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gazet
Francj·a . przy.g otowana do wojny..Dar sprzedawców
dla
armii„

„Niemieckie ·ta·nki s~ tragicznie tandetae"
Opinia francuskiego generała Dufieux. -

-

PARYŻ, 28.3. (Wywiad własnego ko-1

respodenta). _. Generał Dufieux jest jednym z najlepszych fachowców wojskowych.
Uda!em się do apartamentu, jaki ge~:raf Dufieux zajmuje w pobli~u Ecole M1lttai re.
- Panie generale - zaczął~m - c~y
zechce pan powiedzieć polskim czytelmkom jaki jest obecny stadi·ng armii francuskief?
- z całą stanowczością mogę panu o1 f
świa?~zyć, że. pod. wzgl.ędem 'mora' e _izyczneJ 1 psychicznej armia francusika nigdy
jeszcze nie była tak silna. Proszę mi wierzyć, że to nie są frazesy, obliiczone na pro
pagandę zagraniczną. Mieliśmy duże trudności z naszym 1-0tnic~e~, ostatnio · p_oc:y

LINIE MAGINOTA I ZVGFRYD~. .
- Czy mógłby pan g:nerał ro~w1ac legendę, stworzoną przez niektóre P!sn:ia k_orr._unistyczne? Usiło.wały one wmowić~ ~e
Niemcy, po zdob~ciu Sud_etów, pozna~! Ja~
koby na podstawie tamteiszych fortyf!tkacp
tajemnicę linii Maginota. Czy to praw~a?
- To. są ocz~wis~e bzdury., Po p_1·e:wsze czesk1,e fortyfrkacie. były tylko m1matu
-rą w porownamu z hnią !"\agmot~, a po
. cmgie - _mówmy ot~~.rcie --;-- Niemcy od
dawna znag zasady lm11 MagLnota, tak sa· k
r · z gfryda ' i .tak sa
mo, i.a my znamy mię Y..
· hmo, 1ak w roku 1914 znahsmy pl.a.ny 1c
słynnych fortyfikacy1 pod Metzem. Nie na
tym przecież polega tajemnica!

·

ARMIA NIEMIECKA.
- Jaką pomoc oka~ać może .Anglia i _„ ,
Czy,
zdaniem pana generała, s i~a
Stany Zjednoczone w razie wojny?
bojowa
armii
niemieckiej jest dzisiaj 'wię k
_ Pomoc tych państw ,postawić należy
sza,
an i żeli w roku 1914?
na zupełnie odmiennej p!aszczyźnie, t·J
- Przyzn>am otwarcie, że nie mogę
też zacznę od Anglii. Pomoc angielska n:i
odpowiedzieć
na to pytanie. W obecnej
morzu i w powietrzu zaważy potężnie.
w·oj-nie
duży cięża r w prowadzeniu walk
A1nglicy poczynili olbrzymie wysiłki.
spadłby na broń au tomatyczną, wojska
zmotoryzowane, samochody pancerne, czo!
- A Stany Zjednoczone
- Ze strony Stanów Zjednoczonych gi, lotnictwo. Jeden fakt mogę jiednak
stwier·dzić bez wahania: w 'dziedzi,nie czoł
d
należY, lictzyć ~rzede wszWyst~im na ostat- gów Francja jest bezkonkurencyjna i niewę sprzę u woiennego.
01enny sprzę zwyciężona. Mamy w tej materii ·daleko
amerykański 1·est zresztą tdoskonaly, o
wiirksze doświadczenie, aniżeli Ni.emcy, po
k ł
. . d
. d
~zym yrze ?na em się nie awno, zwie za- za tym, jak znowu przekonał em się na
froncie gen. Franco, nf emieckie tai1ki są
Jąc Hiszpanię.
tragicznie tandetne. Po bitwie wyglądają,
_
_
_
jak sita. Po hiszpańskich doświadczeniach
Niemcy z pewnością usuną te braki, ak
tylko częściowo.
- Jaką, według pana generała, rolę
może odegrać Polska w razłe wojny?
wania narodu.
- Polska niewątpliwie odegra rolę do
A)<:cja prasy stoi w bezpO'śreanim zwią
Sprzedawcy d;-ienników i czasopism potik_u z przY.rzet.z~niem pr~mi~ra Chamber- niosłą, gdyż militarnie jesf potęiina.
lama, danyn: mm. Bonnet owi dotycz~;cego
- A Sowiety?
skich w kioska('h, narodowo€.ci polskiej, dali
General Dufieux szeroko rozłożył ręce: V\- Zruszający d ·1wód swego wyrobienia obywpr.owadz~nia P?wszech~~go obow1ątku
- Rosja jest odwiecznym znakiem za- wafolskiego i szczerej ofiaąiości przez ufun
sluzby woiskowe1 w Angin.
pytania. Wolę panu od razu ,powiedzieć, dowanie z drobnych, niemal groszowyc"
że nie ·wiem, co Sowiety re.prezentują dzi- składek, dla armii ciężkiego karabinu m
siaj pod względem militarnym. Sądzę, że i;zy11owego, 12 hełmQw i masek przed ~
rola Rosji po1egać będzie raczej na dostar zowych. Na zdjęciu - uroczystość r ~~.~')
czaniu broni, amu,nicji, sprzętu i surow- zania armit daru przez „gazeciar....~· ~'· ~~
ców.
szawskich" przy pomniku płk. Kiłińs~ .
n..t Pi. Krasińskich.
wojskowymi planów współpracy w r_aziej - Powiedziałem panu, Zi'ł1<0ńczyl uprzci- j
·wer.t1plriyql1 1101r\ ''il a'l'T ' ·>~
„ t:-op1..
mi.. ge11e 1 _ ·o , ·1 m i l:O 111yś1ę K. • 1
---,,-..
1

