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Przed tekstem t.j. 1-sza strona 60 rr.
tA w. m·m 1 łam. str: li łam : w tekście
óO gr., nekrologi 40 gr„ zwYCZ, 15 gr.
~trona lC lamów. drobne 12 gr. za wy.
raz. dla poszullUJaCYCb pracy 10 gr,
najmnie jsze ogłoszenie 1.20 gr., d,Wi
r,ezrob.:>t. 1 zł. Ogłoszenia dwukolor?fa~
· • 50 proc: drożej, ogłoszenia zagrani c:r.·
:le 1 trójkolorowe o 100 proc. d,l'ożeJ
Jgłoszenia adwokat ów ryczałtem ~5 zł
Ceny ogłoszeń nled21elnycb sa o ~ proc

w

I

droższe.

W7d&niU og6lnopola1.dDU

w. m·m w. 1

łamie ezer 70 m-m
(atr. li łamów) • 1 zł. drobne za/wyra.z 2• gy
Za termin druku I tre!ć ogłoszeń
administracja nie o<)rlowiada.
P. K. O. Nr. 602.880
lpłat. pocstowa lli1n:cS9na gotówQ.
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.~RZądowcr•• u~i kaią
BURGOS, 24. 1. - Komunikat głów
.1ej kwatery wojsk gen. Franco, ogłoszo
ny przez radio, stwierdza, że oddziały powstańcze posunęły się wczoraj około 7 km
naprzód. Wojska gen. Franco znajdują się
więc na wysokości rn. Manresa, a w niektórych punktach n.ad rzeką llobregay. Na oddnkach północnych zajęto rniejsc·O·
wości: Castellar dela Riviera i Tora Biosca, szereg pozycyj nieprzyjacielskich w
poblitu miejscowości Lat<ineria, sz·czyt
Foller Alto oraz Claret. Na odcinku środ
kowym. zdobyto wioskę Maquefa, pozycje
nieprzyjacielskie na wysokości Sanjusto,
0 untazapatas oraz szczyt Fomoza i Toras,
na odcinku zaś południowym wioskę Callcarca.
Opór nieprzyjacielski przełamany został na · wszystkich odcinkach.
••

•J

Prezydent Manuel A__zana

„
uciekł z Bercelony do Walencji.
DO LINII RZEKI CARDONET .••
LERIDA, 24. 1. - Kolumny wojsk
gen. Franco dochodzą na północy do linii

~f:;~ę?:r!~~~~o~~ i:.·";e::eśe ś~:~:a~~ o1

bez przer111y

Wojska nasze - donosi komunikat - wych nie wydawano chleba. W 1ąocy miazmuszone były na szeregu odcinkach wy-1 sto tonę!? w ciemno~ciach z powodu ucofać się na dogodniejsze pozycje, celem ~zkodzenta elektrowni. Bezustau_ne _bom~
wyrównania frontu.
bardowanie wytworz~lo stan nieopisanej
paniki.
.
Eskadry powietrwe gen. Franco ze:
NIEUSTANNE NALOTY.
.BARCELONA, 24. 1. - Około g. 22 szczególną zaciętością ł>ombardowały loilotnictwo pows t ańcze dokonało szeregu na n·~ko Lobregat. Ziemia na Jotni.sku jest efo
lotów na miasto. Bombardowania wyrządzi słownie zorana .pociskauni. Przedmieśda
ły znaczne szkody, m. i. wybuchło szereg już ewakuowano, . a ludJJ.ość udała się w
eks.plozyj w starej dzielnicy. W ciąg.u ca· kierunku granky francuskiej. Zarządzen~a.
łej nocy reflektory
przeszukiwały hory· ewakuacyjne .nie zalecają uchlOdżcom Ulda\lont, współdziałając z akcją własnego lot- wania się w kierunku pó~nocnym.
nictwa.
Niektórzy z ucho'dźc6w zwracają Uf.VaW ciąg(! dnia ubiegłeg-0 alarm lotniczo- gę, iż ostatnie dekrety dotyczące mobiligazowy zarządzany był 11 razy.
zacji gospodarczej, nie były podpisiane
przez Companysa, lecz przez Comorerę, ·rad
ROZRUCHY W BARCELONIE.
cę gospodarczego generalitetu kata1ońsktieBARCELONA, 24. 1. - W stolicy Ka- go. Zdaniem ich - jest to dowodem potalonii wzmaga się z każdą godziną zamie- watnyc.h tarć politycznych w kolach rząsza·nie, które wzmaga huk . ciężkich armat, dowych.
dochodzących ooraz wyraźniej z Ji,nii zbliPRZVSZtY BURMISTRZ BARCELONY.
żająceg-0 się frontu. Na dachach domów
BURGOS 24 1 - Władze aen Franustawiono setki karabinów maszynowych,
•
'
• : •
i:>
• •
aby stłumić w zarodku ewentualne rozru- co mianowałr, J~z ~zys:łe~ bunmstrza
chy lub bunt przeciw riądowi, który nie Baroelony. .Bęcti1e nim M1gue1 Matw, prze
chce się po<klać i nadal 1"1zelewa krew nie mys!owiec, przewodniczą.cy raUy administracyjnej Tpw. Hisp.ano Sui2a oraz elekpotrzebnie.
•
Wcz<>raj w kilku punktaeh miasta woj- trowni w Arlciorz.e.
sko rozpędzało tłumy domagające się otwa'f
NA GRANIQY FRANCUSKO „ HISZcie zakończenia wojny. Pięć osób cywił
PAŃSKIEJ.
nych rostaio zabitych, a kilkanaście ran·
PERPIGNAW, 24.1. - Graniczne włanych.
dze . francuskie 1 przewidują wzmożony inaPrócz teg-0 wśród 2.-milionowej ludn-0pływ uohodźców~biszpańskich. Nie uważaści w Bircelonie i okolicy szerzy się głód,
a zdobycie jakichkolwiek środków żywno ły jednak za pot:i;zebne zn:iienić zarządzenia wydane w rolqu ubiegłym. Gwardia lot
ści je~t niesłychanie trudne.
na i żrndarmi dof:f ! a;~ r; w„z"'~O pr 70CO OPOWIADAJĄ UCHODżCY?
glądu uchodźców, przy czym władze wojPERPIGNAN, 24.1. ~ Według opowia- skowe zapewnią iclt ewakuacJ· ę. Do tychdań uchodźców hiszpańskich, którzy przy- czas ruch uchodźczy Jla granicy inie zwiękbyli na granicę francuską, sytu~ja w Bar szyi się do ·tego stoptlla, by konieczne bycelonie staje się coraz bardziej rozpaczJi: Io wydanie specjaht}«:h nowych dyspowa. Od trzech dni w rozdzielniach rządo- zycyj.

Czr Ruś Zakarpacka długo jeszcze sie utrzrma?

s~:~~d I:n~~~did~ziaró~c;~;~t:~:li~h Krwawe ~li[(l·e l (l!I~·1·m1· i·in~'arm1m1·

na odcinku Castelloh je
Barca.

Sanandres dela
·
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KOl\IUNIKAT „RZĄDOWY".
BARCELONA, 24. 1. - Oficjalny ko-
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atema

padł

r

w C. O. P-ie

na numer 9S fi32
. WARSZ~WA, 24.1. - W dzisiejszym
~l'':'r:"szyim c1ągnieni1u Loterii Klasowej waznie3sze wygrane padły na n.as tępujące numery:
1.000.000 - 98632 (padł w C.O.P.-ie)
10.000 zł - 4941 7483 91820
25.000 zł - 117270 141704 95051

5.000 zł - 11493 8231 1 158331
2 .000 zł - 40425 66 139 78044 81940
113840 117584 118752 126353 148424
1000 zł - 31277 625 15 65259 74260
76292 78138 791 65 92341 100699 109328
115417 128193 130403 136619 153006
156 100.
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NOWY JORK, 24. 1. - Wczoraj po s~ewarda, iż zbliżamy się do lądu, rozległ
południu przybyło do Nowego Jorku na się straszny trzask i zdawało się nam, że
statku „Esso Daytown" 10 pozostałych podłoga samolotu rozsypie się w kawałki.
przy życiu pasażerów angielskiego samo- Zał~ga samolotu wykazała niezwykłą odwa
lotulotu „Cavalier".
gę _ i zmy.sr or~entacji. Nie było ani paniki,
Samolot ten uległ katastrofie na Unii ani atakow histerycznych. zanim samolot
Nowy Jo.rk - Bermudy, na pełnym morzu, pochłonęły fale, część pasażerów wypro3:000 mil na wschód od Norfolku (Virgi- wadzono pr_zedinit?i drzwiami, a pozostanta)Po .
.
łych tylnymi. Kapitan Alderson dał mi swój
. mię~zy uratowanymi znajduje się 5 pas ratunkowy. Wszyscy skoczyliśmy do
męzczyzn 1 5 kobiet
d N
ś ·
·
·
·
wo Y·. • a sz~zę cie nie. byla bardzo zimna.
SZCZEGóLY KATASTROFY
Starahsmy_ się trzymac za ręce, unoszeni
NOW
:
. przez lekki prąd. Staraliśmy się bez przer
sa olot y ĆOivR~, } 4 · 1t· - ~asazerowie WY_ podtr_zymywać rozmowę, poruszając
E u " aJ a ier" ura 0~~ni przez. sta-1 nai rozn:~1!sze tematy. Kiedy spostrzegliś
. ,, ss~ Baytown spędz1ih w wodzie, w my zbhzaiący się okręt, zaczęliśmy rozpaciemn_o~cia~h przi:szło 10 godzin, zanim czliwie wołać, ale niestety zrozumi eliśm
krzyki ie?, 1 wołania usłyszała z~ł~ga „Es~o i~ na~ nie usłyszaino, kiedy statek oddal;l
Baytown · Jeden ze statków kilka godzin się nie zmieniając sweao kursu
przed. tym prz.ejechaił w nieznacznej odleb
•
głe>ści od rozbi~ków, załoga statku nie usłir,
WZRUSZAJ4CY WIDOK.
szała ich rozpaczliwych wołań. Rozbitka- • . Kapi tan ,Esso Baytown" _ Spurr 0wie wykazaiJi niesłychany hart ducha zim- sw1adc~ył 1 iż _w chwili, gdy łódź ratunkoną krew i dobry humor. W chwili gdy ic'il wa zbliz_yla s1e do rozb itków. maryrarzc
\vyctobywano nai pokad statku śmieli się i spostrzegli wzruszający widok: 10- osób
śpiewali.
·
h się
· z fal morskich i trzy.
Prawdziwą bohaterka. ·1·est '1·edna z ura- wyn urzaiącyc
m aj ą cych si ę za ręce,
towanych pasażerek pani Edna Vatson z
jak w pływalni.
Montrealu. Tylko dzięki niej uraitowany Jeden z uratowanych uległ niedawino wyzosta? kapitan Alderson, którego przez 10 padkowi podczas jazdy na nartach, łamiąc
godzm podtrzymywała na powierzchni rękę, która była unieruchomiona w gipsie.
wody.
Ra'diotelegrafista samolotu Cavalier"
Kapitan _A~dersoi.. nie posiadał pasa ra- przyzniil się, iż na chwilę nie ~puszcza!a
tun~o~ego i iest. naibardziej wyczerpany ~o ob~wa przed rekinami. Nie wspomniał
sposrod wszystkich _rozbitków. Stan jego 1ednakz 0 t
· ł
e . Y.m arn ~ ~we~ swym towarzy
wzbudza pewne zamepokoj'enie. Pani Watszom, choc1az wyrazme wi dział w pobliżu
son w 1następujący sposób opowiada prze- ro zbitków rekina 1 którecro
"d
· d
bie<Y
katastr ofY·. Wk r ótce po osw1adczenm
· ·
. s traszyły ich krzyki i śpiew.
i:>
w1 oczn1e o •
b
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wl wi•e „Siczy", pO'Wlracający z mainif,estacji w Morderca ks. Streicha
Huszcie, na której padały ja&krawe hasła

UNOWAR, 24.1. - Uoi-egłej mocy
munikat ministerstwa obrony narndowej
donosi, iż nieprzyjaciel nadal kontynuował miej'scowości Kralovo nad T·i1są dosz.ło do
swe natarcia „przy szerokim zastosowaniu 1krwawego starcia pomiędzy członka1mi orśrodków materialnych", a zwłaszcza przy ganizacji „Sicz" a żandarmerią czeską. Zaj
poparciu własnego lotnictwa.
śde miało przebieg następujący: Członko-

zaw·śnie

na szubienicy.

.antyczes.ki·e, rnzbroQHi jedrnego z żandar
mów, drugi żandarm zdotał zbi·ec i telefo·nicznie wezwał pomoc. Wywiązała si·ę strze
lain1i•na, w której jedna osoba została zaJbita, dwie ciężko r.ann-e, a 7 lekko rannych. P.Prezydent RP odrzucił prośbę o ułaskawienie
POZNAŃ, 24.1. - Jak się dowiadujeOdpowiedź jest odmow1na. P. Prez _
„
Komendant „Siczy" w Kralovie nad Tisą
~
został aresztowany i osadwny w więzi· eniu my, _do .sądu okr. w Poznaniu nadeszła od dent R. P. nie skorzystał z przysługuj~
w Sewliuszu. Na mi·ejsce zajścia wysła!lo pow1edz_ P: Prezydenta ~- P. w spr~wie cego mu prawa łaski, wobec czego wyrok
posił~i wojskowe.
ulaskaw1~nia mordercy s. p. ks. Stre1cha, zostanie wykonany. Do Poznania wyjechał
Wawrzynca Nowaka.
już z Warszawy kat Braun.
LICZ~E ARESZTOWANIA.
ooo--HUSZT, 24.1. - Wczoraj w nocy pirz.e
prowadzono w Sewliiuszu szer·eg aresztowań wśród ludności ka•rpatoruskiej. M. i1n.
aresztowany zosta'ł naaelnik urzędu sikarbowego w Sewliuszu, były prez.es s towa- STlłATW
T1'SlięC~ Ił:& ,
rzyszenia 1J1a:ukowego ~mienia Duchnowicza
K:arparorusiin Dap1kany.cz. Wi·adomość o , ZELóW, 24.1. - . Około g?dzin_y 4.30 chotniczej fabryka spłonęła całkowicie. Zni
airesztowa.ni·u niezwy<kle poputJarnej w Se- rano w kantorze t~alm mechamczneJ Szla- szczone zostały 63 krosna, maszyny w _
wliuszu osobistości .ni~e zos tała podaina do my_Asza .w Zelow1•e . wybuchł gw:ałtowny kończalnkze, z·naczTia ilość bawełn ,
publicznej wiado!ll'lośd, roz es zł a się jednak 1p ~zar, kto~-y przermc11ł . się na całą fabrykę. fabrykatów i tkanin gotowych. rJnaa to
szyb'ko po mi·eśde„ wywołiuj ą1c zirozu:mi ałe Mano akci1 ra tunkowej s traży pożarnej o- spłonął przylegający do tkalni I-piętrowy
dom murowany mieszkalny.
p·oruszeniie.
yv-_s~u tek pożaru poszkodowany je3t
SAMOCHODY Z CHORĄGIEWKAMI.
własc1ci,el Szlama Asz oraz kilku nakła.J
którzy p_owierzali surowce do przeHUSZT, 24.1. - Oddziały wojskowe powstaną w
Polsce. c?w,_
robk1 w tkalm Asza. Suma strat s ięaa 100
otrzyimały ro zkaz, .aby wszystkie ·samochob
dy wojskowe wyjeżd żały ozdobione choq WARSZAWA, 24.1. - W edł ug pogło tysięcy zlotych.
gi·ewkami państ~wymi. Uważanie to jest sek z kół poinformowanych pomi~dzy rqPrzyczyna pożaru nie została dotychza kontnmani.festację w stosunku do Uikrai:1 dem a sfer.ami '.ko ścielnymi d o sz ło do osta- czas usta!ona. . Najpewniej zaszedł wyp ~
ców, którzy bezpośredTiio ni ema:I p'O doj ściu tecznego uzgDdni·e·nia w sprawie utworze- dek zaproszenia przez nieostrożność 0"'·
do władzy rzqdu Wołoszyna z:aiczęli boj.ko ·nia dwu nowych diecezyj obrządku rzym- w kan torze.
,..,
polowego na froncie Katalońskim. Wojska tować s:ctanda·r państwowy <:zesilro-s'łowac sko-katolkkiego : w Grod nie i Sta·nislawaw odległości kilkunastu km od Barcelony, ki.
wie.

-

6łn

icks

bombardowanie wrtworzylo w Barcelonie

stan nieopi anei paniki

·- --··

j

" Ion-.111:.ki...
. franll'o
„ na f ronci'° k a.a
••• .
m-'

.

l ,' ·

„

"h ,

· ,.

„

„,

'* '

O! rzrm: pożar fa bry'ti wZel .· :a
WV•OIZt\ tOO

J_
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Gen. Franco (na prawo) podczas posiłku
gen. franco, jak wiadomo, znajdują się już
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filmu „Olimpiada'•
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Bank Polski notował dziś rano dolan
5.26,_ fun~y szterlingi po 24.67, fran·ki szw~icarsk1e _119.10, franlki frzrn:uskie
13.92, liry włoskie 16.40 (odcinki tylko do
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Dziś et~ny dra1111at, arcywesoła komedia bohater.ka 11Mayertłngu''
DAN ELLE DA'RIEUX w potężnym
Ł
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Romantyczny milioner

?f!łZ p_rzepy~h, humor, .i:iuzyka,
sp1ew I rewia w komedN'!a1 spe.pnt.y program

Zdar~enla
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Wl""ZIENIE BEZ KRAT.

