zastrzeżenie.
wypunktował
Łysego.
kO\mitetu piłkarskiego pucharu Europy liczba drużyn zostanie zreduk01wana z 16
W lekkiej Szymczak (HCP) wypunka otrzymywa~ będ1ie1";
środkowej. Na posiedzeniu przewodniczą na 8, przyczem po dwie drużyny wydele- tował wys.oko Marcysiaka.
W wadze piórkowej - Skałecki (War
.E.CHO•
6t1 jutra w do4
cy Włoch Coppola oświadczył, że Włochy gują Włochy, i Czechosłowacja, a po Jeta) wygrał na punkty z Góreckim.
mu.
Prenumerat«(
zam;.J
wezmą udział
jedynie w tym wypadku, dnej Rumunia i Jugosławia.
W lekkiej - Ratajak (Warta) wygrał
win' można poczynają.
Poza tym odbędą się międzypaństwo
jeżeli liczba drużyn zostanie znacznie zre
na pkt. z Sidelnikowem.
Qd kaid•1Zo d11ia aie-\
duikowana. Do tego stanoiwis~a prz;yłączy we rozgrywki o puchar Europy z udziaW wadze półśredniej - Jarecki (War
li się również przedstawiciele Węgier i łem 4-ch państw: Wło•ch, Węgier, Cze-cho
la) pok:.nał w 2-giej rundzie przez techn.
słowacji i Szwajcarii.
Czechosłowacji. Ostatecznie postanowiok. 0. S:hmid\a.
---·ooo
W wadze średniej - Podkowicz (Lechia) wygrał na pkt. z Wyrzykiewiczem, Co nas po pracy rozweseli?
W wadze półciężkiej - Baranowski
CASINO - „Cztery Córki".
(Lechia) wygr.ał na punkty z Gniotem.
CORSO: Maski Lorda Blakeneya.
Odbył się w sali przy uJ. Przędzelnia- 2:0 (15:11, 15:8), SKS - TUR 2:0 (15:8,
W wadze ciężkiej Białkowski (Warta)
CAPITOL:
- Profesor Wilczur.
nej 68 towarzyski mecz bokserski między 15:7), ŁKS - !KP (walkover), ŁKS pokonał na pkt. Szwarkowskiego.
EUROPA-Tyran.
drużynami KP Zjedn..oczone i Sokołem, za TUR 2:0 (walkover), Znicz - IKP 2:0
GRAND KINO: - Mściciele.
kończony zwycięstwem drużyny fabnycz(walkover), SKS - WKS 2:1 (16:14,
nej w stosunku 9:5. Wyniki walk były na 12:15, 15:11), WKS - IKP 2:0 (walkob·1n
Chene) ; II. Nie
stępujące: w wadze muszej Ostrowski ver), Znicz - TUR 2:0 (walkover)„ SKS
(Zj.) pokonał na punkty Webera (Sok.), - ŁKS 2:1 (15:7, 13:15, 15:8).
~ ~
~
~n
"'-ła
JAR: - N_a scenie: Udzielamy pocic't
!chy, na ekrame: Wyprawa na Mon.~o.
w wadze koguciej Mazur (Sokół) pokonał
Dziś, rozpoczyna się w Łodzi, zorgani odbglg sit; w Suwalkau:b
9-cio i 16-dnfowe
METRO: - Zakochani wrogo·.vie.
na punkty Czarneckiego (Zjedn.), w wa- zowany przez ŁOZHK, kurs dla kandydaw y c i e c z ki
MIMOZA:_ Rok 1914.
W ramach odbywającego si<r w Su- 1
dze piórkowej Kaw11lerski (Sok.) pokonał tów na przodowników ho1kejowych. Zaję
walkach
kursu
instruktorskiego
w
jeździe
1
oraz
pohyty
ryczałtowe
OśWIATOWE _
Po wielkiej wojnit.
na pu·nkty Adamiaka (Zjedn.), w wadze cia na kursie odbywać się będą w ponieszybkiej na lodzie, zorganizowanego przez;
n.
Nie całuj w kinie.
