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OGŁOSZEN:
Prao4 tek.tit.em t.j. 1·11& ltr'Oll& GO p-.
za -w;. m-m 1 łam. atr: li łai:iu w. ieldcle
60 i:r„ nekrologi 40 gr., aW1ca. 15 gr.

A<UWW

(daw·

strona 10 łamów. drobne 13 gr. sa wyraz, dla poszukUjących pra.cY: 10 gr.
najmni\'Jsze ogłoszenie 1.20 gr., dla
bezrobot. l zł. Ogłouenla dWUk~lorowe
., 50 proc: dro~ej, ogłoszenia Z&fl'anłcz·
ne 1 trójkolorowe o 100 proc. drołej
Ogłoszenia adwokatów ryczałtem 26 sL
Ceny ogłoszeń niedzielnych 114 o 25 proc.
droższe.

1'

W74aniU Dfólaopol9JWDI

za 1 w. m-m w. 1 łamie ezer '10 m-m.
(str. li lamów) • 1 sł. drobne za. "1'Q 3' sr
Za termin druku 1 tredó ogłolzell
adminllltracja nie odpowiada.
łplata

l6d1

łroda

Pomimó mgły i niepogody -

WIC'
i

powstańcy prą naprzód
BURGOS, 11. 1. - Wojska gen. Fra.nco na oddnku północnym frontu kataloń
skiego pomimo mgły i niepogody zdołały
zająć wieś Maset i posunąć się naprzód.
Na odcinku południowym zajęte zostały miejscbwości Espluga, Ca.tvai, Fullera,
Senau, Blangafort oraz pagóil<i Roca Oma.'sa i Busquet.
Po całkowitym opanowaniu Espluga de
Francoh wojska gen. Franco poslfnęły się
w kierunku Montblanc'i:J.. Wojska rządu
barcelońskiego natomiast na froncie Estramaidura zaprzestały niemal zupełnie wszelkich ataMw.
'.,
POWSTAŃCY IDĄ STALE NAPRZóD.

SALAMANKA,

11.

1. -

Komunikat
Na
oddnku Valsequillo -Penarroya ataki nie
przyjacielskie kontynuowane były z mniejszą siłą. Posuwanie się wojsk powstań
czych trwało nadal w Katalonii, gdzie zajęliśmy Fulleda, Blancafcnt, Lloa Garda,
oraz szczyty Drumenges, Busquets, Aguila
Praides i Roca. Wzięliśmy do n·iewoli około
głównej kwatery wojsk geK. Franco:

tysiąca jeńców.

KOMUNIKAT „RZĄDOWY".
BARCELONA, 11. 1. - Komunifat
wosjk rządu barcelońskiego pcx:laje, że ata
ki wojsk gen. Franco na froncie Estrama-

Pancernik niemiecki

dura pod Sierra

i•

Trapera i Torrejondllo

zostały dzięki ściągniętym z innych fron-

„Scharnhorst'

!

pocztowa 'D111c110D11

sz~

.•var
••

2.000 zł - 23301 33372 487 7 54941
85044 89124 98057 104948 122333 134331
1OOO zł - 1694 66,l O 9000 :17318
18651 19818 2202 1 22029 30320 '36079
40711 60731 65667 83323 93365 117772
118191 134992.
:
J

tów posiłkom odparte. Pomimo opom stawianego przez przeciwni·ka, wojska „rz.ą
f.P, ·,• 'I J
dowe" zajęły wzniesienie Mano de Hierro.
Ba'fdzo gwałtowne walki rozegrały
11
się na zachód od Carro de Peonarroya i w
Sierra Torozo i Sierra Mesaigera.
do ato de Janeiro
~
Na froncie katalońskim w strefie Artesa- RIO DE JANEIRO, 11.1. - Do portu
Segre wszelkie usiłowania przeciwnika zostały odparte.
Na odcinku południowym dzięki gwał
58
w Rio
townym aitaikom włoska dywizja ochotniBUDAPESZT, 11. 1. - Wę,gie.rs·Ka a. tyiSięcy koron.· Cenzura skonfiskowała wia
cza Littorio zdołała C>dnieść pewne sukcesy de Janeiro, spośród Rich zaś 43 osadni,genója telegraficzna dionos•i z Bratysławy, domość o tej :napaści.
w strefie La Figuera, Espluga, Francoli i ków udało się do stanu EsP.rito Santo.
iż licząca olkoło 30 osó!b g.rupa Słowaków
Caibases.
1napadła we wtorek wieczorem 111a redakcję
!NAPAD WILKóW NA WIEś.
dziennika węgierskiego nEsti Ujsag". Na~
UNGWAR, 11. 1. - Na Rusi Podkarpastni'cy. posfawili przr. wejściu want~ ·i packi ej pojawiły się stada wilków, kt6'rych
wtarg.nęh
sal. redakC'jl, ~t:miryzow~~1 re os~a zi.m~ wy,pędz~ła z lasów. s~zegó!ITTie
wolweram1 ~społpracowmkow red~CJ1. o~ ,duz? w1lkow grasuje w Marmamszczyźnie,
raz połamali meble, maszyiny do p1sama 1 gdzie zbJi.żają się aż do samych osiedli. aparaty ~elefoniczn.e ..
odpow:iedzi ~a _p·rO Duże stado wHkó'w ·napadło na wieś Brutest
W1Społ.pracow1111kow
dziennika,
oswiad- stiury, która z trudem zdołała s·ię obronić.
llClłOLEWSICI
BUICAlłESZCIE
czyli, . iż nie P?ZWJ01lą, by d,z.j~nnik węgier- Wieśniacy zabili 14 wilków, przy czym jeTRAGICZNE SKUTKI ODWILŻY.
LONDYN, 11.1. - „Daily .Telegraph"
sk1 ukazywał się w Braty.sławie. Sikody wy dna osoba z.ostała zagryzio·n a na śmierć
donosi, że cztery dni temu wykryto w Bu,rządzone p•rzez napaść oblicza·ne są na 30 a trzy pokaleczone.
.
.. ~
kareszcie spise·k na życie króla Karola.
CZE-RNIOWCE, 11.1. - W Bu·k areszSpisek ten był uplanowany przez ż-e- de w ciągu jednego dnia wydarzyły się
lnną Gwardię i wciągnięto do niego czę- znowu dwa .śmiertelne wypadki, spaw?~· Dziś
~o

S·s „Pulaski

zawinął

firopa Slowftków lf BfftaUSIft'JI~
~~ nd:spośród
J~~~~~~i:·:i:::~
d Rn
jadących ~·~~~::;;·
wysia·dło 6:.·- l~emolllBIB 11k u u
~ n.1· Ihu n111.
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o godzinie 16 min.

[cio~~e~~~~:s~~ła~~;ii~h
b<Jmby dopro- ~:;~~e: ~~~~Jt0~e~_d.~~~~t~~~~~1 !.ub:i~;;i Ch1mberla1·n prz1bedz1·e do Rzrmu
wa·dził do zniweczenia spisku i aresztowa- soreI lodu zabił me1akiego Marcela Rani·
.
ló
h .
to ów
~11a
g wnyc Jego au r .
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1• - p oc1.ąg
Chamberlau:na
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„
~pe~J~
ny, nu z ~ranCJ•I o godz. 7 m. 42 i po krótkim

·ministra postoiu od1echał w dalszą drogę do Rzyświtę, przybył do Tury- mu, do'kąd przybędzie o godz. 16 m. 30.
1

w SOWIETACłł. Przed de.:vztą l'lin. Spr.
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natychrn1astowe zwolnienie robotnik

MOS~A, 11. h - N aczel.ny prokura
tor Z.S.R.R., Wyszyński, wydał rozkaz do
wszy;stkich prokuratorów ke>lejowych, żeglugowych i VJ10jskow)11Ch o ipociągainiu do
od powiedzia:Iności sądowej wszystkich kie
1
rcm;nfkó'Y. przedsiębi~rstw i urzędów_ za po
błaz!Iwosc dla wbotników, wy1lm1cza1ących

WAR~ZAWA,' 1_1.1. -

w~zoraj

pod
miejS!cie. Podobna rzecz się ma z pociąga- P!zewodn1ctw_em w~ceerezesa S. O. Wecmi podmiejiskimi w Moskwie. Tylko na je-l!;~~e odbyło s~ę posiedzenie Głównej Komi
dnym dworcu kurskim wydaje się codzien- Sjl Wyborcze], która rozpatrywała dwa
nie od 7-8 tyisięcy poświadczeń o spóźnia zgłoszone protesty w sprawie wyborów do
niu się ,pociągów.
warszawskiej Rady Miejskiej.

Prawoslaw nr cllrzest bag1trrb z·rdo"

\Pl'Zeciw'ko <lY'&eypHnie p.rncy.
Hl
Rada 1k<~misarzy_;udowy~h Z.S.R:R:·' cen
W
itralny komitet .p_art11. 1kOmU~l&ty~roe1 I cen- nad brzegiem
tralna rada sow1eck1ch zw1~ikow zawod.o. . .
.
•
wyoh wydały roziporządzeme, że robotm1k,
CZERNIOWCE, 11. 1. - Dziestęc nai- stkimi członkami rodziny, na łono kościoła
1kt~ry~y . bez inależyte~o .um.?'tywow.ania boĘatszych r~dzin żydowskich w Gałacu prawosławnego. W przys złym tygodniu
spozmł się cLo p~acy w1ęce1 :niz 2.0 r:nmut, złozyło p.odania do. p~a~osławnych władz ma odbyć się masD!Wy chrzest nad brzega:pQd·l ega n~tyiehm1asto~.em_u zw?lmen1.u: - duchownych o przyięc1e ich, wra,z z wszy- mi rzeki Prates.
z.a~z~dzeme to okazuie. się .naJ?a'l"dztt;J uc.1~z·l11we dla tyc? irob_otmków~ iktorzy m1e~z.1kaJą n3" peryfer_1a~h 1 w okol!cac~ podm1ej~kich. 1. są z~lez·n~ od 'komumka<:Jl tramwaJOW'eJ 'I kiole_JOWej;.
~a o~ohcZ111.?sc tę zwraca ~wa.gę !'~r~- . PUCK, 11. 1. - Trwający_ na wybrze- dalsze pękn i ęcie tafli Jodowej na zatoce
Zcstai spuszczony na wodę 11ajpotężniejszy wda , pi·sząc, ze w Char.Jww1e spózmaią zu polskim gwałtowny sztorm przy wich- pu~kiej. Olbrzymie kry odrywają się i spły
niemiecki wojenny okręt liniowy, pancernik
„Schamhorst", o pojemoości 26.000 ton. się -systemat~C7Jl1ie wszy~tllcie pociągi pod-rze południowo-zachodnim spowodował ~~~~~~ iłr~~zo~:;~~~~n~a~iekun~u~i~~ztj~
helsiką. Obecnie lodowisko zatoki ma dwie

rzeki

w1•elki• e

szcze11•ny na lodowJ•sku

zatoki puckiej-•

Napad rabunkowy na listonosza

na.••"
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Wewnt;frzng~b
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w;rsTza:,,~~
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la 20 ~inni spó~ ienia ~!o~estz .:z~~~c:e
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roiowir..

•

. WA•RSZAWA, 11.1. - W dzisiejszym
pierwszym ci ągnieniu Loterii Klasowej ważnieJsze wygrane padły na następujące numery:
.
15.000 zł - 22106
1O.OOO zł - 7924
5.000 zł - 97858 162-84 18093 57210

xe. Na ulicy św. Vineri spadła z dachu la
TURCJA 11
wina śnieżna rzebi c od sob 30-letni
. .
' . •
Podobno wykrycie spisku wpłynęło na Ann Aro
'·~z
ą P. , - ą
- ą wiozący premiera
,
0
opóźnienie spotkania króla Karola z i:egen
ę
n wt •
· :' 1 ·.
IHalifaxa oraz ic'il
'
.,...--?7'~=!1'~"""""".:----:;~~:r--"'"""'~".3~rl'i)c..m Jugosławii ks. Pawłem. ~ .
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P. K. O. Nr. 602.880

Pierwszy protest zgloszo 1y zosi;i'.1 rr.ez
\\ yborców okręgu Nr 2 zamie zkałye: przy
ul. Raszy!lskiej 32144, którzy zosta · pominięci w spis9e wyborców.
Drugi protest zgłoszony został przez
mieszkańców ulic 11 Listopada i Ratuszowcj, które to ulice znajdujące się w cen! urn 16 okręgu wyborczego zostały włą1

czone do innego okręgu.
Główna Komisja Wyborcza, po kilkugo
dl'innych obradach stwierdziła, iż oba
z.głoszone protesty nie odpowiadają pod
\'>zględem formalnym wymaganiom ustawy
0 wyborach samorządowych i z tych wzglę
duw są nieuzasadnione.
Główna Komisja Wyborcra prześle
dziś oba protesty wraz z opinią i obszer11ą motywacją do Ministerstwa Spraw Wewnętrz.nych.
·
Ukonstytuowanie się nowej Rady Miej
~kiej zostaje odroczone do czasu decyzji
Min. S. W ewn. w sprawie protestów.
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wiel'kie szcze.Jiny, jedna 8 km.
w
a druga około 5 km. Wysoka fala w porcie
·
·
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spowodo
k
GDYNIA, 11. 1. an
os t n
~a . zis rano o ary
•
·~
szen1·e olodzen1'a faloch wóa a ~ulplte ne. s ru Polski orga•nizuje w dniu 12 lutego jako w
po 5.25, funty szterlmg1 po 24.61, fran- j
.
.
.
.
.
.
.
ron w I a arni mor
·
. 1 b" p 0 1 k"1 M
.
ki szwajcarskie 118.80 franki francuskie l
GRUDZIĄDZ, 11.1. - Wieczorem do- wsi Mokre pow. grudztądzktego 23-letme- ski ej. Najsilniej atacokwane
są przez sztorm roczm~fę
tzas. u in ·t . s z orzem wielką
13.91 liry włoskie 16.40 (odcinki tylko do 1-ona•no napadu rabunlCowego na wracają- go Tadeusza Henclika. Nieznani sprawcy brzegi pomiędzy Karwia i] . t b' G'
mam es ~cię pai notycz.ną całego Pomo100 llrów).
•
as rzę ią orą. rza, na ktorą przybędą delegacje młodzie1 cEgo z poczty do agentury pocztowej we strzelili kilkakrotnie 'do listonosza, raniąc
go śmiertelnie w brzuch i piersi, a następży z całej Polski.
, r ie skradli 60 zł, znajdujące się ·w torbie
a
•
!Ił
i rower, po czym zbiegli.
l'IElłWSZEI FOTOGlłAFll.
przewieziono do szpitala,
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Za-bandytami zarządzono pościg, który na razie nie dal rezultatu. W czasie
ŁĘCZYCA, 11 .1. - We wsi Opole gmiJ kor.ie szły wokoło kieratu. Nieszczęśliwa <lochodzeń maleziono torbę, rower i pi1y Tkacze pod Łęczycą wydarzył się stra kobieta pochwycona prze tryby kieratu po ~ tolet.
~zny wypadek, zakończony śmiercią kobie częła wzywać pomocy, iantm jednak zdoła
:y. żona rolnika Józefa Długoszewska, po ··o za trzymać konie Długosze~ska paro111agając m ę.lowi przy młóceniu zboża, pil- krotnie rzucona została przez kierat. Ude- Zmęczony
.nawała koni, obracających kierat mlockar- r;:ając całym ciatem o żelazne części ma- wyjedzie na wycieczkę po morzu Karaibskim.
i:i W s kutek nieuwagi znalazła się zbyt bli s~yny, · uległa zmiażdżeniu czaszki, polarna
WASZYNGTON, 11.1. - Prez. Roosko kół z~batych kieratu i tryby maszyny n:u rąk i nóg i poniosła śmierć na miej- se;velt zapowiedział, iż zamierza w poło
wie lutego rozpocząć urlop. Jeżeli okoliczpochwyciły ją za kożuch. W tym czasie scu.
rości na to pozwolą, odbędzie wycieczkę
Ł
!JO morzu Karaibskim, która o.prócz wypo

prez Roosevelt

"lk

k I ' d •
dz•
T
J o sz o y sre nie w o l\~~~~~:a~hp~z;~~~c~\!Z~ ~~~~~~n:i;~~~=
rozpoczynają lekcje o g. S,30_
między Kubą wybrzeżami południoczas

ŁóDź, 1. 1. - Część prasy porannej
Wiadomość ta jednak jest o tyl e niedon'.osla o przesunięciu czasu rozpoczyna- ścisła, że szkoły powszechne w dalszym
nia le'kcyj we wszys tkich szkołach na go- ciągu rozpoczynają lekcje o godzinie 8-ej.
dzinę 8.30. Według tej wiadomości godzi- Zarządzenie 0 przesunięciu pory rozpo~zy
na 8.30 m<JJ obowiązywać z dniem dzisiej- nania lekcyj dotyczy tylko szkół średnich
szym wszys~kie bez wyjątku szkoły zarćw wszelkiego typu.
PQ śr,eQ;n~ i* j l?..~~51e~n~; .
"=".,,p .. 1

i

wej Ameryki.
NOWE

ORĘDZIE.
WASZYN~TO~, 1_l . l . - .Prez. Roo- W tych dniach w wielkim amfiteatrze Sorbony w Paryżu, odbyła się w obecności Prt
s:velt zapow1ed~ial, ze w dm~ 12 stycz- zy~~ta J:le~ubłiki Francuskiej, c~~onków Rządu i łic~nego grona :ybitnych osobi·
·11~ br. wystosuie nowe orędzie do kon- stosc1 z zycta kulturalnego FrancJt uroczysfa akademia dla uczczenia setnej rocznkv
grf'su w sp.rawie budżetu o'brony naro'do- 1 wynalezienia fotogra~ii. Na zdjęciu --:- moment akademii, podczas przemówienia ;u.i
.
mstra Wyc~wąll,la Narodowego Zay'a.
·
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M•strz maski dawao niewidzia ny
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wklWm

filmie

sensacyjnym, który
śmiałojcią
tematu
z.adziwił świat

NAWROCOliY

Zdarzenia · i -wypc:1.dki
UWAGA największa bomba sezonu. UlubieI oraz arcywesola
komedia
GRla:SZłłlK (BYŁEM
nica całego świata, genialna SHIRLEY
sensacyjna p. t.
n
I;
GANGSTEREM).
TEMPLE w na;·nowsze.i l<reacji p. t.
·
Następny program: 1. Zbrodnia w Monte CARLO. 2. Przygoda pod Paryżem. I
(-) Premier {:hamber!a.in i ministe.r Halifax
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ; odbyli w przejeź<l1:ie przez Paryż ko'!lfeie.ncję a
Pocz. seansów: w dni powszednie o godz. 16-ej w soboty i święta o godz. 12-ei. Ceny miejsc: na 1-szy seans: 25. 40, 54 gr, na następne 4054, 70, 80 gr IJ"rem. Dalac!ierem i min. Bo.ni1etem, na której u.
• 1 zł. Uczniowie: w świcta do godz. 15-el. w dni powszednie do godz. 17-ei 25 gr. oóźni ei 40 i;i:r. Ulgowe 54 gr. w dni rw
stalono zgoclność poglątłów obu rzędów.
Wiec~orcm obaj mężowie stanu odjechali do Rzy
mu, dokąd mają przybyć dziś po południu.
Na czoło zagadnień, które będ~ tematem rozmów rzym!ikich maję być wysunięte: sprawa kon·

.

