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Poważny sukces gen. Garcii ~ali~

termin druku t

treść ogłoezefl

admlnllltra.cja nte odPowlada.
P. l(. O. Nr. 602.880
lpla\a :pool\owa 111aoso11a sot6wkt.
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Waleneii

WA:RSZAWA), 20.1. - W dzisiej~zym w· 2.000 zł - 4091 4511 8 84210 89088
pierwszym ciągnieniu Loterii Klasowej wa--f 90402 131702 132 106
· ·
żniejsze wygrane padły na następujące .nu-).
1000 zł - 1205 1649 3606 37840
mery:
58i188 62414 58096 68599 817185 80098
25.000 zł -.129629
.•
. 94282 9601197349105940 1069119:1219fl8
15.000 zł - ·27123
;t25'548 153869 156602 157296.
~
~·ff-i
Oddziały armii Maestrazg, minąwszy Mi-,
Cze;~ony prezydent Compainy~ mi~ł
SALAMANKA, 20. 1. - Komuni.kat ranbell, zmajdują się obeonie w odległo~o1 n~mawiac zgromad~onych na nair.adz1e mi5.000 zł - 31298
-<
•••
· • •
kwatery głównej wojsk gen. f ranc_o don o~ 26 km o.d Manresa. Na odcinku poł.udmo· . n~strów, do .pod~ama Barcelonf. 1 :vycofai:
si, iż oddziały narodowe prowadziły dalej wym nie,przyjaciel stawia o.pór, będz~e r;iu- . nia w~~ystlk1ch sił do Walenc11 1 Nowej
/
1
natarcie na wszystkich odcinkach frontu,
jednak
przed sil·nym •nac1sk1em. Kastyl11.
.
posuwając się na1
przód. Na odcinku północ
nym zajęto Tarroja, Gras, Lamor;ina, ~edo wojsk narodowych.
z Walencjiangiel_sk!;'n na!do pokładzi~
Marsylii gruOCHOTNICY ODJEżDżAJĄ?
~a o~Y'\lateH
krą'
~j
ł
Prenanosa, Trulls i Tudela. Na odcmku
WALENCJA, 20. 1. _ Wcz.o.raj 2900 z~wmka „J?evonsh1re '· w Walencji bo.&
~ rodkowym: Malgrat, Cumills, Olujas, Veciana oraz szczyt R.ocapbna. Obsadzić zdo ochotników z brygad międzynarodowych wiem panuie głód.
"~-~
wgdłodźt:ów żgdOlMlkitb.
....y
ł.:>no również odcinek szosy Tarroya-Calaf. wsiadło in a statki, celem udania się do
:
P.AiRYż, 20.1. „P.ari<S Soi1r" podaje grainci żydowscy chcą P11 ~ys tąpić od razu
Na odcinku południowym odniesiono rów- swych krajów. Repatriacja odby.ła się w o:1i e ż szereg sukce!5ÓW w postaci zajęcia becności pułkownika łotewskiego Jeske i je
miejscowości: Salami, Raclona, Jnacosa, dnego kapitana, członka komisji 'kontrolnej.
przeD~ ~
~
p
mza<CJI Gujany francusk1e1. 10 lutego wy
BERLIN, 20. 1. - Wedle sensacyjnego
,'.\rdena, Bonastre Torredembarr.
d-0niesienia specjalnego wysła,n.nika „Vol- Ministra Świ~tosławskiego. ' jechać ma. z. Fr.amcji do . Guja.ny ~ierws~a
Do niewoli wzi~to 1485 jeńców.
;
'
g.rupa 10 mzymerów, aigronomów, ltochmNatarcie na, odcinku andailużyjskim spo kischer Beobachter", wcwraj minęła jeden
ków leśnych i ohemi'ków. Wyj,azdy te kon
wodowało wiele strat po stronie przeciw- z punktów graniczny.eh w Pirenejach kolum
na samochodów ciężarowych, wioząca
tynuowane będą tak, że 10 każdego miesią
nika. Wzięto 428 jeńców.
„skarb Barcelony" do Paryża. Na skarb
ca udawać się będzie eto Gujany 111i'e'licz11a
ten składa się: złoto, dewizy, papiery wargnupa em1grantów 2ydows.kkh. O ile pi1erw
RANNY DOWóDCA.
sze próby będ'ą uwieńcmne powodzieniem,
SALAMANKA, 20. l. - Potwierdza tościowe, srebro, platyna, drogie ikamienrie.
eksperyment będzie kontynuowany 1 :rozsie wiadomość, Żf' w czasie ostatr.ich wal{ Waga transportu wynosi łącznie 73 OOO kg,
szerzany.
Ziemia w Gujanie francusddej
jeden z dowódców korpusu legionistów zo wartość zaś przenosi kwotę 36.865 miliojest 'b.a·rdzo b-0gata r uirod'zajnai. Wairunki
nów franków.
stał ranny w nog~ odłamkiem g.ranatu.
Ostatnie sukcesy ofensywy gen. Franco
kHmatycZ'Ile są dość dężki·e. Piel"'Nsi emi- - - - - - - - · • - - - - - - - zmu_siły czerwonych władc?w B.a:r:cel~y ~~
„KOMUNIKAT „RZĄDOWY".
BARCELONA, 20. 1. - Komunikat wywie.zienia złota w „bezpieczin1.e1sze miej
wojsk barcelońskich oznaijmia, iż wojska sce. Niektóre dzienniki francuskie domagapowstańcze rozpoczęły na nowo natarcie ją się od rządu, aby ;pok>żył are~zt na skarna odcinku Bellver, Segur, Argensola, San bie Barcelony i ustanowił na<l mm s~dowe
"7i~Ie.
tacoloma i Radona, posuwając swe stano- go kurarora.
wiska o kilka kilometrów naprzód, apłaca
COMPANYS RADZI UCIEKAć.
WARSZAWA, 20.1. - Wielki' zator Io 1Saperzy l!'ozbij:aj~ zator przy pomocy mając to dużymi stratami. Według komuniPARYŻ, 20. 1. - Pierścień wojsk nadowy ut-warzył się nai Wiśle prZ)" ujściu · teri:ałów wybuchowych.
katu, strącone Z0!5tały 4 samoloty powsta1i rodowych coraz bardziej zaciska się w okół
S~nu. ~skute'k zatoru p0:ziom wody .podRównież przy ujściu Raby powstał zacze.
Barcelony.
.•
.
ni6sł się Q 350 iem ponad sta~ norrna;lny. ~tOl1' długości 18 km a pod Baranowem ·Na froncie estr~:madurskim wojska! reA'kcja na wybrzeżu 1est wspi·erana
Władze wydały zauądzema ochronne 4 km.
'
publikańskie utrzym:>ly swe dotychczasoogniem powstaińczych krążowników.
Z'!ltory
te.
chwilowo
nie są groź,ne. ~ . l
we pazycje.
Wcroraj rtauka polsfui ~wi~ ł~~eusz 200 osób I ario na grypę
• „ ..
ZAMKNIĘCIE ,,WORKA".-~RI cześf
30-~la
na~J prof. UOJCteCh~ 'W Budapeszcie art•~
LERIDA, 20. 1 _ Jak podaje kor esświętosławsktego, rmnistra Wyznań ReligłJ
. .I
pondent Havasa, d;ień wczorajszy zazna- •
Koncert ch6r6w ladow1ch nych ·i Oświecenia- Publicznego, profesora
BUDAAESZT, 20.1. Pół miliiqna,
ruszy Y .
czył się poważnym posµnięciem się naprzód
BIAWGRóD 20. I. ._ Premier Stoja- Politechniki Warszawskiej i malromitego czyli blisko jedna trzecia. miesz.k.ań<:ów Bu
POZNAŃ, 20. 1. - W związlku z podi
niesieniem się. temperahtry rus_zyły lody
kolumn gen. Garcia VaHno, na odcinku środ dinovicz wydał w~roraj na zamku ·obiad ina 1izyko-ch.emilca. Uroczysrość j~bileuszowa dapesztu choruje na - grypę.
. kowym, oraz pomyślnym wyzyskaniem k\i- cześć min. Ciaino i jego świty. W czasie o- odbyła się na Zamku królewslnm . w War'P1r~eszł~ 200 ~&b zmairl'o.
.
n~ r~e.ce .Warcie. Od ?brzycka w dół pł~na, utworzoneg-0 o-negdaj na odcinku po- biadu zebrał się prztd zamkiem tłum oko- szawie pod protektoratem Prezydenta R.P.
Eprdemra szalegca od dwu tyg·odim spa. 111e JUZ gęsta kra. Poz10m wody nai Warcie
łudniowym przez gc.n. Yague, na prawym licznych wieśniaków, którzy, odśpiewali sze
Na zdjęciu - podobizna Jubilata.
ralifowała rupełnie życie miasta:.
podnosi się.
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Olbrzymi zator lodowy
na.

mil. Ciana

Obiad

brzegu rzeki Gaia. Kolumny gen. VaHno po
suni;ły się naprzód po osi linii kolejowej z
Cervera do Manresa. Za.mknęły one worek
na północ od drogi Lerida - Barcelona.
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pieśni ludowych i wykonali tańce. Go- ------------------------------------~-----------

ście wł-oscy,

wyszli

zmuszeni wiwatami tłumów,
przed zamek z zainteresowa.niem

ZASADZKA. WE WSI ROWY
Ro~trzyg,!'ięcie · w.sprawie ordynacji !ybor!zej
włościan myśliwymi.
n!!z~!~~.! z~~!~sk0c1_desgt0~_w1ad~latdeugż0egw~szoybs~tzukli0·te1r~i0st~nc1.n~ztw,~a~p.P0o1Kilka osób r annycłi~ .._
przysłuchując się pieśniom wieśniaków.

Krwawe starcie

poi•nformowanych dowiadujemy się, że spra
wa projektów nowej ord}'lllacji wyborczej
do parlamentu nie i1est wcale' przesądzona.
Z·najdują się one na warsztacie pracy. Kt6ry z proje-któw ostate-cznie zostanie wniesio·ny do las•ki marszałkowskiej oraz kiedy
to nastąpi, jest uza\eż,nioone od tego, jak
szybko oraz w jakich rozmiarach i formach
nastąpi konsolidacja społeczeństwa odnoś nie zjednoczenia.
·
Nowa ordynacja wyborcza, zdaniem
tych kół, w~nna się już opierać na mocnych

"'
lityczne muszą zająć wyraźne stanowisko
do tego zagadnienia.
A ponieważ ścierają się jeszcze zaipa·
trywa,nia - jaką ostateczną formę ma przy
jąć samo zjednoczenie - moment decyzji
w sprawie ordy1nacji wyborczej nie zdaje
;.ię być zbyt bliski. Niemniej jedna'k wiele
zależy od stanowiska i decyzji z jednej stro
.ny O.Z.N., a z dr.ugiej strony iP_olskich stron
nictw opozycyj1nych.
----
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SIERADZ, 20. L - Wielką sensację w zwanego ;,kotła" jedno ze skrzydeł myśliokolicach Sieradza wywołały krwawe star wych przeszło obok zabudowań wsi. W
cia włościan z myśliwym i , niileżącymi tlo 1tym czasie zupełnie znienacka wyskoczyli
Kółka Myśliwskiego we Wróblewie. Człon włościanie, uzbrojeni w kłonice, widły, orkowie tego kółka na terenie dzierżawionym czyki i kije i zażądali od myśliwych przer
we wsi Rowy gminy Wróblew zorganizo- wania polowania, gdyż ziemia jest bardzo
wali polowanie. W czasie formowania tak miękka i deptanie po niej nisz-czy zboże.
Równocześ.ne kilku chłopów rzuciło się · na
jedneg-0 z myśliwych p. K. z Próchna i ·POczęli go bić w nieludzki sposób. Na poMinister Beck

nie spatka sie z UIVlin1wem

Groźny opryszek Piotr Watała
ranng przfz polit:janiów.

P ARYz, 20. 1. - Z Moskwy donoszą,
ze ambasador Rze-czypospoliitej w Moskwie
Grzybowski, odbył dłuższą rozmowę z komisarzem spraw zagrnnicznych, Litwi1nowem, w czasie której omówiono wyniki roz- t:łcżko
mowy berchtesgadeńskiej oraz znaczenie
RADO~SKO, 20.1. Polkj i powiatu
wizyty Ribbentropa w Warszawie. Kwestia
radomszczańskiego
udało
się
uj ąć groźmespotkania imin. Becka z Litwi•nowem została rozstrzyg1nięta w sensie negatywJlym, ze go bandytę .Piotra Watałę, p oichodzącego
względu na to 1 że Litwinow nie .wyjeżdta z Radomska. Watała grasował w o'kolky,
na.padając na wło.śdan z bronią w ręku .
·z Moskwy.
Ostatniego swego na:padu dokon.ał na zagrodę włościańską w Sulmierzycaich
pod
Radomskiem.
Zdołano jednak zaa.ta,rmować postemwielkiego księcia Dymitra. nek palkyjny, 'który rorganizował pościg

la~a~~owa ~mi er t J!~rnt~na

PARYŻ, 20. 1. Znaleziono martwego w mieszkaniu w Clichy, pod Paryżem,
barona! Włodzimierza Wrangla, prywatnego sekretarza wiel'kiego księcia Dimitra.

'

.

Prezydent·R.P. p~~yjąf wczoJ1.lj na ~1'~iencji na Zamku Królewskim w Warszawie komisję główną Harcerzy - b.~ ~zestt1ików walk o niep<>dległość, która wręczyła Mu
pamiątkową' odz~kę honorową/Na zdjęciu Prezydent R.P. w otoczeniu członków komisji; prezesa -N.T.A. dr. HełczyiIBki~go, ppłk. dypl . inż. ~agińskiego, o. Marii Wo~lewskiej oraz . p.p. Rudnickiego i Olewińskiego

moc rzucił się brat pobitego zamieszkały
we Wróblewie. S to czył on fo_rma lną bitwę
z napastnikami zadając szereg uderzeń kol
•bą fuzji. Wówczas dopi-ern agresywni wło
ści anie cofnęl i si ę. Paru z myś liwych z da
Jeka wys t rze liło na pos trach, po czym ratowali się ucieczką do wozów, którymi
.przyjechali na polowa.nie.
Zajściem zai nteresowały s i ę wład ze po
licyjne.

Dolar 5.26

25

nie

Wa tałą . Osacza.ny bandyta bron i ł się,
ostrzeliw uj ąc gęsto polk jantów. Ci odpo•
wiedzieli ogniem, przy czym Wata ła zost:rt
poważn ie rain·ny. Przewieziono go do szpi-

za

ta la w Radomsku i us tawiono
przy jego łó żku .

posterunek

Równoc z e śn ie wdrożono dochodzenie
w celu us talenia kompletnej li,sty przes tęp stw groźn e go bandyty.

brn. Rada

Przyboczna
będzie rozpatrywała bu dżetu.

I

ŁÓDŹ, 20.l. W dn. 25 bm. (śro da) runkowo rozp o znać i uc hV':al i ć naw.a Ra da
Bank Polski no tował dziś rano dolary odbęd zie się ze'bra1nie łódzkiej Rady P rzy- Mie,iska z wyboru i że n a leż ało b y p;·zypo 5.26, funty szterlingi po 24.72, fran- bocznej dla załatwien i.a szereg1u pilnych 1 śpieszyć załat\\ ienie sprzeciwów wyborczyc h, aby umożl i wić szybkie zw olani·e tej
ki szwajcarskie 119.05, franlki francuskie spraw bieżących.
Miarodajne sfery samo rząd owe są zda- że Rady Miej skiej.
13.95, liry włoskie 16.40 (odcinki tylko .dO
100 liró:w)
· ni!1 że bugżet.na 1939/~ r. "".inna bezwa-

l

·-- mr. 2.

.,c
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A.

okrzyki konwojenta pociągu, wobec czego

PIOTRKóW, 20. 1. - Na szla•l<lt kolejowym pomiędzy stacjami Piotrków Moszczenica do będącego w biegu pociągu towarowego ws!Jwczyło kilku osobników, którzy poczęli zrzucać na ziemię węgiel, nie zwracając uwagi rta ostrzegawcze
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.W AR?ZAWA, 20. 1. -

Komisia inwesty-

nanscrwamu inwestycy;nych robot publicznych na nadchoązący oknes inwestycyjny.
Rcfcrenkm będzie poseł Bruno Si.korski z
Pozn.ania.
i
Ró\~nocześnie dobiegafo k?t1Ca prace n~d
, szczegołowym planem techn1Lznym robot,
j które mają być wykonane w ramach ogólneI

arZODyCh j
Z Bia1egostoku donoszą:
kowej zaświadczył niezgodnie z prawdą \\ !
Były lekarz białostockiego więzienia pisem~ym _o:z~czeni~l. lekarskim,. że stan i

I

Dlme10
tJ~
ma
wy łurne ~m~ita. iriełił o
po sl,ich
chemicznych?

61 razy przez Atlantyk
przcp g . i m.·s ,,Balorg"
•

1ic wgroki IR

azoi

g. 12 w połudBie Sąd Grodzki w Ztd<'.
W motywac11 W) roku Sąd ozn:ijmil, ze o,karżeni
rz,u \\)dał 1\ )TO W proce~ie O uchial W otrajku oku- roootni1~Y dopuśrili się prze~tę}HlWa użycia przemO·

p111°yjnrm. Proces tocz)ł oię wgrótl ogólnego znintt"·
resowania 1girl'Zan, szczególnie ~fcr robotniczyd1.
Ookadou):',i, j:ik 1w,ł:twaliśmy już, hrli rohotniry
firmy Wykoiiczalnia „Ilzura". Zasit><lli oni uli ławie
oskurżon:d1 po:i z.arzutem wymustenia przy pomocy
fitrajku okupacyjnego w pamiętne dni walk o Zaohlie współwb;cicic\a fol>ryki i jej kiernwnika ad·
ministracyjnego I\olauryrego Szylaka do natychmiastoweg0 w)1>ła.·~1ia tygodniówki i cofnięcia ograni<:zenia dni pracy. Pocią~nięty róvmież 7.0Stał clo odpowiedzialności kierownik Związku KJBb(}Wego, I'a·
weł h.ardter. o ~~ lie. ~ohotników do strajku.
Sąd skazał: Joze(.a MarcTftJalrn, Romana Kardaka,
Stani~awa Galanta i Józefa SzC?,cpańskiego po il'Wa
tygodnie aresztu i z:wrot kosztów ~ądowych, zawieu0ając wykonanie kary na dwa lata.
Pawła Karchcra 0 d zaI'Zucanego mu przestępstwa

cy, gdyż tak rozumie Sąd !'iajwyż,zy ~tr:ijk .okupa.
ryjny wymuszenie pr1.ez to od fahrylrnuta zaopokojen•ie swych żądań i dlatego wydal wyrok skazujQry.
Ponieważ nalt"żała się tygoilniówka rohoLni~om, faIHyknnt nicprnwnie ograniczył dni prary i robotni-cy
mieli prawo się domagać za,pokojcnia tych iprete-nsyj om-z przez to, :ie podczas strajku robotnicy Z&·
chowywali oię spukojnie 5'd uznał za stosowne wy.
kcmanie kary 1.itWiesić.
Pawła Karchera, kierownika Związku Klasowego,
od zarzutu podżegania cm 'trajku Sąd uniewinnił,
łdyi;, ~i:ewó~ sądowy. nio wyja,:,nil i nie ustalił do.
5lafe'l'Zme w111y IJ karno fi: •
Od wyroku tego przysługuje apelada.
POWRóT DYR. CEZAKA.

Dyr. Cezak, którego latem ubiegłego roku przeniesiono na stnnowi;;ko naczelnika Wy(lziału Szkól
Sąd uniewinnił.
Zawodowych do Brześciu nad Bugiem, obecnie p.o·
wrócił do Zgierza, aby objąć z powrotem kierownictwo Gimnujum Kupieckiego, którym od powstania
5 ~ 'PR.WAŁA ondulacja z modną frymrą. opiekował się i prowad..Uł. Dyr. Cezak rozpoczął już
Trwały watek zl 3 „Czesław", Kilifrskiego 199, wykłady.
·
Po"Wrót dyr. Cezaka >potkał się z żyw1;1 radcfrią
tel. 193-24.
rodz.iców i młodzieży Gimnazjum Kupieckiego orn~
ANTONI MICHALkK - Sz. Zgierska 4, zgubił licznych. jego przyjadól w mie>cie.
7egitymację służbową nr 5303, wrd. przez Dyr.
I(. E. Ł.
KRADZIEŻ.
·
Onegdaj podczas jarmadrn, w biały d2icl1, niePRZYBŁAKAŁ się Dies wilk. Do odeb.rania za znani ~prawcy ograbili miet-~l,anie ~iktura Gibk.iege>
zwrotem kosztów Chojny, ul. Warne!lczyka 31, w śródmieściu przy ul. 0L"licz - Dn·:;zera 6. Przy po.
w sikl-epie.
mocy dobranego klucza lub wytrp·ha dosiali się
pocl nieobecność mieszkańców do micFzkania i po
CHŁOPIEC potrzeb11y z wykształceniem śre splądrowaniu l;kradli radioodbiornik wartości 250 1J.
Zuchwała kradzirż wywar;a w mie;,~ie zrozumia.
dnim do zakładu blachars'kiego. Kaucja 50 zł.
łe wrażenie. Polirja szuka sprawców.
Oferty składać !;Ub. „W. A-' '

J·.