Iekkiej Kijewski Czesł. (Zj.) pokanał przez działki, środy i piątki na lodowisku ŁKS-u
Państwowy Urząd WF i PW odbyły się
" ' Zakopan~m
OAZA: - Królowa Przedmieścia.
techn. k. o. w I-ej
rundzie Kacprzaka przy Al. Unii w godzinach wieczornych.
pierwsze
w bież. se;:onie zawody w jeźiY
PALACE: - Wędrowny naród
(Sok.), w wadze półśredniej Kijewski Je
Odbyło się w Zgierzu w sali „Boruty"
D
PRZEDWIOśNIE: - Ludzie Wisłv
dzie szybkiej, w których startowało po- ;
rzy (Zj.) znokautował w I-ej rundzie Pi- walne zebranie Okręgu Łódzkiego, Polskie
nad
70
zawodników.
Wl§łe
RIALTO - Podlotek.
•
1
larskiego (Sok), w wadze średniej Le- go Związku Łuczniczego. Na prezesa
RAKIETA: Granica.
Lód był dobry. We wszystkich biegach
śniewski (Sok.) zremisował z Bartosiewi- związku wybrano p. Józefa Abramczyka,
STYLOWY: - Warszawska Cytadela.
czem (Zjedn.), w wadze półciężkiej wal- na wiceprezesa p. Ratajczaka i na kpt. zw. zwyciężył Kalbarczyk. Niespodzianką za- I
wodów
był 17-letni uczeń z Suwałk, Ipapobyt
w pt:nsjonatach I lub Il kateSŁOŃCE - Po wielkiej wojnie. Il Nie
ki nie było, w wadze ciężkiej Dressler p. Twardowskiego.
j gorji, szereg atrakcyj i rozrywek,
całuj w kinie.
Reprezentacyjny pięściarz Polski wa- now ·
(Zjedn.) znokautował w II-ej rundzie Pia1
zwiedzanie
odzyskanych
terenów
TON: - I. Cienie Paryża; li.
Wyniki
techniczne:
secznego (Sok). Sędziował w rin·gu p. gi piórkowej, Czartek, który tak znakomi500 m. - 1) Kalbarczyk 50,6 sek., 2) I
Trombity.
Garncza.rek.
\cie spisał się na ostatnich meczach mięKowalski 52,8 sek.
I.
Zawodnik KP Zjednoczcine Jerzy Ki- dzyp~ńs.twowy~h ze Szwa_jcarią '!' Wa'.TEATR MIEJSKI, Śt·ódmiej&ka l~
300 m. 1) Kalbarczyk 5.51 min. 2) Ko .,
WYSTF,:t'Y l.Lll\\ ,A ~iO' S 'IEGO
jewski stoczył swą 50-tą walkę i z tej 0 _ szaw1e 1 _Estontą w Łod~1, będzie musi~1 walski 6:14,8 min.
1
w „CAHZE PA\\LE".
kazji otrzymał w upominku od swego klu pau~owac prze~ ~.tygodnie. Czortek rozbił
Bieg amerykański parami na 7000 mtr.
bu zegarek.
s~b1e prawą p1ęsc n.a meczu. w Warsz~- 1) Kalbarczyk - Wenerski (Suwal·ki)
We "!orek o g::dz. 7,~0 wiecz. a w środi;. o godz.
ll.::10 wier•z. z entuzj azmem przy~mowany przez puhOdb ·ł
·
h r
t .
·k
wie, a podczas walki w Łodzi stan rozb1- 14:55 min., 2) Iż ewski - Ipanow.
liczno>ć lódzkl1 '.\1i;trt. S•;l;,ki kr. ·o,. ać będzie ty tu
.
~ y się ~v a r spor owei w pa.1 u tej pięści uległ jeszcze pogorszeniu.
t.edź, t·1ot11~„w.,..na 16 65
łową rolę w wstrzą:ająccj sztuce
Mereżko,·:~kipgo
11:1. Po111at~w.ski~Ę0. dals.z~ ro~grywki w
Na walne zebranie Polskiego Związku 1.000 mtr. pań - 1) Brzozowska 2:33.6 ·~
tel l G -01
2~6-50
„Car Pa weł".
min.
2)
