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OśWIADCZENIE OEN. FRANCO.
Komunikat ZAPRZECZENIE RZĄDU POWSTAN·
CZEGO.
LONDYN, 31. 12. - W tutejszych koSALAMANKA, 31. 12. _ Rząd po- ła~h. politycznych ~wierd.zą, że gen_. Franc.o
wstańczy zaprzecza kategorycznie wiado- os:-~nadczył w ~dz1.elon.:1 rządowi br~tyi
mości, jakoby w bitwie morskiej, którą sto S~lemu .odpow1ect.z.1, Iz rząd p~wstanczy
nych odcinkach frontu katalońskiego ocf- czono pod Gib.raltarem, kontrtor,pedowiec me za.~1e:za płacie ods2!~odow~nt~ za stra Młodą kebietę wyrzucono z pędzącego pociąga
bywały si ę postępy wojsk powstańczych rządowy „Jose Luis Diez" za·topił powstań t~, po111es10ne prz~z sta~kt brrtvJsk1c w c.za
TCZEW, 31.12. - Opinia publiczna W 5 godzin póź.in i ej w znacznym oddale1niu
w tym samym tempie, co w dniach po- czą kanonierkę ,,Jupiter". W bitwie tej _ s1e bombardowama1 h!szpansk1ch portow poruszona została wiadomością o niezwy- od miejsca wyp:idku, na polu znaleziono na
przednich. N a odciwlrn Tremp zajęli po- jak podkreślają koła powstańcze - nie bra r•zliąd•o•w-.yc•h··----------- kle zagadkowym wyipadku, jaki wydarzył pół żywego, skostniałego z zimna pozbawstańcy miejscowość Camanrasa, położo ła :bU:pełnie udział.u kanonierka tej nazwy,
się na szlaku kolejowym Tczew - Pelpin wianego czapki mężczyznę w roboczym
ną o 10 km na południowy wschód od Ba- lecz kanonierka „Vukano", Móra jest cała
pomiędzy Strzelnicą a Górkami, w odlegto ubiorze, którego dłoń lewej ręki była zupeł
laguer, miejscowość Torms oraz szereg i nie uszkodzona.
ści 1.5 km od Tczewa, gdzie z bieg1nącego nie zmiażdżona; przy czym brakło u niej
ważnych strategicmie wyniosłości t~reno
w
pociągu wyrzucona, czy też wyciągnięta pakai. Nieprzytomnego
wych. N a drodze, wiodąicej do granicy tran
BARCELONA PRZYZNAJE SIĘ DO
została na tor kolejowy młoda kj.erownicz tut. szpitala Joh~nitów, gdzie ustalono, że
cuskiej, oddziały powstańcze dotarły aż do
PORAŻEK.
I ka filii Wielkopolskiego Składu Kawy,
rannym jest pracownik kolejowy 34-letni
miejscowości Cubelle. Ogólna liczba wzię
AtJf.ons Nowa'kiewkz, mieszkaniec Tczewa.
letnia Klara Lorkowska z Tczewa.
tych dotychczas jeńców przekracza 17 tySAINT JEAN DE LUZ, 31. 12. - Hisz- I
Wedle zebranych informacyj, zagadko. .
.
sięcy. Wśród zdobyczy wojennej znajduje pański komunikat rządowy z piątku wie- I
·dek p dst · ł ·
t
Pohcia prowadzi śledztwo, celem ustaten
Wypa
1
Wy
·
·
aw1a
się nas ęput L k
rze
się również kilka czołgów, ·kilkanaście cięż czarem przyznaje, że wojska powstaińcze
jąco: P.omiędzy Strzelnicą a Górkami w 1s~~i~ przyczyn wyrzucenia\ na or or owkich dział oraz setki karabinów maszyno- poczyniły dalsze postępy na odcittka<:h
„
'..
petnym biegu pociągu otworzyły się nagle tej.
wych.
,
Tremp, Balaguer i Lerida. Komunikat
drzwi przedziału, który zajmowała sama
'
Lotnictwo powsitań<:ze bombardowało stwietdza w dalszym ciągu! że rządowe s~
Lorkowska. W drzwiach na ułamek sekun
w czwartek obiekty wojskowe w Barcelo- moloty sto~~yły bt~wę pow1etr:z.ną w któr~J
dy ukaza:ł się mężczyzr:a w czapce kolejo
nie i w Cartagenie, gdzie zostały uszko- strącono k1lkanaiśc1e samolotó~ powstanwej. W następnej już sekundzie Lorkowdzone dwa rządowe kirążowniki oraz je- c.zych. W no.cy z czwartu. na piąte~ artyleska wyrzucona została z wagonu na tor,
den kontrtorpedowiec. w walce powietrz. na pow~tancza ostrzeltwała niezwykle
ł9J8.
doznaj~ przy tym •poważnych · obrażeń
pej strącili lotnicy powstańczy 15 nieprzy- .gwałtownie Madryt.
głowy i nogi. Pomimo ostrego mrozu Lor- '.
jacielskich samolotów.
WIELKA BITWA POWIETRZNA.
kowska bez butów, tor·ebki i kapelusza w
LERIDA, 31. 12. __:_ Wczor~j rano sto- 1
p~ń~zochach pobiegła do oddalo~ego od
czono nald miejscowością Granadella jedną .
m1e1.sca wyp.adku o ca 2.5 km• mieszkania 1
z największych od wybuchu wojny hisZlpań /
swoich rodziców przy ul. Mostowej, skąd
skiej bitew powietrznych. O godz. 8.30 1 r
przewieziono ją do tut. szpitala św. Win70. samolotów .rządowych !korzystając z gę- I fi,
centeg-0.
~ „„ ~!:..
stej mgły, dokonało nalotu na pozycje po-, '·.··'.;
Przybyłe na miejsce wypaldku .władze
wstańcze, ostrzeliwując z kara:binów ma"
śledcze znalazły porzuconą czapkę kolejoszynowych koncentracje wojskowe. Z od- : ,\ ~
wą, ślady krwi oraz odcięty palec od ręki. I
sieczą "pospieszyły natyc'hmiast cztery
I
wstańcze es·kadry lotnicze, po czynrwyw1ą
zała się bitwa powietrz.na, w której lotnicy
Labonne przybył do Paryża w związku Jutro Dała dier
·eo-~~.:....;;.;;:_
rządowi utracili 8 samolotów, powstańcy: z ostatnimi wyd~ł''Zeniami na arenie między
zaś dwa.
"~
' . nar<>dowej.
.
podróż.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
. ~~~~~~~~~~
PARY~ 31.12. - Daladie~ udając się
.
na K_orsyk~ i do Afryki północnej, opuści
Pa:yz
ł
'ł! niedzi elę rano o godz. 10. Tegoż
1
dnia ':':1eczore~ .na po~ładzie .krą~ownika
,
•
• „Fach Daladier uda się do A1acc10 a naGlł OZ•W DOZAlł WE
ZABl:OCI~.
stępnie do Bastin.
Do. Bizerty Daladier ma przybyć 3
ŁASK, 31.12 We wsi Zabłocie gmi n~ch wsi zniszczył doszczętnie 3 domy styczma.
ny Widawa w powiecie Łaskim wczoraj- ~mesz.kalne, s. stodół ze zbiorami, 3 obory
Io ·
I
•
.
. . •
,
szej nocy wybuchł gwałtowny pożar, który i 2 s1eczkarn1e. Przyczyna pożaru nie zoJednego
. z na1wybit!1ie1szyc~
stałaznaczne
dotychczas us talona. Straty są bar- ____________...._ _ _ _ i tiirk,
d gory
z ewej Słowaków
ku prawej: ks.Kemal
f ;.tasnych pisarzy
czeskich, ktory wspołciezmarł wi mimo akcji straży ochotniczych z okolicz- dzo
przywódca
Hlir.ka;

'unura HH~~a 1ne~liału ~olei1w~1~

SALAMANKA, 31. 12. -

powstańczy kwatery głównej: Wojska powstańcze zajęły w piątek wieczorem na
froncie Leridy miejscowo ś ć Bobera, położoną na południe od Grana Della. Na in-
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Angel ·Engelówna, Wysocka, J. Or wid, Benita
,:,ielańsb:i, Cybulski ł Zelwerowicz.
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ministrów
o ktawian Goga.

Rado~sko·Pławnol~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1

. RADOMSKO, 31 grudnia. - W osad.zie Pławno pod Radomskiem wydarzyła
się katastrofa samo cho dowa, która na
szczęście nie poci ągnęła ofiar w ludziach.
Jadący własnym autem ciężarowym 33-let
ni Józef Piszczyk, mieszkaniec Czę stocho
wy, prz ejeżd;ża jąc przez Pławno wskutek
' własnej ni eo s tro żn ości wpadł z autem na
słup telefon:czny, wywracaj ąc go na ziemię i powoduj ąc zerwanie przewodnik6•.v
telefonicznych. Auto ul egło rozbiciu.

niecodzienne przeżycia wyj ą Wam na spotkanie l

głównych:

I

ri

na szoske

Obejrzyck
W rol ach
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to jest marzenie wszystkich!
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.
I~ o1·erai.,.1n
Dl'Zemówienie Katastrofa samochodowa '

. P~AOA, 31 ·12· -Zma0y ~ned paru
~l~istr~ ~~e~~els~
dn1am1 Karol Capek, znakomity literat czes.ki, pochowany zosta.nie na WyszechradzBERLIN, 31.12. - Minister Goebbels,
kim ~men tarzu, gdzie Zinajdują się groby który ~ow~~cił już zupełnie d~. zdrowia,
zasłuzonych na pol u czeskiej kultury.
wygłosi dz1s o godz. 19 t okazJt Nowego
Modły ż ałobn e nad trumną zmarlego od Roku przemówienie do narodu niemieckie
prawi proboszcz ze Strahowa, ks. Zavoral., go, które będzie transmit<iwane przez
\wszystkie rozgłośnie radiowe.
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D11łiarii

odc,ęta od ś"7u a ta
SOFIA, 31.12. - Komunikacja mi ędzy
Bułgarią a Rumunią zo stała na skutek mro
zów przerwana. Poczta z krajów ś ro d kowo - europejskich nie dochodzi .Qo Sofii
.
już od 5-ciu dni.
Mo~ent wręcz~nta przez dyrektora P·l!·~·f· g~n. Sawickiego. tegow~znej nagrody
, pubhcystyc~ne1 P.U.~.F.,. red. 'Yłodz1m1errow1 Długoszowskiemu z Krakowa, zasłu
~onemu dziennikarzowi na polu publicystyki sportowej.
;
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DZiś

SPECJALNE PRZED STAWIENIE
W programie

K J N

....

ŃIENOTOWANY

STl'lOWY
KILIŃSKIEGO

12l

5'1 l "1~STl!OWE Początek o

godzinie
12-ej w nocy.

Z KAZIMIERZEM

CENY MIFlSC NORMALNE.

W DZIEJACH

ŁODZI

SUKCES!

IJ ·. f •

Arc~c!zie!o

Dolar 5„25

I

Iraeicz 1a ,A' mi~r ~

Bank Polski n oto w ał d ziś rano dolary
paB~~Zlil §.iaś~iu ,,tech
po 5.25, funty szterlingi po 24.49 franOD YNIA,- 31. 12. - Od kapitana s/
ki szwajcars ki e 11 8.65, franki f.r.a ~cus<kie
„Lech'·
nade„zla do Odyn! radiodepesza
13.80, liry wło skie 17.50.
w iadom ością o tra~;:cznym u'o n ięciu pala
cza tegoż statku. \.Vy;1ar!c!: miał micisce l'
Morzu B'.lltycki111. Skoro kapitan zainva:::·
wypac!L·'.~ -11<tt:·chmi2:;t polecił zawróc"
st2.kk. niestety jednak ratunek ok:izał s·
arcydzieł;, o którym mówi CAŁA ŁóDż. .Dziś początek o godz. 12 w poł. spóź n iony .
, D ~ c~ł ej serii P1 ie~zczęśl iwych wypad
SWIĘTO,
PORANK_I_
k?w, j~k.1 e. ,?s.:atn:o srotkały sta1tki „żeglu
gi Pols„GeJ 1 „Pol-brytu" - doc'i10dzi n
o g. 12 i 2 od
z~ko1iczen ·c st01 ego roku jeszcze ten fr<'
.
Ostatni seans o g. 10 wiecz. If:!1crny wypadek.

. '
NARODOW •

2

'1

3tr.

z.

„E C H 0"

Nr 30l

W rolach gł. St. Angel-Engelówna, Brednie
Zdarzenia i -wypadki
wicz, Stępowski, Wysocka, ćwi:klińska, Cy
- Charge d'aiaił"cs Janikowski złożył żrczenia
bulski i inni.
Ojcu św.
Pa1>ież uditielił błogosławieństwa Pre?J)'dentowi
.Z g I er s k a 26
święta o godz. 12-ej, w dni powszednie o godz 4-ej po poł. R. P. i całej Polsce, życząc, aby Polska zad1owała
spokój wewnętrzny, tak trudny do utrąmania w
ohecnych czasuch,
li'
Z&~zedł nowy wypadek napai;ci bojówkarzy
Dziś po raz ostatni!
"Ili
czeskich na Polaków w l\1orwwskiej O&trawie. Tyi:n
02w1t11.owr Kll'<IU
Nasz przebojowy pro(!ram p, t.
9"'
...._,;;
razem „nieznani sprawcy" rzucili granat ręo:•zny do
Domu Polskiego. \\'skutek eksploz.ji zniszczona zo·
stała jedna 'sah, mieszcząca klasę szkoły lud-0weJ.
W r. gł.: MARIA GORC7-,'SSl<A r<• .JUNOSZi\ -STĘPOWSKI, MIECZ. CVfłt:LSKI. M. ćWIKl liqSKA. W. ZACHAREWCZ : w in.
Poszukiwania policji czeóko.slowackiej nie dały wyNastępny p rogr<1 •ll; 'J R A N I C A
niku. - Dom Pubki, który zbrodniane czeocy
jazd tramw3jami Nr. Nr. O. 4, 10, 16 i 17.
Po .: zątek seansów: w d.1i '0·11~z1-d11ie o go 1
3 p. p. w niedzielę 1 św ' r:ta v 12 w o. osta ~n • 9 wiecz.
chcieli znhzczyć, jest ośrodkiem żyda polskieg 0 w
:\forawskiej Ostrawie.
„„„„~~~
-,!ll~MRJllll~Am~~lllllBllllłWMlll!M!Elllll„~iłil„ll"lte!i!l!illB!mlEIJ!tTIUi~~
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- W Domu l\iemitc.kim w Pradze odbył się
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Od soboty 31 grudnia i dni następnych potęż
ny polski film wg. powieści Marii Ro_dziewiczówny p. t.
Ił
.W soboty początki o godz. 11-ej, w niedziele i
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do za·stasowanta taktyki rozsadzarua Cze~ho ,;łowarJL
od wewllątrz. Niemcy mają optować na rzecz Cz cho
słowacji, aby w niej pozo stać i prowadzić rol.Jotę
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proniemiecką.