•

'

obcc111e tylko ten motorowiec kursuje stale
między Gdynią i Nowym jorkiem, podczas
gcly bliźniaczy M/S „Piłsudski" odbywa
wycieczki dla turystów amerylkai!skich po
egzotycznych wodach Ameryki ,srodkowe1'.
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Rybacy bowiem zarówno zawodowi, jak i
amatorzy nie mogli dostać się do ryb, pły
nących wolno, ani też do s-krzyń z rybami,
umieSZC'Zf''1VCh V wodzie.

„-..

Stan poge„y

ŁóDt,

'li

dni.
l.edzl.

-

biegłej najniższa ciepłota wynosiła plus
2 stopnie. Ciśnienie baromctry~zne wzrosło

·

zadecy d!11•e
••IC• POZllA Nl9'1

ł

•

a

t
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niezdolna do z·rr·a
I
li

IEJ

do 752 milimetrów. Pogoda utrzymuje się
W środę, dnia 18 bm w sali kina „Nowopochmurna i dżdżysta.
ści" przy ul. Kośc iuszki 14 miało
o<lbrć się
posiedzenie Rady Miej•skiej m. Pabianic. PoSłabe wiatry południowo-wschodnie.
rz ądek dzienny Przewidywał poruszenie i omówienie wiele poważnych spraw miejskich.
Zapowiedziane wYżej posiedzenie nie moMARYNARKA WOJENNA JEST DLA gto się właśnie ocfbyć z powodu braku quorum,
KRAJU żRóDŁEM KORZVSTNYCH PRZY bowiem na wyma_'l{anych 24 radnych przybyto
MIERZY I DOBROBYTU DLA SPOŁE ich za'·edwie 19. Posiedzenie to odbędzie się
przeto w drugim terminie we wtQrek przyszłe
CZEŃSTWA.
go tygodnia i wówczas obrady toczyć się bę<lą
oraz •J>odeimowane bedą uchwały bez względu
na liczbę obecnych. W ten sposób wa'inymi
bierali rentę. Sprawa ta będzie s~czegóło ~prawami miasta decydować będzie garstka kil
kunastu radnych, którzy nie mogą reprezento·
wo zbadana.
wać wszystkich odla1111ów i warstw społeczeń
Na tym porządek dzienny wyczerpano.
stwa pabianickiego. Obecna Rada Miejska m.
po zdekompletowani11 iei przez wyrentę WYSOKIE WYNAGRODZENIA W SPóŁ Pabianic
stąpienie frakcji Stronnictwa Narodowego i inKACM
nych radnych jest tworem sztucznym i jako
które nie wypłacają dywidendy.
taka winna być jak najrychlej rozwiązana, aby
1WARSZAW A,. 20.l -:- Na posiedzeniu I t. z.w. stan n.i~c.zxnny. W wku 1933 odsetek
wczorajszym komis.i a budzetowa Senatu za-. takich prze111cs1 en w emeryturach cywilnych
WAl,SZAWA 20 1 w z . · b d
ł
d ustąpić miejsca Radzie wła~ciwej, o<lzwiercia·
·
·
b d · t'ow emery t ur t· wynosi·ł 6 . 15 proc. ca Iosc1
· · przen1es1en
· · · na • prze,"odni'ctwem
'
or aJ o ra owa a po
· · prz-e tllającei faktyczny stan rzeczy i zdolnej do
łatwtła
pre1·1minarze
pos.. ·Leehcruc
· k'icgo 1com1sJa
. u ze
}'d
ki h 'i pensy3.. em ery t urę, na t om1as
. t w r. 1936
dt on d o, mY ·ło\'o-hantll·owa
'
zaopatrzen, ornz
rent
mwa
1 z c
spa
kt'·~ r
1
·
OOb
· · cl l
.
• ." "
, o~ a cnpat rz:v.1a rz& dflWY twórczej pracy dla dobra miasta i jego miesz·
·
· ·
S prawoz dame o prehmmarzu ernery,ur 1 za- ,:J J?r?c . . . ~cnie ie na' z.acz)'.na. coraz ~'Y projekt ustawy 0 poroz1imie11iach 'icartelowych kańcóW·
opntrzeń _złożył!! se_n. ?z.eląg<?\''.ska,
.
d~t111e1 dziar~c moment os1ag1:11ec1a g~amcy:
Projekt ten refe-rował pos. Sikorski. Przed
nie
istn
i
cie
Obecrne
JtlZ
zagad111ewieku,
a
takze
zły stan zdrowia, tak ze np. [ omo',„i·eni'em szczego'ł'
dawca z1·ius t ro
WANDALIZM PODCtIMlELONEGO
•
·
tó w. D e.k ret.em ~ ;. 1"37
· 1·ismy
·
k I 70
· wał fałokształt
"
,
ow s Prawoz
me
t. zw. młod ycb emery
"
mic
O• ·o o
proc. przeniezagadnienia
kartełowegQ w PolOSOBNIKA.
P_rezyclenta R P_. z ~n. 19.1- 1.9~8 r. rozc1ąg s1en n_a emeryturę z powodu złego stnnu sre, !'twierdzajac, :ie po uwzględnieniu dodaNiezwykłego i zaslul':niącego ze wszech
n1ęto . moc obow1ązu,1ąca pr~ep1s?w 9 zaOPi;l- zdrowia. .
.
. ..
: tnich i ujemny~h momentów w tym zagadnfoniu miar na potepienie wanda~·izm u dor.nścit sic mie
trzemu emerytalnym funkciona_n uszow panOd rol,u. 19~6 me WJ?rowadzilismy :io- , zciecydowanie przeważa moment ujemny W dłu ~zkanicc Pabianic - nieja1ki Lipif1~ki franci~zek
stwowych i zawodowych wo1sko':"ych na wych ogrnniczen wydotkow na emerytury,' giej · drsku~ii ·zabierali głos nie al
lat 26, zam ieszkały przy ul. l311gaj 22. Oto wy.odzyskane ziemie śląska Cieszy1isk1eg0. Oso ale przeciwnie ~·prowadzamy pewną poprn- • c;Jonk~wie komisji, przy czym w:vscy ~~~l mieniony,
podchmieliwszy sobie w jednej z re
1. slawiciele rolnictwa k~nstatowali 'szkodliwość
by zaś, I tórym przyznano zaopatrzenie eme- ·wę bytu emerytow.
.
stauracji. wys zedł w porze nocnej na ulice Ko
rytalne przed 1.10 1938 r. przez .władze r~Na tym rozprawę nad emerytur:im1 wy-' lrnrtell.
pernika i w przystepie piJackici:o zamroczenia
p_ubliki ~zesk~- dowackiei, a ktore '':Y•_kazą czerpano.
•
Jako drttgi punkt porz~dku dzienne~ rozpa- polarna! 23 nowoposadzone Jednoroczne, czy
s1ę po~1adan1e1~ obywat~lst;'.a ~ol._s.~IC!"t'>..?
f trrwany byt rządowy projekt ustawy o zmianie
·' ysok~sc_1 'o RENTY INWALIDZKIE I RENTY ZASLU~ i ro41porządzenia Prezydenta R, P. o ograniczeniu C:•·;uletnie drzewka uliczne, które byłv m;dob<l
otrzyma1a zaopa~rzente \\
te\ ulicy. Lipiński lama! iedno drzewko po dru
.
żąNYCH. .
.
i nadmiernych
wynagrodzeń w przedsii:bior- i:lm
proc. zaopatr2<!111a e~eryta!nego, p1zyzna~e
kole ino i dopiero gdy ziarna! 23 z ko'-ei
go im przez wspomn1am· wład ze po przeli- · . N.ast~prne pr.ehmm~rz bttdzetu rent mwa-. stwach.
czeniu n ależności na walutę polską.
„
'hązk1ch 1 pensy1 zasłuzonych zreferował sen. !
Referent tego projektu pos, dr Machlejd pod drzewko z.a11.1ważono go i doprowadzono do ko
W Polsce w 1934 r. powołano do zycla I \Volt.
.
.
.
kreślił że ustawa zmierza do ograniczenia nad- m'sc;riatu policji.
państwowy zakł~d emerytalny na mocy roz-1 !'iastępme. sprawozdawca omówił dztał pen miern~'.ch wynagrodzeń .;.,ładz spółek akcvjnych
SCHWYTANIE SPRAWCÓW KRADZIEŻY
porządzcni ą prezydenta R. P_. z dn. 21-\10 sy1, popi~ra1ąc proponowaną, przez pos. \Va_g 1i ni.€-wq>łacającvch dywidendy w ogóle alb:> dy1933. Zaldad 1en ma za zadanie w droozc ner:i .zm1ane tytułt! t~go dz1alu na. ,pensie widendę za niską
MlfSA.
Donosiliśmy niedawno o kradzieży mi<;sa, 11
kapitalizac ii fk~<1de~.: em~rytalnyc,h wytv„·?- zaslt~zonyc h". Qb1c~.1 sa_ ju ~cteran.i, od~na I
Po wywodach. referenta r.abrał głos podserzyć .Pcdstawc do. zasa~n·czei 'zm•any sysie~ i czen.1 order~m \'. 1!tu .1 Militari.' Krzvzem Za- kret.arz stanu Adam Rose który udzielił człon mianowicie c~terech Polówek świ!t ze składu
mu f;nansowe;:?:o, rmer~'.cmv panstwowych: za slug1 Z<_l dz1elnc1sc, .b. slkazan~y polityczni: kom komis ·i szere u ,n„;śniell.
in·r.:sa i wędlin Gutrego p.rzy ul. Monius:·ki.
Dzicki energicznemu dochodzeniu wlad;r, po
miast pokrywrn:a wyuall :u na emerytury z l~cze~tn1cv .walk o 111~~odl egłosc, odzn::iczeml D\·sku!'j~ nad });ojekt~m oclro~ze>no do następ
ogólnych dochodów bmli.ctowych. bl)dą on; Krzvzl'm N1cpocHer-ł.csc1.
„
ne 0 ' osiedzcnia komis.i
:i.:-v 1 n~·ch sprawcy tej krndzieży zostali ujsci.
wyipłac;ine ze skapitalizowanych . skłiide1{
Gen. Ma!InO\~'s.k1 zabrał głc·S w dys~us11,
g P
J•
Okaza li sit; nimi: Bednarek \Vachw z ul. Zcem ~rytalnych . Kon~ckwentne reall1.0»va111e prosząc pana 1111n1stra o przcprowndzcn 1e re
romskieg;o 9, Kinel Czesław. zrmie-~zk;ify w
podjętej refc11my zwolni po sze regu lat bud- wizji aktów tych osób, które pobierają zaSTOSUNKI Z RZESZĄ.
Żdia1 :ich gmin~· Widzew i \\'iel~irhki Tadeusz
·pai1stwnwy od
go
c„natrzcric jako uczestnicy walk o niepodleWARSZAWA, 20.1 Na posiedzeniu z Ka rn iszewic. Skradzione mięso spra\"CY krażarn emerytur.
głcść. Mówca bowiem utrzymuie, że nie lkomisii spraw za~ranicznych Seimu rozpa- dzieżv snrzedali skler>lkarzom we wsi PetrykoSen. Difnin(Y zapytuie; inki~ sumy byłyby \\'.szyscy <;l'~.srod \vch . osób 1.i.cczywiście o t~ywano wczora_i projekt ustawy o .rat.rfika- 1;; rod Pabianicnmi. Wszncy wkrótce odpowia
. .
• c.l l, umowy hanatowe1 z .Rzesza N emiecką :iać bcdn za to przed s~dem.
po'rzP1 1c, ;1 \l " wyrównnc do 1ednego pozw- 111ero~llef:łosc . w~,czylt„
mu c111ci'vt11ry oficerów 1c111rrytowa11ych
\\ oc\,)c ,,·1cdz1 P. w1ccm1.rnster Groc \'11- klon: rcfero\\'ał pos. R. S1korsk1.
przed l lute<••Ą 1934 i po tvm t erminie.
!'ki zaznaczy!, że sytuacin Nh1if.tcrstwa ~l;nr
Omówiono wyczerpninco całokształt sbWYNIKI OBLA WY.
Podse};.retnrz stnn 11 w Jl.1ini«terstwie S.kar bu jest w tei dzieclzinie ban.Izo trudnci.
snnl<ów henct!owych z Rzeszą, iak rówm~ż
One11:daJ~7ej nocv na terenie Pahi;in•c i obu Grorlyiiski: jeżeli idzie o dynami kc rozW k::tżdym razie nic i est rzeClą ciopnsz- przcminn, jakie dokonnły sic przez przylą
woiowa buclżefu emerytur, to zas tosowali ś- czalna, aby osobnicy, którzy w walkach o czenic b. A11strii oraz sytuację, iaika si~ wy- kolicy we wszyst•kich !lpelu11kach i re~tanra
my pewne hamulce poprzez zrcdukc:wanlc 1 nicpoclleglo ść ud ziału nie brali, a byli ska- łon iła po wł<.tc zeniu do Polski ziem zaolzia1i- c.inch dokonano obławy na elementy przcslGJ>cze. wkrvwaiace się na tutejszy m terenie oraz
zn;iczne przenoszenia na em,ęrytury poprzez zańcami politycznymi z innych tytułów, po- skich, a do Rzeszy ziem posudcckich.
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(-)

Prezydent Roosevelt przyjął wczoraj
ambasadora Potockieito.
'
_
(-) Marszałek sejmu prof. Makows.ki wy~~~~~Il jje~~.n~ap~s~~~e;J~ sejmu na ponieNa porządku dziennym tego posiedzenia
J.U~RZEJSZA KONFERENCJA.
, na!aą się prawdopodobnie projekty ustaw, oW d~iu iutrzejszym odbl(dzie się w inspekcji Pracowywane obecn;e w komisjach sejmowych.
P'..acy ~ierwsza dwustronna konferencja w spra
(-) Rząd polski postanowił w najbliższym
0
5
r\,\I<ie
pza
ar~u
.
regulamin
fabryczny
w
firmie
cza
: . oznansk1. Udział w niej wezmą µrzeds ta( it: otworzyć "onsulat w Klaioedzie.
wiciełe „Pra~y", „Pracy Polskiej",
ZPZZ,
-) :Równocześnie z wizytą v. Ribbentwpa,
Ch ZZ I Zw1ąz:k.u Klasowego
przybyć mają do Warszawy i Krakowa trzej
z dużym · t
·
szefowie niemieckich organizacyj b. żołnierzy
. .
zam eresowaniem ocźekiwane jest frontowych, a mianowicie ks. Karol Edward
wśrod st.ro n stanowisko inspekci·1· pracy, kto· re S
w s
achsen-Coburg.Ootha, gen. lians Ober'.indober
pra~ie Proponowanych przez firmę nowych i gen. Wilhelm v. :Reinhardt. Będą oni gośćmi
~a;cuz:~~~~ pracy - będzie miało zasadnicze polskich organizacyj kombatanckich.
(-) Sfery poinformowane stwierdzają, że
ODPISA
wybór JJ· Stefana Starzyńskiego na prezydenta
W
~IE. UKŁ~DU ZBIOROWEGO.
m. Warszawy został zapewniony. Kandydatura
frze.dsiębiorstwie OczYoszczania Miasta jego otrzyma absolutną większość zaraz na
·grz.i; ~ '·. Pwtrkowskiej 182 Powstał zatarg na ) pierwszym posiedzeniu nowej stołecznei rady
e ~ą an ~regulowanie wamnków Pracy i pia mieiskiej.
~Y r. zawarcie umowy zbiorowej. Postulatv roPopierać Ją będą: Ozon (40 gł.) ONR (5 gł.)
o:mcz~ Jednak .~drzucono co soowodowa!o za ł Str. N. (8 gł.), czyli minimum otrzyma 53
~~ rzen~e sytua~11. R<!b~tni~y podjęli strajk o- głosy, tj. o Z głosy ponad wymagalną absolutzek.acyiny, oowi.adamiaiąc 1ednocześnie zwią- ną większość, któ~~ wynosi 51 głosów.
W
.
.
W konseikwencJ1 tego stanu rzeczy· na 9
.
te.1 sprawie l~terwemowali przedstawi- ławników w zarządzie miejskim stolicy otrzy.
ciele ChZZ PP- R_uźniak. Matuszewski i Gorczy. mają: Ozon - 3, Str. N. - 1 I ONR 1 ·lawnita, kiórzy odb?I'. z firmą. wspólną konferencję. ka. Ze wz~'.ędów zasadniczych Ozon warszaw
zys a~o na niei zgodę 1 zawarto wklrr<l zbio- ski w radzie miejskiej - nie mote pertraikto~~~~~e'· z ottyłchczasotwle stawki a.~~rd~we zamie :'·ać z_ PPS, gdyż tenże trzyma z Bundem I
os a Y na s a e - tvl':odniowk1, 11regu.'·o- zydam1.
wan? sorawe urlopów, ubrań ochronnych itp,
(-) Wczora) wybuchł groźny poiar przy
Straik zlikwi-Oowano.
· n'·icy Piotrkowskiej 254 w jednopiętrowym budynku przemysłowym, ~tanowiący.rn . własność
NAUCZANIE W SZKOJ,ACH DOKSZTALL. Salbego, N. Kutner~ I ~raci Borenstein, ~ zai
ŁóD~.
20.1.
_cA,ł~~nC1_eHd.zi'alek.
23
bm.
_„_
mkow1an
o"'.an~k'~,
ta:~iarn~ .zarol:Ykowa „Piotr,,,
v vv
.
vu
a -przez
wlaśc1c1ele ::or:uewak i Krakow.$1
k1.
b'>Clzie się w Państwowej Szkole PrzemvslowoPo trzygodzinnej walce z o;tniem u<lało !Ile
-'!'echnicznej przv ul. Żeromskiei;o J 15 ·konferen straży pożar opanować całkowicie. Splonrlo
CJ~ w sprawie naucrania w s1kolach dokształ- iedvnle piętro farbiarni. Straty wTnosza 30.000
cai~c~~h z~wodnwych w Łodzi. Weimie w niei zlot:rch.
u<lzial m. 111n. kurator Ambroziewicz i ill";pekp
tor Komander.
. W czasie obrad rr.edyskntnwana hcd:>:ie kwe
Jan Sókołows'<i
stia wprowadzenia w szkotach za\\'odowvch do
Po d~uższej c~orobie zqiarł ś. p. Jan Suk.$ztalca iacvch w Łodzi systemu dzienne~o na u
czania. Dotychczas, iaik wiadomo. nauka w szko lk0Jows.k1, cistatn10 urzędnik Zarzadu Miejskiego w Łodzi, b. redaktor „Rozwoju" zalach te1:0 typu odbywa się wieczorem.
służony działacz „Sokoła" jeszcze z czasów
przedwojennych.
·
Odszedł człowiek nieskazitelny szlache.tny, pe,lni.ą ~wej duszy kachaiący P'vlskę i jej
\. :ws1.1!lk1·m1 sHami służący. •
Niech Mu Ziemia Ojczysta. ktora \a'.t mo~
cno i szczerze .kochał, le1k!q . będzie-

Dziś 0 godzinie 9-ej l ZYCIE PABIANIC
rano ter_nperatur:'-.w śródmieś.ciu wynosiła11:1.
m~e
4 . siop111e powyzeJ zera. W ciągu nocy u- I
U
i f s"~
~\ U
20. 1. -

i

sp

PRZEJ\\YśL, 20. 1. - W cikolicy Przemyśla stwierdzono, ~e grubość powłoki Jodówej nai Sanie wynosiła ponad 40 cm.
Faikt ten dał się we znaoki rybołówstwu.

