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Za termin druk u t tretlć og!oezetl
administ ra cja ole odpowi&d&
P. K. O. Nr. 602.880
łplata pocstowa ul.nosoP& got6w.Q.

rata

\TtykUI )

tą«a!Uu

Jłsbion•fiwaikina

wtorek 21 mana 1 'ł39 r

w Wł!rszawłt.

.rocne rozmowy telefon1czne
·d e iega c j i brytyjskiej

z Lon d y nem.

I

·
• ·e ~c ho.d z1· za„ sp1
·r·tus
WARSZAWA 21.3. - Od wczoraiszego
to on wł asn1
1 . movens"
.
'
·
· .·
·
a br t 'skie' pohtyk1 ekonomicznej. Powieranka bardzo m~cnq. 1 energ1czn1e p1~co~~ rzrn~J mu ]b wa'ą 'ednak widać zawsze peły maszyny do p1san~ w d~T~vc;z~. zat;~- wne misje ~peJjafne biegnące równoleglelow~n7m w ~ote.l~ uropeJ.s im iurz ora:t. I do mis . osób „t t~larn eh". Dlatego też
c~m ,m~tr~ W1.elk1e1 BrytanJJ Hudsona
p. Ashf~.n _ Gwafićin ur!ę<lował w Pradze
8lr Qumtm ~illa.
.
.
_ obok" lorda Runcimaina· a teraz w WarBa~dw c1eka~e 3est, ze mr Ashton ._ ~zawie obok" wicemiini~tra Hudsona.
G~atkm nie zamieszkał w Hotelbu EudropeJ_
Mr Hudson miał dzień wyipełniony wisk1m, lecz w pałacyku radcy am asa Y,. a~
t . zarlowymi
. I k' . J C Norton a przy ul Mys i1w;e zy ami ur '<""''
•
k ·
· . 1_
w godzinach ' popołudniowych
konferen
gie s teJ P· · · .
ckiej 16. J ego akc1~ m~ chara ter spe~J~ e cje bodaj n~jdoniośl ejsze zakończono 0
f':Y i podobno racze1 poJ,ityczny, pomim z g. 8 .30 obiadem, wydanym na cz·eść delegacji angie'.1skiej przez mJ.nistra przemysłu
1· handlu w Hotelu Bristol.
,,,

TEMAT

Jak

się

ROKOWAJ(I'.

dowiadujemy, ze spraw ekono-

micznych,
były w rprogramie, najważniejsze są ·jakie
następujące:
Uzys·kanie długoterminowego kredytu

.ułatwien i a przy nabywaniu bawełny w
Indiach.
·
Jest jednak prawdopodobne, że ~obec
obecnej sytuacji nie wszystko to będzie załatwione, a może nawet nie wszystko poruszone. _Natomiast ze spraw .P-0.l•1tycznych,
które świeżo wypłynęły, wymieniane są wy
siłki na rziecz poz~skania ściśleJszej współpra<:y Polski z soiusze.m brytyjsko - francuskim wyjaś·nienia b!ijższego charakteru
'
p I ki
L't
( k
t
współpracy
o s · z 1 wą e spor erem
drzewa do An.gliii) oraz z Rumunią, d-0 czego przywiąz.ana jest szczególna waga.
Ok?ło poł~ ocy prowadza.n.o rozmo'h'.y
telefon.1cz.ne między Londynem a delegacją
angielską w Warszawie . Rozmowy te trwa
ły około godziny.

Młodzież

szkolna z Sianek zwraca się w serdecznych słowach . powitania
S7.&tlbathely'ego, obok którego stoi gen. Wieczorkiewicz.

•
.
--------------------------~----...---------------------------BRATY·S LAWA WIEDt·EN
BERLl·N.

wojsk
czeskich·
ze
Sł owacji
Dalsze n'ara·dy n1·e m1e
·

::.~i?§:~~~f~~~~:::d~;~~~ :::s::yd~ Ewakuacja
0

ba~eł-'

Sir Asthon Gwatkin.

Brazylii,
oel.em uprawy
na miejscu
ny, przez.naczonej
na eksport
do Polski,

---------------------------------------N
ikt " furopif! nit wie na , .fWilO

• k• · • t

Ja

I

l k•

t t •. t t

Ck o-·s1owack ~r:~ e

BRATY.S~AWA,_ 21. 3. -:-- w dniu. 2_2 biuro praso~e ogłosiło następujący komu- wzięła izba adwok;cka w Turcza~skim św.
b. m. zostanie w Bratysławie uroczysc1e nikat: Dzisiaj rano wyjechał do Wiednia Marcinie, nakazując adwokatoru żydom
otwairta wystawa anty,..bolszewicka, na któ zastępca premiera min. dr. Tuka i min. spr. przekazanie kancelarii adwokackiej aryjczy

~ -~ . 1 ~-iis~~~~i~cz~~~o~~~~i.ał~aN~:~~~~v~ł~~~~i~ ~~~fó,~rgo~~~~~~~~~'hwd,:.0~~~%~~~~~a~sr~ l~~~s~f~~;~i:~uj~0 s~tj':~~~~~~ś~i~~0:i~~~~

Jes os a n I a .~

W~rte to będzie niedługo . więcej, mz się po wyłożonych wiele. orygina_lnych d.okumen- Zatki i _dr. Pun~ar~a . jes7cze.w ci ągu pr~ed
de1rze~.a.
.
. , tów o działalności komunistycznej .w Sło- połL~dma odleci eh. z Wiedni a do Berll~a,
Otoz, _wobe<:: tego, trudno t nam ~em~c waJcji i w innych kr~jach Eu.~opy s:octko- g~zte rozpoczn~ się nairndy do.tyczące nieposzczegol·? e fra~g~enty ~ !ego, C? St·ę ~zie wej. Celem zachęcenia do zwiedzania
m1ecko-słowack1ch stosunków gospodarJe .. •Trm me 11'.meJ decydui•emy _? 1 ę stwier- stawy jak najszerszych warstw społ~czen-\czych.
·
dztc, iż _to co się stało ze Sł~wa\;Ją, było z.a stwa z całego kraju, kolej słowadk1e bęEWAKUACJA WOJSK CZESKICH.
sko-węgierskiej, tak wyraża swoją opinię skoczeniem. Był-O z.a~koczemem zres7tą ?1e da udzielały 'Z
d:;:ającyrn
~ z~'lych rniBRAT SŁ. ~A, 21.3. --- Sł-Ow .:da rana temat ostatnich wydarzeń:
tylko dla na.s, l~<:z 1 dla Rzym~. ~daJ.e się, żek.
da min istró w obradowała wc zoraj nad spra
iż Rzesza N1em1ecka zagrała nteloJalme.
wą przep rowadzenia ewakuacji wo.jsk cze,
.
. B
.
.

WARSZAWA, 21.3. - Najnowszy num,er „Zespołu" ba·czni·e ostatnio obserwowanego ze wzgl ędu na to, że jest on wyra
zem poglądów grupy, kon<:entrują-cej się
około ministra J. Poniatowskiego, omawia
jąc takt osiągnl~cia wspólnej gr.anicy poi-

wr-

: „Ja:k wiadomo, mm„ . ~c~1 ni~ ~wieJL:
Mówi~<: po prostu: w_ obecnej k?nfigusię
nrkomu z tego, co my.~h robi. ? ? racji granica połsko-węg1ersika strnc1'ł.a dubrze to bar<lz·o dobrze Nikt w Europie me ·
t • ·

. '
·
( h ć · ·. · t
· do
zo na war oset.
~1~ na pewn? c o wie/u s .a.ra 5.1 ę, ·'?~:. . ~o jest „rzecz -no~a". Je~li przyp~s:cze

~tec,. ale t~ me to sam~o, co wted.ziec), Ja,Kl me iest słuszne będziemy niedługo sw1ad·
)kami działań, które zmierzać oędą do jaikie
Jest ostatni atut Polski.
• Sam w lecie br. mia•łem okazję, będąc goś wyrównani.a.
.
.
w Anglii, stwierdzić w rozmowie z wybitNiemcy już dwu.krotnie robią nam „ nie
nyini umysłami Wi.elki~j B~ytanii, ~e gu_b~ą spodziank_ę". _Po r~z p~e~szy zdarzyło się
się w domysłach, ze nie wiedzą nic. M1m-1 to w arb1traziu w1edensk1m. Teraz po raz
st_rowi Beckowi udała się ta sztuka do dziś. I drugi.

może nnslqplć

Pokój w Hiszpnnii

ttlka oo ralkowitei kapitulacji Madrrtu

BURGOS, 21.3. - W związku z propo- ne. Narodowa Hiszpania winna jest krwi
czerwonej rady obrony w sprawie za_ przelanej przez mlodzież zadośćuczynienie,
liarcia honorowego pokoju, radiostacja w a niin jest jedynie całkowite zwycięstwo.
~urgos ogłosiła oświadczenie, z któreĘo Wszelkie inne rozwiązania sprawy doprowynika, że nie ma potrzeby prowadzenia wadzą tylko do tego, że wcześniej, czy
rokowań, a dla zawarcia pokoju potrzebna późni ej powstać mogą nowe powikłania.
jest Hkwidacja czerwonej Hiszpanii. Wszę
SŁOWA BEN SENSU.
lizie w prowincjach wyzwolonych armia
BURGOS, 21.3. - „Radio Nacional",
gen. Frano wprowadziła „honorowy pokój" omawiaj ąc sprawę zwrócenia się madrydając możność spokojnej pracy ludności. ckiego komitetu obrony .narodowej ~
Rów.nież i w przyszłości rząd gen. Franco wszcz ę cie rokowa·ń pokojowych zakomuni
będzie !troczył tą samą drogą . Wszelkie ro kowala, iż „żą'dani'e ~zw. pokoju honorofowan ia zatem są zbyteczne i nie.potrzeb- wego" brzmi w uszach prawdziwych !1isz
~
.panów jak słowa pozbawione wszelkiego
sensu. Pokój może nastąpić jedynie w dro
Banlk Polski notował dzi ś rano dolary óze całkowitej klęski przeciwnika, lub też
po 5.27 funty szterlingi po 24.75, fran- na skutek całkowitego i bezwamnkoweĘo
ki sz~a.jcarskie 119, franki francuskie poddania się. Zwycięstwo gen. Franco win
14, liry włoskie 16. 10 (odcinki tylko do l no się ~tać śmiercią jed~eNc rezimu, celem
100 lirów)..
założema nowego ustrOJI

skich ze SłowacjJ. Do dyspozycji tych wojs~
Słowackie zostaną
oddane specjal1ne pociagi które na
·
.- '

LOTY WICEPREMIERA DR. TUKI.

BRATYSŁAWA,

21. 3. _

stęprne będą -O desłan e
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m l DJS e r

Hudson

W ars z a wie~

..., . 27

!

Ił

Do Warszawy przybył na czele delegacji
handlowej podsekretarz stanu w brytyjskim
ministerstwie Handlu Zagranicznego R. S.
Hudson, celem odbycia szeregu konferencyj
i narad w sprawach handlowych, interesujących oba kraje. Na zdjęciu ~ min. Hudson z wizytą u ministra Przemysłu i Handlu
Romana.

Najbardziej aktualny temat
w wielkim filmie ret. Allan Dwmll.

Pierwszy i f0dfny w awolm rodzaju film „Gangsterski" na wesolol

Sll'l 'O W\'
KIL!NSKIEGO 123
Po raz pierwszy w lodzi!
Oziś rewe@.cyjna ere111iera !

OC ze

i

k I- w a n ł• u·

'
'
W nastrojach pary-1
WŁOCHOM ZA LEŻY
skich dominuje poczucie bezpośredniego
NA NJEPODLEGŁOśCI WĘ.GIER:
n ie b ezp iecze ństwa . O ile w samym p oczątRZYM, 21.3. - Korespon·dent' londyńku akcji na obszarze Czechosłowacji była ki „Tribuny" pisze, że w Londynie pal!TUje
tendencja traktowan ia tej kwestii jako Jo- przekonanie, że Niemcy wchłonęły dziś do
kalnej, to jednak w chwili formalnego ogło swego o.rgamizmu więcej niż mogą straw;:
szenia protektoratu nad Czechami, a jesz- i że Niemcy uczyniły pierwszy duży błąd ,
cze bardziej z chwi lą pojawienia s ię wia- anektując k-raj czeski, gdyż naruszyły w
do moś ci o nacisku gospodarczym Rz,eszy ten sposób charakter narodowy swego pań 
.niemieckiej na Rumunię, wytworzyło s ię w ~ t~a .i rozpęt~ly falę oburzenia na c~ł~m
opinii francuskiej przekonanie o szero kiej sw1 ~c1~. Wyi~ t.ana .telegramów Mu~s?hni~
akcji ni emieckiej, zmierzającej coraz bar- go 1 Cian~ ~ Jednej strony, a ~elek1 i Cs&dzi,ej b ezpośre.dn io w ki erunku .Francji. W 1kf .z druipeJ stron~'· uwaz~~a J~st przez .oparlamentarrw ch kołach paryskich .kons ta~ pm~ę angielską za akt p~c~~~za1~cy, pome~
tują wprawd zie pewne zwolnienie tempa w~z tele,g:~m.y te ~ykaz~H'. zdarn:m !ondyn
fej akcji, jednak uważają to tylko za wstęp !?~Ich koł_p~hty.cznych, rak ~ duzym st.o·~
do przygotowującego się wystąpieni a prze _mu ~rosi. i.nteresuią · się mepocf\ległoscq
ciw Francji, przy którym na czoło akcji ~ęgier. .
. * * *.
wysu1~ęły~y . ai~ Wiochy ze swoimi r•ewin- DZlś RANO PREZYDENT LEBRUN WY·
dykaciaini.
.. · .
·
JECHAŁ Z PARYŻA DO LONDYNU.

'

me.
i
czrzn
i kablel
Rozporzqdzenle min. o powsz. obowiqzku wojskowym
Oddzielne ewidencje

WARSZAWA, 21.3. - ,Ukazał s ię Nr 20
Dziennika Ust1w, zawierający rozporządze
r: ie ministerialQc o powszechnym obowiązW r. gł.: TYRONE POWER, ANNA BELLA, LORETTA YOUNG.
..\cu
wojskowY.ia. _ ~
Bilety ulgowe i passe-partout nieważne aż do odwołania.

I

O

~

1

PARYŻ, 2 1.3. -

DZiś WSPANIAŁA PREMIERAł

Ceny miejs<: na
wszystkie. seanse od

KI

' ''Y

wania do pracy pozbawionych praktyki apli~a·n_tów żydów. .V( okręgu bratysław
s ki~ .izby ad wok2ck1e1 bylo 133 ży.dó~, w
żyhnie 2~ .. w okręgu bratysławskim izby
adw~bc_k1e1 było 598 ad~okatóV; , w czym
29 1 zydow. W Bratysławie było 278 .adwJ
k:il"~w w czym 133 żydfiw) w żyfinie 29,
w czym 22 żydów, w To-pokzanach 16, ,v
tym 15 żydów itd. Statystyka ta jest o ty le nieścisła, że do aryjczyków zostali zailicze.ni wychrzczeni żydzi który<:h również
b d ·
·
'
·
ę . zie dotyiczyła. uchwala o wykluczenm z
palestry.
ZA DWA TYGODNIE„.
BRATYSŁAWA, 21.3. __:_ Czes·cy żol1ni e
rze, którzy stali w garnizonach na Słowaczyźnie zostaną w okresie dwóch .tygodni
odesłani do Czech i Moraw.

DIWY[~ WY!łlli~ń WłOJ~O-~iem;e(liI~.

J

----'~~~--~--..,-.,,._-==

.L

z gramcy mora wskiej.
RUGI żYDóW-ADWOKATóW.
BRATYSŁAWA, 2 1.3. - Przed paru
dniami izb.a adwOikacka w Bratysławie zakazała z dniem 21 marca rb . praktyki adwo
kckiej ·ży<lom. Obecnie po·dołmą decyzję po

p a r y z-

zycją

DoI a r

do gen.

Rozporządzen i e ustala (art.
dencję wojskową prowadzi się

7), że ewi-

osobno dla
osobno 'dla kob ie t.
Obywatele polscy, przebywający za.
granicą,
którzy wyjechali nielegaln'.e z
kraju w celach z:arobkowych, maj ą być
uważani za obywateli polskicfi s tale zamie
szkalych zagranicą. ci zaś, ~tórzy wyjecha
W roli ty tułow ej Makomity
li w innych celach (niż wyż ej podanych)
mają być uważan i pod wzglę dem wykonania powszechnego obow iązku wojskowego
za obywateli polskich czasowo przeby\':ają
cych zagr"anicą.
Nas tępnie rozponądzenie obszernie roz
„ SIERŻANT BERRX" to wróg gangsterów
wija
przepisy w uzupełniającej służbie woj
. Nr -1, bohater z przypadku, d.zi·elny po
·
·
licjant, koch ający syn i uparty kocha·nek ! skowej.
Rozporządzenie zawiera
570 artykumężczyzn,

1

HAIS ALBERS
,Jt\PJĘClE!

H~MOR1 łów.

Str. 2·.

D ~więkowy

K •no •Tea tr

Nr 80

„ECHO"

z

•cn~r M
i-.
~
i-.

I

DZiś

I DNI

NASTĘPNYCH!

M/spaniały

film według
Heleny Mniszek p, t.

j

w r. gł. LIDIA WYSOCKA, WITOLD
ZACHAREWICZ, MIECZYSLAW A ćWIKLIŃ
SKA, STANISŁAWA WYSOCKA i BOGUSŁAW SAMBORSKI,
dni powszednie o godz. 3.30, w soboty, niedziele i święta o godz. 11.30

,,GEH E N I\~ A„

Zdarzenia. I w-ypctdkl

(-) Rząd weglerski kategorycznie za.
przecza pogłoskom o rtekomej mobillzacii.
Początek w
(-) Minister handlu Oliver oświadczył
Zgi er s k a 26
w izbic gmin, iż rząd brytyjski nosi się z za- .
miarem wysłania misji handlowej do Rumu1 nii. Oświadczenie to spotkało się z aproba_tą
Dziś
podwójny orogram Potężny
oraz arcywesoła komedia
całei izby.jeszcze
Szczegóły
tej sprawy nie zostały
KINO-TEATR
dramat
z Warner Baxterem
z ERROL FLYNl!Mp. t.
00S Z J C CZ 050W ,' jednakże
ustalone.
w roli tytułowej pt.
Następny program: Zbłądziłam i moj·a panna mama I
(-) w Pradze kursuwały wczoraj pol'ocz. seansów: w dni powsiednie o godz. 16-ej w sobo~y i święta o !!Odz. 12-ej, Ceny miejsc: na 1-szy seans: 25, 40, 54 gr, na następne 40 54. 70, 80 ~ ' głoski o zastrzeleniu prez. Hachy, które je: 1 zł Uczniowie: w świeta do godz. 15-ei. w dni powszedni e do godz. 17-ei 25 gr.. później 40 gr, IJJgor.e 51 gr, °"' dni pow.;·rndnie,
dnak nie znalazły potwierdzenia

-

!.~~!!

powieści

.

.

ZA CUDZE WINY li

Bohuler

h

.

. (-)Rząd brytyjski zarządził wstrz.yman1e . ws_zel.kich .wypłat osobom i instytucjom
zna1du1ącym się w Czechosłowacji .

•••••••••••••••••••••
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E H E N N A

Od wtorku 21 do ponfedzfałka 27 b . m. wielki dramat złamanych serc i zdeptanej miłości

w/ g powieści

Heleny Mniszek D· t•

ł'oczątt:1< seansów : w

Dziś wspaniała

KINO

PALLADIUM

Naiwe~elsza

premiera I

CYGANKA

I naimel odyjniejsza

ko:111ed1a se1onu pełna . humoru,
śpiewu, muzyki, ta6ea 1 miłości

(Napiórkowskiego 16)
Pocz. 3, 5, 7, 9 w.

DZiś

~

,,w

..