1ł

KARLOF

pracach 1amorzadu
-.

eospodarcześo

I

WARSZAWA, 11.1. - W kołach poChodzi tu przede wszystkim o usunięsdskich mówi się iż zbliżona do sfer go- cie żydów z szererru komisji (w samorząłó
t ·
· d ·
d
;,,)
kt'
h
·
·
'
spo d arczyc h grupa pos w wys ąp1 w nai- Zie gospo arczym ' w
oryc maią Olll
bI:ższym czasie z projektem ustawy, mają-I zdecydowaną wi~kszość i wywierają tą
cej na celu ograniczenie udziału żydów w drogą wpływ na politykę gospodarczą
raCaCh samorządu <YOSpOd arczegO.
'i\ Jadz.

r

1

h
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8 mtnDa

~•el•e

kas„

ilom'ości, jakoby Mussolini zaproponował H~rrarwiaja·
ko osiedle dla żydów.
(- ) Ambasadorowie amerykai1scy w Londynie,
Kennedy, oraiz w Par) żu, Bullitt - obszern.ic zref~rowali w~zoraj sekretarzow.i ~tanu .Hullowi sytuaCJę europeJ5kQ, po czym wzięli udzrnł w poufnym
posiedzeniu yoł~czonych komisyj wojsl~owy~h izhy
rep.~ezentai?to~v 1 senatu. Ambasa~or?wie m1e~1 ~alecie przyjęcie programu do-zbro1ema w mysi zy·
czeń prezydenta Roosevelta. )ednoczefoie LindhPrgh
złożył raport w sprawie nicmieck~:h zbrojeń lotniczyc~, na któr~go yodst.awie P.rezyde.nt Roo;ev~lt
Z8Jlllerza podwyzs~y.c b~dzet }Ol1:1'1CtWa amerykansk1c.
go o dalsze 50 m1honow dolarow.
(-) Była królowa hiszpai1f>ka Ena przyjechała
do Rz.yrnu i za~i~szkała w pałacu kwirynalskim.
(-) W Berhme został wydany wyrok w procesie Nieki;cha i towarzyszy. Główny oskarżony Nie·

na tlD~Diarz i ~~ie~ ;~~ln~~;~~~iv~i~~;;iezb~
~:!r::~~~yn:!~.;h
~
pol1ty~n}rh został

'/ -

3

0

stronnictw
1
&kazany na dozy.
·
wotnie więzienie. Inni oskarżeni skazani zostali nu
PIOTRKóW, 11.1. - Do siedziby za- rozbili ją i zrabowali około 1500 zł gotów mniejsze kary więzienia.
(-) W wyiniku protestu charge d'affa.ires R. P.
rządu gmi·11nego yv Kamińsku p od 'Piotrko- ki.
Na miejsce kradzieży udała się policja w Pradze w spr:rwie dcmonstrac)i przed konsulareni
wem zakradli się nieustaleni dotą'd sprawpol0>kim w Scwliuszu, premier „rządu" Ru5i Podcy, którzy zabrali ze sobą kasę gminną i piotrkowska, która wszczę ł a energiczne d 0 karpackirj, Wołoszyn, złożył osc>biśćie kierowniko·
' wi ko'1''1' 1 • !U R. P. w Sewliuszu wyrazy ubolewania,
wynieśli ją na miejscowy cmentarz, gdzie chodzenie celem ujęcia sprawców.
pr,cpr'1 · •1· go za karygodny wybryk ochotniczyc11

.
·
r
yb
n
·
a
kupony
Sprzedaz
.

fori~~~z~rn~~~ti°e
;~:~;~\łożyło też czesko - słowamini$terstwo spraw. zagranicznych w Praclze

1

·~k ie
po~eł cz.- sł. w

8

J

WarszawJc.
, ,
(-) Wczoraj zostąła otwarta w Paryżu pierwsza
tc.goroczna s~sja Izhy Deputowan.ych. P~zewodnicz~·
...
•
11'9
..,
•
cym Iz:by zo•tał wybrany ponownie Herriot. Do pre'
.
.
,.
, . . ! zydium nie został wybrany dotychczasowy wiceprzeW ARSZAW A, 11. 1. Pracuiąca na nte stwarza zadnydt trudnosc1. Wlasc1c1el wodniczący komunista Duclos.
rynku warszawskim Wileńska Spółdzielnia kuponów może je wymienić na towar w
(-) Prezydent R. P. przyjął wczoraj min. Be.~ka,
Producentów Ryb, mieszcząca się przy ul. każdym sklepie spółdzielczym dowolnie który złoź~l spra-v.-ozdanie ze swej „ozmowy z kanSkórzanej 1O, wprowadza ostatnio szereg według swego uznania.
clerz(cm) JNfuletrem. k 1 .
. _,_ W
·
„
kt ·
t
·
ł
d
.
l
. .
11 orze o eJOwyrn m1e=Y
nrszawę 11
1nowac11,
ore w znaicznym s opntU u a a1 wprowa zeme tego uc ogod111en1a Wawrem znaJe„iono zł;iczone U!sci:kiem i przejeclt~twiają. . konsument?1'.1 .zaopatrywani~ się w pr~y .z~lrnpie ryb nale~y ~i! Spółdzie!ni Wi nez.włoki. Są. to: ~7-letni Stani&ław ~ałek i 20-l~tn~a
ten niezbędny dzisiaj artykuł spozywczy. lenskiei uzname, gdyz nie1eclnokrotn1e zda Re.gina I.enczC\\sk.a z Wars«a~?· Zdecydowali się
·z nOWJfil fOkieffi'. wyżej·
WSpOmnialJa rza Się ŻC pierwszy kończy Się UrzędnikO- ODl ~rawd~p?do.bnte na sam~l>OJSIW~ ze względu nll
r• ,
'
przeszkod,, Jaku~ . tanęły w ich pro1ektach poł11czespółdziel11ia wprowadziła !kuponową sprze wi 10-go i nawet najszczersze chęci spoży nia sie m~łżei1stwem.
daż ryb,' i której mogą korzystać urzę.dni- cia smacznego obiadu z braku gotówki są
(-;-) Dziś odbę~1ie >ię ~v Wamawie rozprawa
cy państwowi
samorządowi
Instytucyj nieziszczalne
imeciwko J,. premierowi Kozlow~kicmu, oshrżo·
rywatnych o;az robotnicy f~bryk zakła.
nemu pn.ez prof. St. Stro1"al.;cgo o zniei,ławienie,
P
. .
.
.
, •
~ powodu nazwa a go ma•onen1.
dów ttJ. Sprzedaz ta polegai na tym, ze po
nlaSODÓW
(-) „Kurier Poranny" zlłmi1>,;cił uwagi porhoszczególne biura zaopa·truje się w kapcedzące z .kół legionow?: 1•cowircki~h, w który.eh rłnlarii spółclzielni W pewną ilÓŚĆ kupOnÓW, ma byc ogłoszonych ·l~aczy, . zr: pn~.d~tow1r1e}e rz1,tdu J sfer oh~Jalnych
. ,
,
. .
. .
nic W'Zlęl1 udziału w po~rzebie, ponieważ ani Śfl.
płatnych na kazdego p1er~vszego .w .n:1~s1ą- ' ' w ARS ZA w~· 11. 1. - 'w. :va1rszaw- i R.oman Dmow,ki, ani jfp:O ohóz w żaclnej formie
CU, kupony te są nąstępme _wymieniane na SKiCh kołach politycznych nlOWI s1ę O WZllO ntc przyłączyli ~ię do żałobnych ur.1.uć w związku
towar w detalicznych sklepach spółdziel- wieniu kampanii antymasońskiej, przede ze zp;oncm, Józefa P'.!> 11 <1»!~i 1·go.
.
czych. Z uwagi naJ to, że spółdzielnia po- wszystkim zaś w najbliższym czasie O!lłO- 1 Dm~~~ki~agso, coo tnłałez a~ol ~1 ~ ' a~uddze sp._1 Romdklłllił. d k'lk
·
.
,
~
z ~ n o OJa me s w1er zone
po reS!a a i a d etaltcznych sklepów sprzeda- szone mają być głosne swego czasu kata-' ślone w praoie będ~cej wyrazem obozu Józefa Piłży, rozsianyc'il w różnych ptinktach War-1 logi masońskie. Do wiadomości publicznej sudskiego" - kończy wymi~n!on.a. enuncjacja.
szawy, sprawa zaopa~rywainia się W ryby ,podanych ma być około.2.500 nazwisk.
<-:--> Wybo~y. do rady. nneisk1eJ w Borysławiu
.
przyn1&Eły wynik1 następirJące: · ~~ • ' '
„
.,
,
- .
PP.S ~, 19. m11JJG1a16 •.-, Pi>l•ki CJ,„z. ..Blok Co3"'"„·

ULATWIERIA DLA „OJl•UM 1llT••W
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2500 nazwisk
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Film o lekarzu.

młłoA~. pchaqła

aa d.-og~ wysł~pku.

Fdm nafsłlnfe1Hych wrałeń l
109
Pocz 4 p p.
Ceny miejsc na wszy;;tkie seause od
zl

wm„,_r/I

Pierwsza tura mladocianvch
-

wyjechała już w

roboln~ków

góry. W*

Ze Stadionu gnał uroczyście nacz. dyr. Z.U.S., dr

.WARSZAWA, 11.1.
Wojska Polskiego w Warszawie wyjech::lła w góry pierwsza tura młodocianych :obotników z W arszawy, Radomia i żyrardo
wa otwierając tegoroczny sezo.n zimowy v1
koloni ach leczniczo-wypoczynkowych, zor
ganizowanych wzorem lat ubiegłych przez
Zakład Ubezpieczei'l Społecznych
wespd
z Okręgowymi Urzędami WF. i PW. oraz
ubezpieczeniami społecznymi. 100 chłop
ców wyj :.-chało do Sianek, 100 do Zwardonia, na 2-tygod niowy bezptatny pobyt ria
obozie narciarskim, kierowanym przez specjalnych in sf.ruktorów. W dalszych 5-ciu
kolejnych turnusach zostanie wysłanych ogółem 3200 młodocianych.
Pierwszą partię »obozowkzó.w" poż~- .

T. Dy
bowski, podkreślając w serdecznym przemówieniu znaczen ie wypoczynku w górach
i uprawy spor.tów, życząc młodzieży jedno
c:ieśnie wielu najk na:pmilszych wspomnie11
.z pobytu. Z kolei kierowni·k Okręgowego
Urzędu W.F. płk. Piwn icki zapozna ł mło
docianych z obowiązkami i trybem obozowego życia. Po wspólnej, obfitej kolacji „._
doskonale się prezentujący, wyekwipowani
w kompletny strój i sprzęt narciarski, ch łop
cy udali się na dworzec .
pożegnaniu pierwszej
W uroczystym
tury wraz z, dyr. T. Dybowskim wziął udział zespół lekarzy Ubezpieczalni Spol~
cznych, organizatorów zimowych kolo.1:i
dla robotnic i młodoti.anych robotników.

ooo~--

A'tak I.I.ho'' A'm'·' " Jjol~'.łiw
'' "' y",,, po .-c
· · 1ef''m. k"u'"

„ pro6'„.

żyd7.iNarodowego
sy,}Qniści .-była
l~,

darczy (OZN)
40 mandaty,
ukraiń.~y
- 6. -Lista
Stronnictwa
unieważniona.

(-) PROTESTY WNIESIONE PRZECil. 1
WYBORO'\f Do RADY vUF.JSKTF.J w touzr zosTALY znAD.\.NE PnzEz 1;{,ó\V:'i.). KoM1sJ~
.
. .
.
. WYDOR~ZĄ, KTóR\ WYIH.ZILA OPINIĘ, żh
KACK, 11.1. - Drużyna „czerwonych t rnł następnie ich „sprawność fizyczną" 11 NIE ZASLUGliJ,). O='IE NA U\\ZGLĘDXIENIE.
harcerek" w M. Kacku,. do· której 'nal eżały stawiał odpowiednie stopnie ich wyrobienia
DZl!!i RANO wszy:rrkrn PROTESTY WRAZ
. d o 14- t u, pozo- ?r. 0er an1z~cy1neg~.
.
.
R. .n?czes~1e
. . n~ k łani~
. ł z )fATERIAJ,Al\II WYtoncznn I POWYŻSZA.
d ziewczy·11ki' od lat 8-mm
OPINIĄ GLóWNEJ Km.usn PRZFstANE BĘDĄ
stawała pod dowództwem hufcowego Sta !e do nie spowiadania się, nie śp1ewa111a DO URZl!;DU WOJE\\óDZKIEGO. DALSZY BIE<;
nisława Grabowieckiego, I. 29, który pu- kolęd w okresie świątecznym itp.
SPRAW ZALEżEć BJ):DZIE OBECNIE OD w
p~lki swe obdarzał zbyt czutym afektem,
Sprawa ta stała s ię głośną w Gdyni, WOJEWóDZKIC~I.
.
.
.
borąc pod uwagę dziecinny ich wiek.
tak że zainteresowały się nią władze i I , PPS.postanowiła ~i·ysłt•c clelcgarJr do 11: 0 1cwodv
O · k
d
. k ., .
' .
"
. ..
J:newsk1cgo w sprawie zgłononyrh prote~:ow pru.
pie un urzą zat ,P? ciem u 10zne z~,-1 11 zao,p1ekowały Grabow~ec1<i.m, który ~a I1 dwko w~·borom i prosić ~ pr1.:-.~pie-.ze-iie "~zptkirh
bawy w „chowanego 1 „atak bombowy , tt niemoralne czyny pociągnięty zostame prac, "~li1.znnyc? z baflamem 11rotM6w, (O 1rpl:·111"
1111 przy.~piesl.e:nie zwoła~in. rad}: _.,,:;i•kiej. Nn cz„te
~rykorzustując ciemności 'dla czynów lubież do odpowiedzialności sądowej.
t')'Ch. Wedłurr uleo'łości dz'ewcz nek
JelegaCJI ~tame h. pooei K:1·~pm,;k1 .
b
;,,
i
Y
oce
(-) Przy ul. Zawadzk1e.1 29, 19-lerni C1esław
Cbodala, który utrzymywnl bliższe ;rosuaki z 2ł
fotnią Aul1{1 Biegonowską (Zamenhofa H\, pootrzclil ją ciriko z rewolwt>ru, stając w obrol'ic zamr'tow&nej pr7.P7. ni11 swojej narzeczonej Wład~ ;Jn,•:y Ra.
I l,iniak. Choclała zo,wł arcsztow1my.

O ry g ·sn a I ne

b a d anie
·
·
"
sprawnosci

fizycznej.

?"'

W
u
iatei
delegatia
s
~zonow<ów
jedzi e do Warszawy.
~"'

~óDż! Il. 1..-:: Ja~ zupo'"'.iadalifo~y, i!di:)-lo się l'duk.cję. Fakt ten pociągnął za sobą redu~cj;;'

posied~en1e
na .kt?rym

kom1sJ1 ~mędzyzwią1.J..oweJ sezonowcóll, załog robotniczych. Tak wiec vv· przemyśle
postanowiono wysłać dele~a«ję do Min. J drzewnym utraciło prace o\rnlo 300 n:botniOpiek1 Społec~nej i z.ami.du GJ~wnego Fundu.zu I ków. }sinieje jednaik nadzieia, :'.:e za kilka 1yPracy. Dr!egaria ta wy1Pilz1e w p!ątck 13 bm., prz} godni produ.kcia w tartakncll zc ~ tan ie wznoo~y~n zab1e~~ć. brdz!e. o przyznanie ~odzi na rok wiona, gdyż obecnie c d bywa s'c zakup drze
b1ezący mozhw1e naJWJększych kredytow na roboty wa surowego w nadleśnictwach lasów pań
sezonowe.. Postul~ty sezonowruw okrdl?nc zo;;tnły stwowych.
w mcmonale, ktory przechtawiony będ zie w czasi•'
konferendi w Warszawie.

W OZORKOWIE.
W Schloessemwskiej Manufoktur2ie w Ozorkowie
~
35 10240- 50 10308-35 .104,35-35 10460 wynikł nowy zatll'rg robotniczy na tle stosowan.ia
~
'fll
~
- 50 10553-8 10644-47.
zmniej;v.onych st111Wek pła{! na tkalni.
Dz.iś odbędą się w tej spraw~ rozmowy z dy.
10962- 50
Poż. ·1nw~1t. ,~165 2-47 10798-47 10923-8
11498- 35 1·ekcję firmy.
~io 1-4
11022-50 11158- 50
12100-50
CZW ARTY DZIEŃ CIĄGNIENIA.
11671-47 11675-8
11862-35
12450-8 KONFERENCJA W SPRAWIE ZATARGU SZOW losowaniu Pożyczki Inwestycyjnej w 12125-35 12336-35 12449-47
12741-47
~niu IO stycznia padły premie na następ u-I 12,647-50 12692-47 · 12694-35
12994-47
J ące numery:
'1.921- 35
12923- 8
12925- 8
13452-50
Po 300 zł. na n·-ry: 128-50 253-50 1 13105- 8
1.3108- 35 13351 - 50
13873- 8 cji Sumo chodowej" przy ul. Lutomierskiej.
305-8 306- 50 311-35 488- 7 550- 50 569 1.:-457-8
13461-35
13829-50
14169-8
REDUKCJA CZTERECH ROBOTNIKÓW.
-49 600- 8 701-8 722- 50 749-8 74413885- 8
14112- 50 14117-35
Ostry zatarg powstał na terenie fabq·ki wyrol.iów
14503-47
47 788-50° 822-50 847-50 841- 35 9181-1~48-47
14348-50
14.380- 35
14651-47 lrnwrłnianych f. Ba'bad, mieszczącej się przy ulicy
47 1042-47 1072- 50 1100-35 11 54- 8 i4582- 35
14591-47 14594-8
. 15157-8 Wókzańskiej 239. W fabryce zatruclnionych jest
1557-50 1605-8 1699-8 1704--50 1756. ,705- 47
14755- 8
14784- 35
15596-35 około 300 robotników. Oótatnio firma wydala za·
47 1908-50 2001-8 2015-47 2 185- 35 1~191-47
15259-50 15428-47
16021-50 rzędzenie redukdi czterech robotników. Sprawą za21 85-50 2195-50 2221 -35 2271-50 2351 ;t:,867-47 15960-47 15974-50
16300- 47 interesował się Związek „Puca", którego przedsta-8 2356-50 2434-35 2439-8 2544-50 :15027- 50
1:1077-8
16244-47
16456-35 wiciel udał się d z.iś na teren fabryki, celem prze2506-35 2767- 35 2778-47 2814-35 2912 16352-35 !6390-35 16392-35
16731-8 prowadzenia mzinów na temat możliwości uchyle·
- 35 3051-47 3113-47 3251-47 3314'(478- 35 16551-8
16718-50
16935- 50 nia redukcji.
50 3479-50 3543-47 3602-:..8 3641-8 3712 16762-47 16775- 8
16774- 35
17420-8
-50 3788-50 3968- 47 4079-50 4097- 50 J ·1G40- 35 17050-47 17073- 50
UNIERUCHOMIENIE TARTAKóW.
17723-8
4159-35 4162-8 4203-47 4235-47 4287 17453-50
17482-35 17652-8
TOMAS ZóW MAZ. 1I. 1. - Wii,:kszość
18228- 50
._,g 4308-35 4507-35 4668-8 4674- 50 !i'150- 8
17891-47 18077- 35
18516-47 mic.iscowych tartaków została un ieruchomio
4870-50 51 15-47 5211- 35 5233- 35 5381' 18253- 47
184/'i0- 8
18483-8
18562-47 na, wzgli,:dnie ograniczvła znacznie swą pro
-47 54 10-8 5492- 50 5512-8 552 1--8 118535- 35
18~60 -50
18566-50
18644-47
5564-~ 5847-47 5947-50 6007-50 6018 18609-35
18641- 35 186.19-47
18947-50
-8 6021-47 6018-47 6185-35 6350-8 18(,81- 47
18728-50 1881.5-47
19222-50
6358- 8 6413- 35 6435-47 6447- 50 6521 18064- 35
18990-47
19129- 50
19541- 8
--35 6726-8 6736- 35 6845- 47 685 1- 50 111127-.35 194.33-47 19453-47
19826-47
6928- :l5 6918- 8 69.57- 50 7102-8 71321%11- 8
19790-35 19816-35
20409-47
·17 7181 -8 7285- 50 7322-35 7330-47 ?.'1012- 35 ?0:?80- 35 ?0329-8
20932- ?.'
7454-8 7478-47 7499-35 7515-47 7659 , q.,?.'J-3.'i ?0787-8
20828- .35
21236-3:i
- 50 7659- R 7715-47 8023- 35 8027- 8 2f•f78 - 35 21077-50 :?1152- 31
21536-47
8033-8 812·6-47 8190 - 35 8245-35 8268 21286-47 21448-3.':i 21517- 8
21855-50
-8 8279-8 8232- 35 8338- 8 8774- 50 21C;10 -so 21678-8
21845-35
22148-47
8863-47 8936- 50 9 136- 35 9164-47 9214,1 21887- 8
21907- 50 21905- 47
22534- 8
-47 9325 8 9331 - 8 9343- 35 9372--35 ! ?.~.17.1-50 22484- 50 22518-50
22614- 35
9479- 47 9556- 8 9622- 50 9875- 50 9891 22544-35 2257.1-8
22611- 8
-4J, 9955=4:.Z 1001-1= 8 10089.:-§ 10159- 2~t50-50 22708-47 2Z9Z2=50

lolll?o11111ani·.,
Prem.