I

Szturm -prasy ang•elsk1e1

1E7~};,~~~~f~?J.'.:i~~D~~JlJ 1w~rnwa~naie DOWne[~ne10 1~nwi1i~n w1i1~owe10

czonych. Od pięciu miesięcy czynimy także wysiłki w kierunku przygotowania ludzi. Wypuszczamy zastępy pierwszorzędnie
·vykwalifikowanych pilot-Ow, mechaników i
Jbserw.atorów, którzy obsadzą nowe aparaty. Ody mowa o flocie mogę stwierdzić, że
tonaż naszych pancerników przewyższa
łączny tonaż Niemiec i Italii.
- A jak wygląda, pa·nie generale, obro
na grank Francji?
- Jesteśmy przygot<:Jw.an.i na wszelką
ewentualność. Nie obawiamy się żadnych
nieSJ)odzianek, gdyż nie tylko mamy silnie
umocnione pozycje, ale posiadamy ta'kte
dos'konały,ch informatorów, którzy zaw i ad.o
mią has o każdym mającym nastąpić. ataku.
Zaznaczam, że mówię wyłą-cznie o atahch
na ziemi.
Również' f w Tunisi1e jesteśmy zabezpie
czeni. Mamy tam mocne fortyfikacje, odda
!one jednak od granicy, gdyż wymagały tego warunki terenowe.
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BrJIJiito
mi1ia
1oiito11
omńwi
1lao
WHół1ra[J
w razie ewentualnych nowych agresyj w Europie
PARYŻ 28.3. -

Premier Daladier ..
od'
wczoraj dłuższą konferesicję .z m~strem lotnictwa Guy Lachamb.re w sprawie
wzmożenia ..produkcji . samDlotów w.?Jskowych.

był

W PARYŻU~
-.,,.._..
PARYŻ, 28.3. - „Figaro" donosi z Lon
dy.nu, że brytyjska misja wojskowa, która
niebawem uda się do Paryża, będzie w m-0
żr:-0ści omówienia z fran·cuskimi wł.adzami

Wielka Premiera
Dołęgi· Mostowicza

p. t.

0

Wojska ifDf,ala frant:o

Ofensywa przybiera blyskawiczr.e tempo

esevelt wyjeżdża w środę do Warmspring pr~eiąc okręty czerwonej eskadry hiszpJ(stan Georgia) na wypoczynek. Powrót sk1ej, .które, Sl:hroniwszy się w Bizercie, zoprezydenta do stoJ.icy spodziewany jest 11 stały internowane przez władze francuskie.
Wczoraj rozpoc zęiy się wstępi11e rozmowy
kwietnia.
na temat przcka?:ania okrętów.
W tyL!i
dniach przyb~dą oddziały marynarzy h i~ z
;<.
pańskich, którzy obejmą słuibę na interno1 wanych
okrę~ach.

12

Ba!nk Polski notował .dziś rano dolary
PRZEZ ARANJUEZ.
po 5.27 i pół, funty szterlingi po 24.77, fran
ki szwajcarskie 118.75, franki francuskie
BURGOS, 28. 3. - Agencja Havasa do
14.02, liry włoskie 15.70 .(odcinki tylko do nosi: Ofensywa •.vojsk gen. Franco, któ;-a
rozpoczęła się wczoraj na południe od r.lc
100 lirów).. „ !• , • 1
ki 'ragu i na zachód od Toleclo, odbywa si ?
I'
' ' .

Znicz z ziemi ą
z pobojowisk polskich
wdarze dla Polonii amerrkańskiei
światowy Zwtązek

Symfonia rozpaczy, miłości i szczęścia..
Role główne:

Węgrzynl

Passe - partout, bilety
ulgowe i bezpłatne
nie ważne.
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Tamar"a Wi•zniewaka Baśka Orw·d - M. Ćwikliliska
J. Pichelaki. A. Zabczyński -