Kalbarczykowa
2
:34,4
min.
i
i
siatkówce zen~k~el 1 m~sk1e1 o :n1strzos~o Piłki Nożnej, okr~g śląski postanowił zgł-0
~
~~l.asyk A: °'YYkni.kiJo ~Sły nasztępuią c.e : (s i - sić wniosek o zniesienie zarządu Lig.i, kt6TEATR POLSKI, Cegielniana 27.
17 . 7 '
r,ow a zens a. ~~ 11\CZ
.
d
. łb w I . l G' . D
6·1 · 15·11) p
·k z ·
·
t
rego agen .y przeią y yc z1a
rer 1 y
MUZEA
BIBLIOTEKI
WYSTAWY!
D ziś w ponieclziałek ar 0 ydzieło Fredry „Pan Jo
WAŻNE DLA AlJTOMOBILISTóW.
: 5 t . .
•
oraz a ~n,icz~ ie~ sens.a- scypliny PZPN. Dla drużyn ligowych
'J k"'
1
•
.
,
MIEJSKA BIHLIOTEKA PUBLICZNA (t:liru I wia'
2
UKOŃCZONE
ODCINKI DROGOWE.
etą: ZJedi;oczone - Ma~abt .O ( l 5 .6, I-szą instancją byłby wówczas Wydział
Anclr„·ja 14) otwarta dlu publi"zno•·i · 1t1JziPn11ie I
Jutro we, wton'.k o godz. 7.30 wierz. a w sroclę
1:>:3), W1r:ia - IKP 2.0 (walkover), Gier i DyscypHny PZPN, II-gą instancją
Trakt 'Varszawa - Po1nań został już· prócz niedziel i .;"·i~t. od ~. JO cl» 21. " ml.Joty I 0 goclz. ą . 30 w 1,~cz. ur.ocza ..we•ola operetka
·
K t
Ko'o ,· 'l 1 od „. JO ,J 0 l!J
j llervc~o ,.l\1toud1e
w scemczm·i i muz.yczncj aclap· k Ł
Z~1cz - Wima 2:0 (15: 4, l5: 4 ), ŁK~ byłby zarząd PZPN, zaś III-cią walne ze- na odcrn
· •
"
u ow1cz ·u 110 1 'r c•- I
~
•
" h·ir
,.., . • ·
.'.\IUZEU,'11
lUSTOHH
I SZTUKI im. 13AHTO- t 3 ~J·•1• cl )~r. L~ona "'''.,I
:"'ra li z U(121.~1~1'.1 ' iny \\ 1.1m
Ziednoczone 2:0 (w.alkover), Makab1 - b . PZPN
dan.Y, C~łkO\\ 1c1e. do uzytku, dz1ęk1 \~ yko~- SZirn lCZ(>W (Plac Wdno;ci l) do~tfpne dla pu- •kieJ, h.0~':"1ne_1.n, ~nOJna!'k•i; .'.\1.roz1m1um, za,atlzi~n
IKP 2:0 (walko:rer), ŁKS -:- Wima 2:0 rame w W~rszawie rozecrrany został mię cze111u I otwarcm mostu na rzece W arc:'! bliczno;.~j w froc!y, czwartki, sobcty i 111cdziele ką, owooieJ,knn 1 .l\1atu~zk:ew1cz<'l111 w rolach głow
15:0, 15;4),.Zmcz - ~akab~ 2 :0 (lS:l, dzymiastowy mecz w te~isie stołowym pod Kołem. Po O·twarciu odcinka najdogo w godz~ ?~ IO ,<lo 3;
,
,„
. . nych.
15:0) · Siatkowka męska. Znicz - WKS Warszawa - Kraków, zakończony zwycię dniei'sza droga mii;dzy Poznaniem i War;\IUZEU:\1 I R~YRODf\'I~ZE (Park ~1cnkle\~1·
. .
.
.
cza) otwarte w d111 powszedme od g. 10-3, w me.
WINSZUJEMY.
szawą na \Vr zesntę, Konm, Kutno, Łowicz, dziele i świfta od g. I0- 2.
stwem stolicy w stosunku 6 :3.
Jutro. Boguminowi.
MUZEUM ETNOGRAFICZNE, Piotrkowska lll!,
#
- W Gdyni odbył się mecz bokserski Sochaczew.
czynne ce>c!zicnnie ocl g. 10- 3.
Wschód sło11ca 7.42.
pomiędzy miejscowym „Bałtykiem" a „So
WYSTAWA ZllIOROWA ł1k.zk1ch orty:\f>w r1la·
Zachód slo11ca 15.25.
j kołem" z Poznania. Wygrał „Bałtyk", w