Woj~ka gen. Franco idą stale navrzód, czyznaczne postępy na froncie katafońskim. Madryt z o stał ponownie zbombardo1Vany. W WaWIELUŃ, 31.12. We wsi Urbanice,
lencji zbombardowany zotał okręt angielski przez
koło Wielunia miał miejsce tragiczny wysamolot o nieu~ulonej przynależności.
1 padek za<:zadzenia, któremu uległo dwoje
- W Genewie aresztowano tancerkę Virginię
Rota pod zarzutem szpiegostwa. Miała ona &kraść
dzied włościan Farysiów i ich kilkunastoplan aparatu d-0 wysadzania cz.ołgów w powietrze.
letnia opiekunka.
Niici śledztwa idą w kilku kierunkach, praw-OopoFarysiowie pozostawiwszy dzieći pod
hnie zmierr.ają do Barcelony. Wraz z \ancerką anlej1zo przeboje muzycsno·uneczn• Wersa. które śpiewa cala Polska
opieką krewnęj 15-letniej Heleny Karcz':!W
resztowano kilka osób, m. i detektywa genewskiego
Dzis, o godz 12 lo " uocy spotyka stę cPła Łódt w P1laco•
aby godnlr
I we•oło powilac Nowy I a~ role
skiej udali się w odwiedziny poświątecz 1e
Roc.hata.
. . .
Are:z1owana tanc~r~a, osa.d~ona "" w1ęz1emu, rqz
1
do krewnych i znajomych. Karczewska, pod
poczęła demonstracyJrne głodowkt.
wieczór już ułożywszy. dzieci do snu napa- gła.
- Podczas pobytu na Węgrzech min. hr. Ciano,
liła węglem w piecyku żelaznym, a chcą.:
Wypadek powyższy wywołał przygnę- do Budapesztu przybył szef kandarii cywilnej Preprawdopodobnie, aby piecyk szybciej s;~ biają-ce wraż enie wśród tamtejszej ludno- zydenta R. P., min. Łepkowski, który wraz z posłem R. P., Orłowskim, wziął udz.ial w polo~_aniu,
nagrzał zasunęła przed całkowi tym wyp:1- ści Rozpacz rodziców nie ma granic.
'
,
. ,
I
.
wydanym przez regenta ilortby\igo na czesc hr.
leniem się węgla t. zw. „szyber".
Stan Janiny Farys 1est nada grozny.
Ciano.
Jak utrzymują w węgierski.eh kołach politycz·
---0001---nych, wizyta m..in. Łepkowskiego poświęcona byłe
KATOWICE, 31.12. Przypadkowi W liście, którv Belda napisał do rodziców
:przygotowaniu wizyty Prezydenta R. P. na Wę·
J
w styczniu przyszlego roku.
echoctnie znaleźli w lesie radoszowskim tłumaczy swój krok W sposób dość humo:I
fl~rs
ft I grzech
- Dyrektorium kraju kłajpedz.k.iego wydało roi,.
Kochłowicach wśród zarośli leżące bez rystyczny, twierdząc, że nie mógł żyć bez
V
U
jfll
'U
1
l I po;ziJcbenie, ahr ze wszystkich szkół 11s11nię10 z
ytomno ś ci dwie osoby.
Cieślakówny, p ełniąc służbę wojskową w
"-""2:.•.ch
ł
t eh
..
b
ecności I dmem I stycznta vortrety prezy•łeuia Smrtony,
. . s tw1eruz1
. ,.i. 'ł a, ż e b yl"I odle!lłym
Samborze.
I czlonków
rządu litew">kiego, Witolda "Viel1<iego o.
Z awezwana po ItCja
~
.
. ,
raz herb Litwy.
1
1
23-letni Teodor Belda, obecnie odbyPrzyjechawszy na urlop pragnął pozo
DUBNO, 31. 12. - Po 23 latach n1e-,nicę t prncował przez szereg la t przy budo!
- Francuskie czynniki miarodajne potwierdzający służbę wojskową z N. Hajduków i stać przy niej na zawsze, ale urlop kot!- obecności po·wrócił do rodzinnej wsi w wi e kolei. Wyd<:lony z P ersji, postanowił! j11. fakt, iż Iran powziQł inicjnt):wę ze~wania sto!unletnia służąca Waleria Cieślakówna z czyi się w uniu 28 bm. i Belda miał wy- pow. dubieńskim Zdzisław Hulecki, które- powrócić do Polski, odsiadując po drodze i kowp!YP1 1~nrntyczn 1~ch .z Frda~cJ ~ ·
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e room w ar}zu u zie111 wnasmen w spra
1 • h
orzowa I., narzeczona Seidy.
JCŻ żac · o WOJS a, wo ee ego narzecze.ni go dz1e1e mogły y sta1now1ć pterwszo- w w1ęz1en1ach htrecKtc
, gre~ k'te h, b uł gar-,, wie powodów
tej de~yzji.
Odstawiono ich natychmiast w stanie postanowili sko11czyć z życiem i udawszy rzędny temat do sensacyjnego filmu.
skich i rumuńskich ~<ary za 111elegalne prze I . Jak donoszą, powo.dcm tym byta złośliwa gra
przytomnym do szpitala hut1niczego w się do lasu radoszowskiego, napili się kwa
Huledki w 1917 roku opuścił szeregi ro kroczenie granic. Ostatecznie, Hulecki prze i słow w pewny.m piśnne humorystyr.zpym, co uzna.
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o pierwszej pomocy.
me, aby 500 zł, o których bhzeJ me me 1skiej. Pracował czas pewien w kolektywie nich dwu tygoclm aresztu w Stanisławowie Aleksander Kakowski, areyhiskup metropolita wat'Docho<lzenia ustaliły, że targnęli się wiadomo, zużyć na wystawienie im pomni wiejskim, po czym uciekł na południe na otrzymał pieniądze na powrót do rodzinnej sza"'.>ki. Pr~y łożu umier~jąceg? ?becn.i ~!li ~z~oni na swe życie wskutek tragedii na tle k~ na ~spólnrn g:obie, przy. czyn: in.a p~m Kaukaz, a. st~~1tąd do .Turcji.
. 1w~i. gdzie je~o przybycie wywołało zrazu- ~~o~~':ni~~p•tuły metropolit:alneJ 1 naJbhzsze Jego
łosnym.
n1ku miał byc umieszczony 1edyn1e napis:
Czas iak1s Hulec1k1 pracował w porcie m1ałą sensaqę.
w Mi·nisterotwie Skarbu odhędzie się wielka
O wypadku powiadomiona została pro- ,,Zakocha~ej parze wie~zny o,('J~~.cx:zynek'.'· w Stambule, po czym przeszedł perską gra
na.rada wicepre:riiera Kwiatkowskiego z-e wszystkiratura przy Sądzie Okręgowym w KaW razie gdyby rodzice tego zyczen1a
nu ~yrek1ora.m1 I~b Skarbowych. Tematem obrad
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nie spełnili Belda grozi w liście że przyj~
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datkow. Odpowied:me ~ludia w tym kierunku Slj
Jak się dow1adu1emy, powo'dem us1ło- cizie ich po sm1erc1 z inarzeczo?ą straszyc. j
'~ft "9-V
'~.!Jl"
._, już w tok.u. Nowy sy~tem wprowadzony byłby od
nego samobójstwa Teodora Józefa BelOboje niedoszłych samobójców przeJ. kwietnia .19.39 r. .
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i służącei' Walerii Cieślakowe1' był fakt wieziono ·do szpitala miejskiego w Chorzo-ł'
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~ Mm1stel'S~~le Skar?u odbyło mę. losow~,n~~
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narzeczem me tnogh„. żyć bez s1eb1e. \.\'Ie, gdzie pozostają na eczentU.
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Ogółem uległo wylosow&niu 21 ohli.gacyj po IO.OOO
WILNO, 31.12. - Przy ul. 3 Maja Wj kimś tępym narzędziem, znaleziono przy złotych, ogólnej warto~ci 210.000 zł.
Słonimie w hurtowni tytoniowej' Goldfarba we1'ściu do hurtowni.
- Władze śledcze w W.aT$iawie ar~~wały se_..:!!.
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tyczyć będ11 obrotu pocztowego z zagranicą.
eżące do T-wa żeglugi „W 1sła . Wsku- 1ącą obok barkę „Manę
wygniataiąc Jej
W kopalni „Polska" w święto.chłowicach, w
mrozów stały zablokowane lodem na częściowo burtę.
szybie na głęhokości 400 m. obsunął się węgiel i
tach w kanale przemysłowym.
Ponieważ „Robert" przeci"kał, znajduI!!
z:sypał dwc>ch gór~ków : Jana Pohla i Ryszarda
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Kuchan~zyka. Zwłoki Kucharczyka wydobyto. PoNa polecenie
firmy miał je stamtą wy iący się na mm 1anspor tO)ntey musta ~
n~e QP.' OZ~
acjam ~ . szukiwania trwaj!! w celu odkopMtia górnika Pohla.
gnąć holownilk „Tur". \Vobec dużej kry być przeładO\\'<'cny.
- W zwięzku z ogłoszonymi wynikami wyborów
ŁóDź, 31.12 Wczorai· przed wie-1
Jak się dowiadujemy stan obu rannych do łódzkiej Rady Miejskiej, w II ()kręgu lista nr 6
R
składa protest, stwierdzając, że na terenie tego o1
ł
r
czorem, iak już doniosła prasa poranna, N wywiadowców jest barcizo doory. ainy o- kręgu micticiły się w jednym domu dwa obwody,
n~ ~o IA1 jednej Z J „melin" błodziejsk ich, micszcZ~!- kazały się lekkie.
z których jeden należał do okręgu II, drugi zaś
!
Y'P cej się na teren ie t. zw. Arturów ka w gmi-1
.
.
. do okręgu IX. Tutaj wyborcy wpi-owadzeni tą sy •
W mieszkaniu l!!nacef!O
. W zw1ąz~Lt Z wypadkiem organ~ palt- tuacją w błąd, oddawali kartki na rzecz listy nr 6,
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k któ myląc kaudydatów. W::.kutek tego unieważniono
częs OC
1m pr:ieruys i e w ł o k"1enn ~"Cl.}'łD Tm~wikowski
ego i Stanisła\•:a Karo ia\:1, ICYJne zorgantzow~ly Ó' awę.w W~nt u . 600() głosów. Podobna sytua·cja istniała w okręga1:h
0
dwa1· posterunkowi służby śledcze1· Oren- rei zatrzyman. kt.liiw podeirzan) eh mę.z- nr 12 i 13. ·
·
Na tere11ie huty f!Óinie aktualne. w związku z usta 1amem ·
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Ło'dz' 31 grudnia
~
d,a 1· Ulatowski, którzy poszukiwali prze-I czy.zn. azw1s. a .ie są rzymane w aie- Wc~oraj wierzorrm wybud1ł pożar w szar'
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st('pcóvv w zwi(lZ:!m z kradzicżci w d:>mu, mntcy a do ra se ztwa.
parm· bawc· ny B. Ga1e~·k'1ego przy u.I senatorHleJ
żądat'l podwyżki płac dla sił pomocni.
.
ci
nr 8. Zapaliła sic bawełna na ma~;i;ynach wskutek
eh. W tej sprawie odbyły się bezpośreDWIE STREFY PŁAC.
~r 54_ pr~y ul. Zgi~r sk!ei ~.a!·knęi i ~ię. ::..ł
iskry. Akda strnży trwała około półtorej godzi.ny
ie roikowania na terenie firmy, które doWczoraj pod przcwodn:ctwem poc.li11sp. o mę~czyz~. „G?y W} w1ado .vcy c •.11 c,eli .dv-,
i była znacznie utrudniona. Straty poważne.
owadz1ły do likwidacji zatargu.
Błażewskicgo przy ud zia le wicest;'1;·csty. konac rew 1z1 1 Jeden. z obe,cnych. strzelił z
Giełczyńskieao i s. Kasii1skiccro oraz przcr\ rewolwern do wywiadowcow. Ct we wła,
BRANIE DELEGATóW ROBOTNI- ~tawicieJi Z\~i~zków .d?z.or~Ó~':' dOlllOWy~;:, snej Obr?nic 111USi?li uży: broni. W WJll!~' ,
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1 stowarzyszen włascicich nicruchomosct ku wymiany strza1ó\~ Gr . . nda został rann\ ,
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W najbliższą sobotę, dnia 6 stycznta, odbyło się posiedzenie nadzwyczajnej ko- v~ no:g~, .a Ulatowsk~ w rękę. ~an ny zost·~I ! L'l3
1&
~sora
lokalu przy •ul. żwirki 4, odb.~dzie sig misji organizacyjnej, powołanej do ustale- r~w.n1ez .1eclen z 5-CIU ws·p~mntanych OS00 OuSZUniihiCI zw.o„~•
61.ne zebranie delegatów robotnkzych nia warnnków płacy i pracy dla do zorców. nikow. Został on przez dztelny:h wy~\~-1
KOŃSKIE, 31. 12. - Znanego w Końśmierć i to w tajemniczych okolicznośP. z. Z. Omówione będą sprawy or~o wysłuchaniu stan~\·:is~:a stron na- dowców zatrzymany, pozosta.Ji zdo a 1 j' skic'ii profesor~ gimnazjum. Karola. Musz~ń- ciach profesora Muszyńskiego działaicza
nizacyjne i zawodowe, przy czym referat stąp1ły obrady prz<?c!staw1rn+ v1 ladz wrn 7.biec.
skieao poszuktW <'.nO od wiciu d111, ponie- spolecznego i wychowawcy, wywołała w
sytuacji w przemyśle włókienniczym wy z podinsp. Blażewskim. W wyni•lrn ich usta w
owa
au:L&li&•
si waż° zaginął w tajemniczych okolicznoś- społeczeńs twie powszechny żal. Zaznaczyć
si p. Ignacy Zewia.k.
101:0 tr~~ć orzeczenia~ kt?re ogłoszone bęcia~h. Dopier.o .w dniu 28 gru?nia br ..zna- należy, że _jeden ze znanych jas~ow~dzów
dz1e dzis o godz. 7-e.1 W!eczorem.
czy ~ este§ C'7.~0n k~e il leziono go n1ezywego w lesie Karolmów I Wćlirszawsk1ch, do którego zwróciła się roZATARG TRWA.
Jak się dowiadujeti1y - Z.'.i1wierać ono
~
~ I pod Końskimi. Zwłoki profesora ze śladami dzina zagi nionego profesora przewidział je
Zatarg w fabryce Kindermana przy 111. ma poc1zia1. na dwie s~refv płac, utrzynn- iłL
~
~
przecięcia żył odszukała stora psów my-/ go śmierć i określił w przybliżeniu miejsce
kowej trwa w dalszym clą.gu. Przepro- nych prawie na poz1om:e zesz~orocznym. · · ~ •
.. •
•
'"' •
śliwskich, gdy polowano w tym lesie.
I zgonu profesora.
dzone rozmowy nie dały rezultatu i u' il ·&*ESMEB 'WliEliaW+.,....,_f a&IW8
§W.M;WWmM
?*Yb!*±
lono, że dalsze pertrakta.cje w sprawie
c dla skręcarek odbędą się w przyszłym
odniu.
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. -- - Po tej ostatniej już w swym życiu
czynności dziewczyna usiadła na krześle, aby czuwać nad śpiącymi dziećmi i tak
ją zastali mar~wą Farysiowie, po powrocie
do domu. ,
. .
.
. . .
Z dWOjga dz1ec1 (dwu I 6-letmej dztew
czynki) zdołano dopiero z pomocą lekarską przywrócić do życia sta rszą Janinę.
Mło dszej· Helence pomoc lekarska nie porno

W •ln1„ ,P•1acc 1t'lotrkuwska 1081 spotykamy się w<>yscy ••a Sylwestra
o godz. 12 m. 16 "' , Cy
l:!ędzle to Sy 1 ~•s\et na wesoło, bez trosk I zmartwień
pod makiem
humo1u i dowcipu """'"selnei polskiej komedii.
Nlo wątpim)', że cała Łódt uda się <10 ,Palaco , aby podziwiać najwoselaaych aktorów sceny 1 ekranu
Anonsu1omy
Helenę Orossown•, Jad%lę Andrzejt\\SkĄ. Michała Znicza,
Aleks~ndra żabc•yftski~go, Antoniego Pertnera, Stanisława Slelań~k1ego, Józefa
Vrwlda na czole ~O n•iPl~knleJuvch war• zawian•k.
.
;.>o za tym będzieiny mieli motno'Ć wysłuchać najnow;io I oajm.todyJ•
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CZĘSTOCHOWIE.

Stan zatrudnienia w przemyśle włókien
zym w Częstochowie spadł pow a.żni e.
o zatrudniaj ąca z górą 2000 robotników
ryka wy.rabów jutowy-c~ i konopny~ll
Warta" zawiesza z dniem 1 stycznia
)~wodu braku surowcó·.·r oddział jutowy,
alniaj;ic okola !OOO iobotników. Dyrt1I<. fabryki wysłała memoriał do władz, ~o
1g:ij1c ~ · ~ przyrlzi.alit. sttrowc~, aby n1 E'
pu :'.;c ić do z:unkn .c;c1a wyd z1ah1
· ;,)-

•go.
O POPRAV.'J:'. Pi AC.
N<1 ct ziei', 19 stycznia i~rnl i .
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\Vars;·a•v c plenarne pos •r>c:-:r·
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v komisji poroz•tmie\\':i' . cze.i slowar?ye11 pracowd·ów p~1is 1''10·„y.ch, sa~11orzą
wych i pry\Yah1ych . ila 1'os1edze111u 01111
ana lwc!zie m. in. !' ~1·;i '""'- zabiegów prawni~zy~il Q p_op_r.„ :~ plac, co jest szcze-
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PSZEl'llCA NA PRÓBE.1 oborca§

Nieszczęśłill-a transaHcja właściciela n1a;ątku. li!ł.~~
Z Katowic donosza:
Do właścici ela majątku w ·Hadrze, pow.
Lubliniec, Ryszarda Krebsa, przybył pewien osobnik w cywilnym ubraniu, przedstawiając sil,' jako intcncient pułku lubliniec
ki ego. W rozmowie oszust zapropo now ał
zakup dla pułku 5,000 kg. pszenicy, umawiając cent; po 11,50 zł. za 50 kg. z tym ,
Y.e dostawa musi być natychmiastowa.
Wla(;cicicl nie przcczuwai1c nic złego,
zgodz ił sic; na nalychmiastowc dostarcze. .
. ,)r.:oo ,Kg. pszenicy
. na pr (.1b i;. p o u1)lC1tt
111e
int eresu właścicie l zarz;idził zalaclowani c
na wóz pszenicy, z którą woźnica odjec h a ł
do pułku wraz z rzekomym intendentem,~
'.< tóry rozkazał woźnicy zajechać przed bra
m~ koszar. Sam intenden t pojechał na rowerze.
Kiedy woźnica nadj echał przed bramę,
intenden_t wst_'.lP._ił do koszar 11P._o dalsze in-

mgi.11·11111.:.k1•„

rbo
z fi.Oła
w restauracj.4.

zas rzel I się

strukcje". Wracając z powrotem rozkazał

Z Kalisza donoszą:
żadnych nadużyć nie wykazały.
Po północy w restauracji M. DzikowZmarły osierocił żonę i troje dzieci.
skiej przy Al. Piłsudskiego 15 popełnił samobójstwo wystrzaiem z rewolweru
w
te nd ent psze nic\! sp r zedał za 97,50 zł. Po s.kror't Stanisław Putiatycki, poborca skarzładowaniu i otrzymaniu gotówki, oszust bo\l\ry z Kola.
kazał woźnicy jechać z pow.rotcm przed
Denat przybyt do Kalisza i wieczo.rem
hranw koszar, gdzie mi ało nast:Jpil zrealizo
ucl al sii.; do restauracji, gdzie wypił kilk:t
St n pogody w Łoa ~ .
wanie rachu·nlrn.
kieliszków wódki. Po pC:nocy wydobył nic
U)Dź, 31.12. Dziś o godz. 9-ej raPo prz eszł o [:(, odzi nnym wyczekiwaniu, spodziewanie browning i nim ohcc111 zllowo:: nica zrowmi.:il, i.e padł oliai·q_ osrn<:ta. !ali mu przeszkodzić, oddał strza1 w skro1'i. no tCillj'L:.atura w ś1ódmicści-u wynosila
5 ~,i pni poniilj zera. W ciągu nocy ubieMimo natychmiastowej pomocy i prze- głej najn' ~sz a tcmpernt ura wynosiła minus
wiezieniu do szpitala, samobójca, nic odzy 7 stopni. Ci~;nien ie barometryczne spadło
skawc;zy przytomno~~i, zmarł.
w dalszym ci:igu do 742 mili.metrów. Nastąpił
wzrost zachmurzenia. Oczekiwać na
Powodem samobójstwa była depresja
leży d il~zych opadów fo i eżnych.
ciuchowa.
Wiatry po łudni owo-zachodnir
Ttragicznie zmarły cieszył się opinią
człowieka solidnego! a s.e;rawdzonc ksią~k1

woźnicy zaladowa.ną pszenicę odwieźć do
młyna Weinczyka w Lublińcu, ul. Jasn a,
gdzie miał nastąpić przemiał pszenicy. ln-
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Nowy Jork, w grudniu.
Poczciwa paryska staruszka, wieża
Eiffel jest już mniejszą siostrą nowego
jej niebotycznego brata amerykańskieg:>
p. n. „Empire state", wzno·sząccgo s:ę na
skrzyżowaniu Piątej Alei z 34-tą ulicą Nowego Jorku do bajecznej wysokości 1250
stóp ameryka'ńskich, przewyższając w ten
sposób wieżę Eiffla o dobre 59 metrów.
Bez przesady rzec można, iż jest to
prawdziwe arcydzieło techniki, bijące rekord nie tylko samą wysokością lecz i tern
pem wykonania, które jak na stosunki amerykańskie było zadziwiające.

I_<:olos ten, zbudowany na 103 piętra,
zawiera 60 tysięcy ton stali o najszerszych płytach , specjalnie kutych w stalow
niach Kanady, sam ciężar kolumn z kamie
nia go wspierających wynosi ponad 5 tys.
ton, zużyto przy tym 10 milionów cegieł,
200 tys. cent. kamien.ia szlachetnego, 5amej stali chromowanej 730 ton.
W ścianach niebotyku jest 6400
63 normalnie kursując windy z dotkładnymi
planem jazdy i szybkością 400 m na minutę (w kopalniach śląskich dźwigi pędzą
z szybkością 250 m) oraz 4 windy pośpieszne, przystające tylko
na piętrach
dziesiątych niczym pociągi-kuriery. Komunikacja ta z piętrami, na których mieszczą
s!ę niezliczone biura przedsiębiorstw han·
dlowych i finansowych, przede wszystkim
samego towarzystwa „Empirea!", z ledwością może podołać ruchowi 80 tysięcy interesantów <lziennie nie mniej jak i stałym mieszkańoom gmachu, których jest do
25 tysięcy.