(-) Szef si;tabu generalnego Francji, gen. Gapsychologi~znym dramacie p. t.
_
..,
rneli.n, odroczył :.1wą podróż do Afryki w związku
Pocz seans6'.v: w dn~1;:,;po:.:;w:s:z,:e_dn:;:.;.,ie.:.:_o_g_o_d_z_.-l-6--e-j,_w_s_o..,b„o-ty_l_ś_w_l.,.ę-ta_o_g_o_d_z_.-l2--.:.e-.l.--:'C-e-n-y-m-ie~j-sc-:-n-a-:l~-s-z-y-s...
ean-s...:~25~.""4~0::",'~54:--'g-r-,"".n'.":a~n':a':st'.":ę'.:'p:'ne~4:-;0:-;5;-:4:-,-;7;-::0:-,~8~0~1p ze zbliżaniem się gen•.Franco do Barrdony.
(- ) Wczoraj rano odhył oię w Kaplicy Paoliń
; 1· zł. Ull!.zniowie: w świeta do godz. 15-ei. w dnioowszednie do godz. 17-el 25 gr„ oóźnief 40 gr. Ulgowe 54 gr. w dni pni•
skiej Pala.~u Kwirynal:.kiego Hub księżniczki Marl1
Sabaudzkiej z księciem Ludwikiem Bourhon·Parma.
„„„„„„„lml:IC:OSlll9llF.-~~~·~i!'łfC~a&„„„„„„„„
Związek pohłpgo8łnwil ka1wlan
~rólew ki ks.
hiskup Beccaria. W uroczystości, prócz gości kró, ko nadpr-0gram pełen · humoiru i \!owcipu
lewskich, wziął udział l\lus1-olini. Po ~łubie mlodę
Od dziś do soboty 28 stycznia wielki podwójny program.
! Żwiękow)
.
film radości i zabawy parę przyj~ł w Watykanie Papież na prywatnej auMonumentalny fi!IT'• reż)'Serii Marka T91aina p. t.
diencji.
.;•no ·Teatr
(-) Premier Chamberlain wygłosił wczoraj wie
W rolach gł. John 8otes i Dor Notan.
czorem pnez radio przemówienie na temat „rzędo·
Następny program Kobiety nad przepaścią. wego planu narodowej błużby ochotniczej~. MóW"ll
Z g i e .1· s k \a 26
podkreślił, iż Anglia ~igdy uie zacznie woJny, ale
może być zmuszoną do wzięcia udz,ialu w wojnie,
cHatego musi być gMowa do ohmni.
(-) Według zdania majora Todda ir; Ottawy,
Kanada w razie wojny w Europie nie pośle swych
wojsk na nasz kontynent, lecz zostawi je u 6iebie
dla obrony własn~~o terytorium.
(-) Wczoraj odbył0 się po~ieclzenie parlamen•
tarn~go klubu O.Z.N„ na któr)'lll zajmowano si~
_.
w Kłosieńcu od iskry w łoż~·· u wybuchł pożar. przede wszystkim sprawę karności organizacyjnej.
Poruszono również kwestię przedwczesnego ogła 
zbyt
cale pórne szania przez poszczcgólnyc-h vosłów w prasie wilio·
nail~PSZUr
śwłaia w roli
Mimo wytężonej akcji rato'Wniczaj młyn sków u~tawodawcz)rh, które jeszcze nie zoatały zawraz z urządzeniem i zbożell! spłoną:ł doszczę akceptowane przez władze O.Z.N.
Między inJ'Ymi mowa była o sł)"mlym projekcie
tnie. -Straty są b. duże, narazie jednak nieantyżydowskiej ustawy posła Kicncia, na który to
ustalone.
temat dojść miało do dość ostrej wymiany zdań.
(~) Polsko-niemieckie rozmowy na temat wydalonych z Niemiec żydów zostały za
kończone. Wrócą oni do Rzeszy w partiach
po 1.000 celem zlikwidowania swych spraw,
po czym ()puszczą granice Niemiec.
(-) W war&zaw .. kim Sądzie Okręgowym rozpo·
cząl się wczoraj olbrzymi prores o nadużycia kolejowe w Łowiczn.
·
Na' lawie osknr:i:onych zasiedli: b. kierownik ra·
drnby Stanisław Ba•rtoszewicz, h. ~anędcy gmarhów
koJejowyi:h Al. Kutyłą i Julian Nizki, b. nat'"zelnik
W czasic1 zbliżających się ćwiczeń obro że w towarzystwie rozjemców będzie na~
ŁóDź, 24.1. - Już tylko dwa dni dzie
oddziału drogowego w Łowiczu inż. Wł. Ukielski
ocznym
świadkiem
całej
„wo~ny".
lą Łódź od wielkich ćwi-cze11 przeciwlot- ny przeciwl~nicz?-gazowej
Łodzi. szc:e
i in~. Al. HermM, ich zcaMępca inż. Juliul!'Z Ptaeiyń·
ski, b. zawiadowcy odcinków drogowych: Stańf"lnJk,
niczo-gazowych, które odbędą się w dniach gólna uwaga ~ zwrocona będzie na działanie
Nowakowski i Kostrzewa, pnl"doiebi0'1'ey budowla.
26, 27 i 28 bież. miesiąca. Czas więc naj- służb opl.-g„ I.które faktycznie spełniać bę
ni: braeia SulimieTScy, A.ntoni Bajkowski i Her!~
wyższy, aby wszyscy mieszkańcy d(}kład dą wszystkie ziadania, jakie mogą zaistnieć
Ejdlic.
nie byli zaznajomieni z obowiązuj~ymi w rzeczywistyQh warunkach wojennych.
Akt oskarżenia, zawarty na 230 str«micach pisma
masz)'I!Owego, -zarzu:•a o kaciCłlym popełnienie nad·
Oceną prac}i tych służb zajmą się rozprzepisami samoobrony. Przepisy te już
użyć w latach 1927-1933.
parokrotnie omawialiśmy na naszych ła jemcy z białym~ opaskami na czapkach.
Rozjemcy
będą
1wszędzie:
przy
próbnie
mach.
CZĘSTOCHOWA, 24. 1..Ub. nocy po- den z mężczyzn, który leizł ug01dztny śmier
Dziś chcemy wskazać na konieczność wznieconym pożt;lrze sztucznie powstalych pełnione zostało na Zawodzm. k:w~we mo~ cionośnymi kulami, którym okaz ł się 25jesteł członkie111
letni Leon Górniak, zam. przy ulicr Olsztyń
ułatwiania pracy przez mieszkańców wszy obiektów, przy usuwaniu śladów plam che derstwo w p()lbliżu gmachu w1ęz1ema na uliskiej nr. 42.
cy
Strażackiej
obo~
mo:;tu.
na
W
<l;rcie.
micznych,
skutkow
działania
,,inieprzyjastkim organom Oplgaz. Ułatwianie polega
Władze policyjne wszczęły śleeztwo , ce
Dyż.urny strażnik w11;z1enny u1rzał ~dą
w pierwszym rzędzie 1ta słucha~iu .roz~a cielskiego " lotnktwa oraz przy boku ko- żających tamtędy kilku mężczyzn i kobietę. Iem wy.krycia i uięcia sprawcy za)\6jstwa.
zów, w drugim zaś na.„ wyzbyciu się me- mendantów ważniej.szych obiektów.
Całe „towarzystwo" było widocznie pijane,
potrzebnej ciekawości, jaka cechuje więk
Rozjemcy cieszyć się będą nlewątpli ,kłócili się bowiem wszyscy mi~dzy sobą i wy
wie wielkim powdzeniem u prasy, która myślali, wreszcie doszło dobijatyki, w tra~
szość ludzi.
cie której padły strzały rewolwerowe. UczeGdy po ogłoszeniu pogotowia organa w relacjach z poszcególnych faz ćwiczeń stnicy nocnych porachuttków zbi~gli w ciemobrony obejmą wyznaczone z góry post~ zyska na bea:pośredniości, choćby 'dlatego, nościach, a na placu boju pozostał tylko jerunki, nikt nie powinien zatrzymywać s~~
i przyglądać się prze~ ~wyklą ciek~wosc
ich pracy. Tym bardz1e1 po ogłoszenm gto
ŁóDż, ~4.L :--: Dziś rano w. domu n r 53
ZGON NIEZNANEJ KOBIETY.
sem syren alarmu nic może być mowy o
przy ul. Z~1ersk~el uległy zatrnc1u cz actrn 4
Ł(?Dż, 24. 1. - Jak się poinformowa.liśjakimś wystawaniu
u ulicach, czy w
soby, a mianow1c1e Szmul Wetterkuns~ lat 35, my nieznan.a kobieta w wieku około 30 lat
cbiektach i gapieniu się, jak pracuj~ oddzia
kupiec, jego ~ona 30-Jetnia Masza
elerkunst która wczoraj wieczorem wyskqczyła z okn~
ły np. przeciwpożarowe, odkażające sa1nioraz ich sublokatorka 25-'etnia Amelia G rzyw na II piętrze w klatce schod-0wcj domu nr 49
ŁÓDŻ, 24.1. - \~czorai na terenie fahryki
I<.ONf'fRfNCJA W O,ZORKOW1E.
tarne czy też inne.
nowicz i i~i 3 i ?ól letn_ia -córe-czka K~styna Przy ul. Kilińskiego, zmarła dziś w szpit.al'u.
Poznańskiego o<lhyly się zebrania rohotnicze
Dziś udał się do Ozorkowa prze<lsta.\\;j,,ciel O,rzy,wno\v1cz. P1erw.f~l po:n1Q~Y zacza p~ym ~lle odzy kawszy przytomności Nie posiada•
Wszelka akcja organów Oplgaz. musi zwołane przez Z'"•iązki: Klasowy, Ch. ZZ i zw. „Praca', który uczestniezyt b~zle w Jfon- ud~zi~lit _lekarz pogo!~ia i po.zps:awi_t ' i . \\: ła;;xn~~~o!Joi:ni111Y. 1) ~ót< Ot(J(J·
Ó\~ ,!QbutniczJ'.°ch ir lm~szkanlu. St~n poszk1'tlowanycti n e Jiudzt b1.st~cł\, ,JQ.też. UCl'jOnalifl .J.ci. Dit.. zostały do 1
odbywać się bez utruun;ania „e strony mi~ „Prac.ę'_:. IJrnu\\ iono. JJ!a ni1,;11 ~t_an. µenra~_taC.} i I fen:n i~ch w sprawie~
szkańców. Gdyby się znal eźli jednak wznowionych ostatnio ,na terenie rns-pekc11 p;ra fog;!a i w fabryce Ró'kma a (<l. Sztorch i Po- obaw. a1k stw1erdzon& prnczyną w>Pad!u br fychczas u<;talone. Zwlc1k1 przckaiano do pro
cy oraz decyzję insp. \inż. Skuisiewicza, odrzu- zner).
la nieszczelność pieca. .
,
sekt.orj1,1m miejskiego,
krnąbrni i nieposłuszni lub lekceważący za caiącą projekt nowego regulaminu tpracy, zgło---ooo,__
__
rządzenia, poniosą odpowiednie konsek- szony przez firmę.
AKCJA SEZONOWCóW.
wencje w postaci bądź wymierzenia im
Również wczoraj odbyły się iednostronne
Odpowiedź w sprawie termin.u wyja.zdu demandatów karnych, bądź zatrzymania a na rozmowy przy udziale ins-pektora pracy in.i. '.egacji sezonowców l&dzkich do Warszawy dow tychczas nie nadeszła. W związku z tym orgat;'.ępnie wytoczenia postępowania karnego. ich inspektor ipracy .ustallil tryb mediacji
5'kusiewicza i przedstawikieli fi.rmy. W WIYlliku nizaci<. zawodowe se2)onowców same u1stalily
Decydować będą o tym organa mają sporze robotników z firmą. Z początkiem przy- terrr.in - na czwartek 26 bm. Przedmiotem
lała Zarząd
ce na·d zór nad przebiegiem ćwiczeń w po- sz!ego tygo<lnia o<lbędą się na te.renie firmy ikonfe. t ncii w Ministerstwie Op. Spolecznei be
bezpośrednie rokowania w sprawie szeregu spor dt1e sp1 awa przyznania kredytów w takiej wy
szczególnych miejscach.
nvch kwestyj, związanych z o·becnymi warun- sokośri, która by umoż'·iwila realizację planu,
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St · n pogedy w Lodzi.

robót. opraco\vanego przez łódzki zarząd mieiski.
Obecnie Zarzą.d Miejski w Zgierzu, przedło
Z materiałów, dostarctonych związkom Przez
~arząd Miejski WYnika, że na ro-boty kanaliza- żył Urzędowi Wojewódz.kiemu, projekt budowy
cyjno- wodoci:\gowe w Łodzi potrzeba w roiku wodociągu w naszym mieście. Projekt opracował inż. W. Hajdo. Przewiduje on w pierwszym
bietącym 5 miln.
543 tys, zł, drogowe - .~
etapie robót 2·02prowadzenie wody w śr mieO Ull\OWE Dl A PRACOWNIKÓW RZEŻNI. tniln. 562 tys„ rozbudowa parku Ludowego na ściu
w obrębie ulic: Sie.,.-ikiewicza, gen Dąbrow,
W dniu dzisnei>zym odbedzie się w inspek- "IJolesiu Konstantynowsikim 500 tys. z!.
skiego, Pilsudskiego, 3 Maja, Mielczarskiego,
cji pracy 13 o!Jw. ponowna konferencja w spra
Placu Marszałka Piłsudsldego, gen. Orlicz Dre
wie zaldTgu o un :owę d1'.a praC()Wników rzeźni
szera, Pierackiego, ks. Pi'()tra Skargi, Dasz}ń
nr 1, ż4d:.:'.ących. ·ak wia-domo, zrównania ich
pod względem warunków płacy i pracy z pra- I\JAJAK STANISŁAW i ł!ENRYK ul. Sierakow- skiego, Zielonej i Sieradzkiej.
skiego 29, zgubili legitymację wyd. w UbezpieNa zasilenie tej sied projekt przewiduje wy
cownik::i mi I<l~ ·~:ii Bałuckiej. Udział w niej mia czalni Społecznej m. Łodzi.
budowanie poezątkowo dwóch studzief1 w parku
ły brac z\\'iązki · Praca l"olSka i Klasowy, ied....
r.ak wczoraj ;:g-łosiły sie trzy dabze organiza- ZAGINAŁ patent handlowy 4 kat„ wy<lany Kościuszki, tam gdzie było dawniej boi~ko Sokoła oraz drugiej nad B z urą przy wejści u do
<:je zawodnwf: ctZZ, Praca i ZPZZ.
przez 14 Urza,d Skarbowy w Łodzi na nazwiStawu Miejskiego.
sko W ieder Oskar Bmanue\ Łaskawy znalazca
dą
W przys;.,lości wodociągi obsługiwać
zechce odesłać do Administracji „Echa,"
cvt.ery studnie, a nawet s ześć. Ws z ~· stkie będą
wybudowane w kotlinie Bzury.

stc:pnie powyżej zera. W ci~gu l'.ocy ub iegłej najniższa temperatura wynosiła plus 2
sto.pnie. Ciśnienie barometryczne utrzy mało
:;ię bez zmian i wynosiło 746 milimetrów. Po
gada b eclzie nadal o lcl'.{kim zachmurzeniu ze
r-topniowymi przejaśnieniam i. Ciepło. Słabe
w :a try p01łudniowe.

•

Ciemności

rozpoczn ~le b

kurni pracy i płacy u Poznańskiego.
Równiei ustalono że w najbliższym czasie
odbędą sie u Potn~l1skiego urzędowe wybory
delegató 'V robotnic 1ych. \:V-ybor:v te będa taine i po<l okntro1ą inspekcji prncy.

ŁóDż 24. I. Dziś o godzinie 9-ej ra1~0 temperatura w śródmieściu wynosiła. 4

ZYCIE PABIANIC

Miejski

na ulicy l'.taskiej

r:j~esz,~ańcv proszą 8

we wodoc1ą1iw

Pierwszy etap budowy wodociągu łącznie z
budynkami i aparatem odżelaziaczy kształtować
się będzie z wydatlkami na około 600,000 zł.
Roboty te, o ile nic nie sita.nie na przesz1rndzie będą ro~poezęte w r. 1941.

Studnie te będą czerpi:ły wod~ z pokła
;
., k.aunienistych na g!ębokofri od 220 <lo 250
' Kos;.,t wybudowania. jednPj studl!li wynosić
' <łzie około 45 ,OOO zł .

lepsze oświetlenie.
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Zagraniczna

gem, Dąbrowskiego, gen, Orlicz Dreszera, Plac
Ma.rszałka Piłsud&kiego,
Łódzką

Krótką, Sieradzką

i

do BzUiry.

Wykonanie · tych robót ' kanalizacyjnych Za
Miejski przewiduje w r. b. i przyszłym.

rząd

Ukoilczenie w tym zakresie robót kanalizacyjnych - to zaspokojenie najbardziej pa:lącej
potrzeby przyjęcia do sieci kanaliz.a.cyjnej ście
ków i brudów, które dotychczas zbierały &ię w
2 otwarty.eh ko.rytach rzeki Bzuey w samym
śródmieści.u .
Gdy zakończone zostll,lllą na}p~lniejsze roboty kanaliz~·jne Zarząd Miejski przystąpi za
dwa lata do budowy wo<lociągu,

-ooo---

Ulica Laska w Pabianicach znajduje się stkim nakazał załc,żenie lepszego oświetle
w okropnym wprcst stanie. Wyrwy w cho- nia na tej ulicy.
ctn:ikach, dziury, grz;isl:ie bajott'ka, rowy_,, ~to
KRADZIEż ZEGARKA.
sy kamieni tarasujące norm~lne . pr7:e1sc1a;
Dworzański Władysław, zamieszkały w
l;ałuże błota i w dodatku„. cgips.kte cicmnos p b'1 1. h
I w· 1. k'1 . 36
Ido
zą
SI~
ci - - oto obraz bardzo ru chliwej ulicy, będą- w~ł ~ ~~~icl~Ykr~dzie~~ ~e :~rka. z:~~ziet 1'
cei wszak przedłużeniem głównej ulicy Zam ta dokc,nana została 1przez nieznanego -0so•
Ulica
tą
codziennie
w
godzinach
ran-:
bnika.
w
m.ies.z.kaniu
.
Dworzańskiego,
podĄ
l;ciwej.
nyeh i wieczornych przesuwaia sie szeregi
b
ś
n~~l ·dz i eży szko:nej i osób starszych, którzy czas Jego meo ceno c1.
1
[: olej~ wyjcżd:lają lub przyjcżclżaią. do PaODPARZONY KOŃ.
I
Sejmu "!~~
hianic, bcwicm przy ul. Łaskiei z najduje się
Policja zatrzymała i spisała protokół wo-,
· ~
r:worzec kolejowy. Ludzie ci brodzą w bło- żnicv niejakiemu Matuśce Zygmuntowi ze
WARSZAWA, 24. 1. - Premier gen. Składkow.
Rząd Rzeczypo&politej wyrażą przytem przeko.
1..ie, po' ~(wją się , wpada ją do rowów na peł- wsi 'Gajewniki lketło Zduńskiej 'vVoli, który : ~ki ud zi elił na wczorajszym plenarnym posied·zeniu uanic, że akcja ta będzie mmillła dać pozytywne
1~ionych we.da i przeklina ia porząd.ki panu- zmuszał
do nadmiernei pracy pociągowej Sejmu odpowied2li na interpelację posłów O.Z.N. wyniki. Już obecnie rząd przystąpił do pr~yg01o·
i :' Ce w Pabianicach.
!-ły sta n
chodników swego si~nie o~parZDinego konia, sprawia-' ~v &pr~wie. em.ig~aeji ~ydoW!lkiej._ Po stwierdzeniu, wania od.powiednich materiałów.
1·,_rzeznac;; . nyc.h dla osob 1pi.c~7.ych tłumaczy, jąc mu wielki boi.
ze. em1g~ac,1t1 lll Je~t mezbędna nie t}:Jko ze wzglę·
: c tym, Żl! 111Ica Łaska oslL11 il:o zostaill przl!
clow politycznych, ale przede w~7.ys1k1111 populacyJ- O AMNESTII DLA PRZESTJiPCóW POLlTl'CZ~
'· 11clowana . .i a.ko odcincl~ prz:, :· 'ci qrogi tran
. STR?'.Ał,Y _ZE STRASZ:AKA.
nJch. i gospodar_r~v~ z po~~och~ p~zeludnieuia ws;,
NYCH.
:'ytowej tod z - Łask 1 pr:ice te !lle zos;a ły
Chtlcwslo Stanisław, zamieszkały przy 1 JJrem1l'r poclkree-lil, '.de emtgriir·Ja zyclowska spadła
Poseł Putek otr~ym!tl odpowii>d~ na SWQ intericszcze zako;·: „zone, bowiem ulica otrzyma ul. Orlicz Drcszera 22 na ulicy św. lana strzc z 70 OfO do 10 OOO rocznjc w os111tnil'h la1url1. pelację w tej sprnwie, że nąil nie W) •ll)pi z 11ro·
icszcze jcdn;; : 1wierzchnic z kostki gran ito- lał raz po raz ze str<iszaka; czym zakłócił: ~:ht~tnio nawet ~ul.kii m_iała. 1mlwi ~kę przypływu jcktem amnr tii <Ila o óh, którl' n •e potlclały <ię wy·;;ej, co wykon:ine bę0zie na wiosnę bie żące spokó.i publiczny, Za rzyn ten pocią.gnięty zydow do P~l~k1e ~7l 1'1rm1ec).
sądów R. P ., ani też nic zniesie miej e odo~ ·: o ro:m. Na '. c. m!ast niczym nic m ożna wy tłu zostanie do odpowied zialności karnej.
Rzącl, zdaJą; _sobie 2 teg~ stanu rze~y s~rawę, rok1nn
sobnienia.
! i:iczyć
zlego oświetlenia te j ulicy przez
- Nowak 'Vł. z ul. Bu!!ai 88 i Sttuslo · d11zy dro&o wfosc1wych posuntfć na _te~·e1ue !u1ęd1y
. liei~.ki Zaklad E 1 ektry~zny. Ulice Laską Z~- Sanisław ~ ul. Podleśn~i 10 na placu gen. nnrod~~':'1· aby. 1~zyskać t~reny umgmnne dla czy M:.\.HTKI WOLNOMULARZY ZOSTĄ~Ą
'. 1nd ten potraktował 1ako zapadłe pe1yfene 1 Dąbrowskiego wywołali gorszącą awanturę ludnosci ~ydowskieJ z Pol~ki, zwł~sZJ"za na obszu·
si· o~HSKOWANr.?
1
• 1ias!a, klór)'.m wy~tarczy laqa jak!e. oświe- !która spo~vodowała zbiegowisko. Spisano :a~h, ~alezący~h do. t~ch pa~stw, ktorc z tytuł~ swo- 1
. ~\ - „ .
~„
r enic. \V egipskich wprost cieo;mosciach le- im protokoł.
JeJ roli w polityce swrntoweJ. 0 raz. na podsta~v1e swe. . Po;eł ~uhusz Dudzinski z ebrał JUZ _odpow1ednu1
r".v~e migoq słabe lampy mieis~ie, które
OPŁATEK.
.
Il~ .terytorurlne~~ stanu pos1odama mog.ę Slf. skute· I i!o;ii pocl~1sów pod swoj pro_jekt _nowel! do. dekrctu
I' mieszczone wyscf~<O na słupach 1 to tylko
Dorocznym zwyczajem Organizacja Sto- rznie prtyczyruc do pozytywnego rozw1ązama pro- IP. Prez·. ·nta R. P. o rozw1ązanm zrzeszen wolno·
qo jednej stronie ulicy, rzucaia w niewielkim warzvszenie Robotników Chrześciiańs.kich i blemu.
mulars\.. , ·,.
' ·r~~u bk słabe św iatło. że z dala wygląda- Zwiąick Młodzieży Chrzcściiańsko-Społecz
i ·r nn ro hacz ki św i ętojań skie. Przygodny ,po- nei w Pabianicach or~anizuią w sobotę dlnia
d;1'1ż11y, który by zajech:ił w porze wieczor-, 28 stycznia br. o godz. 20-ci w sali dawne11:0
·· r· i dn Pabi.'.lnic przeraził hv sie st.a nem tei ,kina ,,Nowości" 1raclycvinv opłatek. na któ·•1iev i <;;iuz<Jc, że żyje przed s tu laty, szukał ry zapraszain n.:1iuprzeimiej członków i sym
''" d"liżi1ns. u lub innego wehikułu z tych cza patyków. Wspani.1le dekoracje, efe1ktowne
to źywa propaganda n aszych spraw
r:•w . N.:iiwyż r.;:y rzas. abv Zarzą d Mieisiki za oświetlenie i obficie zastawione stoły przy-j
jął się stanem ulicy Łaskiej a przede wszy- czynią się do miłego l'lastro,i>politycznych i 9eepodarcztc:h

I

W latach 1939 i 40 Za.rząd Miejski kontynuować będ·zie rozpoczęte już roboty kanalizacyjne, które obejmą dalszy eią.g ulic FcJ1C.ha.,

W projektie swym po!'<'l Dudz.ii;ł1ki domaga 5 ię
n ie I) lko konfi~katy maj11tków lóż, lecz również kon
fi k11ty całego osobistego mnjqtka. c:złot1ków-.
Równic:i domaga się cm pod-wyhzenia minimalnej kary witzil'l!ia dl11 z~lożycieH i kiero" nik ów
ló:I z lat 2 cKi lat 5, Domaga się on ponadto ogło .
srcmią na zw\sk cdonków ro~wią!:any11h zrzeszrń wol
nomular~kith i nzeszeń zalei:nych od woluomular·
et wa.