styków ora'.ll wystawa pośmiertun prat śp . M~rcelcgo
Długość dnia 7.43.
1 stosunku 9:7.
Spru~iaka w lokalu IPS'u, Park ~icnkiel\ icza.
Ubyło dnia 7.52.
I - Odbył się w Łucku międzyokręgo
WYSTAWA PRAC SZKOŁY MALARSKIEJ
SZCZEPANA ,\NDRZEJEWSKIEGO przy ul. uiotr.
Tydzień 52.
wy mecz bokserski pomiędzy reprezentakowskie.i 163 otwarta od godz. 10 rano do 8 wiecz.
I cjami Warszawy i Wołynia.
WYSTAWA OBRAZó\V ait. mat. prof.
N••
przed charakteryzacją goli się przy
1
Warszawa, która wystąpiła z rezerwo
pomocy
mydla
PJXIN
A.
T.
WIPPLA:
„Nasz
krajobraz,
góry,
J
•
d
.
, wą drużyną, przegrała niespodziewan ie w
morze" - przy ul. Piotrkowskiej 113 - I
ur n a e m o
stoisunku 7 :9.
otwarta od 10 r. do 10 w, Wejście na FON. i
~
J
~{
~ .'
W towarzyskim meczu bokserskim
SALON SZTUK PIĘKNYCH Ie.ARO-,
$;
~i
·.
•
~ J'
w Krakowie, drużyna śląska I. K. B. poko
!{SIĘGA I. POLSKIEGO KONGRESU
LA END EGO, Nawrot 8, tel. 153-55
i .
"
·
I nała Wisłę w stosunku 10:6.
27. Xll. - 5. I. 1939 r.
KIER.\1ASZ GWIAZDKOWY ORGANIZACJI
TECHNIKóW.
PRZYSPOSOBIENIA WOJSKOWEGO KOilIET
poleca .l:liuro Dzieaników .PROMIEN'"
W Lublinie odbył się mecz bokserW związku z odbytym Pierwszym Polskim
I
ł.6di. Andrzeja 2 tel, 112-98
ski pomi ędzy wa. rszawską dru żyną CWS Kongresem Techników w najbliższym czasie u- DO OBRONY KRAJU - Piotrkowska 81.
a
L.
WS.
Zwyciężyli
bokserzy
warszawka
ż
e
sic
Księga
Kongresowa,
za
wieraiąca
spr
a
zł.
\\'Ozdanie z przebiegu Kongresu oraz pełne
scy w stosunku 9:7.
teksty
reieratów i dyskusje wg stenogramu.
Młodzieży ChrześcijafiskieJ - Po'·skl
Na śląsku mimo dokuczliwego mrozu
obiad: ZWIĄZEK
Zamówienia na Księgę należ~· kierować do
YMCA - wynajmuje pokoje umeblowane dla
nie zrezygnowano z meczów piłkarskich. Naczelnej Organizacji Sto\\"arzyszeń Techników
Informacje i zapisy :
Kapuśniak i pieczeń cielęca z jarzynką, kawalerów (chrześt:ijan), z utrzymaniem lub bez
I Poza kilkoma meczami w klasie A. oraz B. Warszawa, ul. Wiejska 1 m. 40, wptacając ie budyń.
Mie~zkańcy mogą korzystać z sali gimnastycz, odbył się w lidze ślą~kiej mecz w Katowi- dnoczesnie 6 zł na konto PKO. Nr 342.
nej, plywalni, natrysków, czytelni itp. Zgłosze
nia przyj.mnie Sekretariat Polskiej YMCA u\
! cach, pomi ędzy Dębem i Policyjnym KS.
Moa1uszk1 4a. tel. 250-10. w godzinach od 8-22.
Niespodziewan
ie
wysokie
zwycięshvo odŁódź, PIOTRKOWSKA 68
niósł Dą.b, w stosunku 4:0 (1 :1). Warto
na
Zimową
5 ZŁ. TRWAŁA ondulacja z gw&-:;111cjq, grube
telefon 170-70.
podkreślić, że mecz tl'wał przepisowe 90
loczki i naturalne fa'.-e, „Nina". Olówna 32. tel.
\.m
1m_ _ _
minut
'Najlepszą awiazdką
124-31.
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mode1 narciarek.