1

1
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UN!ERUCi!OMIENIE ODLEWNI ŻELAZA.
1 OMASZoW .MAZ. l I. 1. - W Tumaszo
wie została unicruchomio:;·0. odlewnia żelaza,
która zatrudniała .ok.oło 100 robotników. Pm.

·n~wnc

uruch~m1en t e . od'.ewni
pierwszych dniach kwletni<l rb.

,

nastąpi w

Przł«:ifra
Sł.in

,.. ogocly w

sie; ..

Łodz.

ł.óDt, 11. 1. Dz!ś o godzinie 9-ej
rano temperaitura w śr6dmicś-ciu wyn o sił~
minu~ 1 stopiei'I. W ciągu nocy ubiegłej
na3111zs 7a tcrnperatp ra wynosiła minus 3
s topnie. Ciśn ienie barometryczne wzroslo
do 751 m ilimetrów. W związku z tym na ...
stąpiła po a
t
d
k' ć
pr wa s iln~t p~go. Y· cze iwa
nal\czy zupeł~ego wyia~mema. Temperatura utrzyma się w pobllżu zera.
Słabe wiatry południowo-zachodn ie.

I.

o

b k

ł

"

,„,~~: ·:"'J~:;i:;;:~t~~;~;:.~..::n':.::.~ik~' ~ru Y, , ucz e i wvtry cby złodziejskie
IJrząd Slłdt:zg ofiarował
.
•
ŁÓDZ, 11.I. -:- .Jak wia<lomo Łódzkie Towa·
rzystwo . _Pr~ec1wzebr.acze wsz częto akcie na
17:ecz z.b1ork1 odpa?J\ow metalo~ych, z łomu ,
b,achy itp. Znaczeme tego rodzaiu akcji zrozu~iały niemal WSZJ'.Stkic państwa
europejskie.
d'.a kt~rych k.wesh~ s.urowców jest zagadnier-iem p1erwszeJ wagt nie ty',ko w czasie pokoju
ale i na wypadek wojny, Surowców i w Pol·
ce nie jest za dużo.
Nic dziwnego więc, że do Towarzystwa
Prz eciwżebraczeiw nao łvwaia liczne zg ło szen ia
ofiarodawców odpadków, których pe łno jest
'-\'Szędzie, zajmu ją
<lużo
miejsca a przecież
wzicte razem, po~egregO \\· ane i oddane do \\'3r

I

,.,

na 'złom

produkcyjnych - moga w rezultacie
w pewnym stopniu do poprawy
naszego bilansu i:>latnicze!2"o i zwiększenia zasobów surowcowych w kraju.
Towarzystwo przygotowało jut aparat zbiór
kawy, skladail\CY się ze ~pecjalnej słu żby zar patrzo.nei w wózki, która odwiedzać bedzie
firmy 1 POszczerółne Posesje na terenie mias ta.
Wśród ofiarodawców metalu zna'·azł sie I
Urząd Stedczy w Łodzi, który zaofiarowal znaczną ilość, ptzedntiotów żelaznych, śrub, kinezy
' wytrychow.
:iztatów

Przyczyni~ si ę

--

Piękny film, Poruszajricy aktualne zagadnienia
miłości

i

wo lno~ci

kobiety.
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MOGILA „CZAROWNICY'' W LESIE Sześciu

kardynałó w zma rło

TRIUMF ZABOBONU.

ciągu ubieg ł ego .rok u

63 m11iczyzn. na lawie

- "'

W ciągu ubiegłego I Y:J8 roku
:sześciu kardynałów: 17 lutego·-

zu1am

kardyna1
datariusz Jego świątobliwości Luigi Capotosti; 16 lipca - prefekt św. Kongregacji Soboru kardynał Giulio Serafini; 5 wrzt
śnia . arcybiskup
Nowego Jorku ka1rdynal
Patryk Hayes; 6 września - prefekt św .
po ojcowsku do sumienia i wskazywał jeJ Kongregacji Obrzędów kardynaił Camillo
męki piekielne, jakie czekają
na tamty?1·
Laurenti; 24 grudnia b. arcybiskup Ołaświecie złodziei. Ale zaprzeczył energicznie
mu11ca a przed tym Pragi kardynał Leon
jakoby sam wysłał ją na tamten świat. Skrbensky, wreszcie 30 grudnia, arcybisConghlin otrzymał za pozbawienie Mary kup wa;rszawski kardynał Aleksander KaSokorskiej wolności karę w kwocie 5 dola- kowski.
rów. Inni oskarżeni zostali uwoln ieni.
Z innych dostojników kościelnyc'.i1 zmar
Wn.
łych w ciągu 1938 r. wymienić należy: b.
arcybiskupa Rouen msgr. Andre du Bois
I de la Villerabel ( 4. I.); o. Wincentego Zapletala Z. K. prof. uniwersytetu we Fryburgu (25.J.); o. l.agrango Z. K. słynnego
biblisty ( 11. lll.); magr. G. Frederix, biskupa w Ning Shin w Chinaich (23. VI.);
asumpcjonistę o. Bertrand, naczefnego reTABLETKI
rfa ktora „La Crois de Dimanche" (11. VII .)

oskarżonych

Rapid City, w styczniu. 1przyznając się tylko do kilku drobnych kra
mia1steczko amerykańs kie Rapid dzieży. Potem powoli wyznała, że wałęsa
City, l iczące 2.000 mieszkańców, posiada ła się po ulicach w księżycowe noce, że
jako mieszkańców przeważnie rolników i! znała się na przyprawianiu tajemnych trun
kupców, pozatem kilku lekaTzy i sprzedaw ków, które sprzedawała jako napoje micę samochodów. Przeważa element rolni- łosne, a gdy przesłuchanie ukończono po
czy: dokoła miasteczka rozciągają się po- całodziennym badaniu, sprawa była jasna:
Ja. Pon i eważ gleba nie je~t zbytnio ur,odzaj 1S?'korska. przyznała ~ię, że z zemsty ~zu·
na, głównym produktem 1est mleko. 1 ema- c1ła uroki na bydło 1 spowodowała 1ego
tern rozmów i zainteresowań miasteczka są śmierć.
pola, krowy, ilość ci eląt, dobroć mleka.
To chcieli w i edzieć sędziowie. NazaW lecie zginęły nagle w fermie rolnilka jutrz Mairy Sokorska znikła. Sprawa ta doBen Dawsona dwie naj lepsze krowy w szła przypadkowo do wiadomości władz.
przeciągu
jednego tygodnia.
Earl E. Zaczęto szukać starej kobiety, kt~ra nie .za
Dickins skarżył się, że wydaj ność mleka u brała nawet ze sobą swego ubogiego m1ejego krów zmniejszyła się w ciągu niewie- nia. A gdy jej nie zna1leziono, policja
lu dni o połowę. Krowy w fermie George'a przerwał a poszukiwania i przestała się nią
Congklina nie mogły rodzić. Jeszcze kilka interesować.
innych podobnych wypadków wydarzyło
Aż wkońcu pewnego dnia wrześniosię w innych fermach.
wego syn konstabla Fenlay, bawiąc się z
W
Weterynarz tłumaczył wszystko przy- swoimi towarzyszami zna1lazł w lesie grób
czynami naturalnymi. Krowy Ben Dawso- i doniósł o tym swojemu ojcu. W grobie
na u legły infekcji, poronieniai były również l eżały zw łoki stare.i kobiety, które zidentypowiesił się
wynikiem c'i10rób, a mała wydajność mle-1 fi kowano jako zwłoki Mary Sokorskiej.
ka skut·kiem posuchy. Ale fermerom z Ra-1 W dwa dni potem aresztowano wszystW Chicago, na rurze w piwnicy powie
pid Gty nie wystarczało takie wyjaśn i enie. kich mężczyzn w Rapid City. Sprawa sta- j
sił się 14-letni syn sędziego policyjnego z
Dawson Dickins i Coghlin posprzeczali się Iła się głośna', bo jakiekolwiek były pobud- 1
Bellwood rozżalony na matkę która kazała
nai ·krótko przedtem z pewną starą 1<obietą, 1ki zgładzenia Sokorskiej, doirnaano mormu zamknąć odbiornik radiowy, aby syn
która m!eszkała w zap adłej chału pie i żyła I derstwa, które karane jest śmiercią.
jej nie przysłuchiwał się pewnym progra1
z żebraniny. A ponieważ stare kobiety są
Ale w czasie ;'lrzes~nc:wnia wszyscy J
mom radiowym.
czarownicami, a czarownice mają tajemną mężczyźni zaprzeczali ka'.t'~·Hycznie, ja·kosiłę rzucania uroków, fermerzy z Rapid Ci- by mieli coś wspóhcgo ze zbrodnią doko- 1
TRAGEDIA CIEśLI.
W New Yorku pewien cieśla brooklińty orzekli, że Mary Sokorska zemściła się na,ną na Sokorskiej. Nie udało się nawet I
za obelgi i rzuciła umki na bydł o.
prokuratorowi dowieść, że Mary Sokorska
ski nazwiskiem Hans Forst po powrocie z
W amerykaińskich zapad łych miastecz- 1był a przez jeden dzie1i więzio na w stcdole I
pracy do domu zastał na łóżku mairtwe
1
zwłoki 26-letniej żony, oraz 3-letniego i
kach na pół dzik-iego zachodu nie ustał je- : Conghliina, gdzie ją przesłuchiwa1no. Po-!
17-miesięcznego synka. Policja· poinformo
szcze dotychczas zwyczaj wieszania schwy; twierd ził to w swoim zeznaniu oskarżony
t<i•nych koniokradów. Ale Mary Sokorskiej Conghli n.
•
wała zrozpaczonego ojca, iż wszyscy tro1
nie można było powiesić, więc farmerzy z
Gdy po dwóch dalszych miesiącach roz 1
je zaczadzeni zostaH gazem.
Rapid City postanowili zmusić ją do zło- począł się proces, na ławie oskarżonych za J
W jakiś czas później policja nowojor1
żenia zeznania, które dawałoby podstawę siadł o zamiast 63 mężczyzn, tylko 7 '..lsób, 1
·ska znalazła na ulicy nieprzytomnego męż
do jej ukarania.
wśród nic!1 Conghlin i sześciu jego p1zy- !
, czyznę. Był nim Hans Forst, który nie moNa zebr<1<niu fermerów postanowiono, jaciół. Już w pierwszym dniu rozpraiwy pro ·
. gąc przeboleć straty żony i dzieci zażył tru
ażeby Mary Soikorską najpierw „areszto- kurator musiał odstą·pić od oskarżenia w,
' cizny. Zabrano go do szpitala.
wać". Tej samej nocy wywleczono starą kierunku pozbawienia wolności Mary So-,
kobietę z jej budy i wśród zachowania korskiej . Jedyny świadek, który mógł był
ZBRODNIA ALKOHOLIKA.
wszeJkich ostrożności zamknięto w stodo- zeznać w tej sprawje, nie żył, a Conghlin
W Chicago zabił młotkiem swoją 57Ie Conghlina. Na1zajutrz rozpoczęło się oświadczył, że przyła1pał Mary Sokorską Nagła odwilż po długotrwałych opadach letnią gospodynię, 47-letni robotnik Szwed
,.przesłuc'ilan i e". Oświetlono Sokorską re- w stodole w chwili, gdy chciała ukraść śnieżnych spowodowała w Bukareszcie kil z pochodzenia, nazwiskiem Sigurd Anderflektorem samochodowym i badano ją, czy dwa siodła. Zamknął ją więc w stodole, ka wypadków. Na zdjęciu widzimy straż sen.
Anderson był nałogowym alkoholikiem.
przyznaje się do wykonywania prakt}'1k cza lecz potem wypuścił. Jeśli można wierzyć pożarną przy oczyszczaniu dachu nad chorodziejskich. .
Conghlinowi, to przez cały czas owegn Idnikiem, na którym leży zabity przez spa- Gospodyni jego stale mu na to zwracała
Stara kobieta zaprzeczała początkowo, „przesłuchania" w stodole przemawiał jej
dający śnieg przechodzień,
uwagę. Pewnego dnia, kiedy Andersen po
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„Małec?ka " go'ębi.

Beata zamknęła książkę i zaczęła sobie wyobrażać,
jak wygląda hrabina. - Na pewno jest rumiana, dostojna i n.adęta - myślała, sądząc naiwnie, że Rosjanie muszą być tędzy i rumianolicy.
Przy obiedzie spotkała hrabinę i omal nie roześmiała
się głośno ze swoich przypuszczeń.
Naprzeciwko m~J
siedziała wykwintna, blada, szczupła kobietka, o dziecię
cej ładnej twaorzyczce.
Miała duże szare smutne oc r.y
i zadziwiająco długie podwinięte rzęsy. Mówiła głosem
nis'kim. Rozmawi.ała ze Smirnowem i wzrokiem pełnym
życzliwości wodziła po całym towarzystwie, które przyjęł o ją z widoczną sympatią:
- Jakże jest miła i deti.k:atna i jak się różni od zebnnych tu kobiet dystyngowaną naturalnością ~ myślała
Beata.
Widoczne było, ie hrabina zainteresowała się Bea~ą .
Jej melancholijone szczere spojrzenie często zatrzymywało
się n.a młodym dziewczęciu z wyrazem sympatii. Niew~
dzialne nici połączyły te dwie kobiety, które widziały się
po raz pierwszy.
Po obiedzie obie młode panie jednocześnie wyszły nt.
szeroki taras. Ogrodnik Pascale, c'ichy wielbiciel Beaty,
podszedł podając jej b'Ukiet świeżo ściętych purpurowy.:-n
róż. Wdzięcznie podziękowała, a widząc utkwione w s:>bie spojrzenie Zoi, podała jej trzy najpiękniejsze róż·~ .
Hrabina zarumieniła się i wiedząc, że Beata jest Niemką ,
powiedziała świetną niemczyzną:

W Jednym z parków
teń~ldch zjawiała się

bukares~

codziennie
poc;zas wielkich mrozÓw mło..,
da panna, która przynosiła gołebiotrt okruszyny. Wokół swej
~'.ohrod7: ·;Jki zbiernh się t::·siącz
na skrzydlata rzesza

- Dziękuję pani se·rdecznie. Te cudne róże ogrzały
mnie swą aksamitno-ciepłą barwą.
Od tej chwi li wzajemna sympatia wzrastała między
nimi coraz >bardziej.
Obie :były młode i samotne, a to
sprzyjało zbliżeniu. Zoja unikała palącego słońca i lubiła leżeć w cieniu gęstych drzew na hama•ku, czytając !:ó
marząc z zamkniętymi oczyma. ~yła po cięż·kiej chorobie
i powoli wracała do zdrowia.
Beata często siadywała
obok niej i godzinami potrafiły rozmawiać, zawsze znajdując ciekawe tematy.
Wrażliwa, osierocona
we wczesnym dzieciństwi '?,
otoczona płatną i nies zczerą sł,użbą, Zoja odznaczała się
niezwykłą subtelnością i intuicją.
Beata poci ągała ;ą
ogromnie. Chci.ała zżyć się z nią i znaleźć w niej przyjaciółkę, o której zawsze mar zyła.
Wydawało się jej, ~· e
Beata jes t jakaś tajemnicza i różna od innych kobiet.
- Dlaczego pani nigdy 11ie opowie mi nic o sobie?
życie w Kairze musiało być bardzo ciekawe?
Za ws~-=
mar zy łam o Egipcie.
Beata leci ut·ko u ś miechr.ęła s1f

l

-

Pani się -myli.
życie upływało tam jednostajnie
i bezbarwnie. Dopiero po przyjeździe do stryja zaczęłam

panią
nią

żyć naprawdę.

Zarumieniła się

i opuściła oczy. Przypomniała sobie
nieznajomego z ruin. Po spotkaniu z nim zrozumiała, ie
teraz dopiero zaczyna się nowa ciekaw.a strona książki
życia. Marzyła o nowym spot'kaniu, a jednocześnie bata
. się. Co zrobi, jeśli rozwieje się urok? A Zoja, patrząc
w dal szepnęła:
- Jakżebym chciała prędzej · nabrać sił i zdrowid.
Poród dziecka tak strasznie mnie wyczerpał. Biedny mój
Dim, ta1ki maleńki, drobny · wątły.
O jakże tęsknię C.)
niego. Czasami noce wydają się tak długie. Gdybym go
miała obok siebie, m ogła jego płacz utulić i uspokoi6,
przyłożywszy go do piersi, a po nakarmieniu pat rzeć, jak
śpi cichu~ko. Nie danem mi było doznać tego szczęści3.
Do'ktorzy zabronili mi karmić i wyprawili tutaj.
Zazdrość mną miota na myśl, że obca kobieta karmi moje
dziecko.
Dziwny wpływ wywarły słowa Bagre:koj na Bea tę,
poczuła lek·ki zawrót głowy i ból w sercu. Opanowała si~.
jednak i przemówiła cicho:
- Jak wyjdę za m ąż, chciałabym także mieć dzieck:>.
Kocham dzieci i nie mogę spokojnie pa trzeć na male;lstw.a. Pragnę namiętnie całować i tulić do piersi takiego
maleńkiego różowego bobaska.
- Tak, to wielkie s zcz ~ście być matką . Ale tak kochać męża i syna, jaok ja ich kocham, graniczy z cierpi~
niem - smutnie powiedział.a Zoja.
- Mąż panią zapewne również bardzo kocha ? Ni eśm i ało zapytała Beata.
- Naturalnie, że kocha, a syna ubóstwia. Przecież
to mały Bagreckoj - jego spadkobierca i bardzo podt'bny do niego.
Zoja zamyśliła się. Lekki smutek zasnuł jej wzrok
Niepewnie, starając się nie patrzeć na Beatę, mów:Li
dalej:
- Wydaje mi się, że pani jest mądra i wrażliwa. J l!<
pani sądzi? Czy mężczyzn.a może kochać naprawdę i głę ·
boko dwa razy?
Beata zdziwiona podnio!lł;i oczy.
- Zdaje mi się, że mote. Dlaczego pani pyta?
Twarz hrabiny ożyw iła się.
- P.ani sądzi, że może? Naprawdę? - wyiJcrzyknę! "
radośnie i wyciągając ręce do Beaty, mówiła dalej z wi ~1ką ufnością:

-
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tł-!efoi
amator
an~J[Ji
ra~iDWh1i
w piwnicy. -
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ks. p1
naczelneg<1
redaktora „De Maasbede" ks. M. A. Thom
pson (23. 10.), znanego uczonego apologetę o. Enrico Roca T. J. (29. 11.). Bolesny cios spotkał Polskę z racji zgonu ś. p.
arcybiskupa Józefa Teo<lornwicza ( 4 grndnia 1938 r.).
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Maria Szelecbow

słynnego przywódcę SłowakÓ\'v'
Andrzeja Hlinkę ( 16. VIII.), b.