MIN. BECK O RUSI Z K.\RPACKIFJ.
Min. Beck Hwierdził w odpowiedzi na interpelację posła Dudzińskiego, że Pol ka nie zgk•za żad.
•nyrh prrtrm•rj terytorialnyt"l1 rlo Czechoslowacj1.
Grlyby jrcln&k sytua~a na Rusi 7,akarp3rkipi za11:ta·
i~_ła i_ntne~o1~1 Polski, rzą1l pruci irwcź r;1i~· odp!>w1rd111e krfrkI, l'elem 11,unifl'ia trj groźby.
INTERPEJ • cm KS. LUBEU'"
Poseł

r

ks. LuhcJ.,ki zgłosił i11tcrJJclarjf

prześladowaniH Polaków w Niemeierh i

_r,o.
w

„,„. · ·
Gdań ku

opz interpdacj~ w prawie kuza.11ycl1 w t~w. pr11
~esie brzeskim.

*

Na posiedzeniu wczorajsz.ym odes!::no projr'
u•tawy posła Jóźwiaka o ochr' ·1 „ ·
„.:'Jln'' :
„p<>l-ki" do komisji.
Ratyfikow~·no umowr g1>spodan°za poi !lo . niemirl'ką oroi u'tawę o docl1t1kowyrh- .

LUSTRA trema. toalety na dogodnych warui:ikach poleca fabryka luster Jó zefa Ligockiego, ul. Dworska 20 przy Bałuckim Rynku
tel. 246-31.
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Maria Szelecll1w

Dresnł•

GRZECHU

W KOMINIE

,,HOJłl9'' B~llOR.

pałacu

barona de Dietrich w
(departament Bas-Rhin)
coś niedomagał i nie chciał „ciągnąć" więc
zar.vezwano komi·niarza Józefa Fischbacha,
.
•
•
stan który zabrał się do usuwania sadzy. Prilca
19-letm syn francuskiego premiera. . ą.1 jego okazała się jednak zbyt ciężka adyż
na czele nowej organizacji f!1łodztez~~1 zawsze miotłai zaczepiała o coś.
b
pod nazwą „Jeunesse de l'emp1re franya1s ,
Wreszcie po długich zabiegach i mozoktóra odbyła pierwsze wielkie zebranie w
„Cercle Militaire" w Paryżu. Na zdjęciu: łach, wyciągnął nareszcie worek, w któPrzemówienie pisarki Titayany, obok siedzi rym coś zadzwoniło. Kominiarczyk zabrał
Jean Daladier.
się z biciem serca do zbadania zaiwartośc1
ciężlJ<iego worka. Jakież było iego zdziwienie i radość barona, gdy po przecięciu wo
jesteś członkiem reczka posypały się z niego prawdziwe
szczerozłote monety. Uradowany baron że
w jego kominie rodzi" się szczere złoto w
postaci gotowych m01net, zabrał wór złota

Czy

L.O.P.Pe?

- Wracajmy, zbliża się pora obiadu - zwróciła si~
do Pedra. Lecz on n~e zwrócił na jej słowa uwagi i w dalszym ciąg•u pędził pełnym gazem.
krzyknęła Beata,
- Proszę, wracajmy do domu gniewnie marszcząc czoło i rzucając niechęt·ne spojrzenie
na Argentyńczyka.
Zamia·s t odpowiedzi, d'Akosta pochylił się ku niej
; nie odrywając rąk od kierownicy, pocałow:ał chciwie
i mocno w rozchylone usta. Krzyiknęła lekko. Krew uderzyła jej do głowy. Nie namyślając się ani chwi'li z całej
siły uderzyła Mgein 1yńczyika w twa·rz. Pedro nie spodzi,ewa•ł się tak prędkiej rea'kcji, ni·e spodziewał się również,
Powieść
35 że ta wio tka śli·cz1na dziewczyna ma tak sHną rękę.
Instynktownie chwycił się za palący policzek, odrywając
ręce od kierownicy. Wyistarczyła chwHa, by .auto pędzą
ce z szaloną szybkośdą i 1tie kierowane przez nilkogo,
uderzyło o grani to wą . skałę 11a sk·raju drogi... Beatę jak
z procy wyrzuciło z auta, stoczyła się do rowu„. ZdruzgoZłoty medal
tane auto zatrzymało się kołe s.kały, staczając się do POdla łyżwi arza.
wu. Argentyńczyk miał szcztści e - udało mu się prawie
cało wyjść z katastrofy. Miał tylko silnie zadrapany poliGibki jak kot, usiłował wstać
czek i podarte ubrainie.
z ziemi, czując straszny szu1'1 w głowie i ostry ból w poranionym policzkn. Oczyma szukał Beaty, nic widział jej
jedna'\< nigdzie. Z.nalazł ją wreszcie leżącą nieruchomo
w przydroż1nym rowie. Pochyilił si ę nad dziewczyiną, 1-rzęsą'c się ze strachu.
""';Hw ~ · ·"''"• -· " ""· · ·„• •· ,
- Signora, signora, co p.a1ni jest? Niech si,ę pani odezwie! - wy1<r ztusił. Beata inie d'awała zna<lm żyda.
- Zabiła się! Co za 'strasz·ny pech ...
Zimny pot zrosił mu czoło.
- Jak wybrnąć z tej paskudnej historii?
Litość dla dziewnęcia, które przed chwilą było przedmiotem jego pragnień, zniknęła momentalnie. J edyną jego my ś l ą bylo ratowa nie siebie. Bał się interwencji po!icji, gdyż przy tej historii wyszłaby na jaw niejedna brudna karta jego życia. Rola bogatego handlowca skoń
czy ł aby s i ę natychmiast, gdyby w Pedro <l'Akosta poznano szulera i kontrabandz-istę Enrico Cellini.
Jedynym jego ratunkiem była ucieczka z Capri, a nawet z Ita lii. Na szczęście w ho telu nie zostawił '11iic cen! nego. W potrfelu miał zna,cz n ą s um ę, co ułatwiło mu mo·ł.yżwiarz norw;:ski Hr.ns Engne . żliwoś ć ucieczki. Popatrzył Ila rozh ite auto i westchnął:
stangen otrzymał za najlepszy 1
- Nie udało się tym razem „. a szkoda„.
wyczyn sp0dowy Norwegii \ V r. 1
Z dala doleciał do niego skrzyp wozu, wracająrceg•)
HJ38 złoty medal. Engnesta ·1~.:;„
;1rn\\'dopodobnic do Anacaipri. Zdecydował, że każe wieustanowił nowy re~ord świata
śniakowi odwieźć sie do A·nacap·ri, stamtąd łódką do
na 500 n-..

Pierścień

ZŁOTA

na plecy, a kominiarczykowi dał kilka zmię
toszonych papierowych „franciszków".

)an Kiepura

powoli wraca do

Od Jana !<i ::pnry, przebywającego na
rekonwalesc.:.1cji w największym hotelu w
Wersalu W. P. dowiaduje się, że koncert
który miał się odbyć 26 bm. nie odbędzie
się ponieważ Kiepura jest
osłabiony po
przebytej chorobie.
- Ażeby wystąj)ić na scenie - powie
dział Kiepura trwb:i. być silnym jak bok
ser, a ja jestem t1·m, który zaiczyna chodzić„."

W „Sole mi-0" zabrzmiał gong, zwołujący na obiad.
Z gwarem i śm i echem weszli wszyscy na taras, siadając
przy wykwintnie nakrytych stołach i z apetytem zabierając się do jedzenia. Baron przyszedł ostatni i wzrokiem
srnkał Beaty. Jej krzesło było puste. Zc:ipytał Zoję, czy
nie wie, gdzie jest Beata.
- Nie widzfałam jej od rana - odparta.
- To dziwne, że rniejsce d'Akosty jest też puste iron iczn i·e zauważyła pani Stern, która nie mogla darować Beacie, że zdradzifa ją,
za1przyjaźn i ając się z hra-

wystawiam na próbę jej dumę i ambicję . Czuła się urażona i odeszła„. Dokąd? Co się z ni;}
dzieje? Czy może mi pan przebaczyć, panie Hammerstei·n?
W innym wypadku Eryk czutby się dotknięty słowa
mi ba·rona, teraz jed·nak był ta'k prz:ejęty zni1knięciem
Beaty, że przyjął je prawie spok·oj1nie:
- Muszę ją znaleźć - powiedział twardo . .
- Niech pa1n nie czuje żalu do in·nie. Wi.em, że pan
ją kocha i nioe będę przeszikadzał waszym p'lanom.
Donnerberg wyciągnął do Eryka rękę.
- Nie zawiedzie się pa·n 1.a minie rzekł Hammerstein.
Ogrod·nik Pasquale, który znajdował się w pobl iżu
i słyszał ich ro zmowę i rzucone i mię Beatrycze, zrozumiał, ie jej się coś przytrafiło.
- Widz i:ałem signorę. Wsiadfa do auta tego czarnego Argentyńczy:k a . Dałem jej herbacia·ną r·óżę - wpięła
ją we włosy. Jestem co prawda prostakiem, ale zdaje mi
si·ę, że ten A rg entyń·czyk nie jest odp·owiednim towarzystwem dla śl icznej panienki. Pa trzył na nią, a oczy bły
szczały mu jak u mło de go wilka. Udali się w s tronę Anacapri.
Ery1k dygo tał ze zdenerwowania, gniewu i zaz d rośc i .
- Muszę ją mu odebrać, gdyby n.awet ten łotr przy-

biną.

płaci'ł żydem.„

Imnia pani R óży dotknęła barona. Zani e pokoił się
o Beatę. Z trudem dosiedział do 1końca obiadu, nie wypił
poobiedniej kawy i zdenerwowany poszedł do ogrodu.
Na skrzyp otwieranej furtki sil nie z.abiło m.u serce.
- Ona, na pewno ona - myślał pełen nadziei, kierując się do furtki. Lecz rozczarowa•nie i gniew odbiły si ę
na jego twarzy. Naprzeciwko szedł Eryk.
- Odzie Beata ? - spytał porywczo.
Baron drgnął: - To samo pytanie chcialcm z adać
panu.
- Jak mam rozumieć par'lskie słowa ? - wybuchn ą !
Eryk.
Czekam na nią ca ły
- To pan jej nie wid z iał?„
dzień . „ We była na obiedzie„. Sąd z ił em, ż e może z panem„. Gubię się w domysłach„. Czy ż hy sp o tikało ją co

do d'Akosty, miło ś ć , z a z dr o ść i obawa
o ukochan ą ta rgały jego sercem. Dowiedzi awszy s i ę od
ogrodnika, w którą stronę skie row ało się auto, wy naj ął
w najbliżs zym garażu motocykl, zdecydowany zbadać
każdą pięd ź ziemi do Anacapri i za wszel ką cenę odn.1-

Neapolu, a potem dalej w świat szeroki...
- Najważni ejsze, by za wcześnie nie odinalezion-v
Beaty. Ni·ech poileży do wieczoru i tak prawdopodobnie
nie żyje„. SZ1koda ładnej dziewczyny, ale trudno. Właśd
wie, to jej wi1na, nic by się jej nie stało od pocałunku.. Zre
sztą, nie ma co filozofować, trzeba przede wiszystkim r.atować siebie„.
Zdjął ma·rynarkę, przyikrył nią Beatę i przesunął nieruchome ciało pod wy1stęp skalny.
- Teraz mogą jej srukać.„
Złość na Beatę, która była mimowolną spraw<:zynią
katastrofy, zabiła w nim współczucie, odwrócił si·ę od nieruchomej postaci i poszedł w stronę nadjeżdżającego
wozu.

złego?.

Donn erberg urwał. Spojrzen ie Eryka wyra ż ało przestrach. Baron ponuro ściągn ął brwi:
- To moja wina.„ D ziś ra no umy ślni e ch c i1ałem postawić pana w ś miesz n ej sytua::j i.
uw ażając, że pan n:t:
jest dla niej odpowiedni_ą partią„. Ale zap omnialem

o mej, o tym,

że

Ni en aw i ść

l eź ć B e at~.
Ruszył wi ęc

na poszukiwan ia, pytając po drodze wieauto. Nie m ógł jedna•k zasi~g„ąć wi eści.
Z a czął zasta n awfać s i ę , co wb ić,
gdy wysoka, opalona
na brąz c zarno wł o sa dziewc zynka za w oł ała d ź w ięcznym
ś111iaków

o

ż ółte

gł o sem:

Wid zilam żó łte auto. Si ędziała m przed domem.
maszyna p rz emknęła jak blyskawica, W aucie
sied z iała piękna pani i szaro ub rany p.an.
Auto p ędzi'
w stro n ę Ancapri, wzno sząc tumany kurzu.
Nie słu c h ajac dalszych wyJaśn'e 11 dzieweczki, Eryk
rzu c ił jej ki lka li rów i ru szy ł dalej peł ny m gazem. W1
krótce znalazl się na kam:c:1 istej drcclze, p ełnej wybojów
i ostrych kamiPn i. W okół wzn:F::y się szare s:ka ły najfa ntast} czn'ei, zy~h h7 ałtó w, a po bokach dro{li ci~n ę
gdy

żółta

ły s ię głębo k ie

ro wy.
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Marszałkowską

* * *

Wobec stałego rozwoju komunikacj~
miejskiej tak w dziedzinie ruchu tramwajowego, jak autol:>usowego Dyrekcja Tram
\'• aY>w i Autobusów wybudowała do k011ca r. 1938 - 53 poczekalnie i ekspedycje.
'V roku bieżącym .przewidziana jeGt budowa dalszych 7 o estetycz.nym wyglą<lzie
poczekalni i dużej poczekalni na ul. Puław
~'.dej przy stacji kolejki grójeckiej. Poza
: "1111 projektuje się wybudowanie 15 drew.„ anych małych poczekalni, których usta. •ienie przewiduje się na krańcach miasta
najkónieczniejszych punktach.

* * *

Budowa nowego sygnału ·do regulowania ruchu ulicznego przy zbiegu uL Bra.ckiej i AL Jerozolimskich, analogicznego do
czynnych j-uż sygnałów przy zbiegu Mars załkowskiej z ul. Złotą i Sienkiewicza
jest na ukończeniu. Nowy syg·nał będzie uruchomiony w końcu bieżącego miesiąca,
o ile tylko warunki atmosferyczne pozwolą na ukończenie robót.
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Numer re1estracyjny uratował oskarżone~o