Dżdżyste

wypad

°

WŁOCŁAWEK, 20. 1. Generalnym żna kupić towaru wprost z fapryki, bez po
przedsta·.viciclem po!~kich chemicznych ta- średnictwa Kolskiego.
bryk ka·rtelowych z Katowic, wyrabiająCzy w dobie, kiedy się tyle mówi . o kocych bczkonknrencyjnie t. zw. bici kryją- nieczności unarodowienia życia gospo<larGDYNIA, 20. 1. - M!S ,„Batory", któcą, jest żyd włocławski, Kolski. Z kół za- czego w Polsce, taki stan rzeczy może być
ry w tych dniac'i1. przybył do portu nowowodowych polskich skarżą się, że nic mo- na•dal utrzymany?
jorskiego zakończył w ten sposób swoją
- - - .0001--61-ą pod~óż przez Atlantuk. Jak wiadomo I

\\' rzoraj o

bł

::i.

u,

Zł
zdrowia w1~z111a Moizcsza Konw1scra wy-,
~aga udzielenia mu przerwy w odbywa1nm 1 O ZA T .AlłGU W Fllłll\IE

dr. Sergiusz Andrijewski na podstawie pra
womocnego wyroku Sądu Okręgowego odbywa obecnie w Łomży karę półtoraroczne ary na okres trzech miesięcy, podczas gdy
Ł.óDż, 20·1· -:-- Wcz_oraJ ~była si~ konie,go więzienia za popełnione podczas swego w rzeczywistości stan zdrowia Konwisera :
µrzędowania .nadużycia.
nie wymagał udzielenia tej przerwy
rencJa w ~ppawie zarr.iierzonei redukcn pona~
Onegpaj został on pod eslkortą w ubraSąd po przeprowadzeniu przewod.u są- ~~~/~.~~~~~;,~~~;,ik;kf~i ~~~~e~~~~·ci~~~~!ł~
niu arcs~anckim
sprowadzony
do
Sądu
doweg:o
i wysłuch;:Lniu stron dr. S. Andri- być ,,_
nrzeprowadzona na ok1•,es dw1u "'"godni.
„~
~
•J
OkręgowegQ w Białymstoku, gdzie zasiadł jewskiego uniewinnił z tego zarzutu. W t~·łe bowiem· c~asu .zabierze ' załatwienie w~zeł
na ławie oskarżonych pod zarzutem, że w dniach najbliższych zostanie on z powro- 1 kich fortnal_~ości zMązanych lze sprowadzeniem
. b' k
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Ł
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noweJ partu surowca.
.
. . dl
l:eIu os1ąg111ęc1a a• s1e ie orzysc1 maią - em przew1ez1ony
o w1ęz1e111a w omzy.
Przedstawjciel.e związków i robotnicy sprze
---ooo
ciw_L'·i się .gorąco redukcji na okres <lwutygodniowY, gdyż robotnicy otrzy•nlaliby jedynie zapom~ za dwa dni. . ,
W wyniku dłuiszych rozttlÓ\V firma wreszcie postanowiła nie zwalniać /robo tników na za
pomogę a jedynie p!"zerwać produkcie na wspom
niany przeciąg czasu z tym, że robotnicy otrzy
maią od firmy zaliczki. Tak,1 więc spór został
zlikwid'O\vanY.
łabryk

(-)

Zdarzenito

o

W Irlandii dokonano zamachu bombo·
wego
na
mały hotel
w miejscowości
fra lec,
gdzie zatrzymał
Sil( bawiący
tam na polow<in
iu
srn premiera Chamberlaina. Nie odnió:,ł on żad
~
nych obrażeń. Policja w Londynfe dokonał.i
•
szeregu aresztowań.
go planu sfinansowania robót w rb. Wydane
(-) F.rancia postanowiła utrzymać zasadę
zostało zarządzenie, aby ze względu na bar- nieinterwencji w wojnie hiszpańskiej, ze wzg!~
dziej ~\·utcczną walkę z bezrobociem poszcze o~ na kat~gor~czne stanowi~ko Chamber'·aina w
g.ólne J'.linistcrstwa przygotow. w ciągu mie- lf~J sprawie: N1ektó.re k?la trancuskle. domaga
sięcy zimowych cały swój aparat techniczny[ się okupo"an1a M111ork1 przez frarcię·
dla rozpocz~cia robót możliwie wczesną wio
(-) Rzą,d hiszpański przenasi większość
sną. [v\m. Skarbu zapewniło regularne uru- swych agend z Barcelony do Albacete i Ma·
chc;im1a111e !kredytów, zgodnie z planami, za- drytu.
tw1erdzonymi przez rząd.
(-) Rząd słowacki ks. Tiso podał się do dyn:·isji.
(-) Wioski minister spr. zagr, hr. <;lano
przybył <Io Białogrodu.
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y eh I at
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został 1 cy3na Se3mu z.bierze si~ w_ kc:1cu styczni~,
! aby rozp~trzc~ przedło~eni:a rząd?we o .sfl-

ooo

~" ?

IO wczesne uruchomienie robót sezonowych
zy zostaną powtorzone ę dy

k~nwojent strzelił '\~ kierun~u. napastni- 1
kow. Strzał okazał się celny 1 i eden z wir- 1
glokradów - 20-letni Marian Szczep.ański I
z Moszczenicy pod Piotrkowem zabity na micj·scu.

--

·

lłOZWIĄZA• IE!

„

-wszc'·kiego rodzaju męty społeczne. Jako najba rP. ziej podejrzanych za trzymano 5 osób, które wstały osadzone w areszcie mieiskim do
śle<'ztwa.

PODWOJNf DRZWI.
Moryc A<ller, zamieszkały w Pabianicach
przy ul. Warszawskiej 41. przemysłowiec zamekiował w policji, że do jego magazynu usiłowali włamać ~i ' złodzieje. Złoczyńcy usilowai1 :"•ywlercić dziurę w drzwiach, co im siQ.
cz;,śc10wo udało, lecz natrafi'·i
na p0dwóine
drzwi, które udaremniły ich niecne zamiary.

. GDZIE SIĘ PODZIAŁ TOW AR?
W fabryce Braci Zagó r01Wskich w Pabia·
nic.ach przy ul. ks. Piotra S.kargi dokonano w
dniu onegdajs?:y~ kradzieży towaru. Towar
t~n był własnosc1a kupcowei Edelztajn Mał
ki, zamieszkałej w Pabianicach przy ul. War
szawskiej 8, która straty spowotlowane kradzieżą Qł>litza na sume· ponad łlOO zł.
.
Zajdel Mateusz, przemysJówiec, zam1eszk.ał,v w Pabianicach .Przy ul. Konstanty
nowsloe1 35 t1onlósł Władzom policyjnym, że
111eznany sprawca skradł na iego sz:kodę wa
łek do osnowy wartości 3C zł.
·
- Zygmuntowi Krzymuskiemu, zamieszkałemu przy ul Młynarskiej IO skradziono
w porze nocnej z gołębni1Jrn 17 sztuk goł~bi.
W c wszystkich wyżej podanych wypadkach kradzieży policja wsz~zeła śłei:tztwo
mające na celu uj~cie sprawców.
PRZEDE WSZYSTKIM ~ śClGACZ,
A PóżNIEJ SAMOLOT;.
Grono obywateli Słarei;i:o -Miasta w Pabian icach, zgrupownnych w specjalnym kół
ku przy bractwie śv.'. Anny w parafii staromiejskiej podjcto piękną myśl ·ufundowan ia
samolotu sanitarnego dla Armii.
Myśl ta ze wszech miar szlachetna godna
jest realizacji i nikt temu zaprzeczyć n ie może. Chodzi Jednak o pewne skoordvnowimie
tak intencyj i proidktów iak również rfiar
spo!ec1eństwa pobianickiego.
Ogólf!ie wiadoma jest rzeczą, że obecnie
na terenie całego województ wa łódzkiego a
w tym i Pabianic odbywa się zbiórka ofiar
na ufundowanie pr7cz woiewództwo łódzkie
~cigacza dla marvn:irki wojennej imienia wiceprem\l'.ra inż. Eugeniusza· Kwiatkowsk iego.
Odpowiednia suma na ten ceł z Pabianic zebrana być winna i przekazana komitetowi
wojewódzkiemu zbió:tki w Loozi prz.M upły
wem roku bieżącego. Z tvch też względ0w
wysuwnni.c obecnie inkichkolwic.k innych pro
jektów ofiar na rzecz Armii nic jest wskaza:ie, bowiem catv wysi łek społccz e1istwa skierowany być wii1ien l!la zebrania jak najwi~
cr.j <?fi:ir pien i ęinych na ścigacza dla marynarki.
Przede wszystlkim więc - ścigacz, a póż
,ni~j d0Qiero1 ~amolot sanit.a rny,
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Po mnik Jerzego V

I.ondyński artysta-rzeźbiarz Sir
William G<>scombe pracuje nad
:wykończen.

pomnika zmarłego
króla Jerzego V, przeznaczonego dla miasta Liverpool. Odsło-.
nięcia pomnika dokona w liocu
P.ara ksii1żęca Kenłl'

-

W nim krew chorowitej anemicznej Zoi

-

po-

myślał.

- Gdyby wiedział, że jego d·rugi syn jest uosolbieniem humoru i zdrowia. Kwitnąca i piękna Dagny był::t
jego ma~ką - jednocześnie myślała Lucja, poirównują::
Olbu chłopców.
Lucja trwożnie obserwowała, że mimo usilnych stai najczulszej opieki, Dim.a nie tylko nie poiprawia1ł się,
ale po prostu ni1kł w oczach. Często w nocy zrywała się
z łóżka i .podchodziła do niego, uwarżnle wpatrując się
w jego ś l iczną twarzyczkę smutnego aniołka.
- Czyż naprawdę nie dane mu żyć ·na tym świecie?
Sprawia wrażenie małego skazańca - myślała trwożnie.
Opowiedziała wreszcie hrabinie swoje spostrzeżenia
i wątpliwości.
- Nie możn.a go co prawda traktować ja'ko chorego,
w każdym razie jednak jakieś niedomaganie trawi jego
or·ganizim. Trzeba koniecznie wezwać lekarza.
DoBagreokaj.a momentalnie zaprosiła specjalistę.
któr, zbadawszy dziecko, orzekł, że nie widzi nic groźne
go, prócz choroby :ingielskiej, na którą cierpi wiele dzieci w tym wieku. Hrabina uspokoiła się, ale Lucja nie dała się ta'k łatwo przekonać; czuła, że przyczyna leży
gdzie indziej i chciała ją koniecznie odnaleźć. Serdecznie
polubiła Bagrec'kich, przebaczyła Igorowi jego winę wobec córki, a pamiętając przyrzeczenie, dane księdzu świę
rochowS'kiemu, chci:ila z całej siły pomóc powierzonemu
jej opiece dziecku. W krótkim czasie w domu wszyscy,
począwszy na hrabinie, a sikorlczywszy na sł.użbie, zaczęli . się bardzo liczyć z jej zdaniem, cz.ęsto udając się do
niej po radę i wskaz{iwki. Najwięcej polubiła ją pokojt5wka Masza, wesołe i miłe stworzenie, której pieczy były powierzone pokoi~ Lucji i dziecka. Pewnego ranka,
gdy Masza przy11iosla jej śniadanie, zwróciła się do niej:
- Czy Masza z •1ała man1kę małego Dimy?
- Marfy bym nic znała? Pochodzi przecie z są·sie~
dniej wioski i były f•my przyjaciólkami od najmłodszych
lat. Grzech ją zgubił: Będąc panną, miał.a dziecko. Pa·ni
hrabina szukała mamki, ja ją tu flkierowałaim. Dobra była dziewczyna, .ale slabowita.
Kaszlała ostatn·io, mleko
jei zginęło.
Pani lir;lbina dala jej pieniądze i odesłała
z powrotem do cl0111L1. Nasza pani hrnbina, to istny aniQI
- o 'każdyim pomyśli.
- Nasza, napisz do Marły, jak teraz jej zdrowie.
- A po co? Jak '.:lna do mnie nie pisze,_ to po co ja
pierwsza maw pisać du niej?
rań

jej serce.

- Na1pisz, Masza. Ja cię proszę. To bardzo ważne.
- Chyba, że dla pani. To napiszę.
- Po tygodni1u ze wsi Górki, gdzie mieszkała Marfa
Czurakowa, przysła odpowiedź. Jej matka pisała do M.1szy, że córka jej Marfa umarła trzy tygodnie temu na suchoty.
Lucja z przer.aieniem stwierdziła, że podejrzenia Jej
były słuszne . Mamka zaraziła dziecko sucho tami i mał:r
Dima jest nieuleczalnie chory.
Zawiadomiła
hrabi·nę
o swym tr.agicznyrn odkryciu.
Bagreokaja z jękiem chwyciła się za głowę:
- Przecież doktór badał ją i uznał z.a zdrową - wykrzyiknęła - Boże, CJ będzie z Zoją? Trzeba go ratować
za wszelką cenę. Może jeszcze nie za późno. Tylko ani
słowa Igorowi. Biedn:-1 mój kochany chłopak.
Wieczorem zeb;ało się konsylium , złożone z cz terecłt
znakomitych profesorów z Moskwy. Siwowło sy sta ruszek
prof. Zwancew, pierwszy badał Dimę, uważ:tie wysłu
chawszy przedtem opowia:dania o chorobie i śmierci Marfy. Potem badali go inni lekarze.
Lucja to bladł.a, to czerwieniła się ze zdenerwowania .
Hrabina z trndem panowała nad sobą. Pa trzyła na lekarzy ze strachem i nadzieją.
I w ciszy przytulnego dziecinnego pokoju, przerywanej
tykaniem zegara, zabrzmiały beznadziejne słowa profesora Zwancewa:
- Obawiam się, ze .pomoc nasza w tym wyp.adku
jest zbyteczna. Biedactwo ma suchoty... Oczywiście zrobi.my wszystko, co do nas naleiy.„ Ale nadzieja, moim
zda'lliem, jest bardro n·iilda.
- P.anie profesorze'- mo.t na go wywieU na K1rym, do
Mentony albo do Kai1ru - rnzp_aczl'iwie wykrzyknęła hrabina.
- Nie potrzeba. Niech lepiej zostanie w Moskwie odpowiedział Zwa:ncewt nie patrząc na Bagrecką.
Zwróciła bł.agaln:e sp·ojrzenie na trzech milcz ących
doktorów, jalk'by u nich 'Cze!kając pociechy.
- Nic nie możerilY, niestety dodać do ·diagnozy kolegi - ze smu~kiem p_ąiwieqzi·ał m'łoayi ~\'le Już znakomity
dok·tór Kolcow.
' · · '· •
- rro znaczy, '!1Te ma "faCi.ncj naClziei - wyszeptaly
z·siniałe usta hrabiny.
- Niestety.
Krzyiknęła przerazliwie i straciła przytomno ść. L·ucj.1
rzuciła się do niej. Doktorzy otoczyli j ą trosk1 i wą opi ek~
Lucja ledwo trzy_m.ała si~ na nogach. Okropny ból rwal

Trzymała się

więcej, niż

r

jednak mocno. Czuła, że teraz
kiedykolwiek będzie po trzebna Bagreckim.

Mimo zast·rzyków, lekarstw i usi lnych sta rań Lucji,
dziecko nikło w oczach. A ze słon ec zn ego Capri przychod ziły pełne tkl iwo ści i matczynej tęsk no ty listy hrabiny Zoi, marzącej o chwi li zo baczenia ukochanego synka. Stara hrabi na nie m ogła bez łez czytać listów mło
dziut~j t'tlatki, która sam.a była wątła i delikatna jak
cieplarn~ kwiat. Przed Igorem ukrywano bezn adzie~
ny ~-tyna, lecz sam za czął s i ę czegoś do myśl ać, widząc pos tarz.ałą w ostatn ich czasach tw arz matki i wieczne zakłopobfiie posępnej Lucji. Całe godziny spędzał
w d ziecin4!'tK po·koju, wp atruj ąc się w przezroczys tą
twarzyctkę powoli gasnąc ego synka i serce ści skał 11"
os!:tf ból.
~
Ni e s zczęśliwy ojciec nie d o myś lał s i ę, że z nim razem
cierpi Lucja. B yła jed nak bezsilna i nie m o gła nic pomóc dziecku. Z bólem p atrzyła, jak z każdym dniem zbliżał się do kresu swego krótkiego życi a.
- Czemu pan i jest taka zgnębio n a?
Czy choroba
Dimy jest aż t.ak po wa żna? - sp y tał ją k i edyś Igor niespodziewanie.
- Dlaczego pan taik s ądzi' - w yj ą·ka ł a, u niikaj ą c jego spoj rzenia.
- Wi dzę, że co ś przede m ną ukrywacie. Ale ja mus z ę wi edzi e ć p raw dę. Ta n i ep ew ność szalenie mnie mę
czy. Chyba pani rozumi e?
Ach , j akż e ża l iej było tego czło w ieka, którego czekała niepowetowa:;a strata. Czasem jednak nmto wała ją
myś l :

-

To pom st a za

śmierć

D:igny.

Al e ze strachem odpędzała ją precz.
- Nie mogę tak myśleć. Sama ta m yśl jest wielkim
grzechem .
Chc ąc o s t rożn i e przygotO\\ ać Bagrcckiego, powied ział.a wymi jająco :

Dimoczka jest bardzo wątł ym dzieckiem i możnl
najrozmai tszych kompli1kacji, ale lekarze
robią, co m ogą . Nie trzeba nigdy traci ć nad ziei.
Bagrec•koj zbl.adł ja'k kreda:
- Więc z Dim ą .jest tak bardzo źle?
Utkwi·! w niej rozpaczliwy zwrok.
- Przepraszam, ale mus zę i ś ć, hrabina na mnie czeka - odw rac aj ą c s i ę, pow iedział.a Lucja, lecz Igor prawie brutalnie ~hwycił j ą za ręk ę·
-

się sp o dz i e w ać

,

f[11 l

l [J

~

Kratcczld.

* * •

Ostatnio zanotowano -szereg wypadków
śmiertelnyc'it, spowodowanych komplikajami towa1rzyszącymi grypre. W/.g przyJliżonych
oblic~eń wartych
na da'llych
bezpieczalni Spałęc~ej i wydziału szpialnictwa, państw._owej i miejskie.i pomocy
ekarskiej, oraz Jeikar.zy prywatnych choych nai grypę jest .w 'Stolicy. ok. 100.000
sób.

• '* •

Z k<Hkem grudnia u!Jiegłeg<> r-0ku Wydział

Wojskowy

Zarządu

'Miejskiego

zakoń

czył powoływanie mężczyzn, obowiązanych

w r. 1938 do odbycia pracy z tytułu zastęp
czeg·o obowiązku wojskowego. Powołani w
roku ubiegłym byli zatrudnieni przy robo·
tach prowadz01nych w formacjach w,ojskowych, przez Okręgowy Urząd W. F. i Zarząd Miejski. Ogółem byty czy.nne 24 punkty pracy, rozmies:icwne w .różnych dziel.nj...
cach miasta. Większość .powoła1nych pracowała przy robotach ziemnych. W miarę moż
ności wy.korzystywano specjalne kwalifikacje powołanych a przede wszystkim stolarzy, ślusarzy, murarzy itd. Os·iągn.ięte wyini·
ki pracy w roku ubiegłym były :vnacznie
wyższe, niż w r. 1937. Obecnie Wydział
Wojskowy Zarządu Miejskiego przystąpił
do prac przygotowawczych na r. 1939; jeśli pozwolą warunki atmosferyc7me, prace
z zakresu zastępczego obowiązku wojskowego zostaną uruchomione z końcem marca.

-
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Uczeni ostatnio coraz częściej kłócą się
na temat zwierząt. Jedni twier
dzą więc, że wszystkie te cuda, które nam
zwiei;zaczki pokazują, to jedynie połączenie
j.nstyn~tu z tresurą, drudzy znowu dowodzą, że w<:ale inie, że zwierzęta, zwłaszcza
takie, jłak koń, pies i sloń (czyli jednosylabowe?)~ posiadają rozum, i:nteligencję itp.
Ost<ritecznie kłótnia uczonych nie wiele
mnie interesuje. Po to są na świecie uczeni,
aby kłócili się między sobą o prawdy naukowe, które po pewnym czasie i tak zazwy
czaj okazują się kłamstwami. Ale moż-emy
się umówić, możemy przypuścić, że jednak
zwierzęta posiadają rozum i inteligencję.
A jeżeH taik jest, to, bójcie się ludzie Boga,
· · ·
t
T k' d ·
·
czysc1e sirr zas a.nowi 1 ie ys, co zwierzęta myślą o nas? O ludziach? Stoi na rogu
ulicy jakiś smętny kundel i patrzy. Człowiekowi wydaje się, że patrzy na niego w ocze
kiwa,niu na ja:kiś ochłap, a tymczasem pies
.patrzy litościwie, to prawda, ale dlatego,
że lituje się nad człowiekiem.
- Ach, ty biedne ludzkie stworzeniemyśli sobie kundel - jakże mi cię żal!
Czyś widział kiedyś, aby pies umarł z głodu? Nigdy! A ludziom zdarza się to! Bo
pies .n.ie ma takich przesądów jedzeniowych
Bo pies zawsze sobie da radi;: tu wygrzebie, tam zwędzi, ówdzie kostkę ogryzie, a
człowiek nawet głupiej kośd pogryźć nie
potrafi!
·
Wyobrażam sobie 7Jfliecierpliwienie psa
gdy człowiek zaczyna się z ni~ czulić, gł~skać g-0, brać na kolana itd. Pies, jako zwie
rzę mądre, nie chce człowieka wyprowadzać z mniema.nia, że psom sprawia to przy
jemniość, ale jestem przekonany, że pies my
śli sobie w takich sytuacjach:
_ Rzeczywiście, nie widziałem jeszcze
E:łupszego stworzenia, niż człowiek! Za~
miast
polatać sobie trochę p-0 po d wÓrzu,
zamiast poganiać za innymi psami... tj. ludźmi, wygłupia się tu ze mną, jakby mi to

• • •

między sobą

naprawdę sprawiało przy1'emność!

Tlł6GARZA

-

patią

nie c

'° _

PRZYWŁASZCZENIE.
Abram Sol.ner, z zawodu tragarz a

Z

marzeń właściciel składu pn~zy, otrzymał

k'te dyś od Mendl a S'lb
t k
t
1 ersz o a cz ery pacz-

ki przędzy z poleceniem odniesienia iich pod
wskazany adres.
Po drodze zaczął marzyć, te on sam
jest właścicielem składu przędz)'. i przędzę
przyw ł aszczył sob'ie.
•K l Ś •
Wobec dotychczasowej nie ara no ci,
Sąd Grodzki skazał Abrama Solnera ina O•
siem miesięcy więzienia, z zawieszeniem wy
· wyroku na t rzy Ia ł a.
k-onania
-

1

w roll

0

E LJTTROY.