;a

11 LI S TOPADA 416

PREMIERA!

role glówne· Cwikliń„ka - W J&ock a

-1

.C-:-)wczoraj
Ambasaqorowie Polski i Rumun ii
wizyty w brytyjskim minister

złcrzyli

Zacha r ewic z- SA MBORSKI i inni
Nadprogram: ł"ogrze lt t>ap ieia P1 u 1111 XI

stw1e spraw zagranicznych.
program: n'lŁOT OWŁOSA"
powszednie o godz. 3 p p. w niedziele 1 święta o 12 w p. ostatni 9 wiect.
, (-) Dziś ukażą sic we Franc.ii pierwsze
1 oe~rety
wydane na podgtawie pełnomoc~1ctw . .Obejmują one przeważnie zarządze
nia, ma1ące na celu wzmożenie obronności
Następny

dm

I

W

roli.tytułowej:
01ęk11a

Ceny
miejs
c

ROCRELLE
HUDS ON

ł~

na I
se ans
od

lłumunscg
margn arzf! kraju.
. J:ial!faX
.
. w Izbie
. L<>r.(-)przemow1cn1e,
Mm„
wygłos1!
a d .a przfz
Polsk„ dow
w którym oskarżył Niem

l

„

!

~· ' cy o. załm~nie umowy mc111achijskiej i sprze-

STANISŁAW ó W 21.3. _

W drodz do mew1erzen1e się głoszonym zasadom.
zwinęły swe po· ,
skich, udających się po odbiór okrętu wo
. (-) Kota polityczne warszawskie nie
jennego, zbudowaneg o w stoczni hambur- wierzą. w wybuch woj·ny, Według ich twierskiej dla Rumunii.
d~enia Poi~ka nie zmieni swej polityki po1
• • • • • • • • • • • • • • • • • j J?llmo
ost~tn•ch
wypadków
terenie Europy
srodkowe1.
Dobre
stosunki na
sąsledzkie z Niem
.
.
~ami bedą utrzymane. Kontakty .P.Olitycznc
•
ZAGUBIONO
bilet tramwa1owy bezpłatny 1 ~ospodarcze z Anglią. zostana zwiększone.
uczniowski na nazwisko Alojzego Różyckie- Zostanie rozbudowana wymiana towarowa
go. Nr. Służbowy 114. Łaskawy znalazca ze- z szeregiem krajów z Wielką. Brytanią na cze
chce oddać w remizie tramwajowej,
le, pomeważ po inkorporacji Czech 30 procent pol~kiej wymiany handlowej przypadłoby na Niemcy.
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bawiło w Stamsławow1e prze(-) Stany Z.jednoczone
1jazdem z Rumunii 22 marynarzy rnmuń - selstwo w Pradze.

Film o pasjonującej akcji i niebywałym t empie p. t.

cztery oczy,,
DOLORES DEL RIO

W roli głównej:
W pozostałych rolach: GEORGE SANDERS i JóZEF SCHILDKRAUT .
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klorzy sprzedaJq mięso z uhOJU mechanu:znego za rylaalne. b.-da Lo.:.zto...,2tg.g~ I g"J zł \ prze~1duie 25-)etnią gwarancję gr~nic
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W.ARSZfiWA, 21. 3. - W związku z
t~m, z~ na srodowym plenarnym posiedze111u Se1mu ma być rozpatrywany wniosek
.
. k . .. d . .
. .
se_JmOWeJ ?m1s11 a. m.101~tracy1~1e1 w sprawie całkowitego zni~s1en1a uboiu rytualnego w Pols~e, prasa zydowska zwraca uwagę, że automatycznie wchodzi w życie uchwała
ko.ngresu rabinów o tym że dzien
· · .
.
'
w1:1es1en1a t~go wnwsku do Sejn:u. j~st
dniem całkowitego postu dla ludnosc 1 zydow~kiej w całej Polsce.
Wedle te · uchwały wszyscy żydzi i ko·
'
1
biety, P.owyżej lat 18, winni pościć prze?.
cały dzień oraz gr~madzi~ si~ na podobieristwho Sądnego Dma w bożnicach i synago
gac , gdzie odprawiane będą specjalne
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~

ków rodzi.ny, którzy wprowadzają pózostałych członików rodziny w .błąd, że spożywa
WARSZAWA, 23.3. Dzięki 'Zabicją mięso rytualne podczas ady w rzeczy- gom Komitetu do Spraw Wsi sprawa ob;:i
.
.
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v.'.1stos·ci to mięso pochodzi z uboju mecha- z i cen rower w
a wsi zos a a na og
niczn.ego.
załatwiona pomyślnie. Zawarto mranowićie
umowę pomiędzy dwoma fabrykami roweW rowymi: „Tornedo" w Bydgoszczy i Państwową Fabryką w Radomiu z jednej strob' ł 6 · · h śc" k
o Ją r wmez c rze 11ańs ą stużbę
ny a Związkiem Gospodarczym Spółdzieldomową.
ni Rolniczo-Handlowych i Związkiem Spół
ŁóDź, 2i. 3 . _ Ogłoszony pruz żydów l6-dnio. dzielni Spożywców „Społem" z drugiej
wy post protestacyjny przeciwko całkowitemu wie. strony. W \{mowie f.abtyki zobowiązały się
· · ub ·
I
·
t
k"lk
·
sienm OJU rylua nego, przestrzegany Jest przez pra cios arc:zyć I a tysięcy row.erów po. cewie wszystkich żydów. W komekwencji wstrzymania
·
·
· I t k
T
się od konsumcji mięsa przez żydów, r.anotowano n.a nie znacznie zmżo.nej.
a rowery z „ or
r}'tlku poważne zwiększenie popytu przede wszyst· n.ed'O" ukaż.ą się w .sprzedaży. w cenie 93
kim na ryby, a także na sery i jaja, co wywołuje zł za sztukę, a rowery. fabryki w Radomiu
du~, ~wyżkę cen.
po 97 zl. Będą to rowery pierwszorzędNie trzeba dodawać, ze z-wyżka ta, spowodowana nej jakości, składane z części, ustaloJlych
po.steru protestacyjnym żydów, odbija się ujemnie
. ł
k · ·
·
na kic&ieni koMumenta ,chrześcijańskiego, który rów przez specia ną om1s1ę . rzeczoznawcow.
nież płaci droiej za ryby, jaja,_masło i sery.
Obecnie cena tego typu rowerów, znajdu~ny. tej spo.so-bności nal~ż.~ yo~~eślić. stosun.ek jących śię W - sprzedaży, wynosi około 160
.rodzm zydows.ki4;b do cJ:irzesclJ~UleJ słuzby, kt~l'll
ceny· sięga prawie 40

Przed modlitwą przedwieczorną, przy
czarnych świecach i przy rodałach rzucona
będzie uroczysta klątwa na tych wszystkich żydów, którzy oszukują żydów i sprze
d<lli!.J:piE;SO z mechanicz.neo-o uboju z mię-

~oju ryt~go-era~ na tych ~zł~·~:!ci-:: J:'a~•:'l~P~:m~~~~·~go';~u~zona
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ZY(;JE PABIANIC
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·e1«sc ' zabaw

. Sloprzez Ni emcy oraz gwaranc1ę niepodległości Słow.acii ..
. !!kład z.aw1erac ma 8 n~stępuią.cych pu.nk
~ołw. 1?. Niemcy gwarantu1ą ob~cn~ granice
,, orwaq1 na 25 lat 2) Słowacia 1est państwem suwerenny1ń i całkowicie niepodległy~, 3) Słowacja ma własną. armię, 4) SłowaCJa ~a własną służbę dyplomatycz ną, 5)
Siowac.i~ 15
ma własną
walutę, 1. 6) Słowacja
20
ok rz~r-iu.1ect
proc. złota .rezerw .Ban
u i~aro owego czec.ho-słowack1ego, iako
podstaw~ dl? własnej waluty, 7) Słowacja
otrzymu.1~ w1ęlkszą. cz~ść materiału wojenne~~ czesk1~go, zna1duiącego się obecnie na

b~'1ntąerzytNolieummc'arnęt), z Skłot'!Va~ja
":'ią~ed sięk u~ią
ore1 rnoze 1e i1a wystąp.ić_

.

Oddziały niemiecki~ n;iają by~ ':v'YCOfane

t~chSłowaC]1 po rozbrojeniu oddz1ałow czes-

·
.(-) Wczoraj wieczorem, · otwarta została
wiosenna s~sja parliJ.mentl! szwajcarskiego.
, Na wspolny'm posiedzeniu prezydiów oou
izb, postan~wion~ ogłosić uroczyste oświadcze~ie, .stwierdz;qące, iż naród szwajcarski
go~ow J~t bronić ni~tykalności · sw~go terytorium,, . dl'
.
..

(:-~..Jf.'m'ilfz

.~. J.f"t'l:Mikoła\

dl ew s!k1 .t.t>S1a mianowany
.e
Go
~torem <lepar
tamentu
administracy_inego
mińisterstwa
0 1
0

umową zbiorową :p~~r..~·W!\~~r~.hiobejm;,, ' an°w;•k

. ( -;--) Wiadomość pcdana przez kihka dllien
t ł
Cl nie zos a a potwierdzona przez miejscowe władze.
(-)Na skutek decyzji prokuratora został
wczoraj zatrzymany Wo°iciech Klim ontowicz
technik łódzkie.i rozgłośni.

ŁóDź, 21. 3. - Sprawy wyho!rów delegatów ro- Bocian. w wyniku obrad postanowiono po- n.1kow. o zatonięciu po.d Krzemieńcem 42 dzie

botniczych w zakładach Poznańskiego p1>suwają się
I . ·k" p t R dk6
. t Wł
.
.
naprzM. w niedizjeJę odbyły .ię ~ebrania ogólne ro(Y
.
'
:
• arzą
te un~ ~~ a a ' w, powia
oszczowa, os1ąga1ą<: - bGtników, ~wołane przez poszczególne związki za·
wodowe, dla któ-rych wybm-y nadchodzące będą o.
0 0 Obwod~ Pi0w1a~owego LOPP.d?nos1, ze 115 km.
w konkurs-te baloników p. n. „Mm1aturowy
T z .
k ~ . k
ł . b
"k
kazj~ do i;prawdzcmia swych wpływów na terenie fa.
1
Gordon - Benett", odbytym w ramach
. ~ e~t~ z . o.et 0 ~za się a oni P· hryiu.
.
XV Ty.o-odnia LOPP pierwsze miejsce i za- Kaztnsk1ei, ~al my z W~e~uszowa. Przeb~ł . Jak ust~~O'llo, kalen~arzyk wybor~zy ~nedstawlAI
0
.
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RSC on odleglosc 99 km z m1e1sca startu w Wie się następuJą.:x>: d-0 dnia 25 bm. xw1ązk1 przedłozą
razem nagro ~ ~ p~s ac1 mas 1 peg~z
ruszowie do Rudy Pabianlcki·ej.
I~1s.pekcji Pra-cy li~ty kandydatów, w dniu. 29 bm.
otrzymał p. S1cmsk1 Czesław ze wsi Swo·
listy te będą wywieszone w ~abryce, t.ermm wybo·
· p
t' k
s· ·'
· · tI
Mał
<I • 4 k 1 m·
ro-w 7.8S us a ony zo
na ZJen
we ł8.
bo d a, pow. N aram1ce. ocz ow a p. ICJnskiego powróciła ze wsi Węglerzyn, poczUSTALANIE .LINII ~AKT.1:CZ~EJ..
.
ta Oksa inowiat Jędrze1"ów Balonik ten
Drugą
~praw~.
ktt?l<I ~ lej chwili .z.aJIDUJe Z'Wlą., -r •
-, ..
• .
zk1 zawodowe, .Jfjt kwestia układu zb1o>ro'Weg-o dla
przeleciał więc 120 km w hn11 prostej, liSt n "10 99„ Y. w l.od ZI.
przemyi!łu włó-kienniczego. W tej sprawie odbyły się
cząc od .miej.s,ca startu - Plac Legionów
LóDZ
D.
. 'd już na poszczególnych terenach zebrania włókniarzy,
w Wieluniu.
. . . • 21: 3: ziś .rano temp~atur~.w. sro • J1ą których ustalono <>gólnie .postulaty robotnicze.
1
m1~s~ u (w c1en1u) wynosiła 3 .sto-p~ie pom.ze1 zera. Postulaty te będą następnie przedmiotem rozważań
Drugie mi,ejsce i nagrodę otrzymał p. j Na!mzsz:-. t~mperatura nocy ubiegłe1 wynosiła 6 sto· zam1dów i wydziałów wykonawczych rwiązków, któ.
Okoń Bogumił z Włelunia Balonik 1'ego wy pm ~?"1.1ie~ zera.
'
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b re . ostatecmie ustalEJ linię t~kty.::zną w :zibliit1jęcych
.
. ·
.
.
, .C1sn1en1e atmosferyczne 7~0 mihmetrow - ez się rokowaniMh.
lądował we WSI Ludwinów, gmina I pocz- 21tnian. Słabe wi.atry południowe. .
! o . UKŁAD ZBIOROWY w PRZEMVśLE
BUDO\VLANYM.
RokOMTan.ia o układ zbiorowy dla przemyslu budowlanego w~nowion. e zo~taną w Okri;
~o wym Inspektoracie Pracy W piątek, 24 bm.
a konferencję tę za.proszeni zostaną przed.
•
stawiciele poszczególnych .p.~zedsiębiorstw
budowlanych, cechów oraz związlków za wodoobgiŻIAL DOZORCÓW DOMOWYCH
WIELUN 21 3
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t·1·czne zebrun1·a wio• kn·1 1rzy.
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120 km. przeleciał w związku z nową
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proc. <? ia~ośc1 ro~erów s:""1adczy 1 t?. ze
fabryki dają na me 2-lctmą gwarancję (z
. t k'
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d
k" b d
wy1-ą 1e.m gum : owery ams ie ę ą 0
~ zł drozsze.
Nowe rowery, ozrraczone marką „ Gromada", nazwą znanej rolnikom społclzielni
turystycznej ukażą się w sprzedaży w
-.
' .
. .
.
p1~rwszych dn1ac~ k~1etma w~ wszystkich
większych spółdz1 eln1ach rolmczo-handlowych i spółdzielniach spożywczych.
Swego czasu rolnictwo wysuwało żąda
· b
·
t
b ·.
d
nie, y c.eina rowerow zo.s. ala o 01zona o
70 ł N
t
k
b k
d b
z . 1est~ y, ta a o n1z a ce.ny o r:go
rbowder~, takiego rowe~u, za kkt10rył ~ozna
y ac pełną gwarancję - o aza a się zupełnie niemożliwa. Wprawdzie ni.ektóre f:l
bryki przedstawiły modele rowerów w ce
·
bi"·
· d 70
· d k · d
ł
ri1e, z 1zone1 o
zl, Je .na ni~ awa y
gwarancji co do ich trwałości 1 dlatego
centrale spółdzielcze odrzuciły złożone
oferty.
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dz1·ec:ecrch

wołać do życia oddział dozorców domowych
ZPZZ.
STRAJK W KONSTANTYNOWIE.
Wczrai wybuchł w Konstantynowie strajk
rc'ibotni.kó:-V wy~ończalni f. Grosbart i Hejman, gdzie zawieszone zostały od pewnego
~z?su. wypłaty. Robpt_nicy oświ~dczyli, że . dłtl
ze.1 nie będa czekac 1 przystaipili ck> straiku.
Związek „Praca" powiadomił inspektora
pracy, 'który podejmie inte rwencię.
DWIE REZOLUCJ
.
E.
W Aleks.androw1e odbyło. się wal~e ~oczne zebranie klasowego zwi.cizk.u w~~kn~arzy, na którym refera t wygłosił p. Gohnskt z
Ło<lzi. Poza wyborami wladz zebrani uchwa!iii dwie rezolucje: w sprawie akcii o honorowanie układu w p rzemyśle aleksandror.vskim
oraz wybory do Ubezpieczalni Społecznej.

(-) Koluszki zostały ze\ektryfłkowane
(-) Sta rosta rrrod""kt" dr. MostO\"Ski· . u"e
,.,
'"
v
>U
korował srebrnym Krzyżem Zasługi Jerzecro
Dernej~. ~rązowymi Krzyżami Zasługi Józe'ła
Bpchens.k1ego oraz Leona Korbi1a. Odznaczeni sr.ebrnvm. i Krzyżami· Zasłua1', zosta11· n1r·f'J
,..
"I"
t~~l~~nynu pp. Czesław Szubert i lgnący Pie

Czyżby zabrakło

piasku WŁodzi?

ICllOllll(A P OGOTOWI A
LóDź, 21, 3. - Trwające ostatnio (){lady śnieżne
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lłATU•llOWEGO

Również wmoraj wieczorem przed domem nr 22

o~az nome pr~ym1;<>z~i stwaNaj11 sprz.!j.aj~ce warun. na ul. Piotrkowskiej upadła i złamała sobie rę!c~

I

k1 do ... łamama nog 1 rąk, tym b11rdz1eJ, ze dozorcy Tl'-kl a Pakuła, łat 61, zamieszkała przy ul. Cr,f:iel.
nie usiłnjlł sobie zadać nieco 1rudu i po~ypać ichocl. nianej 10.
niki pfa.~kiem. ~e t~k jest ś~viad.cz11. dobitn~e liczne 1 · D~iś, ra.no na ul. Gdańskiej, wskutek poślizgnię·
wyp.aflki upadkow 1 7.łamsrna, 1ak1e notuje pogo· <'la .s~ę 1 upadku, 7~amała .sobie lew, ręk~ Emilia
tow1e.
WOJc1ecl10-wska, zauncszkala przy ul. Z1tmenhofe 13.
65
Z&rząd
Miej>ki m. Pabianic wydziedawił i od· de.k jordanowski.. Ogr. ódek ten
. . do. tej pory .nie speł.
w.
loka.tu przzy. u~'cyz.ż;irk"t 4 odbyło s'1ę
I tak: W';'fl!oraj ~yieczor.em illa ~il. Targowej
Ofiarom ślizga-wicy udzielił pomocy lek11u po.
-•
tk T
O 'd'- • D · łk
h
d
k
d
11padla 62-lełn1a Maria Broza, i,am1esukała przy ul. gotowia miejskie..,., prne . .
k
. d
o-•
wozą·~ Je na urac1ę o
d... do uży u ow. gro 11.ow z1a owyc teren ni~ .sw~go. ~a im1a l sta.1~ s:w1ec1 pust ami: z.arzą organizacyjne zebranie dozorców domowych Napiórkowikiego 38, <>dnosząc złamanie prawego domu
przy ul. Karolewskiej, na którym urz_ądzo-no 67 dzia- M1ei~k~ win:en ~astanow~c. &1ę ~ad . !Y~, w 1,ak1 spo· ZPZZ., na którym referat wygłosił p. Wacław przedramienia.
·