czemu sprzeciwił s ię przedstaw iciel dy
_Sąd Ok~ęgowy w Bydgoszczy, na sesjq rekcj i ceł i wniósł o odroczenie rozprawy,
wyjazdowej w Nakle,. rozpafr_y":'ał sprawę~celem porównania numeru mot-0 ru, gdyż
Leon.a Fandr~ya, rolnika z S_1p1or, pow iat zdan iem jego - pismo przeułożone przez
Szubin, oskarz011ego o nabyc1_e motocykl~, obrońcę odn~si się . do innego motocykl a.
pochodzącego z przemytu 1 nakła111an1e Wobec potwierdzenia identycz-ności mar ki
Marty ~a~ke z Pęperzyna, powiat Sępólno i numeru siln ika przez kierownika placówki
do złozema fałszywych ze~na~. przed ~ła- grani_c~nej, p. Biernata, pm kurato r i przed
dzą skarbową w tym senw7, 1z osk.amony st~wrc1el d.r:rekcji ce!, po wzaj emnej naraFandrey dany ~ot~~ykl kupił od m_ęza Mar dne, cofnęli akt oskarżenia w części dotyty Papke · Nalezno sc ce Ina wynosi ł a ok oło czącej nabyc1·a przez oska rżonego Fan1200
złotych.
dreya prze myconego motocykla.
Oskarżony do winy si~ n;e przyznał,
Po przesłuchaniu Marty Papke, przetwierdząc, iż nie wiedział i nie mógł przy- mówien iu prokuratora i obrońcy, Sąd uwol
puszczać, że motocykl pochodzi z przemy- nił oskarżonego Fandreya od zarzutu świa
tu, zwłaszcza, że sprzedający Dykiert przy dom ego nabycia motocyklu, pochodzącecro
.
.
.
. . od zarzutu nakłaI>
rze kł dos t arczyc, mu papiery
re3estracy1ne,
z przemyt u, p. k rownteż
których jednakże nie dostarczył, gdyz nian ia Marty Papke do złożenia fałszywycn
zbiegł do Niemiec. W trakcie rozprawy o- zeznań, zarządzając równ.oczcśnie wydab ,
ronca przedłożył Sądowi pismo Urzędu nie oskarżonemu skonfiskowanego moto·
nicość człowieka wOlbec potęgi natury. _ metrów na prze~aj i z przeszkodami w cza- Wojewódzkiego Poznańskieg.o, stwierdza- cykła.
Człowiek ' który „ wszystko" może, który si e ·p o'ł ml!' nu ty, a s t u J aponczy
,
kó
jące, iż motocykl był. zarejestrowany d~
w w cza- k
potrafi zagazować w ciaau aodziny milio-· sie pół andzi
t · t k J
,
.
ońca 193O roku i wniósł o umo-rzenie s.pra
.
=. t!I
.
E?1~ ny, o I a aponczycy nie
nowe miasto, który .potrafi zbombardowacl zrezygnujją z akcji wojennej w Chinach
każdy obiekt, który . może drogą radiową• Czyli, że popisy sportowe nie ma1·ą tak
śRODA, 25 STYCZNIA.
Warszawa 1 (Raszyn)
· , się
· z Irnzynem na d rug1ej
· · po"ł - wie
· !kJego znaczenia,
· Jak
· się to niektórym
ł
P0 r.0 zu~1ec
~ Gru'L"
z 1ca puc
jeal niekuli, ktory wynalazł rentgen i iperyt, ten 1z moich bliźnich wydaje.
bł
f inne Rozgłośnie Polskie.
sam
nie posiada najmniejszego
. I
u
i corocznie,
„, , . N'
.
'•
\
nie rohil\c · różnicy dla
,
6.30 Pieśń poranna
WP1JWU na „g1up1 st111eg.
le ma mozno- ·
ICEK.
płci~ wteka i stanu. kosi miliony ludzi.
6.35 Gimnasty.la
6.S(J Muzyka s płyt
ści spowodowania, by na żądanie spadł'
Icek Belstei.n z zawodu złodziej zy7.00 D ziennik poranny
śnieg. Nie może oobie zamówić pogody. letkowy" pewne~o dnia będąc w nap~ha- PRZY ZWALCZANIU CHOROB
7.15 Muzyka z płyt
p rze ds t aw1c1e
· · Ie k'lk
· uza- nym tmrrrwaiu,
. I:> postanowił
'
•
,
PŁUCNYCH, BRONCHITU uporcz.y1 u·nastu naro d ow
zoperowac"
8.00 Audycja dla szkół
leżnieni są od ś·niegu. Cała organizacja Antoniego Pireckiego. Wyciął' mu już 1.y·
wego. męczącego kaszla, GRYPY
8.10-11.00 Przerwa.
wiefkich zawodów może okazać się zbędna letk
·· k ·
ki
'
tf I
i t. P• st().!llją PP• lekarze U.OO Autlycja dla szkół
. . . . .
. . .
.
.
ą Pl!ę me
eszen wraz z por e em,
Lekkie wiQzank.i - płyty
1ezeh smeg uprze się 1 nte spadrne. Setki już-już p-0rtfel miał się znaleźć w jego po·
nBAUJll'I Tłł'IHOl./ł1'" 11.25
11 .51 Sygnal czasu i hejnał z Krakowa
tysięcy złotych .pozostaną martwe i bez- siadaniu . o-dy Pirecki rpocz,uł że mu coś
~se.ckiego, który ułatwia wydzielanie
12.03 Audycja południowa
·
· dzie
· rzecz t a k z tyłu n~ewyraznego
' 1:>
,
· · 'si.ę
.' ·1 _ złapał
dzteje
pro d_u ktywne, o 1·1 e zaw1e
13.00-15.00 Przerwa (programy lokalne)
się plwociny, wzmacnia. organizm i aa·
15.00. Audycja dla d zieci - z Katowic: 1. Rozwiąza.
małej' wagi· ·ak _
s"·ni·ecr
Icus1a
· za 1 rę kę.
._opoczucie chorego oraz powiększa
' 1
z::i·
me konkursu rysunkowego: ,Jak to sobie wyoI wszelkie próby sztucznych torów narIcek Belstein skazany został na rok
wagę ciała i usuwa kaszel.
brażasz?" z dnia 17 grudnia 1938 r. 2. Na~z kon.
ciarskich, 'llftjwiększe ilości waty czy soli, więzienia. ,
Sprzedają apteki.
cert: „Kulig"
Jerzy l(rzecki.
podobnej z wygląd.u do śniegu, nie zastą·
15.30 Muzyka obiadowa w wykonaniu o~kiestry Roz•
pią śniegu autentycznego. Dlaczego? Wiglośui Wileńskiej
.
docznie człowiek zdolny jest· jedynie do
16.00 Dziennik pofodniowy
16.05 Wiadomości gospodarcz6
produkowania wartości negatywI}ych.
Ił
16.20 Dom i szkoła - gawęda
Zresztą wynalazczość człowieka idzie spowodowałśmiert staruszki
J.a
f t Hl
16.35 Recital śpiewa~zy Edwarda Bendera
.
WTOREK,
24
STYCZNIA.
w kierurrkach specjalnych. :Możeby i moż
17.OO Pie~ze w~lki Powstania Styczniowego - od.
Z Jarosław1a -00'!1oszą:
·na było wynale.ić sposób na magazynowaczyt
Nienotowany dotąd wypaaelC wydarzy1
Warsza\Va I (Raszyn)
17.15 Miliardy w odpadkach - pogadanka
nie śniegu na zapas? Taki zmagazynowany
17.25 Reótal o rganowy Bronisława Rutkowfildego
I inne Rozgłoś11ie Polskie.
śnieg r·ozsypuje się na torach nardarskich się w Jarosławiu ·na przedmieśdu Górno18.00 Audycja dla wsi
leżajskim
w
Jarosławiu.
Oto
kBkumiesięcz
na godzinę przed zawodami i - już po
IS.OO Wzajemna pomoe u zwiorąt - pogadanka
18.30 ,,Nau język"
ny
kot,
ulubieniec
staruszki,
Rozalii
Grzę
kłopocie. Widzę, że ja jeden powołany je15.15 Sk11...ynka ogólna
·
18.40 Czy potrzebne są stopnie w ftkole? - dialog
stem do rozwiązania ewentualnych poważ dy, liczącej 82 Jata, podrapał ją tak dotklr- 15.30 Muzyka obiadowa w wykonania ol'kielłry Roz. 19.00 Fragmenty z komedii muzycznej ..Na fala ch
et-.eru''
Lwowskiej
nych trudności FIS-u. Jeżeli już wpadłem wie, że doznała zakażenia krwi i mimo na19.40 Muzyk.a lekka i taneci:.na w ~onaniu małej
16.00 Dziennik popołudnfowy
na pomysł magazynowania śniegu, to nie- tychmiastowej pomocy, zmarła.

I
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orkiestry Polskiego Radia
16.08 Wiadomoiicl go5podarczo
16.2() Pr.zegltd aktualności finauaowo • gospoirar- 20.35 Audycje informacyjne: D..lozuUJr wiocsDl'ny,
wiadomości meteorologicme, wiadomości Sl.)()rto.
CJY'th
16.30 Muzyka tonecma w wykonani-u małej ork.iestry
we orB;z nasz program na jutro
Polskiego Radia
21.00 Koncert chopinowski w wykonaniu Pawła Le.
W przerwie o g. 16.50: NarodT.iny metaluraii 1
wiec~iego
17.20 ,,Ignacy Domejko" (w 50-14 rocznicę zgonu)':.. 21.30 W ieczór autorski T adeusza Żeleńskiego-Boya
17.30 Z pieśni;) po kraju
22.00 Muzyka taneczna z płyt
Ta.oo Audycja dla wsi
22.25 PrzeglQd prasy
go wieczoru jednak po _mieście ro.zeszła ·się 18.30 Aud)"l:ja dla robotfti.ków
23.00 Ostatnie wiadomo§ci dz.iennika wieczornego
wiadomość, że Sz.ot popełnił samobójstwo, 19.00 Koncert rozrywkowy (z Powania)
kom1!nikat ~~teorologic.zny •
.
•
wy.pijając · sporą ilość amioniarku. Odwie- 20.35. Audycje informacyjne: Dzienmk wieczorny, 23.05 Wu1d-0mosci z Polski w Języku ang1elsk1m
wiadomości meteorologiczne, wiadomości spor· 23.15-23.55 Program Warszawy Il
zioi10 go do szpitala i wtedy okazało się,
towe oraz nasz program na jutro
Łódź, jale Raszyn, oraz:
że desperat w . ciągu ostatnich dwóch lat
21.00 „Mazepa" - opera w 4-ch aktai:h
5.W Pieśń poranna
już 33 razy usiłował pozbawić się życia.
W przerwie: Felieton
5.35 Muzyka poranna - płyty
Stan Szota jest groźny.
23.05 Przegląd prasy
11.25 MU'z yka z pły t
23.10 Ostatnie wiadomości dziennika wiezzornego
14.00 Muzrka symfoni<:zna z płyt
komunikat meteorologiczny
14.50 Lóilzk ie wiad om ości giełdowe i odczytanie
programu
Łódź, jak Raszyn, oraz:
18.00 Gryzonie w naszym domu - pogadanka
14.00 Koncert życzeń Łódzkiej Rodziny Radiowej 18.10 Muzyka z płyt
14.50 l.6dzkio wiadomości giełdowe i odczylonie 18.25 Wiadomości sporwwe lokalne
programu
18.30 Nasz jęz yk - pogadanka
15.15 Literatura pl'zez: mikrofon dla wszystkich: 22.00 Pogadanka aktualna
18.00 O muzyce i muz:yk&eh
22.10 Koncert solistów
23.05 Wiadomości hieżęce
22.45 „Szkice" Marii Golasińskiiej - recytacje p-ro:i:y
23.05 Zakończenie i u dycyj
:

róbakupca

odebrania sobie

Z Tarnowa donoszą:
Do jednego ze sklepów z papierem w
Tar.nowie zgło~ł się niejaki Jan Szot, który, kupując arkusz papieru, rzucił pod adre
sem kupca następującą uwagę: „Na papierze tym napiszę list pożegnalny, gdyż po*
*
*
pełniam samobójstwo". Oczywista, kupiec
Stołeczny Komitet P-0mocy Dzieciom ·i
to oświadczenie wziął za fart. KrytyczneMłodzieży r<nszerzając swą akcję kijlturalno - wychowawczą wśród najub~sz:r.ch
dzieci szkolnych, uruchomił w ro.ku b1e··:~cym 134 świetlice, pozostające pod opie!:ą personelu wychowawczeg.o. świetlice te
skupiają obecnie około 9000 d_zieci. _T~m,
jest godny
crdzie świ~tlice czynne są w na1bardz1ej u~
bogich środowiskach, dzieci otrzymują pad li
wieczorek.

życia.

1'YLKO TOWAR REKLAMOWANY

do nabycia przez klientelę.

•samamnm••••••••••••••••••••••••••--------------------.....~----.-----------------------------------------------------------------------------.m
..........
że
trzymał
mruknął

.• LAUDlUSZ GEVEL

Wesoła

niedziela.

N1j,przedni ejszy konia.k, perlił się złocina nie
up;zątniętym jeszcze stole.
Nie był-o służby: śniadanie skfa.dało się
z zimnych daó, kawy przyrządzonej własno
rę~znie p.rzez gospodarza domu J.aina Polcheta, na jemu tylko wiadomy sposób oraz
dla okrasy z butelrki wytwonnego alrkoholu
najwyższej marki, którego kilka omszałych
butelek przechowywał z:azdrośnoi·e w swej
p!wnicy.
Nowo.cze.ś·ni R<Jmeo i }Ll'lia św~ędli ni·edzielę w samotności, jako za:kochani jeszszcze a więc wystarczająca sobie para.
Al e już j akiś prz)~mrus wi·siał w powietrzu. Ml odzi państwo Polchetowi·e byli w
trakde <lecydowania, co zr~bić z niedzielnym popołudn iem. Kilk a obludnylCh aluzyj
i tyl eż wymij ają·cych odpowi•edzi dało hasło do otwarcia międz,y małżon'k~mi dys-.
ku sji.
Bezwi ednie niemal, nie an.alizując, ani
przyznaj ąc się samym sobie w dusz_y, ~zbroili się oboje w egoizm, szyikowalt s.1ę
do walrki, jaka na skutek różnyoh kh upo-

~cie w krysz,tałowych kielisz:kach

d obań rozgmze.ć miała bezwzględnie.

Sprzeczne zamiary, niewypo·wiedzi1a•'le
jeszcze, lecz s'krys taEzowane łuż w k~ we
wnetrznym „ja" nast awił y oboje przec1w'ko
sobie nim jedno bodaj sł·owo ząstało zamie
n:::rn e.
Pod jakim wp.ływcm?
A·ch. Czy tak wi ele potrzeba by rzucie
zarzewi e niezgo<ly mi-ędzy dwoj e mlodych!

z.apakzywych, arbitralnych, mimo
kochaj ących si ę l·udzi ! Burzli1w a pogo-da, jakieś niebaczne słówko, które zdawało się,
że przes.zło hez wrażeni·a, bez e·cha, a jednak zostawiło swój ślad, coś w rodzaju osadu na dnie duszy, przelotny odruch wład
czy uwaga trzeciej osc.by. Alb o zwyiczaj ne
roz luź ni enie jednego z tych niezHczoinych
niedost·rzegalnyd1 włókien, z jaikiich utka.na
jest mi'łość wzajemna„.
Henryka Polchet zdecydowała się pierw
sza zagrać w odkryte karty.
- Pójdę chyba ubrać się - odezwaia
sit,> niby" od ni echcenia, rozgniatając ogiei1
sweg-0 ptpi•erosa na deliikatnej porcelanie
ja1Jońskiej czary służącej im za popi·elnkikę
- jaką suknię włożysz? - spytał Jan
w tym samym tonie uni•kając wyraźni1e ryzykoWTiego i n·i·ebezpiecwego tematu.
Czy myślisz, że obstalowałam mój
błękitny kostium po to, żeby wisiał w szafie?
.
.
.
,
- Ni e obawiasz się wyglądac zbyt ele
gancko?
Henryka udała, że ni1e r·Qt>mmi•e almji,
triumfując w du chu, że z•nalazła sposób
P'!ZY'c+śnięcia Jana do n:uru, ~zyli zm_uszema go do zdemaskowam.a swoich zaimiarów
- Z·byt eleganako?
powtórzyia
naiwrn·i,e.
- Do Monthl ery ni1kt si ę nie stroi wy-gadał się m ężczyzna. . .
. .
- Ah a! Pan dobrodziej postanowił ie
chać do Monthlery ! Trzeba było powi ed ?.ieć od r.;uu! - podchwyciła Hemyka z1a
dliwi,e.
- Mówiłem ·ci wczo raj.
- Wspominałeś o wyścigach,

- Automobilowych.„ Tak!
j.ako zakochany jeszcze po us zy,
-Schwinguim? ! No! No! - Ach! Jak ty kręcisz Janii1el
dotychczas ina wodzy.
Jan.
Hemyka nie powi1nna była uciekać się
W takim pojednawczym naskoju naoi- Ach ! Jak gorączkow ał się przy końdo tego argume·ntu, którym mąż uczuł się snąwszy akcelerator pomknął lo tem strza- cu ! Ale mój kostirum mi ał powodzenie badotknięty.
ły w strornę pałacu wyścigowego w A·uteuil. jecz·ne. Zrobił fu.mrę, powiadam ci. Oglą- Ja? ! Kręcę?! Powtórzył z łaski swo
Zas tał tam Uok ni e do op isania. Na da•no się za mną. Idę się przebrać.
jej! - mówił podnosząc głos.
próżno sziitkał wśród kilku długkh szereW gabirnccie, pan Polchet mierzył 50
- Słuchaj! Co ty sobie poz:w:alasz? gów maszyn małego niebi·eskiego auta.
wzdłuż i wszerz zdenerw\Qwanym krokiem.
Jak odzywasz się do mnie?!.. upomniała
Da•remni·e wytężał wzrok, by w nabiFeeria! Schwi11gum ! Wiedział przcgo Henryka przybierając mi·n ę ofiary dl a tyoh publkznością .alejaich, na urkwieco- ciież dobrze, że żaden z tych wyścigowców
zrzucenia na Jana całej odpowiedzi.a'lności nych trybu nach lub przy oikie·nkaoch totali- nie wygrał. Więc ? Po co to kł.am stwo?„
za scenę.
zatora dostrzec sylwetkę ż0in·y.
On, zresztą, nie jest dzięki Bogu śle.py l
- Mam bądź co bądź prawo pounyśleć
Nie zdołał znaleźć jej w zbyt zwartym Dojrzafoy Jul1kę w nie wiadomo jakim tłuraz o swojej przyjemności! - zauważył tłumie widzów tyJITT b ardzi·ej, że niezinaną mie. Natknąłby się przy wadze d'1a dżo'ke
na dąs a·ny ni•e zdaj<rc sobi•e spr.awy, że zła rmu była ta inna ]'Ulka w j:a'ką nowa toatJeta jów na nią. „ P.rzy oki·enkach total.izatora
1
pał się we włas:ne sidła. .
.
. r:z·eistoczyć musiała iniie.chybniie m!iodą KO bodaj, , g_dY'bY spędziła is totnie popołudr~ie
- Natmalme! Natural·me! Nie mam me b1etę.
•n.a wysciaach w A·uteuiJ.
przeciwko temu! - podchwyiciła Henryika
Rad ni1e rad zac.zął grać w końicu. Sxczę
- Gdzież była zatem? - Czy nie s1<:o
- a1Ie ja m ~m ochotę włożyć mój nowy ko- ście nirezwykle mu ·sprzyjało. Mimo t<J jed- rz;ystała ze sceny małżeń s'kiej, by mieć kil
stium błękitny na wyśdgi w AuteuH.
nakże wrocił w naj,gorszym humorze do- ka godzi1n wolności?! Kto w i1e, czy ni.e wy
- T o jedź tam sama, beze mnie w ta- domu.
wołała jej, w tym <.:elu umyślnie! A! jeżeli
kim razie.
. .
Julka zj.awiła się w ślad za ndm.
Julka !„
- _I owszem! Dosikon_ale - zgodz·1ła się
- Jesteś i'uż? - spytała.
- Nie mogą·c panować dłużej nad sobą
Julka 1 wyszła z p-0ko3111 taPrzasnąwszy
- Jak Wi'dz+sz. Czy bawiłaś się do- otworzył drzwi do i•oh syp ialni.
drzwi za sobą.
brze?
- Dlaczego kłamiesz przede mną? Ub r.ala się w okamgn·i·enjiu, chdała ho- Ach! Swienn1el Co pub'liiczno·ści·! A 'krzyiknął - nie byłaś na wyści gach w Au"'.'i·em wyprzedzi_ć n:i·ęż~ w garażu. TQteż ty? Twoja maszy:na ?..
te-uil. T woj a Feeria nie wygrała ! Arni twój
kiedy Polchet z1aw1ł s1~ tam. d~:>zo·rca zaPi•erwsza klasa - odparł wśóekły na Schwingum !
meldował mu, że parnt Odj echała przed myśl o głupiej r-Oli j.a'ką odegrał szurk ając
- Masz już gazety?
chw ilą m ałym dwuosobowym ni.ebies1drn dareminiie tQny w Auteui•l. - Bilot-0 pohił
- Nie ! Tylko .. Byłem sam w Auteuil„.
autem.
·reko.r<l w swajej ikategoriii.„ A ty gra'łaś w Poj echałem żeby spotkać sirę tam z tobą ..•
_Jan usi.a dł natychmiiast prz.y kierow~iicy totalizatora_?
. .
.
Masz ! - wołał rzucając różnctk:olorowe
duzego samochodu , którym me poslug1wał
- Alez tak .. Oczyw1śc1e ... Stawi ałam 1rnrtki na dywan.
się ni~dy w dni świąteczne.
na Feerię, która wygrała w trzecim bi•e gu.
- A w ;ęc!„ Przyznaj się!„ Gdzie byPrzy machinaJ.ny::h czy1nnośdach gniew
- Feerja? !.. W trzecim bieg·u?!.. - łaś - pytał przeszywając żonę za'bójJana rozp i erzchn ął si ę. Wyrzucał soN e te- powtórzył mężczyiwa .
czym w zro kiem.
raz swoj ą brutalność, wyolbrzymiaj ą•c i~
- A jakże - I ·na Schwi1n·guma. T en
- Ależ .„ w Monthlery, głup tasie!
nawet w duchu,_ jak również egofaim1 któ ry wygrał w ostafoim - ciągnęła Julka dalej.
Tł. J. ~

„
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!CZY
BOKSERZY
Z
PRAGI
SPORT.--,
przyjadą do Polski?

-

ł-Ro tui~eo

Polska spotka

o ltodz.
z

się

-

Czeska agencja telegrałlczna donosi, wysłać reprezentację Pragi do Warszawy
mimo licznych trudności technicznych, na mecz ze stolicą Polski. Drużyna tą z
czeskie sfery bokserskie czynią nadal sta- Warszawy udataby się następnie do Rygi.
rania o nawiązanie kontaktu z pięściarza
Poza tym projektowane jest tournee po
mi polskimi.
Polsce bokserskiej reprezentacji Moraw.
Czeski związek bokserski pragnąłby
że

15-~

Holandią.