WY BIEO .
Maksymilian Houblette, głośny paryski
mala-rz pięknych kO'biet, wysiadłszy z waaonu na małej stacyjce, wba'Czył na pero~ie dawnego kolegę z ławy ~zkolnej.
Ludwi'k Talraux z oznakami najwyż
szego ukontentowania podbiegł do oczekiwanego gośda.
•
- Jakże się cieszę, że przyjechałeś zawołał - bałem się, że się rozmyślisz w
ostatniej chwili i przełożysz nad naszą inną. ponętniejszą jaką gościnę.

-

Za kogo mnie masz? -

roześmiał

się mala•rz. Czy nie pamiętasz, że
święcie dotrzymywałem słowa?

zawsze

- A więc poświęcisz nam cały mi•esiąc?
- upewnił się przyjaciel. - LiCZJ'll1Y na to
oboje, ja i Eugenia.
- Jakże się rnrewa twoja pani?
- Wyśmienicie, choć, jak ci wspomina
łem, jest deli'katnego zdrowia i musi uważać na siebie.
Ludwi,k usadowił gościa w aucie, i sam
zai,nstalował się przy kierownicy.
Po drodze, jadąc przez za1laną sło.ńcern
pię'k·nie uprawną, rozległą swoją' posiad~ość

nie

przestawał wyr.ażać radości

z powodu

ogląda·nia u siebie MaksymHiana.
- Całych pięć lat cię nie widzi•ałem ! mówił Cóż? Sława, powodzenie, zobowiązania towarzyskie,
podróże.„
Rozumiem, że czasu ci nie starcza dla starych

przyj aciól.
- Istotnie, praca absorbuje mni<e cał
kowicie.
.-- No. nQ1 nie uwierze, abvś nie bvł

a t ·
czego wymag , row.
.ooo---

także rozchwytyw.any przez piękne painie.
Kobiety zawsze s zalały za tobą. WyOlbrażarn więc sobie, co dzisiaj się dzieje, kiedy stanąłeś u szczytu rozgłos·u, a zachowałeś wygląd młodzieńca. Ja, co innego. Od
r.azu po mnie widać dobrze zaawansowany piąty krzyżyk.„ Nic zresztą dziwnego.
Spokojine, bezkłopo tliwe życie na wsi, nieco zbyt dobra kuchnia, no i bezgra1niczne
szczęście w m ałżeńs twie
musiały zrobić
swoje.
- Aż ta'ki jesteś szczęśliwy, mój drogi?
- Od dziesięciu lat, odkąd jestem żonaty, uważam się za wyb r ańca losu. Nie
wiem, co to sprzeczka. Ko.chamy się, jak
pierwszego dnia, a raczej z każdym dni em
więcej. E'ugenia jest wym arzo ną idealną to
warzyszką.
Mafo ją z·nasz, ale teraz będziesz miał możność ocenienia jej w pełni.
l wiesz, jeśli masz zamiar nic mann ować
czasu, trudno by ci było o wd zięczni ejszy
model. Ni ezwykła uroda mej żony jest godna twojego pęd zla.
- Oczywiście, ni e potrafiłbym 'bezczyn
nie spędzi ć tyle tygodni. Będę zatem niewymowni1e wd zięczny twej małż o.nce, o ile
zgodzi się łaskawie mi pozować.
Ma'ksymilian na próż no us iłow.ał sobie
przypomnieć tY'le sławioną, a prz elotnie ty!
ko widzia·n ą urodę pani Taka•ux. Pami ętał
jedynie, że 'bynajmniej go nie ol śniła.
- Pozwól, że jeszcze raz ci powtó rzę
- zap ewnił Ludwik - jak bard zo ci jestem rad. Miłość, wypełn iaj ąca mi serce,
ani trochę lflie prz ytłumiła gorącej przyJaźni, ja1ką od dziecka d'la ciebie żywię.
- Moż esz być pewny - o dp a rł wzru
szony mala·rz - że odołaqm .ci ·równie

I
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k
u s a . n.: JSutz fzos za Y nhazwisJ .a nt~itsko . A~ nier" żaliła się na niedość eleganckie trak- wadzić badanie oskarżonej przez psychiajęto.
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tomn~s1~1 za.czą cwia~.1 wa1 ł ste /~6~
ująć i osadzono w areszcie.
Ina. Często bowiem dostawała atalków czuszctzęls iw:~u z tcztsz. w.Y Y'ną a tni~ó;
Stanąwszy przed sądem kabieta „inży- łości. Wobec tego postanowiono prtepromm1. e an ac ara, oze
1
. . .
. . .
lojzy Lechowicz. Dotąd ich jedna:k nie u- towame 1ei w w1ęz1emu,