A1

Ierii ciężkiej. Na froncie centralnym wojska
narodowe prze'kroczyły rzekę Tag w okolicy Pola1n i Araejuezu. Wojska narodowe
dotarły do miasta okręgowego Ocana oraz
gi Madryt - Walencja. Operacje odbywa- drogi Madryt - Ciudad Real oraz do mia
ją się wzdłuż rzeki Tagu.
sta Orga1z na drodze Toledo - Ciudad
Real. Na odcinlku tym wzięto około 5 tys.
6 TYSI~CV JEN CóW.
jeńców. We wszystkic'il tych operacjach
.
BURGOS. 28. 3. - Komunikat oficjal- brało wybiitny udział lotnictwo.
ny głównej :-.watery narodowej: W pon11::W MADRYCIE.
działek wojska ,narodowe zajęły na oddnku
Cordoby pięć miast, wsród .nich A~mad en . , ~URGOS, 28. 3. - Agencja Havas domiasto ważne z powodu 'kopalni rtęci. ~a nosi: Rozpoczęci ~ na różnych fr.Ontcrch
odcinku tym wzięto kilka tysięcy je1'icóv,•. ofensywy wojsk na1rodowych wywarło duN a południov, y - wschód od Badaj-0z zaN- ży wpływ na liudność Madrytu, gdzie sytuły wojska gen. Franco miejscowości : Z 1: acja w ostatnich godzinach uległa zupełnej
capilla 1 Penalso.rdo. Ogól.na ·łi czba jeńc0w zmiani·e. Wojska republikański·e opuściły
na froncie p::iłud.niowyrn oceniana jest na pozycje 111a odcinkach sąsiaidujących · bezprzeszł·o 6 ty s i ęcy.
pośrednio ze stolicą. W mi ejscowościach
W ręce wojsk narodowych wpadły tam Cerro i Losangeles poddało się bez walki
również olbrzymie zapasy materiaiłu wojen kiPka batalionów Jepublikańskkh.
nego, m. in. zdobyto tam kilka bateryj arty

SŁOWACJI

UTARCZKI

Polaków z Zagranicy
darze cUa muzeum Polonii
Wi;t!łerskłe
w Chicago artystycznie wy Odpari~
Jmnany znicz-sarkofag, symbolizujący sła
. BRATISL~W~, 2~.3. - ~dniu wczo-1 . We wszystkich wypadkach Sław.aków
wę wielkich walk narodu polskiego i łącz„ raiszym w re1on1e M1chałow1ec trwały u- octparto zadając im cięż kie straty f biorąc
no5t pokoleń żyj~cych obecnie z trudami tarczki, bez w i ększych zmian terenowych. jeńców.
praojców. W arty~tycznej tej a zarazem ale
. BUDAPESZT, 28.~. - Wojska. słowaW związku z tymi wypadkami szef węgorycznej rzeźbie zostały umieszczone ka- c~ie n.aruszyły terytonum .węg1ersk1e. Do- &iers.kiego S7.tabu głównego wydał zarzą
setki z ziemią ze sławnych pobojowisk, na ~':ł~ ?o po?ownych krwawy'h starć. Są za ozenie aby tego rodzaiju akcje były Ji,kw;.
J(tórych oręż polski wsławił się wiekopom- t ,c1 1 ranm.
.
dow.ane najenergiczniej.
nymi czynami. jest wi~ ziemia spod Płowe
Według ogłoszonego oficjaJ.nie komuniGrunwaldu, Racławic, poza tym z kopca Ta kJ tu, d'o starcia doszłio pod: Mecenref, Nadeusza Ko&ciuszki i z kopca usypanego na gykarmer - Also Mihaibyi oraz Kiskolon.
Sowińcu ku wiec2nej pamięci Twórcy Polski Niepodlegiej Józefa Piłsudskiego. Są
kasetki z ziemią z grobów walecznych Or_!!!!@
ląt· lwowskich, spod O:;trołęki i z Polskiej
•7yjechał do FrancJL
Góry. Zf\lcz ten s.tanowi dar Macierzy dla dla Wioch.
KA TOWICE, 28.3. - Do Katowic nawychodź~wa polskiego w Stanach Zjednoczonych, które wytrwałą pracą pokojową . MEKSYK, 28.3. - Włoski statek ha!1- cicszły ścisłe już wiadomości co do W.
i ofiarny.n czynem zbrojnym dorzuciło ce- d;owy „Caso" opuścił port Tampico, wio- Korfantego, który od kw ietnia 1935 r. m1c
giełkę do pomnożenia chwały narodu pol-1 ząc do Włoch 60 tys. beczek nafty. Inny ~ zkał w Czechach. Korfanty opu,kil Pragę
skiego. Na zdjęciu - zoi~ 11."-a DoJonii statek włoski, który ładujie również r.~H<:, 1 pod przybranym nazwiskiem przej echał
amt'rvkańsV
odpły·nie do Włoch w ciągu tya<Jdr>' ...
samochodem do StrasbUl'2'a. skad udał sie
przeznacLył w
amerykańskiej

U W A G

sic · :zat~·dłł.ilf

o35 kilometrów •d drogi Madryt-WaleDcJa

Roosevelt

Dola~ 5.27

J,

znajdują

BIZERTA. 28. 3. - Prefektura mor3k;1 na froncie długości 90 km. W późnych gokom~nikuje, że przybyli do Bizerty ko:;l.r- dzinach wieczorny,ch zagrożony już był bn
wyjeidia na wypoczynek. ~ admirał l\forero i wicehrabia de Mambhs. pośrednio Arr.njuc.z, gdzie wojska powst;u,
WASZYNGTON, 28.3. - Prezydent Ro któr~y .w imieniu rządu hiszpańskiego m.;j~ cze znajdują się w odległości 35 km od dn:.

Prezydent

4, 6, 8 i 10

arcyfilmu polskiego wig. powieści
M. BAŁUCKIEGO - Scenariu1:i:

T.