ży ogniowej w liczbie 29 ludzi oraz posterunek policji, urządzony na wzór naszego
komisariatu z kilkudziesięciu osobową załogą policjantów i detektywów. Olbrzymie
masy Judzi dostają się do budynku przez
dwie wielkie bramy i halle, przechodzące
na wylot parter !kolosa. Przeciętne zużycie
elektryćzności w godzinach pełnego ruc'ilu
wynosi tam 3500 kw. na godzinę, długością kabli elektrycznych i telefonicznych
wynoszących 17 milionów stóp, możnaby
opasać niektóre z mniej1szych państw europejskich.

ai więc w niecałe dwa lata po powzięciu Lle
cyzji budowy tego olbrzyma gmachów.
Dodać należy, że jeszcze przed 100 laty na tym miejscu wznosił s i ę niski .domek
piętrowy pewnego Yankesa, kup:ony za
1O tys. dolarów, nadbudowany później
przez nowonabywcę, którym był emigrant
z Anglii, Astor, "óźniejszy nie!kóronowany
król finansów nowego świata i który wy-·
budował wspaniały hotel, będący podziwem całej Ameryki i wszystkich je.i przybyszów.
Dzisiejszy „Empire state" zadziwia
dalej świa~ swymi gigantycznymi rozmiaBajeczne wprost cyfry te uzupełniaiją rami, luksusem i praktycznością, będąc zadalsze dane z zakresu samej budowy, któ- razem dumą każdego Amerykanina.
rą postawiono 30 września 1929 r. po zburzeniu poprzedniego budynlku, słynnego
hotelu Waldorf-Astoria, mieszczącego się
na tym miejscu i w którym odbywały się
głośne na cały świait przyjęcia o królewskim przepychu. Dyrektor naczelny „Empi
re state" p. Smith ogłosiwszy tego dnia
konkurs na budowę zarządził równocześnie rozbiórkę, która potrwała do 12 marca 1930 r. W przeciągu tego czasu 300
technill<ów i inżynierów opraicowało kil'kanaście projektów, z których aprobatę uzyskał dopiero projekt 17-ty, który był spo
rządzony z taką dokładnością, iż równacze
śnie z jego przyjęciem telegraficznie doko
nano .zamówień po stalownia-eh, składach
'm:utenałów budowlanyc'n itd. w kraju i zagranicą. i których potem co nie zdarza
się w Europie a zwłaszcza u nas - nie trze
ba było wcale zmieniać zarówno co do roz
miarów ani liczby z~mówionych materia-
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filmu „Big House", jakiego M. J. Kane'a, również gangstera.
ów d?wie~ział s~ę, że_ życiu .jego zagra~a
amerykansktm Stng-Stng.
powazne ntebezpteczenstwo 1 ukrywał się
Ażeby, .zrozumieć podłoże dramatu, pilnie przez przeciąg trzec'i1 lat.
t~zeba wroc1ć do roku 1Y34. Dnia 21 sierpPrzed miesiącem, zabito na ulicy, w
nta 1934 auto pancerne przewoziło pensje biały dzień urzędnika pewnego banku no·
dla pracowników pewnej wielkiej fabryki wojorskiego, O'Harę, który nie miał nic
sztucznego lodu w Brooklynie. Na auto do wspólnego z gangsterami, lecz na swoje
konało zamachu dziewięciu gaingsterów, nieszczęście był łudząco podobny do M. J.
którzy zdołali opanować samochód i za- Kaine'a.
br~ć łup w wysokości 1 miliona złotych.
Przerażony tym .f. Kane zwrócił się do
~1.T?o .bardzo energicznych poszukiwań po policji nowojorskiej z prośbą, ażeby uhep me udało się schwytaić sprawców te- mieściła go w więzieniu Sing-Sing, gdzie
go napadu. Dopiero w listopadzie tego sa będzie się czuł bezpieczny przed zemstą
meg? roku policja otrzymała bardzo dolda gangsterów. Ale gangsterzy oka1zali się sil
d?e rnf~rm~cje wraz z nazwiskaimi wszyst- niejsi i potężniejsi niż więzienia i strażni
kich dz1i;w1ęciu gangsterów, których aresz cy. Onegdaj znaleziono J. Kane'a na schotowano 1 skazano na karę więzienia.
dach więzienia Sing-Sing umierającego.
.od ~wego czasu podziemny światek no Mściwa ręka gangsterów zadała mu w :za.
w~1orsk1 . s~uka1ł P.ilnie osoby, która zdra- gaidkowy sposób trzy olbrzymie rany nodz1ła pohc11 nazwiska gangsterów. Niewia żem. w szyję i w plecy.
które sceny z

głośnego

rozegrał~ si~ on~gdaj .w słynnym więzieniu

PÓŁNOCY.·

łów.

Przy budowie zatrudnionych było dzien
nie
do 4000 ludzi, z czego na konstrukWindy obsługuje i administruje domem
750 pracowników prócz tego na straży bez cjach żelaznych pracowało 2500. Zarabiali
pieczeństwa czuwa specjalny oddzia~ stra- oni nieźle jeżeli zważyć, iż od 15 piętra w
Ameryce liczy się premie i coraiz to wyższą
stawkę robocizny. Budowę przez założe
nie pierwszych fundamentów rozpoczęto w
5 dni po ukończeniu rozbiórlki, 17 marca
1930 r„ w którym to dniu jeszcze przystą
piono do montowania pierwszych kondygnacyj stalowych, 15 września tego roku
niebotyk wznie·siony był pod 86 piętro, na
·kończyn oraz przy rankach od
którym kończą się przęsła stalowe aJ 13 liodmrotenla stosuje się ory~
stopada był gotów zupełnie, taik że nazaginalną ma4ć Gqseclclego
Jutrz obchodzono uroczyste wieńcowiny.
Do użytku pubJ.iczności po uzupełnieniu
wnętnrza windami, dźwiga·mi i urządze
niem pokoi, oddano w dniu 1 maja 1931 r.,
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zadźwięczą

kielichy i

rozczulą się

serca

tysiącem życzer?
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Po wieść

się przekonać,

lęg•nuje chorą ciocię.„
zmieniła,

We własnej osobie.
jaik panna D•.gny pieNo, no.„ Troszeczkę par.ienka się

nie ma co„.

Uśmiechnęła się

bezczelnie, przyglądając się zmienionej postaci Dagny.
Ogarnięta panicznym strachem
dziewczY'na kiurczowo uczepiła się ręki matki - jej tajemnica była odkryta. Magda nie oszczędzi jej z pewnością ...
- Skąd się tu wzięłaś? Co robisz? - bezład.nie pytała Lucja, widząc przed sobą swego śmiertelnego wroga.
- Czyż nie mogę odwiedzić też swego chorego wuja? Pani myśli, że tylko pani potrafi pisać fałszywe listy
i zawracać głowę porządnym ludziom? Che! che! che!
trafiła kosa
na kamień.
Nie ta'ka głu.pia ta wasza

Megda ...
.Twarz starej sekutnicy wykrzywił złowieszczy uś
miech: była w tej chwili uosobieniem zła i zemsty.
·"' Osta~kiem sił Lucja sta•r.ała się opanować.
. . - Mikz ! !! Masz zapomnieć, że nas widziałaś! Panu
a1ni słowa! Rozumiesz? - Starała się narzucić Magdzie
swą wolę, a.ile służąca tyl1
ko bezczelnie gwizdnęła w odpowiedzi i podparłszy się pod boki, powiedziała:
- Ho! Ho! m.am za1pomnieć?
Pa111u ani słówka?
A jakże„ zaraz„. Może ta'kże mam zaipomnieć, że jeste!TI
chamką? Co? Nie, złota pa-ni, wszyściuteńko panu sę
dziemu wyśipiewam.
Powiem biedakowi, ja'k jego córeczka pielęgnuje chorą ciocię„.
Doprowad:zon.a do rozpaczy Lucja wyciągnęła do niej
ręce:

nie gub Dagny! Cóż ona . ci zmbih?
wtedy może niesłusznie, ale
byłam tak zdenerwowa•na, że nie panowałam nad sobą„.
Oto moja szmaragdowa broszka... Podo·bała ci się kiedyś„ . Weź ją „ . Patrz jaika ładna... Magdo, masz„. Nie
mów nic tylko ojcu„. C-0 ci przyjdzie z jej zguby„. Ona
przecież jest taka młocta„. Zlituj się ...
Drżącą ręką podawała broszkę niewzruszonej
Magdzie, kitóra szY'derczo przerwała:
- Nie potrzebna mi p.ani broszka„. I proszę się t.1k
nie poniżać przed chamką„. Na nic te wszystkie ceregiele ... Za późno się szanowna pa•ni opamiętała„ . Nie mamy
sobie więcej nic (~O powiedzenia„ .. żegn a;;i!
Odwróciła się, .chcąc przejść na drugą s tron ę ulicy,
nagle stanęła przerażona strasznym s.pojirz eniem Lucji.
Taki ej groźnej, dzikiej, nalanej krwią twarzy i błyszczą
' cy.eh jąik żarz,ące węgle oczu! nie wi.Q.zi~'ła nigdy. Magqa
-

Zmiłuj się,

Przyznaję, że obraziłam cię

W
w

M~zeum sztuki dekoracyjnej
Paryżu ustawiono z okazji

świąt B<>żego

Narodzenia t. zw.
choinkę współczesnych
artystów. Tą, tak bardzo moderni...
styczną choinkę, renr<'.Lik•]emy

na

1cl}ęcv

stała

usł.ug wielmożnych pań„.

naoczni·e

J

jak wryta, a ta straszina niezna..na kobieta, w której
zawsze S(JJOlcojnej „Włoszki"; przysikoczyła do niej i jak tygrysica wczepiła się w jej ręce.
- Straszny jest gniew Lucji de Borgiano - usły
szała nad uchem złowieszczy szept i uczuła nagle lekkie

nie

poznawała

ukłucie

ścić!

w prawą

dłoń.

O jej, pani mnie
-

kłuje szpilką...

Proszę

krzyknęła przeraźliwie, wyrywając rękę

minie pui rzuC1w stro.rię

jąic się na drugą stronę wlicy.
Prawie biegła
dworca ...
A Lucja stała nieruchomo, patrzą·c błędnym s.pojrzeniem nagle z.gasłych beznadziejnie smutnych oczu.
- Boże, WJbacz mi„. musiałam przeci eż ją rato wać.

Czuła, że wybiła jej ostatnia godzina„.
ta niez·nana tajemnicza kobieta zwyciężyła
jej piorunującego spojrzenia.

-

tam·
kona od

Straszny jest gniew Lucji de Borgi.ano ...

Nawet

jęczeć już

ręka ci ążyła

i

Czuła, że
ją, że

zdrową ręką

-

nie magła z bólu. Sina, spuchnięta
Ostatkiem sił zwlokła si ę z ławki
pociągnęła za hamulec.

jak

kłoda.

Ratunku! -

ostatni raz

Pociąg zadygotał

z jej piersi.„

zatrzym ał się

w czystym polu.
Szukali ws zędzie win1nego
zatrzymania pociągu . Do pustego p rz edzi ału trzeciej kia·
sy wbiegł konduktor i gwałto wnie cofnął się do drzwi.

Podniósł się zgiełk

i

i

wyrwało się

hałas.

Między ławkami

Nareszcie wyśl edz iła zni enawiTeraz, gdy była daleko od Lucji, nie
bała się jej, tylko niena~iść i chęć zemsty wzm ogły się
w niej jeszcze silniej.
Na d'Worcu kupiła bilet trzeciej klasy i weszła do
wagonu. Ro z ejrzała się i zaję~a miejsce.
Była
sarna
w przedzia'1e P ociąg ruszył 'Magda spoglą1d ała na mija·jącc
domy, kościoły, fabryki.„ Wi eża wielkiego soborn dtugo
widniała na horyzoncie„. szmaragdowe pola i fa luj ą ce 13ny żyta ·rozciągały się wo1kół...
Wsp o minała, jak prz edwczoraj
p opro s iła
Ruthoif:,
o dwudniowy urlop, jak udała si ę do Kolonii, by dow \e-dzieć się cz eg oś o „chorej ciotce".
Na próżno obesz!a
wszystkie lecznice. Rozyny del Carnio ni e z n ala zła nigdzi e
Domysły jej okazały się słusz.n e. Cała ta historia z ci otką
była „wyssana z paka" ... Szła właśnie ulicą, namyśfaj ą c
się, co dalej robić, gdy nieSipodziewanie spo tkała Dagny
z matką„ . W idoik zmienionej dziewczyny w pierws zej
chwili wsvrząs.n ąił ją, ale pocz uła j ednocze śnie złą radość.
•
- Ładny kwia>t, to nna w ci ąży„ . Ho, ho, kto by myślał, taka święto s z ka„.
Zachłysnęła s ię uczuciem bliskiego triumfu.
Ostry ból w ręce prz erwał nić jej wsp o mni e ń .
- Psi.a •k oś ć, przeklęta „Wło szka" . Też ma p o my sły,
by kłuć szpilkami. Myślał by kto, że si ę jej z l ękn ę.
Spojrzała na rękę : na
d'łc ni zauw aży ła m ałą sio ą
plam/k ę. Patrzył a bezradn.a, jak sina plamka rozras ta się
z błyskawiczną szyb kośc i ą . J ednocześ ni e pu c hła c ała rę
ka i ból się w zm agał. Z jęk i·em up a dła ina ławkę, wi jąr
się z bólu. Zalana zimnym potem, szeptała b ezł adni e:
erzekil.ę,ta ii.Wfoszk~"i przekl.ęta ,1Wfoszka" ...
Magda

zwyciężyła.

dzoną „Włosz,kę".

skurczona z bólu leżała koibieta.
Konduktor nachylił si ę, lecz odskoczył momentalnie wszelka pomoc był.a tu zbyteczna - kobieta nie żyła ...

Ruthoff wrócił z sądu. Umył ręce w łazience i udał
do gab i ne~u. Rozsiadłszy się wygodmie w fotelu, zapalił fajkę i pogrążył się w czytaniu ulubionej gazety,
gdy w p·rzedipokoju zadźwięczał ostro dzwonek.
się

- Magda wrócił.a pomyś.Jał i poszedł otworzyć
drzwi. Lecz zamiast Magdy, zo1baczył zdumio'l1y, barczystego policjanta i dwu ludzi w szarych mundurach, trzymających p.rzykryte prześcieradłem no,sze.
- Czy pan jest sędzi.a Karol Robert von Ruthoff?
uprzejmie spyta·! policjant.
- Tak jest. Czym mogę słu ży ć?
- Czy pan z.na tę kobietę?
Policjant odwinąi p rześcieradło i
twarz martwej 'kobiety.

uka zała się

stras1.11c..

zsiniała

- Magda! - krzykn ął Ruthoff. Ki edy ona um a rła? Być moż e, wypadek.
wyjechała na urlop, miała dzisi aj wrócić.
miem ....
- Czy to słuiżąca pana?
- Tak jest. Pracowała u nas d w a d zieścia
jeszcze u mojej mafki...

p i ęć

lat,

Był ·wstrz ąśnięty.

- Pan
ło

-

będz i e ł askaw op o w ied zi eć

zwrócił się

do policjan.fa,

mi, jaik to s ię stago do gabinetu.

prosząc

(d. c. n.)
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<ie Warszawy wkilku włerszarh

Jedyna okaz)- a

Wzorem lat ubiegłych Zarząd Miejski 1walił pobieranie w roku 1939 dodatku
unalnego d~ 10 proc p~ństwowego po
A więc dzisiaj definitywnie już i nieod
kn od. ener~ll elektryczne} zu~y\'.Vanei _na wołalnie żegnamy się ze starym rokiem.
e ośw.1.etlen10we przez ostatniego odbi0r Nie bardzo rozumiem dla czego fakt ten
energ11.
. .
.
wprowadza ludzi w stan dziwnego podnie
Dodat~k ten w1111en być pob1er~ny na cenia. Przecieź w tej chwili :bnakomita w1ę
c~ Gmmy .m. st. Warszawy łączni~ ~po kszość czytelników zastanawia się jeszcze:
k1em panstwowym w wysokos~1 25 jak spędzić Sylwestra? Załatwia niby swo
c. tego~ podatku, przy czym ~bow1ązeik je codzienne sprawy, ale myśli o Sylwe1sowai111a .~'poczywa na . ostatmm sprz.e- strze. Ci, którzy już wiedzą, gdzie go „spę
cy energ.n ele.ktrycznej • (elektrownie! dzą" (straszne słowo: spędzić), marzą, że
z .instytuCje panstwowe, samorządowe i będzie wesoło, ci, którzy jeszcze nie zde·c~m). Kwoty pobrane tytułem dodatku cydowali się, gdzie, namyślają się nad tym
c1m). Kwoty pobrane tytułem doatku zagadnieniem.
ny być wpłacane do kasy terytorialne- 1 Wiele jest sposobów na owe „spędzewłaściciela Urzędu Skarbowego, z za- nia" nocy Sylwestrowej. Dla kawalera
czeniem przeznaczenia wpłaty, np. rzecz nie przedstawia żadnych trudności.
aca się: tytułem państwowego podatku Bierze chłopak całą gotówkę, jaką dzisiaj
energii elełktrycznej kwot~ zł„., oraz ty dysponuje, do kieszeni, i kolejno odwiedza
m dodatku komunalnego na rzecz Gminy wszystkie lokale. Wreszcie w jakimś natst. Warsza1wy kwotę...
knie się na odpowiednią partnerkę, o ile
• * •
jest mało „trunkowy" i dal,szy ciąg nocy
niem i nocą uprzątając śnieg, ZOM spędzi (znowu: sipędza!) w jej towarzyścił ważniejsze ulice śródmieścia i nie stwie. O ile jest trunkowy, zaleje się w
e arterie wylotowe. Pracuje nad tym „sztok" i jutro z rozrzewnieniem będzie
nie 80 samochodów i przeszło tysiąc wspominał, jak to przyjemnie i rzetelnie za
obotnych.
lał robaka na pożegna1'ie star.ego roku.
nacznie gorzej przedstawia się sytuaiDla Judzi żonatych kwestia Sylwestra
na bocznych ulicach, dokąd nie dotarły jest znacznie trudniejsza. Przede wszystcze kolumny ZOM-u. Fatalnie zaś - kim czfowiek pragnąłby przynaj-nmiej raz
ilicach 0 ostrej nawierzchni, powierzo do roku poszaleć sam. Tymczasem - „nie
wyłącznie opiece dozorców domo- wypada". zona z jednej strony wspomina,
h.
że „właściwie należy -OS1JCZędzać i nigdzie
zpita11 Wolski np. mieści się przy ulicy nie chodzić", z drugiej jednaik pragnie, aby
· „os t a t eezn1'e, mo1·a
. · mezaopatrzonej
·
· prze kona ł, ze
k1e1,
dotąd w gładką mąz· Ją
ierzchnię. Dozorcy domów, zgarniają- droga, raz do roku, każdy człowiek ma pra
nieg, ułatwili sobie pracę, usuwając wo trochę się pobawić". Sylwestry małżeń
y z chodników na jezdnię.
skie bywają dwojakie: składkowe w pry·
rezultacie na wąskiej, at ożywionej watny mmieszka.niu, lub teź w towarzystlicy ruch odbywa się jednostronnie, wy wie jeszcze dwóch - trzech par małżeńnie pojazdów jest niemożliwe, w ru- skich w lokalu publicznym.
kołowym tworzą się istne zatory, a kaObydwa sposoby są zresztą jednakowo
i Pogotowia muszą cze14:ać nieraz po 10 mętne i nudne. Spędzenie całej nocy w tot.
warzyswie „dobrych znajomych", z którymi się spędza wszystkie podobne okazje w
ciągu całego roku, jest mało atrakcyjne.
związku z nastaniem mrozów i opat- Już ·koło godziny pierwszej w nocy uczei śnieżnymi w Warszawie, konie poclą stnky ,,zabawy" sylwestrowej· zaczynają
· b ezp1eczens
·
· tw o z zlekka p-oz1' ewywać. Wiadomo przecież z
e naraz' on e są na me
' oraz na większy wysi- góry, że pani Wiedziemkiewiczowa za pa0 d u śl'JZgawicy
izyczny, z powodu zat&rów śnieżnych. rę chwil powie coś słodko. - kwaśnego a
omisarialt Rządu z powy~szych wzgJę propos nowej sukni pani Ciupciupkiewiczo
polecił organo·m P. P„ pociąganie do wej, mężowie zaczną rozmawiać o swoich
weJ odpowi edzialnośei woźniców, w sprawach zawodowych, jak to robią prze~
stwierdzenia, zbytniego przeciążenia calutki, okrąglu~ki .ro-k, wszyscy razem pl·
go obchodzenia się z końmi.
j ąc skromną wódkę i butelkę -cienkiego wi•n
• • *
ka w myśli z góry 1'uż obliczają, ile też wy
S
t
r. b. zapowiadają si~ wyjątkowo licz niesie rachunek, i czy aby ten ylwes er
nie wypadnie zbyt drogo, mąż Wiedziemmprezy z okazji Nocy Sylwestrowej.
kiewiczowej
przez grzeczność będzie tańo władz aldministracyjnych wpłyn ęło
OO zgłoszeń o zezwolenie na rozmaite
wisika i bale.