Pani wzbudza tyle !lympatii i zaufania,

chcć

zna•11

i
-

wrócił w
dniowej

oszołomieniu

do domu po kilkupija1tyce, · gospodyni zaczęła
krzyczeć na niego, co wprowadziło Ander
sena w taki szał, iż chwycił za młotek, ude
rzył kobietę w głowę i bił ją tak długo, aż
przestała dawać znaiki życia. Potem przebił jej piersi świderk i em i poderżnął gardło
nożem kuc'i1ennym.
Pozostawiwszy następnie okrwawione narzędzia zbrodni na
komodzie, skradł z torebki zaibitej p i enią
dze i poszedł do karczmy pić na umór.
fior1z•c~

b ójki kob i~ i

na ~on~uua[~ ~i~1\ D~ir1 m1lu nn

Władze m1e1scowe 15 stanów w Ame·
ryce Północnej wydały bezwzględny zakarz urządzania konkursów piękności męż·
czyzn. Okazało się bowiem, że zachowanie się kobiet w czasie tych ko 1·ku:·sów
było tak wysoce drastyczne, że nawet liberalna pod względem tym opinia amt>rykańska podniosła s tanowcze głosy, domagające się~ zlikwidowania tego ~odzaju imprez. Jak twierdzą przeciw11icy tyc·n kon•kursów, żaden z tych konkursów nie koń
czył się bez bójek, przybierając~ eh "'rsz~
ce formy.

taik krótko. Bardzo chciałabym porozmawiać z pajej zdania w kilku sprawach ...

zasięgnąć

Z największą przyjemnością żywo odezwała
serdecznie ręce hrabiny Zoj.a ułoż.v
hamaku, przymknęła oczy i zaczęa1

się Beata, ściskając
ła się wygodniej w

opowiadać m i ękkim śpiewnym głosem:

Historia mego życia jest bardzo zwykła.
Mając
lat zostałam siero tą. Po rodzicach odziedziczyłam duże dobra.
Opiekunowie, wśród nich była także
hrabina Bagreckaj.a, serdecz-na przyjaciółka mojej matki,
oddali mnie do instytutu. Wakacje i święta spędzałam
u Bagreckich.
-

dziesięć

„ Hrabia Bagreckoj; mąż kr.abiny, umarł, a hrabina ra-

zem z synem Igorem miesz·~ała w Moskwie w pięknym
stylowym pałacyku.
Hrabin~ zawsze bardzo kochałam,
gdyż jest to nadzwyczaj mihi i kulturalna osoba.
Igor
bardzo zdolny. Niebczpiecz:1 ie piękny i trochę lekkomyśl
ny, lecz w .gruncie dobry i szlachetny, był moim ideałem.
Wiedziałam , że psuty przez kobiety, patrzy na mnie, jak
na towarzyszkę lat dziecinnych.
Wiedział.am także, i.e
nie potrafię wzbudzić w nim namiętnej miłości, ale mogłam liczyć zawsze ;ia ;ego sympat:ę i życzliwość. Czę·
sto zw i erzał mi s ię ze swoich ba rdziej niewinnych przygód, czasem żartował ze mnie, szukając dla mnie męża
wśród wspólnych znajomyck. czym doprowadzał mnie do
łez.

Cierpliwie znosilam jego farty i kaprysy, kochając go
coraz bardziej.
·
Hrabina nieraz dawała mi do zrozum ieni.a, że serdc•
cznie chciałaby widzieć we mnie córkę i domyślając się,
że kocham Igora, co-raz częściej mnie zapraszała. Lecz
Igor był nieuchwytny i nie zdawał sobie nawet sprawy
z zamiarów matki.
Podczas zimy zaziębił.am się, z aczęłam kas z leć i g•
Lekarze zalecili mi Rivierę. Po powrocie cl.
Moskwy w końcu lutego nie poznałam Igora - zmien
się ogromnie. Gdzie się podzicJy jego pełne fi nezj i żart)
lekkom yśl·ność, niepowściągliw a wesołość i niedbała iro
nia? Chmurny j.ak noc, god ziJ!ami za mykał s i ę w swokh
apartamen'tach i grał smutne i tęskne melod ie.
rączkować .

Zan iepokojona h.rabina, wiE·d zą c , że posiadam 7~t ;~ .
nie Igor.a, zw róc iła s ię do 'llnie z p ro śbą, bym się ostn.Jżnie wypytała, co jest przyczyną tej zmiany.
(d. c. n.;

Str. 4.
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KRES ODCISKOM 1}/1°:
i

NA

ZAWSZE

Ulga po 5-iu minutach

Dnia 1 stycznia upłynął ostateczny ter- 1
r6.J
Oto przepis uzdrawiający na tlenowe kq·
in oszklenia~szystkich zarobkowych pol ...
•lele nożne, aby raz na za wsze położyć kres
zdów mechanicznych w tzw. szyby bezKt . k' d ·
· d · ł ·
d · ·
D
najgorszym dolegliwościom nóg, usunąć bóle
eczei1stwa (nietłukącego się). W związku
. os. ie Y~ po:"'1~ z1a merozs~ 111e, ze
wa tref.
I odciski. Zant.\rz dziś wieczór jeszcze nogi
w gorącej wodzie, uzdrawiającej dzięki Saltrst
- Dwa k~ro.
tym funkcjonariusze P. P. rozpoczęli od 1·kawiarn'.e ~abtły zyci~ ~ow.arz~skie. Tak
Rodell. Te kojące sole wyddelają Tlen, który
bm. zabieranie dow-0dów rejestracyjnych wca~e nie .J~St. Raczej .k~w1.arn1e nauczyły
- Dwa kier.
naturalnie I szybko uzdrawia zbolałe nogi.
- Trzy_ be~ atu.
·eh wozów, które nie są w powyższy spo- . lud~1. łatwteJ~zego wspołzy~1a. z s?bą. DaZmęczenie natychmiast ustaje, spuchllzna
młodzieńczy. Saltrat Rodell jest do nabycie
I zapalenie znikają na zawsze, oC:clskl mlęk- w aptekach, składach aptecznych i perfume·
>b oszklone unieruchamiając wozy
j wnieJ, aby się dostac do pk1egos „towaUrozma1cen1e tylko wtedy bywa, gdy
ną do korzeni I dają się z łatwością usunąć
riach. Szcz~śliwy wynik całkowicie gwaninto·
' * * *
·
rzystwa", trzeba było mieć listy polecają- ktoś komuś nawymyśla, że „ta·k może zapalcami. Nogi są zdrowe, żwawe, chód zaś wany: nogl ukojone lub zwrot p!e n
Według statystyki nieszczęśliwych wy- ce! stosu_nki itp. J?ziś ~rystar~zy bywać w grać tylko. idi~ta", ~I.bo „nie rozu.~iem, ja~
BIZPŁATNIE Calem udowodnienia, fa k•plał notna z Seltrat kładzie "' •
"•gll•
wołclom n6g, pr:rałlamy bezpłatnie dostateczn• lloH Salłrat Ro~"" dla jedna j u .•
'!Plell
:idków w Warszawie w ciągu 1938 roku tf'.J same) kaw1arn1 o t~J s~me1 porze yr~ez kro~a moze się kła~c .bez tr~ech, pk by,k ~ ·
notnaJ. Wystarczy nadesłaf nazwisko I adr•s do firmy. „Onlax" cd~ział 33.'C Wuu„wa, J.l'll'lńslu• a.
Kupon
watnr
tylko
5
dni,
wl•<
n11pisz
dzlł;
jeHcza.
NI•
przasyłaf
p1enlęL-,.
Jd kolami samochodów, względnie skur- kilka dni .zrzędu, aby J~kos_ m1mow_ol 1, n_1e.- Ktos czasem obrazi .się, ktos komuś c1s111e
em zderzenia samochodów
ponioslo chcący 111emal zawrzec rózne znaiomosct. słówko przep.roszerna, ale bardzo rzadko
nierć 80 osób, zaś 1800 osób' doznało każycie t~warzys~ie ~ostało z~bite raczej i b~r~zo n.iechętnie! bow_iem ~ry<lżowcy uctwa. Przeciętnie zatem dziennie pięć 0 _ przez ~ry~za. PrzeJrzyJmy .sob~e ~rzedwo- wazaią, . ze człow1ekow1 mozna wszystko Gm ~na żydo"7ska w
)b pada w stolicy ofiarą wypadków samo ienne, iakze w_ per~pektyv.:1e n_1ew1elu_ s_to_- wybacz~c: prz~rod~on_ą głupotę, krewnego
lodowych. Wszelkiego r-0dzaju pojazdy sunk~wo. lat .s1elsk1e .- a111elsk1e. p~w1.esc1, ~ kryminale,. c1ąg111en1e ~f.sków ze zdrady
echaniczne i kołowe spowodowały w War w .kazdeJ z rnc~ ~.ędz1e n;owa o J.a~1ms ro- zony, ale. złej !'rozgr~w~1 V:. brydża wyrawie w ubiegłym roku 120 wypadków dzmnym „salonie , w ktorym gosc1e zaba- baczyć me mozna. Jezeh gosc gra „klasyZarzą dem Miejskim m. Kalisza o uznan •e
z Poznania donoszą:
~iertelnych i 3000 wypadków kontuzji. wiają się wymianą myśli, rozsądnych czy cznie" w brydża, obojętne jest, czy zostal
W Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu za posesji, gdzie mieścił się s:opital żydowski,
r porównaniu z 1936 r. w r. 1938 było Ęłupich -:- to o?oi_ętn_e na. razi_f'.• .na te~~ty wyrzucon.Y. z posady za defraudację, lub też kończyła
się głośna swego czasu sprawa za własność tej gminy.
stolicy trzy razy więcej ofiar ruchu ko- ltte.r~tury, ~ztu.k1, zyc1a, hi.storn itp. Z~111m zdy~k~altf1kowano. go ~on?ro;vo. Walor kaliskiej gminy wyznaniowej żydowskiej z
Powództwo gminy tak w pierwszej jak
iwego. Podkreślić należy, że wiele kata- g?scie zasiedl~ do stoł,u 1 g~y wstalt o.d d~b.1 ei gry w brydza un!ewmnta g-0 całkodrugiej iristancji zostało oddalone, przy
·rof wydarza się wskutek nieodpowiednie mego, ro:z.maw1ano: O wszystkim oraz o n~- w1c1e w oczac~ p~rtner~w. .
.
*&
MIA
r
czym w obu instancja•ch na rzecz miasta
uregulowania ruchu na niektórych uiy- czym, ale rozm_aw1~no: _D~~kutowano. :i:1- . Zre~ztą, moz~ c1 ludzie maią racię? .~oBóLE ARTRETYCZNE. REu,;\ATYt:.l: „ zasądzono około 2000 zł kosztów sądo
0
.1·011 ych placach w Warszawie
lozofowano. Dz1adz10 1 pk1s emeryt zas1a- ze zamiast gadac o głupstwach, o woime,
d
. . . dok czai·" na zmianP wych.
·
d a l'1 do win
· ta, czy ia
· k tam się
· t en ówczesny 1ep1eJ
· · JCS
· t odd ac· się
· całk ow1c1e
· · 1'd'10 tyzmo- po
agrvczne
na1w1ece1
u
* * *
pouody
w czasie
zimna słoty
i... niepo~ody.'
Na marginesie tej sprawy należy doda;.",
brydż
nazywał,
ludzie
zaś
młodzi
i
w
średwi
kartograjstwa,
w
czasie
którego
jedyNi;znoŚnymi
wtedy
stają
sie
bóle
w ko~cia~h że pierwotnie z pretensjami do tej posesji
Koło Przyjaciół Mokotowa urząd~iło w
kresie świątecznym gwiazdkę dla 400 dzi.e nim wieku zajmowali się rozmową, flirtem, nym zmartwieniem człowieka jest, czy kt-0ś i stawa~h. p~wstaią obrzmieni_a, a m.1ęśn!e wystąpiło także żydowskie Tow. Ochro,1y
plotkami byle czym w każdym razie w Jeży bez dwóch czy też bez trzech.
{ przy na1mnie1szym nawet nacisku sta1ą s~ę
i bez„~hotnych Mo1<otowa. Dzieci noci;:ic'"
'
"
bolesne. Chodzenie a nawet poruszame ~1ę Zdrowia.
,
bywa utrudnione. Cierpienia te powstaj(!
Wartość spornego obiektu wynosi 0)no na trzy g.rupy, dla których w poszcze- gadanego ·
Dziś życie towarzysk:e wygląda już zuSMAKOSZ.
wskutek nagromadzenia sie w ustroju kw~- koło 100.000 złotych.
ólnych terminach urzą.dzono gwiazdki, po
pełnie inaczej. zazwyczaj ludzie schodzą
Jan W-0nczek jest człowiekiem, który su moczowego i jeżeli nie będą racjonaln:t
iczone z rozdawnictwem zabawek.
posiada dwie zasadnicze cechy: lubi odpo- zwalczane będą sie zwięh:--ać, aż wrc:·'c!"
się do znajomych po kolacji już. Najeśc
. d .
d
. d .
.
.
na stałe przykują do łóżka.
CZW ARTEK, 12 STYCZNIA
*
przecież można się w donrn, a spotykają wie mo przyrzą zone Je zeme i Jest meco,
W takich wypadkach stusuie sie wewnętn
W ostatnich lafach miasto podjęło sta- ~:i<;: :~:dzie po to, ~by grać. Gdy Jednak" kon~ powiedziałbym, nerwowy. Gdyby Wonczek ny lek .,UREMOSAN'' - OąsC'ckiego, k,tó~~
Warszawa I (Raszyn)
ania o zapewnienie Ośrodkom Zdrowia 1 serwatywna pani domu zaprasza nawet go- stołował się w restauracjach, stale mie- rozpuszczaiąc kwas moczowy w organ1zm1e
I inne Rozgłośnie Polskie
)pieki odpowiednich oomieszczeń. W okre
wałby sprawy o pobicie kelnerów i kucha- wywołu\e wydzielanie się takowego wraz z
? N
ś . t h d . J . b ł .
mo.czem
i
współdziała z ustrojem w walce 6.30 Pieśń porannu
ie tym dokoń.czono przerwaną niegdyś bu ści na kolację, ludzie jedzą śpiesznie. Wypijają dwa-trzy kieliszki i już przy herba- rzy · a szczę cie yc 1u ZI, asw Y zo- jego z artretyzmem, reumatyzmem, podagrą
6.35 Gimnastyka
owę gmachu II Ośrodka przy ul. Opaczew
cie lub kawie poganiają się:
naty i stołował się w domu. Na nieszczę- kamicą nerkową, złą przemianą mater:= itp 6.50 Muz) ks z płyt
ki ej. Lokale -0środików: 5, 6 i 10 zostały
ście dla jego żony.
UREMOSAN - Gąseckiego do nabyci:::i 7.00 Dziennik poranny
v ostatnich czasach z.nacznie rozszerzone;
7.15 Mmyka z pły1
- Szybciej, moi państwo, szybciej!
Zdarzyło się bowiem pewnego dnia, że w aptekach.
8.00 Audycja dla szkół
'I najbliższym czasie rozszerzony zostanie Karty stygną!
Jasi o dostał na kolacji;~ przJipaloną zupę.
8.10-11.00 Przerwa
ównież lokal VIII Ośrodka. Ponadto proI zanim zdążą przełknąć ostatni kęs czy Fakt ten na tyle wyprowadził go z równol l.00 A11dy.-ja dla szkół
vadzone są w Wydziale Opieki Społecznej łyk,_ siadają do stolika, by brydżować. Za- wagi, że złapał jakieś krzesło i pobił nim
JLr Jl j" U
11.25 ::iluzyka z pl)!
~arządu Miejskiego prace przygotowawcze miast opinii o ostatniej sztuce w teatrze żonę. żona w ryk, sąsiedzi, myśląc, że' ją K .Hl
• 11• 1-łl
I!i • ll.51 Sygnał czasu i hejnał z Kr~kowa
12.03 l\udvrjll polu1lniowa
Io budowy nowych gmachów, przeznaczo- czy choćby o kiepskim filmie towarzysze mordują, polecieli po policję, która spisała
13.00-15.00
Przerwa (progrnmy lokalne)
śRODA,
11
STYCZNIA.
iych na -0środki. Wkrótce sześć ośrodków zielonego stolika od czasu do czasu wy- protokół za zakłócenie spokoju 1publicznego
IS.OO Rozmowa technika z mlodzic:ią
lysponować będzie wła~nymi kąpieliskami. powiadają magiczne słówka:
Sątl skazał Jana Wonczaka na 10 zło15.15 Kfopoly i rady: Drugi list z p„z,rnnia
Warszawa l (Raszvnl
=>onadto ośrodki zaopatrywane są w a1pal.'i.30 Muzyka
ohimlowa w wykor.,,11; · • !1 '"•lry
- Bez atu.
tych grzywny lub dwa dni aresztu.
i inne Rozgłośnie Polskie.
-~---~--~------„-4.-~-----
·aty Rentgena, z któ.rych w roku bieżącym
s::lonowej - z Łodzi
Jerzy Krzecki.
·- Dwa pik.
:akupiono trzy wraz z wszelkimi urząd:ie15.00 N~sz koncert - audycju dla dmeci
16.00Dzi;nnik poPr>ii7niowy
---ooo,--15.30 Muzyka obiadowa w wykonaniu o:kiestry Roz- 16.05 Wiadomości go>.podnrrze
1iami pomocniczymi.
dośni Wileńskiej
16.20 W sklepi" detalicznym - pogacl.iuka Jiu mło.
* * *
16.00
Dziennik
popołudniowy
dzieży licealnej
Zarząd Miejski uchwalił przedłużyć na
16.08 Wiadomości ~ospodnrcze
16.40 Utwory na d~va fortepiany
falszy okres do 1 kwiet.nia rb. bezpłatnego
16.20 Wychownnie fizyrzne młodzieży szkolnej
17.30 „Piękna czytelniczka zhnydła" - feiirton
gawęda
17.40 Arie i pieśni w wyko1uniu Wandy P.ut»>lcr.wejścia do Muzeum Narodowego i na wył
UiĄCA
lłOPI
llłA
UICAlłANA.
16.35 Pieśni w wykonaniu Krystyny \fadejskiej
Stokowskiej (mezzosopran) - z Puznania
,tawę „Warszawa wczoraj, dziś i jutr.o" we
18.00 Audycja dla młodzieży wiejs.lci<'i
wie Jadwigi Ropiejko, oskarżonej o złoże 17.00 LP<'icn pol>ki w Finlandii - odczyr
Z Grodna donoszą:
wszystkie dni w tygodniu z wyjątkiem wtor
17.15 Mmyk::i tane·zna - ze Lwowa
18.30 Muzyku ludowa i jej wpływ na mu„yk~ arly·
Sąd Okręgowy ogłosił wyrok w spra- nie fałszywych zeznań w procesie cywilków.
styczna - 1?.•męcla
nym o unieważnienie testaimentu ś. p. He- l 7.50 J:'obkie s11kcecv. SZ', howeo we - pogadanka 19.00 Koncert rozrywkowy w wykonaniu ·uaL·j „.
18.00 Audycja dla wsi
kiestry P. R. i in.
leny Onichimowskiej,
18.30 „ , en .ięzyk"
20.35 Audycje infornrn=yjne: Dziennik wic:c·rnrny,
Sąd uznał zarzuty oskarżenia zawarte
18.40 Rekord czy zdrowie? - dyskusja
wiudomo!Sci mel~orologiczne, kornuml•at ""·'·~uw 2 i 3 części aktu oskarżenia za udowo- 19.00 Konrt'rt ror.rpvknwv - z Krtowic
wy (z Krakowa), wiadomości sportowe ora1. nas•.
program na jutro
dnione, natomiast uwolnił ją od oska:rżenla 20.35 Audycje inform n.~yjne: 01.iennik wieczorny,
wiadomości metcorologicz.ne, wiadomosci ~porlo, li 21.00 Mu1.yka kameralna na instr1l'l1<·r"· ,In:;;.__
z punktu 1.
oraz nasz progr:tm na jutro
z Poznania
Koszt takiego „obuwia'' ma wynieść 15 złotych Przyjmując jednak pod uwagę, że - 21.00weRecital
chopiuow,ki
·-jak
to
wynika
z
motywów
wyroku
Sądu 21.30 Wieczór autorski Julimza .: n' n
fhndrow.
21.30
„Achilles Chróścik" - dram::t radiowy
datnego,
wielkości
.nieomal
kieszonkowej,
Z Mielca donoszą:
skiego
22.00 l\luzyka tanerzna z płyt
22.55 Przcgl!Jd prasy
Pracownik elektrowni micjs1kiej w Miel które pozwala chodzić po powierzchni wo Apelacyjnego w procesie cywilnym - fał- 22 .00 Muzyka litewska _ płyty
23.00 Ootntnie wiadomości dziennika wiertornqtCI.
cu, Aleksander Sysło poza swą pracą za- dy. Koszt takiego obuwia przy masowej szywe zeznania R0tpiejkówny nie mogły 22.45 Muzyka z płyt
mieć
wpływu
na
wymiar
sprawiedliwości,
22.25
Przegląd
prasy
komunikat rnetporologi<'zny
wodową
oddaje się z zamiłowaniem do- produkcji nie przekroczy, według zapew· 23.00 Ostatnie wi:Hlomośc·, chiennika w':·uo. i1<·o„o 23.05-23.55
.
d
d
Koncert
muzyki
polskiej w wykom111i11
·
r
·
• p R
świa·dczeniom
nad zrealizowaniem licz- niel1 wynalazcy 15 zł. za parę. Obuvvie to ornz b iorąc po uwagę otychczasow"~ me
komunikat meteorologiczny
or1uestry
sym,omrzneJ
. .
zostało już zgłoszone w urzędzie patento- kar~lność oskarżonej, zastosował ·nad zwy- 23.05 Wiadomo~ci , Pol k; (w if'zvku angiel•kim'
•
nych swych pomysłów.
cza1ne złagodzenie kary i skazał ją na 3 23.15-23.55 Program Warszawy U ,
Łódz, jak Raszyn, oraz:
Niedawno Sysło wyf)alazł samoczynne wym.
. . .
/ 5.3~ Pieg11 poranna
Oprócz tego pomysłowy wynaila<:ca po miesiące aresztu, zaiwi eszając wykOitanie
kolejowe urządzenie bezpieczeństwa, a wy
todz, ]C'.k Raszyn, oraz:
5.3~ ~lnzyka poranna - płyty
nikiem jego ostatnich doświadczeń jest siada opracowane już modele motoru, kary na 2 lata.
. .
.
.
111.2;:> :t.luzyka z płyt
•
specjalnie lekkiego i głośnego ' Jednoczesme. sąd d?~a!rugc Sl~ w fa~-114.~0 M~IZ).~~a S) ~nfonicz,n~ - . płpy .
. 14.00 U!ubi~11e pi.eśniark~ .i pi~śniarze .- ' : I• - . przyrząd do chodzenia „s uchą nogą" przez dzwonu
szywym zezna mu Roptejkowny zmesław1..! 14.;,0 Łodz.-1e wrntlo1110"·1 g1cł1;owe 1 odczytame, 14.50 Lodzk1e wu1domosc1 giełdowe 1 11 .!"zyiu·l'e
wodę. Jest to rodzaj obuwia lekkiego i skła i. t. d.
n.ia p. p op ł aws k'ieJ,. uzna ł powo. d ztwo cy- . programu
programu
·
· d zi na listy w sprawach te cl · 11 ;-1,
'
*Eł •
18 00 "'~
• ±8!1'±-ss; ;a14fiMftSiSMQ
" ,c·.itl·,~ 1·c ro11cmczym
pe~~
18.0O 0 11pow1e
wilne za caił'kowicie uzasadnione i zasadził 18.10 Muz~ ka z płn
18.10 l\Iuzyka z płyt
od oskarżonej na rzecz p. Popławskiej <sym 18.25 Wfodomości nortowe lokalne
18.20 o W&ZyHkim po troszku
boliczną złotówkę, Jako zado§ćL1czyi1ienie 22.00 Pogarhnka a',tnolna
18.25 Wiadomofoi &portowe lokalne
oby~atełski
22.10 Kon.·ert bm1·rnl111'
22.00 Len i konopie - pogadanka
d
Wiersze Kaz. Wic.oyfokicgo
iiter. 22.10 Koncort życzeń Łódzkiej Rodziny H. .. ,i'~„ "J
i siła Polski na morzu to jedna całość za wyrzą zone powódce szkody moralne. 22.45
23.05 Z3k~ń1·~, .1 ,, ~"cl~·,·yj
23.05 Zakoi1czenie audycyj
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Bankier Bauerbach, który dzięki szczęśii
wej koniunkturze podwoił ostatnio kolosalny swój mają tek, uznał z.a stosowne z o•kaz;i
gwiazdki ofiarować na rzecz biednych mia
sta Paryża dwieście tysięcy franków.
Piękna ta suma nie przynosiła żadnego
u:.zczerbku miliardo-.-vej jego fortunie, miała natomiast przypomnieć,
że filantropia
nic była obca budzącemu powszechną Z'.lwiść kreZL:SOWl.
Pomimo płynących ku niemu potoków
złota, życie b.ankiera nie należało do szczę
śliwych.