LONDYN, 28.3. - Cal.a dzisiejsza angielska prasa w sposób energiczny ~omaga się od rządu brytyjskie~o_, aby. ni~ poprzes.tawał jedynie na przys-p1es~enm 1 rozszerzeniu zbrojeń, ale a:by rówrneż bezzwłoi
cznie przystąpił do mititarnego przygoto-

·~===·="""""""""""""·

ataki na ieruiorium

„.

Korfunly pod przybranym
nazwiskiem ...,

t1s:ec1 beczek naftr

--

-io Parvż·

Str. J.
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Zdarzenia l -wypadki
, (-) Gabinet litewski ks. l\fironasa uetąpił. Pre·dramacie p. t.
Nast~pny porgram: CZTERY CóRKI.
nnerem zlł'Btał &zel s11tabu generalnego gene11ał Jan
i:'ocz. seansów: w dni powszednie o godz. 16-eJW soboty i święta o g-odz. 12-e.i. Ceny miejsc:na 1-szy seans: 25. 40, 54 ~r. na następne 40 54. 70, 80. gr Czernius.
' 1 zł. Uczniowie: w święta do godz. 15-ei. w dni powszednie do godz. 17-ei 25 gr.. późnlel 4-0 gr. IJ!gowe M gr, ~ dni pow.;zednie.
' (-) Powszechna służba wojskowa w Anglii wpro
wadzona będzrn natychmiast, z chwilą wybuchu wt·J·
ny. Angiels.ka misja wojskowa z szefem sztabu gc•
neoolneg-0, generałem lordem G°'tem, udaje się do
Il-gi film p. t.
Od wtorku dn. 28 marca do poniedziałku 3 kwietnia, Czardasz,
Francji, celem zwiedzenia lin.ii. Maginota.
OŻWIĘKOWf KINO
muzyka, śpiew, czarujące piosenki w filmie p. t.
(-) Mm. Beok będzie w Londynie w ponieddn.
ł~ dnia. 3. kwietnia wieczo.reru. Program pobytu pol
s~ego mmJStra spraw zagranicznych w Londynie prze
w1dyw.any jest na dwa dni (wtorek i środa).
W
rol
gł.:
HARRY
BAUR
i
NATACHALIEBILEY.
ul. KILIŃSKIEGO nr 178.
W rol. gł.: M. SCHNEIDER i P. JAVOR.
. Międi.y innymj zapowiedziane są konferencje mtPcczątek seansów: w dni powszednie o go dzinie 3 po poł. w niedziele i święta o 12 w p. ostatni 9 wiecz.
ojazd tramwajami Nr. Nr. o. 4, 10, 16 ł 17.
mstra Becka z premierem Chambedainem i Hali.
faxern .
. Min. Beck przyjęty będzie również w pałacu Bu.
ckingham prz!'~ króla Jerzei;o VI.
KINO-TEATR

'
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W
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MOJA PAllA MAMA

potężnym

GE HE NNAI•.

DZIŚ I DNI NASTĘPNYCHl
· :Wspaniały film według

Z-'obrwcr Maro-ka

W r. gł. LIDIA
WYSOCKA, ćWIKLI.
WITOLD
ZACHAREWICZ
M ECZYSŁAW
' 1
A
N
SKA, STANISŁAWA WYSOCKA i BOGUSŁAW SAMBORSKI.
Początek w dni Powszednie o godz. 3.30, w soboty, niedziele i święta o·godz. 11.30

W na
Słowacji
tOl"..zyły
się wcz.oraj
znowu ·~a·
cięte(-)
walki
odeiaiku
Michal<>wice
- Sobrance.
. Węi;rzy wysu::ęli w rokowaniach budopesz.leńsk 1·h

ządame oddania im pasa ziemi do kolei Koszyce Pceszów _ Mimyna.
!t
\.
(-) Wojska gen. Franco 'l:dobyły kopalnie I\ęci
\
Almaden.
(- ) W. Brytania wysyła do Bukaresztu mi•ię
9,
handlową.
-.
NO
+PO RAZ PIERWSZY w ł.ODZi IAPDLEDIAllNiebywała technika.
Niewidziana gra artystów. Napięcie • (-).We Francji wydano szereg nowyeh dekrt•
ftl!~'ft " :
R~~elacyjny obraz zad11:i· ))
,,Chhtba kinem1ato11rafii europejskiej.
W roli głównej: tow, maJą~y~h na. celu mo~ilizację przemysłow1,1.
.K\Y\.'-' •
w1a1 ący swym rozmachem ·
CORRADO RACCA
ROSA STRADNER
(-) M1sJa angielska z wiceministrem Hudso11em
roll NAPOLRONA
•
Jako
nto czele opuścila Mookwę.
ilJ ZlS preml e~·
Na·d·pr·o·gr.•m-•K·O·M·B·D·TA·I.do·d·•l.kl·P·.•A.·.T••P.o.cz·ą·te.k.se.•.na·ó·w·o·g·od·z·,.4·.el·w-so·b·ot.y•Illnl.ed.•.le.le·o-go.dz•••12.·e.].••
Ce·n·yllod-50-gr•••llNlle.j·w·•ę.ks.•v-tr.agl·k-św.la·t·a------·M·A-~.I
czo raj rady
o g. miejs.kiej
18.30 odbyło
się 'Pierwsze
po•
. _• • •
s1e.dzen:.eWnowej
stolicy,
na );H}czątku
ktore1p prezydent Starzyński wygłosił blisko god~in.
ne prze~~wi~ie, d.aitc ~ nim obraz dotychC7..asowej
''l
Nasza genialna rodaczka
gospodanu ml!l.bta l analizę ..i.owego budżetu s1olic1
królowa gwiazd
.
na rok 1939/40.
•
największa artystka
~a ~:dsie!szy~ posiedzeniu niej&WDym rady miej
apiór.c:owsk1~go 16
hlm1e p. t.
...kieJ o;.będz1e się wybór !Prezydenta, pięciu wice~•re.
ekranu
Z•S PREMłERAł
z:i:den•ó f, dziewięciu ławników Ol'az piętnastu człon.
kow kooisji rewizyjnej.
(-) ~ta;o~ta powiatowy łódzki zarządr;ił wyho!y
do ra.d ~1~1;k1~h .w. Al~~sandr-0wie, Konstantynode,