Rozwój cywilizacji wiązał żyde czło
ieka z posiadaniem odpowiedniej ilości
óżnych surom·ców, których ogromna iłość
st pochoclP:enia kopalnego. Ogromna ilość
eh kopalń stała się czlowi·ekowi doipiero
d niedawna d'ostępna. Starożytn01ść znała
lko· nieWcz~ metale, jak złoto, srebro,
1iedź, .że~azo, cyna, ołów, rtęć i nie wiele
ię pod t~n wzglę·dem zmieniło niemal do
·ieku ~IX. 'Pen wiek dopiero, wiek po.tęż
ego ro,\woju techniki odkrywa i stosuje
ynk, pla(~ę, nikiel, gJi.n i w. in. metali.
W zwiąlu z wzrostem zapotrzebowaia surowcó kopalnych pojawiły si-ę 01<0
połowy u. .iegłego stulecia zarówno w
rasie fachow"~J jak i codzi·en'nej głosy geo
gów i ekonor\listów, wyrażające obawy,
y na długo stmw:y zapasów bogactw i<0
alnych, tak ni~zbędnych do utrzyma,nia
cia na poziomie współczesnym. We'dle
wczesnych obJicze'ń, węgla miało we
rancji zabraknąć w ciągu 1OO lat. W Ani ii zapasy węgla mfały wystarczać na ores dwa razy dłuższ~. Mimo to jednak,
e zużycie surowców kopalnych wzrosło
wieku obecnym w ni~oczekiwanym stop
iu, spoglądamy w · prz}~złość ze znacznte
iększą ufnością niż ip czyniono przed
O laty. Wzrosły bowicem ludzkie możli
·ości zaopatrywania się w potrzebne suwce, zarówno dzięki rozwojowi nauki
k i techniki.
Przede wszystkim wydoskonalone zoały środki poszukiwawcze, dzięki
któm odsłaniają się przed nami nieoczeki·ane dawniej złoża bogactw mi,neralnych
większo.ści państw utworzono wielkie