ml
Nowe
,
dk1#
J·or
danowsk1·e
O gro

we wsi· Karn1·szew1·ce„

~~~d~~~~~c~~·~o~~sób~~~~~~~~~p~~roLj:~------------------~---------------·-------~--------ków dviałkowYch, wypładł w roku ubieglym na po. rywkę na terenie ogródka.
e
krycie kO<Sztów, zwiąunycli z UNlłdzeniem ogródków
.
ZYCIE ZGIERZA.
n~ . ~
h D .
h

I

Ji~o~:!~~;:~ę:~~\~:~ri/~~~~3~T:
~y~~ił~ ZEBWRAsoNbIEol!1,ST
. odn~1~ai2:5.~b~m~.coi~g~.E57~ćWl'.'e·~z.ERwUICokHalJlu.
umorzenia należności za tenutę dzierżaWl!l, terenu
,,,
·~
IM r
od dnia 1 kwie1nia 1937 r. oraz gratir.owo udzielał
kilkakrotnie Towarzystwu sali kino • tealTtl miejskie.
wyświetlania fihnl>w „nrnonaaando·
""O na zeb~•nia,
·~
""' e
wych oraz nrztdzc:nie .imprez dochodowych. Towarzyo-two Ogródków Działkowyoh, pl'Zy współudziale
i całkowitym poparciu Zarządu Miej&
kiego, wz.ięlu
1:dzial w V Wszechpolskim Koogresie Towarzystw
Ogródków Działkowycl1 w Warszaw.ie. Wóz propagandowy Pabiar.~~kiego Tow. Ogródków Działkowych
odp<>wiednio udi>korowany, zdobył tam dla Po.bianic
pierwszą nagrodę. P<na tym prymatem komisja konkursO'Wa Funduszu Pracy wyróżniła za odpowiedni,
i wzo:i1wl! go„poclarkę Pabianickie Tow. Ogródków
Działkowych, przy;,m•ając Towarzystwu pierwsz11 na·
grodę wojewódzką. Za:rzlJd Milllota w dąlszym ci,gu
cz)ll1i usilne starania, aby uczynić zadość potrzebom
r.aturalncgo rozowoju akcji ogródków dz.ialkowy~h.
wyszuki,j;ic na to odpowiednie tert>ny, których br~k
daje się dotkliwie odozuw.ać w Pabian~·ach. Oi111tn10
opr:icowano j_n ż ,plany i kosztorysy no~ych. ogr~d·
ków, które majQ być urządzone na gruncie nmj<ktm
we wsi KarniS'Zewice.
Dążąc do stałego rozwoju akcji opieki ppołecz·
nej, Zarząd Miejski urządził w Pahinniracb n.a tere-nie fi11tny Krmche li Ender, obok domów familij.
nycl1 t<'i firmy pr.zy ul. Curi.i • Skłodowskiej, ogró·

1

oz
•

1 s„ n I e g
-

„R<>lnika" p_rzy ul. Garncarskiej 1>dbędzie &ię ogólne
10cwe zgromadzenie członków Stow. Właścicieli -~
Nieruchomości
J
p
d k hp. dn. . ,Jedno,ść" w Pab1·anic11ch.
~
orzą e o ra Jest naetępujf-Cy: Wybór pr._..
Zgo<lnie z życzeniem wladz Zarząd Miejski
zydium zebrania, odc7-ytani.e pr1>tokółu z ostatniegu
ogólnego rocznego zgromadzenia sprawozdania· z w Zgierzu uruchO'lllił w dn. 16· bm. rob?!Y pudziałalno~~i zarządu za rok ubiegiy, k.asowe, kom isji blic.zne.
soboty .ubi:glei pracowało JUŻ . ąo
rewizyjnej, wybOt"y czło-nków komisji rewizyjnej i I robotm~owb, zka.tru<lmon}ch dprbzy ko.nserkwac.h I
zastępców i wreszcie wolne wnioski.
napraw~e. ru o:v. o~az w~· 0 ywamu ' a'.11;enia
Zarząd prosi wszy&tkich czk:- \1)w o jak najlicz· i w h.opa;mach ~ieiskich. Nie~t~ty upor:zyv..e. ~ro
niejsze przybycie na zebranie· ze względu na ważność zy oraz osta~nie opady śntezne umem_ozhwily
spraw, j-akie będą na zebraniu poruszane.
ko.ntynuowame dalsze tych robó~ tak, ze wczo
rai zosta!y one przerwane, aż do czasu ustaleKOMITET MIESZCZ.\ :· ~, ·r
~'"'DNOCZENIA. nia się pogody.
.
Na terenie miasta powstał ·~"mitet :\iieszczańW ub. tygodniu w Zarzą<lzie · Miejskim odby>kiego Zjednoczeinia, który r·
' ·'-n•lzących W} · 1 la się konferencja mająca na celu ustalenie terb0>rach do Rady Miejskiej m. Pabianfo występi z' min u uruchomienia robót Przv kanaliza c.ji. Praw
własną listę kandydatów do rady.
dopo<lobnie roboty te rozpoczna sic w drugiej
Zrlirania komitetu ouhywn,ią ~ię w każdą nirmat połowie kwietnia. Zatrudnienie znajdzie przy
nie1lziel~ przy 111l1iale dużej ilości o~••b zai11te.reso. budowie kanalizacji okoto 100 robotników.
wa111yrh wyłl<>rami.
Bezrobotnych kwalifik11je Pai1stw U. P. P.
przyj1m1jąc w Pierwszym rze<lzie do Pracy roPABIANICKI PORADNIK KINOWY.
botników obarczonych· '.·icznymi rodzinami.
Kino „O~wiatowe" pi-zy ul. Gdai1.kicj. - Ostąt.
Na roZf\ocz~tych nieday;no robotach praco-.
nie dni wyjwiet.\ania dośneu filmu nolekie;o pt. wano po 3 dm w tyg<><lmu, przy czym stawki
„Dzieje grzechu",
.wynosiły J zl i J.50 zl.
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WczoraJ prezydent $wiercz zaprosił przedstaw~cie~i różn_Ych ?rg~niz acyj sp?lecznych W
cke~u pozeo<lgnania 1m1emem spoleczenstwa zgiers iego
cho?zących do_ wois·k~ po~rowych
1916 ~· .Ze?r.anie odbyło się w sah posiedzeń :Ra
dy M1e1sk1e1. Zgromadzonych Poborowych ż egnali i składali życzenia PD.; prezydent $wiercz
dyr. Wł. Michna, Antoni Michałowski, komisarz
K. Matulewicz, St. Mamiński i wiceprezydent
L Zaiaczkowski.
W przemówieniach swoich mówcy podkreślali zaszczyt i szczęście służenia w wojsku oo'.·
sokim, znaczenie wychowawcze służby, wyrobienie karności i dyscy.pliny i możności przez sumienna służbę wojskową zas lużenia się naszej

Ha dl
.
.
t h
n u, rozw1ązuiące do yc czas owe zarządy niektórych Izb Rzemieślniczych, pochodz e
b ó I
t
· •
.
~~ z wy or w us anawia1ące na
:eh mICJSCe zarządy ~ymczasowe. Zwraca
cwagę,. iż W zarządach przymusowych, ustanow10nych drogą mianowania nie ma
ani jednego życia. Do-tychcz:as udz,ial żydów

\\ e władzac? Izb Rzemieślniczych wynosił
40 ~rocent I uregulowany był na zasadzie
w.;:aiemnego porozumienia. Układ ten za1~ ar ty między polskimi a żydowskimi or·
ganizacjami rzemieślniczymi gwarantował,
ni11no przewag. rzemiosła żydowski eO'o w
Ojczyźnie.
P :•lsce, więk:17 FĆ (60 proc.) repreze~tacji
Przemówienia te byly Przyjmowane przez r z cnliosła po;:-j. ;ego. Nowym z arz ąd z en i om
pe>borowych gorąqmi oklaskami.
· ·
•
Na zakończenie wzniesi-0no entuzjastyczne p ooCCl'1Q LV> ,FE-k Izb Rzemieślniczych RP.
trzykroć pO<lchwycone okrzyki na cześć Rzeczy oraz Izby Rzemieśln icze W Łodzi i W
pospolitej l Jej Armil.
P' nrl(1,

,

''

---....--

:.>tr. 3

F , . . '' , , ..

propaganda

Kar~a kolonia Francji ~ Niezwykła
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1ranto1kieeo impfrium kolonialneeo„

j

s18 an
.

Stolicą

N~1mea

owe zyc1e

kol~nii dwutygodniową propagandę francusikiego imperium kolonialnego. Na wystawach„licznych sklepÓ\~, biur podróży!
kompanii okrętowych moznai było oglądac
interesujące pokazy najrozmaitszych przed
miotów z kolonii francuskich, afrykańskich
i az.iatyckic'n, jak tkaniny, broń, ozdoby,
dzieła sztuki, rzeźbione w kości słoniowej,
metalach i drzewie, maski itp„ z odpowiednimi mapami i objaśnieni<1mi. W ten sp~
sób przechodnie mieli sposobność odbycia

zwiedzania: muzeów etnograficznych i koJ1onialnych. Koniec tej interesującej propagandy przypadł na niedzielę dnia 19-go
marca.
----------------

Zamoz·gg

I

Oiciec i

·wlasnrch

w s o ICY owe1· u e 0011 I
łł

Numea, w marcu.
mieszkańców miasta panuje ożywienie, pa- z którcao ze stojących otworem mieszkań.
~owej Kaledonii. j~st miasto 1 rę kin stołecznych wydobywa z lamusa sta Albowi~m w jednej z najwic;kszych kolonii I

w ktorym koncentruje się

11.000 re obrazy i puszcza je na płótno.
karnvch świata, przestępstwo bywa obecZato gdy okrętu nie ma, zalega w mie- nie rzadkością. Nic nie grozi tym ·cichym
c~łeJ wysp~. Jest to ciche małe miasto o ście cisza i ciemność już od godziny szóstej domostwom o otwartych drzwiach i oknach
rownych ulicach zabudowanych przestron- wieczorem. Albowiem w kra~ach tropikal- i nic nie grozi pasaż.erO\vi włóczącemu się
nie małymi cichymi domami w stylu tropi- nych nawet slo1ice jest leniwe i kładzie się samotnie pQ nocy.
kaln.Y_m. Gdy zapadnie noc naistaje tu ci- na odpoczynek już około szóstej, by przeFnuncuzi jak i ogół narodów romańskich
sz~•. Jakby na cmentarzu; w południe zaś,: spać smacznie gdzieś za górami, za woda- mają słabość do pomników.
JlDf!łl_lf
OhCJalna pora południowa, jak zwykle w mi, dziesięć do dwunastu godzin.
Ta słabość romańska zawleczona zo„
kr~'jach. tropik~Inych, zwłaszcza francu_-1
Gdy z.'.lpadnic zmrok muszą również stała aż cło Nu~1eni.
.
. . .
W samym srodku miasta. zna1duJe się odebrał sobie życie.
sl:ich, ciągną się tu bardzo długo od godzi- i Czarni op11ścić mia•s to Numea, w którym
ny 11 do 2-giej. .Zato „popoł udn ie" jest wolno im pornszać się swobodnie jedynie 1stat11a zdobi<!ca studnię, w której zresztą
p
h d .
.
.
11 _
stosunkowo krótkie, trwa tyle same jak po 1 za dnia. Tylko ci, którzy m.oaą
o/kazać za- nie mil \'!Ody. Na szczycie postumentu s toi 1 t . rzec. a tzaią~ się ~0• 1ke~ie ze Rswb~ll d
0
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. t h h ·
e ni;i s1os rzenicą nieia 1 p. a 1 ar
"
u ~e - o kg~ z111y. rug1_eJ ~ p1w1·. 1 up:one bilet~ do kina,, mają prav\~ pozo: i1gura o 1e y o .wyc1ig~1ę ~f z \01~z: 1zam. w Meulan (Fra.ncja) spostrzegł leżąu~ea o. od ona i est gto.ram1.k _ spiąh- stac tu clłu_że.1. Interes 111~eresem ! dy z~s 1d1ym kge.s 1emn. ra m10Rn:c . 1. o .a°!an yc J~~ cego na ziemi człowiełka z pętlą na szyi.
wszy się na ie en ze szczy ow o o11cznyc 1 seanse w kma•ch się z:ikonczą, wówczas mc o 1o C!a rę·r..C\'C11. owniez usm1ec 11 na 1e1
widać miais to jak na dłoni. Na pierwszy nie może już zaklócić grobowej ciszy „sto- ustach wykruszył się już dawno razem z
Przypuszczając, że jest to zabójstwo,
rzut ?ka widok ten nie różn i się niczem licy". · Samotny pasażer, który zablądził do wargami.„ Statua ta nosi nazwę Wolno- pośpieszył zawiadomić żandarmerię, która
od widoku innych miast, a raczej miaste- tego zaijcątka, cnodzić wówczas może go- ści, a nazwał ją ta1k jei stęskniony za wo!- przybyła na miejsce z kapifancm żandar
czek świata. Dopiero patrząc nieco dłużej, dzinami po ciemnych ulicach i nie spotkać nością. twórca, pokut11jący tu w kajdanach merii z Mantes. W portfelu zmarłego zna~ożna ZalUważyć coś szczególnego. Na da- żywej duszy. Słyszy się bicie własnego ser- za jakieś niewiadome już dziś przestęp- leziono 2.000 franków, co odwróciło poR. M.
dejrze.nie napadu w celu rabu·nlkowym. Usta
c'nach domów nie widać kominów, ani je- ca- i słyszy się tyk ~rn ie zegara dochod zące stwo artysta, rzeźbiarz.
!ono, że osobnik ów po rozejściu się z żodnego komina! Taki obyczaj przyjął się w
budownictwie miejscowym. że nie potrzeną kilkakrotnie próbował pozbawić się żyba tu kominów nad piecami dla opalania
cia, lecz za każdym razem przeszkodzono
I ąż ł
mu w tym. Samobójcą okazał się zamożny
domów, to jest jasne, ale jaik radzą sobie
gospodynie numeańskie bez kuchni! Ano,
Anglik z Pa1ryża Georges Riddle, posiadaradzą sobie. Gotują na różnego rodza~u
jący kamienicę w Mousseaux, niedaleko
Mantes, gdzie często udawał się na wypo„prymusach", w trójnogach, na różnych
czynek. Zwłoki jego zostały poddane oglęmaszynkach. Przemysłu i kominów fabrycz
nych również Numea nie posiada i tak mo
dzinom, które wykanły, że Angli1k popełże śmiało pretendować cło oryginalnego renił samobójstwo.
kordu, polegającego na tym, że jest jedyną pewnie na świecie cywilizowaną stolicą bez kominów ...
Gdy do Numea zawija okręt staje on w
samym środku miasta omal że na rynku.
J\mergkańska
Widoczny jest stamtąd na wszystkich uliŁamigłówkę, jak można być równoczecach i uliczkach „stolicy", główn ie zaś rzu
śnie
ojcem i dziadkiem własnych dzieci roz
cają się w oczy jego kominy. s~ to
wiązał
w Knoxville U. S. A. 40-letni John
wówc1as iedyne kominv w Numea. Wśród
Burnett, ojciec dwojga dzieci.
Pierwsza żona Burnetta oskarżyła swojego męża o pobicie i zażądała rozwodu.
W sądzie świadczyła przeciw Burnettowi

m1e~zkańców czyli dw~e trzecie ludności j

I

U c ..

( ., wy mars z.

dz~adel

dziec~

lamielówka rodzinna.
matka jego żony, to znaczy teściowa, a rów·
nocześnie babka jego dzieci.
Po przegraniu sprawy i uzyskaniu rozwodu, Burnett zapałał miłością do teściowej i poślubił ją. \V ten sposób jako mąż
babki swoich dzieci staił się dla nich dziadkiem.

---ooo--

Kupiony znaczek F.O.M.

tw er:zy miliouy potrze bnc na budowę Węgierska

kawaleria maszeruje

wśród śnieżycy

ku granicy polskiej.

polskich

okrętóN

wojennych!

„„„„„„„„„„„„.
RYSZARD BR A Ułl

- A zapewniał, że przyJedzie z pewnosc1ą o ósmej.
Dziwili się obaj, gdyż Johann był niezwykle stowny, jak
przystało na prawdziwego Niemca.
Czekali cierpliwie na następny pociąg.
Ale o ósmej i pól Kirchoffa ,również nie było. I poci;giem o dziesiątej i o jedenastej również nie przyjechał
A co najgorsze, nie wysiadał z ostatniego, przychodzące··
go do Wersalu pięć min1ut po pólnocy.
Teraz już paniczny strach padł na chłopców.
•
O pierwszej w nocy pobiegli więc obaj na policję.
Oto nowa wiadomość, Okropna. Przerażająca. Ich kolega, Niemiec, nazwiskiem Johann Kirchoff wziął ze sobą
wszystkie pieniądze, około dziesięciu tysi~cy frankóv
i zn'·kl!

HURAGAN
WSERCU
Powieść
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Iowy 1eąulamin musztry
w Ąnglii,

i

W

1

POCIĄGU

„F. D."

Obserwowa.no ją w korytarzu pi·erwszej klasy. świet
nie ubrana w kostium szary (rękawiczki, kapeliusz, pantofle koloru krw istego rozbefu).
Znali ją z widze·1ia i ze kłyszenia.
'•
Jest sław·ną agentką śledczą.
- To ona z pewnością - mruknął hrabia i w lansada·ch, w podrygach ~odszedł do nieznajoomej, przedstawiając się.

- Jestem Ka,Ji.nowski. A oto moja żona i nasz znajomy, pan Okuń z Poz:iańskiego. Jedziemy w tym oto przedziale, w którym }est jeszcze jedno miejsce wolne. Gdyby łaS1kawa pani zechciała je zająć, byłoby nam niezmiernie mifo.
- Jestem Kam ińska-Wrend lowa.
- Ależ wiemy! Wiemy świetnie! Tak jak wszyscy
"W całym kraju wiedzą o pani!
Hrabina Kalinowska czyniła j.u·ż w p1rzedziale ho.nory
domu. Wskazała miejsce, częstowała nową znajomą czekoladą i owocami.
Jestem państwu bardzo wdzięczna za ich uprzejmość, tym bardziej, że wsiadając do pacią.gu w Berlin.ie
nie znalazłam już ani jednego miejsca wolnego.
- To nasze wolne miejsce było dobrze zakonsp iroNi e lubimy jeźd~ic
wane - uśmi echnął się Okuń. w towarzystwie lud zi niekulturalnych i hałaśliwych, zało
żyliśmy więc je pledami, mówiąc, że należy do kogoś,
kto w tej chwili posledł do wagonu r·estauracyjnego.
-

W Anglii wprowadzono nowy
regulamin musztry. Na zdjęciu:
defilada plutonu 2-.go batalionu
grenadierów,

Kamii'iska-Wrendlowa z przyj1emnos·c1ą 7Jdjęła
zaczesanych włosów fikowy kapelusz i rozwi·ą
zała szalik pod brodą. Było gorąco i duszno.
- ~a pierwszej stacji napiję się czegoś bardzo z:mnego, z lodu - oświadczyła.
- Jest pani wyjątkowo nieostrożna, jak na sławną
agentkę policji śledczej. Lód przy temp.eraturze 40 stopni
poVv yżej zera - to lekkomyślność, niegodna tak niezwykłej osoby!
Siwowłosy
dżentelmen w
kraciastym g.arniturze
uśmiechnął się uprzejmie.
Jego n.agana była zairazem
komplemen~em. Je.go oczy składały hołd Jej urodzie i jej
Pani

z

I
1

gładko

sławie.

Ale hrabina KaJi.n0wska nie pozwoH na to, aby Okuń,
który jest grubą rybą, przeznaczoną dla jej córki, ulegi
urokowi pięknej, sła\lnej kobiety. Więc nastąpiło kilka
nieznacznych odruchów niezadowoleniia, jakieś rozognione spojrzenie i zmia1a tematu rozmowy.
- Pani jedzie na Wy~taw~ do Pary'ta?
- Tak, jak wszyscy.
- Sama.
- Wyjątkowo sama, gdyż mąż mój już od kiliku tygodni organizuJe dział Mody i Eleganc}i.
- Pani .mąż jest kiawcem? - :zimrużyła oczy hrab·na, podnosząc szikiełka do impertynencko ZJmrużon .vch powiek. Zadowolenie rozchylało jej usta: oto zdeklasowah
jednym zapytaniem nit.bezpiecznie piękną kobietę.
Ale
tamta się nie dawała.
- Mój mąż Jest artyst~ - odpowi·e<lziała chłod1no.
- A·leż wszysc_y o tym wiemy - starał s ię łaiodzić
hrabia Kalinowski. - Wiel'kim artystą, którego :.:reac.:e
znajdują uznanie na całym świecie.
Okuń uśmiechnął si.ę już mniej entuzjastycznie.
Dia
niego świat kupiecki (galanteryjno- artystycrny) r.!e był
„jego" światem. Pć!llJ Kalinowska, wiedziona spryterr
prawdziwie kobiecym, wyczuła zmianę nastroju i wpadła
w świetny humor. Mówiła moc miłych rzeczy.
- Pamiętam, pamiętam - rozpływała się w ZD.t.hwycie - sprawę Grzejsz-czuk-Kow.alsika, kiedy to pani wykryła olbrzymią aferę r:rzeJTJytniczą. W sali sądowej spę
dzałam wtedy po par? godzin dziennie i biłam brawo
z'byt głośno, jak na m< je opa,nowanie towarzyskie.
- Dziękuję. Bardzo mi miło ...
Agentku wyczuła w intonacji głosu pewną sztucznośl'.
z niechęcią odwrócih o-czy ku oknu. Ale raz po ~11szo11y
temat nie dał sioę tak łatwo zlikwidować. Pan Okuń opowiadał, że był w Krynicy1 wfaśnie w owym czasie, kiedy