Co
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poy,rle~ci Heleny Mmsze
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ŁAKNIE
PRAWDY
Wkrótte IBiPiHDie Dkła~u poliku. 'rJlJiitlera l ?J:.~:r~:~ś~4.f~r~~~":.:'::::
ajna . dgplomat:ja nie wiele poplat:a..„ Przywóz maszyn angielskich.
WlłR.SZAw A, 28. 3. _

Kat. Aj". Pra\va Pl.SiiZC • Cała Polska nagle została zaHa po p1rostu powodzią plotek, najbarrej złośfł.~ych, niemądrych i potwor·
eh.• Komuś c h o d zi o wywołanie w spoczei1stwie naszym niepokoju, paniki i de
tyzmu. Na :;zczę;.5cie zdrowy rozum i inynlkt naszegOI nar;odu bardzo szybko wy.
.
uł, że ten ktoś SW10Je agresywne zamiary
ykł rozpoczynaić' zawsze od prób wenętrzn ego rozhladu u s~iadów.
z drugiej strony poważną przyczyną,

swego położenia

mym

j

musi

wiedzieć

prawdę".

NARESZCIE WZIĘTO SIĘ ZA
PLOTKARZY
• •
.
Kary za sZerzenie paniki.

ŁóDź, 2~. 3. -

Z ulgą społeczeństwo

przyjęło wiadomość, że władze przystąpiły

t . .
I t'
t
kt.
t .
o ęp1enia p o ri:a('S wa,
ore s oiąc na
usługach obcej propagaindy szerzyło pani-

d

WAR.SZAWA, 28.3. - Członek delegacji bry
ty iskie1· min. Hudsona, p. Cohen, który pozo· w Warszawie na okres kilku dni już po
stal
wyjeździe min. Hudsona - zakończył swe prace i opuści! Po.'·skę.
J ak nas m
· f ormuią
· z d obr.e go ź r6dl a - roz mowy p. Cohena w Warszawie doprowadziły
do uzgodnienia stanowisk obu .stron, iż istnieją realne możliwości znacznego zwiększenia
wywozu procLuktów polskich na rynki brytyjskie.
Charakter i zakres tego wpvozu zost~ł

kęipodryw~owil~wnajwyższeceynn~ wog~n~h ryu~ u~~on~

ki aby osłabić zwartość n~rodu w poważ- uznano że i rynek polski ma być w szerszym

0

d•) surowej odpcwiedzial

no~ki.

ii
mu 1 ą ze w wymku wizyty warszawsk1e1 min.
Referat karny S tarostwa Grodzkiego Hudsona nast'.l-Pi. wkrótce ·po~pisanie układu
Łócizkir~o nkaral w dn iu wczora.jszym zai polsko - bryty1sk1ego, reg,ulu.iącego szereg
spraw gospodarczych między obu państwazakłócenie spokoju przez rozsiewanie fa ł szywych wiadomości alarmujących, mogąh
b d "ć
.
k..
bi'
b
cyc wz u z1
niepo OJ pu iczny
ezwzgJędnym aresztem po 2 miesiąie: Mosz!k-~ Da1widowicza (Szop~na 23)., • rancisz.
ka -Trecnban (Tatrzańska 180) i Jutowską
Helenę (Gnieźnieńska 4)'.

I

roli ••• denlysly.
w skonfiskowano.
lucharz
„
Kleszcze

Ł ÓDŻ, 28.3. -

Najwięcej

pono na świecie
est lekarzy. Potwierdzenie tego znajdujemy,
rzeglądając wyroki referatu karnego
Starotwa, które ostatnio zlikwidowały szereg niele
alnych gabinetów dentystycznych, zaś w <lniu
·czorajszym ukaraly 3-dniowym aresztem blaharza J ózeia Rzepę, R.uda Pabianicka, Gra Pi·
ha 107, który posiadając k'·eszcze rwał zęby.
leszcze skonfiskowano.
- Na 1 tydzień a,resztu skazany został Ste
an Urszulak, Chojny, Bałtycka 56 za potajemubój.
- Józef Popa z Guzewa, gm, Gospodarz
Aleksander Wożnia>0ki z Wqskitna ukarani zo
tali tyswdniowym areszte·m za uprawianie kłu-

,„

aajpopularniejszy dziennik

,,Ee·uo~·

TELEFON lSZ-48 lub 102-29
ADRES: Z WIR K 1 2
i PIOTRKOWSKA Nr. 11

Za niewłaściwe używanie broni skazany
został na 30 zl grzywny Artur Klebratel z NowosolneJ.
-

Gdzie

jesteś

wiosenko ?