Ulga po 5-lu minutach

K e JDerzy
h

t1wrem 1otwiartowało ułowie la

ą

ZAWSZE

w d-obrze zrozumianym własnym interesie. Również 1 koń, rnitno te spędza z
człowiekiem całe SW<>je tycie, nie jest w
młodzieńczy. Saltrat Rodell jest do nabycia
stanie zrozumieć ludzkich wyczynów. w aptekach, składach aptecznych I perfume·
Szczególnie 'zdum1o,ny jest koń, gdy widzi,
tlac:!h. Szc~ęśłlwy wynik całkowicie gwaranto·
jak człowiek, któremu s·ię śpieszy, wsiada
wany: nogi ukojone lub zwrot pieniędzy.
B•IP&.llTMll - Celem Udewodnlenle, a. k•plel notn• • Soltret kłedzl• kres WHOlklm doleglldo dorożki w zastarzałym pnekona•niu, że
wołclom n6g, przołlem1 bezpłatnie do1tateun• llolt Saltrat Aodell dl" l•'lnej uzdrawl•J•••J k'IPl•ll
koń zawiezie g-o szybciej, niżby człowiek
notnej. WJ1t„u1 nad111łef nazwiska I adres do llrm1: „Ontax" oddzlal33-L Warszaw•, St~111ńska 1.
Kupon wa:tn1 tylko I dni, wlQC napisz tlzl& JH1cza. Nie_przas1tae plan1,11zy.
sam zaszedł 111a piechotę. Ty1mczasem koń,
wprzęgnięty do dyszla dor-0f.karskiiego, wca
le nie wzrusza się tym, że jakiemuś tam
człowiekowi śpieszno. Tylko koole wyścigowe, zmanierowane przez czfowieka, śpie
•
szą się. Dlatego właśnie koń dorożkarski
cą
frako~
czy fony „ciężarowy" ma w pogardzie ko. .
.
nie wyścigowe jako stworzenie nerwowe,
zp
· d
. .
w·
nierówne i niep' oważne które zatraciły poW o~nakma onos~ą: .
b' n~e 1 dna .. ie1kkanoc, domagaią się pob,1 ~ra. k . k' . od ś '.
ł ib' dla czło
zw1ąz u z wygaismęc1em umowy z 10 ma o racnun .ów 15 proc., wyłączn osct w
cz:u~e I ons IeJ ~ 00. ~ w su ~e dl~ stw~ rowej w przemyśle gastronomicznym w podawaniu gościom wyrobów tytoniowych
~~eni~,· k~?~ ~~~~:s~f ~~aoc!~~ i J·ęczrnie- P~znaniu, P?~j~te z~stały pertraktacje _po- z 10 proc. dopłatą, zapewnienia minimum
.
r b
.
?t C
ki d k !wiek :1mędzy własc1c1elam1 lokali, a pomocnika- zarobku, oraz zniesienia fraków i wprowa~iak'kw 0 1 ·:·k rrrk.„ńmięso · • zły ~ Y ~eków mi gastronomicznymi, celem zawarcia no- dzenia biał eh bi
·
h d
·
Ja 1 o1 wie
o na przes rzeni w1
1
•
p t kt .
. d
Y
uz, zapmanyc po szyję.
zhańbił się zjedzeniem mięsa? Nigdy! A 'Ye) umowy. ~r .ra ac}e te Je nak n~t~a- Nowy ten strój ma być wprowadzony do
człowiek robi to stale. Człowiek, który do fiaią na ~rudnosci, gdyz keln.e~zy są meie- maija bieżącego roku.
tej pory zresztą nie może się zdecydować, dCo~rotme, zwłaszc_za w mmeiszy_ch ~rzed ------~------...-..-czy jest stworzeniem mięsoternym czy tra- s ębwr~twach płait_m tak marni~, ze me są
SOBOTA, 21 STYCZNIA
wożernym - zjada jedno j drugie, ·
w stanie ~trzy mac s'~ych rodz.in.
.
Warszawa I (Raszyn)
No, ale rostawmy llla razie psy i konie
Ostatnio od?yło się zeb ranie pracow~i
i inne Rozgłośnie Polskie,
ich własnemu losowi, a zajmijmy się ało- ków gastronomicznych ,na któryf!l wysumę 6·30 Pieśń poranna
wiekiem, który marzył, jak to człowiek, nie to cały ~zereg post~Jatow. A wi~c p;z:de
~~~k:iy;apł:rt
o soczystej kości, nie o miarce owsa, lecz ws.zystlnm . p~mocnicy gastronomiczni zą- 7.oo Dziennik porann1
przędzy.
da1ą zwolmema od praicy w Boże Narodze- 7.15 Muzyka z płyt

Mniejsza o to, panie sędzio..•

s

NA

Oto przepis uzdrawiający na tlenowe ką•
piele nożne, aby raz na zawsze poło:tyć kres
najgorszym dolegliwościom nóg, usunqć bóle
I odciski. Ztmurz dziś wieczór jesz.cze nogi
w gorącej wodzie, uzdrawiającej dz ięki Saltrat
Rodell. Te kojące sole wyd.1.lelają Tlen, który
naturalnie I szybko uzdrawle zbolałe nogi.
Zmęczenie natychmiast ustaje,
spuchłlzna
l zapalenie znikają na zawsze, odciski mlęk·
n11 do korzeni I da]ą się z łatwością usum1ć
palcami. Nogi sii zdrowe, żwawe, chód zaś

Zresztą inie tyllvo pies od·nosi się do czło
W ciągu ostatniego kwartału ubiegłego
J
Krzecld
erzy
•
roku miasto uzyskało bezpłatnie od obywa wieka z lekceważeniem, .pokrywanym sym·
---ooo..--teli pod regulację ulic i placów około 227
tysięcy metrów kwadratowych gruntu, a w •~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
poprzednich dwóch kwartałach - 76 OOO.
Razem więc od początku obec·nego roku
budżetowego ofiarowano oezpłatn·ie pod re
gulację ponad 304 OOO m kw. <?&ół~m o~
podjęcia przez obecny Zarząd M1e1sk1 akcp
żgdówka
łałgnlera
na rzecz przekazywania gruntów na cele regulacyji obywatele stolicy -ofiarowali g.miz }fato,\ric donoszą:
jako córka dowódcy pułku ula.nów. Arabnie bezpłatnie ponad 1 milion metrów kw.
Przed pewnym czasem wpro.wadziła s!ę s~a podkreśl!ł~, ż.e ma krewnych na. '!yso.do jednej z mieszkanek Katowic 36-lctma 'lrn::h stanow1skacn w różnych mm1sterMariai Arabska,_ pochodząca rzekomo z stwach i prosiła są<l o :w~zwanie ich na roz
.•:rzech n a pastnl k ó 'W Warszawy.
prawę w char~kterze .s~1adków.
„
.
Arabska, wynajmując pokój, przedstaDochodzenia pol1cy1ne wykazały, ze
wiła się za inżyniera - konstrn~tora hut7 oskarż<i.n~ ni~ _nazywa się Arabska, a tyl~o
,Pokój'" w Katowicach i s.ta1w1ała wy.~aj.- Narte. nste1.n ~. 1est żydówką. Na zaipyta?te
Z Tamowa donoszą:
o
·
d
k
uż
ł t t ł
Gdy 22 _letni Władysław Owca wy-cho- 'mującej wysokie wymagania. . czyw1sc1e ~ę ~1ego Jal 1m _pra'Yem ywa a .Y u u mdził ze swego domu w Żabnie n/D, został „dla wygody" zażądała po~O'JU .z peł?ym zym.era, odp,?w1edz1ała - „mnleJsza .o to
napadnięty przez czyhających na niego utrzymaniem, godnym kobiety-inżyniera. panie sędzio •
.
Arabska nie płaiciła, a po pewnym czaJedna z posrkodowanyoh przesłuchana
trzech osobników, z których jeden ogłuszył
się znikła. Okazało się wówczas, że nabra- w charakterze świadka zeznała, ie oskar. .
. • b
go mł~t~m a d rłu~i .1ez~ceg~ J~zk. ez P,;:i~· ła ona w ten sposób i innych. Zdołano ją żona wydała się jej umysłowo nienormal-

Nienormalna

KRES ODCISKOM i Nóg

'Bólom

.

PE (HOWY P ZĘ OZOŁA P

wile Warsuwrw kilki wierszach
Po pewnym okresie istnienia sygnałów
świetlnych na ul. Marszałkowskiej praktyka wykazała, iż sygnały zainstalowane przy
ul. Złotej i Siennej wiinny działać jednocześnie, gdyż na tak krótkim przelocie jednpprzystankowym, ąygnały nierównocześnie
1 "gulujące ruch pawodują
zamieszanie i
ratę czasu. Pojazdy ruszające z jednego
unkto po ·otwarcia drogi, 'juz po krótkiei
chwili muszą zatrzymywać się pairr<Jwnie.
Obydwa sygnały wininy być zatetn kierowa
ne wspólnie, co usp.rawniłoby znacznie ruch
ulicz.ny.
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11.00

22.55 Wiadomości bieżące

22.55 Wiadomości bieżQce

::fg_~~~~cj;rz:~v~ół

Audy,cja dla szkól
Wurlitzera i ksylofon _ pryty
czasu i hejnał a Krakowa
PIĄTEK, 20 STYCZNIA.
12.03 Audycja południowa
W
I
13.00-15.00 Przerwa (programy lokalnf!)
arszawa
(Raszyn)
15.00 „Dzieci Pana Majstra" - słuchowisko d1„
l inne Rozgłośnie Polskie.
dzieci
15.00 Na szerokim świecie - audycja dla młodzie- 15.30 Muzyka obiadowa w wvkonaniu nrkif'stry Rozży (z Poznania)
głośni Katowickiej
15.20
aportoirr
16.00 Dziennik pi;;--południowy
l5 30 Poradnik
M
k
h'
d
K
ak
·
uzy a 0 la owa - z r owa
16.08 Wiadomości gospodarcze
16.00 Dziennik popołudniowy
16.2n Kronika literacko
16.08 Wiadomości gospodarcze
16.35 Recital wiolonczelowy Tadeusza Lifana
16·20 Rozmowa • chorymi - ze Lwowa
17.05 Złote ezasy sceny krakowskiej _ felieton _
16.35 Polskie utwory fortepianowe - z Torunia
z Krakowa
17 00 N " h
·
•
,.
d
1 ktryczno.c1
· ie ezpieczenstwo
ee
- poga · 17.20 Utwory Larsa Eryka Larsona w wykonaniu
17.10 Arie i pieśni w wykonaniu Stani Zawadzkiej
kameralnego zespołu instrumentalnego _ z Kra.
17.3S Mało znane bogir.:twa C.O.P. - repc>rta:i;
kowa
na~n~aw~nkma ·
1R00Au~tja ~a wd
18.00 Audycja dla wsi
18.30 Audycja dla Polaków za granic,
18.30 Pll'll Tarabankiewic:z w Abisynii i na księły. 19.15 Polska kapela ludowa FeJ. Dzierżanow~kiego
cu - humoreska (z Krakowa)
.._
18.55 Koncert roorvwkowv w w••kmrnn:„ małej or- l9.S 5 YJa.lc~ W wykonaniu orkiestry Rozgłoś~
1ensk1eJ
.
k1estry P. R.
• •
·
Dz1en01
·
'k wieczorny,
·
· · ,_-.1 20·35 Audy c'te 1~ormacnne:
20.35 .Audycj.e. informacyjn~: Dzi~nik wi~czorny,
wiadomośd meteorologiczne, wiadomości apor.
wiadomosc1 meteorologiczne, wiadomości apor.
towc. Naaz program ua jutro
towe oraz nasz program na jutro
21.00 Muzyka taneczna w wykonaniu malej orkiestry
21.00 Chór Polskiego Radia - śpiewa
Polskiego Radia i in.
21.15 Koncert symfoniczny w wykonaniu orki'!stry
W przerwie o g. 21.50: "Pracowity dzień"Filharmonii Warszawskiej
skecz
23.00 „Literatura w więzi szematu" - &zkic
22.55 Przegląd prasy
22.45 Muzyka z płyt
23.00 Ostatnie wiadomości dziennika wieczornego i
22.55 Przegląd prasy
komunikat meteorologic=y
23.00 Ostatnie wiadomości dziennika wieczornego, 23.05 Wiad-0mości 1J Pol&ki w języku niemieckim
komunikat meteorologiczny
23.15-1.00 Muzyka taneczna z płyt
23.05 Wiadomości s Polski w języku !rar.cuslclm
Łó d ź, jak Raszyn, orai
Łód • · k R
5.30 Pieśń poranna
z, Ja
aszyn, oraz:
5.35 Muzyka poranna - płyty
14.00 Karnawał w muzyce poważnej i lekkiej - pl. 11.25 Tarantele _ płyty
14.50 Łód~kie wiadomości giełdowe i odczy{anie 14.00 Muzyka obiadilwa - z Katowic
programu
14.50 Łó dzkie wiadomo ści g i ełdowe i od~zytauie
17.45 Literatura przez mikrofon dla wszystkich:
prop:ramu
18.00 Utwory na flet
18.00 Weso·ly dymek z komina:
,,Karnawałowe
18.25 Wiadomości r.p1>rtowe lokalne
rytmy"
22.45 Muzyka z płyt
18.25 Wiadomości sportowe lokalne
11.25 Organy
11.57 Sygnał

KAŻDY METR, KAŻDY KILOMETR GRANICY MORSKIEJ PRACUJE DLA POL
SKI STO RAZY INTENSYWNIEJ, PRĘDZEJ I PRZYJAżNIEJ, Niż METR CZY KILOMETR GRANICY LĄDOWEJ. (Eug. Kwiatkowski).

Pani T. z całą gotow ości ą p rzys tała na
B ęd ą c z gruntu przyzwoitym człowie
pozowanie.
kiem, nie b yłby zdolny do nadużycia zaufa
otoczoną parkiem.
Ułożona we wdzięc znej pozie na stylo- nia przyjaciela. Na l eży zresztą dodać, że w
Maksymi'lian z zadowoleniem rozgościł wym szezlongu spędzała całe ranki w za- tym wypadku o cno tę było mu tym ła twiej,
się w wygodnym, dużym pokoju gośdnnym imp·rowizowanej prncowni. Wstęp dla re- że zos tawił w Paryżu p rzyj aciółkę, za ktÓz łazienką.
szty towa rzy•stwa był surowo wzbronio1ny. rę tę sknił, no, i ż e Eugenia ani tro chę jako
- Dobrze zrobiłem, że się tu wybra- Nawet pan domu nie oś m ieliłby s ię wtar- kobieta mu s ię nie p o dobała .
łem odpocznę za wszystkie czasy
gn ięciem nie w porę przes zkodzić natchnie
- Co rob ić ? - zżY'mał się, c hodzą c
myślał, przebierając się po podróży.
niu artysty.
tam i z powrotem po pokoj u. - M u szę wy
W bawial1ni zastał p.anią domu i utrwa
Maksymilian, zawsze wkł adający duszę jeżdżać, nie ma rady. Diablli nadali!.. lH się w przekonaniu, że nie była wyjątko- w swoją pracę, tym razem też m al ował z kl ął ze złości ą. - Tak mi do'brze s zł a rową aparycją.
Wysoka, jasna blondynka, ochotą i nawet dopatrzył się pewnej orygi bota, i ta k by mi się p rzydał m ie s iąc poby
zresztą nie brzydka, spowinięta w sz.ale i nalności w swoim modelu. Eugenia, a zwł.a tu na wsi!..
woale, mające uwydatniać wiotkość jej po szcza jej m ąż nie posiadali się zdumy, s.Jy
Ale i wyjazd musiał być dobrze upo~o
stad, sprawiała wrażenie osoby pełnej prze sząc wyr ażone w technicznych zwrotach po
rowany.
Ludwi'k, gdyby się prawdy domysady ·i sztuczności.
chwały o miękki m zarysie podbródka lub
śl ił, m iałby złam a n e życie.
T rzeba było
Ota-czało ją w kornym uchwycie gro- mlecrnej k arnacji ram ion.
oszczęd
zić
i
miło
ści
włas
n
ej
Eugenii. Zono i1nnych gości: f.rzy ni<: nie mówiące paDni w ięc dla wszystkich płynęły spos
tawiając
ją
bowiem
z
śmiertelną
ur.azą w
ry małżeński~, zaproszone na waikacje, leci kojni e i mile.
wa kuzynka, nieśmiały młody człowiek,
W krótce jednaik błogo s tan malarza zo- sercu, mogła s zukają c zemsty, pow iedzie ć
również spędzający lato na wsi i p.arę osób1 stał zakłócony. Po upływie tygodnia zauwa mężowi, że wypędziła fałszywego jego przv
z są-siedztwa, pragn;ic;ych poznać mistrza. żył, że zachowanie s ię Eugen ii w stosunku jaciela, chcącego u wieś ć b ezbronną, sl ah~
Eugenia wydągnęła. do mafa·rza białą, do niego ulega coraz widoczniejszej zmi.a- ni ewi a s tę.
wy.pieszczoną dłoń, połył1tującą pierścienia nie. Obrzuc ała go powłóczys tymi isipojrzeDługo mJ:śi ał, az trafił na wybieg.
mi i ił>r.anso'letami,. i wslca-zała mu miejsce niami, w zdych ała tajemn iczo, raz nawet za
- Eugenio ! - powitał ją rano strapio
obok siebie.
.
lała s ię łzam i . Uścisk jej dfon i stawał si ę ny ma łżonek Maksymilian wyjechał.
Głosem me1oeyj:nym i wystudi'()Wanyrn tak wymowny, a sło wa ta'k zna czą·c e, że
- Co? ! Dlaczego?
zaczęła wysławi1ać sztuk~ i jej · kapłanów. Maksymilian nie mógł się łudzić co do in- Mus zę ci z d rad zi ć jego tajemnicf':
Ludwik słuchał, jak wnieb()Wzięty.
tencyj , ,ini ezrozumiał ej " przez ogół śmi•ertel zakochał s ię w to'bie na śmierć i ż}"'.ie , a
- 'A co, nie miałem racji? - szepnął ników, wyjątkow ej istoty. Zaalarrmow.ał się nie czuł na siła-eh, by d nie wyj awi ć swew przejściu do Maksymiliana. - Czy wi- więc nie na żarty.
go uczucia. Ci e rpiał męki, lecz w szla<:hetd zi.ałeś ki·edy podobnie uroczą kobietę?
I gdy nazajutrz pozowanie rozpoczęło ności serca wyznał mi wszysfko i wo l:ił
- Istotnie„. Ciekawa jest zwłaszcza Ii- się wy:nu rze niem na temat du chowego prze- w ucieczce s zukać ratunku, aniżeli zdradz :ć
nia nosa. Mam nadzieję, ie mi twoja pani o:braże nia, ja'kiemu nieszczęsna uległa, w przyjaciela.
nie odmówi paru seansów.
z etkniędu z prawdziwym wielkim artystą,
- W ięc to dlatego„. - szep n ęła poc'e
- Każę przygotować p.awilon w parku. malarz z.afrasował s i ę do reszty.
szona swoim sukcesem prowincjonalna muB ęa zies z miał doslwnałą pra'Cownię. Prze
- Chce najwidoczniej ze mną z(l.radzić za.
'konany jestem, że maluj.ac Eu~enie • .stwg- poczciwego Ludwika - rozm vślał z kvtaTł. Kw.
rzysz arcvdziev
~ją,, Wtróciw~z_y, do siehie •
szczerym uczuciem.

.Aut.o

zatrzymało się

przed

piękną willą
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:Wgśc:il!i na ślishi~j szosi~
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·
D WIE' D Ru zyN y
lil'APAĄil DO ĄOlll'E

W nocy ze środy na czwartek przej ech ały
przez Warszawę samochody, biorące udział w
18-tym Rallye do .Monte Carlo. Samochody te
• przybyły do. Warsz,awy z Ta!.Jina przez Ry gę.
~
•
Droga między 1 allinem a Rygą by ła ślisk a,
Lmll!rćłD(i
kilka wozów „wyskoczyło" z szosy do rowu,
m. in. wóz obsady Zagórna - Lange. W óz ten
W drużynach pilkarsikich we Francji wy>stę- re: Powolny; .Exelsior: Urbaniak, Kups ; R. c. wyszedł z wypadku bez szwank u.
p_u je cala masa Po'.-a ków, synów emigrantów. Roubaix: Staho; Sochaux: Lnewski ; Colma r:
Wóz nr 33 mia! z,gnieciony lewy błotniJk, a
Są to przeważnie chłopcy ubodzy pochodzący Wośniak; Arras; Gasi.mir, Szombeki, Youpec, wóz nr 132 - wYła<lowany akumula tor. Defok
z rodzin robotniczych. Toteż niemal z reguly Miko; Char:'oeville: Kubasiak; Longuy: Czubach,
wstępują <lo <lruż y n zawodowych, aby sobie po Wasilewski; Dieppe: Jankowski.
prawić byt m a terialny,
25 graczy! Dwie pełn e d.ruży ny zaw o dowe
Oto peł na lista czołowych z.awodo~w • mamy poza granicami Polski. a z nich sześciu
Polakow, piłkarzy, których nazwiska niejedno- reprezentowało już kilkakro tnie ba n vy francukrotnie zos tały przez franouzów znieksztako- J 'Skie. Jesteśmy bezsprzecznie n arodem talentó w
spor towych. Trochę wi ęcej pra cy „.i trochę
ne.
Jak nas informuje nasz korespondent franA więc: Lille: Laurent; Eives: Juźnicki, No- więcej racjonalnej opieki bez obawy p a trzeć
cuski, najlepszy francuski narciarz z jazdowiec
wicki, Waggi ; S a int-.Etienne: Snella; Marsei~~ będziemy na nasze reprezentacyjne drużyny,
Emil Allai·s mistrz olimpiady w Garmisch le; Olej ; R.. C. Paris: Looys; Metz: Ignace;
A. Ataszewskl.
Partenkirchen w rodrn 1938 nie przyjedzie na
Lens: Calm s1ki, Stanis, Lewandow51ki; Le łfavzawody fIS w Zakopanem.
Zapytany o powody rezygnacji ze startu w
Polsce Allais od;powiedz i ał:
„Miałem do wyboru? albo szkoła, albo mistrzostwa. Wybrałem pierwsze,
gdyż
mi·
strzostw świata Jest wiele. I wcześniei, czy póż
D09'1łZ~ZOWAll•

PEŁ

POllCU W klUbaf:b ffft0(J·i.

Przewidujący

ŁA

ZOii HOICEIA

Panują ca obecnie odwilż pokrzyżowała . plany hokeistom, któ rzy nie mogą obecni-e ogłosić
fina łów w mist rzostw ach Ligi. Na razie do fina łu w esz ł y d\vie drużyny: Dąb (po remisie i
zwycięstwie nad Cracovia.) i Ognisko (po ZWY·
cięstwach nad ŁKS-em) . Pozostały do wyelimi
nowania dwa zespoły - nie'S tety niepogoda unie
moż'.·iwila przeprowa<lzenie ostatnich dwu spot
k a ń. Chodzi tu o dru gą grę warszawskiej Polonii z pozna ń skim AZS-em oraz Warszawianki
z lwows kimi Czarny mi. Nie wiadomo też co
będzi e z fi n a ł em m istrzostw Ligi wyznaczonym
ip rzez PZHL na 29-31 bm w Ka tow i cach.
Nie z os ta ną ta kże ukończone we właściw:rm
termi nie rozgrnv ki okręgowe klasy A. Rozgryw
ki te wy!on i ć m ają mistrzów, którzy z kolei
wezma. ud zi ał w turnieju o mi'Strzostwo między.

POG PDA. ••

klubowe. Mistrzostwa okrę gów, wed ług planów
PZHL, miały być zakończ on e w dni u 20 bm.,
natomiast międzyokręgowe rozg rywk i ma j ą być
zakończone w dniu 20 lutego (1 runda do
29
bm.). Rezerwy ligowe w a'.·czyć bę dą 5 lutego,
turniej o wejście do Ligi w yz naczono na 1113 lutego.
Pierwsza część planó w PZliL spa liła na pa
newce, co będzie z drugą ... zobac zymy.

FANFARA NA ZAWODACH f. I. S.

będą oryginalne motywy

l

s1·ę sezon p1·łk1· 1PCZne·1.
't

Łódzki sezon zimowy piłki rę.cznei zaczyna
się .ksz ta łt owa ~ bardzo ciekawie. Po stojących

n a stos unkowo nie wysokim poziomie mistrzostwach siatkówki, r oz po-cz.rna Łódź mistrzostwa koszykówki, k tór e zap o wiada j ą się bardziej in tcres11jąco , zwlasz,cza w konkurencji
irn;-.kiei.
Bezpoś red nio p o zako ńczeniu mistrzostw w
te j g rze, już z początk ?em marca, rozegrany zo
stanie wielki turniej pucharowy o na~rody prze
chodnif> Kierownika Okręgowego U.rzędu WF I
PW w siatkówce pa ń i kosz yk ó wce mężczyzn.
Będzi e t o bardzo p i ękn a iMwa cja, tym cenniej
sza, że zazwyczaj ma rzec b y ł już okresem
martwym w p! ł ce r ę::znei.
Na koniec marca i POCZl\tek kwietnia szykuje się nowa ·ensacja w pos taci czwórmeczu