Przede wszystkim, od najmłodszych lat
nie dopisywało mu zdrowie. Będąc posiadaczem olbrzymich winnic w Burgundii,
mógł pijać tylko mleko i wodę mineral.ą
Za najmniejszy wybryk dietetyczny musiał
płacić dlttgotrwałą, dręczącą egzemą.
Trzeba go było widzieć, gdy zza cięż
kiej kotary przyglądał się pożądliwie prz~z

okno swego gabinetu szoferom z pobliskie
5J postoju taksówek, wpadającym pośpie
sznie do barn naprzeciwko na kiełbasę z k1
pustą i kufel piwa.
Osobiste jego sprawy też nie potoczyiy
się pomyślnie. ZaśJuibiwszy niemal bezi:i:e
resownie (cóż znaczył dla niego skromny
·1ilioni•k posagu?) urodziwą córkę angiel'dego tinan.§.i§tYi niedługo cieszył się ma!-

żet1ską idyllą.
żona jego po pierwszym
dziecku, zapadła na nieuleczalny bezwhd
nóg i po długoletniej chorobie zeszła z tego świ.ata, zostawiając go z niedorozwinię
tym synem.
Mimo wybitnego, a zrozumiałego ze
względów na swoje finanse powodzenia u
płci pięknej. Bauerbach
nigdy do żadr,ej
z wielbicielek nie zapałał głębszym uczuciem. Miłość i jej porywy pozostały mu obce.
żadnej przyjaciólce nie udało się ·Ja
czas dłuższy rozweselić jego samotności.
Nie był to zły człowiek, nie wiedział
tylko, czym jest uniesienie.
Dawał dużo, ale obojętnie, bez przyjemności i bez żalu, świadomy, że nigdy nie
ujrzy dna swego skarbca.
Towarzyszyło
mu stale niezwykłe szczęście do interesów.
Przywykł do tego i uważał za naturalne, że
przyciągał złoto tak, jak magnes przyciąga
żelazo.

Jednak, posiadając dość dużą wro<lzo 1ą
inteligencję zdawał sobie sprawę,
że zatrzeba od czasu do czasu ugła
motywem daru, „a
który
pewnego ranka !'O
połknięciu szklanki gorzkiej wody.
Zajęty był właśnie po obiedzie w przed
dzień wigilii, przeglądaniem prasy. Wszystkie dzienn;ki wzmiat'lrnwały o jego wspaniałomyślności, a niektóre, w nadziei ewen
tualnej subwencji, szeroko i entuzjastycznie się rozpisały.
Bankier czul się wyjątkowo nieszczegól
wiść ludzką

skać.

właśnie było
się zdecydował

To

nie. Skonstatował przed chwilą, że ma jęSzedł ruchliwymi ulicami, skulony od
Potentat Bauerbach słuchał uchem obozy'k bardzo obłożony i to do reszty odebra- zimna w kosztownym futrze.
jętnym. Cóż? Nędza. Zwykła rzecz.
ło mu humor.
Nie opuszczająca go melancholia, więk
Wtem mała gwałtownie pociągnęła maWyfraczony lokaj zameldował dyskret- szym niż zwykle ciężarem legła mu na du- tkę za rękaw.
1
nie wizyt~ jedneĘO z '.·a?nych miejsk_ich.
I szy.
.
- Lala! O! Mamo! Lala! - wołała ,
Spodziewał się oficplnego podzięk owa I
- Po dwa fr.ankl.„ - powtarzał z iro- pokazując niewielką laleczkę.
nia i b.ez specj.alnego ukontentowania kazał nią - prawclziwa kropla w morzu.„ Jakąż
- Chodź, dziecinko, nie mam pienięprosić.
ulgę może przJnieść tych parę groszy?„
dzy - powieóziała matka. - Na przyszły
Słuchając z góry znanych frazesów,
Przepojony goryczą, dreptał żwawo w rok może dostaniesz gwiazdkę.
przyglądał się spod oka rosłemu, pięknie przenikliwej n;gle. Skręcił w boczne uliczLecz staruszka, widzą·c błyszczące ocui
Dzieciarnia dziewczynki, stanęła przed kramem.
zbudowanemu mężczyźnie i wzdychał nad ki, gdzie rozstawiono kramy.
własnym upośledzeniem.
tłoczyła się przed tanimi a niedostępnymi
Nagle jakaś myśl mu zaświtała i prze- zabawkami i słodyczami.
- Kupię jej lalkę - powiedzi.ała. rywając w połowie kwiecisty okres mówBankier z trudem się przepychał na- Cena ahirat ~wa !ranki, a pani taka byla
· hym, bez dzw1ęcznym
· ·
'd 1·d ąc za dwiem
· a ubogimi kobietami. dobra
dla mme, kiedy leżałam chora i nie
cy, zapyta ł c1c
głosem: prze
.
- Chciałbym się dowiedzieć„. ile też/ Jedna, okryta ł.achmanami starowina, dru- n:ial mi kto podać szklanki wody. Bez kawy
· · f
d d kł d ·
· I · · b
się obędę, pani mnie kiedy za.prosi!
Bankier nie wierzył uszom.
z moJeJ o 1ary przypa a o a me na każde ga n~e epteJ u rana, lecz była młoda jeszgo biedaka?
cze i trzymała za rękę małą dziewczynkę.
Zas'koczony, przedstawiciel rady miej- Mimowoli słychać bylo ich rozmowę, bo
- Co za lekkomyślność! - mamrotal
babcia głucha, sama krzyczała i do niej gło - Moje pieniądze trwonią na lalki!..
skiej na chwilę stracił kontenans.
- Po dwa franki na osobę, panie pre- śno trzeba było mówić.
Lecz, widząc małą, tulącą do siebie,
- Czy to prawda, pani Periette, że dali j.ak najdroższy skarb, tekturowe pude~ko ,
zesie - odparł z błogim uśmiechem, szybko odzyskawszy pewność siebie.
pani dzisiaj dwa franki w magistracie?
uśmiech matki i promieniejącą twarz staro
- Tak jest, moj.a pani.. To jakiś podo- winy, pochylił głowę.
- Po dwa franki - powtórzył b.ankier
tonem nie zdradzającym, czy uważa tę kwo bno dobroczyńca złożył wielki dar„. MóNie był zły ani głupi i odczuł, że nęti:- za zbyt wysoką, czy zbyt niską. A wili nazwisko, ale nie dosłyszałam„.
clzarka większego doznała szczęścia, odda·
więc, jest zarejestrowanych sto tysięcy bie
- A co pani zrobi 7 tymi pieniędzmi? jąc jedyną srebrną monetę, aniżeli on, gdy
d.nych - mówił dalej na tę samą nutę - Kupię sobie cukru i prawdziwej ka- wręczał plik błękitnych banknotów.
i to pomimo tak żywej akcji instytucyj spo wy „ Sprzyk ri yła mi się cykoria„. A pani
. Uc:zuł w~tyd za rozreklamowany sw~.'
lecznych i dobroczynnych, to istotnie za- kochana czy trnchę ma spokojniej ze swoim hojny dar Zro7llmiał, że ceną i radościCl
straszająca cyfra„. zakończył audiencję. mężem?
·nilosi ;,r!z1a musi bi:ć istotna i prawdziw&
Zostawszy sam, spojrzał na zegare'k i
- Odzie tam!„ Przepija wszystko„ że ofi:ira.
stosownie do zaleceń lekarza, wybr.ał sie na by nie piekarz. który mi daje na kredyt, I
Tł. Kw
codzienn_ą godzinn~ v..rze~had:z'k~
7,!J§talibyśmy na święta bez chleba.
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Po·edynek bokserów poznańs~ich w Berlinie .J
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berlińskie

towa czak, przeciwnikiem jego by! mistrz Euro-

chem wieczor polsko - niemieckich walk
bokserskich. ~\ecz te.n miał. wł~ściwie. cha
t&kter spotkania pomiędzy p1ęśc1arzamr b~r
lińskimi i poznańskimi. Zwyci~stwo odnie
m bokserzy berlińscy w stosunku 8 :6. Na
leży jednak podkreślić, że punktacja jest
nieoficjalna, gdyż cale spotkanie miało cha
rakter nieoficjalny. W poszczególnych wa
gach wyniki by!y następuje:
Stępniewicz po ciekawej walce pokonał
na punkty Tietzcha, Walkowiak przegrał
nieznacznie na punkty z Graafem, Szymcza

W związku z koniecznością przygoto- wających iym1 pociągami, zabezpieczone
wania Zakop3nego pod względem &ospo- zostaną "" wa.gonach miejsca do spania.
óarczym na przyjęcie masowego napływu F ociągi uędą miały wagony restauracyj•ne.
gości z okazji międzynarodowych narciar- F.onadto Wagons-Lits-Cook uruchomi na
~kich mistrzostw świata - F.I.S., wojewo- c kres zawJdów F.I.S. na dworcu kolejoda krakowski powołał komisję aprowizacyj wym od ul. jagiellońskiej dwa wagony re
110 - kwaterunkową w ,.Zakopanem, któn s ·auracyjne.
odbyła szereg konferencyj dla ustalenia
W okres:e zawodów F.I.S. głównymi
flanu. W konferencjach wzięli udział przed punktami informacyjnymi dla przyjezdnych
stawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Re- gości do lakvpanego w chwili obecnej są:
form Rolnych, Min. Komunikacji, urzędu biuro inforrw:cyjno - kwaterunkowe LPT.
wojewódzkiego w Krakowie, zarządu miej na dwor..:u ko:cjowym, oraz biuro turysty
ski ego i Ligi Popierania Turystyki.
czne LP r przy ul. Kościuszki.
Komisja po rozpatrzeniu stanu zapoOprócz tegc urządzone zostaną specjał •••1acw111~
t: zebowania Zakopanego, zwróciła się do ne punkty
mformacyjno _ megafonowe
W dniu 16 bm. rozegrany zostanie •la
Z~1interesow11ych stron z życzeniem przy- ffZed Wejściem .n a dworzec kolejowy, któ sztucznym torze lodowym
w Katowicach
śpieszenia zamówień towarów i opału, aby re informować będą gości przyjeżdżają międzypaństwowy mecz hokejowy Polw okresie samych zawodów lub bezpośred cych i oc!ieżdż~.jących o połączeniach ka- ska - Kanada.
Początkowo śląski OZHL.
zamierzJł,
nio przed nir·.i nie przeciążać linii kolejo- n,unikacyjnych. Wiadomości będą podawa
wej transpor1c.mi towarowymi ze względu •,e w 4 językach: polskim, angielskim, tran bez porozumienia z PZHL zorganizow::ić
i:a konieczność oddania jej dla przewozu cuskim 11iem'.lckim. Przygotowane też zo mecz Kanada - Dąb i Kanada przeciwko
o5ób. Pou.1bny apel ma być skierowany ::;fały plaLy Z;;kopanego (wydane przez kombinowanemu zespołowi klubowemu
1 ównież do przedstawicieli sfer gospodar- l P.T.) 7. ..iwidocznieniem specjalnych pun Dąb Cracovia.
Nie kwestionując meczu Kana<la
czych •na cai) m szlaku linii kolejowej Kra któw oricn~acy_inych i miejsc, gdzie odby
Dąb, zarząd PZHL uznał, że spotkanie z
i<ów - Za~opane, tak, by wszystkie za-, wać się b~dą :m!'rezy i atrakcje.
po:rzebowani<t zostały pokryte i mogły na
W za:{()pai:em odbyła się konferencja,
d~jść d0 m1e3sc przeznaczenia do dnia 6 poświęco·na zagadnieniom komunikacyjnym
lutE:g-n.
w okresie zaV'.odów F.I.S.
'\v ce11.t zr brzpieczenia stałych transpor Na ko,1 rerenc)i ustalono ostate-czną ilość
~.'i·~· Ś1'0(1 !\Ó'.V żywności i opalu Oraz zebra- f OCiągów do przewozu pasażerów Z dania odpowiedmch rezerw aprowizacyjnych, ~iosowai: E'm p• zejazdów pociągów do pro Zwycięstwo
J:omisja zwróciła się do Ministerstwa Ko· gramu imprez. Po zwiększeniu pociągów
We wtorek wieczorem odbył się w War
mu·nikacji z wn,oskiem o wydanie zarządze i wzmocn:Pniu ich składów, kolej będzie szawie międzynarodowy mecz szermierczy
nia w kierurku uprzywilejowania przesy- liiogła w tym czasie przewieźć około pomiędzy reprezentacjami akademickimi
lek towarowycil, skerowanych do Zakopa- 50.000 osób. Pociągów popularnych uru- Polski i Włoch. Zgodnie z przewidywanianEgo w cza'.ok:esic do dnia 21 lutego br. ci.omionych zostanie 20, w czym 8 jedno mi szermierze włoscy wygrali zarówno spot
Wszystkie prze:,ylki kolejowe, skierowywa dniowych oraz 12-tu 3 i 4-dniowych. ja- kanie w szabli, jak i w szpadzie. W szabli
nt wtym cz;:;sie do Zakopanego, będą mia ko rezerwa noclegowa oraz wyżywieniowa akademicy włoscy odnieśli zwycięstwo w
ly pierwszerstwo przed innymi, zaś na uruchomione zostaną przez Wagons Lits- stosunku 14:2, a w szpadzie wygrali w sto
i,.;·agonach tcwa1 owych, idących do Zako- Cook rezerwy kwaterowe w wagonach o sunku 12Yz :3Y • Najlepszym zawodnikiem
2
ranc.go, umLszczone zostaną c.zerwone na p( jem ności 140 miejsc oraz 'dwa wozy re polskim okazał się Nawrocki. W szabli polepki z napbarr:i „F.I.S."
~tauracyjne. Ceny w wagonach za nocleg kon.ał on Chimentiego, a w szpadzie zwyW przewidywaniu masowego zjazdu go w pojedyitczym przedziale wraz z pościelą ciężył de Favento i zremisował z Marini.
ści, korni~ja powołała specjalną sekcję ga- wynosić będą 5 zł, w podwójnym 3 zł od Z innych zawodników polskich wielki sukstronom;czną i pensjonatową, której zada ('Soby. Całodzienne wyżywienie w wozach ces w szabli odniósł Kandziora, który nieniem będzie z01 ganizowanie koniecznych \V)'nosić będą 5 zł, w podwójnym 3 zł, od spodziewanie pokonał świetnego szermiept;.i1któw '11asowego wyżywienia.
rtstauracyj.1ych 5.75 zł od osoby
rza włoskiego olimpijczyka Montano. W
Wobe:- tL _trhomienia na FIS oprócz
szpadzie zwycięstwa odnieśli poza tym ZaDRUGA RUNDA LIGI HOKEJOWEJ.
roci'!gów nadzwyczajnych, 20-tu pociągów
wadzki i Szlubowski, bijąc Fantonieg0.
W nadchodzącą niedzielę, 15 bm. (w ra
popularnych aelegaci Min. Komunikacji
19 bm.) odbędą się roz
zlożyli oświacio.enie, że dla osób przyby- z:e braku lodu NOWA BIBLIOTEKA • CZYTELNIA
grywki drugiej rundy w hokeju lodowym
w Julianowie.
o mistrzostwo Ligi.
Program
rozgrywek
jest
następujący:
Akcja
Kato'·icka
przy paraiii Naiśw. Serca
Ja ~rzvna m~słrzem holcejowvm
J
c
zusa
w
Łodzi, dokona la piękne12:0 dzieła.
W
Krakowie
Cracovia
Dąb.
_
o~regu krakowsk
Oto w dniu 6 stycznia rb. w lokalu własnym
W Łodzi - ŁKS - Ognisko.
przy ul. Biegańskiego nr 17 otwarto b i bliotekę
W Krynicy odbyły się dwa mecze hoW Warszawie - Polonia - AZS Po- - czytelnię im. E. Orzeszkowej, Aktu poświę
kejowe o mistrzostwo klasy ,,A" okręgu znań i Warszawi.anka - Czarni.
C( nia dokonał miejscowy proboszcz ks. Prałat
krakowskiego pomiędzy Jaworzyną i KryTurniej finałowy ligi hokejowej odbę St. Mirecki w obecności przedstawicieli; Zanickim Towarzystwem Hokejowym. W pier dzie się w dniach 21-23 bm., a gdyby w rLadu m. Łodzi w osobie p. wiceprez. K. Kowszym spotkaniu uzyskano wynik remiso- tych dniach nie dopisały warunki lodowe, ziowskiego. Akcji Katolickiej, Łódzkiego Kola
Związku Księgarzy Polskich Towarzystw Milowy 1 :1, a w drugim zwyciężyła Jaworzy- w drugim terminie od 28 do 30 bm.
śt ików Ju'·ianowa· oraz licznie zaproszonych par;a 4:1. W wyniku tych meczów Jaworzyrafian.
na zdobyła mistrzostwo klasy „A" okręgu
Pożyteczną tę placówkę otwarto z inicjatyDRUGIE ZWYCIĘSTWO DRUŻYNY
wy ! przy wrdatnei Pomocy Łódzkiego Kola
krakowskiego i reprezentować będzie ten
K.P.W. POZNAŃ W BUKARESZCIE.
Z\\'iązku Księgarzy Polskich, które połowę ksią
ckręg w grach o wejście do Ligi PolskieDrużyna koszykówki KPW Poznań ro- żek zawartych w bibliotece zebrało wśród firm
go Związku Hokeja na Lodzie.
zegrała wczoraj drugie spo tkanie z repre- k~ięgarskich z całej Polski. Obecnie dzięki oNiezależnie od tych spotkań, Jaworzy- zentacją Bukaresztu i zwyciężyła
po rn twarciu wspomnianej biblioteki - czytelni, pos:adającej równie ż dział pism, północna dzielna rozegra 14 bm. mecz z Cracovią w drugi w stosunku 57 do 21 (30:8).
riica naszego miasta otrzymała nowy, zdrowy
Ki ynicy o tytuł oficjalnego mistrza KrakoGracze polscy tademonstrowali wysold ośrodek kultura'.nego Promieniowania.
wa. Mecz ten, oczywiście, nie będzie mi.'.lt poziom tech niczny, górując przez cały cz~s
Dla informacji podajemy, że Biblioteka wpływu na tabelę mistrzostw klasy „A". nad przeciwni·kiem.
c; ~ telnia im. E. Orzeszkowej czynna jest w po
Po tym meczu Jaworzyna wyjedzie na tour
Wczoraj w godzinach wieczornych dru r:iedzia!ki i czwartki w godz. od 17 do 22-ej.
nee propagandowe po śląsku Zaolziań żyna polska opuścila Bukareszt, wracając
skim.
do kraju.
NOCNE DYŻURY APTEK.
a) N01:y dzisiejszej dyżurujll o.ptcki.:
8u<lowskiej • Uanrerowej, ZgiCt»l<U ó3, W. 1:: ,