Stan pogetly w l:.odzi.

rano temperatura w
śrć-dmiećciu wynosiła 5 stopni powyżej zera.
N<.tiniższa temperatura nocy ubiegłej wynosiła
3 stopnie poniżej zera. Ciśnienie atmosferyczne
744 milimetry. Spadek ciśnienia.
Porywiste wiatry 1Poludniowo-wschotlnie.
ŁóDż, 28.3. -

DZiś

Dziś

PREMIERA!

PI<ZYBŁAKAŁ się pies Doberman czarny. Ode
brać można za zwrotem kosztów ul· Skrzywa-

na 15 Gertig.
ZAJĄCE, Barank.i, Jaja, święconki, Bombonier·
lki, S~kacz~, To!ty,. oraz ws~elk~e wYroby czekoladowe 1 cuk1ermcze w w1elknh ':':yborze po
cenach fabrycznych poleca ,,Palermo wł. Karol
Lehman, Łódź ul. Główna 49. tlurt - Detal.

BETTE DAVIS

w erotyczno-obyczajowym' fi~ie p, t.

PIĘTNO PRZESZŁOSCI
Pamiętnik upadłej

kobiety.

I

·

11ll ' 1a1·'l~
U~~~ U
1

O idal a Ut:hłłćłlOBćl

przez lład~ l'linistrów

WARSZAWA, 28.3 (PAT) W związ- t<>ści imieonejlub na wielokrotn<>ść tej kwo
ku ,z poclpisaniem przez Pana Prezydenta ty i umarzana ~ędzie po kursie 100 za 100
zeczypo~polltej uchwalonej przez Sejm 1 w ciągu 15 lat wyłącznie w drOdze losowaenat ustawy 0 dotacjach na rzecz Fundu- nia.
zu Obrcny Narodowej i o inwestycjach z
Obligacje pooiyczki oraz przychody z
·undu5zów pa11stwowych, która wchodzi w tych obligacyj zwolnione będą Od wszel"ycie z dniem 1 kwietnia rb. rada ministrów kich pcdatków i danin państwowych oraz
:: dr.iti 27 b_m. postanowiła w opa!ciu o wy .samorz~dowych, ~ ponadto przysługiwac
eJ wym:cn:oną ustawę wypuście wewnę- t"! ~ędzie szereg innych spec1alnych przyrz11a pożyczkę państwową przeznaczoną wtłeJÓW.
·~ ~~:e .'.ozbttd?wy I·9tni~twa. wojskowego
3 proc. Bony Obrony P_rzeciwlotniczej
· .:r•yleru przectwlottuczcJ. pozyczka ta po- wypuszczone zostaną w odcinkach J!a okawoli na powiększenie dotychczasowych zicieta po 20 złotych wartości imiennej 1..
<rc~·::óy.i, które przeznaczone są z różnych przeznaczeniem dla tych obywateli, którzy
',\:::::-: 11~1 cele obrony narodowej, a w szcze ze względu na swą sytuację materialną nie
1 t · • b ęd ą w i t ame
· suvu
i.."kryb<>wac• pozycz
• k"i. S u.,.
h
, • .l rn cele oo.ony przeciw o 11_1cze1.
W ,:„:u 29 bm. ogioszonc zostanie roz- skrypcja b<>nów przyjmowana będzie od ka
:.::; 1 -:1.':.:~1t'z 1~1i111stra Słcarbu w porozumie- żdego Subskrybenta najwyżej na 4 sztuki
1::t1 z mi:ii:Jtrcm spraw wo.jskowych ustala... tych bOnów łącznej wartości imiennej złO1;JC2 formy i warnnki pożyczki. Pożyczka tych 80. 3 proc. Bony Obrony Przeciwlotnt
wypnszczona będzie w obligacjach i bo. czej podlegać będą jednorazowemu wykuna~h pod nazwą „5 proc. Pożyczka Obrony pOwi według ich wartości imiennej po upłył
h zcc.w1otniczej" oraz „3 proc. Bony Obro wie lat 5-ciu. Odsetki od bonów za cały ony Prz ... chvlvlniczej".
kres 5 lat wypłacane będą subskrybentom
:> p~ c. i cżyczka Obrony Przeciwtotni-1z góry przez potrącenie ich z ceny sprzeczej \i ypuszczona będzie w obligacjach na dażnej bonów, t. zn. za każde 20 .złotych
cil''-~'cieJa, opiew(ljący~h na sto z1otych war ~.~rt9ś.ci łmłeQnej bonu sµbslcr~beot z.aP,la

··'„,„ · ·

·-

·

na

czkry

Tu~z;n t-wQny jeden okr~g i wybiera 12 radnycl1•

Wybory odbędą ~ię 30 kwietnia rb.
(- ) N.a Pl>dstawie art. 60 Ustawy o powszeichnym. 0? 0 w!q~ku w~jskowym. Komenda Rejonu Uzu.
pełmen t~dz • Miasto II ogłasza zacięg ochotników
do zasadmcuj służby wojskowej.
Obw1eszczerue
· ·
· to zostało ro7lklejone.
.w charakterze ochotników do zasadniczej i.łu:i·by
woJsko~cj w wojsku i marynarce wojennej m0<glł siv
zgłaszac w .roku 1939 mężczyźnj urodzeni w latach
191?, 192~ i 1921. Ochotnicy maję prawa wybo.ru ro.
dza~u woJska lub marynlll"ki woje11l!ej w ramach okreslony·=h ninlejseym obwieszczeniem.