instytucje państwowe, przeprowadzające .np. w połowie XIX. wieku do wyrobu sta
badania geologiczne i lab-Oratoryjne dla li m-O!żna było używać tylko bogatych pro
obliczenia ilości i poznania surowców ko- . cento\wo i bardzo czystych (wol•nych od
palnych. Dysponują one szeregiem meltod ifosforll) rud żelaza, zmieniło się ~? z chwi
takich jak metoda grawitacyjina (pozwaiel\ hą odklrycia metody defosforyza'Cj1, co uJąca ze zmiany sily ciężkości 'domyślać l!JOżliw'il!o k~rzystanie z innych ~urowcó~
się wywołujących tę zmia:nę wielkich złóż d\a wsP?mn1ainego cehu. Podob111~ ma się
cięższych
gatunkowo, lub lżejszych mż rzecz ze złotem, które nauczono się wydoprzeciętnie pokładów), metoda sejsmiczna bywać z materiałów niskoprocentowych
(domyślająca si-ę ukrytych pod ziemią po- np. z zw. złotonośnych pirytów. w sposób
kładów ze sposobu rozchodzenia się we- opłacalny. Siarkę, co do której
żywiono
wnątrz ziemi wstrząiśnień wywołanych wy- obawy, że jej zaipasy rychło ulegną wyczer
buchami) i w. in. Metody te pozwalają w paniu ·umiemy wydobywać dzisiaj ze zwy
wielu przypadkach wykryć i określić poL czaj.n,}{Ch pirytów, uważanych dawniej za
żenie oraz rozmiary pokładów poszukiwa- minerały bezwartościowe, jak również
z
nej kopali.ny w takich głębokościach, do gipsu. W miarę .wycz€rpywania si.ę pokł~
jakich dawniej sondy metod podówczas dów węgla kamiennego w kopalniach dz1- Tegoroczna moda umowa przewiduje dla narciarek krótkie spódniczki zamiast spodni
znanych nie sięgały.
siejszych, idzie się w poszukiwaniu :a. tym
Po wtóre rozwój techniki pozwolił nam bezcennym surowcem coraz bardziej w
sięgać po bogactwa kopalne Jeżące
t~k głąb ziemi, zastępuj~ się węgiel kamienny
Czy nasi f~brykanci „ójdą ślade111 niemcó:M?
głęboko, że dawniej o wydobyciu ich nte węglem brunatnyim itp.
można było marzyć. Gdy w starożytności
Węgiel i ropa inaftowa mogą jedynie
i w śred.niowieczu najgłębsze kopalnie me budzić obawy, że w niedługim stosunkoprzekraczały głębokości 200 metrów, w wo czasie ulegną wyczerpaniu. Chwilę tę
wieku XVII, dowi,ercono się w Meksy.rn odsuwa rozwój chemii, która nauczyła nas
do głębokości ponad 600 metrów, to w wydobywać fl:TOdukty roipy nie tylko z wę
wieku XIX powstała w Przybramiu w Cze gla lecz również z łupków bitumicznych.
Zjazd doroczny Niemieckiego StowaInny efeent, dr. Wolff z I. G. farbeinchach kopalnia mająca 1500 metrów głę~ Jest jednakże nadzieja. że zanim jeszcze
bokości. Obecnie znane są kopalnie o gł~ tych surowców zabraknie, rozr01ś.ni€ się rzyszenia Ochrony Pracy we Frankfurcie n. dustrie A. G. oświadczył, że w fabrykach
bokości 2000 metrów (w płn. Ameryce l technika zastępowania energii, do której M. poświęcony był sprawie
odzieży chemicznych tej firmy ubrania oc'hronne są
płd. Afryce), poszukiwawcze zaś otwory wytwarzania głównie węgiel i ropa są sto roboczej. Na zjeździe tym przemawiał m. nie tylko wydawane - zgodnie z wymaga
wiertnicze przekroczyły 30000 metrów głę sowane, energią czerpaną z innych źródeł, in. zastępca kierownika urzędu „Pięlkna nia.mi prawa - na k,oszt zaikładu, lecz rów
bokości.
przede wszystkim ener.gią wodną. Poza Pracy", inż. H. Steinwarz. Referat jego za... nież Skrupulatnie otztszczane, prane i cerowane na terenie samej fabryki. Pranie
Po trzecie rozwój nauki nauczył nas tym istnieje możliwość wydobywania wę- wi-erał myśli następujące:
wydobywać potrzebne 1nam składniki z gla z atmosfery, która zawiera ten pierwia
Dzięki aikcji urzędu „Piękna Pracy" wie wszystkich ubrań ochronnych odbywa się
rud ukośnych lub takich z których daw- stek w połączeniu z tlenem w nieograni- le niemieckich fabryk i warsztatów rze- co najmniej raz na tydzień. W razie poplaniej nie umieliśmy ich wydobywać. Gdy czonych niemal ilościach. Braik węgla k-0- mieślniczych zmieniło już swój wygląd. ·mienia odzieży przez substancje trujące lub
.~:
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~------------------------------~ ~ię
palne~i~palntjrop~
zk~mHm~ Obecniezk~cipu~~pićn~tiydozmla ~ą~dti~a~ceu&~~ ~fu~~~i~
muszą przys~łe pokolenia, nie za,sfanie ny wyglądu ludzi pracujących w fabryka.co ~uje natychmiastowa zmiana odzieży i ką-