• • „

•

przyczyną pożaru w zamku · ks. Radziwiłła,

-

•
czył z i-Oną pana Ciupciupkiewicza, zas
mąż Ciupciupkiewiczowej z żoną pana Wie
dziemkiewicza. Mężowie O"bdarzą koło godzi,ny czwartej nad ranem swoje tony baJonikami, żeby im było przyjemniej wracać
z „szalonej zabawy" do domu, koło godzi·
11y piątej towarzystwo upomrti się o trady
cyjny a bez.płatny żurek, zaczem pójdzie
wreszde do domu, odespać przenudzoną
noc.
Sylwester, to w gruncie rzeczy naj1nieprzyjemniejsza noc, w ciągu całego roku.
W restauracjach zwykłych i kabaretowych
jest tak dusz~o, że nie ~adomo czym od·
d~.chać. Ludzi~ ~wałto~111e. prag.ną sl.ę b~·
wić .na zam6w1e~1e, co 1m się ?aturalni.e ~te
udaje. ~łoczą się na ~~lutk1:n parkrec1e,
obrzu~aią ser.pen.tynami t robią :vszy:st~o,
by mieć .złudze~1e zab.awy .. P~mewaz 1ednak :robią to meudotme, więc Jes~ nudna-

wo i tłocznawo, a przede wszystkim duszno. Brak powietrza cechuj~ wszyst~ie noce sylwestrowe v:e wszystkich pubh<.:zn>:ch
lokalach. Panowie w sztywnycht smo.kmgow~ch, czy f_rakowych, k?szulac.h P~ paru
godz111ach są JUŻ właściwie w m1ękk1ch ko
szulach, g.dyi' szty~ne ~ors~ przemokły .od
potu. Pame co ~hwlla sięgają do puderntcz
ki i głupawo uśmiechają się. Koł·o północy
wpada do lokalu lotny zespół, który W kilku IO'kala~h v:ypełni~ pr?gram. ~ylwestrowy, odśp1ewu1ąc dwie p1osenk1 1 wykony·
wując jeden kuple~.
.
Nie, mo1' panow1·e. Sylwester, to właśc1
wie jedyna okazja, aby przynajmniej raz yv
roku człowiek rozsądny poszedł wcześnie
do domeczku i solidnie wyspał się. Nowy
rak należy witać poważnie 1 z zasobem no
wych sił. A siły może dać właśnie przy:i:wo
ite wyspanie się. Jeżeli komuś robi się nagie żal, źe „wstyscy slą bawią a ja jeden
siedzę w domu", mote otworzyć głośnik ra
diowy i posłuchać „wesołej" audycji sylwe
strowej. Zrobi mu si.ę tak ponuro na duszr,
te z rozkoszą zamknie głoŚ11ik i p_ołoży się
spać.
Wszystko to jednak nie przeszkadza,
że kto ma ochotę i· pare..,k""k
1i: a zł otyc h b ędzie d:z;isfojszej nocy „szalał" w morzu czy
stej wyborowej. W 5tarych jpowieś~iach
dla młodzieży wspomh1a się jeszcze wprawdzie o strzelających w noc sylwestrową
korkach od szampana, ale to jest tyllw lite
ratura i legenda. Rzeczywistość, to - ~ół
litra <:zystej, które zdobić będą stoły „b1esiadne" w szynkach i mieszkaniach prywatnych.
Cykl
i
Jerzy Krzeck •

daich nad kaplicą, ale zapobiegły rozszerze
donoszą:
Szczegóły pożaru, który strawił salę nfu się pożaru.
Na skutek wysiłków ratowniczych wojkrólewską i zniszczył kaplicę zamkową
oraz dach zamku ks. Radziwiłłów w Nie- ska i straży pożarnych pożar po sześciu
godzinach zlokalizowano i ugaszono.
świeżu, przedstaiwiają się następująco:
Zanwk otoczono strażami wojskową
Pożar wybuchł w lewym skrzydle zamku. Gdy zaalarmowa.no najbliższe otocze- cywilną, gdyż obawiano się, aby zatajony
nie i wezwano straż pożarną, płomienie ogień nie wybuchł gdziekolwiek ponownie.
szalały już po całym zaimku. W środkowej Ostrofoość ta obza.ła się słuszną, gdyż o
części zamku buchały kłęby dymu, w ok- godzi.nie 5 rano ukazały się znów płom ·~ nach lewego skrzydła migały płomienie.
nie w lewym skrzydle, tym razem ugaszeNajpierw przybyła strat ogniowa z nie ich nie eprawiało Juź trudrtości.
Nieświeża, po niej zaraz straż z HorodzieAkcja ratownicza podczas pożaru była
ja, strat pożarna ze Stołpców nadjechała utrudniona głównie z tej przyczyny, iż trud
później.
110 było początkowo ustalić centrum poża
Nastąpił moment tragłcznego napięcia, ru w objętym płomieniami olbrzymim gma
gdyż okazailo się, że w fosie zamkowej brak chu, posiadającym mnóstwo zakama14ków
wody, a drabiny strażaci<ie nie sięgały
W rezultacie dochodzeń zdołalflo ustalić
4-go piętra, nad którym właśnie płomienie przyczynę pożaru. Okazało się, że w poogarnęły dach. W krytycznej chwili przy- koju jednego z pracowników ordynacji za·
był ratowniczy oddział wojska pod dowódt paliła się belka1 drewniana, wmurowana w
twem majora Dolliniusa. żołnierze wspól piec. Poniewaź pdkój był zttmkn łety,
nie ze strażakami wdarli się na strych ra- ogień miał czas na rozprzestrzenienie słę.
tując co się dało.
'
Straty ustala k{)misja ubezpieczeniowa.
W pewnej chwili ogień zwrócił si~ ku Jak dotąd, slęg~ą one strmy k ilkudziesię
zbiorom archiwalnym i bibliotece, na któ- ciu tysięcy złotych. Ksłątę ordynat przyrych skupiła się główna akcja ratownicza. pisuje powodzenie akcji ratowniczej enerDzięki wojsku, które postarało się 0 wodę, gii wo"jska, straży pożarnych i wszystkich
mogły zacząć pracę sikawki. Mocne stru- osób, które brały udział w gaszeniu poża
mienie wody rozbiły nadwątlony ogniem ru.
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Z Katowk donoszą.:
Cichy domek górnika kop. „Michał" w
Mkhałkowicach, Pawła Wincentego Kiecki
oraz jego żony Gertrudy z domu Ciszkowej, Hczącej 80 lat, zamien·ił się w „domek
trzech dziewcząt".
Mianowicie kolej1no w półgodzinny·ch
odstępach od godz. 15-ej począwszy, Kiec
kowa wydała na świat troja·CZki, trzy dz.iewczy.nki, którym da.no imiona Ewy Magda
leny, Krystyny Gertrudy 1 Łucji Matif. Ma·
tka i trojaczki czują się zdrowe.
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SOBOTA, 31 GRUDNIA.
WarSzawa l (Raszyn}
i inne Rozgłośnie Polskie.

Jelita

„o

211.~5 Audycje

---------------lllllt
NIEDZIELA, 1 STYCZNIA.
WarsZawa 1 (Raszyn)
i inne Rozgłośnie Polskie.

1.15 Kolęda .,Nowy Rok hieb"

7.20 Muzyka poranna w wykonaniu orkieMry wojskowej z Wilna
8.10 Program na dziś
8.15 Noworocma gazetka rolnieza dla wsi
8.30 Polscy artyści w obcym repertuarze (pl)tJ)
9.25 „śll!&o:J herlejkane" - audycja muzy~no •
słowna - z Katowic

lO.O~k~j3ll~misja nibożeństws

IJ..57 Sygnał czaau f hejnał

1:::urm~cyJn c:

lJuo:n n, 1<

wieczorny,

trladomośd meteorologi czne, wiado>mości 1por.

towe. Nasz program na jutro
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Katedry Poznań.
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z Rozgłosm P. R„ przeglQd polityczny, dziennik
wieczorny,. tygodnik dźwiękowy oraz na&z pro.
gram na JUtro

przesiano do warszawg. ;g~ ~i~~i~n·~nJ-;jd~:k~~ść:i:;:;;;!.,F:d·~oe~a: i~:~~ ~~:;i:"ta~c~::ieść
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Gdy ty\ko wieść o urodzeniu się trojact
ków mkhałkowictcich rozniosła się po ca~
łej oMdzie, do radosnego domku na.pływać
zaczęły serdeczne życzenia. Rodzina Kieck6w mieszka w Michałkowicach przy ul.
Hallera nr. 2.

Ignacy Dygat (fortepian)
lll.10 PRZEMóWIBNIE NOWOROCZNE DYREK17.00 Nabożeństwo na zakończenie „Staregc Roku„
TORA NACZEL~f:GO POLSKIEGO RADIA

•

krwawej· rozprawie w Starosielcach przy
, . , . .
.
.
.'
czym sm1erc Jej miała objawy zatrucia. Wo
bee powzi ęcia przez władze podejrzeń, że
P odskrob-ka obawiając się „wsypy" ze stro
ny Szczygielskiej - otruł j ą, - sekcja mia
ł
·
·
.
a na celu wyświetlenie tej sprawy.
J elita zmarłej zostały przesłane do War
szawy do analizy. Wyniki tej analizy nie są
znane.
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K:ral:owa
IS.OO Słuchowisko dla dzieci pt.
Biedrle, co 12.03 Poranek symfoniczny - z Krakowa
13·2 KO'llcerr rozrywko:z - ze Lwow!
miala i;iedem kostek"
15.30 M:u~yka obiadowa - z Lodzi
l4.45 Audycja f'ila dzieci - z Pcn;nsnia
16.00 Dz:iennik południmV)'
15.10 Audycja dl& wsi.
16.30 „Zólta 12lafmyca albo kolgda na Now. Rok" ?
16•08 Wiadomośd gospodarC2e
16.20 Kronika literacka
(komedio - opera Fr. Zabłockiego - 7 Wilna I
16.35 Robert Schumann: „Karnawnl" - wykona 17.30 Konce rt rozrywkowy _ z Wilna
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powodu trudności komuni kacyjnych,
óz węgla do elektrowni miejsikiej tak
znie obniżył si~, że elektrownia zmua jest korzystać ze specjalnych swych
zmarlt!ł
zw. żelaznych zapasów węgla stworzo
donoszą:
przed paru laty na placu Elektrowni
Z Bl.ałe(!ostoku
~
oli.
Na polecenie sęd zi ego śl edczego, proołączone jest to ze zwiększonymi kosz wadząc ego śledztwo w sprawie potwornez powodu d_odatkowego n aładunku i go morderstwa czterech kobiet z rodziny
w Starosielsportu samochodami z Woli na ulicę Antoniego Piekutowskie!lO
~
czyńską.
cach, - została przeprowadzo,na ekshuma
aJdmienić przy tym irnl e ży, że w ob ec- cja i sekcja zwł·ok 16-letniej H aliny Szczy.
porze zużyci e węgl a przez elektrown ię giels.kiej, b. narzeczo.nej krwawego zbira
osi około 800 ton dziennie, kol ej zaś Władysława P oskrobki.
Szczygielska zmarł a na trzeci dzień po
ozi niecał e 200 ton.
1

z Nieświeża

mówiona Fercl. Goetla

niu orkii;stry sym~on!c~nej, małej orkiestry, chól Zl.4-0 „Telegramy nowor01..."Z11e" - we§Ofa audycja
ru Polskiego Radia 1 !IO.
21.20 Muzyka tanecz.na
23.59 Powitanie Nowego R <>ku
23.00 Ostatnie wi•domo~ci dziennika wieci.ornc,zo,
2U5-2.0-0 Mu zvka tnnPr 7.na 7. płyt
23.05-23.55 Muzyka taneczna - płyty

Ł ódź, jak Raszyn, oraz:

Łódt, jak Raszyn, oraz:

14.00 Mu zyka obiadowa - z Katowic
8.25 OdczytS!llie programu
18.00 Audycja sylwestrowa: Fraj:'Ucrr 1<0 rn1w..•OWJ' 8.30 Popularna muzyka symfoniczna - płyty
z 1-go aktu operetki „Hrahi" a Luk~~ 15.10 Audycja robotnicza: „W górę głowy - r iiwF. Lehara
ny k rok, maszerujemy w Nowy Rok" - audy
18.25 Wia<'!omośd sportowe l okalne
cja w opracowaniu red. 1'' urmańskiego 24.05 Muzyka tane cm11r z płyt
19.35 Muzyka polska
2.00 Zakończenie audycyj
20.15 .,Hnmoreski z za kulis" - feliet<>n
.;.

.„ ' • • . '

~~,.„

'.:'°'

~r

"-''