koszrkówki reprezentacyjnych drużyn mesikich
4-ch miast ; Łodzi, Fozna nia, Torunia i Lublina.
Zawody mają być rozegrane w dninch 31 marca oraz 1 i 2 kw:etnia br. Dzi ęki .posiadaniu
przez Ł<'1-:lt, liali 'u··niej może otrzymać odpowied
nie ramy i zgromad zić_ dużą ilość pub'.·iczności.

•
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Coraz cieka. wiej ksz.tał•u·1e

•

Zbyszko Cyganiewicz donosi na.m, że per- , dem, jak tyLko ten ostatni powróci do Nowego
traktacie z Lou Brouillardem o mecz z Chmie I Jork u.
le wski~ nie dały rezultatu, gdyż Broui'..Jard
Na razie Cyganiewi-cz zabiega o innych
~z~~r~p~e.Paryża doskonale waru nki na mecze przeci\vnik ów d la Chmia-ewskiego.

muzyki

Propozycję PZPR w sp rawie zor gan izowania turnieju zarząd ŁO ZPR już zaak cepto w a ł.
Polski Zwia.zek Piłki R ęcznej zgodzi ł
Się
na oddanie Łodzi ma ndatu zorganizO\vania fi nałów mistrzos tw Pols1ki w szcz1·piorniaku
mę
sk:m. Łódż jednak zgtosi!a obeC11ie swe zastrze
tenia odno~n ie po dzia łu d rużyn na grnpy w
półfinałach. P od czas gdl· PZPR w jednym pól
finale chce z grupować mistrzów Poznania, Kra
kowa, Sląska i Łod zi w Poznani.u, a w drugim
-mistrzów Warszaw y, Lwowa, Polesia i vicerni
strza Sląska w W a rszawie, ŁOZPR. stwierdza,
że jest to znaczne fawo r rzowanie Wa.rszawY w
słabym półfinale, gdy w Poznani·u pólfinał właści\t•i e posiad a fin ał owa, o.bsa<lę.
Toteż ŁO ZPR. za~.roponowal innY NJdział na
pólfinall·, a mianowicie; w Poznaniu - Poznań, Łodź, Po!·esie, S!ą$k (vkemistrz), a w
Warsza wie _ \ Va rszawa Kraków. Lwów i
Sląsk (Mis trz). T en 11o<lzi~ł jest znacznie słusz
nie i>zY, jako wy•kluczajac~' wyelimino-wanie w
pó!fin ale najsiln iejszych d rużyn.

BAWELNA.
Notowania :i dnia 19 stycznia.
NOWY JORK: loco 9.06, styczeń 1940 r. 7.40,
marze.~ 8.,5, kiwi~cień 8.31, maj 8.18, C?;erwiec 8.05,
lipiec 7.91-9%, sierpień 7.74, wrzesień 7.57, paździer
nik 7.40, listopad 7.40, listopad 7.40, grudzi eń 7.40
LIVERPOOL: loco 5.18, styczeń 4.81, luty 4.79,
marzec 4.78, kwiecień 4.76, maj 4.75, czerwiec 4.70,
lipiec 4.65, sierpień 4.59, wrzesień 4.54, paździ ernik
4.49, listopad 4.50, grudzień 4.52, st yczeń 4.53,
luty 4.56
Egipska (Sakell.): loco 7.22

"'llA•

~ę~:ko~~~~;i· własną fanfarę. I
Skom~JOnowanie melodii_ powierzo n.o muzyk om Idla boksera. Chmielewskiego
polskim. Prawdopodobnie w melodn fanfa ry w y
•
ikorzystane
góralskiej,

•

· •k'
yga"1ew1cz zab•1ega o „1nnych przeciwni
ow

[

Mimo to Zbysz.ko Cy ganiewic z z amierza d o
<lo walki swego pupila z Brouilla r-

prowadzić

~o~ie~lenie
la~v Woiewó~l~l!i
Funduszu Pracy
P o d przewodnictwem w o_jewod y j ó zewski ego odby ło się pmiedz enie rady w ojew ó d zlkie j Fundusz u Pra.::y. W posiedzeniu
wzięli udział przedstawkiele wła dz i u rzę
c:!1ó w niezespo lonych z dowó dca OK g en .
Tho mmee, prez. Godlewski m, nacz . dr. W ro
na i nacz . Janiszewskim na czel e oraz członkQwie rady.
P. w o je woda, zag a iaiac pos iedzen ie w s ka
zał na d on iosłą. ro lę, i aką od ~rywa Fundusz
Pracy w łcdz kim okręgu
przemysłowym.
Nastę.pn ie złożył sprawozd a ni~ z dział a t noś~i Fund us zu Prac y _za r.::;k ubiegły dyr. Jag1elło . W skaz ał on, ze Fund usz P racy w Łod?i rozwijał b ardzo . oży_wio rta działalno5ć
nie t ylko _w _pos5edn1c;z~niu, p r;ac d_I,~ _bezr~botnych, a le ta~że ·w zaikrcst_& •. pora <lnlct\\ a
zaw odowego r p rzys pos.o.b1c n1a zawodo-

I

-j- .

WalwQł, łlewlzg

O p tk•
e

„

•

1ew1cza na ma1

prosi Łódzki Okręgowy Związek Lekko·
atletyczny.

T r eningi leikkoatletyczne w ha'.·i spor towej,
prowadzone przez P etkiewicza, cies zą s ie r ekor
dową frekwenc ją.
Zachęcony trm Zarza.<l ŁOZLA zw.rócil si ę
do PZLA z prośbą o przydzielenie d o skonałego
trenera do Łodzi jeszcze na miesiąc ma j, kiedy

PAPIERY

i ak.:ie

PAŃSTWOWE

- CO KOLWIEK MOCNIEJSZE.
W dzfa.le papierów państwowych zaznaczyła sio
nie) za rek, czy za pięć muszę stanąć oko w lekka 2wyżka kursów, rol.ll1iary obrotów były średnie
oko z życiem, zwykłym szarym życiem, sława
Z premiówek po wyższej o 50 groszy cenie za·
minie...
Nie wolno mi dla kariery sportowe) kup:ywano D olaró1'•kę.
3.proc. Poż. Inwe5tycyjna
zmieniać planu mego życia".
l i 2 emisji obiegała po cenie niezmienionej, serie
l i 2 emi,ji nm1>miast zys-kały po 25 groszy.
9 TYSIĘCY WIDZÓW
4 i pół proc. Państw. Poi. Wewn ętrzna kształto 
na meczu hokejowym.
wała się mocniej & 0.13 pr<>c., 4-proc. Poż. Konsoli·
W środę wiec zo rem kanady jscy hOlkeiś<:I dlll':yjna oraz listy i obligacje ba'Ilków państwowych
Smoke Eaters p okonali w P r adze drużyn~ L. T. zmian kursowych nie wyka zały ;i:upełnie.
C. 4 :I (1 :O, 2 ;1, 1 :O). W idzów 9 tys.
WltKSZE ZAINTERESOWANIE PRYWATNYMI
PAPIERAMI LOKACYJNYMI.
Obroty listami zastawnymi były dość ożywi-One ,
nastrój panował zmienny.
W grupie stołecznej zanotowano pi ęć gatunków
papierów, z których 4 i pół proc. Ziemskie w W arszawie zwyżkowały ó 0.25 proc., 4 i p ół proc. Miejskie w Warszawie 1925 r. z.niżkowały o 0.75 pq1t:,
5-proc. Miejskie w Warszawie 1925 r. <> 0.63 proc.,
1936 r . o 0.25 prO'C., a takież listy 1933 r. wykazały
zysk kursowy w wysok1>ści 0.25 procent.

.

Zawody fIS

.i.

Z)Pele ekoaodlicz n e

mistrz olimpiady.

l&AWA SZWB9'0

IN

CAllLO••• -

ty napraw iono w Warszawie.
Wi ększ ość za łó g wy jechala z Warszawy o
czas ie oficjalnym, to zn. najwcześniej, jak po
zwal a ła mars zruta oficj. ~·na. Kilka wozów mia
ło kilku minutowe opóźn i eni e, nie powodu j ące je
dnak punktów karnych.
Do-sikonala fo rmą zwr acały uwagę załogi :
Bakker - S ch ut t, O. Ma cher, Bellen - Pronaszko, Borowik - W ierzba, Steme!'dink, pani
Lamber ja ck i Marek - Pajewski.

J

...

PAPIERY PROCENTOWE.
Poi. Inwestycyjna 1 emisji 86.00, I emisji serie
92.75, 2 emi~j i 86.50, 2 emisji serie 93.25, Dolarowa
3 ser.iii 43.00, Konsolidacyjna 1936 r. 66.25, Pańs tw.
Pożycz.ka Wewnętrzna 1937 r. 65.88, K o-lej owa - ,
52h% L. Z. Państw. BlllDku Rolnego ser. 1-2 Sł.OO
Slh% L. Z. Państw. Ban.ku Rolnego serii 3 :;uu
7% I„ Z. Danina Coap. Krajewego 2-7 em. 81 .00
8% L.
Binku Go • . Krajowego I emisji 81.00
Slh% L. Z. Banku Coap, Krajow. 1 emisji 81.00
5% % L. Z. BMlku G111p. Krajow. 2-7 em. '· .OO
5~% Obi. Kom. B. Gct•P· Kr. 2-3 i 3 N em. 81.0D
S1h% Ohl. Kom, Banku Goap. Kraj. 4 em. 81.00
6% Obi. Banka Gotp. Krajowego 3 emisji iJ7.00
L. Z. T-. Kreci. Ził!'l .1 skiego w Waruawie 5 :eriJ
64.50, Miej8kie w Wars11111'·ie 1925 r. 76.25, 5·pro.c.
1925 r. 77.25, 1933 r. 74.25, 1936 r. 72.75, Lu belskiego T.K.M. 1933 r . 62.00, m. Lodzi 1933 r. 65.50, m.
Lod-zi 1938 r. 64.00, Radomskiego T .K.M. 1933 r. 60.0U

z.

~YWE OBROTY AKCJ AMI.
to wre w pe!ni praca na bois kach. W ówczas
Zainteresowanie papierami dywidend1>wymi b) ło
dopiero praca Petk iell·icza wyda łaby pełne ow oce. Należy liczyć się z przychylnym zalatwie równiei dość duie, ogółem w oficjal nych transakcjach zanotowano 11 gatunk ów akcyj.
ni em prośby łódzkich lekkoa tletów.
Bank Polski 133.00 ( Imienne 132.00), Bank Han.
dlowy w 'Warszawie 60.00, Bank Zachodni 46.00, Wę.
giel 34.ZS, Lilpop 93.75, Modrzejów 18.75, Ostrowiec
fOZWeS~Ji? s. B. 68.00, Starachowice 51.00, Zieleniewski 75.00,
Żyrardów 63.25, H nberbusch 61.50
CASINO - Stra chy.
GIELD.A. ZBOŻOWA.
CORSO: B itwa · na Broadwayu.
WARSZAW A, 20.1. - Urzędowa ceduła giełdy
CAPITOL - S erce matki.
aboiowo • towarow•j H 100 kg aa towar ~t and al">
E U RO A
tow1 lob mdniej jakehi, parytet wagon Warsza.
p : - Zew północy.
GRAND KINO - „ M o i rod zice rozwo- wn, w hnndlu łmrtn wy n1 l'T"ZY dostawił' btt"ŻQ rl' .i:
Psr.enłea czerwona a:kliata '2~.25- __. 22. 75, jedn<>
dza sie".
• I KAR - I. Z b ro dn ia w M o nte Carlo. lita 20.50 - %1.00, 1bierll1la 20.00 - •'20,50, żyto I at.· 1
14.50 - 1'.75, mtka p1zW1na gat. I wyc. 3\1 -pioc.
we~ d yskusji nad Sip rawozda nie m zabrali II. P rzygoda pod Paryżem.
łl.50 42.50, 35-proc. 39.50 - 41.5U, 50. proe.
36.SO - S9.50, pasrewna 16.0() - 17.00, m ~k •• żytn ia
g'flo.
'-'-"Y kl
- ł kll. ~ 10'1D.W ~eh
głos p p. Walczak, któ ry wypowiedział się
M E TRO - M o ja panna mama.
wycięgowa 30-proc. 26.25 27.25, gat, I 55-pmc.
~
vv
~
"V"V ~
•
przeciwko zas adzie o dpracow ywa ni a za-sił0$WIATOWE: - Huraga n.
24,.75 - 25.25, razowa 95.proc. 19.50 - 20.00
ków p rzez b ezro b o.tny ch , k s. Jankow ski z
OAZA - Wi ęzie n ie b e z k rat.
POZNAN, 20. l. - Ur~ędowa c~duła giełily
Ju tro rano wyieżdża d rużyna bokserska / i Makabi. W konk urenc ji męskiei rozgrywają Rad o m ska , któ ry poćt'.<reślił kon i eczność d oPALACE: _ N a s za żon eczka.
7.hożowo . towarowef w Pozn1111iu,
IKP do Kielc, gd zie dni a 21 b.m. rozegra mistrzostwa; lKP , ŁKS, W ima, WKS, TUR, .kształcenia z a w o dlQ w eg-0 młodzieży,
pc1seł
PALLADIU M_ świat mówi nas.
0
Ceny orientacyjne: puenica 18.50 - 19.00, Żyto
mecz towarzyski z tam tejszym „Granatem·'. i Znicz. Od11 oś11ie mizia/u Znicza w mistrzo- Dutkiew icz w sprawie rozs ze rze nia akc ji ko- 14.50, mąka psMnna gat. I wyciąg. 35-proc.
Nasf"·pnic z KieJc pięśc ia rze lKP udadzą się stwa ch k'·· A zosta ło
rozpisane referendum. lon ii letnich i d-0żywia 11ia dzieci i Kozłowski
PRZEDWIOśNIE - Tan iec szczęścia 14.25
36.25 - 38.25, 50-proc, 33.50 - 36.00, męka żytnia
"'
w s pra w ie z w a lczania b euoboci~ wśród p ra
rozpaczy.
wycięg. 30-proc. 25.50 26.25, gat. I-A 55. proc.
dv Osfrow-ca i w nie d zie l ę stoczą mecz z wśród. k'ubów (w związku ze zmianą naz wy ccrwników umysłowych .
RIAL TO _ Zło d zi ejlca.
23.75 - 24.50
KSZO . Druż 1•r na IKP wv.feżdża w następu- ttKS na Znicz). Referendum wypadło na koNa zakoń czen i e posiedzenia p. w o jewod a
'
J·
k'
' · d
ł · d
1 t
ł
RAmETA: D z isiejs za m iłość.
LóDź, 20. 1. G iełda
7,bożowa
n1>tuje za
jącym składz i.e : Szw ed , P o pielaty, Marcin rzyść Znicza, któ ry dzieki temu będzie móg ł , ~>Ze ws 1 os w ia ~zy :. ze czyt e_ra Y, w,y oSTY LOWY _ ,,Olimp ia d a"
100 kg: żyto 14.75 - 15.00, m<1k11 pszenna wydąg.
ko w ski, Kowalewski, Pik, T a borek, Wii>r- brać udział w mistrzostwach koszyków ki oraz ' ~ 1 ?ne "". toku dys,<USJI będ4 w miare mo z no - „świę- 35-proc. 40.00 - 41.!!0, 50. proc. 36.50 - 37.50,
r
.
I s c1 r eah zo w a n e przez Fun dusz Pracy w Ło - to piękna" .
115-proc. 34.75 - 35.75, paatewna 12.00 - 14.00,
kowski 1 Pietrzak i rezerwowy Frontczak. reprezentow ać Łódź na mistrzostwach Polski w ctzi.
SŁOŃCE: _ Hu ragan.
1119ka pnenna 111 aat. 65. 75-proc. 22.flO - ~3 .00,
W program ie ob u meczów nie będzie walk siatkówce.
ZJAZD.
TON _ Profesor Wilc zur.
rar.owa !IS.proc. 26.50 - Z7.50, moka żytnia gat. I
\ 1 w a dze ciężkiej, jednak wzamian odbędą
NOWY REKORD ŚWIATA.
. .
na~clu">'.lząca, ~ iedzi elę, dnia ?2 s tyc~nia , od
ZACHĘTA:
„ Druga młodość " .
50-pr()e. 26.25 - 27.2'.i, SS.proc. 24.75 - 25.iS, rll•
się d w ie walk i w wadze półśredniej (TaNa mi ędzyn arodow~ eh zawoda:h pływackich bcrl;,1e s 1e w Ło dzi Ziaz·d Zarzą_dow Zw1 ąz.1kow,,
zowa 95.proe. 20.00 - 20.50, pszeniM zbier aua
20.50 - 20.75, jednolita 20.75 - 21.00, mąka ży tnia
borek i Pik) . P ięściarze IKP wyjeżdżają w Kope nhadze Dunk a Soerensen ustanowiła no wc l. od.zących w skł ad ZPZZ.. Ziaz.d zw~ luie ~e
TEATR MIEJSKI.
od kierownic•wem p. Ma n iszews k iego.
w y rekord Ś"\\'iata na 400 m stylem klastrcznrm ~retariat O.kręgowy w ł'J odzi-, Obrad~ tocz~ ć Dziś uroczysta ;:iremiera „Kordiana" w Teatrze gat. I-A 55-proc. 25.2i - 26.00
P
maiąc w" nik 6:16.2 mi1t.
. . 1ę bę<l ą w s alt Przy ul. Nav. ro t 23 od godz.
M'1 . • .
.
Drużyn a jest o słabiona brakiem Spoden
·
'
10 r ano.
e1sium.
k iewicza, k tó ry nie wyleczył j es zcze dotkli
DERBY PROWADZI.
Na Zjeźd zie sa przewidziane referaty sen.
Dziś w pi~tek 0 go::lz. 8,30 wiecz, wielka Ul'O,,PRAWO I tYCIE".
we j ko n tuzji prawej ręk i. zac h o dzi obawa,
W t abeli pil.karskiej Pierwszej ligi angiel- T·' mJszkiewicz·i sen. l\'l.alinow skieiw. red. Smie czystość teatrdnej łrvdzi: premiera wspa.niałego
Staraniem Pohkiej YMCA w Łodzi w najbli ższą
~kiei prowad zi obecnie Derby 25 gier 35 pkt.. ~ 'l::i . l-:c, 4 cq,u Lewiaka _ sekretarza genera·- 1 romantycznego arcydzieła J uliusza Słowackiego
że b ę dzie on s tra c ony dla b oks u.
Z) Everton 24 gry, 33 pkt, 3) Wolves 24 gry n e~o wiókn i:trzy 2.PZZ i Ok r~gowego sekreta- i· „K?!'dian" w arcycic~a.wej insceniza cji i reży. niedziel~ tj, dn. 22 bm. • godz. 18-ej prof. Mi chał
Ju tro zainaugu ro wa ne zos ta n ą drużyno- 29 pkt, 4) Liverpool 25 gier 29 p•ltt.
rza.
Ee m dyr, Le ona Schillera a w dekoracjach Kon Orzr-cki z Warszawy wygłosi odczyt na powyższy temat.
we zawody s zermiercze o mistrzos two ŁoWALNE ZEBRANIE LIGI P.
P. N.
'.V ob r :id:id : u ei mie udzial ponad 300 <lele-: staJJteg o_ lV~ackiev.:icza: Wiele ty godn~ sumienNa treś~ prełekc)l złoży się: rozróżnienie
1
dzi. Do zawodów zgł os ily s we drużyny naniedziel ę nadchodzącą 0 godz. 10 w sali ga~ów, z ca lcgo wo je ~·ództwa łódzkiego, repre nych ,Prob w~·tę:~oneJ pr~cy . wsz~stkich. w ar- PO)ęć
prawo i ustawa; definicja prawa, Jego
.:ice
kJu.b)1 '. ŁKS, T1-a·rn v·a·i· a rz e, P o cz- k f
··· n · Państwowecro Ur~cdu \VF i PW zen tujący c.h :i'! oddz iałó w.
~zb..tow
teat raln:ych - wielki wysiłek r ezysera istota psychiczna; wychowawczy wpływ prawa
-i
_
.
.
. ,, .
on e r~nc" ! eJ . ,
"
."- . .
i całego zes11d u arty;-;t yC'lnego pomnożonego o
to w e PW, E lek tro i.'n:a 1 PolICYJllY KS. Klu- odbędzie s re v. a.·ne zgromadzenie Ligi PZPN.
wielki zas tęp statystów złożą się n a efektowne I PoStęp czynne) miłości, Jako cel w ychowawby ŁKS, Tra nnva iarz.e i Pocz to we PW zgłol
to widowi.s~o w któr ym l'<>l~ ważniejszą. odtwo- czego wpływu prawa; konieczny charakter PO•
stępu; użyteczny charakter życzliwości.
siły sz.padz. is !ów .i szablistó. w, pod<:ias gdy
rzą : Dron;5Iaw . Dąbrowski (rol.a ~ytuło~a)
W zwi4zku ze spodziewanQ dużę CrekwencjQ
. 'l )' . ty lk
.
~ wer,
Skrz:1-dłows.rn,
ŻeIOm.ska,
Krasnow1eck1.
Wma.-i ełuchaczy przygot<rwno na 0 dczyt dużę salę gimna,
. 1. P"S
E le k ti- ~\\' 111a
t\.
zg:os1
. o. s zpa d ZIS·
,
:Matuszkiewi
cz, Pietras
zkiewic z, Hań~
et}'l'!%nf. (Wejście od ul. Traugutta 3)
tów P ierws zy m ec z oclbędz;e się 1utro o go. 1 inni.
Pragnąc udMtępn ić jak najszerszym rzeszom na.
dzin ie 2 1-ej w loka!u ,1 Ele ktrowni" przy ut
Potężna s ztuka ta dana będzie jut ro w soboszego
wstęp na prelekcje usta lono ceny
Przejazd 46.
P lĄfZ•GlłAlllC2HV' Ą
tę o godz . 4-ej po pol, w abonamencie s zJcol1;1Ynl. blłetówmiasta
na 20 I 30 1r.
•
.
„
•
....
4i'
Jut ro w sobotę Q godz. 8,30 w . powod-zeniowa
Sport sze rmie rczy w Ło d zi rozw 11a
Zarząd Okręgowy Polskiei Macie rzy S zkol'vV zaściank u Chartor owo gm. rubieżewi- sztuka Adlera i Porutza „Jutro n iedziela".
MUZEA - BIBLIOTEKI - WYSTAWY
si ę żywo. Jak się dowiad u jemy se kcję s ze r ne i w Stolpcach przy wspól<lziataniu Zarz ąd u ck1ej o liczbie u1.:zn iów ·:S, z licz by t ej 36 wyTEATR POLSKI,
MIEJSKA DIDLIOT!:KA PUBLICZNA ( ulica
m i u czą m worzył ostatni o Strzele cki Klub Woiewódzkie·go Po\s kicj Macierzy Szkolnej w Zlla nia ka to ·1C.Kit fo, a ' Pra \\'osła wnego. Sz ko
Sport owy , który p c·siad a ok. 30 zawodini- WHnie u.ruchami! 6 szkól powszechnych i pro la obejmuje swym zasię1:iem Ch~rtonowo. ODziś w pią.tek o godz. 8,30 wiecz. ostatnie po Andrieja 14) otwarta lila publi czno ~-n ~odzienn ie
si o pomoc pisząc:
ko ł owo, .Józciin, Sutl)k.
Kolotów ke i cz ęść · wtórzenie wybomej s·z-tuki Fod-O'l'a „Tajemnica próes niedziel f •wiłt. ed '· 10 do 21, • &ohut,od lit· 10 cło 19.
czek.
Pomimo różnych trudności prowad zimy ie, łiumienow3Z•A:; i'l'Y W ie!kiej. S ZJ!rnły na tym te lekarsk<l.".
MUZEUM PAMIĄTEK MARSZAŁKA PIŁSUD
W niedzi e lę, 22 b .m. odbędz ie s ię W mają<: na uwadze r ozwijan:e i utrwalanie pul; renie nigd i; 1-.:e by ło. O dległość od szkó ł są- i Jut_r~ o gQdz . 8,30. wi~cz „Szale~two" Peyer
\ \ "arszawie roczn e wa lne zeb rani e Pols ki e- skości w powiecie przy~ran;cznym. Oparliśmy ' sicdni~ I. p: v· hr a··za 4 km.
Chapms_ a .. Przed~taw1eme to zakup10111e zostało SKIEGO (ul. Piłf'lldiki„10 19) otwarte dla puhhcz.
ności w grupach (do U osób) we wtorki, C71Wartki
g o Zwi ązku Sze rmierczego. D e le gatem Ło- sfę w związku z tym Przede wsz1'st1kim na
\~ za~c'.'.:.1"1 Or~iuchy ~m. świerze~skiej o przez b1l:>lrotekę im. Borochowa .
1 60boty, dla poj edyńezyd1 01ób - w niedziele <>~
dzi na to zebran ie będzi e p rezes Łó d zkiej htdności pols kiej i katolickie j, która naraż ona li cz bie d z 1ec1 26, z liczby tei 24 wyz nania ru m
g. 9 do 3. Wstęp 20 ll'DllZf, w grupach - po 5 ;r
TEATR DLA DZIECI „ KOT W BUTACH"
. jest w dużyrrr stopniu na wptywy obce ku'~ I s~e-katoli~kiego. Szikoła .obe j ~ui e S\YYi'.1 zasięod osoby. Wycieetki mocna zgłaszać teleloni .:znie
Komisji Sz e rm ierczej, radc a Kr zyżanow s-ki. tu rze polskiej.
( Al. Ifoeciuszki 57).
1 g 1em Orc1uchy, Smo-larmę I 1 IL Cikohca wynr 191-96 w godz. od 10 do 12 u kierownika mu.
Okri'e-owa
Korn is j·.a Szermie rcza prowaZaangażowani nau-czyciele wkła da.i...~ w swą 'i b itnie 'esista.
W kOrc~uch:i.ch
była prze<l · kilku
w m""z1e
._„ · 1ę o gU"J;t.
_„_ , 12 i· 4,15 po poł. T eatr zeum, p. Ajnenkla.
"'~
b
ł
d z i pellra kta cje z W aszar w ą w ce lu z orga- pionierską Jllracę ca łą duszt;, z po\\·odu jednak laty P~- li·c zna sz o a powszec 1ma przemesiona gra piękną baśf1 zimową L. Krzemienieckiej pt.
MUZEUM HISTORII I SZTUKI im. BARTOni z owa nia w Ło<lzi mecz u międzymiastowen iedomagaft gospoda rczych iak brak sprzętu j dśo. Okkmczycb . ~ległyck dot 4 km. Lu?ność
„Hi::;boria cała o niebieskich migdałach", w nie- SZEWICZÓW (Plac Wolno ści 1) doi.tępne dla pui pomocy naukowy ch, potrzeb.ujemy dla tych 1 · cr~n owa, _ie na, .m.imo ego prznv1ąz ana o zwykle pomysłowej barwnej i11$Cenizacji J. We- bliczności w środy, _.,artki, •ob017 i niedziele
g o Ł ó dź - Warszaw a . M ecz odby ć się m :J szkól po mocy od Jud zi i in str' tucvi·
pans twowośc1 p0Jsk1e1.
" z ''entrmn
~
k
włowsk1ego. Mi mo dużych kosztów wystawienia w godz. od I O do 3.
MUZEUM PRZYllODNI\..ZE (Park 3icnkiewi·