Szwajcarski komitet organizacyjny mi· rano Polska walczy z Kanadą, o 15-ej mecz
strzostw hokejowych świata opracował ter Ameryka - Finlandia, 16.30 Niemcy minarz wstępnych rozgrywek. Termi•narz Włochy.
.
W Zurychu odbędą się następujące me
ten przedstawia się następująco:
W Bazylei dn. 3 lutego o godz. 15 Niem cze: dn. 3 lutego o 15-ej Czechosłowacja
drużuoadł
cy walczą z Finlandią, o godz. 20-ej odbę - Jugoslawia, o 20-ej Szwajcaria - Ło
Znany dziennik francuski „Paris Soir" Lens: Calmski, Stanis, Lewandowski, Le
'dą się mecze Kanada - Holandia, Amery twa, o 20-ej Szwajcaria - Jugosławia i opublikował w tych dniach listę polskich Havre: Povolny, Excelsior: Urbaniak, Kups,
ka i Wiochy. Dnia 4 lutego o godz. 15-ejl Anglia - Belgia. Dnia 5 lutego o 10.30 piłkarzy emigracyjnych, którzy grają w za R. C. Roubaix: Lysewski, Colmar: WoPolska spotka się z Holandią, o 16.30 Łotwa - Jugosławia, o 15-ej Anglia wodowych drużynach francuskich. Listę lę śniak, Arras: Casimir, Szombeki, Youpp~.
mecz Wiochy - Finlandia, o 20.30 mecz Węgry, o 20.30 Szwajcaria - Czecho- podajemy:
Miko, Charlevi!Je: Kubasiak, Longwy:
Niemcy - Ameryka. Dnia 5 lutego o 10.30 słowacja.
Lille: Laurent, Fives: Juźnick, Novi.cki, Czubach, Wassilewskii Dieppe: Jankow·
·
Waggi, Sai.nt-Etienne: Snella, Marseille: ski.
Olej, R. C. Paris: Louys, Metz: Ignace,
. • :.

Polscy
w zawodowgth

piłkarze

lrancusbic:b

---ooo

Próba urządzeń łączności SZYBOWIEC

na

sfadioni~

POLSKI
KANDYDATEM
na szybowiec olimpijski. „

narciarskim pod Krokwią.

na stadionie narciarskim pod Krokwią.
W Zakopanem odbyro się szereg posie
dz eń róż.n ych komisyj komitetu zawodów
F. l. S., a przede wszystkim komisji przebiegu imprezy pod przewodnictwem genc
ralnego sekretarza komitetu red. Faechra.
W niedzielę poza tym odbyła się generalna próba urządzeń łączności na stadionie
narciarskim pod Krokwią i na terenie slalomu na Kalatówkach. Próba wypadła .nad
wyraz udatnie, wykazując stuprocentową
sprawność i celowość
wszystkich urzą
dzeń. w obradach i próbach brał udział

przewodniczący

komitetu głównego zawoJak wiadomo, po raz pierwszy w hidów FIS wiceminister Bobkowski.
storii nowoczesnej igrzysk olimpijskich uwzględnio11e zostaną w programie igrzysk
JUBILEUSZOWA ODZNAKA P.Z.N.
w Helsinkach zawody szybownicze.
W roku bieżącym obchodzi Polski
Obecnie Mlędzynarodowa Federacja
Związek Narciarski jubileusz 20-lecia istnic Szybownictwa zasta·nawia się nad wyborem
nia wiązku. Przy tej okazji zostaną wypu- typu szybowca olimpijskiego. Pod uwagę
szczone specjalne jubileuszowe odznaki P. - - - - - - - - - - ·-- - - - ·
Z. N. 'wyko1nane artystycznie, w cenie zł
1.50 za sztukę. Odznaki są do nabycia w
Biurze PZN w Krakowie oraz w czasie za
Rewanżowe spotkanie piłkarskie.
wodów FIS w Biurze PZN. w Krakowie
W Rio de Janeiro rozegrane zostało reoraz w czasie Zawodów FIS w Biurze P.
wanżowe
spotkanie piłkarskie Argentyna
Z. N. w Zakopanem. Kluby mogą zamaBrazylia
o puchar. Na początk~ wal~a
wiać odznaki jubileuszowe za pobraniem
toczona byla w sposób niesłychanie zacię
w Biurze PZN w Krakowie.
ty, który doprowadził do gry tak brutalnej,
że na boisko wkroczyła policja. Wówczas
drużyna Argentyny opuściła boisko p_rzy
ODCZYT NARCIARSKI
stame
gry 2 :2.
Zarząd Sekcji Na.i"ciarskiei P. T., OOdz. w
k6
I
ŁCJdz1 urzeimie prost swych Członków i SymB!nylijczycy, t rzy przez ca Y czas
panhów o łaskawe przybycie w czwartek dn. gry wy~~a?ywalt p:;. ew agę'. strzelili trzeci~
26 stycznia br. o godz. 19.30 do nowego -0- ·go CTOala do pu~tej bramki, opuszczonej
~alu F. T. T. przy ul: Andrzeja 7, na odczyt pze~ A~gel!;):''.czyków. Sędzia uzna! strze
:nstruk~ora i pr~c:<Iowni;ka P. I. ~· czlon~a '!lar Io~ brctmkę 1 !?rvcięstwo Brazylij·czyków.
sza wskiego OdCiz1~lu PTT Antom ego ttemncha,
'.'~ .
·
, .
o i' ędrówkaclJ,. po górach Jabłonkowskich i Ma V,· p1('twszym meczu obu druzyn, rozegra
lei fat.rze p.t. „Góry Janosika i Ondraszka.
mim pn~J t;godniem, wygrała Argentyna
Prelegent który kilkakrotnie prowa.dzi! w s:z.
tym terenie wyciecz.ki narciarskie, ja.ko doskonały narciarz i zamiłowany turysta niew<1tDli10-tecie KRAKOWSKIEGO ZWIĄZKU
wie zainteres.u·je sluchaczy ciekawymi i maloznanymi w Polsce terenami.
Pili<! RĘCZNEJ.
Odczyt będzie bogato ilustrowany wykonaW dniach 10 i 11 lutego krakowslci
nymi przez pre'.egenta pięknymi fotoinafiami
omawianych terenów. Po o<lczycie Wl'śwletlonc OZPR obchodzić bedzie jubileusz swego
będą dwa krótko-metrażowe filmy narciarskie. 10-lecia. Z okazji jubileuszu odbyć się ma
A. Heinrich w dn. 19 lutego br. prowadzi ją w Krakowie zawody w koszykówce mę
również wycieczkę na
omawiane w odczycie skiej pomiędzy akademicką reprezentacją
tereny i Członkowie Łódzkiego Oddziału P. T. Wioch a reprezentacją Krakowa oraz mecz
T. będą mogli w niej wziąć u.dziar. Cena wstę
siatkówki kobiecej Warszawa - Kraków.
pu na powyższy odczyt wynosi zł 0.80.

DRUTALllV

•
Zycie
ekonomiczne

••cz.

wziętych

zostanie 5 szybowców: 2 niemieckie, 2 włoskie i 1 polski.
~oty próbne. na tych ~zybowcach -0dbę
dą się w Rzymie w czasie od 20-28 lutego r.b.
Na za~odach tych wybrane typy. sz~
llowców pilotowane będą przez: Szukiew1cza (Polska), Breutigama (Niemcy), Nes
slera (Francja), Rottera (Węgry), Mantelli'ego .(Włochy). i Schrei·bera .(Szwajcaria)'.

BAWEŁNA.

Notowania :t dnia 23 stycznia.

NOWY JORK: l<>co 9.01, luty 8.39, marzec 8.41,
8.27, maj 8.14, crerwiec 7.99, lipiec 1.84,
sierpień 7.68, wrzesień 7.51, październik 7.35, li·
stopad 7.33, grudzień 7.31, styczeń 7.32
LIVERPOOL: loco 5.20, styczeń 4.83, luty 4.81,
marzec 4.80, kwiedeń 4.79, maj 4.76, czerwiec 4.71,
lipiec 4.66, &ierpień 4.60, w1-zesień 4.54, październik
4.49, ~udzień 4.52
Egipska (Sakell.) : loco 7.34
Upper: loco 5.88, styczeń 5.74, maj 5.87, lipiec
5.92, wrzesień 5.92, paźdiiemik 5.83, listopad 5.8l
BRIDvIA: loco 10.G'2, marzec 9.11, maj 9.08, lipiec 9.05, pazdriernik 9.03, grudzień 9.05, styszeń 9.0:i

kwiecień

Walatg, dewizg I ak~i e
MOCNIEJSZA TENDENCJA DLA PAPIERóW
PAŃSTWOWYCH.

W dziale paflierów państwowych panował nastrój
ożywfony, kursy ks7.tałtowaly się na ogól ID•>cniej.
LISTY ZASTAWNE - COKOLWIEK SŁABSZE.
W d·lliale prywatnych papierów lokacyjnyd1 roz.
miary obrotów były 51tosunkow0 nieznaane.
.
4 i pół proc. Zie1mkie w W arsza·wie 20niżkowały
o 0.75 ;prot., S·proc. T.K.M. w Warszawie o 0.50,
a 8-pl"Oc. Peż. Szkolna m. Warszawy 1925 r. podniosła sill o O. 75 proc.
G~ę- prowincjonalną reprezentowały 5pro~.

m.

Lodlli 1933 r., które zakupywano po cenie o 0.25%
ubniżonej.