sławna agentka wpadla na trop m i ędzynaorodowych gangsterów futer i aresz~owala szajkę, złożoną z kilku osób.
Jakież to było interesujące.

Gong wzywał na kolację.
W wagonie restamacyjnym, przy szklance wir.a, tab
milo było porozmawiać o niebezpiecznych bandytach.
Hrabina Kalinowska przyznafa si ę, że lubi chod1ić na
filmy kryminalne.
A pan Okuń wakzący na talerzu z kostką kurczęcia dodał, że powi·e ść se:if,acyjno..,detektywistyczna byla dla
ni·ego pasjonwjącą lekturą.
Ke.Jner nachylił · się z tacą na której żókiły się, ziel;oniały i różowi.aly najrcimaitsze gatunki serów.
Agentka, wybieraio+c kawałek Camenbert'a i skrawek
Rocquefortu, uśmiech.:ita się pobłażliwie.
- Tak ... tak - m.Jwi'ła ścicha - bardzo to ws7yst:~o
milo wygląda, o ile siedzimy spokojnie przy stok nakrytym serwetą i nic nam ni·e grozi. Ale branie oyr:nego
udziału w przerażającym pośdgu, lub ucieczce, nie stanowi miłej rozrywki, p ro s zę mi wierzyć.
Hrabia, pop•ijając J.:.awę czarn ą wyrażał pod1iw dia
odwagi czarującej agn tki. Od·waga - to piękna, 7cerska cnota.
To określenie „ry.:crska cnota" ni·e bud1ziło za ·~hwytu
jego 1t1ałżonki. Pani babina z niezadowoleniem p:l:iia papier,osa, śledząc nowy przypływ zachwytu na twa:2 y starego Ok.unia. „Mamai1" trzymała niejako kartę przy forte'Cy matrymonialnej i nie mogła pozwolić na gloryfikac;ję
pospoJi.tego zajęcia detektyw.a w spódnicy. Więc nastą
pi'ł zło·śliwy u·śmiech w stron~ pani Kamińskiej-W! endh
wej i rzucona lekko uwaiga:
- Ni1e wyobraożam sob.ie, aby Iud.zie należący (jr, „n 1
szej'' sfery mogli kiedykolwiek być za.miesza ni w podcb114
aferę.

Agentka nieznacznie wzruszyła ramionami.
- No, okradzionym można być zawsze...

ZabityP1

również.

- No.„ w takim ·wypadku - odpowiedziała niediba!P
hr.abina - oddaje się s,prawę w ręce fachowców i koniec.
- I koniec? - zdziw i ła s·i·ę agentka, składając stlrannie serwetę. - A gdzie groza uczucia? Gdzie ból?
I rozpacz? I ni•e pewno~ć tego, co nastąpi? I strach?
- Strach? - Kal inowska niedbale rzuciła swoją se r
wetę na stół, wstaj ąc z miejsca. Ni·e wyobrażam sr:>bie, abym zdolna była czymkolwiek i kiedykolwiek się
przerazić. Zresztą od czegóż opanowanie? Ta rycerska
cnotat dziedziczona Q.Izez nas z pokolenia w pokolenie?
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Wobec przekazania przez władze wojt<kowe ł Zariąd Miejs~i plac.u pod budowę
kościoła Opatrzn.oś-ci Bożej w dzielnicy
Chociaż śnieg pada, chociaż jest zimnoprawda cena tych towarów może budzie
Marszałka Piłsudskiego, komitet budow}' a błotnisto, chociaż! sł-owem, ni'kt nje wie- pewne zastanowienie, ale pewien spec od
powziął szereg uchwał, co do prac przygo· rzy kalendarzowi, że to jed1nak ma być wio tych spraw wyjaśnił mi tajniki tych transt<Jwawczych do budowy, a w p.ierwszej li- sna, trzeba pomyśleć o wiosenioo - -~etnim akcji:
nli ogrodzenia terenu, wybudowania dornu „obsprawu.nku". Pierwszą jaskółką wiosny
- żaden przeciętny klient .nie zna się
dia kierownictwa budowy i nadzoru oraz jest dla nas, naturalnie, krawiec. Nie dla- na materiale. Możesz powiedzieć, że jakis
b.adań gruntów. środki na wykonanie tych tego jednak, aby przyszedł namawiać gwaJ materiał, za który zapłaciłeś 10 złotych za
robót asygnowaine będą z budiet~ Mini- t-0wn1i.e do uszycia klientowi wiosenno - metr, kosztuje 40 złotych - uwierzą ci.
sters~~ Spraw :Vewn~trznych! kto-re w_y- letnieg-0 ubranka, i:ile zainkasować należ- Ważny jest bowiem ty'.lko modny deseń i
dato JUZ polecenie komisarzowi rządu nie- 1 ność za zimowe ubranie. Przynosi więc za- pozory. Gdy materiał jest efektowny, klient
zwłocznego przetar~u na roboty przyg_?to- pro.testowany weksel z propozycją wyku- nie rozpozna gatunku. Dlatego właśnie mo
wawcze. Autor projektu, prof. Pmew&kt, za pienia ero Nie wierzy w to że klient wy- ż.na tak łatwo sprzedawać materiały, że jep. oa:nał ju~ komit~t budowy z całokształtem kupi aie. na wszelki wypad k proponuj· e. den płacący klient płaci 1· ednocześnie za
prac architektonicznych
'
.
.e
• • ·*
Po tradycyjnych narzekamach obustron- dwóch niepłacą,cych. Materiał łódzki czy
nych na kiepskie czasy, brak gotówki itd. tomaszowski spqedajc się jako bielski. -·
.
.
Budowa wału, za~ro1ektow~na w zwią- strony przechodza wreszci·e do ko·nkretnych :Kosztuje na.prawdę 1O czy 12 złotych, sprze
tkU z przygotówywant~m teren~w wystawo załatwień. Klient" zamienia więc krawcowi daje się po 35 złotych . Ale musi być ładny
wych, ~ykonan~ będzie .na odcmku od mo- stary protest weks'.IOwy na nowy weksel i mieć napis : „Biels·k". W Bielsku istn.ieJ·e
stu
kierunku
kto· ry za parę · m1es1ęcy
· ·
· się
· ' kilkadziesiąt fabryik, z których dwie czy trzy
d tPon1atow~k1ego
S w ..
K . północnym
ł
znowu st anie
0. zw. portu na as.k~eJ
ępie, na ~ ugo- starym protestem wekslowym. Krawiec jest wyrabiają materiały rzeczywiście dobre i
c1 ·około
d
.
. d ·
·
p
ku· 1 km.
t .lstme1ące
. k • . 1. na
k bomawianym
d l'k . za owolony, gdyz otrzymany weksel moze rog1e, a po zostałe - kiepskie i tanie. o(ld cm
przys
anie
1
ąp1e is a ę ą z 1 wt- d ć d . t
t
kl.
.
d
t
.
.
t
.
ł
. .
do
N
t . b d .
dl .
a os awcy za owar, 1ent 1est za o- za y-m zam1eiscowe ma ena y przywozi się
n ta~j . J.wda ar e~iak ..ę zie przer uze- wolony, że krawiec przez dwa czy trzy mie do Bielska do apretury i zaopatruje w biel1 m
ei ie zeszyns teJ.
siące da mu spokój i nie będzie monitował. ski stempelek.
• • *
W obecnym okresie ludzie, zamierzają·
Okazuje się więc, że nie ma głupszego
Nowe próbne wiercenia na trasie przy- cy sobie zrobić nowe ubranie, zaczynają ge stworzenia na świecie, niż tzw. „klient", w
stłej pierwszej H:nii kolei podziemnej w neralny przegląd wystaw i katalogów. Wy- którego można wszystko wmówić. Posta·
Warszawie, mającej połączyć Mokotów z stawy skl·epowe z materiałami przeglądają nowiłem na wszelki wypadek zaasekuroŻoliborzem, odbywają się nie tylko w śród- na ulicy, katalogi - w domu. Nie ma bo- wać się i zarówn10 nad drzwiami swego pry
mi esem,
· · a1c rozp oc zę to je
· rown.1ez
· · · w kilku wiem dnia, aby w mieszkaniu nie z1'awił się watne!2'.o
mieszkania, 1'ak i w poko1'u, w któ~
ńU!lktach na żoliborzu i w Mokotowie. -- jakiś z.na1· omy, który podobno kiedyś był rym „urzęduję", wvwiesiłem tab)iczkę z na
Y
J
W swoim czasie obliczono, biorąc ostroi- zamożny, obecnie jednak musi sprzedawac pisem:
nie, pięć milionów przejazdów na kP:ometr „bie:iskie" materiały na raty. Gdyby czło„Nic nie kupuję. Ani na raty, ani na
dla pierwszej linii kolei podziemnej w War wiek chciał od takiego „znajomego", z któ weksle. Ani materiałów na ubrania, ani kra
szawie, czyli ogółem e>koło 40 milionów rym uprzednio w ciągu całeg-0 życia może \\'atów, ani wiecznych piór, wody kolońprzejazdów roczn.ie. Obliczenia wykazały, zamienił dwa albo trzy słowa; kupić towar, skiej, wiecznych ołówków, ani nic innego,
te · przy gęstości naciągów co trzy minuty rniatby w mieszkaniu skład materiałów u- co na raty, weksle lub gotówkę kupuje się".
t"
b ·
J
·
kc•szty eksploatacyjne, wraz z kosztami ad- ramowych. eżeli ta1k1emu gościowi móministracj.i i odnowienia urządzeń, wynio- wi się: „Nie mam p.ien-ięd zy!" - nie wieAWANTURA.
słyliy rocznie sześć milionów złotych, czyli le to pomaga.
Pewnego dnia Regina Handelsman u17 groszy na pasażera. Przewidywaną ta- Kto od szanownego pana żąda pie- dała się do Urzędu Poczt<0wego, celem wyr)'fą był-o 30 groszy za przejazd. Ogólny niędzy?
słania jakiejś paczki. Ponieważ musiała dłu
więc dochód brutto wy.nosiłby 12 milionów
- DarmlO pan sprzedaje?
go czekać „w ogonku", wszczęła sprzeczkę
. k OSZ t.OW k ap!'t ałU I
- N o rnie, ale da pan 1·akieś małe wek- z urzędnicziką poczty, Wacławą G. i w pe: ł otych. N a po krycie
odpisy na fundusze pozostawałoby rocznie selki na parę miesięcy.
wnej chwili nawymyślała jej od idiotek. 5.20(} OOO zł-otych. Są to jednakże oblicze- Nie wystawiam weksli.
Urzędniczka obrazi-la się i skierowała spranła prowizoryczne, które mogą u)zc zmia- Może być bez w eksli. Na raty panu wę na drogę sądową.
··
dam. Podpisze pa:n deklaracj·ę.
Sąd Grodzki skazał Reg.in ę Handelsrme.
• * *
Towary w Połsce muszą być <rzeczywi- man na t}"dzi~ń aresztu, z zawieszeniem wyście niesłychanie taniutkie, Jeżel.i taik łatwu konania wyroku na dwa lata.
Wła.dze miejskie poleciły Wydziałowi jest zaopatrzyć się w nie bez pieniędzy. Co
Jerzy K.rzecki.
grodniczemu, aby w porozumieniu z Wydziałem Tecbnkznym i Wyidziałem PlanoOOO
Wl\nia wykorzystał wszystkie wol.ne pasy

awantura.

·

Ze Lwowa donoszą:
okoliczność pobicia oskarżonego por. NaW dalszym ciągu rozprawy przeciw po- paślińsk1ego przez śp. dra Buchtę. Dalej
rucznikowi N apaś'.1ińskiemu zeznawał świa zgłosił wniosek o poddanie oskaorż-0nego
dek Potoczny, komisarz P. P., który stwier- por. Napaś lińskiego badaniom psychiadz1ł, że będąc na owym tragicznym balu, trów dla stwierdzenia stanu psychicznego,
zau-ważył, iż śp. Naróg w czasie incydentu w jakim Zonajdował się •Oskarżony w czasie
z oskarżo.nym był stroną atakującą . W o- oddania tragicmych strzałów.
Wreszcie
góle Naróg był bardzo skory do zwady, a wniósł obrońca o ustalenie, jakim obraże
pod wpływem alkoholu bardzo gwałtown}. niiom cielesnym uległ oskarżony podczas inW ogóle cały dramat, zakończony śmiercią cydentu ze śp. drem Buchtą i śp. Narodwu ofiar, <rozegrał się w ciągu kilku minur. g·iem oraz stwierdzenie, ja·ką opinią cieszył
Z kolei odczytano szereg zawni·oskowa- się osikarżo.ny.
nych aktów. Następnie obrońca oskarżone·
Sąd dopuścił wszystkie wspomnian1:
go b. majora, adw. mgr Szajner, postawił w1nioski i przerwał roxprawę do dnia 14-gu
wniosek o przesłuchanie świadków: Mie-1 kwietnia.
czysława Cholewy i Jakóba Fleischera na

Ś

barłogu i s.kostniałą z zimna. Dziecko umie
Z Katowic do.noszą:
Op
Szklarz Stanisław Jankowskił zd ba1e- szczano w przytułku mJejskim. Nieludzkinicy aresztowany rostał przez w a ze ez- mi rodzicami zajęła się policja.
pieczeństwa i osadzony w areszcie do dyspozycji władz sądowych, ponieważ ~ęcaf
śRODA, 22 MARCA.
się nad swym 5-Jetnim dzieckiem. Jaik u.:.
warszawa I (Raszyn)
staliły dochodzenia, nie dawał o.n małej Ma
i inne Rozgłośnie Polskie.
rysi jeść, a przy lada sposobności b-ił ją
6.30 Pieśń wielkopostna
nieludzki wpr·ost sposób. Zamykał nawer 6.35 Gimna5tyka
6-50 MuzJka z płyt
dziecko
w chlewie i głodził.
Sąsiedzi zawiadomili 0 swych spostrze7.00 Dziennik poronny
715 M k
pł
żeniach policję, która, wchodząc do chlewu, 1 · Audzyft_a adl ytkół
8·00 u Y·-Ja a ez
ł d .
k , .
k
\
zna1az a ziewczyn ę, .iezącą 5 u oną 'Ila I 8.10-11.on Przet:wa
~i:~~ ~:~:zc~ai ~:n:;~:!.a Straussa _ płyty
JI.57 Sygnał czasu i bejnuł a Krakowa
n
Jl (;
12.03 Audycja południowa
K
Hl
13.00-15.00 Przerwa !programy lokalne)
15.00 Co śpiewają doziedom w Belgii? - audycja
WTOREK, 21 MARCA.
z Po7Jna.nia
warszawa I (Raszyn)
15.30 Muzyka obiad-O>Wa
wykoonaniu orkiestry ·.t·
i inne Rozgłośnie Polskie.
looowej - z Lodzi
dla mło· 16.00 Dziennik popołudni1>wy
15·00 Podrói: w przyszfości - pogadanka
18.!>5 Wiadomości g0>5p0darcze
16·20 Dom i szkoła: Gawęd-a
15.l~ziŚ~~tynka ogólna
16 35
· Miejskim
15.30 Muz,•ka
obiadowa w wykoa.81liU orkiestr}'
Ro-z.
l\:ladrygały
- wykooa chór
kamcr.ilny(przca
przy
Konserwatorium
w Bydgo~cay
głośrri Wileń5kiej
Torul1)
16.00 Dziennik południowy
li.OO Społeczne · :.ce Legii Akademi.~kiej - odczvt
16.08 Wiad-0mości gospodarcze
1 7.15 Reportaż ba.letów: „Zjawisko o fiołkowych
16.20 Przegląd aktualności finansowo • gospodu·
oczach" - audycja z udziałem orkiestry symf„.
.czyeh
niemej P. R.
16.30 Arie z oper l'vlo-0 65ta Mussorgskiego (;r; Wilna) ; 18.00 Audycja dl11 wsi
16.50 Społeczne znaczenie poopularyzaeji nauki - ' 13.30 Nasz język
odczyt
118.40 Czy rozwój techniki utrudnia czy ułatwia ty.
17.05 Recital fortepianowy - z Krakowa
cie? - dialog (z Krakowa)
17.30 Z pieśnię po kraju
, 19.00 Koncert rozrywkowy w wykonaniu orkiestry
rn.oo Audycja dla wsi
P()lskicgo Rad.i-a, dę:e,j otld~t.ry Stcaźy ~en18.SO Audycja dla rnhotników
;;j i in
rnntów, powstałe przy regulacji ulic, dla 1.
urz~
g
19.00 Koncert rozrywkowy w wykonaniu orkiestr:r 20 35
- -·. .
.
.
•
71.
:tałoł&nia. żieleńc. ÓW i kw. ie.tników.. P.onadto
I
Rozgłośni Lwowskiej i in.
• · AudycJe !nform~c~Jne, D e~k Wlen.omy,
·
tk
d I d
t
d
W przerwie około g. 19.50: Pogadanka n-k· !
(2~.4_0-), W1adomo11-;:.i meteorolo~czne, . W1adoszys Je wy z1a y a mmts racyine I prze
b
i I ·. k - d
k „ .._ tualna
i mosc1 sportowe oraz Nasz program na Jutro
ięb1orstwa miejskie przystąpią do upo-rzącl
HD
O p0We
zy 0 WS łC.!l I. 20_35 Audycje informacyjne Dziennik wieezorny 21.00 Ko-ncert chopinowski
1·'1atek schod,.,wych itp
podwo"rzy
.
W:18d
· · meteorologiczne,_
·'
w·iadomo8,c·1 ~or.' 22.00
21.30 Wieczór aktorsk.i Marii Dthrowskiej
ku"\"anii
'
"ł
'
' J\.'.
•
•
v
.,
Z Białego stoku donoszą:
wicz otrzymał półtora ro.ku więzienia . Poomo!l:i
N· ·k · · k
· k ·
kl kó
administrowanych przez siebie post'
. . .
.
.
t()we oraz Nasz program na Jutro
\
aJ~nę_ meJsze wartety l wmtety
asy w
w bi ałostockim Sądz-ie Okręgowym ZIO- zastałych dz1ew1ęc1U os-karzonych, ktorzy 21.00 Koncert symfon.iC741y w wykonll'lliU orkie~try '_Y1.edensk:i:h
~jaich.
stał za'koń·czony sensacyjny .proces o łapo- płacili łapówiki za nie:.egal.ne czynności Bo-! m. Poznania
Ii~·~g ~rzegl~d P;dr ś • d . 'k • ·
wnictwo.
·
rowicza Sąd skazał każdecro na 8 miesię- 22.00 PDzechaćhki ateńskie: ,.Rozkwit rzeźby w Hel. · k st~nkie WHI omo1 c~ zienni 'li wieczornego
• '·
•
•
t=?
•
ladzie"
,
o-mum at meteoro ogiczny
1 Główny oskarżony w ty.m procesie, by- key w1ęz1~n1a,
?11!1J'"'~''"'!~ I
~ zaw1eszemem wykonanua 22_30 Koncert
;~·~~ ~~a~~orpl•ści „ P~•ki w '-llku mgiel!rlchn
ly wicestarnsta z Nowogródka i b. zastę,p- ary na rzy a a.
22.55 Przegląd prasy
· - · ~ rogram arszawy
J ·k
d · ł
23.00 O;tstnie wfadomości d:t.icnnika wieczornego i -:a nacze m 'a wy zna u społeczno - politykor.mniliai meteorologiczny
Łódź, jak Raszyn, oraz:
~
23.05 Wiudomości z Polski w języku niemieckim
5.30 Piclń poranna
; ; ; ~znego Urzędu Wojewódz:kiego NowogróJzkiego, a ostatnio referent karny Starostwa Bar~•
"Sa
· . 1-~
." ~dl! 23.15-23.55 Program Warszawy Il
5.35 Muzyka po·ranna - płyty
11.25 Marsze i polki - p:yty
: Powiatowego Białostookierro, mgr pr. KaDim 'łF1i
I t.io ~~~ '~
b
-Ć
Łódź ·ak R
r
14.oo Muzyka operowa - płyty
.
•
zimierz_Bo_row_icz, został s_kaz_any .na 2 i pół
szes .-~
n111e>-bO- -".
•1
aszyn, o az:
...,..
14.50 Lóc'1zkie wiadomQki giełdowe i odczytanie
•
, : ;·oku w1ęz1ema, z pozbawiemem praw oby14.00 Koncert życzeń ł,ódzkicj Rodziny Radiowej
progr:>mu
a ołnfą!JW&l btdaiec-. · ·.vate!skkh na lat pięć.
Z Wilna donoszą:
14.50 Łódzkie wiadomości giełdowe i o<lczylnn1e Hl.OO Rada r,romadzka czuwa i pracuje - pogadrmkii
!!!<'CHO· -.-I Jtlw-•
• ._
~ '
p
d
.
Baran, należący do Abrama Szoaka programu
rn.10 Muz)·ka z płyt
• .c.
w
ośre nik w doręczamu mu łapówek od
15.15 Literatura przez mJkrofon dla wszystkich: 1::.2:=. \', i:·1:"ll'U :·1
,.„ .. „~ lokalne
~ Prenmurałę uma- .upców i rzemieś~ni'ków żyd-owskich, za W.Ukomierska 37 - uderzył 8-letniego Pio
„Uroki'; - Tnd. Kudlińskiego
'22.00 Pogadanka aktualna
wid raoła. poe~nai'• zmniejszanie grzywien administra-cyjinych, tra Michowicza (Słomianka 20) tak sil:nie, 18.oo o muzyce i muzykach - reportaż
\ 22.10 K(}ncert solistów
ed 1r.ałde1Zo. daia aie- '·Dawid Kagan, został skazany na dwa Jata że wybił mu sześć zębów.
18.25 Wiadomo-ści sportowe lokalne
~
22.25 Wiadomości bie::;ące
I22.45r:icki„Knlt pracy u Mickiewicza" - felieton li-te.
•\tla
l więzienia. Drugi pośrednik, Samuel Zbenoo wypadku powiadomiono policję.
23.05 Zakończenie audycyj
23.05 Zakończenie ~urlycyj
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A. WAGNER.

Wi~lki ś\rriai.
Tego wieaoru tłoczno było w „Zieloej Latarni" nowej · restaur.acji nocnej Brodwayu. Sandra sćhodzą·c ze sceny i pru·
iegłszy oczyma salę, · nie za·uważyła
na
azie stO'lu, przy którym siedtieli May Do~rton i jej ńląż.
Sandra był-a wysoką, smukłą blondy:-J·
ą i miała wielkie blado-błękitne oczy. Zdoywszy p rzed rokiem pierwszą na grodę na