grał

przez k. o. w pierwszej rundzie.
Spotkanie Szułczyńskiego z Camp~m
zakończylo się zdecydowanym zwyc1ęstwem Polaka. Klimecki przegrał z Kub ale.
Spotkanie Sobczaka z Passmanem wygrll
Sobczak.
w ostatniej walce Adamczyk przegra! Życie ekonornic·~ne
nieznacznie z Tralstem.
BAWEŁNA.
Zawody wywołały bardzo duże zainNotowania z dnia 10 stycznia.
teresowanie. Wielka hala była wypelniona
NOWY JORK: loco 8.78, styczeń 8.24, luty 8.26,
do ostatniego miejsca.
marzec 8.28-29, kwiecień 8.15, muj 8.02, czcnviec
7.90, lipiec 7.78, sierpień 7.62, wrzesień 7.4.6, paź
dziernik 7.30, listopad 7.31, grudzień 7.33
Upper: lo<:o 5.85, styczeń 5.74, marzec 5.BO, m:ij
5.86, lipiec 5.89, wnesicń 5.89, paźd,ziernik 5.76,
listopad 5.71
BREMA : loco 9.85, marzec 9.05, maj 9.04, lipirr
9.02, październik 8.92, grudzień 8.93
Kanadą będzie najbardziej r.acjonalnym tre
ningiem dla naszej reprezentacji przed mi
alotg, dewilzg i alłC:i~
strzostwami świata i zarządził kategorycznie rozegranie w dn. 16 bm. spotkanie K3.- SPOKOJNE USPOSOBIEKIE DLA PAPIERóW
PAŃSTWO\\~YCH.
nada - Polska.
Obroty papierami pai1stwowymi były średnie,
W skład naszej reprezentacji wejdą :-ia
kursów były sto•m~kowu n~eznacznc.
stępujący gracze:
Maciejka, Tarłowski, Qdchylen.ia
Z premiówek 3-proc. Poż. Inwesty,·yjna 2 rru
Werner, Metternich, Kasprzycki, Michalik, obniżyła się o 25 groszy, serie zaś 2 cm. ornz DolaMarchewczyk, Watkowski, Kowalski, Ja- rówka .zmia;n kursowych nie wykimtły.
WI:Ę:KSZE ZAINTERESmVANIE PRYW ATNYMl
recki, Burda i Urson.
PAPIERAMI LOKACYJNYMI.
Dział listów zastawnych był bnrd:ciej ożywiony,
ogółem zanotowano w oficjalnych transnkcjuch osicn1
gatunków papierów.
.
W porównaniu do ostatnich notowań ofL~jalnyd1
kursy kształtowały się niejednolicie. 4-proc. Ziemskie wWarszawie zniżkowały o 2 proc„ 4 i pół prot.
Ziemstwa Warszawskiego ohicgdy po cenie niezm:c.
Włoch .nionej,
5-proc. M!ehl:ie w W ars.zawie z 1925 roku
0.12 proc„ takk.i: foty 1933 r. podniooly s ię
Wszystkie inne walki zakończyły się zwy- ostraciły
0.13 proc„ a z 1936 r. o 1.25 procent.
cięstwami zawodników włoskich.
PAPIE HY PHIH:.„, 1'PWK
W szabli Polacy walczyli w składzi-;:
Poz. Inwestycyjna 2 emisji 85.50, 2 emi,ji ferie
Nawrocki, Kandzi ora, Porowski, Szlubow- 92.50, Dolarowa 3 serii 42.25, Konsolidacyjna 1936 r.
66.00, Konwersyjna 1921 r. 69.00, Wewn. 1937 r. 65.7~
ski, a w szpadzie wystąpili: Zawadzki, Na- 5'h
% L. Z. Państw. Banku llolnego ser. l-2 ~ll OO
wrocki, Czyżewski i Szlubowski.
5'h % L. Z. Państw. Bim!m Rolnego serii 3 ::i..10
Skład Włoch w szabli: Pinton, Tam 7% L. Z. n~nku Go&p. Krajowego 2-7 cm. 81.0f)
bora, Montano i Chimenti, a w szpadzie: 8% L. Z. Ilanku Gosp. Krajowego l emisji 81.00
5%% L. Z. llnnkl! Gosp. Krnjow. 1 emisji 81.00
Marini, Chimen ti, Fa ntoni i de Favento.
5;6 % L. Z. Banku Gosp. Krajow. 2-7 em. · ;.011
Mecz miał charakter spotkań między 5% % Obi. Kom. U. Gosp. Kr. 2-3 i 3 N cm. 81.00
państwowych. Przed zawodami odbyły .:;lę 5%% Olil. Kom. Danku Gosp. Krnj. 4 em. 81.0li
w związku z tym uroczystości powitania 6% Obl. Banku Go,p. Knijow<'~o 3 emisji <;7.CO
L. Z. Tow. K~cd. Zieuskiego w Warszawie :i :erij
drużyn, odegranie
hymnów narodowych, 64.50, Miejskie w Warszawie 1925 r. 78.63, 1933 r.
wymiany pamiątek itd.
75.00, 1936 r. 72.75, Kali,kicgo T.K.~.I. 1933 r. 50.5U,
Na z.awodach, które się odbyły w do- Piolrkuwt'<kiego T. K. M. 1938 r. 60.50, m. L3dl.i
mu akademkkim, reprezen towana była licz 1933 r. 65.25
AKCJE W ZANIEDBANIU.
nie ambasada włoska w Warszawie.
Na zc~aniu giełdy akcyjnej przc1"ażal zastóJ.
Przedmiotem transak cyj kwalifikufocych się tlo n&t1twnń oficjnlny·h J,yly t) !ko Sturarhowicc, kt-Jre w
porówunuiu t! ostalnich notowań girłdowych z dni;:
TRADYCYJNY OPŁATEK
popr7.ccl11icgo odchyleń knl"Sowyeh n.ie wykazah· w
w Katolickim Uniwersytecie Społecznym.
pełnie.
,t
Stararl1owice 47.00
W dniu wczorajszym w Domu Katoli~kim
GmUJA ZBOŻOWA.
i:1z.y ul. Gdańsk i ej L 111 odbył sie tradycyjny
\\.\TISZ.\WA, l U. - "
. " ·r1lula r: lrly
op tatek Samorządowy Ka tolickieQ:o Uniwersytetu Społecznego Po odśpiewaniu koled przez •h ożow1> - towarowej za 100 kJ? za townr •t11n1lcr·
si. •.r,haczy K. U. s. przemówi! do zebranych towy lub średniej ja!rn~. pnryt~I wagon Wnrsiaks. kan. Stan. Nowicki, 'PO<lkreślaiąc znaczenie "'"• w lrnndl n hur trrn ''m f'rr.y 1lor.fawir hiri:Jrl"i:
Pszenica <'zerwona szklistn 23 25 - ~2.75, jedna.
t~adycji religijnych w życiu narodu po'·skicgo,
,po czym nast ą.pilo łaman i e się oplatkiem. Po lita 20.50 - 21.00, zbierana Z0.00 - 20.30, żyto I st
prnmówieniu prezesa okręgowego Samorządu 14.50 - 14.75, mą:.o pi;zenna gat. I wyc. 3-J-p1 ~,
41.50 - 42.50, 35 - !l~"'" 39.~0 - a .50. ~' !-pm•
K. U. S. p. Potakowskiego oraz części wokalno- 36.50
- 39.50, pnstrwnn 1li ()'.) - i - o ~. ,,. ' . '··; „
r.iuzycznej odbyła sie herbatka towarzyska.
W uroczystościach tradycyjnych „opłatka" wyri:igowa 30-proc. - 26.7.3 - 27.15. gat. I 55-p!'O('.
25.25 - 25.75, razowa 95-pr0i·. 19.15 - 20.25
wzięli udział wykładowcy oraz słuchacze okrę
PC'"_;Ai\', 11. 1. - l
r,u Katolickiego Uniwersytetu Spolecznego w zhoż~wo
. towarowe.i w Pozn~~niu.
Łodzi.
Ceny orientacyjne: p~zenira Hl 50 - 19.00. żyt.1
Wykłady w K.U.S. w II pó łroczu rozpocze- lt.75, nqb pszenna !!,Hl. I wyciąg. 35-prof'.
!y się w dni~ 10 stycznia w odzialach przy 14.50
36.25
38.25, 50-proc. 33.5() - 36 00, m"ka żytnb
ul. Gda1iskiei L J11 i przy ul. Młynarskiej L 32 wyciąg.- 30.proc.
26.00 - 26.75, gat. I-A 33-µroc.
w od'C!ziaJa.ch przy ul. Rzgowskiej L 84 i Wan- 25.00
dy L. 1 (Zarzcw) nastąp!ą w dniu 12 stycz- 24.25J()Dź,
l' 1 r. · • •
'1 "
ni a.
100 kg: żyto 14.75 - 15.00, m<)kn ps ~enna WFi~r, .
35 -pror. ~o.oo - n .on. 50.pror. 36.50 - 37.~0.
65-proc. 3.1. 75 - 35. 75. pastewna 12.00 - i 4 . 0~\
llląkn ps1:cn nn III gar. 65:•:~·:m:r. ~~ ~1 :-- ~:i 1:ri
Co nas PO pracy rozweseli?,• ra7.owa
9~·pror. 21'.50 2":iO, maka zvtn1a ~at. I
15 0-pro~. 26.25 - 27.2>. 55.proc. '.!t-s ~ 25. ;;:;, rn·
CASINO - Strachy.
CORSO - Byłam szpiegiem.
'2.ro"svoa 95.Ror~~- ~o.oo 1·- 2:00 _s_o p>zPn:r„ •Jiirrana
p dl t k
· - 4-~ · ~. J<'<1n~ 11_u . t ~
21.00, m~I a ;'. 1• ~
CAPITOL •_
•
O Oe ·
gat. I-A JJ-proc. 2J.2a - 26.00
EUROPA: - Dolina Gigantów.
__
GRAND KINO - ,,Moi rodzice rozwo-1
~~

POLSKA„ KANADA
"ECZ

~awro[~I

kilku

- Projektowany na najbliższą niedzie
lę w Łod zi mecz bokserski reprezentacji
~ aszego miasta ze Lwowa nie dojdzie do
skutku, gdyż Lwów nie potwierdził termi·
nu. Mecz Łódź - Lwów odb ędzie się w
dniu 19 lutego, tak jak planowan o pierwotnic.
- W dniu 4 ewent. 5 lutego odbędą
się zimowe lekkoatletyczne mistrzostwa
okręgu łódzkie go w hali w parku im. Poniatowskicgo. Zimowe mistrzostwa lekkoatletyczne Polski odbędą się w Przemyślu
w dniach 11 i 12 lutego. W mistrzos twach
tych wezmą również udział lekkoatleci
łódzcy.

- Z inicjatywy ŁOZLA trener Polskie
go Związku Lekkoatletycznego Petkiewicz,
który przyjechał do Łodzi, prowadzić ma
również treningi młodzieży szkól średnich.
By udostępnić treningi uczniom ŁOZLA
zwróci się do dyrektorów poszczególnych
szkól, by uzyskać ich zg?dę.
W najbliższą niedzi el ę 15 bm przyjeżdzają do Łodzi drużyny piłki ręcznej wa~·szawskiej Polonii i PZL, które rozegrają
cztery mecze towarzyskie ze „Zniczem",
Proaram zawodów, które odbędą się w hali
spo;towe 1· w parku im. Poniatowskiego został ustaiony następująco: godz. 16 siatkówka ' Jbieca: Polonia - Znicz, godz.
16.30 siatkówka męska PZL (Warszawa)
_ Znicz, godz. 17 koszykówka kobi eca Po
Jonia - Znic~, godz. 18. ko~zykó"".~a. męs
ka PZL - Znicz. Ceny b1J etow weisc1a 50
groszy dla młodzieży i zl. 1 dla .AQrosłych.

sło„ach.

/ , ... „

'·.

·~ ').

ICATOWICACH.

-„

nai1eu1ym
nwo~ni~iem 'oli~im.
reprezentacji akademickiej

ego. _

Sport

w

11 T.iQt on·'1i:i 1.;_ T

ł\·1r~ : .. „.