-

N
b
a ze raniu robotników stale
zwatrZUJwdnizonay•ch Pprzay ~ana.'·ipzacji iak.i ~. tidbysło się
„ w. " r ca - racnwni,,.ow amor~.ądo"'.ych i ~r,ze<lsiębiorstw Użytecznośc\ Pu?ILfztleJ ;,a0Avz1ęfo llchw~&Gii>dtlti{lłwanicw>'.l!Słę.
Jednorazowo w WYs.QW~ ;; f\f.l)C;. nA &WJ<W .R.11
• ....,.._,.. . ~
boro, v•• na POM.
L-,

28.3. -

z~u~~kr;pcja Pożyczki

I Ia[

1

O PODWYŻKĘ ZAROBKÓW„.

lelOOOl[8'1

da~ ~A 1· 1·
U
'Wojewódzkim

•

llrzędz1e

W
ŁOD-+

,. nIl:inr wI:;nI[,. U~

•
· Pracownicy tych <lziafów przy a
s
początku .ro~u budżetowego byli I>O;:i~fę~i~hg~;
wszyscy mni Pracownicy samorzą<l . t
li podwyżkę w wysokości 5 Proc. owi o rzyma
, ... ;;,..,
,,
u .u
. ·'
• - -n.,·
•
: n 11RZ~DZIB'~OD1l(IM.
. ~z!siaj 0 godz. 10 rano międzyzwiązkowa
ko~tsJ~ udała .się do Urzę<lu Woiewódzkieg 0 ,
gdzie . u:iterwemować będzie u wojewody w

Na posiedzeniu komisji finansowej kierownik sprawie zawarcia umowy zbiorowej na rob'otego Związku radny Ortel po<lał wniosek o pod tach sezonowych w Łodzi.
wyższen(u "Przez Zarząd Miejski stawek robot.- Komitsia za Pozna wojewodę z Postulatami ro
ników zatrudnionych przy kanalizacji i pracow botniików i prosić będzie o poparcie akcii
n1kom Gazowni Miejskiej 5 proc.
Związku.
·
1

---ooo

Obce wydawnictwa na pierwszym plani.e ?
WA~SZAWA, 28.3. Zachodnia Agencja
Prasowa pisze:
Kioski „Ruchu" są zasypane niemieckimi
dziennikami, periodykami oraz niemiedkimi wydawnictwami be'etrystycznymi. Zjawisko to mo
żerny obserwować na terenie calei Polski, mimo, że mało kto korzysta z „ujednoliconych"
źró<lel niemieckich. Istvta sprawy tkwi w tym,
że propagantla niemiecka jest nasta wio na w:rbitnie na zagranicę i nie liczy się z kosztami
i stratami, jakie ponoszą wy<lawnictwa niemiecke. które otrzymują tyle zwrotów, ile egzemplarzy wysłały.
Wrstawia jąc
wYdawnictwa niemieckie na
pierwszym planie „Ruch" nie wie zapewne, że
w ten sposób rozszerza „zakres . \VJpływów
kuitury niemieckiej" (deutsche Ku'.turgebiet).
Pozostaje to wprawdzie bez wpływu na istotę

..