onkursie pi~,no.śd przyjechała do Noweo Jorku, sąd'Ząc, że teraz z.iszczą się wszytkioe jej skryte marzenia. Nareszcie pozna
udzi sławnych i bogaty.eh, ludzi „z wieliego świata". Od dzi·eciństwa marzyła ty!
o o tym.
Ody jednak

zaan,gażował.a się do ka·ba
z.rozumiała, że wszystko będzie szło
tlanej, niż sobie wyobrażała.
Ponieważ
aściwie nic nie um.ia~.a,
zostafa tylko
;ghi", tańcząc prawie nago w zespole.
Potem pewnego wieczoru, zjaw ił gi~

etu,

, ob, który był saks'Ofonistą w jazz". P1rzez
tery dni przy:gląd'ał się San-drze, piątego
nfa wreszcie zblłżył się do niej i rzekł:
- Czy zostanie pani tu jesz<:ze długo?
hciałbym widyw.ać się z panią częściej ...
- Owszem - odrzekła Sand-ra, trochę

askoczona.
- Pani j.est bardzo piękna. Powi.nn:i
ani zrobić wspaniałą karierę i mieć c.afy
roadway u swoich stóp. Czy m-0gę pani'!
tłprosić dzi·ś wieczorem na kolacie?
Sa-nd.ra z&odziła ~i~.

Od te.go wieczoru Bób i Sandr.a ja<lali jeżdżam, powtarzał jak w gorączce. Nie Excelsior" na jutro? Jest to miły lokal i bę z korytarza i stanęła w nich May wraz z
co dzień kolację razem. Wreszcie, po trzech będzie mnie przez dwa tygodnie. Blaga!T1 dziemy mogły tam swobodnie so·bie poga- grupą zaproszo.nych gości.
tygodniach, Bob za:pyta·ł:
cię Sandro ni-e zrób jakiegoś głu·pstwa w wędzić...
- Tego już zawieloe! - zawołał.a. RoS.andra była w siódmym niebie! Praw- bić takie rzeczy pod moim wła,snym d1- Sandro, czy chcesz zostać moją żo tym czasie.
dziwa wielka dama zaprosita ją na śniada- chem i to jeszcze z dziewczyną z kabaretu!
I wyjechał.
ną?
Zażądała !kilku dni do namysłu .
Sandra uczuła się nagle wofoa i weso- nie! A gdy jeszcze po śniadaniu otrzymała No! Ale na szczęście mam świadtków tej
ła. Nazajutrz
było bardzo ciepło, wobe..: zaproszenie od p.a'11i May na week-end d.o ohyidnej zdrady!
Lubi'ła bardzo Boba. Był miły i odnos:!
szczęście jej nie miało
Przerażona Sandra usiyszała trzask apa
tego
zaproponowała $Wej koleżance Lulu, jej posiadłości się do niej z wielką uprzejmością i taktem,
nią poszła na spacer.
by
z
granic!
ratu
fotogrnfic:mego i przymknęła cezy fQd
a.J.e poślubić go - to znaczyło Z'!ezygnoA
możebyśmy poszły do Ritza na
Na
Long
Island,
gdzie
mieściła się po- oślepiającym blaskiem r.1agnczji Z~:n6wiu-
wać raz na zawsze ze wszystkich najdroż
szych marzeń. Ni-e znać ni•gdy ludzi boga- herbatkę? Ni.gdy jeszcze tam nie byłam. siadłość Dovertonów zastała liczne eJ-eganc ny z góry fotograf zrobił właśnie zdjoęcie„.
- Po co tyle za-chodu? - spytał spotych, o których mówią w dziennikach, któ Zdaje si-ę że koło piątej schodzą s ię tam naj kie towarzystwo i męża .May, który był nie
uszczęśliwiony z jej przyjazdu i kojnie Doverton. Byłbym ci dał rozwód. bez
zmiernie
wytworniejisi
lu'C:!·zie.
rzy posiadają samochody i 1rnnta w bankach
U Ritza kelner wsk.azał im mały stCYli- nie odstępował Jej na krnk. Pa·ni Dovert-011 tego ...
May Doverton była tego wieczoru na
czeik
tuż przy oknie.
zaprowadziła ją do pięknego
gościnnego
- A leż p.a'tli May! - zawołała zrozp:i
sali jak 00 dzień. Po raz szósty j·uż przypokoju.
czona
tancerka. Ja wcale nie wiedziałam ...
chodziła na przedstawienie w towarzystwie
Lulu - rzekła nagle dQ Sandry:
Jestem
bardzo
zadowolona,
ie
pani
Słys zycie?! Ona jeszce c:.1:1ieła ~: „
przyjaciół i obecność jej ·nieraz był.a dla Saa
- Czy wiesz, kto siedzi obok? Twoja przyjechała. Mój mąż jest ·przemęczony i nazywał mnie p-0 irnien'.-u. Proszę w k
<lry i jej koleżanek przedaniotem zakładu. sympatia - May Doverton.
nerwowy. 'Potrzebuje -ciągłych rozrywek. A chwili spakować swoje rzeczy i wynO'Sić s'..;,Sandra znała z wi·dzenia May ju! od kil
I Sandra zauważyła rzeczywiście o kil pa1ni mu się tak podoba! Niech mu pani nie stą<l !
ku miesięcy.
ka kroków od sie·bie panią Doverton, ub ra- skąpi swego towarzystwa - powiedziała.
W pół godziny potem, Sandr.a opuściła
Należała ona do najbardziej arystokra- ną w zachwycający kapelusz z długą woalDzie1i
cały przeszedł wśród miłych roz posiadłość Dovertonów wraz z meżem Mav
tycznych i bogatych rodzi·n kraju. Uchodzi ką. Lulu po pół godzinie wyszła do krawmów, tańców i spacerów po parku. Wiecz.) który zabrał ją autem. Była zupelnie przy~
ła za trzecią najelegantszą kobietę świata. cowej i Sandra została sama, rozkoszując
rem, gdy Sandra już była w negliżu, przy bita i złaimana. Nie rozumiała c-0 się wlaŚci
wie stało .
Dla Sandry j-edna·k był.a czymś więcej się wytworną atmosferą „wielkiego świ.a szła do niej May i rzekła:
jeszcze: uważała ją za coś w rodzaju wróż ta". Nag.Je zauważyła, że pani Doverto·n u- Zapomniałam zupełnie, że pokój ten
Przepłakawszy cały następny dzień, za
ki-cza.rodzi-ejki, jaką spotyka si ę tyliko w śmiechnęła się do niej. Odpowiedziała jej obiecałaim już innej znajomej. Może będzi'! s nęla wreszcie nad wieczorem kamiennym
równie uprzejmym uśmiechem .
sn?m.
pani łaskawa przenieść się do innego.
książkach.
M ąż Jej wy.glądał na lat czterdzieści i
- Podziwiam p.anią już od kilku tygoTa'flcerk.a zabrała tyJ.ko swą nocną piRano obudziło ją walenie do drzwi. Byi
zdawał się nudzić wśród najbardziej roz- d·ni. Bardzo mi jest przyjemnie, że mogę żaomę i przeszła do sąsiedniego pokoju.
to Bob, który przyjechał z Chicago. Sa„·1•
bawionego tłumu. Ożywiał się jedynie wów pani to powiedzieć. Czy pani często przyZaczęła właśnie rozbierać się do snu, dra ~adla mu w objęcia, szl'Ochając gwalczas, gdy Sandra wychodziła na scenę. Po- chodzi do Ritza?
gdy nagle drzwi łazienki otworzyły .się i wy town1e. Gazety ju! zamieśd-ły artykttły o
Sandra odpowiedziała, że nie, gdyż m'.e szedł z nich.. pan Dovcrton w nocnym strJ zdradzie i rozwodzie w diomu Dovertonów.
mimo to, młoda dziewczyn.a nie mogła po
p.rostu uwierzyć w to, by ten wytworny nie szika w Nowym Jorku dopiero od niedawna ju. Był .kompletni~ pijany i z?b.ac~ywszy . .- A nie mówiłem, te z.robisz na pewn'.)
zmiernie bogaty człowiek mógł się nią za- i nic ma tu żadnej przyjaciółki.
Sandrg me okaz.al zadnego zdz1w1enia lecz Jakieś głupstw o ! Ale teraz jm nie zostaw:.;
- Ależ pani musi się wobec tego bar- zbliżył się do niej chwiejnym krokiem i ob- cię samą. Zabieram cię ze sobą do Chi-cdinteresować.
A potem - Bob wyjechał do Chicago. dzo nudzić! Może zgodzi się pani przyj~( ·~ r _ją, chcąc pocałować.
go, jutro wdm4e!!l.Y ślub ,
W tim IlJtQme'!lcie Qtwqrzyły ~ł_I( .~hzwi
-- - !
Tł. J.
.- Dziś wieczorem! c_!ziś wieczQrem wy_ moje zaP._roszenie na śnia9anie dq 'lBa 1
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dor, wykazał takie umiejętności, że ma
wszelkie szanse· zajęcia na stale pozycji Je
wego łącznika w pierwszej drużynie. Tym
~hłopcem zajmę się specjalnie. Sidor bjł
61111'
w niedzielę najlepszym z całej piątki napastników. Gdańszczanin Wisenberg rozzdobyła
wiedział:. .
. .
.
.
- N1edz1e!ny mecz 1 1ego wynik 3est czarował mnie. Jest zbyt surowy jeszcze i Zycie ekonotnic..&n~
Do rozegrania pozostał jeszcze mecz oczywiście bez znaczenia. Chodziło w pi~r mało ruchliwy. Ani na skrzydle, ani też póź
Po niedzielnym meczu Lechia - GoBAWEŁNA.
Warta
- HCP, ale wynik tego spotkania r wszyn~ r~ędzie. by oswoić dru.ży~ę z prze- r;ej na pomocy nie miał lepszych momen
Notowania z dnia 20 marca,
plania tabela drużynowych mistrzostw Pol
NOWY JORK: 101!0 9.00, kwiecień 8.25, maj
ski w boksie przedstawia się obecnie na- nie będzie już miał wpływu na klasyfikaCJę ~trzen1ą i pa.wietrze~. Na ogoł. 3estem za~ tów. Jednym słowem jego debiut się nie
8.26, c.zern-iec 8.15, lipiec 8.05, sierpień 7.86, wrre·
drużyn. Mistrzostwo Polski zdobyła już P.o uowolony z ko~dycii z~w~dn1ków. Mot udal.
stępująco:
gier pkt. st. zw.
5ie11 7.76, październik 7.76, listopad 7. 73, grndziei1
raz 11-ty ( !) Warta poznańska, a wice.mi- chłopcy p_rzeszlt w. sez.onie zimowym sucl~ą
1. Warta
5
10
55:25
Pytamy o skład.
7.72. 5tyczeń 7.71, luty 7.73, marzec 7.75
strzem zostat HCP również w Poznaniu. zaprawę 1 to zrobiło 1m dobrze. Sądzę ze
2. H. C. P.
5
6
46:34
przy
dobrych
chęciach
i
bez
specjalnych
Wymienię
graczy,
których
biorę
pod
LIVERPOOL: loco 5.()16, marzec 4.73, kwiecien
3. Ooplania
6
4
35 :59
roświęcet'i ze strony graczy - ŁKS powi t: wagę: bramkarze Andrzejewski, na- 4.71, maj 4. iO, czerwie.: 4.64, lipiec 4.58, sierpień
4. Lechia
6
2
40 :56
r,: en przebrnąć z powodzeniem przez m:- stępnie Piasecki i miody, lecz zdolny Sty 4.54, wrzesień 4.51, październik 4.49, listopad 4.47,
czyński; w obroni·e Karasiak i Gałecki o- grudzień 4.47, ~tyczeń 4.48, luty 4.49, marzec 4.50
strzostwa okręgowe.
Dostać się do Ligi nie jest znów tak raz Tomczyk, w pomocy Pegza, KorporoEgipska (Sakell.): foco 6.86
t~udno tym bardziej, że awansują trzy dru wicz, Rudnicki i Osiecki, a w ataku Baur.r
Upper: loco 5.85, marzec 5.73, maj 5.75, lipi~
1•
zyny. Trening z ŁTSO posłużył mi do d:) Lewandowski, Koczewski, Sidor, Tadeusie 5.80, wrz.esieii 5.80, październik 5.70, listopad 5.7:j,
odbędą się
·i.tyczeń 5. 75
konania pewnego .odkrycia. Nasz junior Si wicz, Król wreszcie „Sart".
Podczas pobytu włoskiej eksped)'- Mazzia wy·raźnie O'świadczył, że dla niet0
BREMA: loco 10.24, marzec 9.55, maj 9.33, Ii.
---1000
cji pięściarskiej w Polsce, prowadzone by- przyznanie organizacji mistrzostw pięścia~
piec 9.00, i)llździemik 8.92, ~dzień 8.94, styc>:eń
ły rozmowy na temat przyszłych mistrzostw skich Polsce jest przesądzoną sprawą.
8.94, marzec 8.97
pięś-ci.arslkkh Europy, o orgainizację których
O stanowisku swym p. M.az.zia zawiad0
zabiega Polska. Kierownik ekspedycji p. mił oficjalnie Niemiecki Zw. Bokserski.
Waludg, dewizg i akc:it.

11 t Y
raz
w aria
mistrzostwo.
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Obecny trener ŁKS-u p. Otto pilnie
· obserwował przebieg pierwszego treningo
wego meczu ~wej drużyny z ŁTSO. Zagad
r.ięty przez nas o przygotowaniach byłych
ligowców i ich widokach na przyszłość pJ
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na rewanż z Polonią. -

PAPIERY PAŃSTWOWE ZNIŻKUJĄ.
Zarówno w grupie premiówek, ji& i w grupie in.
W nadchodzącą niedzielę zakoń - dobne, lecz mimo to nie przypuszczamy, nycb papierów polskich panował na·strój słaby.
Dolarówka imiżkowała o 25 groszy, 3-proc. Poż.
czone zostaną rozgrywki piłkarskie o mi- c;żeby udało się jej wysunąć na pierwsze lnwestycyjna
1 i 2 emisji straciły po zł 1.25, a serie
rr
iejsce
w
tabeli
przed
KP
Zje·ctnoczone,
s11 zostwo klasy A okr\!gu łódzki•ego.
I em. 1 zł na sztuce.
guyż musiałaby pokonać Union Touring
Z innych papierów państwowych 5-proc. Poz.
Jako ostatni rozegrany będzie mecz Wi
co najmniej w stosunku 8:0, a to znów nie Konwei-syjna obiegała po kursie 69.25 procent. '
ma - Union Touring Jb. Należy dodać, ie
W poniedziałek w trzecim dniu nar-, sław (Sokół) 3:55,8, 3) Schindler Jan (Wi Union Touring grać będzie jednocześnie w jt.st tak łatwe. Toteż przy równej ilości SLABSZE USPOSOBIENIE DLA LISTóW ZAciarskich mistrzostw Polski w kombinacji Ela) 3 :42. Ogółem startowało 38 zawodni· Warszawie rewanż z Polo.nią, a więc prze punktów KP Zjednoczone będzie miało le
STAWNYCH.
pszy stosunek bramek i temu zawdzięcza
alpejskiej rozegrano w Suchym Zlebie na ków, których sklasyfikowano 22-ch.
W dziale prY.watnych papierów lokacyjnych Il«·
c;wko Wimie wystawić może tylko druży
tytuł mistrza Lodzi pierwszej rundy.
Poza konkursem Roehrl (Niemcy) uzy
Kalatówkach slalom pań i panów o mi&trój był mało ożywiony, przedmiotem transakcyj
1.ę rezerwową. W tych warunkach zwycię
strzostwo PZN.
skal o.gól ny czas 3 :35.
Tabela
rozgrywek
przedstawia
się
jak
były
emery gatunki pwpierów.
s:wo Wimy wydaje się mocno prawdopo4 i pół pro1-:. Ziem!kie w Warsuiwie obniżyły
W slalomie pań pierwsze miejsce zajęPo obliczeniu wyników biegu zjazdowe
następuje:
1) K. P. Zjectnoczone się o 1 proc., 5.proc. Miejskie w Warsvawie 1925 r.
ła Marusarzówna Helena (SNPTT) w o- go i slalomu pierwsze miejsce i tytuł mi13:5 pkt., i 18:9 bramek, 2) Burza 11 :7 o 0.50 pro-c., 11 takież z 1933 r. 0.62 proc.
.
gólnym czasie 3 :55,2 (pierwszy zjazd - strzyni Polski zdobyła Marusarzówna HePoz.a ty>m nabywano 4 i pół proc. Pozn. Ziemstwa
pkt. i 18: 11 br „ 3) Wim a 11 :5 pkt. i 15: 11
l :42,2, drugi 1 :53). 2) Marusarzówna Ma lrna, z ogólną notą 334. Drugie i trzecie
WIOśLARZE A. Z. S.
tr. 4) ŁTSO 10:8 pkt. i 20:12 br. 5) PTC Kredy·towego se.r.ii K po kursie 62.50 proc.
ria (SNPTT) 5:02,4, 3) Musiolikówna Zo i:,iejsca podzieliły Marusarzówna Maria i z AP R O S Z EN I D O Wt O C H 9:9 pkt. i 13:12 br. 6) WKS 9:9 pkt. i 11:
PAPIERY PROCENTOWE.
fia (KPW Katowice) 5:46,4.
Musiolikówna Zofia z identyczną notą 438.
D
. t 1. AZS
W
.
d
16 br. 7). Strzele~ki KS 8: 1O p~t i 20: 16
Poż. Inwestycyjna 1 emisji 92.25, 1 t'lmisji serie
·
ó
·
t
d
"ó
ł
w
kl
f.k
„
ó
t
t
ł
·
t
p
1
o
cen
ra
1
w
arszawte
na
ew slalomie pan w zwyc1ęs wo o n1 .3
asy 1 acJ1 pan w y u mis rza o
ł
. dl
..
k d . br. 8) Union Tourmg lb 8:8 pkt t 14:12 br ' 96.50, 2 emisji 91.25, Dolarowa 3 oerii 42.75, Kon.
Zając Marian (HKN Zakopane) w ogólnym ski w kombinacji alpejskiej zdobył Zając szk.ohzaprok~lzkemet t~ wios1aWrzył a ah ezmr- 9) Sokół (Pabianice) 6:12 pkt. i 13.22 or <Solidacyjna 1936 r. 66.75 (drobne), Konwersyjna
. 3 :55,5 ( czas pierwszego
·
· d
·
(HKN
za kopane ) z ogo· 1ną no tą,1 c ic na. 1 a. s ar owt we
1924 r. 69 ·25• !-'atistw. Wewnętrzna 1937 r. 66.25,
Z Jaz u ,Manan
1
ł
d oszec
. . a- 10) Sokół (Zgierz) 3:15 pkt i 7:28 br.
czaste
.
51h % L. Z. Panstw. Banku Rolnego ser. 1-2 81.00
proszenie nap.1~ne zos a o o r~czrne prz~z
1 ;46, a orugiego 1 :49,5), 2) Majer Wlady 395 pkt.
5%% L. Z. Państw. Bwku Itolnego serii 3 81.llU
2 i 3-cie miejsce podzielili Schindler i Bruno Musso hm ego, syn~ pre~1era włosk:e
7% L. Z. Banku Gosp. Krajowego 2-1 em. 81.00
(Wisła) i Majer Władysław (Sokół) 396 go, znanego sportowca 1 lotnika.
8% L. Z. Banku Go1;p. Krajowego 1 emisji 81.0U
51h % L. Z. Banku Gosp. Krajow. 1 emisji 81.00
pkt, 4) Marusarz Stanisław (SNPTT) nota
JAK PODZIELONO MANDATY
5%%
L. Z. Banku Gosp. Krajow. 2-7 em. 81.0U
w Tow. Krzewienia Kultury Fizycznej
41!L
ODJAZD iłlłl8BIJSOW
511.i % Obi. Kom. B. Gosp. Kr. 2-3 i 3 N em. 81.00
MIFRANCJA
ORGANIZATOREM
Poza konkursem Roehrl Józef (Niemcy)
Kobiet.
51h% Obi. Kom. Banku Gosp. Kraj. 4 em. 81.00
STRZOSTW śWIATA
dePlllRKGWli SULEJOWA 6% Obi. Bwnku Gosp. Krajowego 3 emisji 97.00
uzyskał notę 385,5.
Odbyto się konstytucyjne posiedzew tenisie stotowym.
J,. Z. Tow. Kred. Zien'!łkie10 w Warszawie 5 serii
Z d91orca przy 11\ Wólczańskie! z3z,4 od.:hodza 63.50, T. K. M. w Warszawie 1925 r. 75.50, takież
·nie nowego zarządu Tow. Krzewienia ~ul WRĘCZENIE NAGRODY MARUSARZOWI
Obradujący w Kairze międzynarodowy o &odz. 6.00, 7.30. 8 ..30. 9.30. Il.OO, 13.30. 15.0'l
z 1933 r. 13.50 (drobne), Poznański-ego Ziem5tWll
tury Fizycznej Kobiet, n.a którym pa.~zielo
16.30. 18.00, ~.OO I 21.00.
ODROCZONE.
z,, iązek Tenisa Stołowego postanowił poKredytoweg~ s. K 62.50
no mandaty- j:łlc ~tęptqe: przewodnicząca
- z. Milew§kaJ. przewodnicząca sekcji . Jak wiadomo, w dniu 23 bm. odbyć się i ~vi:rzyć Francji organizację mistrzostw
MNIEJSZE OBROTY .AKCJAMI. . , ,,.•, •11.11~
•.
sportowej - St. Jarocińska, sekretarka - miało w Państwowym Urzędzie WF i PW swtata W roku przyszłym.
KurEy p:i.pierów dywidendowych kutałitowały11się
L. Rudnicka, skarbnkzka - K. Hejwowska w Warszawie uroczyste wręczenie Stanisla
&W'W!W
q.
zniż.kowo, l'Ozmisry obrotów l · ly slL's1mkowo nie·
Co nas po pracy rozweseli? 2.n9C1ltle.
oraz pp.: St. Kamińska, i St. Augustyniaka ·wow i Marusarzowi przyznanej mu za r. ub.
Z bankowych :::-keje BGiłim Pol&ldego z'lliżkowały
wa.
W .dkiej Honorowej Nagrody Sportowej.
„ P A N l D o M U"
CASINO- Maria-Antonina.
() l _zł, akcje Banlku Handlowego zaś podniosły się
Tow. Krzewienia Kultury Fiz. Kobi.;t
o 2a gros~y na szru,~c.
. ~cnieważ w ·ctniu tym. Mar.usarz b~wić
Niektóre strony życia codziennego <lomagai<1.
CORSO:_ Przygody Robin Hooda.
Bank Polski 129.00, B~n'> II:mdkwy w Wa.rs;i:a.
CAPITOL _ Suez.
prowadzi dotychczas kurs gimn.astyki,. siat- bęaz1e na zawodach narciarskich w Niem- się jak najszybszego urcg.ulowania prawnego.