Il,;·

go 54, R. R emhielińskie11:0 Andrzeja 211, J. CluJdzy1·1
Walne zebranie Łódzkiego Okręgowe- sklej, Piotrkowska 165, E. 1 Milleru, Piotrkowska 46. d zą się".
IKAR - I. Heid i. u. Nawrócony grze-z POWODU KONIECZ:·IOśCI UPO~l/:,_\i)KOgo Związku Pływackiego które miało : ię ~:. Atllon oe w; ..,,a, Pabianicka 56, J. Unicszowski11110
sznik.
WANIA KSIJ);G02BIORU, l\m:J5h. \ h1BLWTE1a.
odbyć dziś 11 bm przesunięto na 25 s tycz- Dąbrowska 2<
MIMOZA - Wróć moi' a m aleńka.
KA PUBLICZNA w LODZI rm1>ZlE , fl ,t:Z1!'~'\: ',
nia.
w DNIACH OD 11 DO 13 n.u.
METRO - W ięz ienie bez krat.
MUZEUM PAMIĄTEK l\L\ltSZ..\.LKA PIŁ5UD- Byty obrońca WKS-u Kałwak został
0$WIATOWE: - Huragan.
SKIEGO (ul. Piłsudsk!cgo 19) ctwarte Jla pu!t!1°·z.
POCIAG POPULARNY
już potwierdzony dla Union _ Touringu.
do Warszawy.
OAZA. _ P rzygody Robin Hooda.
· ności w grupach (do 15 osób) we w:orl<i. e1,wMtk'
- W hali sportowej w parku im. PoPALACE: _ Szarlata•n.
I · nbo1y, dla pojedylinych o>óli - w 1111:d>ieic „1
Delegatura warszawska LPT organizuje poniatowskiego rozpoczęła się pod kier. tre- ciąg popuiarny z Łodzi do Warszawy na mecz
g. 9 do 3. Wstęp :rn l.lro~zy, w grup~!' h - fH:. 5 1
PALLADIUM - Zbładziłe m !...
od osoby. Wycieczki można zgła~zat tclefoniu:1ie
nera z. Otto w poniedziałek zaprawa zimo l~okserski Polska - łfo'·andia.
PRZEDWIOśNIE - ·Paweł i Gaweł. nr 191-96 w godz. cd 10 clo 12 u kiNow„ika nmPociąg odeJdtie w dniu 15 stycznia o godz.
wa piłkarzy tych klubów łód zki ch, któr e
l
· · · ·
ani
zeum, p . Ajnenkla.
RIALTO
30
ze
st.
Łód
ź-fabryczna,
powróci
w
tY'm
6
m
nie prowadzą treningów zimowych we wła
- L o.rnj jasnie p .
MUZEUM lllSTORII I SZTUKI 1m. IBHTO·
samym
dniu
o
godz.
23 t1!. SO.
RAKIETA - Zgrzeszylam
SZEWICZóW (Plac Wolności l ) do,tępnc Ila pusnym zakresie.
Cena kartv kontrolnej za przejazd w obie
STYLOWY: - Olimpiada.
blicznośd w środy, czwartki, soboty i n1cdzt<'lr
- Zarząd Łódzkiego Okręgowego Zwią strony - z ł 7.
SŁOŃCĘ: Huragan.
w godz. od 10 do 3.
zku Piłki Nożnej zgłosił na nied zielne wal
TON _ Marnotraw.na córka.
MUZEUM PRZYRODNI'-'ZE (Park :;ie11l:iew1
DO ZAl\OP.lNEGO.
ne zebranie Związku wniosek o skreślenie
na) otwarte w dni powszednie od g. i0-3. w 01eDelei:!atura warszawska LPT organizuje poZACHĘTA - I. Warszawska Cytadela <lziele i święta od g. 10-2.
z \isty członków ze względu na nie przeja ciąg popularny z Łodzi do Zakopanego na miII.
„Szeik".
MUZEUJ\1 ET~OGRAFICZNK ,> '"
strzostwa
4-go
Podhalańskiego
Okrl}gu
PZN.
wianie działalności następujących klubów:
t'Zynne corlziennie od g. 10-3.
Pociąg odejdzie ze st. Łód ź-fabryczna
w
Hapoel (Piotrków) Siła (Koluszki), Strzc
SALON SZTUK Pl~.KNYCH KAROLA I: . OF.NAJBLIŻSZA PREMIERA W TEATRZE
dniu 27 stycznia o godz. 19 m 26 i powróci w
lee (Złoczew) i TUR (Pabianice).
GO, Nawrot 8, tel. 153-55
MIEJSKIM.
dniu 30 stycznia o !!:odz. 6 m 52
WYSTAWA MALARSTWA I.P.S.-u, Park Sicn.
- W niedziel ę 15 bm odbędzie się w
Cena karty kontrolnej za przejazd w obie
Dziś w środę i w czwartek o godz 8,30 wiekiewicza.
strony w wagonach „turystycznych z miejsca- czorem fascynująca sztuka Fo<lora „Tajemnica
Łodzi rewanżowy mecz tenisa sto!owerro
lekarska" w reżyserii Z. Biesiadeckiego,
Łódź - Warszawa. W związku z tym ~d- mi do leże nia - zł 18.30.
W piątek o godz. 8,30 wiocz. raz jeszcze je
-d:
b ~dą się w piątek 13 bież. mies. o godz.
den „Car Paweł" z Ludwikiem Solskim. Przed20-ej w lokalu Hakoa~~ eliminacje kandyPRZEWRÓT W mszPANII I PROGRAM
stawienie sprzedane.
Zupa grochowa z grzankami piecze1·1
Już. w sobotę odbQdzie się ·premiera pełnej
datów do reprezen taci1.
GEN. rRANCO.
wolowa z makaronem wł o sk i m ml2czk i
- We wtorek wieczorem odbyło się w
W nadchodzqcy piątek, tj. dn. 13 bm. o !l. dynamiki i siły sztuki E. Adlera i Perutza „Ju- migdałowe.
tro niedziela"w adaptacji i imoeenizacji świetne
Warszawie posiedzenie komisji nadawczej 20-ei dr A. Wodzilhki wygłosi odczy t na PO· go,
nieda'\\'110 zmarłego pisarza warszawskiego
,,nagrody mtodych" oddziału warszawskie wyższy temat.
WIN SZUJEMY,
Na treść prelekcji zloh, się; Hiszpania pod Zdzisława Kleszczyńskiego. Próby pod reży
go związku dziennikarzy sportowych. Ko- wzi.:'·cdem geopolitycznym; pa(istwowe idee w serią dyr. Hugona Morycińskiego w pełnym tomisja postanowiła przyznać „nagrod ę mło Hiszpanii; dykta lura Primo de Rivery: program kit.
Jutro Ark adiuszowi
Wschód
sloi'ica 7.4
c:l.ych'' za rok ub. redaktorowi sportowemu gen. franco; stanowisko Hiszpanii w świecie..
TEATR POLSKI, Cegielniana 27.
ro zgłośni warszawskiej polskiego radia
Odczyt ten urządza P?lska Y~CA .w Łodzi
Zachód _:_ 15.49
D z\ś w środę i w czwartek o godz. 8,30 wiecz.
Długość dnia 8.08
_?.ieksandrowi Rekszy za całokształt jego ~~ ;~~~c~;1m~~~~0;i;:r ulicy Moniuszki 4a {mą powodz&niowe
„Szale:i'1stwo" :re Zdzisławą. życz
p,rzybyło
- 0.27.
P,iaCJ.
Wsteo 00 20 1 30 gro!!ZJ' •
kowsl>ii w roli głównej.
W pi~tek o go~. 8,30 w. „Nitouche"„

jutro na

1
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Czy wróci dawny kunszt

Ludzie bez nerwów.

Komora d la nur ków

prowadzenia rozmów przy stole?

Karlu

obniżają

poziom przgjt;t

Często słyszy się:.
przyj ęciach, czy też na obcowaniu z Judź
- Nic możemy prowadzić życi a towa- 'mi sympatycznymi nam, równymi intelekrzysk iego, pon i eważ nam na to nie pozwa- tern i 1upodobaniami? To pierwsze, biorąc
lają nasze ś rodk i materialne !
pod uwagę nasz skromny budżet, musi sta
To prawda, więikszość rodzin dz iś znaj I nowczo odpaść. Zostaje punkt drugi, który
duje się w takiej sytuacji finansowej, że I dos1konale nawet przy skromnych warunnie może sobie pozwol ić na wystawne przy kach finansowych możemy rozwiązać.
jc;cia, na bywanie w dancingach, teatrach,
Wystawny tryb życia musi pozostać
na wysokie stawki brydżowe, słowem na przywilejem sfer zamo:tnych. Współżycie
prowadzenie takiego trybu życia, jaiki pro- z ludźmi nie jest jednak zależne od teg0,
wa1dzą ich bardziej zamożni znajomi.
jaikie gościom podamy potrawy i trunki,
Czy jednak prowadzenie życia towarzy ile przegraimy w karty, ~zy nasze tc:i!ety
ski ego polega na wydawaniu olbrzymk'i1 będ~ bardz_o kosztowne, 1 czy. nasze n11esz
sum na rzeczy, bez których można się kanie będzie ~ardzo k_o~ 7 tmv 11 1P umeblo~va
obejść? I bez tego można sobie doskonale ne .. ~rzy nawiązywan_i u trw~lszycl.1 zna10zor()'anizować miłe, kulturalne życie towa- mosci przede .ws~ystk1m musimy ~1ę zon~n
rzy~ki e.
tować w poz1om1e umysłowvm 1 stopniu
1
B • w·11·
· E 1 ]
.
.
e kultury naszych. zna,iomych . J eżeli się zoracia 1 1am 1 m yn ones dwaj artyśd
Jedno tylko trze~a z gory ustal~ć, a w~ rientujemy, że pozory nas myliły i ci ludzie
kabaretu „Grosvenor House" trenują na dy na. pe.w no uda się. nam zorg~111zowame sa'rni nie licząc się z wydntkami, oceniają
' krawędzi 30 metrów nad ziemią położonego tego . .zy~1a towarzy.sk1ego. Musimy zasta- nas też według wysnkoici n:.:szvch wyclat~~d•a•c•hu~k•o•~~P•u•k•u•L•a•n•e~w~~
~n•d~y•n•~.·~~n•o•"•'IC~s~1ę~,•c•z~y•z•a•~•ez~~~n•a•111~11•a•'•v~ys•t•a•wn~~y-ch ków, lepi tj upnajmie i szybk~ ~ikwidować taką znajomość.

iowarzgskich~

Po kolacj i możemy po·
zimne przek<JSKi i c~i:
słodkiego.
Niekoniecznie przecież zaraz
trzeba myś l eć o alkoholu. I przy herbacir
można spędzić chwile w miłej, kulturalnE' 1
rozmowie. Tyle jest przecież t2matów do
rozmowy. A ludzie dziś tak rzadko prowadzą rozmowy może wróciłby dawny
kunszt prowadzenia rnzmowy i zajął miejsce tak powszechnie dziś prowadzonych
pogawędek pustych, niesmacznyc'i'l dowcipów, grainia w karty i do obłędu często dochodzących rozmów o sporcie. Niejeden z ·
naszych znajomych podciągnąłby się do /
wyższego poziomu kulturalnego
a nasze
życie intelektualne na pewnoby na tym zyskało .
·
A więc nawet w skromnych warunknch W Milwaukee została zbudowana spec.ialdbajmy o na'Sze życie towarzyskie, by sta- na komora dla wypróbowania wytrzymało
ło ono na wysokim poziom ie intelektu·t!- ści nurków,
którzy przebywają w niej
nym i kulturalnym. Oto jedno z zadań pa- przez 12 godzin pod zwiękswnym ciśnieni domu.
niem.

tego

wprowadzić?

dać herbatę, jakieś

z st o' w,będ~~oże;iedt~~~j ~~~:~znek~:ież!f~va~as~~~~ 7 .„mown„ch Io„ w
Gr z y -wn y n- a- dlhazard
d
h d
Jl
i""

domu, od atmosfery, jaką kobieta potr;i~i/
stw.orzyć w swoim domu. Gdy goście odpowa znym Z .t o
em
OC o u. CZUJą .niekł~n:aną życz)i\~OŚĆ gospodyni i
Jeden z glównyc~ kanadyjskich ośrod- hazardowych i „automatów szczęścia" na- ~~~ się li nieJ w d~mu ni.e .nudzą, chętniej
k.:nv handlowych, miasto Montral, znane łożono wysokie kary, a gdy to nie porno- 'rocą nawet d•. na1bard:-1e1 s~romnego do
l:y.i? wśród sfer plutokracji z licznych ja- gło, zaczęto karać również hazardzistów. ~~~Gdy n.at~~~ast wyni.osą zoł~dek przeĘkll: gry hazardowei·. żądza łatweao zdo- Nie wiemy czy crrzywny te wpłyneły na
"~a~y 1 • 1 a nowycll P :)tel\ to mote
.
.
.
b
'
b
•
.
rówmez wrocą aa
. l t · l
t d
b~ c1a p1emędzy opanowała ludność do te- umoralnienie obywateli miasta Montreal 1
.' • e. rne: 1 ę nie, ) O w e Y
go stopnia, że właściciele lokalów, licząc 0kolicznych osiedli. Z ogłoszonego nato- skro2my tryb zyc!a Im ~:e w.yst~rc~y.
s:ę z tym nastawieniem swej klienteli, u- mi2st pod koniec ub. roku zestawienia bu~cąc zorgamzowa.c sol~i~ zycie towan:;Eszczali wszędzie tzw. „automaty szczę- I dżetowego widać, że grzywny na hazardŻi ~P'ski_e •. za~tanówmy się n~Jptery na~ mościa". Władze Montrealu postanowiły wy- stów stanowiły dla miasta poważne źró- ~v~';o:~~ami nasz~go bucl~etu . . ?bliczmy
powiedzieć wal kę• demonowi hazardu 1 któ- alo dochodu ' dzięki któremu wpływy ka- · 1. rne
. Y k 0 do~ładme, by me rob1c długów
'upowac nai
· t
ry wszechwładnie zapanował 1nad umys!a sv miejskiej zwiększyły się o 30 proc.
pł rat. f• kt'
~re ~· t a'k przecie
1 d . t b
er.i obywateli. Na wtaścicieli jaski11 O'!er J
Ję zie rze. a s ac1c.
t~yslmy wszyst1:>
ko dokładme, aby potem me trzeba oszczę
dzać na rzeczach niezbędnych, a to są bar
dzo ~rzykre komekwencje. Przy pewnym
sprycie gospodarskim ograniczyć wyda1tlki
ni~ ?ę~zie rzecz~ bardzo trudną. Tym bar
dzie.1, ze zagrarncą bardzo rozpowszechnił
się d:!ś zwyczaj przyjmowania herbatą po
kolaCJI. Dlaczego i u na:s nie m iało by się
.
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Przed z górą ~O Ia!y Bu.łga~ia i Serbia t:!'J, pod~isany przez zai,nteresowane strony w dniu 3 marca 1886 roku, zawierał
ku wojska serbskie pod wodzą króla Mila- 1'cdi:-n 1'edyny artykuł tei· treści:
na były zaledwie o 30 km od stolicy But„Pomiędzy Serbią i Bułgarią został
garii, Sofii, gdzie panował książę Aleksan u;,tanowiony pokój".
der de Battenberg.
]Est to bezwątpienia najkrótszy traktat
W Sofii gotowano się już do przyjęcia 1 pC'hojowy, jaki kiedykolwiek zawarto.
zwycięskich wojsk serbskich, gdy nieocze
k:wanie nadeszła wiadomość o zwycięst wie Bułgarów pod Ś l iwnicą, które odwró
c::o zupełnie szanse kampanii. Wojska bul
krzywym zwierc1· adłem
garskie pod wadzą księcia Battenberga
puly niepowstrzymanie naprzód.
Po zajęciu miasta serbskiego Pirot,
ope.racje wojenne zostały zatrzymane na I
s~ u1ek interwencji wielkich mocarstw, głó /
\'il!ie Austrii, która obawiała się wzrostu/
ro"ęgi bułgarskiej. Dyplomacja mocarstw:
zaczęła przemyśliwać nad formułą pokoju, j
n·"Żllwą do przyjęcia dla obu stron.
W
n.yśl bowiem życzeń głównych zainteresoSŁUCHANE wanych mocarstw w wojnie tej nie miało
być ani zwyciężonych ani zwycięzców.
PERSKA LEGENDA.
ż~·c.ra jednak z formuł
opracowanych
Stara perska legenda opowiada o pew- przez dyplomatów nie zyskała aprobaty
nym ogrodniku szacha, który w ogrodzie w ;;.dców wojujących krajów.
W końcu dyplomaci, zrezygnowawszy z
kró lewskim spotkał śmierć .
Natychmiast pobiegł do palacu i, pa- pumpatycznego stylu aktów 'dyplomatyczdając do nóg szachowi, zawołał:
r:Jch tego okresu, wygotowali dokument, I
- Władco, ratuj mnie ! śmierć za mną b~<. ~ cy un ikatem w dyplomacji. Dokument
goni ! Daj mi swego najszybszego konia,
bym mó.gł uciec przed nią do Ispahanu.
PROFESOR.
Szach zlitował się nad sługą i dał mu
konia, po czym sam udał się do ogrodu.
Wła~c;icie_Jka umeblowanych
pokojów I
śmierć stała tam jeszcze. Szach spytał ją : do pokOJOW1k1:
•
(
- Dlaczego tu prześladujesz moje słu
- Kasiu, czy pan profesor dostał już 'I
gi. Po co przyszłaś do mego 051odnika? śniadanie?
śmierć odpowiedziała:
- Nie wiem, pnoszę pani.
- Bardzo zdziwiłam się, wid::ąc go tu.
- To go zaipytaj.
W moi.eh księgach jest zapisane, że mam
- Pytałam }uż, proszę pani, ale pan Kto to? Zdumienie malca wobec dziwaczgo dziś zabrać w ISipahanie.
profesor też nie wie .
nego_odbicia.

1

,

I

po

Przed

PQ D

1

Kapitan w(v'.;: japońskich 26-letni ks. Takahiko Asaka wraz z 1 8-letnią hr•• Chikako
Todo w uroczystych narodowych japońskich strojach ślubnych, bezpośrednio po
obrzędzie zaślubin.
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SZCZĘSCIE
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CELINY

.Trzeba

było powziąć decyzję

i

przygotować

l

rozmai t<!

środki.

Stara Olkierska postanowiła nie wzywać do córki 1~
karza, -ani też miejscowej aikuszenki.
Postanowiła sprowadzić z Łodzi położną, która
nie
znałaby jej
osobiście i pomogła Halszce nie pytając
o nic.
Przejrzał.a więc dokładnie łództkie gazety i natrafiła .rn
takie ogłoszenie:
„Drzewińska,

akuszerka dyplomowa.na,

Franc i szkań

ska 14".
Akuszerka mieszkająca w niezbyt wytwornej dzielnicy miasta, była dla jej celów zupełnie odpowiednia. Posta•nowila nazajutrz pojechać do niej.
Prosto z dworca Ea1brycznego pojechała dorożką na
Bałuty. Dom przy ulicy Francisikański ej
miał wyg l ą:'I
nieszczególny.
Na trzecim piętrze brud·ny napis głosił:
„Amelia Drzewińska, akusze11ka".
Olkierska zadzwoniła . Drzwi uchyliły słę, a na prog;1
gruba i rozczochra·na ma,firona.
- Do kogo pani?
- Chciałabym pomówić z p.anią Drzewińską.
Drzwi otwarły się teraz szeroko. Klientka wyglądała
poważnie. Nie było powodu do podejrzliwości.
ukazała si ę

Stf;!HWWW81&

P ow ieść

.) )

Stara Olkierska weszła do ciemnego poikoju, usiadła
n,a krześle przy stole i od razu wyłożyła cel swojej wizyty.
- C zytałam w gazecie pani ogłoszenie i pomyślalarn,
że zechce mi pani
wyświadczyć pewną przyshwę„.
za
odpowiednim wynagrod zewiem.

- Czym mogę pani służyć?
Ol1kierska objaśniła, że mieszka pod Łodzią. Córka }ej
spodziewa się potomka, a.Je ze względów rodzinny.:h
pragnie, aby na razie nikt się nie dowiedz iał o tym wydarzeniu. Zresztą łatwo będzie utrzymać tajemnicę, gdyż
domek stoi samo~nie w lesie, a służb a została odprawiona.
Drzewińska zoibow!ązała się

i

pojechała

z

Ol1kierską.

d'o całkowitej
do Andrzejowa.

W dwa dni później H?lsz\a wydała na świat dzieck').
Poród był bardzo ciężki. Pomimo swego wielkiego doświadczenia,
Drzewińska myślała już, że nie da sobie
rady bez pomocy lekarza.
Na świat przyszedł chłopak, piękny i zdrowy.
Oszołomiona silnym narkotykiem, biedna Halszka zupełnie bezwładnie leżttła na łożu boleści,
nieświadoma
nkze.go.
Akuszerka zaopiekowała się pierwszymi chwilami
m.ałego, po czym oddał.:ł go w ręce babki, i - jak było
z góry umówione - wróciła do Łodzi.
Wtedy okrutne myśli poczęły na nowo dręczyć wyrodną ma(łkę. Pani Olkierska liczyła na to, że znieniwidzony zięć, któremu nigdy w życiu nie przebaczy, zginąć
może w gąszczach Liberii, ale dziecko było przecież widomym zna·kiem przeszłości...
Gdyby uwolnić córkę od
tego niewygodnego świ::id•ka, M10glarby może rozpocząć
nowe życie„.
Czyż by to wszyst·ko było mo żliwe ? „ Owszem, jedynie pod warunkiem 0kłamania Halszki, która leżała tcr:'.lz
całkowicie b ezwładna i nieświ a d oma„ . Olkierska widziała tego dnia w lesie Cyganów.
M oże zgodzą się zabrać

,-(edaktorzy: naczelny i działu politycznego - Franciszek ~robst; działu krajow~go i lokalnego - Roman Furmański; d ziału
- Klaudiusz Lityński; kroniki lokalnej - Fehks Bąbol ; za ogl"szenia ł ar!J.kUłY. reklamqwe OdP.. J. P.awlikówng,

;portO \~ego

dyskrecji

dziecko i
wsze?.

zaopiekowa~ się·nim?

I

wywieźć

stąd

je

na za-

Hals zce powie, że dziecko urod ziło si ę martwe. Czyż
nie uwierzy matce? Któż mógrby ją zdradzić? Nikt nie
wiedział o poważnym stanie Halszki„. Akuszer.ka, sowi„
cie wyna,grodzona, nie powie ani słowa„.
Ol·kierska spojrzała n.a dzie'cko,
maleń'kie, czerwone i pomarszczone.

leżące

w poduszc·~i

Serce załomotało jej w piersi, jak szalone.
Czyżby zdawała sóbie sprawę ze swego lotrostwa?
Pochyliła się nad maleńNagle powzięła decyzję .
stwem, zacisnęła zęby, porwała dziecko, które nie obudziło s ię nawet i zanio sł a je do obozu cyga11skiego.
Wrac.ając stam tąd do domu, oddychała swobodniej.
~ zła s.zyfbkim krokiem. Halszika wcią'ż jeszcze była nieprzytomna, pod silnym d ziałaniem narka.tyku.
Gdy się
01bu'Clzi, łatwo będzie wmówić jej bajeczkę nie będzie bowiem zdolna uświadomić sobie, jak długo była nieprzy-

tomna„.