•„

„

dalej z zajęc iem albumy fot-0graficz·- może kiedyś pochyli się nad jego łóż'kiem we zdarzenie. Zdawało mu się, że matka towała się do wyjazdu z Londynu. Więc
j akaś
dobra wróżka i powie: „ro śnij !" . jest znowu przy nim, tuli go w swych ra- kiedy żegn ała się z wszystkimi zapy~ała o
ne agenta Roggersa.
A impresario pomyś l ał, i ż musi się o to I Jim stanie się jak każdy inny człowiek. mionach i kocha go. I wszyscy zauważyli, „swoje" dziecko sceniczne, o małego Jima.
staraić, aby Liza Montelli nie ujrzała nigdy A moż e umrze wreszcie i spotka się tam w ż e Jim - karzełek zakochał się w pi ęknej Kiedy jej powiedziell, że nie przebywa już
śp i ewaczce. A tymczasem było to ina:czej. w teatrze, postanowiła odwiedzić go w dogent teatralny John Roggers si edział w mał ego bez charakteryzacji. Chyba zemdla gó:ze z m atką i ojcem„.
W teatrze czekał na niego impresario Jim zakochał się, ale jak·J syn w matce, ja- mu. Miłosierny impresario poszedł naprzód
m fotelu i myśl ał skądby wydobyć ka- łaby z p rzerażenia. Peruka japońska , kimośpi ew aczki.
Szybko
uch arakte ryzował ko dziecko w tej, która dobra jest dla niego zawiadomić Jima i przygotować go n a! przy
ca. Słynn a śpiewac1',rn opero wa Liza no - i będ zi e dobrze.
Jima
i
po
tym
polecił mu spojrzeć w lustro. i tuli go w ramionacii k';>dy ca!ly świat jęcie Lizy, która koniecznie chciała się potelli przyj eżdżai do Londyn u aby zaA mały Jim wróc ił do swego mieszkani:i.,
„Maclame Butterfly" i na jej dziecko, gdzie mieszkał razem z innymi karzełkami. Jim roześm i ał się . Zamiast twarzy szero- śmi ej e s ię z niego.
ż egnać z malcem, gdyż ja<k mów:ła I nairaz wszyscy stali si ę dla Jima do- i on dop o mógł jej do osiąg nięcia sukcesu
kiej,
zeszpeconej
mon go lską ch o robą, winieszczęś liwe dziecko Anglika i Japon
Wszyscy razem stanowili wł asność W!ozeba był o poszukać k arła, gdyż lalki cha Tarottiego, agenta teatralnego. Dzisia'j dniała tam twarz j apońskiego dziecka, ła brzy. żal im było kaleki. Ale tego Jim nie w „Madaime Butterfly".
można było użyć. Jednak prawo angiel Jim stał si ę atrakcją dnia w tej malei1kiej dna i miła. O, ten impresario był mistrzem chci ał, wol ał prześmi e wan ia i szyderstwa.
Impresario zas tał Jima w łóżku, i zdzizakazuj e dzieciom wys tępowanie na rzeczypospolitej. Wystąpi w operze! Jesz·· nad mistrze w charakteryzowaniu. Zac zęto Przywykł do tego od dziecka i na to miał wiony nie mógł zupełni e wypowi edzieć slo
ie. Skąd wziąść karła? - Roggers aż cze do tej po ry nikt z karzełkó w nie d ostą próby. Jim wi edz i ał ju ż doskonale kiedy i zawsze odpowiedź. A tu naraz litoś ć ? Stra- wa. Na m ałym dz i e cięcym łóżeczku leżał
jak się poru szać zanim jeszcze przyszła Li- szna, ohydna rzucaj ąca mu w twarz: „po- Jim, ale nie Jim. Zbliżająca się śmi e rć koc zył na krześl e. Racja, pr zecież kopił takiego zaszczytu. A Jim był nieco injego Wło ch Tairotti właśn i e „wyp oży ny od wszystkich, którzy już prawie jako za. Ta ura dowała si ę swym m ałym partne- rz uć wszystką nadzi ej ę, nie tyllko nadzieję, wybawicielka starła z jego twarzy ws zel ką
ale naiwet sen nadziei".
' karły. I rzeczyw iście, gdy n as tępnego n ie mowl ęta przeszli na włas n ość agenta. rem i u ścis kała go impulsywnie.
brzyd otę. Jim stał s ię pi ęknym chło pcem,
przybył do Tarotti impresario Lizy
- Pani Lizo - zawołał impresa:ri-0
Ale o tym wi ed ział Jim, że gdyby go n aprawdę dzieckiem, pat rzą cym już oczyOn miał już wtedy lat 7 i pamiętał inn e ży
telli, karzeł znaj dował s i ę w poko.iu cie, ni ż to, które widzi teraz. Rodzi~e jego ostrzegawczo - ten m ały ma 17 lat.
Liza widział a bez szminki, to nie chciałaby ma swymi w dal, gdzie za chmurami czeitti. Impresario spoj rzał na małą figur- nie sprzedaili go agen towi. Miał dobrą mat
Mówił po wło sku, ale Jim rozumiał wło go nawet na sceni e trzymać w ramionach. kała nia niego u progu wieczn ości prawdzi
odrazą. Nie mierzy ł chyba jeszcze me kę i ojca starającego si ę wynagrodz i ć mu ski język, wszak przed 1
kifku laty zebrał so- Wi ęc zawsze na samym końcu ścierał sobie wai ma~a.
· figurkę miał zgrabną. Ale ta twarz, ta m iłością jego kalectwo. Ale ojciec u marł i bie mały m aij ą tek właś ni e we Włosz ech.
sz m i nkę z twarzy i ostatni wychodził z
Karz eł uśmiecnnął się do impresaria i
a ... Zgroza ! Jaikby jakieś piekielne mo matka u m arła, a krewn i nie chcieli si ę nim
- Nie ma obawy - odpowied ziała teatru.
zbladł jeszcze więcej, kiedy ten p owi ed z i ał
vyci ąg nęły .ią na dłu gość. Twarzyczka zająć, ws tydząc się jego mal eńki ej dziwnej ró wn ież po włosku - Liza, przeci eż to kaAż przyszedł dzień w którym Liza po- ~u, że. Liza przyjdzie tu do nie~o pożeg n ać
arszczona, krzywa, twarz tragicznego postaici. Więc uciekł z domu wuja i błąka rzeł ek.
częłai śpi ewać w „Tosce" i Jim otrzymaw- się z mm. I przyszła, patrzyła dłu go w oczy
vna, ohydna, groteS'kowa, strnszna ..
Premiera Pucciniego ,.Maiclame Butterfly" szy królewskie honorarium odszedł. Jak mał ego męczennika i w koń c u p ochyliła się
jąc się doszedł do Tarottiego. Ten zdobył
- Dobrze - powiedział impresario przez po lic.i~ reszki majątku malca, posyła ł była w Londynie wielkim wydarzeniem. przyszedł, tak wyszedł. Sam z tymi pie- i wzi ęła w ramiona m ałe biedne ciało chłop
go do szkoły, i wreszcie s t ał się jcp-o i mp re Publ i czn oś ci przyszło bardzo dużo, tan< że ni~dz mi w kiesze ni, które go nie ci es zą.
c~ i p oczęła śpi ewać swym cudn ym slodn gaż uj ~ pana, panie„.
W domu zażywał długi czas wielkiego kim głosem: - „śpij mój synku, mój słocl
sariem. Agent był dobrym człowiek i em i trzeba było dostawiać krzesła.
Nazywam się Jim - powi edział ma.- s ta r ał s ię o swych „malców" uczciwie. Zdo
A tam ze sceny ś p ie wała Liza Montelli poszanowania ze strony kolegów, ale bie- ki cherubinku ... ".
dziwnie przyjem nym g łosem. - Mam byte z ich pomoq piC'niildzc d?.irlił n:t ich swym rndownym ~łos em a rię ni eszczęs nej drv Jim p oczął ch orować . Zaczęłai go tra- Ma mo - powie dz ia ł Jim - mama
17, m i erzę 97 cen tymctrów, umiem śpi c utrzym::inie i swoje. rec;ztę skl-ichl na ic'i1 n;i m;itki : „śp ij skarbi e mó.i na sercu moim, pić niezaspokojona tesknota za ową kobie- jestem szczęśli wy.
i ta ń czyć . Czy po to mnie pan an- zwiska efo b-:inku . Gc1'rhy llmarł. mieliby za tyś jes t u Boga1, a ja z moim bólem". - tą, która prze m awi ała do niego jak prawKi edy ciafo karzelb
poczęlo stvan ;ić
1jc?
co żyć. Wiec fim na drugi dzień <>zrdł sam I trzymała w objęci ach swych m ał ego Jima. dziwa ma~ka. Zapomniał, że to było na sce położyła je Liza w łóżeczko. Na twarz~ k ~
- Nie - odpowiedział impresario - do opery. Nie l ub ił ch odzić sam. feszczc I stał się cud, bo oto biedny n:es zczęśliwy nie tyJlko, nie myśl ał o tym. że Liza zapom lrzeł ka widn iał u śmi ech r.zczę~cia, tak prozie pan grał syna ,,Madame Butterfly' '. więcej zwr<Jcano na nicr-o tP-V(IQ'e. Ale idąc człowi ek jakim był przeclet Jim, począł niała moż e już o nim, on tylko tęsknił i z mienny, jaki widać tylko na twa.rzach
- Dobrze - mruknął mały - i prze- ni e pa1trzał teraz na ni•koiro. Jim marzył : przeżywać sceny opery ja'k prawdziwe, żY,~ tel tęsknoty zachorował. A Liza Montelli go a1niołów.
glądał
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Dziś rano nadeszła do Łodzi depesza
z Krakowa, powiac!;amiająca ŁKS, że dru ·
i.yna hokejowa Cracovii nie przybędzie dziś
do Łodzi.
Jako przyczynę odwołania przyjazdu
pOdała Cracovia fakt, nie dojścia do skutku
pertraktacyj z jedną z drużyn warszaw-

.a

ę

przy
d
„

Zie

pomiędzy

szteńskim

w

wynikiem

nierozstrzygniętym

a•.·skała
2:2. Pogoń już w pierwszej minucie uzybramkę z solowego przeboju Nowa

swą podróż.

rażlli. ,

pady nie dają cyfrowego wyniku.

Równocześnie Cracovia w depeszy zo·
Dopiero w drugiej tercji Węgrzy rozbowiązała się w najbliższym czasie przy- grywają się i uzyskują przewagę wynijechać do Łodzi, aby t.ać ŁKS-owi saty- kiem, której są dwie bramki, zdobyte przez
sfakcję za zrobiony dziś zawód.
Haraja i Szamasyego. Drużyrta miejsco-

Audycja rozpocznie

się

o godz. 19. Prze-

mawiać będą;

W imieniu Rady Naukowej Wychowania Fizycznego ~ jej wiceprzewodniczący
gen. dr Stanisław Rouppert.
W irnieniu Państw. Urzędu WP i PW
~ dyr. gen. Kazimierz Sawicki,
w imieniu ZZ. l Pol. Komitetu Olimpij
skiego - płk. dypl. K. Olabisz.
w skfadzie personaJ.nym audycji brak
jest pre:tesa ZZ., p. min. Ulrycha; któty w
dotychczasowych audycjach
noworocz·
nycłt zawsze btał udział. Tym razem z po
wodu choroby min. Ulrycha zastąipiony ro
stani·e przez wiceprezesa Z.Z. - płk Olabisza.
Audycję rozpocznie zagajenre, które
wygłosi kierownik referatu sportowego
Polskiego Radia, red. Włodarkiewicz.

ZMIANA KAPITANA SPORTOWEGO
w P.Z.H.L.
Wobec rezygnacji p. Czaplicki ego ze
wych rtie peszy się jednak i Nowak z so· stanowiska kapitana sportowego PZHL„
obowiązki te p ełnić będzie wiceprezes P.
Z. H. L. prof. Paruszewski.
DWU TYGODNIOWA DYSKWALIFIKACJA ZA PODPISANIE PODWóJNYCH PORAżKA RUMUŃSKICH HOKEIST0W
ZGŁOSZEŃ.
we Lwowie.
Zarząd PZHL ukarał śląski OZHL grzy
We Lwowie rozegrany został w piątek
wną w wysokości 100 zł za brak odpowie wieczorem rewanżowy mecz hokejowy mię
dzi na referendum w sprawie składek dla dzy mistrzem RumUinii Telephon Club Roklttbów klasy C. oraz wpisowego dla klu- mana (Bukareszt) a Czarnymi. Ponowne
bów nowowstępujących.
zwycięstwo odniosła 'drużyna lwowska, bi
Poza tym zarząd PZHL ukarat dwuty- jąc Rumunów 2:1 (1 :O, 1 :1, 0:0) . Czarni
godniową dyskwalifikacją, za podpisanie wygrali zasłużenie,
gdyż pod każdym
podwójnych zgłoszeń, następujących gra- względem byli drużyną lepszą od Rumuczy:
nów.
Płazę (06 Mysłowice), Bednorza (I KS
Rumuni wyjechali do Krynicy, gdzie
Wełnowiec), Ziaję (KS Siemianowiwice) i wezmą udział w między1narodowym turGrywiński ego (Cracovia)„
nieju o mistrzostwo Krynicy.

•
Zycie
ekonom1c:zn9
BAWEł,NA.

Notowaniu z dnia 30 grudnia.

NOWY JORK: loco 8.88, >ty~zeń 8.43, luty
3.43, marzec 8.43--44, kwiecień 8.33, maj 8.23, !'Zerwiec 8.11, lipiec 8.00, sicrpid1 7.BCJ, wrwsiei1 7.7H,
październik 7.66, listopad 7.67, grndzicń 7.69
LIVERPOOL: 101:0 - , styczeń 4.91, luty 4.90,
marzec 4.89, kwiecień 4.8.6, maj 4.8.J, czerwiec 4.77,
lipiec 4.72, sier:pień 4.66, wrzesień 4.61. październik
4.56, listopad 4.57, grudzień 4.58, styczeń 4.59
Egipska (Sakell.): loco 7.46
Upper: loco 6.03, ~tyczeń 5.89, marzec 5.9B, maj
6.04, lipiec 6.07, wrzesień 6.07, październik 6.01,
listopad 5.96
BREMA : loco 9.95, styczeń 8.74, marzn~ 9.19,
maj 9.18, lipiec 9.21, październik 9.19, grudzień 9.22

ł\' alnd:g, dt!wlzg i akt; ie
PAPIERY PAŃSTWOWE - COKOLWIEK
SLABSZE.
~ dziale papierów państwowyrh panow~ł na.
rtr.~j spokojny, kursy przeważnie kształtowały się
:im1:~kowo.

I

Z premiówek Dolarówka straciła 50 gro>zy,
3.proc. Poż. Inwestycyjna 1 i 2 emisji 2;; gro&zy,
a serie 1 i 2 emisji utrzymały się na ustalonym po.
ziomi<'.
W grupie innych papierów pa1"t5two..vych 4 ' pvł
procentowa Poz. Konsolidacyjna obniżyła się o
0.13 proc., a 5-proc. Poź. Konwersyjna o 0.25 pmc.
5-proc. P-0ż. Kolejowa, 4 i pół proc. Poż. We.
wnętrma oraz listy i obligacje banków pai:stwo·
wych odchyl eń kursowych nie v,y;cazały.
Poza tym giełda u~taliła kursy sprzedaży i kup.
na wszystkich pozostałych papierów procentowyclt.

----1000---

Por. Skul-dwu
irz nailepszrm
ieźdźcem
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ZMIENNA TENDENCJA DLA LISTÓW Z.\STAWNYCH.

Zai~leresowenie prywatnymi papien:m: lokaryi·
W dalszym ciągu tiniędzynarodowych przejeździe szanse polskiego zespołu ponymi było dość duże, kursy k~ztaltowaly ,i~ nie·
prawiły
się
znacznie,
gdyż
zespół
nasz
zimowych zawodów ko1nych organizowajednolicie.
nych przez małopolski klub jazdy, rozegra miał zaledwie 16 punktów karnych, podPAPIERY PROCENTOWE.
no w piątek jedną z najtrudniejszych kon- cza::; gdy Niemcy otrzymali aż 37 %. .
Poz. Inwestycyjna 1 emisji 85.50, I emisji serie
W rezultacie konkurs zespołowy wygra
kurencji, a mianowicie konkurs dokładno
93.50, 2 emisji 84.50, 2 em.is.ii serie 91.50, Dolarowa
ści o wielką zespołową nagrodę im. mia· la drużyna polska z ilością punktów kar- 3 serii 42.00, Konsolidacyj·na 1936 r. 65.75, Konwel'wie odbił piłkę, te wpadła ona do wła- sta Zakopanego. Startowało ok. 30 koni. itych 36, przed Niemcami z 61 %. pkt. kar- syjna 1924 r. 68.50, Kolejowa 1926 r. 67.50, Pafi.
snej bramki Mainsfieldu.
Wszyscy jeźdźcy, a więc zarówno startu- nymi. Najlepszym z jeźdźców obu zespo- stwowa Pożyczka Wewnętrzna 1937 roku 65.50,
7% L. Z. Pai1stwowei:o Banku Holnego
81.00
Tak więc zwycięzcą został zespół Ha- jący ~ndywidualnie, jak i zespołowo, zobo lów był por. Skulicz, który pierwszy prze- 8%
I.. Z. Pal1stwowego l!anku Rolnei:;o
81.00
lifax Town. Jeśli zsumować czas trwania\ wiązani byli do dwukrotnego przejechania bieg miał bez punktów karnych a w dru- 7% L. Z. Banku Gosp. Krajowego 2-7 em. 81.00
wszystkich 4-ch rozgrywek, walka o wye!i ptircours, przy czym wyniki obu przeja- gim otrzymał 4 pkt. Zespół polski zdobył 8% L. Z. Banku Gosp. Krajowego 1 emisji 81.00
7% Obl. Kom. Banku Gosp. Kraj. 2-3 em. 81.00
moniwanie jednej z drużyn trwała 7 i pół zr',ów zdecydowały o zajęciu miejsca. Naj- p1ęksną nagrodę przechodnią (brązowa 8%
Ohl. Kom. Bankn Goap. Kraj. 1 emisji 81.00
godziny. Jest to rekord w rozgrywkach o p.11w odbyły się przejazdy indywidualne, rzeźba Damęckiego), którą wręczył druży 51,~% L. Z. llarrk11 Gosp. Krajow. l emisji 81.00
puchar Anglii.
a następnie jeźdźców startujących w ze- nie, dekorując równocześnie jeźd źców in- 51h% L. Z. Banku Gosp. Krnjow. 2-3 em. 81.00
5%% Obi. Kom. B. Goap. Kr. 2-3 i 3 N em. 81.00
Drużyna Halifax Town po szczęśliwym społ:ich. W konkursie wzięły udział dwa spektor armii gen. Rómmel.
B~% Obi. Kom. Banku Gosp. Kraj. 4 em. 81.00
zwycięstwie miała jednak pecha. Oto wy- zespoły: niemiecki i polski. W zespole nie
Indywidualnie w konkursie tym pierw- 6% Obi. Banku Gosp. Krajowego 3 emisji 97.00
losowała jako najbliższego przeciw1nika mieckim startowali: von Zastrow na dwu sze miejsce zdobył rtm. Męczarski na 5% Obł. K<>nw. Polskiego Banku Kom. 2 em. 70.00
(na dz. 7 stycznia) 'drużynę pierwszej Ii- ko·niach „Ne1ke" i „Passion" oraz Schar- „Pysche Urodziwej", jedyny ze wszystkich 5% Obi. Konw. P<>l~kiego Banku Kom. 3 em. 76.00
Obi. Konw. Polsk. Banku Kom. 5 em. 75.00
gi - Birmingham. :Nie ulega wątpliwości, fetter na „Amneris". W zespole polskim jeźdźców, mający oba przebiegi bez pun- 5'!6%
5'\6% Obl. (gwar.) Polsk. Bainku Kom. 6 em. 81.00
że przegra z nią.
startowali: rtm. Rylke na „Bimbusie", rtm. któw karnych. 2), 3) i 4) miejscem po- L. Z. Tow. Kred. Ziemskiego w Warszawie 5 ,erii
Komorowski na ;,Bohunie 6" i por. Skulicz dzielili się ppłk Rómmel na Dy1ngus ie, kpt. 64.13, 4 i pół proc. m. Wanzawy 76.50, m. Warszawy 1933 r. 73.00, 1936 r. 71.50, m. Lodzi 1933 F· •
SUKCES MUZVCZNY
na ,,Dunkanie".
Biliński na Florku Siłaczu i por. Skulicz na 61..50, 1938 r. 62.50, KoDWersyjna m. Warszawy 1926
(ldniosty ptywaczki duńskie.
W pierwszym przebiegu prowadzili Po Dunkanie - wszyscy po 4 pkt. 5) i 6) 7 serii 70.00
Młode pływaczki duńskie, które w świe lacy różnicą zaledwie 4 punktów, mając miejscem podzielili się por. Zalewski na
GIELDA ZBOŻOWA.
cie sportowym w sezonie bieżącym stały 20 punktów karnych wober. 24 punktów Celebesie i rtm. Komorowski na Bohunie
WARSZAWA, 31.12. - Urzędowa ceduła giełdy
się rewelacją najwyższej miary, zabłysnę jeżdżców ·niemieckich. W drugim nat-0miast 4 po 8 pkt., 7, 8 i 9) miejscem p adzie zbożowo - towarowej sa 100 kg zu towar ,tandar·
!iii się ppor. Sroczyński na Binie, Niemiec Iowy lub średniej jakośsi, parytet wagon Warsza„
ły ostatnio na innym polu. Mianowicie nie
Scharfetter na Fuerst i Niemiec V. Zastrow wn, w lrnndln lmrtnwym przy dostawie bieżącej:
dawno w Kopenhadze w ramach koncertu
Pszenica czerwona szklistn 22.50 - 23.00, jednona cele dobroczynne wystąpił zesp&ł mu- DLA KASZLĄCYCH i OSŁABIONYCH 10) ppor. Tomaszewski na Bąku.
lita 20.75 - 21.25, „bierU.Jta 20.25 - 20.75, żyto l et.
zyczny złożony wyłącznie z pływaczek.
KARMEL K 1
Po dekoracji jeźdźców rozegrano trzy 14.50 - 14.75, mąka pizenna gat. I wyc. 30-pioc.
ł E K s Ta AKT gonitwy włókiem za jeźdźcem.
141.50 - 42.50, 35-proc. 39.50 - 41.50, 50.proc.
Tworzy go: rekordzistka świata RainghilApteki - Droirerle
36.5~ - 39.50, pastewna 16.00 - 17.00, m~ka żytnia
da Hveger (wiolonczela), Inga Sorensen
---------·----------------------~~~pn3~~27~-28~~LI~~~
(saksofon), a Ove Petersen, Bruunstrow, •
25.25 - 25.75. razowa 95.pror. 20.00 - 20.50
POZNAŃ, 31. 12. - Urzędowa ced:.1la gieldy
Kraft i Spendsen grały na harmonii, flecie,
zbożowo . towarowej w Poznaniu.
Ceny orienti:c:jne: pszC'nica 18.25 - 18.7!i. 2yto
1 '50 14. 75. m•. :<a pz!'nna gat. I wyc.
znakom1c1e, wzbudza1ąc olhrzvfl11 aplauz
• 36.00 - :is.oo, 50-proc. 33.25 - 35.75, mąka żytnia
wyriąg. 30.pror. 26.00 26.75, gat. 1-A 55-pro<'.

trwała

godzin

Katowicką Pogonią, Z.ł

kończyły się

'

od

~Mązak~

!owego przeboj u zmniejsza wynik do 2: 1. 1
W trzeciej tercji Węgrzy atakują i mi
mo przewagi nie umiej ą uzyskać cyfrowo
y.ryższego wyniku. Sporadyczne ataki Pogoni, szczególnie w drugiej części tercji,
przy.noszą jej drugi punkt ze strzału Nowaka po pięknym zagraniu Zielińskiego z
Ludwiczakiem. Mimo obustronnych wysił·
ków wynik nic ulega zmianie.