wie 58.25, Węgiel 39.00, L"Ji-~.:> 91.50, Modrwjów
EUROPA _ żona _ lalka.
kówki i pływania w YMCA, kurs gimna- cu.ch, przeto wręczenie nagrody zostało Do takich naie~y- np.. kw~stia stosunków f!nan~
21.00, Ostrowiec s. B BO.OO, Starachowice 58.25
na c; zs nieokreślony.
owJ eh w mal~en_stw1e. P1sz.e o tym nr 6 ,~,Pani·
1 s_
styki i siatkówki w YMCA, taki sam kurs od~ożon
• ·e
Vomu", podkreslaiąc wszelkie konsekwenc1e oGRAND KINO - O czym się nie mó
bezpałtny dla kobiet pra-cujących fizyczwl...„
GIEŁDA ZBOŻOWA.
,bc~nego stanu rzeczy i starając się podać prći>bę
nie, wreszcie kurs treningowy w szkole poIKAR _ I. za cudze wi,ny. II. Bohater
~ARSZAWA, 21.3. - Urzędowa ceduła giełdy
\ rozwiązania prob'.emu. Inny artykuł rozstrząsa
pewne wątpliwości prawne, na:S'uwające się gdy
ó
zbozowo • towłłrowej notuje ia 100 kg za towar
wszechnej przy ul. dr. Kopcińskiego 54. W
kobieta,
wychodząc
za
mą:i
pragnie
zachować
naszych
czas
w.
standartowy
lub śreilniej jakości, parytet wagon
sezonie letnim kurs tenis.a i siatkówki w
nadal swe panieńskie nazwisko, lub też wrócić
IRA - Ostrożnie Z miłością.
Warszawa, w handlu hurłowym, przy dostawie bie.
parku im. ks. Poniatowskiego.
doń wskutek ustania małżeństwa itp. NiezmierMETRO: - Drum
ż11cej:
nej wagi są zagadnienia eugeniczne, zawarte w
MIMOZA - Gehenna.
. P~zenira czerwona nklieta 22.25 - 22.75, psze.
artykule, ,.Zdrowi rodzice - zdrowe dzieci".
OśWIATOWY _
Rakietą na Marsa mea Jedno). 21.00 - 21.50, ~hierona 2().50 - 21.00,
sło
Nadchodząca wiosna wymaga dokładniejszeżyto I stamlart 14.50 - 15.20, mąka pszenna wyciu. :
~
go zajęcia się stanem swego zdrowia i sif. War Maska-rada.
30-proc. 40.50 - 41.50, wyt. 35-proc. 38.50 - 40.5(),
to więc zainteresować sie artykułem takim jak:
OAZA - W cztery oczy.
i gat. I SO.proc. 35.SO - 3ll.50, gar. 1-A 65-proc.
w niedzielę grał w ataku a następnie w , O prawidlowrm oddychaniu" w którym ćwiPALACE _ Głos mat·ki.
34.00 - 35.50, gat, II.A 30-66.proc. 30Ji0 .... 32.00,
- W nadchodzącą niedzielę rozpoczyzu z ŁTSO został przez 1cze~ia gimnastyczne il.ustruią od~owied.nie fot~.- .
PRZEDWIOśNIE _ Pod żółta flaaa. gat.
III 65-70-pr?c· 19.50 - 21.50, 11as;ewna 16.00na się sezo.n spo•tkań piikarskkh o mistrzo- pomocy ~ mec. .
'
.
z e l grafie, lub „Odmładzaiąca •kU'.acia wiosenna_,
C
- t> • i 7.oo, mąka żytnin wyd,g. 30.pro-:. 2a.75 - 26.iS,
1 •
PALLADit:M. yganka.
gat. I 55-proc. 24.25 - 24.75, m~ka żytnia razowa
stwo Ligi. Rozegrany zostanie tyl1ko jede:i PZPN zdyskwahf!kowat~Y. na .przeciąg .c t lcmawiaiący dobroczynny udział ziół w leczmRIALTO: - Skradzione życie.
95-prof. 19.25 - 19.75
mecz. Na pierwszy ogień idzie spotkanie rech miesięcy. DyskwahftkaCJa nastąpiła t. cewie. Nie na'.-eży je<lnak zapominać, że le~zenie
RAKIETA: - Zapomniana melodia.
~OZNAŃ, 21. 3. - Unędowa ceduła giełdy
Garbarnia - Ruch. Mecz ten odbędzie się tego powodu, że PZPN nie otrzymał odcia . !>ię ~a ~\·la~ną odpowiedzialno.ść domowymi_śr~
ka zwolnienia Wizenberga z dotychczaso- l:am1 iest doś.ć :yz~"kowne ~ P.o przecz1, tam~
STYLOWY - Sierża·n•t Berry.
zhozowo . ~0,1·
.aro,:cj w Poz.naniu.
w Krakowie. Mimo, iż Garbarnia gra na
.
"
. 1r.rtykulu „Naiw1ęcei na św1ec1e Jest lekarzy
SŁOŃCE _ Rakittą na Marsa. Maska
Ceny or 1 e1~ .11Q rnc: pszrn1r11 l?. 25 -. 18.75. ży:<>
14.35 - 14.60, mąka pszenna gat. I wyciąg. 35·prc>c.
własnym terenie, nj.e n.ależy wróżyć jej suk- wego jego klubu „Czarnych z Radomt~. , - w razie jakiegoś niedomagania zwrócić się
rada.
36.00 - 38.00, gat. I 50-proc. 33.25 - 35.75, gat. I.A
cesu, adyż jest wyraźnie w słabej formie, Dyskwalifikacja zostanie prawdopodobnie do dobrego sPe<:ialisty.
Pismo.„Pani. Domu'.' Jest <Io naobycia w "Yięk
TON: - Złodziejka.
65-proc. 30.50 - 33.00, gat. II 35-SO.proc. 29.25 czego ~ajlepiej dowod·zi porażka jakiej do- zniesiona, gdyż jak się dowiadujemy ŁKS
·zyJ'ął Wizenberaa na podstawie pisma, szych ks 1 ęgarmach, kioskach gazetowych. 1 w
ZACHĘTA_ Gehenna.
?0.2~, gat.. III 65-iO-pr0o·. 18.25 - 19.25, ml)ka
znała w ub. niedzielę z Wisłą ( 1:7). Sę P1 ó
C
. t> R d . komunt'kui·ą " administracji pisma, Warszawa, Nowy $w1at 9.
zytnia wyciąg. 30-proc. 25.00 - 25.75, gat. I.A
..,
55-J>roc. 23.25 - 2<1.00
dzią tego pierwszego meczu ligowego w w kt rym zarni z a om1a
zwolnieniu tego gracza ze swego klubu,
---sezonie będzie p. W. Kuchar (Lwów).
1
- Ciekawy mecz pil·kars1ki rozegrany
jednak odcinek zwolnienia nie został we )ułrO na
TEATR MIEJSKI.
'••-----------w Pabianicach n.a boisku Sokoła między właściwym czasie do PZPN-u pr~e~łanY.,
Sródmiejska 15.
i
1
Barszcz burafowy z uszkami, potraw.kal
rywalami lokalnym~ PTC i Burzą z~kończył co właśnie było powodem dyskwalihkaCJI.
_ W niedzielę 26 bm. Łódzki Okręgo- cielęca z kaszką krakowską, budyń czeko ,,Pięcioraczki Waw;awskie" wyje:diają już :; Łod.i.i MUZEA - BIBLIOTEKI - WYSTAWY
się nadspodziewame łatwym zwy.c1ęstwe·~
Kupitalue ,,P.ięci-oraezki Warsz,n.wskie" więc: Le.
PTC w stosunku 4:2 (4:1). Mecz nosił wy Związek Lekkoatletyczny otwiera ofi- Jadowy.
na żeUchc„wskd, Jadzia Andrzejewska, K. Krukowski,
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA (ulica
cjalnie sezon dorocznymi biegami na prze
R. G-ierasiński i K. Korwin..Pawl-owski 0<pusua:ają Andrzeja 14) otwma dla publb.ności codziennie,
charakter towarzyski.
leleleng
już nuze miasto. świet'D8 rewia polityC2lno·satyrycz. Pdrócgz. n1"eddzieI i. świąt, od g. 10 do 21, w soboty
- Reprezentacja Łodzi w tenisie sto- la]· dla seniorów i i·unioró.w, które od. bę.dą
10 0 19
na „Coś wi~i w po'll-ictrzu'' dana więc hędizie jesz,ezc 0
łowym, w składzie: Hofman, Zaj.deman, się ze stadionu ŁKS-u. Biegi 'dla seniorow
·Pogotowie Miejskie 102-90
tylko chiś we wt<>rek i w środę o g-0clz. 8.30 wieicz.
MUZEUM PAMIĄTEK MARSZAŁKA PILSUD.
Osiec,ki, Kantor i Grzelczyk rozegrała w odbędą się na dystansie ok. 3 km, zaś dla
pogotowie Cz.:rwonego n:.rzyża 102-40 Abonamenty nie ważne.
SKIEGO (ul. Piłsudskiego 19) otwarte dla publicz.
. L
w grupach (do 15 o6ób) we wtorki, czwartki
· 133.33
Zo-ierzu międzymiastowy mecz Łodzi ze l·unt'oro· w na dystansie ok. 2 km.
1 e- ności
1
g .
W ·pełnych próbach pod rezyseriQ
eona sch'Il
i soboty,
dla pojedyńczych osób - w niedziele od
Zgierzem. Mecz ten zakończył się łatwy1~
- W dniu dzi•siejszym o godz. 1 -ej
Pogotowie Pryw. Lek. Chrz, 1111-9
ra ogromnie interesująca s-llhlka Achard-a „Korsarz" g. 9 do 3. Wstęp 20 groszy, w grupach - po 5 gr
zwycięstwem Łodzi w s.tosunku 5:.0. Jak ~1 odbędzie się w lokalu KP Zjednoczone
Straż Pożarna tel. 8
od osoby. Wycieczki można zgłasz11ć telelouicznie
dać z wyni·ku, wszystkie spotkarna zakon- przy ul. Przędzalnianej 68 towarzyski mec.z
Ubezpieczalnia SpOłeczna 197-65
TEATR POLSKI, Cęgielniania 27•
nr 191.96 w godz. od 10 do 12 u kierownika mu·
zeum p. Ajnenkla.
· d
SKS
czyły się zwycięstwem łodzian.
za'Paśniczy juniorów ZJe no.czone -:·
Tow. przeciwżebracze 277·62
DzU, ju.1ro i pojutrze o g-odz. 4-ej pp. przeclsta.
MUZEUM HISTORII 1 SZTUKI im. BARTOW dniach od 27 b.m. do 8 kwietnia od- W parku im. ks. Pon1atowsk1ego od
wienia dla młodziety szkolnej: ,,Majster i czeladnik" SZEWICZOW I WYSTAWA DARóW KAROLA
będzie się w Warszawie ('A'. Akademii yvy- byi się w ub. l!iedzielę strzelecki bieg na:
WINSZUJEMY.
i „Mettowy kawaler".
EISERTA (Plac Wolności 1) dostępne dla publi.~z.
Dztś i codziennie 0 godz. 8.30 wiecz. cieaZ11ca sięi nosCI w środy, czwartki, soboty i niedziela od go.
chow<mia Fizycznego na Bielan.ach) pierw przełaj organizowany przez Zw Strzelecki
jutro Oktawianowi
coro-z większym powochieniem wyborna komedia .~i dziuy . 10 do 3.
szy przedolimpijski obóz dla miotaczy, n~ Łódź-Miasto dla oddziałów I i Il.
. )
Wschód słońca 5.36
rabeau „Matka Natura" w reżyserii dyr. H. Moryc.11~·
MUZEUM PRZYRODNICZE (Park Sienkiew1który PZLA wyznaczył ogółem 28 zaw~dn1
Bieg wygrał Sobalski (ZS Zdrowie
Zachóc,l słońca 17.52
~iego a w wykcmimiu.: ~ywińskicj, Skrzy~łow~i~.i. en) otwarte w dui powszednie od g. 10 d-0 3 w nie.
ków z całego kraju. Z. lekkoatletó.w łod1. w czasie 7 .09 Drugie mie1"sce zajął OgóIliesiadcckiego, Buczynski.ego, E. Dąbro'Wskrcgo I m· dziele i święta od Il· 10 do 2.
•
Długość dnia 12.16
MUZEm.'
ET
O
kich zostali wyznaczeni: Orzelski z IKP, rek w czasie 7:10, a na dalszych przyby-1
nych.
,
r :.
' N GRAFICZNE (Piotrkowska
nr 104) czynne codziennie od g, IO do 3.
z Przybyło dnia 4.09
Lanae z Wimy i Owczarek z Sokoła.
(
J;
mety
Stach
7
:3,
Koch
7
:27
wszyscy
,
Tydzień 12
SALON SZTUK Pit:KNYCH KAROLA E:'!DE.
Poza tym w obozie wezmą udział: Oie- S Zdrowie) 5) Mertens 6) Wosimski (I od
GO, ul. Nawrot 8, tel. 153-55.
rntto Fiedoruk, W. Mikrut, Oburayk, DJ- diiał ZS)
RUCHOMA WYSTAWA ANTYALKOHOLOdzic,' Manugiewicz, Kaw~lewski, No~ako~
Startowało 18 zawodników.
WA w s~ole ,powszei:hnej przy ul. Drewnowskiej 88
p
WSt@ bezpłatny.
ski Huben Praski, Krygier II, Krygtersk.,
Długość trasy około 2 tys. mtr. o lie ;~ znacz
WYSTAWA OBRAZóW art..mal. M. SIEMl:'•·
Węglarczyk, Kordas, Lampe, Re~sińsk;, kończeniu
biegu pamiątkowe żetony wrę
UZ
Wszę zte 08
mozesz
S
li.~
• SKIEGO, ul. I'i<>trkowska m.
Łomocki, Burzyński, Kocot, Jaworski, Hof:
kom. Ostrowski.
·
„
t
·m W y
KupUJ·ą:e
PORADNIA UBEZPIECZE. .•_, „A w lokalu
man Mikosz, Walla i Wyrobek. Trenerami czył- zwycięzcom
Mielczarek (PTC) znany gracz paOW pocz OWY C
o
mocy 'K O e • ~ Pracowniczego Tow. Oświatowo • Kulturalnego im.
~bo~u będą pp.: Lokaj>ski i Ka.rol H~ff~an, . · k" t
· a zwolnienie ze swego
St. żerom...,gjego (Sienki-i~a 3{5) czynna w po1a111c ii podpisuj·e
o rzyrnac cleklc.rac1·ę
m
pom~
ro ot ny""'
ZieCIO
-> .
iaś kierowinikami pp.: Skla,d i Petk1ew1~z. b
kiubu
dla barw .łódz •
~··· gasz
~· I IC .
niedziałki od S· 7 do 9 wie.= PoradY. b ez!~atme.
2il.u. ,- - · - Pozyskany przez ŁKS przed nieUawn,rm cz~.§em _eiłkarz Wizenberg, który ktego
;;;;;;;;:;;;;;;;;iii:iii_iiiiiii_iiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiBii;iiiiiiii
· i,Y

Marusarzó"'"'na Helena
zdobyła tytuł mistrzyni Polski.
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Str. 6.

Gen. Syrowy
czaje si~ dobrze •••

Nowy · szef Hlinko\\'ców.

Czarodziejski oporni w oppncerzonej
soli.
•

REJESTROWANIE MYSLI LUDZKIEJ

-

uiawni najskrytsze taiemnice.1

W i.nstytucie neurobiologicznym Salpetiere w Paryżu zainstalowano w tych
dniach aparat do czytania.„ myśli ludzkich.
Trzeba bowiem wiedz i eć, że uczeni już od
szeregu lat pracują naci odkryciem tajemnicy mózgu.
Pierwsze próby fotografowania myś l i
ludzkich podjął kil.ka 1'.iat temu Berger, prze
prowadzając doświadczenie na kotach. Ażeby jednak dotrzeć do mózgu zwierzę
cia, uczony był zmuszony dokonać trepanacji czaszki na żywy m stworzeniu!
Doświadczenie udało się. Droga do odsłonięcia tajemnic mózgu stała otworem.
Ale nie s,posób było prze c i eż dokonywać
wiwisekcji na ludziach! Toteż długo mozolili s i ę psychiatrzy i fizycy, zanim udało
im
się skonstruować aparat, pozwalający
ienerat Syrowy rozmawia z niemieckim
bezbo l eśnie fotografować myśli Judzkie.
oficerefil na dziedzińcu zamku ~adczyń
Specjaliną salę zbudowano w instytucie
skiego.
w Salpetriere. Rodzaj opancerzonej kabi-

I ujwiększe lotnisko nu świecie
b uduje

oczywiście

Ameryka.

Albuquerque U. S. A. jest
Obecnie lotnisko to służyć będzie samobudowa największego i naj- lotom handlowym. W razie wojny jednak
lepszego lotniska w Stanach Zjedn.
służyć będzie za bazę lotniczą airmii USA
Lotnisko to, położone poza miastem położoną w odległości 600 mil od wybrze'.Albuquerque (stan New Mexico) posiada ży i w odległości 150 mil· od granicy meobecnie dwie bieżnie przeszło mile długo ksykańskiej. Największe bombowce armii
'ści. Lotnisko będzie stale powiększane i naj Stanów Zjednoczonych będą mogły patro'dłuższa bieżnia, według platnu, wynosić bę l ować wybrzeża Oceainu Spo!kojnego z teozie siedem mil. Będzie ona dwa razy więk go lotniSka. _
- - ;· ,·~ ;, !
sza od jakieykolwie'k bieżni w świecie .

na:

W mieście
ukończeniu

~-A

CLElłZ HITLl!llł

W WIEDlllU

ny, d os kona~.e izolowanej od wpływów zew n ętr znych . Pośrodku ustawiono specjalny
stół, na którym kładzie się „pacjenta". Do
jego skroni przykłada się dwa elektrody,
połączone ze specjalnym aparatem, od którego b i egną druty elektryczne do sąsiedniej
sali.
Tutaj znajduje s i ę inny aparat, podobny
trochę do odbiornika telewizyjnego. Prze:t
druty elektryc:one z opancerz.onej kabi.ny bie
gną tzw. fale Bergera, które utrwal ają się
automatycznie na specalnym papierze.
Po mozol:nych próbach udało s i ę wło 
skiem u profesorow.i Cazzari1ali dokonać sze
regu ciekawych doświadczeń.
„Pacenta" pozostawiono w zupełnym
spokoj u. W opancerzonej kabinie, oświetlo
nej czerwonym światłem, panowała idea·!-.
na cisza. „Pacjent" marzył, śnił, podczas
gdy fale Bergera pły.nęły równe, Sipokojne,
jednolite. Nagle ktoś nie postrzeżenie zbliżył się do człowieka, Jeżącego 111a stole.
- Pali się! - zawołał.
Myśli i uczucfa „.pacjenta", przerażo
nego pożarem, dokładni e zanotował aparat
w sąsiedniej sali.
Aparatem do .czytania myśli ludzkich
posługuje się często policja amerykańska,
przykładając elektrody do skroni przestęp
cy. Aparat odbiorczy zainsta.,owany jest na
stole sędziego śledczego.
Biada oskarżonemu, który skład a kłam
liwe zeznania. Najdrobniejsze pominięcie
się z prawdą, najlżejszy wysiłek myśl10!wy,
aby sędziego wprowadz·ić w błąd, ujaw1I1ia
natychmiast aparat odbiorczy.
Aparat, zainstalowany w instytucie :neu
rologicznym w Salpetriere, służyć ma celom leczn iczym. Lekarze s.podz.iewają się,
że ujawnienie myśH Judzi chorych psyc~icz
nie nienormai1nych, obłąka.ny-eh, parahty-

PODSŁUCHANE

ków, niedorozwiniętych itd. umoż l iwi leczenie nieszcz ęśliwy ch .
Uczeni starają się udoskonalić aparat
do czytania myśli ludzkich. Ale gdy wreszcie osiągną swój cel, człowiek nie będzie
mógł posiadać żadnych tajemnic. Bo nie
tylko my'li płynąć będą po fa lach Bergera,
ale najtaj:n.iejsze uczucia .
Sympatia i antypatia, oboj ętn ość, nienawiść, a nawet miłość staną się włas no
ścią ogółu.

Pocieszajmy s i ę myś-'. ią,
czekamy ty.eh czasów.

że moż e

nie do- J Mungasz, został następcą Sidara na ~t~:10wisku komendanta gwardii Hlinknwców.

Jad pszczół i ""ęźów -

leczy gruźlic~ i astm~.

Szereg doświadczeń i prób, przeprowadzonych na jadac'iJ zwierzęcych, czy to bę
dzie jad pszczoły, osy, szerszenia, czy też
żmii lub kobry, wskazuje na to, że działa
nie to'ksy<:z111e i terapeutyczne jest podobne
z czego należy wnioskować i o pod ubi e ń
stwie w składzie chemicz·nym.
Jald pszczeli od dawna był już st lS Owainy w lecznictwie domowym, jako skuteczny środ e'k na wszelkie bóle reumatyczne, artretyczne i newralgie wszelkiego rodzaju. Wspólne tym wszystkim jadom było działanie analogiczne czyli zn ieczul aj ą
ce. Osta1tnio zamvażon o, że konie po dawce Jadu żmii, po krótkotrwałej zresz tą reakcji, nadzwyczajnie się poprawiały, przybywały na wadze. Podobnie zauwa żono, że
ludzie po przebytej kuracji aintyreumatycznej, czy też antyartretycznej, d o~konale wy-

"7ęgrzy

gl<rdali i mieli ś wietn e samopoczucie. Potwierdzało to koncepcję Weichardta, że na
skutek ob ecności pewnych właściwych enzymów p owstają w jadach produkty rozpadu, aktywują ce protoplazmę. W os tatnich latach z powodzeniem zaczę to stosować iady zwierzęc e przy gruźli cy i astmie.
Co do składu chem i ~7.nC' g·:> tych jadów
panuje pogląd, że wł a ściwym skladniń:inn
jadu jest 1neurotcr.<syna, której obecność wy
korzystuje się w terapii jako czynni!< analgetyczny i szereg enzymów o różnoraki m
d z iałan iu na1 krew. Jedne z nich \1.1 ywołują
h emo l i zę krwi, inne p rzy śpies zają krzepnie
nie i im też przy.p isują zd o l ność aktywowania protoplazmy.
W jadach wężów, w s zczególności kobry ma przeważ ać czynnik neurotoksyczny.

na Rusi zakarpackiej,

· ...

RóżNICA.

- Jaka jest ró żnica między filmem niemym, radiem i rozb rojeftieim?
- Film niemy widzi s ię, ale nie słyszy,
radio słyszy się, ale nie widzi, a o rozbroj-eniu a11i się nie słyszy, ani się go nie
widzi.
T AKI LOS.