a mołoi do zdi„.r
~„

hin~tnaio-rafit:zngt:h ich zapewne . meprzygotowallo/~h do n~- ar.bowiem
pstrOlkaciżna zaniedbanych
lle
wy.eh warunkow zyc1a, w kt<0q1 ch . się .abrań na tle widnych i ja&nych hal pracy
znajdą.
.
,-.-~ . ,ł 1fgi w sprieczn.oiki z haslem „Piękna Pra1
- - - - - - - - - - - - - - - - fi". Nie należy zalecać wprowadzenia jeI
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ZASŁUżONY.
Dziadziu„. niech dziadzfu powie,
kłedy dziadzio stał si·ę dziadziem?
- Kiedy ty przyszedłeś na świat, mo
je dziecko.
- To przed tym dziadzio nie był
dziadziem?
- Nie.
- To co ja za to dostanę, że dzia:dzio
jest teraz dziadziem, bo to przecie moja

zasługa.

PRZEPROSINY.
- Podobno pan powiedział, że ja jestem podobny do .orangutana!
- Bardzo prz·epraszam, aie n~e stosowałem tego powiedzenia 'do pana ... Mam.
znajomego, który jest do pana podobny,
jak dwie krople wody i dlatego pomyliłem
skonstruowała specjalny samolot do zdjęć w powietrzu.

F''Y de TERAMOłłD

l
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l cami.

Odnalezi:>no wóz tego Mergla w lesie pod
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Chyli~

Kiedy przybyli na mjejsce, zastali niezmiernie żywo
pana przed wytworną limuzyną.
- Czy pan Mergel? - zapytał uprzejmie inspe·kor
Makowski.
- To mój s<1mo·chód! - wrzasnął tamten odpowiadając na pytanie inspektora. Nie ma żadnej wątpli
wości! przewbili numer, ale nawet nie zdali sobie trudu,
aby wóz przemalować. Zresztą muszę przyznać, że wcale
go nie zni·szczyli. Ci złodzieje, to jacyś fachowcy!
Makowski po chy'1ił się nad licznikiem.
- Czy pan sobie przypomina, iJ.e było na liczniku
tego dnia, kiedy s'k1radziono panu wóz? - zapytał krzy·
kliwego jegomościa.
- Było dzie~ięć tysięcy i mniej więcej dwadzieścia
kilometrów.
.Zwródłem na to uwagę, bo chciałem się
przekonać, ile też zrobię ,dziennie kilometrów
w samej
Warszawie.
1
- Teraz jest o dwieście pięćdziesiąt kil ometrów więcej
- stwierdził Piotrowski.
!
Inspektor liczył coś w myśli.
- Jeżeli nasi włamywacze rzeczywiście posługiwali
się tym wozem, a to wydaje mi się pewne, nie pojechali
daleko. Najwyżej schronili się gdzieś na p1rowincji, aby
zmylić ślady i to wszysfko. Wóz ukradli prawdopodobnie jedynie w celu dokonania tego włamania. Teraz
samochód byłby im tylko przeszkadzał, więc zostawili
go na łasce losu.
Szukał i przewracał w samochodzie, mając nadzieję,
że natrafi na jakieś pożyteczne od·krycie.
gestykulującego

uni„~hr.ąi~. tabr,rcz;nę~o.. jedna;Jc isinieje moUi~óść d<>'prowadzema ubran do porządku w
fony spo'sób: duże za'kłady ornz grU1py
'mniejsz.,-ch z·akładów powinny z~ładać
prafoie i cerowa+nie odz-ieży róboczej i ochronnej.
Pierwszym osiągnięciem w aikcji wprowadzania odzieży roboczej musi być zwi~k
szenie c:tystości - podobnie Jaik to było
przy zmienianiu wyglądu fabryk Drug~m
o~iągnięciem będzie uświadomienie, że ko
rfieczna jes·t zamiana obec·nych utbrań „do
roboty przez odzież z:awodową, która mus·i
być celowa i jednocześnie może być estecyczna".

się.

Prędko, taksówkę! Musimy tam jechać.

°d~a.ko'wego dla wszys~ich ttbra<nia -

Pomoc Zimowa
...
to czyn nie

A kiedy inspektor Makowski gwizda.,
jak najlepszej myśli.

znaczyło

to, te

XI
Apartament, a raczej mieszkanko doktora Langmana
mieściło się przy ulicy Za.menhoffa, a więc delrkatnie
mówiąc w nie najwytworniejszej dzielnicy Warszawy.
Dawn.a ulica Dzi1ka, którą nazwano imieniem twórcy mię
dzynarodowego żargonu, czyni wrażen i·e egzotyczne!
Przypuszczalnie więc doktór Langman nie liczył na
to, że przed nęd zny i brudny dom, w którym urządził
gabinet przyjęć, ob()(k siedziby rabina i żydowskiego
krawca, zajeżdżać będą limuzyny pacjentów, lub choćby
tylko skrnmne taksówki.
Chcąc uczciwie i j akoś możliwi e zarabiać na zyc1e,
powinien ·był raczej zainstalować się w śródmieściu. Widoczn e wi ę c liczył na inne zarobki, a tę dzielnicę wybral
jedynie po to, aby „w tłoku" nie zwracać na siebie więk
szej uwagi.
Po kilku tygodni.ach pacjenci doktora Langmana -

słowa.