Mię dzynarodowe

skich, z którą Cr.ącovia miała grać jutro w ka, której sędzia nie uznaje. Gar jest pro
Warszawie, wykorzystując w ten sposób wadzona w słabym tempie i obustronne wy

W dniu 1-go styczni& tradycyjnym
zwyczajem odbędzie si ę noworoczna audy·
cja sportowa w Polskim Radio.
Audycja tegoroczna mieć będzie charakter specjalny, gdyż dotyczyć będzie nie
tylko bilansu dokonanych prac w r. 1938,
lecz obejmie dorobek naszego sportu za
okres 20 lat niepodległej P-0lski. Dzięki te
mu audycja noworoczna będzie zarazem
składową częścią wielkiego cyklu Odczytów radiowych, dotyczących zbilansowania naszego dorobku w okresie ostatnicn
lat. 20, w zakresie wielu dziedzin prac pań
stwowych i społecznych. Cykl ten, rozpoczęty w listopadzie trwać będzie do lutego.
W dniu noworocznym przed mikrofo-nami Polskiego Radia stan4 przedstawicie
Ie najwyższych naszych władz sportowych
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Noworoczna audycja sportowa.
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rozgrywka

o puchar A.nglli
W obecnych rozgrywkach piłkarskich o
puchar Anglii ustanowiony został ciekawy
rekord. Mianowicie 'drużyny trzeciej Ligi
Mansfield Town i Halifax Town uzyskały
trzykrotnie wynik remisowy. Musiały więc
rozegrać czwarty mecz ai do
rezultatu.
Zawody odbyły się w bardzo złych wa·
runkach atmosferycznych, tote.t na widow
ni znalazło się tylko 1219 widzów, a w
w kasie - 68 funtów. jest to rekord (in
minus!) frekwencji i kasy od początku
istnienia rozgrywek o puchar.
Ten czwarty mecz obu drużyn zresztą
był wyjątkowo pechowy. Po upływi-e normalnego czasu trwania meczu wy.nik pozo
stał nierozstrzygnięty. Zarządzono dogryw
ki. Wreszcie w ostatniej 'dogrywce, gay
mecz trwał już trzy godziny, jeden z obro11ców Mansfield Town tak nieszczęśl!DZIEWIĘCIU

PINO - PONOISTóW

wyzna.,:zono na mecz z

Warszawą.

W dniu 13 stycznia r. 1939 odbędzie
się rewanżowy mecz tenisa stołowego po
między reprezentacyjnymi drużynami Ło
dzi i Warszawy. Łódź będą reprezentowali
Hoffman, Pazia i Winsze (wszyscy z
KPW), Osiecki, Grzeliński, GrzelczyK
(wszyscy z Oratorium), joskowicz i Ajzeman (Hakoach), Zajdeman (Makabi).
Mecz rozegrany zostanie w lokalu KPW
przy ul. Karolewskiej 57 o godzinie 20-ej.

LELIWA

iri~~~-~;~~~~e~;~d~~~r:i:~!~o~~ .~::;:~:~
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Dzisiejsze

publiczności.
1•

Trochę hoke'•a

Je st w czym wy b erac· 1

s1•atko' wka e \

Wesołki 5g1Wf5irow~

ŁÓDŹ, 31.12. - Dziś o godz. 24 Łódź pożcgna odchodzący do historii rok 1938, witając rok
nowy - 1939. Przełomowy ten moment łod ziaDlłOGlłA"' SIJOlłTOW9
lłOllCU lnie będą mogli uczcić - zgodnie z tradycją a
- co najważniejsze - zale żnie od ilośd przeProgram sportowy 1tiedzieli noworocz- lodowisku SKS-u przy ul. Napiórkowskie- \ znaczonego na ten cel „kap itału".
nej:
go 99 0 godz. 12-ej; SKS - Ma kabi.
K.api~a ł ten z pewnością oprocentuje się raHokej: - Zawody o mistrzostwo kiaPiłka ręczna: - W hali sportowej w dości~ 1 weselem.
.
.
.
.
.
Wieczory sylwestrowe przygotowało kilkasy A: ina lodowisku ŁKS o godz. 12-ej. pa1ku im. Poma:owsk_iego od ~o~z. _l?-.:'! J dziesiąt organizacyj, instytucyj społecznych i
ŁKS II KP Zjednoczone; na lo<lowisku dalsze rozgrywki w siatkówce zensk1e1 1 stowa rzyszef1.
Union-Touringu o go·dz. 12-ej; U.-T.
męskiej o mistrzostwo klasy A.
M. inn .. zab_awę syl westrową urządza:
\Vima. Mecz 0 mistrzostwo klasy B: n'.ł
Zw. Oilcerow Rezerwy w loka"u przy ul.
Moniuszki 1 - pocz. o godz. 22;
Zw. PodoHcerów Rez. - Sienkiewicza 26,
.lit:.
""ł
„
w lokalu gospo<ly federacji PZOO. ;
~
.a
~
'T'9'
Łódzka Rodzina Radlcwa - 11 Listopada 21
N
s I
"
d Zl
„, oc , y \\·estrowa o go z. .30 ;
- Tabela mistrzostw hokeja łódzkiej we klubu gen. Langnerowi i prezydentowi
„Sylwester u Akademików" - Piotrkowska
nr 243;
klasy A przedstawia się następująco: 1) m. Łodzi - Godlewskiemu.
Si:arbowcy - Pierackiego 17 dla członków
KP Zjednoczone 2 mecze 3 pkt. stosu11ek
- W tegorocznych mistrzostwach Ligi
bramek 4:3 2) UT 2 mecze 3 pkt. st. br. PZPN zawody prowadziło 36 sędziów: Naj i \\'prowadzonych gości;
Związek i Rcdz!na Rez. Koło XI - Przędza!
5 :4, 3) ŁKS Jl 2 mecze 2 pkt. st. br. 5 ;2 więcej razy sędziowali: Arczyński (6) i~u n:ana
68 - sala k'.ubu „Zjednoczone". Dochód
4) Wima 2 mecze O pkt st. br. 0:5
char, Sawaryn, Schneider i Skowroński - na fundusz kolonii letnich dla dzieci. Początek
- Waln e zebranie sekcii piłkars k iej L (po 5) Lange 1 Rettig (z Łodzi) Fraink o godz. 22;
Wreszcie miłośnicy teatru bt;<lą mogli żegnać
TSO ocibędzie się w czwartek. 5 stycznia (po 4) Wardęszkiewicz, Linke, Hassel1938 na przedstawieniu. I tak:
w lokalu klubowym przy ul. żeromskieg0 busch, Kaflińsk1, Kossok, Krukowski, Pi- rokTl'atr
Miejski, Śródmiejska 15, daje sztukę
nr. 73 o godzinie 19-ej .
ch elski i Walczak (po 3).
fodora „Tajemnica lekarska". Pacz. o godz. 24 ;
- Odbyło się walne zebranie KS Ni- W sali konferencyjnej PaństwoweTeatr Polslii, Cegielniana 27 - Mo'nara ma. Przewodniczyl zebraniu dyr. K\ikar. go u rz~d u WF i PW odbyła si ę w p iątc: „Dalila".
Teatr Popularny, Ogrodowa 18 - o godz.
Na wstępie zebrania uczczo no pamięć i u roczys tość wręczenia nagrody dziennikar 12.00
i 2.00 .,Sylwester u Jana M~oziflskie<?:o"
zmarłych członków klubu. Wybory dCJ: ski ej PUWF, przyznanej przed kilkoma
1
władz dały wyniki następujące: pre- \ dniami przez komisję nadawczą red. Wło
zyclium prezes konsul Maks Kon, wic~p re dzimierzowi Dłu goszowskiem u za prace pu
zcsi dy:. Bossak, Bielszowski, Matysek G~r\ blicystyczno-dziennikarskie .na polu spor0Dffł~1'DJ\J
szonowicz, Sztencel, Grosser, Sztra nc, Kat j towym. Uroczystość zagaił dyrektor PUWF
Ił
fa11ke 1 Cza ryski. Zarząd klubu: prezes p. gen. Kazimierz Sawicki, wygłaszając krót3es1cze dziś kup my11o
Lubowiecki, wiceprezesi pp. Samsonowicz, I kie przemówienie do nowego laureata, któ
do golenia P J X I N
Stęp en , członkowie pp. Olęcki. Asz, Leb1e I' ry w odpowiedzi złożył podziękowanie B
Wii&W
c)z:ński Lewcnson i Sadok. Walne ze- tak zaszczytne wyróżnienie jego prac.
- --br<irie po~t:rnow1ło narlac dyplomy honcro
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goście otrzymają

24.25 -

25.00

LODż, 31. 12. - Giełda zbożowa notuje za
100 kg: żyto 14.75 - 15.00, męka pszenna wy"iąg.

prezenty od znanych firm 35-proc. 40.00 - 41.00, 50.prnr. 36.50 - 37.50,
34.75 - 35.75, pastewna 12.00 - i4.0LI,
Popularny w sali Cieyera, Piotr1rnwska 295 65-proc.
mąka pszenna III gat. 65. 75-proc. 22.00 23.00.
- Wesołek Sy'.westrowy - „Szaleństwo jednej rn zowa 95-pror. 26.50 - 27.50, mi,ka żytnia i:;at. I
nocv".
50-pro.c. 26.25 - 27.21. 55-proc. 21.75 - 25.75, rn·
Poza teatrami Sylwestra spędzić bę<lzie moż zowa 95-proc. 20.00 - !:0.5C pszenic~ zbierana
r.a \~ kinach, ~awiarniach, restauracjach i na 20.50 - 20.75, jednolita 20.75 - 21.00, maka Ż\'tnia
·
·
dancrn~_u. Spec1alne s~anse sylwestrowe odbędą gat. I-A 55-proc. 25.25 - 26.00
s ię dz1s o godz. 12-eJ w nocy w kinach „Eu1
ropa•· „Casino" „Pa!ace" „Grand _ Kino' „Capi- C'*•lli'Dlll!łFZi:imBlliiM~Mrl.IMla+wmill@1'1M:INllll•~Nlll~:r.1'W&m1W
•
toi'', moc niespodzianek i atrakcyj przrgotowu- r
ią kawiarnie ,,Sim"', .Esplanada, Carlo, Cafe- 0DJJ\ZD J\IJJOBIJSOW
\\'insor oraz restauracje i dancingi _ „Tivoli"
„Roma" Sa'·a Malinowa w Grand łiotelu.
l\IE ~I d6 'rłlO'iRM~W" · t:U1 E•Rn114
•
I B'Ul
Wreszcie zabawv sylwestrowe zorganizowa
•
f-~, ~ łł r.. l~ W
ly dla swych członków i wprowadzonych gości z dworca przy u'·. Wólcza ń,kit:I l.ł2 4 ~J c ill•CZ<1
związki zawodowe.
·
o g od z. 6.oo. 7.30. 8.30. 9.30. 11.00
I.BO. 15 {)Il
Jak widać z powyższeg o prz eglą du - jest z
16.30. 18.0U. 20.00 i noo
czego wybrać i jest gdzie sie za bawić. byleby
było za co.
TEfffR „KOT W B:J ~ACH".
w Sali Klubu Prac. Zj. Zulfl.
łódzkic h.

1

Co nas po pracy rozweseli ?

Klub Pracow. Ziedn. Z2kl. Schciblera i
Grchmana podejmu j.ie inici ::tywe Dyrekcji Teatru - udos tc;pnien a widowisk „ KU TA" d zia twie robotniczej Z'1.Pl'05il Teatr na St.ereg \'.Y stępów w sali Klu bu p~zy 11". P;z ędz;~l n :2 11:: 1
Nr GS.
.
Pierwszy wys tęp odbędzi e sie w niedzie'e
1 stycznia o godz. 3.20, po po t.
D:'. 11a :1~ '~ · ~
bajka J. Duszyi1s':iei .. O r::ku - n;c' -:·:;'rn" "'
inscenizacji J. \\'esolowsk:c'.(o. B'lct:, od ~5

CAS!NO - Hotel w Tyrolu.
CORSO: - I. Booho, n. Chemik.
CAPITOL: - Profesor Wilczur.
EUROPA
"
: - We·s oly cordyn.ans.
GRAND KINO: - Serce Matki.
MIMOZA: - Druga Młodość.
METRO: - Robin Hood.
OSWIATOWE Po wielkiej wojni~ u.
fnicja t :vwę Teatru POP<' ; ly lit.:z · ~ • . ,. „ · 11 :
li. Nie calui w kinie.
!Irmy, d zięki czemn teatr da \\ ' IF'I
OAZA: - Pasażerka na gapę.
przedstawieii dla d;:'a twy robc;, ·1\"ei
PAŁACE „Zapomniana ·n~lcdia"
JUTRO.
PALLADIUM - Ułan księci a J ó;:tf:'
W 5chócl slo1'ica 7.45
PRZEDWIOśNłE: Flo'·'· ,
Zachóci s łoi'ic a 1 5.3~
RIALTO - Podlotek.
Dh• e:ość d•1 ia 7.50.
RAKIETA: - Prof. Wilczur.
Przybylo ('ni1 O.CG.
STYLOWY: - Olimpiada.
Tyd?!c:l
52.
SŁONCE Po wielkiej wojniv LI Ni,,
ca łuj w kinie.
TON: - ' ango Notturno.
ZACHĘTA : - Wrzos.
Zupa p om!r.'01owa z ryiem. n ir•1: .1i C!•'
l\;Ca z jarzynką, kruch y placcJc

r·

I

iańca. Klub

amatorów ostryg„
Iu „Z~.przykład~?1
.„ANC••mnożą• 11•
lł•lłOlłD
.„„L•• „
się_
mężc•yzn wyraźnej

Osira.krgigka wspólcz(sn(eo
·uią

Tl

k
cy czar arna

Karnawał zakręcił

ludzkim mrowis1<iem.
w cudacznych podskokaci1,
zgodnie z nutą nowoczesnych ta11ców. „D>
rana" - „do świtu"! wołają rozbawione
tancer 'ci i tancerze. I znów kłębowisko ciał
ludzkich zatacza konwulsyjne kręgi, znów
płoną rozżarzone lica i goreją oczy.
Karnawał tak chce - więc posłuszne
tłumy suną tłumy zarówno starszeg 1
społeczeństwa, jak i młodzieży. Cieszy się
wzięciem u wszystkich. Wszystkich uczestników rozwesela i upaja swoim szczę
ściem, choć może zatrutym , ale w każdym
razie szczęściem. Zabawa karnawałowa
pozwala zapomnieć o wszystkim.
Przy melodyjnych tonach współcze
snych i nowomodnych tańców dziś nie widzi się „pary" w tanecznym uścisku złą·
czonej, ale dbającej zawsze o zachowani"'
przyzwoitego oddalenia.
Dlaczego tak namiętnie ludzie tańczą?
Dlaczego tak chętnie i z rozkoszą przyglądają się tańczącym?