w końcu l ute g o I1Ub n a początku m a rca, Polski, k tó rym po<lniesie11i c polskości na kre\V Zieniewicz.ach gm. n aliboc iej o liczbie „Migdałów" bilety b ez zmiany od 30 gr. d'O
na) otwarte w dni powuednie od g. 10-3, w ni e.
przy czym w rcprezein tac ji s to li cy walczyli- sach Jeży gorąco na serc u.
j nczniów 44 wszystkicll w YZnania rz:vmsk o-ikato ł 2
.
30
dziele i &więta od I· lt--2.
by znani czołowi zawod nicy p o ls cy. PlanoSpe<:ja~·nie nam zależy na 4 s.'.kolach, mia-. li~ki~go. Szkol.a obejmu je sw_Ym z.:sięgiem ~ie z · gr. ·
nowicie: w zaścianku W araks y, gm, mbieże- l mew1cze, Zam1ankę folwark i Zam 1 ankę wieś
NOCNE DYŻURY APTEK.
MUZEUM ETN0Glł.A1'1CZNE, Pin•·l- --· ,ka 11)4
wany jes t również rewan żowy m ecz szer- wickiej 0 liczbie ucz niów 34, pró::z kilkor ~a; oraz osade Kozie".c e. M iejscowości te leia. otz)'llne codziennie od I · 10-3.
a) No-y dzi,iejszej dyżu ruję ap teki.:
mierczy Łód ź K a tow ice .
wszystkie dzieci wy-znani a r zy m,·lm-katolickie hok J}us zczy nalibock ie j. Sz koły tu nigdy nie
SALON SZTUK PIĘ:KNYCH KAROLA ENDE
L. Steckela, L imanowskiego 37, Sz. Jankielewicza
- Jutro w sobotę, rozpaczną sic w Łodzi go. Szkoła ta obe imuje swnn za sięgiem za- było.
Stary Rynek 9, T. Stanielewicza, Pomor&k a 91, A. GO, Nawrot 8, tel. 153°56
mistrzcstwil kl asy A w koszykówce żeftskiej i scianek Waraksy Zuie , Lich1cze. Szkoła l e ży
W sprawie akcji Ol'ieilmńczei bliższ1·ch infor Ilrokowskiego, Zawadzka 45, G. Głu cho wski ego, Na
WINSZUJEM'
· · "' k k
· · k
~izv samej "'ra~icy. 5zkoi Y na tym te renie macyj udziela Wydzi<!ł Opieki nacl szko łami rutowi1·za 6, S1. Hamburga i S-ki, Główna SO, L.
1
1
J ut.ro A gnieszce
mes GeJ. vv on urencji ze ns iei wezmą ud zia 1:,gdy nie byto. Najbliższ~ s·~ k o la w Rubieże-. kr~> owym i ~o!s_kiei Macierzy S z kolnej Kr akow Pawłowsk i ego , Piotrkowska 307.
zespoł y : ll'P, Znicz, bKS, Wima, Z jednoczone v'i<:ach o<ll co-ła ies t 4 5 km.
sk1e-Przedm1eśc1e 7 m. .( t el. 6.56.51.
Wschód słońca 7.32
5
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~K~ weźmie pod opiekę te szkoły za~ione
Za-chód 16.04
prz ez Macierz w pasi 11 l'rzy granicznym. Kto PO
Długość dni.a 8.32
może nauczycielom -...v ich ni onier skiei
pracy.
MARYNARKA WOJE NNA W CZASIE POKOJU OKREśLA HIERARCHIĘ PAŃ· Ma•c ierz czeka n a odpowiedź
t Krupnik, cyn a dry z kart-0felka mii gala
Przybyło - 0.55
ctTW A I żVWOTNOś:ć SIŁ NARODU
re bk~ cytrY.nQ.wa.
kl)gzień 3.
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Odmrożenia ciała mogą jednakże

pow-

stać i z innych przyczyn, a mianowicie xe
złego czy niedostatecznego przekrwawienia
ciała. Nogi odmrożą się łatwo przy ciasnych

1-

\Zarozumialec w towarzystwie

bucikach, zbyt obcisłych pończochach i nikłym ruchu całego ciała. Tak samo cierpią 1
łatwo od mrozu ludzie posiadający mało
Wyolbrzymiona miłość własna człowiekrwi oraz dzieci i osoby starsze. Człowiek
ka m oże doprowadzić czasem do śmiesznoupity alkohol·em odczuwa działanie mrozu
ści. Zdarza się prz ecież często słuchać w
najszybciej.
Przeciwko pierwszym objawom zimna
gronie htdzi, mających d ośw i adczenie i zasłu~i, zarozumialca, stanowiącego o wszyreaguje 1nasz organizm pracą mięśni czyli
drżeniem. Tak więc drżenie podczas zimna
stkim. ~ymkuje _on o pracach i r:.h~rakterze ludzi, wyidaJąc sąd y o wszystkim, a
·
powstaj-e
.
d bez. naszej bwoli. Organizmd broni
. ł Poticismł,
r-·· który przybył jako widz na kongres kosmetyczny otrzymał od 6 uczestni~ ·1 ec_h mu tylk
• o kto ś _zap_rzeczy, t_
o un_os1· się_
się prze
z1mn·em ez naszego u z1a u. czek, trwałe dowody sympatii w postaci czerwonych odbitek ich ust na swej twarzy. 1 g111ewa, czym mąci rmły nastrój. Nie musi
Aby umni ej sz yć oddawanie ciepła na zeto być człowiek zły, ale nie jest on także
wnątrz ściągają si ę małe tyłki skórne, mie
mądry, bo choć dobrze mieć swoje zdanie,
szczące
się
na powierzchni skóry. Inne zao~
był
mały..
t·o przecież ·nie wolno cro narzucać innym.
rządzenia w sprawie zachowania ci·eproty
~
.
dała i ochrony przed zimnem reguluje spe
. A mą~~ść prawd~w~ mtlczy raczej
1 słucha'. mz wy~ywa się ni~pr~szona, przecjalna centrala, mająca swą siedzibę w
mózgu. w razie jednak nadmiernego zim
siwłerdzil
szkadzaiąc drugim w wyraza.mu swego zana centrala ta przestaje działać i zachodzi
p_atrywan ia. Następnie zawsze trzeba liczyć
niebezpieczeństwo zamarznięcia. Człowiek
Napoleon, który historyc:mie był bez- więc tak bardzo ntały, jak utrzymywano. się z tym, kim są drudzy goście, w jakim
. .
sprzecz111'e postacią wielką z natury
1"ak Można pO\v1'edz1"eć, że był "reLln1'ego u1zro- są wieku itp. J ez"el1" to ludz1'e starsi' to i"uz
'
„
„
.
.
. ~
c·hcialby za wszelką cenę spać, myśli iego
.pl ączą s ię, nogi ci ężkie nie chcą !!O stwierdzają biografowie - był małego stu. Wydawał się jednak mniejszy przez to, sam szarnnek dla ich wieku pow101en poni·es'c' , ci·s·ni"eni·e krwi· spada, oddech sta~J. e wzrostu.
biografowie
wstrzymać .młodszego
od nich
od gwałtow. d . dNiestety,
kl I
t N nie Ipodają. że głowę trzymał zwykle schyloną.
.
. h
. . d
się coraz słabszy, aż ustaje zupełnie. Ser- nig zie 0 al nego wzros u apo eona 1
nego wyrazen ia swoic po1ęc, 0 wynurzace już nie bije. Po ~m zachodzi częs ~ z pewn ośc ią moż na by tnuć na te ~ temat .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
po.zorna śm ierć wskutek zmarznięcia.
róż·nego rodzaju domysły, gdyby tnie mundury i inne części ga rd eroby, które pozosta
Za pomocą fachowych działań, można ły po wielkim Korsykanin ie.
bardzo często uratować zmarłego pozorinie
Historyk an2'ielski , dr W. Hopki·nson,
.
k Od
„
- e I U p„l e z
- przez zmarzni ęcie - człowie a.
ta- który b awił .ni edawno na wyspie św. H e·
USUW6 ra d y k a I Dl
janie następuje bardzo powoli. Zmarzni ę- Jeny, s twi e rd?: ił, że, w my śl specjalnego zaDo spirytusu pokrajać drobno posicka'- p rocentO\_vą na goldkremie. Myć włosy dotego człowi eka przenosi s i ę do zimn ej u- ł·ożenia gub ematora angielskiego, który ną pokr zywę i postawić na 6 tygod ni, po brze c i ep ł ą wodą i myd łem sal icylowobikacji. gdzi·e naciera s i ę całe jego ciało mi ał osobi stą urazę do Napoleona, do gabity m czasie nal eży zlać spirytus, przecedz ić siarkowym, rozgotowanym, po sp łulkaniu
śniegiem albo wilgotnymi szmatami. Przy •netu cesari.a wydrążon o dwa otwory, tak
by nie było żadnyc.h odpadków. Płynem włosów użyć jeszcze raz mydła tataroustan ':..1 oddechu, nal eży przeprow adz ić aby s trażn~ mógł go widzieć n i ezal eżnie tym należy smarować skórę głowy 3 razy chmielowego i jako trzecie dziegciowe.
sztuc ·ne oddychanie. Następ1ni e ogrzewa od tego czy stoi, czy też siedzi. Wed ! ~ pow tygodniu.
Płukaić w wod zie o cieplej temperaturze.
się powoli wo dę i robi się okłady na cał e miarów doko-nanych przez prof. Hopk111soNai tłustość wł osów jest sposób nastę
cialo. Ogrzanie wody winno n astąpi ć w .na, otwór, przez ~tóry _stra_żn ik :Vid.zfał. Na- pujący: na 24 godziny przed myciem gło Przy ostatnim płukan i u u żyć odwaru skrzy
,stOiSunku 15 stopni przez d'Y}e ~odziny . . Kie 1poleona -~ pozyCJ1 stoiącei , zn~JdUJ e. się ~a wy wetrzeć w skórę maść siarkową 10 pu, który osusza sk ó rę i włosy.
dy chory zaczyna si ę trz'lsc, iest to pierw wysok-0so1 oczu, :przypu ~zcza c mozn_a, ze
---ooo--szy znak, że będzie żył. Od tej chwili wzra wzrost Napoleo.na w:rnios1ł 1.65 m. Nie był

zawsze zepsuje

Nap e.on n,. e
.
„ co
aneielski bisiorgkl „

zaba~ę.

nia swoich zamysłów i domagania
nich aprobaty. ·

s ię

dla

PODSŁUCHANE
POMYSŁOWY

SPOSóB
.
. , • .
---: ?o? P~·n b1er~e ~ai_tansze bilety?
Przec~ez . będz_1emy ~1edz1~h . P~Y. samym
ekranie I będziemy zie w1dz1eh ft lm.
- N iech się pani nie boi! Mam z sobą
lometkę teatra lną , to .pani będzie patrzyła
przez nią, trzymając ją odwrotnie !
,,.
TAJEMNICA HANDLOWA
W cukier; . . d . d ó h
. '.
. in! Sle Z! . w c_ wspolników.
J eden z 111ch z podnieceniem mówi·
K .
.
.
1 .. '
b'ie kta. Woniebczn;e
mb~simtylkzwo_
su
yio raz so ie y o zemcontego
wszystkim naszym klientom mówi; że jes tem sta
rym dmn~m ...
- Uspokój się, mój' drogi - mówi dru

pQSJ•ekana pokrzywa na sp1ry
• tUS!e
•
żeby

Zrozumiano, szefie! - o'dparł tamten.
·· ' ~
Wy;szedł z gab inetu, nie pytaj ąc j1uż o dalsze , SZ<::zegOły, gdyż wiedzia1ł z dość dług iego doświ adczen i a, że
nie uzyskałby ani jednego dodat'kow ego słow.a !

„...„

GllY de TlRAMOND
ł::::=·W'....t·Ąt'
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XXIV.
Nie i s tni ej ą żadn e prze:szkody tam, gdzie p rz e m ów iła
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miłość.

Minęł o za·ledwie kilka dni od chwili, 'kiedy Oktawian
hrabia Orthalb er-Ni zi·ński i pa.nna Celi.na Leśniewska poznali s i ę w kawiarni Europejskiej, a zdawało się, ż e nie
mogą ju ż żyć bez siebie!
Oboje przeżywali rozkosz pierwszej m iłośc i. Spacerow.ali po Łazi enkach i po panku Paderewskiego, odwiedzali Zach ętę i IPS, um awiali si ę w najwytworniejszych
kawiarniach.„ Gdy uroczy hrabia poprosił, aby panna
Celina nie op uszczała jeszcze W arszawy, nie m i ała s ił y
mu odmó wi ć.
Wysłał a więc tył.ko te legram do starej
Ma·rianny i pozos t a ł a w stolicy.
Pewnego wieczoru, gdy taksówką wracali z teatrn,
01<taw ian ośw i a d czył:
- Jest pani najro zkoszn iejszą kob i e tą , ja ką spotkał em ~ żyóu. Gdybym pozna ł pan ią wcz eś n i ej, wiele rzeczy od by ł oby się inaczej„. Panno Celino, wie pani doskonale, że nasze spotkanie nie było d z i ełem przypad·ku.
Mi e li śmy oboje z wiąz.a ć si ę „z rozsądku ", aby p ołączyć
nasze m aj ą tki.
Czy wierzy pani, że u mn ie nie istn i ej ~
j uż problem m ał żeI1 stwa z rozsądk u ? Czy wierzy pani,
że w moim sercu obu dzi ła się prawdziwa miłość? Czy
powie mi pani: tak?
Uj ął jej rękę i przyc i s n ął do ust.
Sze pnął jej teraz

uwodzkielskim tonem słowa, ja·ldch nie sły szała nawet
w marzeniach:
- Czy tak?„ Na zawsze?„
Nie miafa siły odpowiedzieć. Opuściła gło wę na ramię hra.b iego. Usta kh złączyły s i ę w pierwszym pocału n ku„.

Takie były zaręczy·ny hrab iego Oktawiana OrthaberNiziils'kiego z p.anną Celi ną Leśniewską z Anclrzejowa.
Gdy panna Celi na wróci ła <lo hotelu, o s zołom iona
ni eco przeżyciami tego najrozkoszniejszego wieczora,
portier wręc zył jej list express od mece·nasa Toporowskiego.
Cz yż m ia ła tera z z aj m ować się pertraktacjami, kontraktami, cesjami i innymi, tym podobnymi słow ami zagranicznego pochodzen ia, któ-rych znaczenia nie rozumiała? Czyż miała teraz zeps uć sdbie wraż enie uroczega
Odłoż ył a list, nie
dnia, ja·ki spęd ziła z n.arzeczo nym?
o tw i eraj ą c go nawet...
Z a s n ęła w bł og im ucwciu, że h;abia szepcze jej Jeszcze czułe słówka do ucha. Gdy ob u dz ił a si ę na zajutrz
rano, wzrok jej od razu padł na list mecenasa. Tym razem .natychmiast go otworzył a . T rzeba był o p rze ci eż do wi ed z i eć się mimo wszystko o jego zawart ości !
Oczy jej zaokrągliły s ię ze zdziw ienia, gdy zaczęh
c z y tać.
Cóż mo gły z n aic zy ć te dziwne
skomplikowane
zdania adwokata ?
J a1ki ś Andrew Fox twi erdzi,
że
jest spadkob ierq
stryj a And rzej.a i zało ż ył ju ż pro test przeciwko w ręc zeniu
jej gotówki. A pan Ko st rzyńs k i dowodzi, ż e ów Fox jest
zwyczajnym oszustem i rad zi roz,po c ząć przeciw niemu
proces!

;·~eda!~torzy: naczel ny i działu pvli tynn ego - Fra nciszek ~robs t ; działu krajow~go i lokalnego - Roman Fu rmański ; czialu
port<>wego - Klaud iusz Lityń ski; kroniki lokalnej - f el1ks B ąbo! ; za og1"szenia i artr kuly reklamowe odp. J.. P.awl1k6w n~.
1

gi wspóln ik. - J a już sam mu wytłumaczę
naszych tajemnic ha•ndlowych nie U·
j awniał.
Z KAZANIA DLA MURZYNóW.
„Z sadzy po wstałeś i w sadzę się obrócisz I"
·
KARA.
- Teściowa chce z wami mówić - mó·
wi doz,orca, wchodząc do celi więźni a .
- Która, panie nadwrco?
- J akto która? Wasza teścfowa.
- No, ale właś,r1 i e pytam się, która1
przecież siedzę tu za bi ~amię.
·

Celina nie rozum i ała dobrze tych wszystkich powikłań. Jedna rzecz tylko była dla niej zrozumiała : nie była jruż teraz taka pewna, że jest bogata!
·
Powoli, ale coraz dob itniej uświadamiała sobie tragiczne dla niej sikutti -ewentualnego istnienia tego amerykańskiego Foxa. Jeśli jego pretenje okaiżą się uzasadnione, ona nie będ z ie jiu! mi1atła prawa do małżeństwa z hra·
b i ą Oktawi·anem !
Była przera żona.
Z trudem zdołała uspokoić się na
myśl , że Oktawian ,pr zys i ągł jej pr zecie ż m iło ść„. A z pewnością 'był wtedy szczery ! Ale co powie na to jego ojciec, stary i surowy w swoich zasadach arystokrata?
Praw d ę mówi ąc,
gdy panna Celina p rzeczytała Hs!
adwokata ipo raz p ią ty, wydawał się jej znacznie mniej
groźny. Skoro poczciwy pan Roman twie r dził, że ów Andrew Fox jest tylko oszustem, sprawa nie jest jeszcze taK
tragiczna ! Na leż ało się jed1rnk proceso wać! A panna Celina paniczn ie obaw iał a się i n ien awid ziła procesów i są
dów, jak .ka żda p rzeciętna obywatelka.
Celina gubi ł a si ę te r.az w my ś la ch .
Ch ci a ła natychmiast jech ać do Łod zi i pro si ć mecenasa Toporows kiego
o szc ze góły i ra dę, ale na p opoł ud n i e umó w iła s ię z narzeczonym„. Nie m ogła nawet zatelefo n o wać do niego,
gd)"ż z ap omni ał .p owi edzi eć jej, w którym hotelu mi eszka
obecnie, po zl i'kwidov,·an iu pokoju ka'A alerskiego i przed
za-instalowaniem się we wspólnym mieszkaniu. Postanowił.a wi ęc p ozos tać jeszcze jeden d zień w Warszawie
i usłyszeć z ust Oktawiana powtórne zapewnienie mi ło
ś c i. Ani przez c hwilę nie s ądziła, aby zmiana sytuacji
matl'.'! ria lnej m ogł a wy w oła ć zm i anę jego uczuc, pragnęłd
jedna'k, aby sam jej to powi edzia ł.

Wydawca: Jan S typułk o wski.
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70014 16 531 679 91 947 94 71188 325
970 72939 73570 601 767 74081 ' 274 492 507
92 75128 53 58 368 84 797 76544 789 809
973 77184 400 44 78068 823 79993.
80031 83 311 33 964 81569 607 737 82680
783 891 985 83131 209 705 8 851 925 84392
412 67 505 23 68 74 699 958 85084 443 59
697 833 58 917 48 86095 11 4 331 52 542
87125 215 53 767 69 889 986; 88015 253 360
523 665 89174 444 675 94- 95!) 78.
90111 228 529 111 803 zrJ 924 91174 246
552 779 802 92095 761 93380 806 15 51 926
29 94116 218 488 95302 895 96186 429 519
741 97271 308 573 98331 522 834 41 99034
452 701 824 987.
.
100219 360 71 654 711 101493 528 944
102705 86 958 103173 299 422 607 82 874
104361 426 661 714 105382 106239 629 35
6S 777 831 107222 355 67 602 825 916 87
108174 238 96 307 543 109226 459 572 650
851.
110332 969 111027 352 607 44 825 112155 911
228 563 669 86 726 113191 287 318 750 882 114317
116101 213 94 97 6'ł3 921 117335 504 118269 300 '
516 915 119493 500 757 909
[20126 331 504 741 846 121042 185 311 770 809
122255. 550 681 742 123380 81 64l 916 124176 85
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130673 714 99 131063 85 92 327 413 22 897
132308 38 432 716 846 54 133101 524 612 18 772
81 85 831 67 919 134192 502 622 706 821 135402
57 749 884 88 136-056 161 868 137262 482 727
86 138063 696 50 1395876 798 804
140186 210 635 82 733 95 885 928 44 141023
351 748 954 122549 806 94 143082 446 874 910 80
144123 201 451 642 992 145196 361 567 146192
238 49 389 489 560 793 901 1~7238 379 420 34 686
148087 134 73 266 149185 94 206 601 855
150376 555 787 920 151156 222 42 572 824 44
66 152291 361 927 153438° 63.2 853 98 ~19 154066
138 239 301 497 591 811 35 948 155009 182 292
548 715 923 156340 83 494 551 637 80l 926 157272
407 34 743 932 54 158488 700 159440 630 804
TRZECIE CL~GNIENIE
STAWKI.
245 82 345 650 90-t 55 1389 405 15 86 698
784 975 2329 677 3012 82 400 37 522 4227 735
5684 735 s23 6013 n 106 211. 494 156 894 98
7006 12 725 71 840 954 8069 357 658 760 74 9281
716 34 906 52
10002 22 352 928 11()07 86 260 511 49 69
12217 504 53 614 21 965 13027 39 93 463 592
95 96 14117 658 742 15181 99 608 914 16081 99
608 914 16081 113 231 330 l 7VH 214 331 977
18056 179 445 7-10 19263 379 485 680
20118 71 79 234 361 456 631 90 913 21082 164
518 19 630 885 973 22106 7!)1 929 23218 98 620
24013 38 278 595 652 25215 305 406 959 26093
222 374 561 721 852 271-15 368 70 561 658 714
911 28106 261 99 438 509 731 94 931 29141
42
277 441 510 25 602 85 852
30158 300 89 787 96ł 31083 251 621 85 717
971 82 32019 122 215 3499169 953 33100 390 805
906 56 35004 49 198 276 81 608 35031 154 343
431 570 36224 907 3 7022 266 610 34 930 38006
106 294 555 670 39131 981
4002! 166 359 852 41352 528 606 775 42119
354 461 577 616 86 797 812 43948 41360 565 900
45056 65 385 451 738 46910 22 4 7084 205 357
455 892 48485 93 535 938 49201 308
50271 452 871 51094 521. 52204 29 576 658
$l57 53154 587 9i9 5U51 760 995 55140 594 610
880 953 91 56384 609 5 i181 493 803 945 58089
126 611 5!1287 361 40!1 672 813
60469 61002 139 61 537 698 715 43 6204ts
509 63085 64326 508 603 62 826 60 65653 876
66093 67000 362 687 68121 443 749 970 69031
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Monoipolu Loteryjnego do dn. 5 lutego rb. Na kopertach dophywać: ,,Konkun Loteryjny".
Nagrody:
I - 1000 zł.
II 500 zł.
III 300 zł.
IV 200 zł.
V - XV - po 100 zł.
wypłru~one zostanił natychmiast po zakończeniu K<in.
kursu, co nMtqpi do ·dnia 18 lutego rb., czyli na 5
dnj przed rozpoczęciem ciunienia 44-ej Loterii Pań
bt·wowej.
Czytelnicy nasi mają zatem czas zastanowić się
na.d tym, co to jest milion. Przyjdzie im to tym łat
wiej, że znajdujemy się w tej chwili w n~lroju okre
Jak wiadomo odpowiedzi (w granicach 25 słów) m przedmilio111owego, bowiem ciągnienie miliona,
należy przesyłać albo p. a. Loterii (Warszuwa, Dłu jako głównej wygranej IV-ej klasy 43 Loterii, odbę·
ga 50), albo też składać w któ'rejkolwiek kolekturze Ui<ie się dnia 24 bm.
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95 366 690 132 806 152463 565 94 37 66 153079
115 81 360 413 68 612 13 722 60 905 61 154211
3413-- 60 85 537 642 769 820 901 155072 21 Bi
529 769 883 968 156236 36 38 484 577 85 667 747
70 811 157070 171 452 597 709 877 99 900 42 46
86 158129 491 503 659 809 38 919 74 159094 456
504 15 677 706 917.

60109 220 86 ;,31 49 76 479 516 99 702 48 871