53 LATA W KULCIE PIESNI.

W Łodzi istnieje wiele stowarzyszeń ~piewa
PAPIERY PROCENTOWE.
CZY<:h hołdu j ących Pieśni i krzewiących zamiłowanie odo p ieśni polskiej. Do naistarszych i
' po~. Inwestycyjna I emisji 86.25, 1 emisji serie
najrncltliwszych ·tego rodzaju t-0warzysiw na- 92.00, 2' emisji 87.00, 2 emisji serie 93.00, Dolarowa
.'ieży miedzy innymi Towarżystwo $piewacze 3 serii 42.75, Konsolidacyj.na. 1936 r. 66.75, Kon·
Rozgłośnia Łódzka Polskiego Radia w
wersyjna. 1924 r. 69.50, Pań>tw. Wewn. 1937 r. 65.88,
,,.tlarmonia".
5lf.i % L. Z. Państw. llainku Rolnego ser. 1-2 lll.00
.porowmieniu z Ligą Popierania Turystyki
Towarzystwo to powstało w rnku 1886, a S1i2 % L. z. Państw. Bartku Rolnego serii 3 ::I.JO
organizuje trzy pociągi wycieczkowe dla
wlec istnieje już okoto 53 lata. Od najodleglei- 7% L. z. Banku Gosp. Krajowego 2-7 em. 81.00
szych zatem lat towarzY>stwo rozwija kult pie B% L. z. llanku Go1p. Krajowego 1 emisji &l.O{)
radiosłuchaczy na FIS ·d o Zakopanego.
~i;! 1polskiej wśród mieszkańców miasta.
5%% L. z. n~nku Goip. Krajow. I emi~ji 81.00
Pierwszy pociąg wyruszy 9 lutego o
Na zwolanym rocznym zebraniu ze sprawa.. alf.a% L. z. Banku Goap. Krajow. 2-7 em. ·:.oo
godz. 21.01, a powróci do Łodzi 13 lutezdania Zarządu wynika, że T-wo ~piew. Hamto 5~2% Obi. Kom. n. Gotp. Kr. 2-3 i 3 N em. 81.0D
go o godz. 8.45. Drugi pociąg wyjedzie z
nia rozwija się pomyślnie i stale kroczy na.- S;fi% Ot.I. Kom. Banku Gosp. Kraj. 4 em. 81.0Q
przód. Chór Towa.rzystwa bierze udział W uro ~% Obi. Banku Go1p. Krujov1ego 3 emi~ji 97.00
Łodzi 13 lutego o godz. 21.01,
powróci
czystości ach narodowYch i konkursowych O L. z. Tow. "':ced. Zie1 s!,iego w Warszawie 5 ,erii
17 lutego o godz. 8.45. Trzeci zaś 17 lute
czym świadczą Posiadane dyp'-omy.
63.50 T.K.M. w \\arszawie 1933 r. 73.75 (drobne) ,
go i powróci w tym samym czasie w dni:.i
Na zebraniu obok sprawowań z działalności T. K. m. J,odzi 1933 r. 65.ZS, Poż. Srkolna m. '\\'arr2 I.Il.
Zarządu Towarzystwa za rok 1938, Powołano szawy 1925 r. 79.75
nowo władze w osobac.h Pp..: frą.tcz.aka, K~h~- 1 SPQKOJNE USPOSOBIENIE DLA AKCYJ.
Ce.na biletu przejazdu pierwszym poniaka, _My~znowskiego, Wasiaka, W1e_<:zor>k1ew1Kursy papi.erów dywidendowych nie wykazały
ciągiem wynosi zł. 29.90, przy czym uczecza, Jo:twiaka, Kotlarskiego, Sobańskiego, Wio- więk~zJl:h zmian, ogólne usposobienie było spodarskiego, Ka-czorowskiego i Irchy.
kojne.
stnicy otrzymają wstęp wolny na bieg zja
Bank Pohki 133.00, Bank lilhlldlowy w Wa~za·
zdowy. Cena biletu przejazdu drugim pą
SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA.
wie 60.00, Węgiel 34.00, Lilpop 93.00, Stararhowice
ciągiem wynosi 30 zł. 90 gr„ a uczestnicy
W nadchodzący wtorek, tj. 24 bm. o godz. 51.25, Zieleniew.ki 75.00, Haberbusch 62.00
otrzymają wsięp wolny na Slalom, bieg 18
20 kierownik ZY'gmunt Maciejowski wyglosi od
czyt na powyższy temat.
kim i konkurs skoków. Cena bilteu na trze
GIELDA. ZBOżOW A.
Odczyt ten urządza Polska YMCA w Łodzi
ci pociąg również wynosi zł. 30 gr. 90 i
WARSZAW
A, 24.L - Unędowa cPduła gil'łdy
w g:nachu swym przy ul. Moniuszki 4a (mata zbożowo • towarowej notuje za 100 ki; za towar stnnuczestnicy otrzymują wstęp wolny na bie?;
saia &1mnastyczna).
.
dartowy lub średniej jakości, parytet wagon Warsza50 klm„ konkurs skoków oraz wezmą uGoście mile widziani. Wstęp dla wszystkich
wa, w handlu hurtowym, przy dostawie bieżącej:
I>
bezpiatny.
dział w rozdaniu nagród i w zamknięciu
Pszenica czerwona szklista 22.25 - 22.i5, psze·
nica jednolita 20.25 - 20.75. zbierana 19.75 - 20.25,
zawodów F. I. S.
żyto I standart 14.25 - 14.75, mąka pszenna wyciąg.
Cena bite.lu ~e wszystkich trzech wyOdbylo się roczne walne zebranie ŁTSG ce męskiej. Łódź repreze ntowana będzie
O nas po pracy rozweseli? 30-proc. 41.50 - 42.50, wyc. 35.pro.·. 39.50 - 4l.5U,
gaot. I 50-µroc. 36.50 - 39..50, gat. I-A 65.prnc.
padka~h obeimuie. poza wstęp~m na za-, które wybra;o następujący nowy zarząd: na mistrzostwach przez KS Znicz. W miCASINO _ Pu rytanin
35.00 - 36.50, gat. Il·A 30-65-proc. 30.50 - 32.00,
w?~Y 1 poza ~rZ~jazdem yv. obie . ~trony, prezes p. Zis tel, wiceprezesi pp. Kronig ; strzostwach Polski we Lwowie weźmie uCORSO _ As troJ.og.
gat. III 65. 70-[Jroc. b.50 - 21.50, pastewna 16.00 m1eis~e do lezem~, trzy smad.an1a 1 trzy I Hoppe, sekretarz p. Kaszner, skarbnik p. dzial 12 klubów, które grać będą w czteCAPITOL _ Serce matki.
17.00, mąka żytnia wyciąg. 30·prcc. 26.25 - 2i.25 ,
gat. I 55-proc. 24.75 - 25.25, mąka żytnia razowa
k?laCJe w_ wagonie restauracyjnym! w cz::i. ł Schmitter, kierovvnik sekcji piłki nożnej p. rech grupach. Podział na grupy przedst~EUROPA: - Zwycięzcy żywiołu.
s1e postoju w Zakopanym, noclegi w. po- Prusse, kierownik sekcji gimnastycznej p. wia się n astępująco: l grupa: AZS (W;lGRAND KINO_ „Moi rodzice rozwo- 95.proc. 19.50 - 20.00
ciągu. .Pobyt w Zakopanem uczestników Kelm, członkowie zarządu:
pp. Fiedler, no), KPW Pomorzanin (To ruń), Pogoń dzą się".
POZNAŃ, 24. 1. - Urzędowa
ceduła
giełdy
ws.zystk1ch trzech wycieczek trwa
trzy funke, Bestek i Reiter. Sąd koleżeński: pp. (Brześć n. B.); II grupa: CWS (WarszaIKAR: _ I. Za'Winiła ; II. rewia: Ro- zbożowo . towarowej w Poznaniu.
Ceny orientacyjne: ps·zenica 18.25 - 18. i5, żyto
d111.
.
.
.
Nippe, Triebel i Reiter. Komisja rewizyj wa), KPW Olsza (Kraków), KPW (Raman tyczny Mili oner.
14.00 - l!.25, mąko pszen„a gat. I wyd11g. 35-proc.
córki.
dom); III grupa: Sokół .(Lwów), LWS
METRO:_
. Karty uczestnictwa ~a. wyc1eczk1 orga- na pp.: Pile, Wahl i Bonn.
35.75 - 37.75, gat. I 50-proc. 33.00 - 35.50, gat. l·A
:n.1zowan.e przez Ro:~łosn1ę będą do naby
w sali SKS odbył się mecz zapaśniczy (Lublin) i KPW (Katowice); IV grupa: MIMOZA: I.4 Córka Pocztmistrza; 65.proc.
30.25 - 32.75, gat. II 35- 50.proc. 29.00 3t'l..OO, gat. III 65-70-pror. 18.00 - 19.00, mąka
c1a w biurach podrozy.
II. Pasażer na gapę.
0 mistrzos two drużynowe okręgu między WKS śmigły (Wilno), Znicz (Łódź) i Cra
Ż)'tnia wydąg. 30-proc.
25.25 -· 26.00, gat. I.A
IKP a SKS-em, zakończony zwycięstwem covia (Grodno).
OśWIATOWE: - Huragan.
55-proc. 23.50 - 24.25
drużyny IKP w stosunku 18:4.
- Walne zebraflie Łódzkiego Okr~OAZA _ Więzienie bez krat.
LóDŻ, 24. 1. Giełda
zbożowa
notuje z11
100 kg: :M>Jka żytnia 30.proc. 27.50
'.!8.5'.J, gat. 1
POD GORĘ I z GORY
,
W dalszym ciągu zapaśniczych mis- gowego Związku Pływackiego obędzie sir
PALACE: _ .Miodowy miesiąc.
55-proc. 2!.50 - 25.50. Re'Zta cen bez zmiany. świeży śnieg skrz:rPi pod nartami. Pod góre trzostw druży:no':ych okrę~u w n.iedzielę jutro, w środę, 25 bm. w lokal.u. ŁKS-u,
PRZEDWIOśNIE : -Szalona Claudette Tendencja
spokojna. - Ogólny obrót 989 ton.
i:dzie się <llugo i ciężiko, w gardle zasy<:ha, 29 bm. odbędzie się w Łodzi w sali SKS-u przy ul. Pierackiego 5 o godzinie 18.30.
PALLADIUM - św iat mówi o nas.
pragnienie męczy. Należy zatem zatrzy~1ać się? mecz: SKS - KE, we wtorek 31 bm. w set Walne zebranie Łód z kiego
Okręgowego
PAN : _ Modelka
zjeść jafska. pomarańcze ,i _iu.ż z no:v1'm1 silan11 1 Ii Wimy: Wima _ Zjednoczone.
Związku Lekkoatletycznego odbędzie s1.ir
RIALTO: _Powrót 0 świcie
MUZEA - BIBLIOTEKI - WYSTAWY
i energią ruszamy w zasn1ezone gury. Jafska i
. . m1ę.
. s. o'd.b ę_d zie
· s_ict
· . w K ra- w nic
· d zie
· Ie 29 b ni. w lokalu zarządu ŁOZ
MIEJSKA nmLIOTEi>.A PUBLJCZNA
-. 29 bicz
RAKIETA: - Za k oc h ana pam·
.
..
.(t;lira
.
llomaral·1cza to soczysty ·1 wspani'aty owoc, nie- 1
•
p
d
1
.
.
68
a
o
dz
9
30
'
.
.
„
ś
.
Andrzeja
14)
otwarli
dla
pubhzznoo
;J "Od-ztenn1e
zbe<lny dla narciarzy.
(Wr.) I kawie og6lnopolsk1 turniej zapasniczy wag LA przy ul. rzę za n~a.?ej
? 1:> : •
STYLOWY - „Ohmp1ada - „ w ię- prócz niedziel i świ,t. od ~. 10 <.Io 21. w wbot;
_ _ _ _1111111_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ; lekkiej i półśredr11ej urządzany przez kra- rano w I-ym i o godz1111e 10-ej w 11-tm ter to piQkna".
od p;. 10 do 19.
kowską Legię. Na turniej wyj eżdżają trzej minie.
.
.
, .
.
St{l!':CE : - Huragan.
MUZEUM PAMIĄTEK MARSZAŁKA PIL~UDzapaśnicy Wimy: Domański, Kawal Wł,
- Słynny P. ;!karz wiedens.k1. Matias
Z f.\CHETA: _
I. Książe i żebrak· SK_I ~GO (ul. Pihudikie110 ~9) otwarte dl.a pu:ihz7~
t
•
. .
, .
' nosc1 w grupach (do 15 osob) we wtorki, czwartki
l
• (waga lekka) oraz Wąsik (waga pólśrr- Sindelar znalez10ny został ?ez zyc.ia w mte
Il. Pobrali się za wczesme.
i &oboty, dla pojcdyńczych osób - w niedziele „,i
dl
P.C.K' ·dnia).
szkaniu SWOj(>j nar~eczonej. Jak się okazag. 9 do 3. Wstęp 20 IP'~•)', w grupach - po 5 :r
1
- w dniach 27-29 bm. odbędą się ło Sindelar zatruł się wraz z narz.ec~oną ga
ntro n~
od osoby. Wycieczki można zgłaszać telefonicznie
Zarząd Okręgu Łódzkiego Po s~iego w e Lwowie mistrzostwa Polski w siatków- ! zem świetlnym. Próby uratowania ich oka
~...
,..
nr 191-96 w godz. od 10 do 12 u kierownika mu.
1
Czerwonego Krzyża niniejszym podaje ~o
zały się spóźnione.
Zupa szczawiowa z jajami, ozór na sza zeu~iu~E~~e~tfsrORII 1 SZTUKI im. BAHTOwiadomości osób zai·nteresowanych, ze
_____
ro z mark amnem, kiesie! żmawio.nowy.
SZEWICZóW (Plac Woh1ości 1) doi.t~pne dla pup,zy1kładem lat u-biegłych .o·rga-n.izuje W r?b!icznośd w środy, Hwartki, 1ohoty i nledzieio
'.ku bieżącym XVI kurs pielęgniarstwa dla
'W Ozorkowie. AgJi.zg Jllru]'ORIJt:O'...,
WINSZUJEMY
w p;odz. od 10 do 3.
:sióstr pog:otowia sanitarnego .P.C.K. na waV
Hl
Hlau
IP i'll
ww
Jt p ł .
I MUZEUM PRZYlł.ODNI..,ZE (Park '.;icnkiewi·
1 l'za) otwarte w dni pownednie od g. 10-3, w nie•
~
S
·
D'
· 1
I t t t
U ro
aw OW I
.runkach następujących:
•tarantem
1ecezja nego
ns Y li li
iilOTRIUiWAi ULEJOWA
Wschód słońca 7.27
dziele i święta od,. 1~2.
1
Kurs zostanie otwarty w lutym r.b. i bę- Akcji Katolickiej w dniu wczorajszym oo
„
\ cle
zachód słońca 16.11
MUZEUM ETNOGK.U ICZNE. p:„t-'·n„·•ka 1~4.
'dzie trwał 3 miesiące, n.auka będzie się od- był się w Ozorkowie kurs społeczny dla Z:i Z dworca przy u\ Wólczańskie! 232/4 oddwdz„
Długość dnia S.44
rzynne rodziennie od 1. 10-3.
by·wała w 2'0dziinach wieczcnnyc. hod 7 - . 9, rządów Par. Akcji Katolickiej dekanatu o godz. 6.00, 7.30, 8.30. 9.30, 11.00, 13.30. 15.Cl'l
Przybyło dni·a l.l
I WYSTAWA zw. ZAW. POLSKICH ARlYSTóW
2
· ·
16 30 ~·~·~-·~~-·~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~
18 OO 20 OO l 21 OO
PLASTYKÓW
pięć razy ~w tygod~iu po dw~ godz1~y; ozor k ows k'tego, poświęcony zagad n1en10111
~~~~~·~·
S~nkkwiaa. W LODZI w lokalt4 IPS-u, Park
opłata za kurs od osoby wyn?s1 zł. 10 m~e- :ipnc;tolstwa świeckich.
SALON SZTUK PIEKNYCH KAROLA E!'mEsięcznie. Osoby, które podpiszą z-0bow1ąNabożeństwo w kościele parafialnym
I o
e.
•
co, Nawrot a, tel. 153.55
zanie siostry pogotowia sa·nitarnego, po o dp rawił ks. Gierczak Jan, kazanie na teo ~ nl
TEATR MIEJSKI, śródmiejska 15.
ukończeni u 3-miesięcznego kursu teoretycz mat zadań apostolstwa świeckich wypoDziś we wtorek o godz. 7,30 wiecz., a w środę
aJego b ędą' musiały odbyć 3-miesię~zną wiedział ks. kan. L. Stypułkowski, dzie- Zakończenie dwumiesięcznego
strażackie
i w czwarte'k o gooz. 8,30 wiecz. wyborna sztuka
!Prak ;kę szpita ln ą. Na ku rs będą przyjmO- ka11 ozorkowski. Bezpośrednio po naboż.ctl
Adlera i Perutia ,Jutre niedziela".
wane kandydat'ki w wieku od lat 18- tu do stwie w nowowzniesionym Domu Katolic·
ŁÓDŻ, 24.1. Kto zna skromne warunki ra Bogdanowa, inż. Thiema, inż. ZabieglińsikieTEATR POLSKI, Cegielniana .
27
ł0 ·
b · z
dó p
f rr aterialnc w jakich Pracuje Ochotnicza Straż go, Czarnieckiego, dowódcy Schoenknechta,
I
30-tu.
(jm odby się ze rani e arzą w ara · Pożarna w Rudzie Pablanickiej, ten z dużym ctowódcy Oeraf1czyka, dowódcy Urbańskiego i
Dziś we wtorek o aodz. 7,30 i dni nutępnych
Od ka·ndydate'k na kurs wymagaine jest Akcji Katolickiej, które otworzył treści- zadowoleniem obserwuje stały rozwój Straży i adiutanta Bielaws·kiego.
o godz. 8,3() wiec,;. ciesz11ca się ni esłahmicy m po·
wykształcenie 4-.ch klas szkol~ śred niej, wy wym prz~mówieniem ks. dziekan L. Sty- !ei wysiłki '"' kierunku dalszego dCJ1slkona'.enia
Trzy pierwsze koleine lokaty na Podstawie w•1dzeniem psyd1ologiczna sztuka Peret Schappuis'a
jątkowo tylko mogą być przyjęte kandydat pulkowsk1.
. .
.
, f.iQ.
egzaminu uzyskali k.ursiści: Mi'.czarek, Olsza- „Szaleństwo" z Z. ŻyczkowskQ w roli głównej.
ł
·
7 ddz'ało' w stkoły
Po ukonstytuowaniu s1e Prezydium klo
Ostatnio zakończony został w R!udzie Pa- i.ows.kt' i Gąbin' ski.
„JAS i MALGOSJA".
k
k.
1 Z wy szt.a cemem
o
i
.
•
, · '
bianickiej Z-miesięczny kurs Jl-go stopnia, przeWobec wielkiego powodzenia, jakim &ię cieszy.
powszechnej.
.
; remu przewodmczył P· J. U rbanski, pre.~ pre., adzo:;y w gmachu firmy Horak Sp, Ak.
W c.zasie uroczystości zamknięcia kursu prze ła przepiękna hajec>"ka „Jaś i Małgosia" grana nie·
Podania o przyjęcie na kurs, pis~1n~ wła- ~es P: A_. ~(„ refera~y .na temat hasł~ ~kCjl Kurs pro\• adlr.ny by! pod kierunkiem powiat.o- mawiał do zebranych instruktor Luikas, dzi~ku clnwno w Teatrze Polskim i wobec ciągłych zapysnoręcznie, wraz z życiorysem, swiadec- Ka toh~ktCJ na rok b1czący: „Poznani~ 1 wy we:,: 0 inslrnih.tcra Lukasa i zgromadzi! 34 czfon 1ąc pp, wy•kladowcom i członkom komisji egza j tań i próśb skierowanych do Teatru, jak i do reży
twem szkoln ym, dowodem obywatelstwa, ko11a..nte .uc.hwał Synodu Plenarn. eg.o wy- kr1\\ Straży. °VI yniki kursu należy uznać za ominacyim.J oraz gratulując kursistom <lobrych Re1·ki tego wspaniałego widowiska Kseni Nikonoroff
k
St
N
I
doskona(e.
rtzuitatów w nauce. Uroczystopść zakończona j ba jka ta z()stanie powtórnona w jeszcze ładniejsze]
oraz 2 fotografiami Mleży sklad:ać w Bk.1- powie d zie II: ks. an. . an . owie o, ~· ~ro
Stwic1cl;,1ć to mogla komtsia egzamlna<:yj- została wspólnym ko'·eżeńskim obiadem przygoto I oprawie w ~niu 29 styc~ni~ rh. o godz. 12-ej w Tc:
rze Okręgu P.C.K. Łódź, ul. Piotrkowska fesor ~ygm. PodĘórski, P· dr. A. Niesio- na w si<!adzie: pp, instr. Powiatowego Luikasa, wan}'m przez ochotnic7.lf oddział żeński Stra ż.li' atrze Polsknn ul. Ceg1elmnnn 27.
~r. 236 w Q:Odrinacll-Ad 9.,,ei da 15-e.i.
ło'iVSkl 1 Q. A. ZaJąCQWa,
tl.2C.zeltti~a w.oąo~ego ~~g_9, komep,_(!ap,-._ R.o!ąr;1e•
~-'ltdsprredaż biletów oclbr.wa r.i~ w „Orhisi(;".
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WIATY ZGODY1

OD JEDNYM DACHEM...

U~u b ieniec dz~ecfi .

sąsiedzkich
Sąsiedztwo mówi o uprzejmości i ch~t kotem, j eżel i nie w zupełnym odosobnieniu. dopiero gniew.u i epilogu w sądac h . Można
pomocy ludzi względem siebie, którzy Wielu ludzi uznaje tylko taki system życia by je usunąć, pominąć wesołym śmiechem, 1
i e~:~kają przez sień czy przez mi.edzę. Tak w dom u, w którym zamieszkują poza nim dobrym słowem i dobrą wolą. Ale zamiast
i

ło a~w.niej i tak jest
ygasły' ;eszcze cnoty

teraz tam, gdzie nie jeszcze inni ludzie: „ Kłaniam się tylko mo- tego, ludzie zapadają w gniew i złość, a I
ojców, gdzie tracly- im sąsi a dom a poza tym nic pragnę ich rozłam panuje zupełny. Na !lic sąsi<!dzka I
jne wspt\._maganie sąsiadów m:.t jeszcze znać" - oto co się często słyszy. Tacy lu- cnota pomagania sobie, na nic jeden dach J
ielkie znac~9ie. Tak jak dziś jeden au- cizie obewiają się, że znajomość z są~iadem i dom.
.
mobilista ratuje:. drugiego, tak są.siad dla wiedzie do scysyj, nieporozumier!, kłótni i
Czyż to potrzebne jest w życ;u i tak cięż
siada starał się ó' .pomoc i radę. Specjal- plotek. Niestety, i tak się dzieje. Im silniej- kim, pełnym kłopotów i smutków? Przecież
znaczenie ma sąsiedztwo na wsi. Niechaj sze wię zy p rzyjaźni, tym jadowitsza pó.źnieJ zgoda sąsiedzka to podstawa do wielko·3ci
!ko wybuchnie ogJeń u sąsiada, nirchaj złość i n i enawiść. ·
narodu, do jego chwały i dobrobytu.
u dziecko zachoru~, albo koń, natychSądy i sędzi o wi e rozjemcy mają wiele
Niechaj każdy człowiek, mający sąsiada
iast sąsiad z lewej i ~siad z prawej stro- pracy z takimi scysjami sąsiedz k:mi. Staj ą pomy..ś l i o tym, że tak jak pa11stwa, szarpią
bieo-ną na pomoc. Są-siedikI obowiązek ! się o·ne często tematem nowelek i dowci- ce się z sąsiadami giną, tak i człowiek
W bdużych miasiach 3-,ąsiaduje człow i ek pów. Tak więc jedni kłócą się, obrzucając marnuje na próżn.o swą energię, siłę i gniew
pełnie blisko z dwgim czJ.owiekiem. się wyzwiskami, inni miesiącami całymi mi- życie jest krótkie, po co je wypdniać kł'.>t
rzwi przy drzwiach, ści.ana· przy .sc1anie. jają s ię na schodach i spojrzeniem pogaróli niami i złymi słowami, po co gniewać się,
Małe jagnię, ulubieniec dzieci
pi się pod jednym da:J1e!'1, prz~~ ktl~a .czy wym obrzucaj ą przeciwników. l co jest po- kiedy ten sąsiad jest przecież człowiekiem
!kanaście lat schodzi s1e codziennie 1 to wadem do takich postępowań? Zamiatanie miłym, dobrym„. i tylko trzeba jednego sło
ilka razy po jednych i tych samych se?·)· czy nie zamiatanie schodów, ·zabrudzenie/ wa, aby stara zgoda powróciła i na owych
ach. Ludzi łączy jedna tr~ska. o dobr.o ich ich, używanie pralni, strychu, gł·ośne krzy- s·chodach, gdzie panoszył się oset i pokrzy- ~~~~
Już
mu. Powinni więc by~ w1ęceJ wyrob1ony- ki dzieci, szczekanie psów itp. Małe epizo- wa złości, rozkwitł piękny kwiat zgody. i w sasiedzkiej cnocie miłowania się i dziki, nie warte nawet małej uwagi, a co Trzeba tylko chcieć!
ieszenfo z wzajemną po't'Qocą.. Ale czyż
k jest rzeczywiś c ie? Zda~ się r~adk?,
Recepta na pączki znana byta · już
WÓWCZ~S ży~ie j:d?ego do~: WIJ ~ Się
J\merg~nka wgbi~ra li~