Pewien francuski literat powiedział, że
taniec nie jest niczym in.nym, jak tylko eotyką przełożoną w stylizowany rytm.
reścią każdego tańca: zaloty, pokusa, oietnica i spełnienie życzeń. Zdaniem Darina taniec jest jednym z rekwizytów miosnych zalotów. Przyrodnicy i badacze
zikich ludów utrzymują, że taniec i mieść pozostają w nierozerwalnym ze sobą
wiązku. I tak np. u dzikich
mieszkań
ów Tasmanii ma taniec jedyny cel: po-

Anglii

we k?w _kobi ety i

nie-

0

Fr~n.CJI kluby rozne~~ autorame~tu, ltc~b.ą ~1esk1ej, 1ub zielonej barwie oczu. B:irdzo
0

t ~ n cerek

zas 1 ekscentrycz11osc1ą za•czynaią przesc1- liczne są kluby o cnarakterze aastrnr.omicz
gać już nawet swoją dawną ojczyznę. We- nym, co 111 e budzi zdziwieni: w kraju 0
-...U.
• d~ug danych statrstycz~1yc~ posiada.
usta.10.nej . reputacji gastronomiczni:!j. _
cp 170.000 klubow, w1ęcc1 zatem 111z A'1- lst111eią więc kluby amatorów ostrva. 110Dziś matki nawet już nie gorszą się · tai11leresowamem przypatrują się tańczą glia. śród tych klubów znajdujemy zgoła marów, trufli, a nawet klub amatorÓ•~ wp,
nie oburzają, gdy ich córki, podniecon,· cym tancerkom i tancerzom - są prawi•: d~i~vaczne i ek~cc~tryczn~ zrzeszeni::i: ist- którzy. zbierają się co tydzień, aby sko11supodczas tańca, wyśp;1-wują słowa nieraz nawskroś ludźmi seksual,nie b. czułymi.
111e1e np. klub 111eb1eskook1ch, klub zielono- mowac wspólnie zupę o jakimś mwym,
Ostatecznie dochodzimy do przekona- o~ich, do których przyjmuje się na człon- arcydelikatnym sma1ku.
niedwuznaczne i wstrętne, a będące linia, że wszystkie nowomodne tańce co do
brettem muzyki tanecznej.
0001--Następstwem tańców nowoczesnych t;; istoty swojej są sobie równe, gdyż uspra
choroby nerwów, ducha, przedwczesne sta wiedliwiają mężczyźnie i kobiecie takie syrzcnie się, nadmierne rozbudzenie namięt tuacje, które prawo i etyka w innych wypadkach uznałaby za niewłaściwe. Wszyności i uczucia.
Dr Jacquin utrzymuje, że od czasu po- stkie tańce wspólczesne mają w sobie co~
jawienia się tych tańców można spostrzec z satanizmu, wszystkie zatrącają bakcha1rłl.
u wielu panien osobny rodzaj nerwowy, nalią.
Od kilku lat rozwijają się transporty zamarzający przechodzi przez se1 pen tyny
Do powyższych uwag dodajemy, że na
połączony z fatalnymi nałogami. Dr Bernard zaś posuwa się tak daleko na podsta-· skutek instrukcji Mussoliniego we Wło izotermiczne, szczególnie na Pacyfiku, o- złączone w grupy P umieszczone w jednym
wie obserwacji, iż ośmiela się twierdzić, szech już kilkanaście lat temu zamknięto raz między portami francuskimi z jednej lub kilku przcdzialcah. Na serpentyny te
że nowomodne ta11ce zarówno
ze strony sale dancingowe i kabarety, ponieważ - strony, a koloniami .francji i Ameryką Po- puszcza się silny strumień powietrza zim„bale są łudniową a nawet Kanadą - z drugiej. nego, który następnie skierowany _ie!'t do
moralnej jak i fizycznej są zgubne dla ca- jak głosi okólnik urzędowy tylko okazją do niemoral.ności!". Jedynie Transportów dokonywują statki-chłodnie magazynów z ładunkiem. W ten sposób
łej przyszłości rasy.
Artur Brill, sławny francuski felietoni· wieczorki domowe są tolerowane pod wa- lub statki chlodzone. Pierwsze przeznaczo reguluje się temperaturę w magazynach
sta, w swej książce pt.: „Psychopatolo- runkiem, że tancerze i tancerki ukończyl! ne są specjalnie do przewozu mięsa mro- od O do plus 12 stopni. Są również statki
gia modnego tańca"stwierdza na podsta- 16 lat i że rodzice ich będą im towarzy- żonego. Proces zamrażania odbywa się w mieszane, t. j. przeznaczone do przewozu
wie długoletniego doświadczenia, że nawet szyć i „nie spuszczać z oczu" - przez ca- ten sposób, że przez serpentyny ułożone jednocześnie ładunków zamrażanych i chło
wzdłuż przegród pionowych,
przechodzi dzonych, np. mięsa i owoców.
ci, którzy nie tańczą, lecz z na·dmiernym ły czas zabawy.
„„._„....„„...„ ......„„„......„„~ ...-------------- specjalny płyn niezamarzający. Uzyskuje
Statki przeznaczone do przewozu owosię obniżenie temperatury w przedziale od
1
powstały w Skandynawii, a następnie
ców
A:gł..,llłl!E.•r.,.,mu11>J- 7 - 9 i nawet 12 stopni poniżej zera pod
znalazły szerokie zastosowanie w żecY)uclze
bohater~k
J~dna
. i.;,.,," • warunkiem, że umieszczony w przedziale fra1
ncuskiej, angielskiej, niemieckiej i włos
ładunek był dostarczony w stanie chłod
kiej
(w tych dwóch ostatnich wyłącznie do
nym. Statki chłodzone przeznaczone są do
przewozu
bananów). Nie zmniejsza to jeprzewozu głównie owoców np. z Afryki iub
z Wysp Antylskich. Uzyska1nie niskiei tern dnak roli, zawsze pierwsze;, jaką w przeperatury odbywa się w ten sam sposób co wozach owoców odgrywają statki Danii,
na statkach chłodniach, tylko że płyn nie- Norwegii i w nieco mniejszym stopniu
Szwecji.
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udzić namiętność mężcqzny. Tańce ~ro

yczne spotykamy również u Indian Ameyki Południowej i u ludów Polinezji.
Można

powiedzieć,

PODSŁUCH.ANE

że treścią tańca

ie jest nic innego, jak tylko czysta radość
zadowolenie z ruchu i siły, o ile mężczy
'ni i kobiety wykonują tańce o~obno. Teo rodzaju tańce można jeszcze czasem
potkać na Wschodzie. Natomiast dzisiejze tańce w istocie swej są umiarkowaną
rgią zmysłową. Takim jest zarówno hisz
ański fandago, włoski tarantella, węgier
ki czardasz, czy też tango. Wprawdzie
eh zwolennicy usiłują przedstawić je jako
ańce artystycz.ne, jednak nie mogą zaprze
zyć, że pierwiastki erotyczne tkwią w nich
ilnie.
Pewien głośny lekarz twierdzi, że noomodne tańce, pomimo wszelkich zapew
1ień i bajdurzeń o „rytmie',
„zdrowym
porcie" itd., mają odczucie erotyczne, i są
najwyższym stopniu demoralizujące.
Tak samo mówi .11iedawna artystka payskiej opery, Regina Redet, gdy omąwia
a·ńce nowoczesne ze strony moralnej, że
ą one z samego swego· założenia nieprzy
woite, bo wymyślone są na to, by mniej
O - gdybym umiał cudnie rzeźbić,
ięr':'.j delikatnie szkicować i sugestionowykułbym całą cię w marmurze
ać nieprzyzwoite gesty. W końcu dodai do strzelistych twoich nóżek
e: „Nie mogę pojąć, że mogą być matki,
kwiaty
bym rzucił... ICrwawe róże ...
tóre tolerują u swych córek podobny wyryk.
Znany ze swej niemoralności powieciopisarz A. H. pisze: „Jak matki mogą nie zapomina1 o tych, którym zabrakło pracy i chleba
atrzeć na oddające się tym tańcom córZłóż ofiarę
Zimową
i i nie rumienić się po uszy".

na Pomoc

~··v de T~RAMOND
~-

~ -·

.

.

l
\
I

11
,

I

SZCZĘSCIE
PJ\NNf

CELINY

e

Półmilionowa

gotówka, leżąca w ban1ku, wydawał.a .
teraiz za·ledwie nędznym datkiem do tych bajecznych
dochodów, przynoszą1cych zyski niemal miliaordowe.
- Gdyby można było posia.dłości dalej eksploatować
nie sprzedają<: ich - zazna1czył Kostrzyński - majątek
młodej pary byłby jeszcze trzykrotnie większy!
- Ale to jest niestety niemożliwe - odiparł mecena~
świecho•wski, mimo wo·li b~dąey pod silnym wrażeniem
olbrzymich cyfr.
- NiemO'żliwe - gdy się nie jest na miejscu - popra1wił Kostrzyński z westchnieniem. I dlatego właśnie
się

wyjeżdżam.

lI

-

Jak to? Pan

wyjeżdża?

-

zapytał

adwokat nie ro-

zum1ejąi~.

-Jeszcze dzi1siaj oświadczył wierny przyjaciel
Andrzeja Leśn.1ewsk1ego - wvjeżdżam przez Gdynię do
: Nowego Jorku. Pragnę, arby wszystko było załatwione ja1<
najlepiej, a wiem doskonale, że takiego majątku nie moż,na likwidować korzystnie na odległość.
Postaram się
sprzedać posiadł.ości panny Celiny na najdogodniejszych
dla n.iej warunkaich i jalk najlepiej wydzierfawić to, czego na razie bez wielkiej srraty nie można będzie sprzedać.
Przede wszystkim zaś w jak najkrótszym cza~ie
zbiorę wszysńkie tytuły własności, na które musi e libyśmy
czekać latami, gdybyśmy mieli po1legać jedynie na ta!11tejszy0ch „s()!Jlicitors".
- Pan ma zupełną rncję - przyznał mecenas świ<.!
chowski.
- Jeżeli więc to małżeństwo dojdzie do skutku.„
- Na pewno dojdzie do skutku! -równocześnie wykrzyknęli Grabowski i jego pa·~ron.

I

WDZIĘCZNY

AMANT.

Ja pana nauczę flirtować z moją córką! irytuje się papa.
- Och, szanowny panie - ściska mJo
dzieniec serdecznie rękę papy - będę panu niewymownie wdzięczny! Może to wreszcie odniesie jakiś skutek!

NIEWINNA OFIARA.
- Jutro musisz zarżnąć kurę na (1bi'.'cl
powiada Bartkowa do Bartka.
- A to niby względem czego?
- jakto? Przecież jutro będzie d·.vaC:zieścia roków, jak2śmy się pobrali!
- A cóż biedna kura temu winna? pyta zd11miony Bartek.

-

IDEALNA

ŻONA.

Pani Colporker z Aberdeen w Szkocji
: jest bardzo dzielną kobietą. Mąż jej powia
da z dumą:
- Przed południem pra1cuje w biurze.
Po południu jest kasjerką w kinie, a w nocy gra na fortepianie w pewnym dancingu.
Oryginalną kartę z życzeniami świątecz
- A kiedy sypia?
nymi rozesłał premier brytyjski Chamber- W czasie przerwy obiadowej jako , Jain wraz z żoną swym przyjaciołom i znareklama w oknie wystawowym wielkii.gu \. jomym. Na karcie uwidoczniony samolot,
sklepu z pyjaimami i koszulami nocnymi.
którym Chamberlain w krytycznych dniach
wrześniowych odbył lot do Monachium.

~kres zaręczynowy.

Oczywiście wtrącił świechows.ki.
Dla<tego też pragn.ę panom jak najprędzej dostarczyć wszystkich potrzebnych do·kumentów. Jeżeli wszystk·o pójdzie głaidko - przyślę joe za kil'ka tygod1ni.
Kostrzyński wstał z miejsca, uważając widocznie, że
nie ma więcej nic do powiedzenia. Ale adwokat zatrz1mał go.
- Może zechce nam pan poświęcić jeszcze ki·l.ka minut. Tak się szczęśliwie złożyło, że hrabi.a Orthaber-Nizi11ski i jego syn mają przyjść do mnie lada chwiiła. Na
pewno byłoby bardzo dobrze, gdyby pan z nimi pomówił.

-

-

Chamberlaina

-

- Mam także nadzieję - od-rzekł pain Kostrzyński
z uśmiechem. - Jeżeli więc dojdzie do skufku, nie ma
doprawdy powodu, .arby młoda para przeciągała zbytnio

Ma:m jesz.cze siporo spraw przed wyjazdem do z1- westchnął Hostrzyńsiki
a1Je oczywiśc;e
pragnąłbym poznać przyszłego męża pa.nny Le§niewslkiej !
Usiadł po1nownie i dodał szereg nowych szczegółów
do dotychczarsowy1ch wynurzeń na temat amerykańskich
posiadłości, którymi admi11ist-rował przez szereg lat.
Czas mijał, a oczekiwani panowie nie przybywali. K0strzyllski począł okazywać wyraźne zniecierpliwienie.
Był zbyt dobrze ułożony, aby spojrzeć na zegarek, rzucał
więc ukradkiem spojrzenia w stronę drzwi.
- Czy pan mecenas jest pewny, że ci panowie przyjdą niedłiugo? zaipytał wreszcie.
- Stary hrabia dzw0~ił do mnie wczoraj po poludnll'
że umówił si·ę n.a dzisiaj u ll'l1
nie ze swoim synem pomię
dzy szóstą a siódmą.
W tej chwili przyniesiono adwokatowi list, doręczony
łatwieni.a

~

Swiąteczne życzenia

przez posłańca. Świechowski rozerwał kopertę i przeczylist.
- Fatalnie się składa - wyrzekł· zawiedzionym tonem - hr.abia zawiadamia mnie, że dzisiejsze popołudnie
ma zajęte i że przyjdzie z synem jutro o tej samej porze.
- jest mi niezmiernie przykro - oznajmił Kostrzy1!ski z miną człowieka naiprawdę zrozpaczonego - ale dzisiaj w nocy bezwzglęclme muszę wyjechać, jeśli ma:n
zdążyć n.a statek. Bo przecież czekanie na na•stępny było
by fatalną stratą cza-siu! Mam Mdzie}ę. że hrabi·ego i jego syna poznam później.
I dodał ze śmiechem:
- W dzień ślubu!
Adwokat nie mógł j1uż na.legać.
- Sądzę, że iinteresy przyszłej na·rzec zo nej 11- .e~')
są w dobrych rękach oświadczył,
gdy Roman Kostrzyński wyszed•ł z gabinet.u.
- Myślę również, żt.' p·osa-g jest znacrnie większy,
niż początkowo sądziliśmy dod.~I apl;l·;~11t G:· bwst;;.

tał

0

XIV.
Na zajutiz :,:.a \I laśnie godzi11a s z ó s ~a, k:edv hrab a
Jerzy Orthaber-Ni z iński wchodził do gab ;netu meccna~::
świechowskiego. Wyglądał jakoś inaczej, niż za swojej
pierwszej bytności u ad woka ta.
Ubrany był nader wytwornie, nle ha rdziej nowocześnie, niż po·przcdnim razern.
Zdziwił <;je og rom•1ir. ż~
pierwszy przybył na spotkani~ i nie um: 2"-1ka~ dać d0
zrozumienia, że odpowiedinio skarci syna, który każe oicu
czekać, zamiast zgłosić się przed nim.

~~----------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------_,--~
Wydawca: Jan Stypułkowski.

-l''"Y i działu politycznego - Franciszek ~robst; działu krajow~go i lokalnego - Roman Furmański; c!ziala
l<Jaudiusz Lityński; kroniki lokąlnei - I:ellks Bąbgl; za oglo~zeni~ i artrkuły reklamQwe odP,. J. P..awl1kówUJ.
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całym świecie

Gwiazdka, zwana na
świętem rodzi11y - skupia wokół siebie
wszystkich, którzy przez cały rok rozproszeni po świecie, pracują. nad stworzeniem
własnych ognisk. Toteż stół gwiazdkowy
bardziej tradycyj.ny jest więcej poważny i
dostojny.
Tymczasem na Sylwestra zupełnie inny
nastrój panuje w domu. W dniu tym i ci,
których troski dnia codzieninego gnębią nie
miłosier.nie i ci, którym stale szczęście
sprzyja - bawią ~ię, by pogodnie, z hu-

pensji orderewei

W»D1ate

załatwia kasa I lłrzedu Skarbowego
ŁóDż, 31. 12. Jak nas informuje
Izba Skarbowa w Łodzi z dniem 2 stycznia rozpoczną poszczególne urzędy skarbo
we wypłacanie pensji odrerowej za 19.39 r:
przypadającej kawalerom orderu „ V1rtut1
Militari". Wypłata nastąpi jednorazowo,
przy czym odpowiednie zarządzenie w tej
sprawie Izba przesłała kas-0m poszczególnych u.rzędów skarbowych na prowincji.
Jeżeli chodzi o Łódź - wypłata pensji
órderowej dokonywana będzie prze1 kas~
I Urzędu Skarbowego przy Al. Kościuszki
nr. 83.
•
Osoby zaiteresowane powiny zgłaszać
się wraz z odgowiednimi dokumentami,
stwierdzającymi odznaczenie.

la

uełt •elo1zc:ń

redak.:ta nie odpowiada
»OKT68

Gu SI aUl MARK IEwlcz
choroby skórne ł weneryczne
i c,
tel. 128-75.
od 7 - 8 rano I od 5 - 8 wiecz.

żWIRKI

Cbor. kobiece i

ciąży

DrPRA.PORT

GDAŃSKA

93,

tel. 178-371

PRZYJMUJE OD 3 DO 8 WICCZ.
w Lecznicy Z O I E R S K A 24. od 10-1 p.p.

.....w.a

Przye~odnia Wenerologiczna
leczenie chorób wenerycznych i skórnych

ZAWADZKA 1,

telef. 122.7s

czynna od 8 rano do 9 wieicz.
Dla pań odd:iielna poczekalnia.