·

Gdf młoda kobieta wróciła do pnytomn0ści, pierw·
sze JeJ pytanie brzmrało:
- Gdzie moje dziecko?!
Ma ~ka niezwykle ostrożnie opowiedziała jej bajeczkę,
uprzednio ułożoną.
Halszka długo plakala i rozpaczała.
- Trzeba zawiadomić o tym Grzesia
w

rzekła

koń-cu.

- Już to zrobiłam troszcz się o to ~

skłamała

stara Olkierska. -

Nie

Wydawca : Jan Stypułkowski.
Odbito w drukarni, ul. żwirki 2 w Łodzi.
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33371 961
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99174 254 476 87 773 967
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626950
732 22161
37 57221
842 332
9764
21173
290
chorób skórn. weneryczn. i seksunln.1376 20155
498 850
457 596
1
TRAUGUTTA 9 fr. I p. tel. 262-98. '. 636 737 23075 377 458 569
870 24335
- l · od 8
9 wiccz 1 493 557 655 882 971 25492 525 915 26152
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wyprze wieczne p1oro'
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P. O. Kunkel 1 Fr. Białota z Krakowa
· 343 997 28034 231 33 81 365 442 605 823
·
·
oo!. 81 920 -29586 605 917.
donoszą o ciekawym wy.nalazku swoim,
5- 6 w.
patentowym R.
30003 251 300 67 4 19 40 558 60 640 977 1 opatentowanym w
Za .freśt oalotzeń
UR
96 3\ 105 22 256 464 69 815 91 966 78 P. Idzie tu o maszynkę do pisania szczeg61
r~dalu;ja
m ed
32C69 98 41 I 533 768 33069 103 84 263 nie
rozmiaru
jej wynosj
,_
.
22 cm, W)SO
' .k ś c' 3 cm, szer? k o~' ć
spec. chor. wener..
se"sualnych
I s kó rnyc h· 353 413 501 667 34104 220 659 35000 153 ; b ow1em
375 640 878 957 36768 71 931 37170 91 331
11
CEGIELNIANA 11,
tel. 238-02, 68 417 35 38291 333 6~ 618 843 995 39160 4 cm , a zatem format 1est tego rodzaju, ze
Przyjmuje od g. 8-12 i od 4-9 wiecz„ w niedziele 495 .554 624 797 801 991.
naprawdę można taką maszynę nosić W
i świeta od g. 9-1
40030 129 65 246 88 550 58 680 710 29 kieszeni.
choroby Skórne i weneryczne
29 973 41041 78 85 110 22 434 873 91 1
M
k t
,·
ł
ff b t
.żWIHKI i c,
tel. 128-75.
~
U B I C ~ 806
96 42220 344 438 820 43251 540 4>tl87 441 1 . . . as zyn ~ a za~ tera c.a Y a a e, urno
od 7 - 8 rano I o~ 5 - 8 wiecz.
ee. chOrób wenerycznych i seksualnych 1 549 875 45003 35 163 375 513 98 630 33 97 zliw1 a, -~d a~11en: wyna_lazcow, taką samą
69.
t el. 143-12. 835 914 46166 914 46166 420 48 74 563 650 , szybkos c pisania co dotychczasowe maszy
Przeprowadzki

przy1m 11e
:·
. . _ : • • • • • • • • • • • • • • • ' w nie~zi.ele i św1eta od g - 12.30
„
Dla skornze chorych g. ambulat. od 10- 11
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nie odpowiada
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m d l
u( PIŁSUDSKIEGO

~~09~1~3~29~34~~0~~8ło8~~ 3~4J 6iio~~ ~~~-
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(róg Narutowicza)
1 5-8 w.
Choroby wneryezne. ~zopłciowe ł skórae przy1mu1~ 09 go.dz. ę-12, 13-3
50120 497 644 862 51096 255 304 96 465
w n1edz1ele I święta od 9-11 rano.
522 88 740 852 52704 4q 825 919 29 87
6-•a Sierpała 2,
Telefen ~ 11-33
Pr.zyjmuje od 9 - 12 i 3 - 9 w1ecz.
93578 703 849 52 917 540<:;8 I 02 367 68 70
r
433 76 11~ 21 855 55105 98 250 10 89 4z5
w niedzielę i święta
! - 12 w pot.
1
ł .
b. k 6
b 926 56094 476 747 510205 419 855 914
Spee. chor6b weneryczn„ me>czop ciowyc I I rnyc 158258 307 563 612 59133 65 297 596 812.
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PRYWATNA PRZYCHODNIA
1RAUOUTTA 8,
• tel. 1 ?9-~ 9 ,
600075 396 97 552 613 61086 105 35 442
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WENE 00Lu#~1czNA
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leczenie cbQrób

~
weneryc7.nych

I skórnych

~~~~R<l~~~~~Anl!~z~ od 9-1

O<l g.8 do 4

p. p.

Fanie przyjmuje kobiel.I. lekarz. PORADA 3 d.

D r t.ACiu NOWSKI
.,

Przyjmuje od g.
i

Uokt6r

POWHoCIL

PiOTRl<OWSKA 70,

FELIKS SKUSłEWICZ
1

tel. 181-83.
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choroby kobiece i P
c wo,
SOSNOWA 32 (róg Napiórkowskiego)

spec. chor. wenerycz., skórnych i seksualnych Przyimule od 3-1. oprócz P!<1tków. Tel. Z69·6t
ANURZEJA 5,
tel. 159-40.
DR. MED.
vrzrjmuie od 8 - 1 w pał. i od 5 - 9 wiecz.
w niedziele i święta od 9 - 1 w poł.
położnictwo i choroby kobiece
·z ••aµg;we
·~
!CWWW!
PIOTRKOWSKA
99
tel. 2 I 3 -66
1 m Ot
a
ze stały••
Przyjmuje rodziennie od lO- }.2 i od 5-8 wiecz.
~ tEi ~
~
łóikam•
11acho·
r\Ch na

uszr

IC

11

ROS I

g~rdło I •rolJI odde
Ili

: .otrkowska 67,

czynny c-sl Gabinet 1<oe11t11:eaa do wazelkich
ll•ń idJe~ .

Przychodnia Weoecologiczna

W•z•a•I• n•

orze!lwle-

"'•'••t•

PIOTRKOWSKA 88,

LECZNICA

PORADA

PIOTRKAWSiiA 294,
Tel. 122 39 (przy przysL traw. pabianickich)
lh,a razy <lziennie przyjmują lekarze ws7.y~tkich
" "rrjalno śn. GabincL deni. Wizyly na mieście.
W:;ulkie ialiiegi i an8lizy. Otwarta od ll do 8 w.

·UTOMA~":.

I

•

I
k~ze

tel. 143-63. 1
3 Zl.

1

K

Spec. chorób skórnych I wenerycznych
PIOTRICOWSiCA 90, tel. 129-45.
Przyimuje od 8 -2 i od 6 - 9 wiecz.
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s miejscami do leżenia

66 proc zniżki oraz pobyty
ryczałtowe w uzdrowiskach i zimowiskach
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· ód ź, PIOTRKOWSKA 6<
telefon 170-77.
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Informacje i zapisy

gardero~c: tap~zan. leżankę.
w niedziele i święta od 8 - 2 oo ooł.
-sta, stół. t11urku. stoliki radiowe sprzedam .a- 1 -- -· - -.. - - ---- - - - nio i na <hi.:odn}•cli warunkach, Kilil1skiego 1611 · U' LE\V .A ZNIM\l zagubione " ·ck ,ie na zl 340 w
1odcin kacli po .'lO z ł platne od l.VII. i 9.ł8 do 3.V.
J 'rz t:> źJz 1e.\;i.
- -· - -- - -!9.'.i9 z w rsta\v icnia J. fcl cz2ka z ży rem J ana
KURS DRUTÓW 10 złotych. Artystyczna pra- W·lera.
cownia pulowerów damskich i mcsl;ich wyucza
- - - -- - - - - -- -· 1
szydelkowania i na drut;11..h oraz haftów rccz- 500 ZŁ POŻY CZ KI, za staw, dobry pro cent, po1.v ch i maszynowych. Praca zapewniona_ szukuję. T elefon 147-65.
P.rz~jmuję roboty po cenach przys tępnych,
J<at1fmanou•:L ul. Zgiers!a Nr 16, pr. of. I p. POTRZEBNA ekspedientka do s·kla<lu wędlin,
m. 29~za~ł J;!rzezifiska 36.

J•

-

popularny

od 27/l -

Cltor. weneryczne, skórne i seksualn.?,
Spec.ialny gabinet koilmetyczny. .
I
Czynna od 9 - 21. Panie przvim. lek.-ko!:>1eta.

Pn1 leezalo1

.,, 1cg.
•
w s.o
1

,

rozpoczął

do Zakopan~eo
1

tel. 127-81

>-i r. p. iJ.30-S w. przJJ•. Or. ltallow•kl.

źle

r>ociąg popularny

I

ellewe fa1ta1

1

IFarsa
K. Laufs'a w reżyser•i E, Chaberskiego
,_Ważną ~zeczą te~trz~ d~nie
wracaj~,

CHWILĘ

dnia 15. .

f{ KLAC . .KOWA

Z

whielkkości, pisa ć m.ożna ~i:

w
jest
odpowie
(J111e1 s~tuk1 w odp ow1cdn1m czasie. Dyr. ~dk
D rok pod znakiem
o Twych
wyczyszczonych platerach Wcn towicz
nowy
uybach i lu~trach. t'lyn LUNA przy· i wesołej ·omedii. Autor ., omu w ariató w" nawróci im połysk i czystość
1··eży do rzędu tych szczęśliwych twórcó w,

Dr. med.

I

j

Wlecz., w ntedzielel745 809 902 62449 584 955 63707 38 806 j
od g. 10-12 w
' 937 64224 347 431 507 40 61 65014 96 5061
621 47 747 803 13 66065 165 463 627 754

p<>ł.

Długość

?

ZUt:I~
- i ~a.ra
.,, I ne

choroby skórno • wenery.czne
ANDRZEJA 11,
tel. 137-43
Przyjmuje od g I m. SO. do 11 l"&nO

·

Specjalista chor6b wenerycznyrh, •ehualnych i 1k6r.
nych. (Gahinet roentgeno - światłoleczniczy)

8-11łod4-8

świ:;ta

urzędzie

małego

Gustaw MARKIE\VICZ
Dr med Henryk· Ziemkew1ki

maszyny, tylko klawisz e maszyny ud e rzają
w papier, znajdujący się nawe t p oza maszyną. Pod tymi względami m a s zynka nowa przewyższa nawet dotych cz asow e.
Szczególne usługi mogłaby taka m a s zy n a
oddać w p o dróży z powo du małego rozmiaru i lekkości.
Zdan iem wynalazców, maszynka ta nie
powin na kos ztować drożej niż 50 zł. Tym
samym m oże się stać nie zwykle popul arną, a kto wie, c z y nie wyp rze n awe t w iecznego pi ó ra i a tr a me nt u, tak jak w ieczny kn orma ln_ej
ne pi óro w znacz nej mi erz e zrob iło kon kuty 1 o na 1uz nyc _ ar ~szac~, .ecz 1 w ks1ąz
rencję d aw n iejszym o bsadkom.
kach, notesach I gdzie za1dz1e tego potrze
Jest to w ka ż dym razie jeden z c ie ka w
ba, a lbowiem pap ierów nie zakłada się do
szych wynala z ków d nia dzisiejs zeg o .

I
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Borys
Karlofł !
,,SZARLATAN"
Nowa rola gentalnego

mistrza maski.

Na tle ciekawego eksperymen tu „wędrowne
go mózgu" który stał się tematem sensacyjnych
ar•ykulów osnuto scenariusz filmu pt, „SZARLATĄ.N". Wprowadz()!lo ciekawą intrygę miłosną i powierz-<>no opracowanie scenarius21a wybitnym autorom ameryka11skim.
Bohaterem filmu jest lekarz-fanat yk, który
realizuje teorię przeszczepiania mózgów za pomccą energii elektrycznej, za co zostaje pozbawiony prawa praktyki. Nieszczęśliwa miłość do
U::ochanej kobiety, swej asystentki, pchnęła go
następnie na drogę występku.
Rola Szarlatana jest popisową kreacją dawno niewidzianego mistrza maski, Borysa Karlof
fa,
Film jest śmiałym połączeniem nauki i sensacji filmowej, Możnaby ten film porównać
z „Pesteurem", gdyby nie to, że film wykracza
poza ramy repo1tażu naukowego, Możnaby ten
film porównać z „Frankensteinem", gdyby nie
to, że film jest sensacją stokroć m-0eniejszą. A
więc bez porównania. Film jest niezwykle
emocjonujący, równie sensacyjny, jak wzrusza- I
jący i ciekawy. Ogląda s ię g-o „ jednym tchem".
f rzyma w na~ięciu, J est ~ryginalny, .nie~an~lnu i nowy zar owno w sensre temat u, Jak i UJę
ci~.

N a całym świecie „Szarlatan" przyjęty

~!~.przez publiczność z niebywałym

zo-,

uichwy-

„Szarlat an u.każe się już dziś na ekranie ki-_
na „Pałace".
li'.~i )!~ trzeba ~~~ł,

l<tór ych utwory co pewien czas _
na
af1_sz. Tak ~1ę _ma r zecz z „Cio_tk~ l~~arolą , tak
tez S
1 z „Domem wanato w . T
ztuka t a grana w swoim czasie w
eatrze
Le tnim par okrotnie wracała na r epertuar. Obec
nie wyreżyserowal ją Emil Chaber ski, bodaj nai

stało się

śvietniejszy
far sy i lekkiej komedii. Ca
!ości na dal tonreżyser
beztroskiej wesołości.

Na Pier wszym planie postawić wypadnie
I-lan ne
Od pier wszej do ostatnie j sce
ny da la
grafomanki.
Warsza wie obecnie aż si e roi
d ó
d
I" w ·<l
o r żny ch omoros1YCl
1 ać zna
1 „autnre( .
lrn mita ar tystka d oskonale podpatrzyła jeóną z
nich i żywcem Przenios ła na scenę. Zwłaszcza
w scenie z pys znym w ujaszkiem
Clapsoncm
(kapitalnie zagrany m Przez K \\·askowskiego)
zbierała brawa Przy otwartej kurtynie. B. primadonna operetki p. Ka zimiera łforbowska zadebiutowała b. szczęśliwie w ro'·i komeJ io\ver.
Prześliczną p arę amantów tworzą p, lianka
Karwowska (b ohaterka „S trachów"} i Wlodzimierz Łozi ński, dziś już pierwszorzędny ama nt
sceniczny. W raz z Kwaskowskim wybuchy
śmi ech u wywołuje swą !?;1rą S t. Sielań skL Zair: i. jąco p otraktowali swe r ole pp. Ziembiński,
B rodzil1sk i i Zdanow icz.
Publi cznJś6 zaoelniająca widownię do osta tnich miejsc hu raganami braw przerywała grę
aktoró w. b awi ąc się wpros t znakomicie.
Nowy, p ięk n y suk<:es Teatru KameralneJl;o.

Różańską.
interesującą postać powieścioPi5arki
w

Czesław Napiórkowśki.

lelełeng
Pogote>wie MiejSJde 102-90
Pogotowie Czerwonego Krzyża 102-40

i 133-33
Pogotowie Pryw. Lek. Chrz. 1111-"
Str.aż Pożarna

tel. 8

Spvłcczna 197-65
~l-Pp~,cJ.Uwr~ze ~71„_62 -J

Ubezpieczalnia

_,,,.,..-

~r.

Ar ll

8.

•

SWIAT NA KLISZY FOTOGRAF CZNEJ.
XX·leeie Powstania Wielkopolskiego w Katowicach

Partyzańci chińscy

Niezwykła wierność

na

tyłach Japończyków.

v. ~wicach odbyła się zorganizowana przez Związek Powsta11ców Wielkopolskich na Województwo śląskie, uroczystość dla uczczenia 20-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Na zdjęciu - moment złożenia przez prezydium Związku Powstańców Wielkopolskich wieńca na płycie „N~eznanego Powstańca".

Uczestnicy kongresu C I E w hucie ,,Piłsudski''.

Chińscy partyzanci wysadzili na tyłach japońskich most przez rzekę Hsu w pobliżu
W domu farmera Lawsona, który był nie- miasta Szinjan. japońscy pionierzy zbudowali obok prowizoryczny most na podpo·
rach z podkładów kolejowych.
obecny, wybuchł w nocy pożar. Suka z rasy
owct.arków, która poprzedniego dnia sama
urodziła 6 szczeniąt szczekaniem i skowytem obudziła śpiące w kołysce dziecko, a
potem jego matkę. W ostatniej chwili żonie
farmera udało się uciec z płomieni. Wszystlde szczenięta suki spłonęły w sąsiedniej
stodole.

POLICl ~ lłTÓV.

Mały czyściciel

okien

Uczestnicy otwartego w Krakowie kongresu C.l.E., w przejeździe do Krynicy, zwie,
dzają hutę „Piłsudski" w Chorzowie.

POśWit;t:~Dif DOWC!liO l!IDiłt:hD

W e Włoszech rozdają podarki w Swięto Trzech Króli. Na zdjęciu policjant kic~_ ą
cy ruchem przyjmuje podarki od przejeżdżających automobilistów dla siebie i kolegów. Koło policjanta uzbierał się cały skład koszów i butelek.

Kan.:~laril lłz~szg Nł~mie«:ki~j,

Koń

Na balu

cow-boya

W · zakładz~e

fryz•erskim

maskowym dzieci

w Londynie
ubra
ny w strój czyściciela okien. Na zdjęciu:
Rezolutny malec chce za pomocą swej drabinki wdrapać się na kolana lorda-mayora
Londynu.
pierwszą nagrodę otrzymał chłopczyk

uroczyste poświęcenie nowowzniesionego, monumentalnego
g.nacii'u kanceiarii Rzeszy Niemieckiej, która pomieści wszystkie urzędy związane
z osObą Kanclerza Hitłeł'a, jako szefa państwa (wodza narodu), szefa rządu, szefa
partii narodowo-socjalistycznej i najwyższego zwierzchnika sił zbrojnych. Na zdję
.ciu ,....... Kancler-z Hitler wśród robotników i r.zemieślnikó"'' którzy byli zatrudnieni
przy budowie. -

W Berlinie

odbyło się

„Cza odz~enskie

11

liń~e

..;>4·

Gwiazdka dla

dzieci w Jaworzrnie.
Amerykaf1ski gwiazdor filmowy, s-lynny cow-boy Gene Autry ma konia, który to·
warzyszy swemu panu nawet do zakładu fryzjerskiego gdzie otrzymuje pedicure.

W Rumunii istnie je sekta, która wierzy, że
jej tańce leczą.
Na zdjęciu widzimy taki
„czarodziejski" taniec. Są to skoki w uroczystym tempie, którym przypatrują się
leżący wokół chorzy.

ości gwiazdkowej którąurządziła dla dzieci polskich w jaworzyni~
Moment z Uroczyst
' p. Maria
· Mosc1c
· · k a. sowicie
· · o bdarowana dzi·a M r kia Prezydenta Rzeczypospolitej
a zon
·.;;..11.rn rado"cią dawała wyraz swej wdzięczności dla Dostojnej Protektor
t wa z prom1_...,.~...,
~
.
śl" ·
· A~:. t
N
,.,,
_
ki. W~Y Padłą Prezydentową w otoczeniu _uszczę 1w1oneJ w;1a wy. a P.t":--WQ
·
" ~l9n Pre7-y(\ęnti &P. ks. gz1ęl«tJ1 H1lmP.:<>la.

Czy

jesłel

c łoukiem

iL_O.P.P~?

• " -+··'

h ' "(p"

dPoctczas popisów łyżwiarskich
ł

··t · :?~ --'

na szh:cz . ,
. · ' . . . . :i ·.JC;ttnre uatden
w Nowym Jorku ogólny aplauz uzyskał balet w stro1ach mdy1skich.