obodme i mile wsrod krętych 1 -...:a~1.łyc.~ „
..
~
rzymskim smakoszom w roku 149 przed na
eżek życia. Nad takim domem dłu ·ej 111z ··~
·
.
•
li szą erą. Były one kształtem i smakiem zu
a innych
pełnie podobne do naszych pączków i nosi
m promienie księżyca. I wszyscy z teg'c>. I
.
.
.
. ...
ły wówczas nazwę „kullci" globula.
omu chodzą smutni, jeżeli sąsiad choruje, '
W Eu rop~e kwestia ~a. 1est. na1częsc1e1 bal, spostrzega nagle, że nie ma się w co
W średn iow ieczu znano je pod nazwą
weseli, jeżeli sąsiadowi poszczęściło się . osl),ową mn1ei lub bar~zi~J glosnych ?r_ama ubrać, 'dzwoni do „Pomocy w potrzebie"
szyscy są pewni, że kiedy stanie się im t<)w. W Ameryce, dz 1 ę~1 ~o mysł.ow1. zon.y i w kilka minut później przed jej dom za- „craphum". Podłużne, często o haczykooś 1niedobrego, złego, to sąsiad poradzi, pew.neĘo. kupca, zagad~1enie to rozw1ązu1e jeżdża samochód z krawcową i stosem su- wato zakończonych twardo spieczonych
omoże. Niestety, w wielu wypadach bywa cał~w 1c1e tel ~fon d? firmy „~o~oc Y:' po- kien od najskromniejszych do najwykwin- końcach, pąc-zki średniowieczne podawane
aczej. Sąsiad żyje z sąsiadem jak pies z 'trzeb'.\e". Pani, ktora, wyb1eraiąc się na tniejszych. Pani wybiera, krawcowa dopa- były najczęści ej w wytwornych domach
sowuje sukienkę idealnie do talii i to '" .;zy patrycjuszowskich do dań mięsnych i służ
stko za normalną cenę, jak w każdym in- by zamiast, znacznie później wynalezionenym magazynie mód. Do sukienki odpo- go widelca, do brania kęsków mięsa z miwiednie po1iczoszki, kapelusz - jednym sy. Razem z mięsem zja·dano i pączek się
słowem wszystko od stóp do.głów. Zdarzy gając przed następnym kęsem po drugie
się czasem, że pani, bawiącej się na balu, „craphum", których pełna misa stała zaczy wieczorku, puści .nagle oczko w poń zwyczaj obok dania mi ęsnego. W okresie
Dyplomy
czoszce, zerwie się podwiązka, lub„. ty- renesansu rzymska „blobula" i średnio
siączne mogą być w tych wypadkach nie- wieczne „craphum" ustąpiły miejsca wyspodzianki. Telefon do „Pomocy w potrze- kwintniejszym przysmakom. Wskrzes ił je
bie" i dyskre1n.ie, cicho, wadliwa część -dopiero wiek XVII. I tu zasługa przy.pada.
garderoby wędruje do r1eperacji, jeśli war- bodaj już niepodzi·elnie Cecylii czy Katato, zastąptona wytwornymi nowiutkimi gar rzynie Krapfen, hożej właścicielce jednej
na F.O.N.
z tych cukierni wiedeńskich, których stanitu rami.
Instytucja „Pom·oc w potrzebie" służy wa rozeszła się szeroko po całym świ·ecie,
Ministerstwo Spraw Wojsko .fachową pomoq w tych wypadkach,. gdy ugruntowana na smakowitych wiedeńskich
wych, które zarządza Fundu- domowym sposobem wyk-0nana kosmetyka bułeczkach i od XVII wieku poczynając na
szem Obrony Narodowej, zawiedzie. Zawodowa masażystka, manicu rumianych „krapfen" w gwarze śląskiej na
pr;zystąpiło do wydawania rzystka, czy inna specjalistka z dziedziny „krepie" przeinaczo.nych.
o!tarodawcom na, F.O.N. spe kalotechniki usunie doraźnie wszystkie
Wiedeńczycy rozsmakowali się w noCJałnych dypło~ow wykona- niedociągnięcia. Wystarczy tylko zadzwo- wym wytwo rze sztuki kulinarnej zwłasz cza
nych artystycmie prze.z art. nić do · firmy .Pomoc w potrzebie".
o:d czasu do czasu, gdy p ą czk i kształtem
mat. Wątorka, pod k1erun- 1
'
zbliżyły się do rzymskich globulae, a wnękiem prof. Chrostowskiego.
Na zdjęciudyplon:u:rodukcjn ~'() OSŁUCHANE
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świeci słońce, połyskują w~o- ~ZWDll

zajadał si~ pączka m i.

p
,na bal. do ,, omary WDOtrzebje

trze ich zaczęto wypełniać marmeladą. Ce
na ich wahała s i ę od 3 do krajcarów za
s ztukę.

Zajadał się

nimi

świat

dyplomatyczny

w czasie „ tailczącego kongresu", który w
latach 1814-15 między jednym banki·etem,

a drugim ustanawiał .nowy porządek rzeczy w ponapoleońskiej Europie. W tym okresie jedna z cukierni wiedeńskich sprze-dala nie mniej jak 35 OOO pączków.
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Dla Radlicza wszystko było skońoczon.e. OdpowiaOał
na pytania, nic nie ukrywając. Objaśnił tajemnicę otwari ~La kasy, której nie zamknął oweg-0 wieczoru. Gdy jednaik oskarżono go o symulowanie włamania, oburzył się
1 i zaprotestował gwałflQ'wni e. Włamywacze twi•erdzi'ł naprawdę wdarli się do jego g.aMnetu, ale oczywiście nic
już nie ~naleźli. Opj.nia pubfazna przyjęła to wyj.aśnii·e.nie
z wyraźnym niedowi>erza•nieim.
Zbieg o'k:oliczności był
zbyt rażący, ahy można było miu dać wiarę.„
P:rasa warsz.aws'k:a o'ka1zała się w tej sprawie jedino1 myśl.na: Radlkz był nie tylko defrnudantem, ale jesz<:ze
I w dodatku za.grał ohydną kom·edię!
Jeden tylko czrowiek nie dał się tym prztclronać: i'llS1. pektor Makows'ki. Gdy przeczytał zeZ'nanie Radlicza, ~I

I

·ZCZĘSCIE
PJ\N Nl'

I

kiwał głową.

Jego wier.ny riomocnik zauwa.żył:
I1
- Jak pan objaśni całkowicie Zini1knięcie włamywaI czy, jeżeli ten Radliicz ni·e symulował napa<lu ?
Odpowiedzi.al pytaniem na pytani·e:
- A jak pan szanowny objaśni znalezieni·e palca kobiecego w kasie?!

CE LINY I
S ' BP

:XXVI.
Dokló i Langman 1konczył obiad w swojej jadalni, gdy
Flosch ja1k bomb.a wpadł do pokoju. Wyglądał wspa1niale. Miał nowe ubranie, był świeżo ostrzyżo ny i ogolony.
Od jego postad bila prawdziwa radość życia, która osobom, :zmającyim kulisy jego sprawek, nasunęłaby niewą tpli'Wie smiutne refleksJe o sprawiedłiwości
na tym
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W

WftŚODftt:h sgpialngt:b

"_"· . .

Niemieckie towarzystwo wagonów sypialnych Mitropa zwróciło się ostatni.o z ~ Pełniejsze figury i półkrótkie spódniczki są
apelem do podróżujących kolejami narcia-1 cechą ostatnich modeli francuskich; demon
rzy, by w wagonach sypialnych nie cho- strowanych w wyjątkowo ciepłym styczniu
dzili w butach narciarskich.
w paryskim Lasku Bulońskim •

Wymachiwał gazetą.

Na jego widok Langman wstał od s tołu i zapytał:
- Co się dzieje?
iron tego pytania ni:e brzmiał przyjemnie. Lekarz nie
mi ał powodów do dziele·nia radości życia swego wspólni:ka, gd~ osobi·śde uw.ażał raczej, że wszystko idzie jak
najgorzej.„
- Dziej·e się to - od,parł wesoło Flosch - że nie
mamy już powodu obawiać się groteskowej historii z Bankiem Polsko-A1ustralijskim„.
- Co to zna·czy? - zapytał Langma.n nie zmieniaj ąc
tomu.
- Pirzeczytaj sam ga•z etę!.. Radlicz siedzi! Aresztowali go wskutek do•niesi•eni•a kli entów.
Zat.rzymał się i wybuch11ął śmiechem .
- Co prawda dosyć dużo czasu
niowni lkli>enci zdenerwowali s ię !

upłyn ęło.

zanim sz 3.-

Podniecał się wła1snymi słowami:

- No i jak ci się podob.a taki łobu z?! Od ty;godni zawraca głowę opowiadaniem o zagubionej l iści e papierów
wartościowych!
Chwała Najwyższemu, że ten tragiczny
oszust i nieszczęs ny iidfota ~i·edz i już w kozie. Przyznał s ię
· do wszystki·ego !
Langman był coraz oareziej zaa ziwiony. Flosch nie
po zwalał mu czytać gazety, tylko sam opowiadał dalej:
- Wyobraź S.C)lbie, ż·e te1t wyzyskiwacz, ten defraudant cuazego mienia uprawi.a po prostu rozbój ina prostej
drodze. Wyzyski wał wszystkich do1koła, a w dodatku także i nas troje: ci-elbi·e, mnie i Natę!
- Gadaj wreszcie po ludzk·u! - krzy knął Langma1,
wyprowadzony z równowagi tymi mę tnymi wywodami.

.<~daktorzy: naczelny i działu poli tycznego - Franciszek Probst; działu krajowego i lokalnego - Roman Furma~ki; kdziału
Klaudiusz Lityński; kroniki lok~lnej - I:elikł ~jb.Ql; za 01Złnszenia I .utY_kułY reklam.owe Q..d.D. J. i:;.awl1 ówn.i,

>porto\~ P~O -

Bez butów narciars ich

I

AUTOMOBILISTAMI.
.: lkże pa.ńsk! Buick?
-- .; a mu me me zarzucam, bo on sam
1
,:;-:·· ..-a!
AFORYZM.
.
- Ciężko dziś żyć! Ani chwili wytchni~
nia człowiek nie ma. Ledwo jeden kiepski
rok się skończy~ a już drugi się zaczyna!
i

- Zrobił z nas kozły ofiarne„ Zaalarmował pq.licj ęi
aby nas gonHa, a tymczasem sam manipulował, j.ak mu
się podobało, cudzym i kapi tał arrni. Teraz 'komedia skoń>CZ)'.
ła się! R.adlicz zeznał, że kasa była pusta, kiedyśmy się
tam włama·l i. Policja oczywiście przypuszcza, że on sam
udał włamanie. T ak czy inanej jeżeli nawet dojdą do
wnio·sku, że ni·e on był wlamyw.aczem, nie będą teraz
szukali z'łodzi~i, którzy nic nie ukradli, skoro defoaudanta
mają w ręk.u. Sprawa włama1nia do Banku Pols1ko-AustraIijskiego ,przejdzie oficj.alnie do akt...
zapy t"lł
- W ięc Nata będzie mogla tu wrócić? La1ngman z widocznym zadowole1niem.
- Teraz już nie ma żadn ego ryzyka ! To jasne!
- Jej si ostrzyczika n i ewątp liwi e się ucieszy!
S toisując si ę mimo woli do powziętej przed miesiącem
umowy, Langnrnn zawołał:
- Nato!
Młoda Cyganka zjawiła się natychmiast.
- Nato - przemówił La:ngman patrząc jej prost.c
w oczy, aby ujrzeć efekt wypowiad.anych słów - mam
dla 'Ciebie dobrą now i·nę„ .
Dziewczyna drgnęła, pobladła z lekka z~py t ala ird ·
nym tchem:
Czy będę mogła wrócić do ojica?
Możesz jechać, kiedy tylko zechcesz. „ Ter.az nk
ma już żadnego niebezpieczeńs twa. Twoja siostra może
wróci ć do nas.
W pięknych oczach Marty błysnął płomień radośc i.
Wyglądała w tej chwi'ii tak pięknie, że 11, wet 01bojętny
F!osc·h zwrócił na to uwag~.
- Mogę wyjechać jutro - oświado1 "
-

Wydawca: Jan S typ ułkowsk i .
Odbito w drul\ arni. ul. żwirki 2 w Łod1i
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97 703 936 67 87 21180 87 237 444 516 98 663 83
nu 864 9.36 39 2'1l44 263 339 6:Z 587 61 49 801
c1„ , ;
J ',i
1
~'-'3 23019 13s 9s ;a1 461 11 s1s 142 24034 6s
~
1135 217 33 33L 41J'i b99 805 61 9łJ ~5089 115 .:lJb
"t;.,...,. ··tł~~~ -:..• ·~ranych.
34 308 472 96
118 73 834 9eo 26136 93 425
I :tł'' .VSZE U.&ONIENIE.
97 513 71 666 668 960 21001 163 284 91 317 9:i
·~
537 986 28085 239 85 99 491 510 12 17 48
j
lt. 115. 946
55 646 853 98 932 71 29025 202 79 34 l 61 429
53.i 82 5 635 38 71 823 936 95
50 Ooo ł
74 633
· 0 z· ,
30051 115 48 51 246 11 151 13 935 94 31041
1J.~~ zł 14
I z~
339 59 517 97 soo 24 32105 395 99 1 468 55~ 88
IO uf1U 7 l - 144.iu:J 153134
616 843 33054 62 198 222 67 377 434 75 510 21
5.000 zł .• 30388 79510 145565 154112 65 684 823 90l 59 69 34335 409 509 17 671 706
2.000 zl 12323 20509 22735
936 35092 212 83 96 305 461 96 558 665 749
·2 i895 40018 63636 65832 69596 9139'). 813 23 52 65 3707 207 34 84 437 ~9 539? 624 7 3~
11909 12')21.' 13~882 156752 158102
801 19 45 61 994 96 38015 446 .j04 2- 48 66
J
~
)
o
764 823 55 39051 412 663 64 71 788
I.OOO Zł. - - I0665 28828 28940 28925
40070 215 368 576 646 96 733 830 41008 42
Jl716 32667 J2235 47201 46942 584t:J 190 236 62 313 4150 659 802 940 4200115 104
:/J916 71050 /2519 73362 87307 8842L \ 94 258 94 382 405 96 745 56 69 81 924 71 43050
~
106 3? 261 379 497 553 69 754 801 36 93 966 67
91927 94529 91340 99934 100462 101238
'04-50 308 12 43 3 478 603 842 98 990 45164
l 027 45 1116163 131348 132798 150613 330 •US 42 517 658 60 81 784 46077 143 331 422
156719 158071
88 513 30 698 77313 441 89 2 80 512 76 605 27
STA \\'KI
29 753 74 935 95 48073 123 46 233 34 342 405
WYGRANE PO 250 zł.
IO 76 92 536 49 89 696 769 70 49135 257 310 486
501 44 70 72 75 642 826 95 90
28 127 330. 40 540 607 706 21 49 957 1014 58
50023 68 255 343 454 68 538 617 57 7658 51045
~9.'i 666 78
100 2162 383 544 801 64 939 44 50 116 32 289 52113 88 228 354 618 783 53012
3010 75 132 45 57 91 253 321 519 32 67 38 776 13 151 323 39 413 46 783 54091 21)8 464 82 666
88 89 817 90 95 4195 296 399 478 660 803 5
72 661 70 848 99 55377 552 650 76 927 56030
973 5068 I 162 73 224 81 450 70 83 503 743 115 210 57 356 479 686 705 63 852 76 922 57077
S6 l 944 9G 6052 I 61 72 322 29 412 30 98 154 105 232 69 301 4 38 51 66 80 487 609 55 516 36
34 I 74 77 909 6075 141 71 255 365 590 733 62 82 58199 224 57 78 428 528 67 679 886 59033 29
827 34 903 8023 24 255 322 423 50 10 72 815 359 59 16 837 994.
54 72 926 9310 45 47 90 435 60 508 15 643 764
600186 409 22 547 7461 700 54 846 76 945
'')I' 94 959 94
61100 377 402 28 65 746 66 852 974 62101 273
10055 121 22 30 3 254 347 508 612 767 68 73 547 788 63017 75 178 256 367 68 454 510 72 78
~92 966 89 11021 34 148 401 47 s12 25 97 875 ro9 784 814 17 44 46 935 64070 208 3Z4 51 438 553
91 94 12069 141 236 92 371 91 97 540 840 47 90 93 702 3 8 16 86 96 810 46 917 65173 327 34 50
J 306Ó' 62 102 78 370 405 513 670 670 9li2 14284 401 18 523 41 616 775 77 825 60 66142 50 247
349 51 ''8 787 804 18 15144 302 65 67 77 510 338 484 554 667 67117 337 83 407 546 61 793
42 46 639 ns 26 16055 69 ros 11 il93 414
68001 196 219 391 419 516 613 17 77 703 4 54
629 17126 79 262 411 720 48 67 93639 18006 816 78 69066 148 329 44 50 419 20 95 592 662
299 ~.lO 539 60 625 72 870 68 19206 38 47 53 769 822 963.
1S 514 ~I 73 715 873 945 97
70053 72 93 151207 44 309 13 21 60 480 639
20092 106 65 229 31 32 70 376 513 41 66 608 44 713 802 36 71174 275 380 519 70 75 669 72088
204 51 488 512 634 41 58 773 73031 82 90 133
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Po Słnńce Południa
M. S. Piłsudski
od 7-go do 30 kwietnia
Portugalia
Italia
Morze Sróizlem11e
I Afryka
ze zwie 1zeniem:

Lisbony, Neapolu,
Palermo, Centy i Trypoliiiu

Ceny od

zł

ó60.-

Informacje i zapisy

agons -Lits ! Cook
10.l' KOWSKA 68
telefon 170-70.

81 85 336 91 460 768 81 842 913 83 94 74050 51
116 16 72 837 902 30 75 80 92 75003 98 108 39
364 424 54 716 840 57 89 946 76130 297 372 5 4
458 541 63 83 605 751 842 982 77197 286 304 63
528 873 97 954 99 78085 139 200 483 534 79 776
919 79019 102 12 202 26 307 72 510 627 32 39
59 99 803 16 61 oo.
80506 53 98 626 802 35 78 911 54 81012 92
114 474 586 655 57 78 804 17 31 912 8226 341
590 725 812 996 83004 42 167 296 349 92 98 571
614 799 933 56 54044 65 92 352 68 402 93 747
48 929 85039 354 642 732 966 68 86162 266
300 490 508 72 906 28 891 989 87461 515 32 826
51 88014 104 87 377 401 551 805 92 978 89005
192 248 96 351 59 427 28 626 708 40 79 828 977
90102 23 99 319 451 569 652 79 860 909 34
91046 325 438 587 64 80 827 903 79 92250 63
96 301 98 565 897 932 93021 168 394 467 518
644 83 825 910 98 94115 227 490 511 600 95176
400 76 537 06227 95 418 758 830 67 68 901 51
97014 108 36 53 482 85 705 98007 59 195 253 9 493 535 40 775 81 827 31 99267 344 407 541
70 622 23 729 95 801 972.
100006 171 201 3 23 303 626 753 824 26 45 97
905 34 79 101148 421 544 688 974 102096 128
97 248 422 80 741 875 931 32 103071 138 60 4 242
315 582 893 924 25 57 104099 678 840 924 29 41
105077 89 182 332 481 94 626 31 106007 9 15
327 46 86 425 591 664 943 107119 30 42 57 427
539 610 48 94 922 71 84 108081 100 333 444 724
~ 917 109024 38 146 56 326 448 68 542 665 708 31
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PRYWATNA PRZYCHODNIA

WENEROLOGlCZ.N A
leczenie chorób wenerycznych I skórnych

\!ustaw
MARKIEWICZ
choroby skónle
weneryczne

PIOTRKOWSKA 161

Od g.8 do 4 I od 6 do 9 w., w niedz. od 9-1 p. Jl.
Panie przyjmuje kobieta • lekarz. PORADA 3 zł.

1

żWIRKI

teł.

i c,

od 7 -

128-75.

! witcz.

8 rano I od 5 -

Dr metl EDWARD REICHER

••

l>\'. me4.

TAUBEN'HAUS
AKUSZER-\.

::l\OLOG

Przyfmuje od g. !-to rano ! 4-8 wlecz.

Telefon 246-09.

Special. chorób skórn. weoeryczn. i sek&ualn. ZGIERSKA 11.

Leczenie promieniami RentgenL
POŁUDNIOWA

----· ----------Dr •ed. TREP MAN
Specj. chor.
akórnyeh I
~ .___

28, tel, 201-łS

orzvimuje od 8 - l 1 rano i od 5 - 8 wlecz.
w niedzielę i święta od 9 - 12 w POł.

w~nrrycm„

moczopłciowY'cb

.ZAWADZKA 6,

Dr. BORSTElNOWA
choroby kobiece 1 akuszeria
ŚRÓDMIEJSKA Z9
.-.
t~ 134-9},
POWRÓCILA
Przyjmuje od 10 - 12 l ()d 3 - 8 wiec.:.

110031 93 142 53 64 208 10 a39 55 608 24 911
JU3 59 142 470 519 650 72 823 64 112084 126
; bl 433 47 92 715 113246 398 416 80 657 78
i 15 866 114119, 259 95 97 350 432 79 614 732
.;ó 71 881 976 8.:- 115081 575 606 756 808 32
116108 15 52 406 15 40 542 91 667 97 711 28 43
52 54 824 117080 146 476 513 61 618 21 794 835
62 996 118098 173 80 454 506 602 710 833 77
904 57 75 119020 30 123 47 54 244 76 87 818
f'- 920 69.
120096 130 46 291 3234 82 466 545 684 780 955
121216 300 471 501 55 857 122066 152 311 22 69
4-0 571 84 123004 531 617 56 98 707 892 98 914
83 124096 102 47 97 259 345 515 645 781 847 947
71 96 125051 225 472 575 93 740. 46 868 964 95
126031 188 205 21 a 48 66 67 79 479 626 808
902 98 127185 9o 414 19 50 97 503 6 72 74 78
678 703 980 128025 61 217 336 509 665 729 886
937 129J58 67 95 401 23 53 529 41 671
130008 . 55 147 224 308 704 7 13123 318 40
98 405 89 547 65 94 97 724 862 96 98 132152
369 404 30 83 6~3 133118 35 286 302 35 56 73
441 51 68 574 93 809 54 992 134705 842 926 83
135639 89 808 83 996 136079 107 273 594 636
953 93 137012 13 77 208 99 377 503 820 32
138056 111 38 332 449 512 761 19023 69 297
737 87 933 79.
140015 36 581 705 44 847 92 952 141056 348
417 501 625 78 826 27 44 912 61 71 82 142064
017 721 143019 108 229 377 88 419 95 652 98
852 144038 68 220 428 67 658 65 8 908 89 14500
400 84 575 692 776 94 831 91 95 931 73 83 88
99 146016 28 184 287 414 81 519 782 953 147139
84 2()9 545 842 902 24 44 148175 236 62 61 352
61 68 72 645 825 973 95 149011 101 254 80 339 64
76 517 61 955
150031 130 377 601 745 46 864 151085 133
260 73 91 352 497 518 66 706 20 88 152057 202
5 62 345 504 2 3 75 628 768 855 941 153072
205 50 472 615 773 884 931 154247 90 429 70
93 63 97 067 155083 230 506 44 51 65 678 87
786 94 806 36 156106 44 234 98 334 94 40 6888
727 865 941 64 157046 56 184 337 667 722 824
90 158017 39 65 96 156 422 40 44 80 502 39
796 95 887 947 159042 93 201 301 32 412 525
99 60 749 58 97 815.

0

------------·!-.
Wycieczka morska

____________________...,,________________________________________________________
s~. 1 __