dotąd ubodzy i uczc1w1 dziwnie zmienili oblic2e.
W poczekalni poczęły zjawiać się osoby obojga płci, stan-owią·ce korowód typów, wakzących na ·różny&h płasz

Zaczął wesoło pogwizdywać.

t~edaktorzy: naczelny i działu politycznego - Franciszek ~rob s t; działu krajowego i lokalnego - Roman Furm ański; dzia!u
sportowego _ Klaudiusz. Lityński; kroniki lokalnej - Fehks Bąbo!; za ogł"szenia I artykuły reklamowe odp. J. Pawlikówn~

wnętrzne.

ooo---

Ale nk nie znała.zł.
Czystość karoserii i zręczność, z jaiką obchodzono się
z tym sk,radzionym Chryslerem utwierdziły inspclc·tora
w pierwszym przypuszczeniu: że wspólnicy „kobiety
z odciętym p.alcem" nie byli zwyczajnymi złodzi~łami.
Nie należało więc ich szukać wśród mętów Powiśla.
Makowski miał wrażenie, że era niepowodzeń i fał
szywych dróg skończyła się bezpowrotnie.

był

piel pod natryskiem przed nałożeniem dru
giego ubrania. Odzież ochronna przechowy
waina jest w oddzieJ.nych szaiikach i n.ie sty
ka się z ubraniem domowym. Zacerowame
każdego rozdMcia jest konieczne.
W przemyśle chemiczny in postępowanie takie ma na celu zatpobieganie wtruciom i jes! w znacznej mierz:e obowiązujące. O~~cme z~ .ze względu na piękno i
czystosc, trallc.tbwane w Niemczech jako
ważne czynn~ki ładu społecznego, zwyczaj
t~11 jest doradzamy wszystkim innym galęziom przemysłu. Argument współdziałania
w ten sposób z państ\:vem w osiąganiu za~ań planu czteroletniego wskazuje, jaki cię
zar gatunkowy mają te rady.
Nas w PoJ.sce musi obchodzić stan
ocnrony praicy u zachodniego sąsiada,
wzmacniającego na tym polu swe siły we-

!
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czyznach z 1kodeksem karnym. Dr Langman szybko wyrobił sobie opinię nie~miernie „li'beralnego" lekarz.a. Wyspec}alizował się w ro.z.ma.i~ niedozwolonych zabiegach, w wystawianiu falsz..ywy-ch świ-adec·tw, w zaipisywaniu narkotyków i tym podobno/eh drobnych przestęp
stw.ach. Nic wię.c dziwnego, że w jego poczekaln·i było
zawsze lud'no i gwarno.
Gdyiby ten człowi-ek nie dawał sobie .rn<ly w ten sposób, szukałby zapewne i·nnych dróg do łatwego gromadzenia pien.ięd·zy, gdyż nC1?1nię-tność do gry i 11-a-z:arou nie
ctaw.ała mu społro}u.
Było już po szóstej, gdy tego dnia ostatni pacjent
opuścił „prywatną 1dini,kę" doktora La,ngmana, który stał
teraz w długim, białym kitlu przy umywalni i dokładn ie
mył ręce. Westchnął i ziewną, j.ak gdyby z nuc'G w, p0
czym zawołał dość glośno:
-Nat! ! Możesz sp;rząiać. Koniec n.a dziś!
Dały się słyszeć Jeik,kie kroki, i służąca wesz ła do
pokoju tanecznym krokiem, wnosząc ·z sobą nastrój dzikiej nieco i nieo'kiełznanej młodości. l.abierała się wła
śnie ctd układania i sprzątania instrumentów, którymi lekarz posługiwał się przy konsultacjach, gdy nagle chlebodawc.a spo•j1r2ał na nią niezadowolonym wzrokiem:
- Dlaczego zdjęłaś bandaż z twarzy, M~rto? - zapytał na zywając ją prawdziwym imieniem, gdyż był pewny, że nikt obcy go nie słyszy.
Dziewczyna zrobiła obr.ażoną minę i odp a rła mniej
uległym tonem, niż uczyniłaby to zapewne jej siostra:

Wydawca: Jan Stypułkowski.
Odbito w drJ,rkarni. ul. żwirki 2 w Lodzi
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