widzę! Satm piszesz na ma•szygdz ież j·est twoja maszyn is tika?

Co

nie? A
- Wyszła za
·-Za kogo?
- Za mnie.

m ąż.

MŁODYM MAŁŻEŃSTWIE.
Najdroższy wita młoda mężatka
powracającego z biura małżonka - musisz
iść dzisiaj na obia<l do restauracji. Wyobraź sobie, że nasza !kucharka naigle się

W

-

-

rozchorowała.

Po

odjeździe

z Czech kanclerz Hitler u,dr:tł się do Wiednia. Na zdjęciu widzimy go
honorową.
ustawioną
przed hotelem „Imperial"~
przed kompanią
„
.
•
~

~
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IP-0 usadowie!1'i1u się przy a~ugim stoJ.e nie n.akrytym
Arab przyniósł kiłkanaśde kufelków piwa. Było d•epłe i gorzkie jak piołun, pomimo t-0 Arabki
błyskawicznie op1różniły kuf!.e, nie p-o zostaw.iają1c n·a dni~
ani kropelki. Dawka zamówił drugą po1rcj1ę, a Cisz·oń poczęs~ował dziewczyny papierosami.
Gospodarz, wy:ko...
nawszy polecenie, usaidowił .na podium ki•lku miłodyich
Arahów, z osobliwyimi i·nstrurnentami w :r1ę1rn.
Była to
orkiestra. Muzykanci siedli n.a podlfl()dze, podwija~1ąie nogi pod siebie i rozpoczęli „koncert". Jękliwa, monotonna
mu zyka by.najmniej nie rozruszała Ciszenia i Dawki , natomia·st ożywiła dziewczyny. Jedna z nich najładniej.s za
i naj zgrabniejsza wstała nagl1e, szyibko zrziuciła swoje
szatki i naga stanęł.a na podium. Jednocześnie muzykainci
uderzy;l·i mocni·ej w struny i poczęli :najpierw ci.cho, a potem gfośniej śpi ewać.
Smukła tancerka, w talct he znaid ziejnie monotonnej
melodii zac zęła wyk o nywać najpi.erw dziwne ruchy ręko
ma, naśladuj ąc nimi do złudzenia pełz ani e węża, po czym
j ęła trzą ść biustem, jakby w ataku febry.
Jednocześnie
nogi „u·d eptywały" w j•ednym miejscu podło gę.
Dawk.a po chylił się do Ciszonia i s zepn ął mu <lo ucha:
- To warto wb a·czyć . Ory.gina.Jny „dans·e d1u ventre"
- tani ec brzucha. Tancerce Ma imię Fatma. Je.st ona jedn ą z najlepszych tancerek w dzi·el.nicy .arabskiej.
Tymczasem rytm melodii stawa1 si ę coraz szybszy.
Fatm a podni·econa zawodzeniem mu zykantów padł.a na
kolana i z podniesionymi rękoma poc zęła za tac z ać górną
cz~ścią c iała coraz to wi ęk sze koł a . NagJ.e zerwał a s ię na
równe nogi. Na jej śni a1dej twarzy m al ow a ło się wyraźn i e skupienie. Muzyka nci moc niĘ:.j ud erzy,!i ręk oma w naserwetą, o·p asły

PlllłTRETY

A dl1aczego nie ugotowałaś sama
obiadu?
- Włalśnie u gotowałam I Kucharka
.
·:
pierwsza go zjadła„.

Ludność

karpato - ruska wita owacyjnie wkraczające na teren Rusi Węgierskiej
wojska węgierskie.

cłągniętą skórę bębnów. Był t<> punkt k·uilminacyjny tań
ca, bowi.em tan<:·erka, j aik koń spięfy ostrogą, skoczyła naprzód i S.P,ló·tiłszy ręce nad głową z.acz·ęła w takt bębna
p01ru·sza.ć biodrami.
Jaki·ś 11iiesamowHy werbel i krótki
urywa•ny hiuk bębnów przerwał te dziwne dngawlki. Jes zcze kHka dzi1kich pląsów i Arabka zakończyła swój taniec.
rosyp.ały się oklaski, których równ i eż nie s z czę dził
ani Ciszoń, ani Dawlka. Ta•ncerka wróciła do k h s tołu
z oznakami wyiraźnego zmęczenia. Mimo to uparcie spGglądała n1a Ciszonia. W jej dem1nych jak toń Morskiego
Oka ź.renkach mi1go tały błyski pożądania. Cis zoń p oczuł
się nieswojo.
- Ohod:źmy j1Uż s-zep1nął do towarzysza - jest d ośś
późno, a poza tym na1dmia1
r wraireń zmę<:zyił mnie ni•eco.
Dawka sk,~nął głową i si-ęgnął do ki·eszeni. Up rze dził
go jednak Ciszoń i r7ludł qziewczyinom b ankno t stufrankowy za towarzystwo.

- To dla wszystkich - r.zekł - podzielcie si·ę.
Banknot chwyciła tancerka i posł a wszy cału sa rę'ką
Ciszoniowi uci ek~a. Za nią pobiegły inne z głoś nym chichotem i piskiem.
Ciszoń wzi ąws zy pod rękę Dawlkę wys zedł z nim na
uli cę.
Gdy się znaleźli przy głiówn ej bramie zau wa·żyli
shat·niika train.cuskiego, goniącego z bambusową lask ą
w ręku, rozhasane mieszkanki oousbiiru.
- Czas spoczynku nocnego - po i nfor m ow ał Daw'krt
- faska bambusowa czasem n:i.i·Jepiej przemawia do rozumu tych istot.

- -- - - - - - - - - ..

Dawka ok azał si•ę nieoc·enionym towarzyszem. Zdają c
sobie dokfa.dni·e sprawę z sytuacji Ciszonia wynaj.d.ywat
najróżnorodn i•ej-sze rozrywki,
aby .go wyrwać z kręgu
smutnej rzoczywis tości. zatamować przypływ zły.eh my śli.
Ciszoniowi we diwój1k ę był.o jakoś raźniej, toteż ohętni e
pozwoH~ SQlbą kierować . Programy dnia u k~adano zazwyczaj rano po śn i ad.aniu, przyrządzanym przez gościnnego
go·spo.darza. Cis z.oń mies zkał zaledwie jedną dobę w hotel u, po n ie w aż Dawka zajmując prywatnie dwa pokoj•e,
zmusi ł go do zamieszkania u niego. Co prawda długo musi ał perswadować Ciszoniowi, który wreszcie uległ.
po dniu . Ci sz.oń cor.az c zęśde,i
na kailendarz, !'la kt-Orym Dawka pod1kreśhł
czerwonym ołówkiem datę wyjazd u. Nie chcąc rob i ć zawodu koledze energkznie zabr.ał si ę do likwidowania
wszystkirch swych spraw, aby u niknąć ewentualnoś ci odłożen i a 1_ -~minu z Ca·sablanki, co przy nerwowości Ciszonia, m ogłoby go z powu-otcm pchnąć w obj ęcia krańcowe;
apatii.
I tak

scth0tdz ił dzień

sp oglądał

Któregoś

sta

dnia po

krzyknął we s·oło

połu dniu, Dawka wróciwszy z miaod prog.u do Ciszonia, czytają:ego

jakąś 1książkę.

-

Hej, Zy1g,

ju~ro s.p ~Clzimy

mil>e dzie11.

Bo co się s tało, Maryś? - zapytał spokojnie Cinie p odinos ząc oczu ·n.a Dawkę.
- E·h, Zy1g, ty j1ak fi1lozof. Nic cię nie wyprowadza od
pewnego czasu z równowagi. Zamknij ks iążkę i posłuchaj.
Znam bardzo dobrze pewnego oficera francuski·ego, stacjonowanego w Casablam:e. D ziś go przypadkowo spotkałem na ulicy i w~obra1ź sobie, kupił śliczne auto.„
-

s zoń ,

------------------------------------------·----------------------------------------------------------~~,.~:;:e~~~,@~
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. ....,.......,_______________________________

Redaktorzy: naczelny i d ziału politycznego - Francis zek Probst; działu krajoweg~ i .loka ~1nego - Roman Furmański;. działu
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samy~ ~zasie
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nasze panie i gospodynie
domu
ten oklepany frazes z ust
ekspedientów i kupców.
jakże często pod wpływem tego właśnie powiedzenia dana klientka ustępuje,
wierząc że rzeczywiście dla niej i tylko
dla niej kupiec ,,wyjątkowo obniżył cenę".
Jak przedstawia się ta „wyjątkowa cena" w świetle prawdy kalkulacyjnej? Zastanówmy się pokrótce nad tym.
Zarobkiem urzędnika jest jego pensja.
Zarobkiem robotnika jest jego praca tygodniowa lub dzienna. Zarobkiem kupca
jest różnica między jego ceną zakupu, or:iz
kosztami jego składu, a ceną towaru, po
kt•órej kupiec sprzeda go temu, kto go
potrzebuje.
jakże śmiesznym jest taki kupiec, któremu klient dyktuje cenę towaru. Przecież
żaden klient nie może znać dokładnie, a
.· · nie
· moze
· t ego wie·
nawe t w przy bi 1zen1u
dzieć, ile wynoszą koszty handlowe da11e·
go kupca. Nawet gdy klient wie, po jakiej
cC.nie kupiec nabywa dany towar u fabrykanta lub hurtownika - nigdy nie może
wiedzieć, ile wynoszą wtasne wydatki da
·
nego kupca na prowadzenie i dzierżawę
składu, opłatę personelu, oświetlenie, podatki różne, bankowe długi i tak dalej i
tak dalej.
Maty skład - będzie miał zwykle
mniejsze koszty, ale i to nie zawsze. Nieraz bardzo wielki skład ma mniejsze wy-

,„...„ ...„„„„••
~ itdź 1

tel.

Poc:iqą

J:>iotrkowska 16
101-01 i 266·50

zapasowy"

datki handlowe,
ma wielki obrót 1 ' '
czyli w tym
sprzedaje
w.ęcej ~owaru, an1żeh mały skład. Dlatego'---też zasada stałych cen nie znaczy: rÓW!lt!
w spokoju i skupieniu spełnia się jedna cyzą, ale mogła ona być spisywana tylko
ceny na ten sam towar u wszystkich kup- z. podstawowych prac prawodawczych: uje 1przed ślubem.
. .
.
. ..
ców, lecz znaczy: cena raz wyznaczona dnolicenia prawa majątkowego dla mał-1
W nowym prOJe!kc1e mozna sp1sac in.terptzez kupca na dany towar jest stalą i rów żoników. jest to sprawa, która powinna za- cyzę i po ślttbie, z tym i.ednak warun~1e111,
r:ą dla każdego kupującego w danym skła- interesować wszystkich: jeśli nie samych 1że sąd ją wówczas zatw1erctz~, aby. n!e by
dzic.
małżonków, to ich spadkobierców, a także ło nadużyć w stosunku do w1erzyc1el!, np.
Każdy przecież zrozumie łatwo tę praw dłużników i wierzycieli małżeńskiego mai- fikcyjnego przepisania majątku na żon~ .
dę że kupiec, który kalkuluje raz tak, raz jątku. Należy zatem poznać niezwykle cie- 1
Całkowicie orygi~alnym P?mysłem polski.~
1
inaczej 1 rnwe szczegóły projektu nowego prawa ma go prawodawcy 1cst „maiątek zapasowy
kalkuluje dowolnie.
jątkowerro dla małżonków nieznane w ża- instytucja, stworzona w specjalnej trosce o
Sam nie zna swoich kosztów. że kupiec, dnym i;nym prawodawstwie.
~yt. rodzin~. Ma ona być z.abezpiec.zeniem
który robi „wyjątki", co prawda uprzew:PrzrdP ,„~z:rstkim intercyz-i , czyi; u 1110 _ Z)'.Cl~ :odzi~nego od n_1edagcych się prze
lejowuje jednego, ale krzywdzi drugiego wa przed~lubna. Dotychczas małżonkowie wb 1d~i)ec zn;iadn C!ko~o~zcznych (f1~~· bezroklienta.
mieli duża swobode w układaniu swych sto ?c1a , a 1.e noczes~1e rez~n~a .111ans.owa,
Tymczasem solidny kupiec może mieć sunków majatkowy.ch, posługując się inter- ?1epodlcga1Hc.a zb~cm, obctązemu, an! za1'edną cenę na tę samą ilość towaru,
•
1ęcm za• • dl11g1.
moze utvlko
J
d Maiątek
ł zapasowy
k
·
te~o
samego
~atunku
i
rodzai·u.
Przecież
stanow1c
je
en
z
ma
żon
ów
ze
swego
m1e
~
~
b
inaczei· kupiec czyniący wy1'ątki - rozda- BóLE ARTRETYCZNE. RElJMATYCZNE nia,
· · ądź oboje małżonkowie
i..
t z wspólnego
·
wałby podarki! - z czego? - z własne 0
D"o · podagryczne naJwięcej dokuczaja na zmianę
.
mienia,
może
też
on
t•yć
us
.:mowwny przez
b
oogody, w czasie zimna słoty i ·niepog9dy. oso ę trzecią, która robi darowiznę lu b zaL..
zarobku. A to jest i nielogiczne
Nieznośnymi wtedy staią sie. b?le w ko~c1~~h pis. Majątek zapasowy może być wreszcie
i nieprawdziwe.
i stawach. powstają obrzm1em.a, a m_1ęsn~e ustanowion~ w razie rozwodu, jeśli na małNikt nie może na dłuższą metę czasu nrzv najmniejszym nawet nacisku sta1a s!ę żonku ciąży obowiązek utrzymania rodziny.
rozdawać podarków. Albo bowiem nie za bolesne Chodzenie a nawet poruszanie się
W
bywa utrudnione. Cierpienia te powstają
żadnyim wypadku wartość całego ma
płaci za towar fabrykantowi, albo perso[}e wskutek
nagromadzenia sie w ustroju kw~- jątku zapasowego na rzecz jednej rodziny
!owi i właścicielowi domu, albo Skarbowi su moczowego i jeżeli nie beda racjonaln!e nie może przekraczać w chwioli usta·nowiePa11stwa.
zwalczane będą się zwi ększać, aż wreszcie nia 15.000 zł, ale po tem może być dow'.))Przecież dochodem kupca jest dopiero na stałe przykują do łóżka.
·
· k
Ut
· ·
·
·
W takich wynadkach stosu1·e sie wewnętrz n.ie powię sza•na. s anowieme go me naróżnica między ceną zakupu i wlasnyn11 ny lek „UREMOSAN" _ Gąseckiego, ~.tó~y rusza dotychczasowych pr.aw wierzycieli,
wydatkami składowymi, a ceną, po której rozpu~zczając kwas moczowy w organizmie jakkolwiek nie podlega on egzekucji. W za
sprzeda towar. Dopiero z tej różnicy czer- wywołuie wydzielanie się takowego wraz z sadzie majątek zapasowy jest ni·etykalny, aż
pie kupiec dochody na swoje utrzymanie moczem i współdziała z ustrojem w watce do czasu, gdy sąd zezwoli na użvcie go dh
•
• 1
•
kl d
iego z artretyzmem. reumatvzmern, podagrą,
J
I pow1ę.{szame s a u.
kamica nerkową, złą przemianą materii itp. utrzymania rodziny, wyposażęnia dziecka
UREMOSAN _ Gąseckiego do nabycia Hp. Charakter zapasowy traci dopiero w
Metoda „wyjątkowej ceny" 'dla każdego prawie klienta, to metoda nierzetelna. w apfckach .
razie śmierci właścicieli. Powstaje - przez
wpis do księgi rządów małżeńskich. I to

popularny

KATOWIC

· zb'ó
· · ·
Spontamcz.na a k CJa
1 r.k.1 p1emęzneJ
na budowę ściigacza Okręgu Łódzkiego im.
Wicepremiera E. Kwiatko:"skiego objęia
wszystkie stany. Nie ma dma„ aby P. K. O.
nie n-0towała wpłat na konto n:. _42008, prz~
znaczonych na budowę Polsk1e1 Marynarki

,

·

Członłkowie Obozu Narodowego podnosili ~westi: dotyc~~ce korzys~ania z urzą~
?zen .Iec.zn1czych 1 m~ych, a i:u.~d~~ ln~~m1
1 szpitali przez _htdnosć c~rz7sci1anską 1 zydO\~sk_ą, kwes.he zatrudme_ma w tego rodza1u mstytuciach żydów 1 t P: . .
.
Na tym tle doszło do powazneJ wym1any słów między reprezent.~nt~mi Qbozu :'-larodowego, a. prez: K"'."aip1nskim.
Wszystkie W!110skl zgłoszone przez ra~nych _z 9bozt~ r:-iarodowego . "! ~prawie
ust-O$Unkowan1w.-s1ę Zarządu M1~1sk1~.G do
ż~dów zostały o~rzl!cone .....:... ~rpę?zy mny~1 odrzucono wmos~k ? _skresleme z bu?zetu kwoty, :" wyso.cosc1 93 tys. zlotych
przeznaczonej na zwrot kosztów za chorych
w szpitalu im. maiż. Póznatńskich.
Preliminarze działów: Przedsiębiorstw
Miejskich i Popieranie przemysłu i 'handlu
AJ flf
niemal.
.
.
kobiece
Dzrs odbędzie się piąte ikole1ne postedz.~
T
127-84 nie Komisji Finansowo-Budżetowej.
cl.
-

Za ~rei€_ Ot!,łosz~ń
Dr •ed .M. R UNDSZT
rt:łla.IU;Ja •Ił: 8dPO'Wift.lłil
akuszeria ł Choroby

Dr K L I N O E R

przyję~~

be~ d~skusji.

Również

większe wpływy

P R Z E J A Z D 17

Heary k Ziemkewski

6-.go Sierpnia 2.

Telefon 118-33.

Przyjmuje od 9 - 12 I 3 - 9 wiecz.
w niedziele i święta od 9 - 12 w poł.

1'1. fil Il Z f Ił
ChorOby skórne i weneryczne.

Dr med

Tel. 185-49.
ZACHODNIA 64.
P
· ·
2
ct
•
rzy1muje od 12 l O 7 - 8.30 w1ec:z;.
w niedziele i święta od 10- 12 w J>Oł.

cliOl'Oby

•

AKUSZl!R·OINEKOL00

Tel. 213-18.

;>nyJ111uje od 8 - 9.30 r. od 5.30 - 9 w.
.,, niedziele i święta od 9 - 12 w Poł.

Dr •••..l EDWARD REJCHER
Specjał.

chorób Skórn. weneryczn. i seksuałn.
Leczeaie promitnłami Rentgeaa.

POLUDNIOWA 28, łeł, 201-łS
· przyjmuje od 8 - 11 rano i od 5 - 8 wiecz.
w niedzielę I łwięta od g - 12 w l>Oł.

ul. ANDRZEJA 4.
.
przyimuje od 10 -

l'lll
•

Spec.. chor. wenerycznych i skórnych
Przyjmuje od ,. 1-3 i 5-9 wiecz.
Niedziele I świeta 9-12 w poi.
UL. .t>IOTRKOWSKA 99.

Dr B OrnSi...,I• n owa

od 9
6
do 4 I od kobieta
O<I
'·8pn7jmvj11
do ' w.,
w niedz.
- t Jp. d.
p.
Panie
• lekarz.
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będzieszgolenia
ut.y"' al P1edyn1e
mydło do
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nomena~·nemu doradcy życia Jasnowidzowi Prof.
Dżami, Kraków. Urz~dnicza 42/26., Skrytka 169.
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PRYWATNA PRZYCHODNIA

WENEROLOGICZNA
leczenie cboró!J wenerycznych I skórnych

il>

płynem L U N A

DD.lłJla(

,Telef. 228-92
.
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12 1 od 4 - 8 wiecz.
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Łodzi,

NOCNE

DYŻURY APTEK.

zł.

zaś

brano
45,40 gr. i obecnie
notujemy
nowy radosny fakt. W tym szlachetnym wy
ścigu nie pozostała w tyle „Szkoła Pracy"
gdzie podczas akademii ku czci
Polski zebrano zł. 110.- na ścigacz im.
Wicepremiera E. Kwiatkowskiego. Czyż nie
podeszające to fakty, będ'lce wyrazem zro
zumienia, iż mocarstwowość lądowa P olski
mu!>i być również ugruntowana J~j mocarstwowością morską? Dzieci wymienionych
szkół powszechnych zasłużyły na pochw.a-

Marszałków

łę.

• 61

L. Sterkel, J,imanowskirgo 37, Sz. Jankielewicz
- - . _ _ Stary R ynek 9, 1'. Stanielcwic,;, Pomorska 91, A. Bor
kowski .Zawad~ka 45, B. Głtlehowski Narutowicza 6,
udoskona1one
H amburg i S.ka,
50, L.
Piotr
Łódź 9, Sę- St.
kowska
.
307

I

Główna

Celem ucz~zcnia pamięci poległych w walkc..ch o niepodległość Polski uczniów gimnazjum
Sw. Marii
w Poznaniu
nii.ei podpisani wszystkich interesowanych a prze
<le wszystkim rodziny, krewnych i znajomych
polci;lych o vodan e bliższych szczegółów pisem
:de dyrektorowi gimnazjum Sw. Marii Magdaleny w Poznaniu - Plac Bernardyński 6 w term'nie możliwie najkrótszym.
W zawiadomieniach uprasza s1'e pod ac' ·. 1)
imit, i nazwisko Poległego; 2) w którym roku
opuści! gimnazjum; 3) w jakiej polskiej forma:::ii wojskowej służy!; 4) gdzie i kiedy po'.·egl
w wojsku poiskim oraz ciekawe dane z jego
ts·<:ia.
Wszystkie polskie czasopisma prosimy o
przeJruk niniejszej odezwy.
Za Tymczasowy Komitet uczczenia pamięci
poległych uczniów gimnazjum Sw. Marii Magda
ieny w Poznaniu. - Prezy<lium: Cyryl Ratajski.
Prof. Leon Skórnicki. Ka-

l\1agd~eny

upraszają