------------------------------_.;,··~n.:..;;.;~~~.;..;;~;....

telefon 234-12.

Puyjmuje od 8-11 1 2-4 I 6-8 wlecz„ w niedziele
i iwieta od 9-1 w poł.

Dr ). NADEL
AKUSZER-OINEKOL06

Po

dzi~s · tZ(iD

Pierwsze dz iesięć dni dęgnienia czwartej klasy pracujfłcym stale w fabryce Ban~iń. kiego w
-czterdziestej tl."zeciej Loterii Klasowej przyni06ly . ob Pan Szulc otl"Zymał też jako wygranQ 12.000
sama kwota przyp adła w udziale
fity plon w postaci licznych wielkich wygranych.
Między innymi czołowe miejsce zajmuje wygrana
100.000 zł., która padła na numer 7654. w jednej z ko
lektur worszaw&kich. Wśród posiadaczy poszczegól·
nych „pi~tek" wymienimy pp. Czajkowf>kę, Francisz
kę Urstein i M. Weinstoka dorożkaża z zawodu.
Wśród wygranych po 75.000 zł. pierwsza padła w
jednej z kolektur lw{)wsk1ch na nr. 155.227, druga zaś
w .Lodzi na nr. 83.168.
Oto szczęśliwi właściciele tego numeru:

WOŁKOWYSK

'-1

p. Leonię Goldberg, córkę
nauczyciela, zamiesz
kalo. w Warszawie.• przy rodzicaclt.
Po pięćdziesiQt tysiccy złotych wygrały numery;
35.912 w Wąrszawie i 110.ll83 w Lublinie. Poza tym
padło wi~ wygranych po 25.000, 20.000, 15.000,
50.000 zł. - 125701
10.0ł.IO i ·t . d. złotych.
10.000 zł. - 55344 64233 75406 111412
Główna wygrana, tj. milion złotych wylowWlllila
109723 157116
będzie dq;iś dn. 24 bm. o 11odz. 8.ej rano.
.
Cięgnienie transmitowane jest przez wszystkie roz
5.000 zł. - 35151 40323 55756 70519
·' głośnie polskie.
78541 80638 136374 144254
;.>J4 ., „
pa.n Leon Szulc jest wykwalifikowanym robotnikiem, ·
2.000 zł. - 27641 28982 51183 67655
69187 93943 121071 148564
100198 587 738 59 93 820 101214 647 73S' 78 46025 201 359 497 64.7 95 701 4.7109 76 200
1.000 zł. - 928 7052 7 546 18236 20277 68 102166 410 63 612 867 103313 62 425 104977 29 307 962
48119 837 945 49145 :65
272
22001 33-012 38003 49346 53392 75781 105110 345 409 66 06260 304 858 08028 202 'la 82 786 952
50183 439 543 44 943 51082 90 192 513 736
84934 86354 92724 97123 993-02 99588
43 913 52030 49 303 588 772 979 98 53103 285
110881 120776 124922 .134429 139138 97 554 109911
110125 28 320 111426 27 985 112010 293 582 821' 456 739 72 78 90~ 54184 329 420 611 727 72
140839
~
629 113320 679 .~70'1 913 114092 156 380 406 812 9ę7 55007 14 347 473 660 863 56194 293 7H
STAWKI.
949 115319 415 92 793 804 73 116627 30 77 905 971 57081 131 593 611 820 930 58016 114 339
194 508 870 81 938 1036 114 267 91 407 62
117345 70 867 70 118451 569 990 119110 281 52 448 574. 798 921 59085 230 421 33 45 769
60124 so 120 B98 61042 68 82 91 2a3 332 120
537 60 816 918 2122 203 305 734 3409 831 4066
818 94 62\))S 257 60 506 616 783 63280 91 325
77 111 28 629 851 955 5384 413 969 6007 442 301 561 674 921
12057 Ul031 156 86 290 685 769 122056 117 4H 515 893 64011 127 219 539 65 62.3 743 83'
606 765 893 7036 191 212 926 90 8064 264 381 55 207 8 22 390 400 773 979 96 123005 356 4 77 905 65821 45 66099 275 408 85 506 653
731
74 490 820 62 930 63 9053 58 294 512 740 910
857 124173 406565 125021 2os 674
880 908 839 .55 90 67127 44 673 805 68297 ·649 m
sii
10001 373 618 709 69 11102 11 217 448 97 82 126076 34.4 426 803 64 995 12il08 159 128800 69030 338
70160 259 259 346 515 987 71031 58 407 81
647 944 12214 13037 254 485 691 14026 169 286 965 1290\12 2& 116 230 312 83t
130081 571 730 848 971 131111 37 215 312 437 766 7201W:i 432 73139 54 256 683 74274 710 75060
521 40 72G 816 938 15112 28 266 310 558 642 886 132183 568 76 969 132032 569 730 961 13414.4. 169 300 49 428 70 77090 151 300 773 8% 78136
804 936 16036 235 457 555 17185 207 17 317 404 85 650 962 135019 67 IBi 284. 943 136217 83 2!0 303 7'14 1!72 900 . 82 79811
80112 606 81258 SOG 85 821HO 46 239 74 613
18049 279 306 90 444 637 963 19307 13 482 544 766 838 137071 351 483 86 650 747 804 933 138221
93
599
9s1
69
139002
561
684
160
,
·
72.
„.n~
84-«> ~a? B:ł(t,61. 6fl-7M 84566 142 44 67 814 .
642 717 885
1401101 334 45 1412!f6 . 9'1 523 98 705 89o 43 857ól !6156 75 ~., 200' 12 310 667 ,to~87tn9
20172 324 423 863 21020 105 335 465 787 142168 584 880 67 964 i43032 107 224 688 762 557 88454 537 845 '1ł7 971 89490 512 54. 620 849
958 22169 460 601 11 824 900 82 23112 53 67 144013 145137 692 767 146412 693 .' 722 14 7654. 871 73
90268 393 525 656 95 780 869 9'1267 460 618
233 370 70 400 24404 624 738 67 841 957 251 94 148150 311 410 671 755 853 149049 144 819 958
150017 985 151227 44 460 62 637 945 152004 769 92218 356 5~2 23 614. 861 93124 387 566 858
330 424 549 661 85 963 81 26063 220 309 2')
274. 371 77 86 467 982 93 153144 70 579 141 956 94059 171 95657 730 858 96023 280 475 910 970ą2
421 569 617 729 878 27233 28260 420 768 803 154035 146 206 98 363 414 155854 156293 889 906 827 98257 736 835 99,110 75 87 227 340 99 431
69 901 29054 291 609 61 755 98 843 917
76 157871 80 158138 507 667 894 159000 90 305 12 567
30051 252 372 91 704 837 918 57 310 35 135
TRZECIE CIĄGNIENIE
100175 214 421 696 !144 101596 816 202178
. 509 602 87 792 103239 827 996 104054 651 53 719
225 465 871 32195 200 655 872 930 33120 24 68
157 204 96 369 794
928 1190 641 50 732 59 91'7 105029 427 38 106008 268 83 570 80 728 983
543 893 36621 701 4 57 350 44 132 962 78 36064 2420 543 969 3070 29Q 320 79 816 9W 4162 1077111 379 424 548 108027 382 407 585 949
90
614 61 963 37141 270 922 34 68 38032 203 37 326 731 64 810 930 5154 206 326 465 819 872 HJIJI22 253 308 56 820
6093
217
390
529
830
91
96
924
7417
711
856
110064
193
249
346
92
746
111006
625
813
01 21 470 99 583 645 85 777 99 835 947 39049
911 8176 254 710 954 9073 109 45 210 74 350 73 ll,2073 194 976 ll3373 496 595 784 114202
269 329 418 813 892
447 87 614
364 514 671 115226 116134 93 626 58 '77l 868
40299 494 565 849 41000 215 44 725 856 951
20010 230 822 40 76 11023 202 53 331 470 998 117206 4 730 816 922 118018 286 573 632 766
42053 120 60 445 98 556 690 48318 539 853 695 738 982 12117 374 431 652 13164 470 . 79 11983 340 836 956
120228 403 72 527 623 121232 359 85 411 612
44722 999 45009 96 389 600 85 966 46204 499 614 8~0 32 93~ 58 14308 585 633 15170 8.6 314
97 68;, 733 9fa 16356 484 5~9 17246 509 67-:1 .122194 20~ 614 732 123213 395 402 572 756 68
567 827 911 47548 742 805 48177 285 625 754 873 926 18307 448 555 628 773 836 970 19250 928 124339 50 439
91 874 125350 626 126259
67 49096 116 275 766 870
432 723 981
~
711 94 906 127154 232 373 78 953 128103 25 216
20528 21024. 252 374 ;:i68 908 56 61 983 561 957 129094. 453 78 776 803 80
50256 556 709 7 900 1174 292 94 751 90 881
1302ił5 344 70 74 548 619 726 87 832 85 131267
52101 58 74 283 591 740 988 53005 146 579 sg2 2200(13 555 651 56 734 967 23119 200 508 607 S"j.9
~23 24627 931 25147 427 68 86 696 26326 461 127 132042 310 806 32 133204 837 134250 421 25
931 54214 68 426 55458 527 601 953 57233 335 14 7 961 27092 529 28361 422 -61 17 692- 885 949 951 1352ił7 330 417 24 524 880 953 72 1361118
673 94 718 58801 972 59162 380 481 751 820
93 29974.
92 137277 652 7"8 890 138229 8
30038 362 571 738 966 31354 83 420 31 710 139350 827 932 "37 82
4. 391 604 767 971
60011 377 61713 924 62117 501 931 63168
844 32165 336 595 742 66 877 89 987 33106 64
140234 59 699 141372 142000 22 455
440 87 834 64276 488 788 892 941 65336 64 74
3:6 409 Il 4.1. 882 4232 470 535 52 668 81 749 143098 144378 541 84 145002 3i3 146072 85 142 ~~;
810 530 52 11 662 66012 322 444 79 67110 o5 8:. 872 3549_0 881 997 36081 .506 90 610 122 91.8 14 7119 22 343 148113 231
482 70 - 149251 541
47 31019 39a 413 38019 279 300 552 987 3~37 668 754
"
445 98 833 90 68360 587 868

DRUGIE CIĄGNIENIE
20.000 zt. - 152351

.

~

su

„ ...„ „.........

Dr med NITECKI

H. ROZANER

Wenerologiczn._ ZACHODNIA 64.

. rzycbodnia

Tel. 185-49.

dtorób wenerycznych t ek6rnych
p J • d 1
9 ~ - 2 I Od 7 AWADZ-<t\ ł,
tele-f. 122·73 rzyw m~je
ntadz1ete l święta od 10czynna od 8 rano do 9 wiecz.
Dla pań ocl1ł,iclno poczrkolnia.
PORADA 3 Zł.On:.
lcr~~nie

l

1'1·. fil4.ZfR

·- ---

Płlradnia

W euero~ogiczaa

PIOTRKOWSKA 45,

tel.

147-44
I ~eksualnych
Kobiety I dzieci przy Jlfluje koh!eta- lekarz.
C2:v11n' od 9 rano do o wlecz.
P O ~ /. D A 3 zł.

; eczn. char wener„

skórny~ h

NI GDy

12 w poł,

J A.K

CHORYCH na p AR AL I z
REUMATYZM, ART R ET Y Z M

O

z

I N5

f IS

Pociągi

popularne qą
I) 9 do 13/ll
cena zł 29.90
li) 13 do 17/11
cena zł 30.90
III) 17 do 20/ll
cena zł 30.90

PA N

TO ROBI

Cena obejmuje noclegi w wagonach, przejazd w obie strony, 3
śnidaniaa i kolacje. Pr:i:y poćiągu
li i III bilet wstl(pu na i;awody.

Chor. weneryczne, skórne i seksualne.
...
Specjalny gabinet ko1metyczny.
Cz,ynna od 9-21. Pa.nic przy.jm. lek.....kobłeta, 1
C&ym Pan sit goli?
Utywam mydło do golenia PIXlN !
PIOTRKOWSKA 88,
tel. 143-63. 1
POR AD A 3 ZL.
--------------

Poszukiwana medelka ·wycieczka m/ s Piłsudski
dla tiernonstracii strojów, odpowiadająca WYmia-

rom: objętość Piersi - '2 cm; objętość talii
i inne dolcr;liwości masuje skutecznnie. Po- -;- 72 cm; objętość ~iod~r - 92 cm. Zgłaszać
Chorohv wcuryczne. lllOCZ-Opleiowe I sat6f'ne siadam licze podziękowania od wdzięcznych ~1ę: A. Schlcht, Łukas1flsk1e1to 4 - Rzgowska 48.
:) .•o Sierpni~ 2,
Telefon 111-33 chorych. Rutynowany masażysta z praktyką
zdrojetwą w Ciechocinku. Ceny przystępne.! OTOMAN~ garderob.· ę, ta~an, lefank. ę, krze
Pmyjmuie 011 !ł - 12 i 3 - t wiecz.
Jl I(
l'I
ff
sra, stół, biurko, stoliki radiowe sprzedam ta·
w 11iedziele i święta oat 9 - 12 w J'Oł,
f .Ądt. ·uł. L~iel!'o N.-_ 28• tel. 2 fW_
•
.
43 ~z~~O~,!lYCh -:wariyi~a~h. Kiliń.skiege> 160

Dr •ed Hearyk Ztemkew1ki

,

nie kuphz llle fnp.eeo-lylko płyn
do ezy1ieienia metali, arel>ra szyb
1 luater L u N A.
'

·

8.30 wtecz.

Pr1ycl1 tlaia Wenerelogicz•a

„

wypow · edzą woinę elektrowni

Dr med M. RUN DSZT A.JM

Choroby skf>rne i weneryczne.

15-0211 447 610 151148 434 5~ 624 152058 135
55 411 550 605 884. 926 153285 718 933 154291 694
899 155039 228 834 53 156009 67 148 583 868
157121 510 923 56 158128 106 566 159133 290 938

Restauratorzy 'W' Bydgoszczy

Dr. SOlOWlfJCZYK

Dr m~d.

Taka

pa.ni E. Majer, tkaczka z zawodu, pracowała w Jed
nej z fabryk łódzkich - obecnie zredukowana. Prze
trwanie bezrobocia nie będue teraz, gdy otrzymała
12.000 zł„ zbyt ci~żk.ie.

POWRóCIŁ

I

Łodzi.

zł.

panu St. Walczakowi, który zajmuje 'olanowisko zakry
stiana w jednym z parafialnych lfościołów łódzkich.
Trzecię wygro.n;i w sumie 7~.000 zł. padła w kole
kturze war&zawskiej 113 nr. 108.375 spośród właści
cieli tego numeru wymienimy p. Jana Wierzejskie
go, szofera z Między-rzecza Podlaskiego ora2l

70488 549 920 71038 211 ~4 948 72014 225 914. 40010 55 270 511 98 749 41783 585 734 878
401 65 523 919 27 73013 108 24 286 792 834 7? 937 42011 253 452 686 811 43110 797 949 ••1s•
ul. ANDRZEJA 4.
Telef. 228-92
„„ '*
919 74077 326 412 539 757 808 75117 225 76040
~oec. chor. we ner"
se'k:sualnycb ł skórnych. przyjmuje od 10 - 12 i od 4 - 8 wiecz. 43 77489 561 736 54 836 78631 825 79138 227 60 223 466 84 5!il! 26 623 74 955 . 74 76 454.84 675
CEGIELNIANA 11,
tel. 238-02,
75 885 962
Przyjmuje Dd g, 8-12 i od ~9 wieea., w niedziele
80109 222 994 81002 111 77 275 342 733 946
ł świ~ts od g.
78 82386 96 428 750 679 906 58 83117 493 567
Spec•• chor. wenerycznych i skórnyeb
671 84018 543 724 940 85409 542 629 823 9'i
Pr:zyjmuje od g. 1-3 i 5-0 wiecz.
951 84 86049 72 231 334 83 429 825 929 80
Niedziele I śwli;ta 9-12 w poi.
Z Bydgoszczy donoszą:
akuszeria i choroby kobiece
UL. PIOTRltOWSKA 99.
87133 67 866 88085 619 704 809 936 59 99 89689
Odbyło się posiedzenie członków bydPOMORSI-\A 7.
Tel. 127-84 -,-----------~-- 721 902 74
Przyjmuje od f!. 8-tn r ł od 4-8 w.
~
.„,
90314 755 91066 117 342 500 40 878 92002
POWRóCIL
45 47 99 762 938 80 93996 323 431 617 906 32
lJr. med.
Cltorobv lkóre, weneryczne I moczopłciowe. 96 94065 192 383 .95088 102 314 416 79 721 76
•
$
NAWlWT 32, front I piętro.
Tel. 213-18.
96155 80 212 325 685 702 982 97019 243 381
przyjmuje od 8 - 9.30 r. od 5.30 - 9 w. 562 678 785 98506 661 99320 508 608 721 840
w niedziele i ~więta od 9 - 12 w Poł.
!'pec. cborół> wener. skórnych I seksualnych.
NARUTOWICZA 9, fr. Il piętro
Łi6dź, Piotrkowska 16 65
I el. 128-98 przyjmuje o<l 9-1 I od 5-9.30 w.
tel 101-01 i 266-50

~!d

dn·ach

(Po

7/4 do 30/1,

•lońce Po!udnła)
Cenll od :il 660,-

Pociąg porułarar

do

I

a..

.
I

NOCNE DYżURY APTEK.
Nocy dzisiejszej dyżurują apteki:
M. Kasperkicwirzn, Zgier~ka 54, A. R·, •·'.1· · · ·
B. ~o body, 11 Li.stop~da Il~ i\_!· ~nndełewit'~e, p: ,... r.
ko~ska 2„, s. Bo3ank1ego, I w. Schalza, P rzrj;:7.tl 1•1
Cz. Ry!l'!n, Kopernika 26, ::\1. Lipiecn. Pio1t·kowsk .1
,
193, A. Kowahkiego i S-)d, Rzgowska H.7.
·~~·
·

Zakopa.nea~ :u7',_~r::i~..-::;
.„!!:.~„....:·------

z miejscami do letenla

~

goskiego Stowarzyszenia Restauratorów do
których. prezes Kocerka referował o wyniku ankiety rozpisanej do pokrewnych towarzys tw. - w sprawie ceny prądu elektry,cznego . .w .Inowroctawiu restauratorzy
. pl.acą prz.ec 1ę tni e 35 groszy za kilowat, w Ton~mu przeciętnie 40 groszy, - w
P-0znan1u 44 grosze. Wobec tego, że tarvfa elektrowni bydgoskiej jest wygórowańa,
postanowili właściciele tutejszych Jokaji
prtys tąpić razem z Towarzystwem Kupc;~w do a~cji.' mającej na celu obniż kę. Je
sit przeds1ęb1orstwo miejskie nie pójdzie
na us tęps twa, lokale podobnie jak skladv
ograniczą oświetlenie do minimum.
·

'. · Cena żł t8:3'o
„

5~ 74Łl-!f}VAŁA O~<l<u.'·acia. z gwarancją, grube..
.'"Jlł lc 1 c~,0:1 .naturaln" rałe. „Nma" Główna 32. tel.

•
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SWIAT NA KLISZY FOTOGRAFIC'ZNEJ.
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16-a Rot:zni.:a Po wsiania Slgc:znioweeo.
W 76-ą rocznicę Powstania Styczniowego stolica zorganizowała uroczysty obchód,
uczczeniu 1ak zbrojnego czynu 1863 roku jak równiez żyjących jeszcze,
czcigodnych uczestników tego Powstania.
_,., _,

poświęcony
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l'łinisffr dr. funk
prezgdeniem banko
Rzeszg Nłemlet:klet.
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Uczc~enie 20-tej roczo1cy Powstania

•

Wielkopol1k1ego

Jak donosiliśmy odbyły się w Wars7awłe uroczystości, związane z uczczeniem 20-ej
rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Powstańcy Wielkopolscy bowiem wzięli udział
w dniu 11-go listopada 1918 roku w rozbrajaniu okupantów niemieckich w stolłcy.
Rozbrajanie rozpoczął oddział Wielkopolan z armii niemieckiej pod dowództwem kpt.
jęczkowiaka, zaś punktem wyjścia powstań ców był dom przy ul. żórawiej 12 w War·
szawie, przed którym odbyła się onegdaj pamiątkowa manifestacja. Obchód ku upamiętnieniu bohaterskich i patriotycznych czynów Powstańców Wielkopolskich wr·
ganizowały Związek Powstańców Wielkopolskich - Koło Wielkopolan, oraz akade.
mickie koło Wielkopolan w Warszawie.

Minister Gospodarki Rzeszy Niemieckiej dr
Funk, mianowany przez kanclerz.a Hitlera
na okres 4-letni Prezydentem Banku Rzeszy Niemieckiej, po dymisji dotychci.asowe
go, wieloMniego prezydenta tej instytucji
dr. Schachta.

Okręt uwiązł

pod mostem

Powstancy z 1863 roku w towarzystwie swych opiekunów przed krzyżem Traugutta
po złoieniu wieńca.

Defilada oddziałów Powstańców Wielkopolskich przed Mars'.załkiem Smigłym-Ry
dzem, która odbyła się przy ul. Kk>nowej, po złożeniu Naczelnemu Wod.mwi mani·
festacyjnego hołdu, przez biorące udział w uroczystościach organizacje powstańcze.

Fragment z uroczystej akademii, zorganizowanej w

rocznicę Powstania Styczniowego

w sali Rady Miejskiej w Warszawie ptzez mł?dzież szkolną stolic~. Na z_djęciu --:
weterani z 1863 roku, na tle licznych sztandarow szkolnych na podium, z w1ąz.ankam1
kwiatów, wręczonych przez młodziez szkolną.

•
Nawet reflektory nie

. • • ~po- I
W skutek niezwykłego podnies1ema s."t'
1
ziomu wody po ostatniej odwi.lży, okręt tre .
ningowy angielskiej marynarki „HMS Pre- ,
sident" uwiązł podczas powrotu z doku
pod mostem Blackfriars w Londynie. ~

Japonki i Chinki.
Organizacje Powstańców Wielkopolskich ze sztandarami opuszczają .Bel~eder, po
złożeniu hołdu pamięci Marsi.ałkn Józefa Piłsudskiego.

znajdą ....,.

Minister Chvalkovsky u kanclerza Hitlera.

jakże i mponuj ąco wygl ądają na powyż czeństwa, nie mylimy się, twierdząc, że naj
Po raz pierwszy od chwili wkroczenia Jazdj ęciu ćwicze n ia reflektorowe ame- potężn iejszymi reflektorami nie znaleź li
pończyków do Chin odbyła się w Pekinie
byśmy takiego obywatela, któryby nie porykańskiej floty wojennej w porcie Harwspólna zabawa ogrodowa kobiet chiń·
bour w Ho110lulu. żaden nieprzyjaciel, gro parł akcji zbiórkowej na zakup ścigacza wo
ski.eh
i japońGkicłt.
Na zdjęciu : Japonki
żący z powietrza czy z wody nie ukryje się jewództwa łódzkiego im. Wicep remiera inż

szym

E. Kwiatkows ki ego.
przed potężnym okiem (efl ektor6w.
W obecnym okresi-e tworze.nia naszej
r'ł&&*MFH
potęgi s iły morskiej, w okresie rozbudowy
naszej marynarki niewyczerpaną siłą jest
gotowość społeczeństwa do niesienia ofiar
na Fundusz Obrony Morskiej, stanowiący
żelazny kap it ał dla budowy i zakupu je'dn-0stek morskich.
.
Zn aj ąc wysoką godność naszego społ e

C z e ry fazy
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(w kimonach) i CW.nki w długich sukniach Moment aMdiencji u kanclerza Hitlera mu11stra Spraw Zagr..J:dcz.nych Czechosłowae11
grają w piłkę.
Cbvalko~y'ego, w towarzystwie ministra von Ribbentmpa (na prawo) .
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wojny domowej.
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