?:ro~ie

~~k

morem i w dobranym
Nowy
po
witać. Kto ma odpowiednie. wa~u.nk~ fin ansowe, ten w ramach i:iothwosc1 fmansowych przyjmuje w gośc1inny~h progach s~e
go domu, by spędzić ten wieczór w gro.nie
ludzi najbliższych.
Toteż w ten, jedyny moż~ dzień w roku nie poddajemy się pesy~isty_czny~. nastrojom i obawom. Wsz~k )estesmy JUZ ?0
statecznie zahartowane 1 siłą. wo!~ ?~dzi.emy się starali pokonać przec1wnosc 1 zyc:a.
Rozważania bu.dż~towe .odkładamy. na sty
czeń, a dziś za1m1emy się wyłą·cznie przygotowaniami sylwestrowymi.
Wyrazem nastrojów jest więc stół w ja
dalnym pokoju. Można spokojnie do nakrycia wykorzystać biały lub kolorowy obrus
tiulowy, którego szeroki brzeg ozdobiony
złotymi lub srebrnymi punktami. (Można
je powycinać z papieru). Tyle ile nakryć,
tyle przeciągamy wstążek, na końcach któ
rych przypinamy oznaki szczęścia. Po śr?d
ku stołu ustawić można dekorację z kwta·
tów, lub kominiarza z porcelany, czekolady czy tektury.
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~· Coraz bardziej przyjmuje się u nas zwy z.na się. Podobno są te kąpiele, jak i różne
czaj zimowych urlopów. Jeszcze przed kil- wody mineralne, ,Sulinki", „An1ny" i „An.
kunastu laty tylko „zawodowi" niemal nar drzeje" cudotwórcze, ale bliżej opowiei
ciarze spędzali zimą kilkanaście dni w Za- dziećby mógł o tym dyrektor Domu Zdrojo
kopanem, a już obecnie ludzie pracy roz- wego p. inż. Krnkierek, który zresztą twokładają sobie urlopy w taki sposób, aby rzy w Żegiestowie inne jeszcze, nowe wari
móc wypocząć nie tylko latem, ale i zimą. tości, pracując na miejscu usilnie nad utrzy
Zwłaszcza, że odkryto wreszcie1 że prze- maniem przyjaznych stosunków polsko ko.nano się, jak piękne posiadamy zimowi- słowackich. Praca jego wydaje piękne reska. Urok zimy w całej pełni zobaczyć mo- zultaty.
źna przecież tylko w miejscowościach pod
Mówią·c 0 Żegiestowie, żałuje się jedne
Łódź, PIOTRKOWSKA 68
aórskich, Pełną piersi::i odetchnąć, sportów go tylko: że jednak trzeba będzie stąd wyteJefon 170-70.
~imowych zażyć, oderwać się od trosk i jechać, gdy skończy się krótki urlop. Ale,
pracy _ oto walory zimowych wywcza. aby do lata, gdy Żegiestów roztacza nowe
sów.
u;r~o;k~i·~~~~~~~~~~~~p•a•L~~~~~~~~~~~~~~~~~
Toteż nic dziwnego, że pod koniec gru
dnia zaludniło sie w tym roku w żegiesto
wie - Zdroju, jak· chyba nigdy dawniei. Pię
Spółdzielnia
Kny, rozległy, komfortowy (a zupełnie me
drogi) Dom Zdrojowy zapełnił się gwarem.
Narciarze i kandydaci na narciarzy - ucze
stnicy kursu t. zw. „niemowlęcego" korzystając z łagodnych zboczy trenują zawzięcie. Amatorzy „o·strej'' jazdy wędrują na
Na polu zapewmema ludności m. Ło- 1938 - zł. 980.623.20
wyższe szczyty, panie i panowie, którzy w dzi pełnowartościowego i jakościowo poW roku bieżącym w związku z epidemią
rozmówkach towarzyskich twierdzą, że ręczonego mleka rozwija w Polsce Niepod pryszczycy u bydła spółdzielnia zakupiła
NOCNE DYŻURY APTEK.
„ach, skąd ja do tego„." mają piękne, wspa Jegłej samorząd pow. łódzkiego coraz wy- specjalny zespół maszyn, które, nie zmiea) Nocv dzi~ipjo7Pi clvfuruja apteki:
,
. niałe spacery w stronę pobliskiej Krynicy datniejszą działalność.
niając w zupełności struktury ani warto~
L. Sterkeln, Limanowskiego 37, Sz. Jank1elew1· lub też, po przez Poprad, na dawną stronę
z
inicja~ywy Powiatowego Związku ś'ci odżywczych i wszelkich dodatnich wła
czo, Stary Rynek 9, T. Stanielewicza, Pomorsk~ 91,
Samorządowego, samorządów gminnych i ściwości mleka, niszczą w nim bezwzglę
A Borkowskiego Zawadzka 45, B. Głuchowsk1ego, czeską.
' Hamli.
· Gł'owna 50 · L ·
Żegie stów - Zdrój posiada nie tylko drobnego rolnictwa, zrzeszonego w Kół dnie wszelkie bakterie szkodliwe. SproNarutowicza 6, St.
l· S.k1,
Pawłowskiego, Piotrkowska 307.
w.iel.e atrakcyj i ko~fortowe wyposaż~ni; kach rolniczych pow. łódzkiego, powstała wadzono też kompletne mechaniczne urzą
( s"'.'1atło elektryczlle 1 t. .P), ale. stanow~ ro w roku 1935 pierwsza na terenie m. Łodzi dzenie do sterylizacji mleka, przeznaczownież dla amatorów, m1e1s~e c1~hego, isto rolnicza spółdzielnia mleczarska pod na- nego wyłącznie na odżywki dla niemowląt.
Dr metł Henryk Ziemkewski tnego wypoczynku. Wspam~ła iest. przyro zwą „O.kręgowa Spółdzielnia Mleczarska $miało też twierdzić można, że dziś
CllorOłtv WeMlj'&lZ„. lllOCzOpłciowe i skórae d~ ,ż7giesto~a. Gdy. człowiek spoir~y na w LOdzi" obejmująca swoim działaniem mleczarnia spółdzielni pod względem no ' · • • llerpala 2,
Teiefen ~ 11·33 osn1ezone w1erzdtołk1 drzew na gorach, powiat łódzki i sąsiednie.
woczesnych urządzeń może rywalizować
P•yjmuje o4 t _ 12 i 3 _ t w1ecz.
wydaje mu się ~e pa!r~y na przepiękną teO stałym rozwoju mleczaJrni świadczą z podobnymi zakładami zachodnia - eurow niedzielę I •wi9ta o4 I - 12 w ,oł.
~tral~ą dekoraCJę. Az zal ch:w~ta za serce, ilości wydanego, względnie w butelkach do pejskimi.
ze nie wszy~cy mogą pod~1w1a~ te :uda. starczonego mleka dla mies7.kańców m.
Sprawność Jej obel:na osiągnąć m<>żc
J):r. med.
są. ~ne bowiem .tak wspaniałe, ~e na1bar- Łodzi w poszczególnych latach: a więc ilość dwudziestu tysięcy litrów mleka
dzteJ n~wet e.go1styczme ~a~troi?n.y .tury· w r. 1936 wydano ogółem 2.011.624 litr. dziennie.
Akuszer - Oinekotoe
st~ c.hctałby się .z .ws.zy~tkimi bit.z~imi po- mleka, w r. 1937 - 2.941.093 litr. mleka,
Mleczarnia posiada przeszło 2.000 człon
KILIŃSKIEGO 113 (róg Nawrot),
dziehć cudownoscią zegiest·ows·kieJ panora w r. 1938 - 3.929.151 litr. mleka.
ków rolników dostawców, zgrupowanych
Tel. 155.77. w lecznicy, Zgier5ka 24, od _g. 3-6 "·\my. .
. • • . ż . tó . t
Ogólny zaś obrót gotówkowy wyno- w 18 zbiornicach mleka. Zbiornice te wraz
Nie ulega wątp 11"'.'osc1, z: egie~ w )es sił w poszczególnych latach: 1936 - zł. z zakłaidem centralnym są pod stałym nad~
jeszcze w Polsce n1~doceniany. Ct, ~torzy 342.818 .tO; 1937 r. _ zł. 62 1.722 .02 ; zorem lekarza weterynarii.
Z'llają Krynicę i Żegiestów, wiedzą, ze żecriestów dzięki dzikiej a jednocześnie efekSpecjalisla akuszer. ginekolog. Diatel'IJl.i.t ·
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PIŁSVDSKIEOO 51,
tel. l 7U-V3•
g. 8-10 i od 4-8 wiecL

Przyjmuje od

chę: Krynica ma ,,Patrię", a Żegiestów „Wi
kto.ra", który „Patrii" nie ustępuje zarówno

Dr. med.
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stycznia.

I

DołJ.re wrażenie czynią głowy p. Deku

czyńskiego -

wykonane sangwiną, morze
i wybrzeże p. Jerzego Nowaka, motywy z
Wośnik - szopy, chałupa - p. Witolda
Gumińskiego, kwiaty p. Jarosława Zwierz
chowskiego, prace syna wdowy po polic1'ancie - Jana Kwietnia.
Na specjalne wyróżnienie zasługuje
twórczo~ć malarska 17-letniego artysty
głuchornemego Mariana Lelińskiego. Prac~ jego wywołują. efekt niecodzienny i silme przemawiają _ przejawia się w nich
cała potęga i cała indywidualność malarza,
skoncentrowana we wzroku.
Wystawa potrwa do 2 stycznia włącz
nie. Jest ona ciekawym wydarzeniem robot
niczej Łodzi, dając bogaty przealąd usilo
wań i koncepcyj elementu wyrosłego w atmosferze bynajmniej nie sprzyjającej rozkwitowi czystej sztuki, bo w atmosferze
przesiąkniętej pogonią za zyskiem, walką
o chleb i mimo wszystko - tęsknotą do
piękna.
(b).
•

P A U Lł NA L E W 1
Spec). chorób kobiecych I akuszeria
śRóDMIEJSKA

28
przyjmuje od 12-2

ł

i:.edź,

1'1otrk ... ws.ka lfi
101·01 I 266-50

65

„„.-i...„ ...„ ••1
tel

tel. 240-1 O
od 4-3 wiecz.
ONDULAC[A trw-?.{a komplet 5 zł. z gwaran
cją, grube naturalne loczki i szerokie fale.
"Józef". Nawrot 54-a tel. 191-85.

Dr HELLER
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bil @tfjC
" ' ( " o dawnej Łodzi.

Stary rok minął: o·dszedł od nas, tak
jak szereg innych lat. Lata, które mijają
żegnamy różnie. Jedni z radością, że to co
było szare przeszło już i minęło, że zbliża
ją się nowe czasy, które mogą w
sob:e
kryć zawiązki lepszego losu. Inni wspominają lata dawne z nutką sentymentu i łez
ką żalu. Każdy stan na swój sposób obch::i
dzi Sylwestra i na swój też sposób wita
Nowy Rok. Wielu starszych mieszkańców
Łodzi wspomina dawne czasy, lata 1870 i
późniejsze, kiedy to miasto nasze wygl4dało jeszcze zupełnie inaczej. Inaczej też
Pogotowie Miejskie 102-90
Pogotowie Czerwonego Krzyża 102-40 brzmiały melodie i „modne" piosenki owych czasów. Nie wielu na pewno wie, że
i 133-33
Łódź,
podobnie jak cala kulturalna EuroPogotowie Pryw. Lek. Chrz. 1111-9
pa miała swoje „słabości", że była swego
Straż Pożarna tel. 8
czasu psychoza ślizgawki, że kupiec rosyj
Ubezpieczalnia Sp<>łeczna 197-65
ski
Sasza Morozow czyniąc w grodzie baTow. Przeciwżebracze 277-62
wełny zakupy, starał się imponować miejscowym przemysłowcom i na prawo i (.;wo sypał złotem.
,Takie i inne jeszcze, a wszystkie cieka
we i nawet niezwykłe historie o dawnej bi
ózi usłyszymy w czasie niedzielnej audycji
dla robotników o godz. 15- ej. Stare, ak
dobre mazury, poleczki i walczyki wykona orkiestra. Piosenki przy gitarze i harmo
nii, diaklg, oraz konferensjerka dopełnią

telelenu

ze •tałym•
łółka

J.

NA

Spec. chorób weneryczn., m<>ezopłciowych i skórnych AGENTÓW-KI do zbierania zamówień na pro. I '
1f,
I
I
tel. 179-89, wincję na artykuł pierwszej potrzehy poszuku~!otrkowaka 67,
tel. 127-81 TRAUGUTT
Przyjmuje od g. .- J I od 4-8 ·lecz„ w niedziele I Je na doskonalrch warunkach. Zarobek od
!J..l r . p. ń.30-8 w. pn:Ji•. Dr. Rakowski. Przy letsaia}
i św ta od g. 10- 12 v pot
l00-200 zl miesięcznie. Zgłoszenia: Wladysla w
o~ynnv est Oaltinel "'Oe11t11:e•a 4• wnellclch orześwle·
l\oft Z<li~~
We•waala aa l"Ala•ł•
-----'
t,vszkowski, Łódź, ul. Rawska 12.
Poradni W e ogiczna
POSZUKUJĘ koncesję na restaurację (Chrze
med.
PIOTRK
SKA 45, el. 147-44
ścijanina"). Oferty z ceną pod „Górny RySpecj. chor. weneryczn., skórnych ł moczopłcioWYocb Leczn. chor. l.l. , r., skórn, ~ I seksualnycli nek'\
Kobiety t dz1 cl przy)mul ~obieta-lekarz.
ZAWADZKA 6,
telefon 234-12. ,
Czynna 0 a 9 rano o
wiecz.
RADIO 1a~22 Watt. ~ lampowe gfośnik dynaPrzyjmuje od 8-11, 2~ I 6-8 wiecz., w niedtielr
P O R A D A J zl,
I miczny zl. 165 uraz wszelkie naprawy Metto·
i iwi~ta cta 2-1 ~ 2oł.
-..j~
.....,~3~=,,..,,x-::
_ ~~,.....,_
oolis. Zamenrr1f-:i 16, t_ęJ. 104-S3~
2
dlachorych oa

·-·

0

I

Leczenie promieniami Rentgena.
POLUDNIOWA 28, tel. 201-9S
przvimuie od 8 - 11 rano i od 5 - 8 wiecz
niedzielę i świ~ta od 9 12 w poł.

·
.. ·

li. TA UB EN HA U S podK~~f~f:eki::s :: ~~g 1i:~ei ibocr~~ino- Z wrstawr pr1c Szkolr Malarskiej Szczepana Andrzeiewskiego.
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Specjał. chorób skórn. weneryczn. i seksuatn.
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Dr med EDWARD REICHER

14-1

Wago os • Lits f Coot~

WENEROLOGICZNA

Dr W.

III

30-XII, 5-1, 7·I

AKUSZER-\
~ICOLOG
we Żegiestowa, to już dział specjalny, na
Już z górą dwa tygodnie dostępna jest
którym „normalny" turysta, szukający je- dla szerszej publiczności do.roczna wystaPrzyjmuje od g. 8-10 rano ł 4-8 wiecz.
PRYWATNA PRZYCHODNIA
Telefon 24 6-09 . dynie piękr.a i terenów narciarskich, nie wa prac Szkoły Malarski1ej Szczepaina AnZGIERSKA 11.
drzejewskiego w Łodzi przy ul. PiotrkowDr t.ACiUltOWSKI
leczenie chorób wenerycznych I skórnych
skiej 163.
PIOTRKOWSKA 161
KOMUNIKAT ZWIĄZKU PODOFIC.
W dwu pokojach szkoły wystawiono
Specjalista chorób wenerycinyrb, 1eksualnycb i skór.
nych. (Gabinet roentgeno • światłoleczniczy)
Od g.8 do 4 l od 6 <lo 9 w., w nie{lz. od 9-1 p. p.
w
ST.
SPOCZ.
istne
bogactwo pomysłów, zainteresowat!,
W dniu 4 stycznia o godz. 17 odbędzie się wal
POWRoCIL
Panie przyjmuje kobieta • lekarz. PORADA 3 zł.
ne
roczne
zebranie
Związku
Podoficerów
W.
P.
w
tematów
i form.
PIOTRKOWSKA 70,
tel. 181-83.
stanie spocz},tlm Okręg Łódź w Łodzi (Ognisko
W wystawie - oprócz p. AndrzejewGarnizonowe). Ze względu na ważność obrad, obec skiego, który wystawił znaczną ilość swych
ność człi>nków obowiązkowa. Zarząd.
· ł
prac, b'10rą u dz1a
: pp. Jnge borga F"tszer óCHOINKA DLA DZIECI.
wna, Iren~ Geb.auePówna, Aniela .Bartnich~tE~~~~ę~~~~Ig~';A;fl~a
CHOROBY SKóRNE I WENi:.RYCZNE
Związek
pracowników
pocztowych
w
to-;
~zak, Mana_ Jąniakówna, Edyta Wi~demeul. LEGIONÓW 25a,
: :
tel 260-TZ.
leczenie wrzodów (kobiety I dzieci)
przyjm. od g. 5 - 7 w.
6-go SIERPNIA 7,
tel. 232-34. dzi urządza w dniu ~ stycznia 1939 r. w daw. ter,_Ruta Gts~e, Iza ~ckartówna, Mila Tunei sali stow. „Sokoł" przy ul. Nawrot 23, skowna, Halina Ba1er6w.na, Alma Somprzyjmuje od 8 - 11 i od 5 - 8.
choink_e 91a dziecid ~ocztowcó~. óż
d r 1 merfeld, Stefan Dekuczyński, Witold Gu·
~
Ił
Dzieci w f,Ym mu otrzymaią r ne po a 1 miński, Jerzy Nowak, Franciszek WłodarU
14
k1 oraz łako·c1e.
k M'
ł
k M . L
.7 • .
S IE N K l E W t CZ A 52, róg Nawrotu Dr mt!d.
czy ' ieczys aw 1:1..azmiercza ' arian e
Choroby skórne i weneryczne.
CHOROBY SKóRNE I WENERYCZNE
Telefon 194-03.
ZACHOONIA 64.
Tel. 185-49. , • • • • • • • • • • • • • • ' liński, Jan Kwiecień, Eugeniusz Marusik,
Zbigniew Kostrzewski, Jan Gałaj, Janusz
Przyjmuje kobiety i dzieci od g. 9-7.30 wiecz, Przyjmuje od 12 - 2 i od 7 - 8.30 wiecz.
Tusiński, Tadeusz Saar, Andrzej Mielnik,
w niedziele i świeta od 10- 12 w ooł.
Rezerwowanie
Dr med.
Edward Kleck, Adam Dorcz, Henryk Czoł
nik, Tadeusz Olas ek, Jerzy Kirawczyk i inni
kwater
!!~.
l P. Szczepan Andrzejewski wystawił oSpec choroby kobiece l akuszeria
Arkuszer-kln~kolog
1gółem 51 prac. Wśród nich zwraca na sie, bie uwagę zwiedzających „Chrystus",
SRóDMIEJSK~ 20
tel._ 107-79, ZACHODNIA 66powróctł
Tel. 129-52.
/,,Klasztor w Sieradzu", tryptyk „Nagi
bruk", sangwiny „Rudery" i t. d.
1
Wśród eksponatów uczniów - dużo po
!
mysłowości i różnorodności tematów, oryNr 9. TEL. 142-42
ckoroby skóre, weneryczne i moczopłciowe. Przyjmuję GŁóWNA
i ginalnego podejścia. Tu zn~lazły uwzględleknrz.e we wszystkich specjalnościach •
NAWROT 32, front I piętro.
Tel. 213-18.
1 11icnie wieś poJs.ka, miasto kominów faGABINET DENTYSTYCZNY
j
przy_jmuje od 8 - 9.30 r. od 5.30 - 9 w. Anallzy lekarskie, zastrzyki, Roentgen, lampa kwarl brycznych. Bezwiątpienia ukochał Łódź w niedziele i święta od 9 - 12 w poł.
cowa, diatermia itd.
I
i tę Łódź klitek i baraków robotniczych,
I Łódź dymu i nędzy p. Jerzy Krawczyk, któ
1
i ry zaprezentował się szeregiem kartonów i
płócien Łodzi od strony Chojen, cegiet.niAKUSZER-GINEKOLOG
spec, chor. wenerycz., skórnych I seksualnych
I
miłych w rysunku i kolorycię.
POWRóCIL
ANDRZEJA 5.
tel. 159-40.
Telef. 228-92
przyjmuje od 8 - 11 rano I od 5 - 9 wiecz. ul. ANDRZEJA 4.
niedziele i święta od 9 - 1 w poł.
przyjmuje od 10 - 12 i od 4 - 8 wiecz.
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DWOJE
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Najważniej s~ą

WITAI

363

rz e ci ą

wisusie!

Wic;kszu ha osi

za zasłoną z serpentyn.

KUKU!

nie zaszkodzi.

Oswojona ryba.
:-0::.:

.........:.-~

w dokach londyńskich obsunął

·+:··t• ·

i· ii

" ·.:.„·~~~„"""---~=~

na statku fińskim „Kur~" ładunęk drzewa, tak,
że groziło mu zatonięcie. W ostatniej. chwili jednak udało S1ę.~y ~y łod~i. ponł
tonowych utrzymać zagrozony statek na P,Owierz~~n~~ 1 ..:! · •

I

~m

się

D AUSTlłALIĄ

li<•' ~···~~„

II '

Przemiła

L T

Pewnemu farmerawi w ICalifornii uda!o ~ię j
jest to sporych roznnarow I".,,,~d"""-',··•
okoń „Oskar", który je z ręki swego t
pana w basenie.

kokietka.

IAD PA

oswoić rybę.

,

WFIKllłA•
. ·. „.,.

, .. •. .»»>„ .

; ~-

„ •.·

<J.J·

''1

Swiętó

matki i dziecka.

Australię nawiedził ostatn.to
szereg orka
nów o wielkiej sile. Burza, która szalała
nprz. nad miastem Sydney wyrządziła stra
ty na sumę około 15-tu milionów złotych.
Na zdjęciu dachy wysokich domów zrzuco

ne na

wyżej

widzimy jeden ze slynnych amerykań~kich „Clippcrów" utrzymujących stałą
munikację naa Atlanłfkiem • .Olbrzym powyższy posiada sterowanie o ZUP.eIDie no. ~
W~ ~~~ej'"
-·

ulicę

przez

wichurę.

W wtgłlłę świąt Bożero Na.rodzenia 135

tysięcy najliczniejszych rodzin włoskich
o' zymało sute podanmki świąteczne. W
R ymie rozdzieltiłl podarunki królowa i ce-

sam>wa Hekna.