~~~~r;a~~~fi~·sk~s.

aJ Nocy ilzisiej§Zej dyż1u:ui11 apteki:

I

~
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N a po dk res.ente
„
· zas uguie
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cuchu ofiar coraz częściej przejaw i ają się ogniwa ufundowane pr~ez młodzież szk.olną."
Po sz;kole pow_s~echnei Nr. 62 \~ ~odz1, kto
ra .zebrała na sc1~acz zł. 70.- 1_d~1e z kolei
szkoła nr. 87 gdzie na budowę sc1gacza ze-

ZEBRANll! PODOFICERÓW

Na ))Odstawie &32 punkt a) Zarząd Kola
Podoficerów Rezerwy w
zwoluje nadzwyczajne walne zebranie członków
Kola na dzień 26 marca 1939 r. (niedziela) na
godz. lo rano w I terminie, a na godz. 10.30 w
drugim terminie, które od·będ21ie się w lokalu
Związku przy ~!·. kpt._ pil. Żwirki 8, z następuiącym porządkiem <lz1ennrm:
Z·..;mienie,
. .
.
wy bó r vrzew od mczącego
ze bra1r.ia, dSCsorów i sekretarza, sprawozdanie władz
Kola 1 Komisji Rewizyjnej, WYbór nowych
wIadz Kola.
Za~ząd Koia OZPR w Łodzi przypomina, że
01.:lonkowie, którzy nie od.powiadają wYmogom
statutu &14 punkt b, e, f, tj. nie mających uregulowanych s·kładek członkowskich, pozbawieni
są prawa udziału w Walnym Zgromadzeniu.

mAGLł:.
ącznc, Kapczyński,
motorowe,
choroby kOb1ece ł akuszeria
•
Poradnia Weneroiogic:tna
po!eca Bolesław
P O W R O CI L A Tel. 134-90.
PIOTRKOWSKA 45' tel . 147-44
tlz1owska 16 (obok Zgierskiej 122).
sRóDMIEJSKA 29.
:'rzyJmuJe od 10 _. 12 1 od 3 - 8 wie.::.:. I Leczn. cbor, wencr„ skórnych I seksualnych SZWACZKI do szycia krawatów potrzebne.
,
Kobiety t dzieci przyjmuje kobieta-lekarz.
Ofer ty do „i..c
.., Ita" p od „li. z.„
CHORYCH na p AR AL I Z
Czynna od 9 rano do 9 wiecz.
REUMATYZM,ARTRETYZM
PORADA ł iL
5 ZŁ TRWAŁA ondulacja, trwały wałek 3 zł. ·
„Czesław", Kilińskiego 199. Tel. 193-24,
róg
i inne dolegliwości masuje skutecznnie. Po. .
Senatorskiej.
siadam licze podziękowania od wdzięc znych OTOMANY, garderoby, tapczany, '·ezank1,
krze· I
.
---·--·chorych. Rutynowany masażys ta z praktyką s~a..stoły, biurka, stoliki radiowe .~~rz7dam ta· BYŁY PRACOWNIK firmy ,,Zygmunt" Grab~ ·
zdrojowa w Ciechocinku. Ceny p~y stępne. Pio 1, na. do_~odnych warunkach. K1hnsk1ego 160, wa 9, zawiadamia Sz. .Klientele, iż z dniem 20 I
4. li O l ~ I ?.l § . ft I
Przezdziech
marca rb. pracuję w zakładzie fryzjerskim I
tódź, ul, Li111anowskic~;o Nr. 28, tel. 269-43. - · -- -,,Czesław", Łódź, Ki'·ińskieiw 199, tel. 193-24·
ZWYC!Ęż\'SZ!!t Znając swó_i osobisty horo. Wladrslaw Nowakowski.
IP
•
skop. - zc!obedzicsz pożądaną miłość. Dobro
cyt przy ni esie Ci szcześl iwy numer losu. Na- ZAJĄCE, Baranki, Jaja, ~wic;conki, BombonierSpec. chorół> wener. skórnych I seksualnych deśli i dat~ urodzenia. Znaczków nie załączaj. ki, Sek acze, Torty, oraz wszelkie wyroby czeAdresować: Womouth, Kraków, Straszew- kcladowe i cukiernicze w wielkim wyborze po
NARUTOWICZA 9, fr. II piętro
skiego 25.
1cenach fabrycznych poleca ,,Palermo" wł. Karol
Tel. 128·98 P.1'2>'..imttlo ® M I ~ ~=SJ.30 lY.·
. ....-.....- __
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. ~ehll!an, L.Q;I.J l!l. Qłi~.pa. 49. tl!Ht = Detal! ..

H, ROZANER

WALNE

- -- - - - - .
A:OtODilfJ6'ZW'lll
SZUKASZ
zadowolenia _ szczęścia _ miłości I
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sób, ktiórych stosunki majątkowe ujawnio no w księgach. Majątek zapasowy, równie
jak i księga rządów małżeńskich, mają na
celu p rzede wszystkim ochronę sfer ekonomicznie słabszych i nie są instytucjami przy
musowymi, lecz dowolnymi. Ułatwiają rodzinie zabezpieczenie bytu i korzystne zużytkowan i e mienia.
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Dr med NITECKI Dr
'Jl DEL I,
J N ł"'*«e.
moczopłeiowe.
·
weaetyC2fte i
.NAW.KOT 32, front I piętro.

księgi rządów małżeńskich.
Ks ięga rządów małżei1skich jest jawn1.
to znaczy każdy może ją obejrzeć, tak jak
księgę hipoteczną. Każdą zm ianę prawną
w stosunkach majątkowych małżonków sąd
wpisuje do ks ięgi. Władze mogą dla celów
informacyjnych ogłaszać drugiem wykaz o-

PIElłUJZ'ł

Wojennej.
admin·istracje wszystkich pism wychDdzących na terenie Lodzi
POMORSKA 1•
notują codziennie na szpaltach w rubryce
ofiar drobne i
na ten cel.
04
Spec. chorób wenerycznych, 1eksualnych i skórnych
Prz:rJmufe od "· S-lO ' ł
'4--8 w.
J
N ic dziwnego ... Do pierwszego września,
(włosów) PRZEPROWAOZIL SIF; NA ~;.~f~D Dr med WAND..\ (Z4B4N POSZUKlWANA bieliźniarka z umiejętnością . ni~ l!cząc ma~ca, pozostało nam tylko pięć
132·21
·
Spec. chorób dzieci
SZJ'';ia. bie:·izny damskiej, meskiei, pościelowej mies1ęc_Y •. w ciągu których ~ot:zebna na. b.u
POWRoCIL
mieszka obecnie
stroineJ na okręt.ce. Wymagana długoletnia prak dowę sc1gacza kwota musi się całkowicie
Przyjmuje od 5- 9-11 1 od 6-3 wie<"a.
PIOTRKOWS!{A 203-5,
tel. 266-75. tyika. Pracownia bielizny: Plawnerowa, Łódź, zaokrąglić, co będzie najlepszym dowod em
. przy1m. c;>d 3 - 4 po poł..
Ogrodowa Nr 8.
iż społeczeństwo łódzkie i województwa
• łódzkiego zdało egzamin ofiarnDści celuj· :1Porad ma dla memowlą.t: wtorki i piątki STEFANIA 1. J.ozera Grab'1szewsk'ie przepraSMJą
••tł
-:
Melanię Bujne>wfoz za obraZliwe słowa
pod jej CO
Choroby weneryczne, moczopłciowe l skórne

Dr

jest znowu instytucja nieznana na przew:iżającym obszarze Polski (istnieje w wojew .
zachodnich.
Każdy z małżonków może zażądać ujaw
nienia przez wpis do księgi małżeński<.:h
swych s tos·unków majątkowych. Wpisu dokonywa się w księdze sądu grodzkiego miej
sca zamieszkania małżonków; dokumenty,
będące podstawą wpisu,
przechowywa ·~e
bę<lią w osobnych aktach, jako załączniki

[lWarle ~Hie~lHie
Koml~ii jo~i~lo,a-linanHwei Dzieci zasłużyły na pochwalę.
Rady M1e1sk1e1.
·
ł
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ŁóDź dnia 21 marca.
Wczoraj w godzinach wieczorawych odbyło się pod przewodnictwem
prez. Kwapińskiego 4-te z kolei posiedzcnie . Komisji Finansowo-Budżetowej, poświęcone rozpatrywaniu preliminarza budI/4 - 3/4
Cena zł 11,60
żetowego Zarządu Miejskiego na rok admiz miejscami do leżenia.
nistracyjny ·1 939/40.
Na posiedzeniu wczorajszym przepraWycieczki
cowano
działy: Zdrowia Publicznego,
k•18
_
PrzedsiębiorHwa Miejskie i Popieranie
I lll9111
przemysłu i ł}Ąndlu, działów - -Opieki Spo
i""wyjazdy
łQcznej i Oświaty nie przedyskutowano.
indywidualne
Największa i najdłuższa dyskusja tozaqrunicą
czyła się przy omawianiu działu - Zdro' • ' • • • • • • • • • • • • • .J \wie Publiczne.
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Zapisy i informacje:

WAGONS-LITS l COOK, Pło1rkowska se, tel.
ae eu:aa uc@m...am.Jaa212t.....,,;1 "

110-10.
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Naczelny Wódz Marszałek śmigły-Rydz w towarzystwie ministra Spraw Wojskowych
gen. Kasprzyckiego i generalicji oddaje hołd pamięci Marszałka Józefa Piłsudskie
go po złożeniu wieńca aa stopniach Belwederu.
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szwaarł!m.

Prezydium Obozu Zjednoczenia Narodowego z gen. Skwarczyńskim na czele, składa
hołd w Betwederre.
Na zdjęciu: Loża królewska podczas światowych mistrzostw ping-pongowych w
Kairze. Od lewej strony siedzą: Książę Abbas Hałim, król Faruk, następca tronu Iranu,
premier Mohammed Mahmoud Pasza i ambasador Iranu w Egipcie.

PlłZE"'6WIElliE D. DlłliZYDEllTA Ił• D.

~arszalek

1

Małżonka Marszałka Edwarda śmigłego-Ry
dza w towarzystwie generałowej Stachiewiczowej opuszcza Belweder po nabożeństwie żałobnym za duszę Marszałka

Pelain w Hisz11anii.

Powitanie pierwszego ambasadora Francji przy rządzie gen. Franco Mnrszałka Pe·
tain (na prawo) przez przedstawicieli Hi szp!lnii narodowej na granicy francuskohiszpań skiej.

Echa

pobyłłu lł:itłera

-w Pradze.

Piłsudskiego.
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Rezerwisia lQ nie tylko b-,..
Reirerwista to
również żołnierz dzisieiny w czasach pracy pokoiowef.
to !olnietz jutra w chwili wojny.
Wszyscy do szeregów ZWIĄZKU
REZERWISTÓW!
ły żołnierz.

Ewa Curie w Nowym Jorku

Dowódca O.K. gen. Wieczorkiewicz wita przy sztandarze węgierskim na wspólnej
granicy w Siankach węgierskiego generała-majora Ferencz-Szambathely.

Ministłr S~lter

w Warszawif.

Hitler przyjmuje p rzed Hradczynem niemieckich studentów z Pragi.

,

/ZGl.llZCZA ICA•A••ISICIEGO HOTDLU.
II
I
I

I
I
I

I
I

I

Córka naszej słynnej rodaczki Marii CurieSkłodowskiej, panna Ewa Curie przybyła
D0 Warszawy przybył minister Spraw Zagranicznych Estonii Karol Selter, wrat do Nowego Jorku, skąd samolot~ udała W mieście Halifax (Kanada) dokąd przybijają nasze motor?wce .„Pi.łsudski" i „Baz małżonką. Min. Selter zatrzymał .się w Warszawie na jeden dzień, po cz~m odjeż- się do Sa!1 Frandsko. Panna Curie ~ ~ tory" w drodze do Sfanów Zjednoczonych, spłoną! doszczętnie. w1elk1 hOtel „Q?et;ndża do Bud"pesztu Na zdjeciu _:_ Powita nie min. Seltera na dworcu kote1owym w J i.aproszeme amerykańskich or~anizacyJ · • !19ł..!l", Pożar tak szybko s~ę. rozs~erz:tł, . że 35 os:?b .si:tonęło zywcem. Na zdjęciu:
warszawie.".Na ora~vo -- oo;eł Estonii młn. Markus, na lewo - poseł Króles~ W~· biecych wygł~~anach ~J:.·~.~.u
~t;„ . •„ F.,;I(~ '"·. • •. „
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