95~ (;llll7 109 96 216 413 40 47 798 99 841 53
?'iWI
&młM&
9l6 ?9 ~7 fi2J27 40 8 425 64 606 63009 213 376
91 .'i19 71 CiO 719 828 999 64144 97 243 98 363
94 5.~l :·4 3S 51 80 86 99 614 67 776 4 940 70
65031 191 257 ·14 450 576 883 66069 101 268 320
533 34 ~5 12& 67 931 44 57 5 67217 74 503 11 913
88 68112 i94 876 69044 56 109 41 343 56 603 696
747
1rifi13 li~ 263 99 306 30 9.1 95 748 801 44 74
t.6dź, t•iotrk •.v&.1a 16 65
75 t.; 17 ~') •. ?(•?<. 51 92 300 4 11 435 589 633 39
tel
1')1.QI
• 266-50
998 7,lllll' ;! 82 236 75 319 50 7-1035 181 258 99
427 :.i o' ~21 823 75118 34 264 66 94 491 611 14
Pobyty ryczałtowe w uzdrowiskach
i90 si" 30 9?0 7601l5 95 225 .).~fi 607 85 88 704
3.1 918 17026 114 64 78 .l?.'i 52i 717 21 835 44 69
zimowiskach :
78016 61 124 31 2?4 420 557 96 609 32 66 957 86
Jaremcze:, Krynica, Monzyn,
i 9 {79 -· :ł3 54 936
iłabka, S111c111frk, Truakawiec,
80050 136 290 353 61 449 5?4 865 70 886 936
97 f1053 141 495 512 93 614 717 82052 134 99 268
U•troń, Wiała, Worochta
86 325 42 413 50 500 1 602 31 764 916 95 83098
Oo wuy11ti:ich wymien•on~~h mie)scowo6c1
6()0/o znitki tam ł z powrotem
iso 405 9~ 19 550.651 63 621 43 842 34137 68 74
246 90 300 440 676 89 Qfi Qf>l RS116 99 210 90 422
)6 674 776 909 86524 89 839 53 83 933 871.il 911
Pocf4g popularny
408 566 90f 8 ~11 '8 7·1 2~Fi K' 416 63 453 98 65.1
98 793 33 89036 91 120 261 447 53
90128 377 712 973 91002 254 363 81 620 919
z mieiscami do leżenia
42 92031 167 461 779 8i6 950 93064 105 74 733
,
~
Cena zł. 18,30
251 59 300 70 75 463 Q4t 94008 252 319 40 403
26 37 60 ssa 775 87.3 950066 159 415 93 96055 111
460 86 509 672 778 862 87 921 97546 828 38 986
Przyjmuje się do wysylk\ w kraiu
98255 93 451 77 519 51 857 957 9911577 461 555
i zagranicę &agał ręczny, nieble,
62 780 861 98 919
maszyny i t. p. oraz przeprowadzki
:n1 24 401 :?3 637 754
100192 96 282 85
41 10llf6 346 50 70 458 954 102124 456 804 890
103.314 18 20 407 75 562 661 101015 128 48 512
13 509 642 62 7·17 99 882 l0.'50?1 748 343 49 89
oałoszcń
446 504 612 S61 9ił5 78 106072 170 92 284 447
531 69 93 662 R9~ 1070~8 61 ~47 3 435 562 718 62
redakt:ła
879 902 lOFfl9:l 3."ł8 521 85 69t 34 72 73 75
..X,'!r6B
88 506 22 985 lT>9420 80 635 44 74~ 52 829 86 996
110021 54 169 409 503 66(, 709 33 801 66 85
11 l Olll 44 251 80 430 67G 713 818 63 95 912
11 ?055 125 ?~5 482 99 600 802 39 7l3 966 777
choroby skórne 1 weneryczne
113110 99 316 95 454 64 552 713 78 910 114018
~ ŻWIRKI i c,
tel. 128-75. 88 107 230 :Il (i? 7' <1?1 ;;;p Ol R~'I. (1.1 929 115262
od 7 - 8 rano I od 5 - 8 wiecz.
-r; 60-1 836 116092 191 201 496 ;=i87 G34 9? 7:;fi R~?
.11 90 1119 ;;3 6.'ł )i :-'R .::? 7m n.~ 5 051
118390 640 664 R 91S 19 119037 8S 452 80 543 650
59 716 841 92 932 97
ChorołJy weneryczne. mo-czopłciGwe I skórue
120011 450 59 5653 12 1-!i 78 814 35 1?1156
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nie odpowiada

MA~KIEWICZ

Gustaw

Precz z nl~natu1etnym
wyglądem „maquillage'u" ·
nowy PUD[R ftlEWIDOllftY ftl ~KÓRZE.

HDAJE . runownE nATURALttE . ~ltKnO.
Eleganckie Francuzki lansują n.owq modt;.
Znalazły one nowy puder do twarzy, nadający
brzoskwlnlową cerę bez
śladu · polysl<u
przez cały dzień .

Ta)emnlc:a polega na nowym sposobie febry·
kacjt, dzl~kl któremu najcieńszy puder triykrotnle przc;slewany przez jedwabne sita, jest
zmieszany z Podwójnq Planką Kremową. Ten
najnowszy system-wynik dlugo!etnlchdoclekat
francuskich chemików-został obecnie opaten·
towany przez firm~ Tokalon. Puder Tokalor
kładzie na zawsze kres połyskowi nosa \
tłustości skóry. Nadaje niezwykle piękną cerę,
która pozostaje absolutnie matowa przez f\
godzin. ł\nl wiatr, ani qeszcz Jul? pocenie
się nie spowodują Już połysku Pani skóry c
Ile używa Pani Pudru Tokalon „matującego",
spreparowanego według oryginalnego francus·
kiego przepisu znakomitego paryskiego_ Pudru
Tokalon. Nada cerze Pani św ieżość I pli;kno
płatków. różanych I spotęguje w dwó)nasob Jej
urodę. Ządaj Pudru Tokalon-1,tnlele w lO·clu
prześlicznych odcieniach. Zł. 1,40 I zł. 2,50.

103078 253 570 723 61 62 72 104246 354 429 53
640 792 105415 98 694 106005 335 79 107231 9!1
790 806 16 99 108073 !13 641 845 96 109212 729
964
110014 129 21.;1 307 681 722 111924 112145 663
73 807 912 113664 963 81 114129 93 65.8 R5
115113 75 208 746 92 858 116263 642 711 lli027
88 211 57 555 989 118577 627 728 119045 117 57
279 517 759
120227 309 73i 809 32 121076 130 287 460 648
122171 250 313 552 726 8.JS 956 123297 505 45 1!6
708 9.tl 124012 303 458 908 125451 9001 87
126005 131 326 69 99 505 613 782 127379 641 701
31 857 983 128526 750 813 12901<i 116 353 795
881
. 130238 48 344 754 131054 i7 88 125 315 430
584 628 sos J:m'is ·295 385 129 an 13302:ł· s1
738 931 52 I34032 48 80i 739 977 135lfil 425
30 857 904 65 136308 515 52 137000 28 134 291
445 81 533 669 86.J. 138251 314 417 522 649 772
ł390 i8 148 227 458 513 709 74
140044 232 56 86 528 625 755 895 141115 728
142.319 432 67 537 657 86 740 62 143016 739 90t
144304 ,51 557 632 64 866 909 145334 446 802 6.J,
146003 219 528 37 147040. 201 14 375 435 73 558
782 87 815 915 148275 970 149012 597 769 96 851
935
150126 277 595 728 88 901 93 151023 382 90
476 533 882 964 152232 60 68 480 872 89 153091
162 73 373 887 15·1216 52 503 'j~ 624 155341 861l
937 156045 118 87 95 54.J, 819 15 7088 185 396
619 99 720 158107 511 3i 89 880 159112 235 716
95 803 900
.
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515 99 641
49048
no s1 Iw Państwowej Szkole Ieleiethni.:znet.

_.. Dr med Henryk Ziomkowski

257 399 949 46090 535 72 85 686 724 873

~elefon ~ 1 S-33

P•yjmuje oo t - 12 1 3 - !!I w1ecz.
w nitdz i el~ i święta o.i D - 12 w pQł.
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KTO NABYWA -TOWAR
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, „ 6·110 Słerpa\a 2,

do. Twarzy

41606
50756
5.000 zł. - 99464.
2.000 zł. - 1369 11127 31490 35445
43510 44544 88871 898888 97343 103186
145459 159135. .
1.000 7.ł. 4769 6197 9087 34000
40379 40562 41683 44778 55436 61399
61754 66360 86:194 95468 96991 103190
114819 115560 110353 124055 134880 733
70003 368 670 709 7104 7 93 132 8ł4 58 927
136294 141086 142801
148999 151922
63 72013 237 882 801 73083 163 224 505 565 824
157207 158188.
71337 461 614 20 963
75011 95 195 333 4 72
76035 320 598 622 38 64 824 952 77031 66 616 921
Wygrane 0-0 zł. 250.150 72 284 324 861 1105 219 68 414 567 78185 347 834 64 79067 176 221 28 387 792 95
934 zrns 748 3231 1310 42,5 522 so2 927 925
80194 255 326 637 46 859 ·31051 197 461 602
5023 635 801 6085 242 409 507 758 7043 851 988 82136 42 498 687 818 95 928 83070 172
504 824 049 8377 503 56 603 849 995 924~
920 34 84325 73 62.J, 995 85064 245 604. 86081 45·i
377 505 76 836 906.
800 87048 231 374 431 507 , 738 905 25 61
10285 703 11004 219 315 521 628 884 903 88418 766 969 89227 64 715 71 42 72
12390 508 803 51 13100 34 284 522 38 656 280324588399ęzŹ~Óq V ,, ; ; ? (ł'.)_ ęzźżóq vhgkńj
772 829 986 14010 li 126 360 828 15221 593
90109 93 273 540 631 962 915'!6 764 865 991
709 43 858 &5 16138 353 74 691 17169 88 92209 493 561 883 96 93136 61 373 720 88 67
Ą5180 G60 745 18112 547 933 19062 110 221 752 894 919 97048 76 297 379 928 98210 313 700
342 88 55g 65 610 863 906 li 60.
99011 428 688 930 36
20176 512 772 S99 21004 98 248 57 311
100145 352 974 101233 592 102320 407 637 972
458 655 2245G 23145 315 22 545 754 24095
453 2so61 140 268 647 261 so 322 59 424 .;:;;:::i::=====:r::::::.i:=-11111:11-=--;:ai--~----=-=m:o:====-i==========
no38 79 211 427 37 2s114 37 495 950 29044
46 199 584 629 907.
30102 428 37 31145 346 47 495 579 613
32039 156 75 94 358 33314 40 41 416 34650
702 800 21 34 35209 330 99 400 38 623 30
•
758 35135 95 264 so 525 647 832 31310 1001
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CIĄGNIENIE.

20.000 zł. 1 O.OOO zł. -

I

n

w Pudrach

qlO

828 93 969 9016 21u .• oó \JO-I ,,9 757 74 93Z 90
10176 207 33 94 417 54 9.~6 84 11048 85 8 93
97 172 362 430 53 63 542 657 900 32 57 69 66
12325 432 s5 556 so1 ao3 922 62 6s 82 1303s 41
0
76 91 183 88 247 489 754 86 91 629 33 86 90 92
839 82 14091 96 512 23 63 615 83 724 76 822 26
Konkurs na odpowiedź na pytanie: „Co to je&t
956 15!16259 308 643 52 90 96 866 921 71 97 milion?" wywołał wielkie zainteresowanie w szero.
16059 173 262 79 329 79 440 75 80 551 57 603 kich kołach naszych czytelników.
· · i6 30 716 853 67 930 93 17081 218 29 534 752 65
Jury k1>nkursu składać się będzie z 5-ciu osób,
966 18031 105 280 399 428 76 88 517 629 41 809 li mianowicie:
80 9?3 41 19003 52 281 404 57 553 65 4 646 920
20144 91 223 63 234 434 580 9 890 902 65 94 Dzi!~Jk~l. ~llold Giełzynski, b. prezes Syndykatu
rzy'
ł
•
.
.
·-21289 305 4 31 446 516 604 19 49 729 892 990 I
2· Tadeus:i:
~ 2Z075 105 215 373 523 74 805 83 44 23043 247 446
Do.ęga-Mostowicz ' many powieścio.
pisarz;
572 942 99 24198 325 547 652 866 948 81 25048 125
3. Prof Ta-Oeusz Sierzputowski, znany matematyk;
Z26 28 379 507 799 811 15 .32 82 960 26021 Ia2
.-. ~bó 6.3.3 487 549 75 66 731 853 996 27020 344 81
4. Dr. Henryk Friedrich, asyst. katedry polonisty
.5a9 45 73 673 728 844 980 2F270 96 581 688 706 ki na U. J. P.
50 816 906 li 29121 80 248 92 .123 414 81 540 757
5. Delegat Monopolu Loteryjnego.

Skl-d
..s.
„ 1-urg ...,illPlkt-...
„ „ „i;;

SensacvJna
zmiana

959 82 47104 29 321 715 851 48000 148 338
5:91
843
144

CZYSTE SZYBY

50536_ 448 562 917 !'i1032 220 953 52086
Państwowa Szkola Teletechniczna w WarPodania z qołączeniem: metryki, świadeluslrn, 1atrrY 1 metal~ _ to s'~utek 148 78 3."><~ 76 :13042 187 204 6~ 431 721 895 : szawie rozpoczęła przyjmo\\'anie kandydatów ctwa szkolnego, 3 fotografii świadectwa moraluiyw11llDia · · lvn u ,. 0 czys 7.rzeaia
.540~6 703 8~4 550...18 62 208 406 8fKl 940 83 na dwuletni kurs nauki,
któ.ry rozpocznie się ności, świadectwa lekarskiego 0 p.rz-ydatności
Cbor. weneryczne, s\;<Jrne i se\<sua~ne..
L u N A.
56019 679 8D6 949 50 57163 276 427 511 W ,,. l11tym 1939 r.
•
do służby państwowej, życiorys u i własnoręcz
Specjalny gabinet lrn1metyczny.
·
5~ 77 686 790 58112 625 48 59212 684 87 j
K.andy<laci .wi~n~ ~osiadać świad.ectwa u•kofi- nie sporządzonego wycią~u z książeczki wo!Czynna od . g_.:21. Panie przyim. Iek.-'IWoieta.
~L5 59,;.
l·
_ czen!a przy_na1mrne1 6 l~las sz·koły sredniej daw .skowej, kierować należy bezpośrednio do DyPIOTRKOWSKA SS.
tel. 143-63.
„60~o6 61006 .48 ?405 16 675 90 788 87~ nego typ11 i odbytą sh1zbę woiskow<1 lub zwo'- rnkcii Państwowej Sz.koły Teletechnicznej w
~
n.
~
ilib 6_325 999 G314- 214 ~OO 415 562 700 1 nienie z jej o<lbrcia oraz nie przekroczone 30 Warszawie. ul. Nowogrodzka 45.
PORADA 3 ZL.
S0tejal chnrób skćrn. wenecyczn. i scl~sunln. 3 45 52 fi4290 581 800 65155 406 16 ~~ lat życia.
UL TRAUGUTTA 9 fr. l p. tel. 262-98. ~oOHI 97 980§04 76 67037 291 519
Nauka w szkole jest bezpłatną, przy czym
Termin1939
składania podań upływa dnia 31
Dr med.
przr\muie od 8 - 11 t. i od t\ - 9 wicc:z.. 1 68638 742 fi.Dl 7 677 773 903
pilni słuchacze II kursu korzystają z stypen- stycznia
r.
w niedziele 1 świetłl od 9 -- 12.30 po poł.,
tliów Ministerstwa Poczt i Tele·grafów.
·
Egzamin s•prawdzający z matematyki w zaDla skórnic choryc!1 • ~mkifotor. 10- 11 i 5-6 w. /'"'EW'
IW•
. .Po u1kol1czeni11 szkoły absolwenci otrzymują . I kresie. 6 ~··as gimnazjalnych dawnego typu rozChoroby skórne l weneryczne.
11
sw1adectwa teletechni.ków i są przyjmowani do pocznie się w lokalu szkolnyim dnia 10 lutego

".,„Przyc\aodaia Wenerolog~czaa

Dr

H

C'NRYUQWSVI

l

9061

.; MARKIEWICZOWA
.. MONIUSZKI 2.

tel. 166-35.

„......
•

wznowlra przyJęcla

H.

~Ar1::!:~1fo:iY.,~ ! -331
(Róg Lubeislde\). front I piętro
i

ROZANER

wener. skórnych I seksualnych. przyjmuje od godz. 9-1 w poł. i od 3-8 w.
piętro
DR. MED.
Tel. 121" 98 przyjmuje od 9-1 I od 5-9.30 w.

NARUTOWICZA 9, fr. li

SKUS~E WICZ

PnyJmuje od

Dl~ d

ł Ili. 9.1.

7 m. 30 wlecz.

I. u B I

c

·

(róg Narutcwicza)

NA

z

zAwoDy

1

tel. 213-66 I

Pr&yjmuje rod1iennie od 1()- ~2 t od S-8 wlen. 1

1

'1'li
J

do 11 l'l.llO

Spec. chorób wenerycznych ł seksualnych
UL. PIŁSUDSKIEGO 69.
tel. 143-12
.

PIOTRKOWSKA 99

choroby kobiece

tel. 137-43
c

I od 6 -

Dr.

położnictwo ł

SO - n a gr O d I
Zł.nieszczęśliwym
\\
zaginęły
Rokiciń~kici

Przy
wyipacldm w dniu 17 bm.
:eczorem
na rog.u uf.
\\'odnei, teczka skórzana z dowodem osobl·
1
. ~•ym,
kluczami blurlrowyml, wiecznym piórem

Pil'ZY zwrocie nat:r.chmiast
p A U L } N....A..._ L E W } ra będzie wypfRcona s:otówce.
W

,a. I

oo

-

3. Il. 1939 zł 75, .
.

wagons - L"tI sf (ook

l

zapisy

Łódź,

Spec). chorób kobiecych I akuszeria
P.RZYBŁAf<AŁ się pies jasnobrąz z oorożą. Do
tel. 240- 1O odebrania za zwrotem kosztów ul. Przędza)nia- ' - __._.._ »r.zyirm1ie od 12 21
4 . 3 wt.ee.z.
m ~. ~

$RóDMIEJSKA 28

HIPPICZNE

l n f ormac1e
. 1•

przy1mu1e od godz. 8-12. 13 - 3 1 5 - 8 w· j i it ny mi drobiazgami. Uczciwr znalazca zechce
. w niedziele i świeta-od
9-J
\vszystkie
przedmiot}·
gazeto--1-rano.
- - - oddać
wym na
tymże rogu
za powy w
ższąkiosku
nagrodą.
kt6-

I~~;::~.~";'!f~1~1:,'~~?'''b!o"''" „P~"ska Po"'" '"' '· o godal•lo ' „,..
.
iDobra orean·za ja pierwszej pomo.:g

lzw

.

ff. JC LA CJ: Q W A

choroby skórno • weneryczne

ANDRZEJA 11,

BDEO

UL

Spec. chorólt

aa1tt6r FEllltS

RLINA

---- !

l

PIOTRKOWSKA 68
telefon 170-77.

„-----••••••••-I

ę··

sz '

wydainość

•
st ko do niej powinno być przygotowane:
i sprzęt i leki i Judzie. Powstaje przy tym wie
le pyta1i natury onrnniza.cyjnej: gdzie Jeżą gra
nice odpowiedzialności kierownictwa zaktadu
pracy, w którym zuarzył się wypadek i o<l. jakiego momentu zaczyna się obow.iązek udzielania pomocy przez ubezpieczalnię, iak powiazać
tę akcję z terytorialną organizacją ratownictwa,
na kim ciąży obowiązek transportu chorego itp.

I -wKiedy
ujrzymy Przy jakimś wypadku krew
fabryce, w biurze, w
na ulicy pociągu,

I

I pierwszym naszym odruchem jest rzucenie się
I na pomoc, usiłowanie zatamowania krwi i opaI trzenia rany. Z tym od.ruchem zaczyna · wal! czyć ro zsądek, obawa zasz•kodzenia rannemu,

! boć
•
1

pracu.

przecież może zaraz zjawi się ktoś, kto
lepiej wie co i iak uczynić. Szarpiemy się \\
rozterce, czy udzielić pomocy bezzwłocznie,

I chociażby błędnie,

czy też opófoić te pierw- Na ~ytania te i na cały ~zereg innych daje od
pomoc czekając na ręce bar<lzlei dośw!ad- PO\v,cdt praca prof. dra B. Nowa'kowskiego
1 ~z~ne.. I zwłoka i błąd n_icże by~ wyrokiem ,.Or.;:~~izacla .Pierwszej pomocy w zakladach
I sm1e.rct! Z przeprowadzoncJ ostatnio przez In- prn.y
któreJ obecnie ukazało się drugie wy• stytut Spraw Spoleczn\·ch nna'·izy skutków wy dr.n:e nakładem Instytutu Spraw Społecznych.
padków prz\.' prac:i.· wynika, że okol o 30 rroc. 1
Clluwny cel spoleczn", i· akiemu służy ta ks·1~
1
przypa<l1k6w cicżkiego k:ilcct wn ' uiożna hyloby żka : zmnie j ;'.enie liczby kalek w Polsce - wy
uniknąć, gdyhy zastoso\\'ano w porę i we wla st arczagco ;lumaczv iei \\'ielk:i poczytność.
ściwY sposób pierwsz;:i pomoc. Najczcstsz<1 przy lclani<::m a.utora - tł ibra ori~anizacja pierwszej
czyn;:i ciężkich następstw w tych wszy•stkich ~c;mc::y 1 ączy się ściśle z atmosferą zaufania i
wypadkach były zakażenia przyranne.
;pokoinej prac1', a więc pośrednio wptrwa doP.!erwszel pomoc:v nie wolno improwizować, datnio również i na wydajność pracy.
""'J>owinna on.a P.Y..ć iorgw.i;oF~na = FSZY.--.....,
·
-•
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CZESKO • l&OW-C1tl

na otwarciu parlamentu

słowackiego.

.

.

..

~

Demonstracje strajkowe
w Stanach Zj.

---·

--·

--~----·--- -

--

nan~wrg IOtDit:Z~ 1ł Jlm~rgt:f.

Grupa członków rządu czesko-słowackiego po przybyciu do Bratislawy na otwarcie
' pierwszego parlamentu słowackiego. Od lewej ku prawej: premier rządu centrafuego
Bera.n, b. premier i obeeny minister Obrony Narodowej gen. Syrowy, gen. Prchala
(mianowany ostatnio trzecim członkiem rządu Rusi Zakarpackiej), oraz minister Komunikacji gen. Elias.
W Miami na Florydzie
l

I

Jat:hi hart:erski „Polfszuk''
w

podróżg dookoła

iwiafa.

Transparenty na czele pochodu demonstracyjńego przed gmachem ministerstwa mary
narki ·w Waszyngtonie. Robotnicy warszta
tów okrętowych żądają płatnych urlopów,
pełnej zapłaty za czas choroby itp.

odbyły się

wielkie manewry lotnicze. Na

zdjęciu:

eskadra nad

zatoką Biscayne na Florydzie.
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~
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Angielskie robotnice

Polski Jacht harcerstci z Gdyni „Poleszuk" odbywający podróż dookoła świata. Jacht
ten wraz z załogą zawinął do portu Dakar w Senegalu (Francuska Afryka Zachodnia), skąd po półtoramiesięcznym postoju wyruszył do portu Conakry w Gwinei
..iwd""'IQJ.-l!l•'u 'francuskiej.
Sabu, indyjski poganiacz słoni, stał się oś
rodkiem zainteresowania w Londynie. Na
zdjęciu: zeuropeizowany Sabu na ślizgawce
w towarzystwie dwu młodych Angielek.
Robotnice angielskich fabryk, pracujących
zostały zaopatrwne w cal
kowite ubrania i maski przeciwgazowe oraz
hełmy stalowe dla ochrony
głowy przed
odłamkami. Na zdjęciu:
Gaszenie ognia
w fabryce przez robotnice.

na rzecz obrony,

Gwiazdor przed

swą „willą"

„ierścień macierzyństwa.
W Anglii pojawiła się nowa moda: „pierś
cień macierzyństwa" noszony na środko
wym palcu lewej ręki. Kamień niebieski
oznacza chłopca - czerwony dziewczynkę.
przybicia do brzegu do Dżibutti jednej z grup strzelców senegalskich, któ• · zrt";<'ii wysłani z Marsylii przez rząd francuski, celem wzmocnienia tamtejsze~o
garnizonu, w związku z rewindykacjami włoskimi.

Ą~ot'1ent

IZYBOVfEC DLA NA ; CłAlłZY .

Doroczny„raid samochodowy do Monte Carlo

Ta piękna buda jest mieszkaniem jednego
z najsłynniejszych amerykańskich psów fil
mcwych „mr. Asta", który nic nie wie o
tym, że jego pan i pani toczą zaciętą walkę
o wypłacane za niego honoraria.

/czoraj przejechały przez Warszawę samocłiody biorące udział w 18-ym rallye do
'. nte Carlo. Samochndy przybyły do Warszawy z Tallina pnez Rygę. Na zdjęcju .~ .
t00ment startu jeąitej z załóg P,Ol§ki~h P~ ZagQ_~ - l.a_n11:e z Tallin&

•