Poz. yczka obr ony Przec1·w10·tn·1cze·1

okr~~~y~:~:~~mt~.~?::.:1~l::i:!:h~

Równoa~me ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

;ć k~~rvr:~ot~~s~~!~z~~~hb~z~~t~:~,:;~~
~~~ ~~:!~;z~:o~re~g~~v~~~~{ ~le~~~~~~!~ ~P~o~1p~i:keli~.s.;!~wt~kl~or~ł!l;Cthz~ ~o:1~n!fso1rym?~or°w ~a~n1yecfshrk.~ uc.:twrkzd.~y~-i
rząd
władze pociągały

formacyj. W jaki sposób
chce inforować społecze1'isnvo, to jest jego rzecz,
te powia!damianie społeczeństwa o przemowych wydarzeniach i żywotnych spra
ach 'które obchodzą nasze państwo, jest
'.0niecznością . .Tajna dyplomacja obe
. . I
ł
. . t
t
1ew1e ·c pop acai, męzow1e s anu s acoraz barclzi ei otwarci, naiwet bn.t1 .1e zczerzy wobec opinii pub. Iicwej.
aród, który płaci swą krwią i mieniem za
osunięcia polityczne, musi być świa<lo-

Co się tyczy zagadnienia kredytu finan·
sowe~o i tow. aro.wego d. la Polski, to p. Cohen, 1a1kkolw1ek 3est zbliżony do grupy wieikich ~anków a.ngielskich, spraw tych w Polsce me omawiał. Przypuszczalnie zostaną
one w pełni wyświetlc111e 1· zakon' cz
. one podc~as wizyty min. Becka w Londynie. Mówi
się, że min. Bek odbędzie m. in . zasadniczą
rozmowy również z min. Hudsonem na temat
s.tosunkow gospodarczo-finansowych mię·
dzy Polską a .Wiei.ką Brv_ tanią.

mi.

zagadnienia, ale efekt propagandowy Jest. A o
to Niemcom chodzi.

•
ZYCIE
ZGIERZA

„lnzni" robotnt.:u
utrudniai1 zwi1zkom obrane praw

Niedziela ubiegła minela w Z&ierzu pod
znt..kiem zebrań robotniczych, po.święconych zagaonieniom ogólnym świata 1Prac;y oraz omówie
niu sytuacji robotników w naszym mieśicie.
P,ubliczne zebranie ZPZZ odbyło się w „Bia
lei" Sali przy licznej frekwencji. P.zemawiał
tu de'.egat Zarządu Qkręgowego 'P· Lewiak, cha
rakteryzując obe<:ną sytuację polityczną w świe
następnie rst<>sunkl w świecie pracy w
związku z zawarciem w nieidalekiej przyszłości
nowej umowy zbiorowej w Przemyśle włókien

cie, a

Prem1owan1e k11qzeczek
PKO

ci
Obrony Przeciw•
•
• •
niczym.
totniczej 1 B<>nów Obrony Przeciwlotniczej
1
Następnie przem6wll iprezes o<ldziału zgierotworzona ~stanie z. dniem •5 kwietnia rb. oszczędnościowych
skiego p. Stasiński, który naświetlił stosunki ro·
i trwać będzie do dnia 5 ma1a rb.
botnicze w. Zgierzu.
Wpłaty na subskrypcję przyjmow~ne ~ę
Dnia 27 mare.a 1939 rok~ oobyło s!ę. w
Na wniosek p. .Bo&'llsiaka pracowni-cy Elekdą w gotowiźnie przy czym co na1mn~eJ PKO. piąte publ.1czne preIJ?.1owan1e ks1ąze
trowni 01Podatkowali się na fOM z orzeznacze
trzecia część zadeklarowanej kwoty powtn- czek oszczędnościowych sem X - gmpy C. niem na ku~no ścigacza łódzkie go w wysokości
na być wpłacona przy subSkrypcji reszta
W, premi?w.aniu brały ud!iał lksiąże~zki, 2 proc. swoich zarobków na przec i ąg póJ roku
zaś najpóźni~j d? dnia 5 lipca ~939 r.
na. kt.ore wniesiono ws~y;Stk1e w~ładk1 {:
28
Pracownicy instytucyj publicz!lo -. pra- feb;~gi~ ~~artał w terminie do dnia
u
· ZEBRANif zw. „PRACA".
)
W
wnych będą mogli wpłacać naleznOśc _za
"'p
. · ł 500 dł
Zw.
Zaw. „Praca" przy ul. PilsudskiegJ
817410
2
nr
3
s~bSkrypcję w pięc~u równych rata~h .m1e- 829~911; 1 ~85z 56
odbyło
się. zebranie ;ototnik~Y'· na któn
a
88834
943
s1ęczny.ch od 1 ma1a rb. do 1 września rb 892948 908149.
ry~ sp;awozdame .z ,;przebiegu ak~H o. urno"'.~
włączme.
,
zb.orov. ą '!' „Dy!k~1e Przedstaw1t k1erown1K
szczegółowe warunki subs~pcj! ~gł? tvcho~~~&JO. ipadło 578 premij na sumę zło~ ~~z~~e~~~~~o~~:, ;::: 0 ~~r!a~~~;!ka~~ ~~~;.Y~~
szonc zostaną w r<>zporządzentu ministra kę plac do 10 proc. Przemawia! również prezes
Skarbu i w obwieszczeniach ministra Skar- ksi~~c~t<~: drugi padły premie na następujące p. f. O'czak, który zwróci! uwagę na konieczbu.
n~tć organizowania sie r~botnikó_w.„ w zwi~tNa komisarza pożyciki powołany ZO~t
~~: g~: ro~~1·. ~i~~~:
kac~1 zawo<loVv~Ch ~obotmcy ,,lu~lll . prze.s~k~dzaią t:yl:k:o Związkom w pracy 1 umemor.hw: 1
s t a I prezes L . O. p-. p . gen. b l'OR1· L e0 n Ber
zł. 50 na nr. nr. 801129 801235 813002 ją przeorowa<lzanie każdej akcji w kirrunkn 0 •
becki.
814274 817710 850645 862024.
trzymania zdobyczy socjalnych lub uzysl:an'a
nowych uprawnień

3
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ŁóDż, 28.3. - Wszyscy Pracownicy
Techniczni „ECHA" aby dać wyraz swej
gotowości do ofiar na rzecz obrony RzeczypospoliteJ zadeklarowali na Pożyczkę
Obrony Przeciwlottt
. ici:ej po jednym 3-proc.
bonie .O brony Przeciwlotniczej.

Ku i o ny zn ac zek F. o. . . f •
eł

twerzy milieny potrzeenc na hu owę polskich okrętó W wojennych!

dlr. 3 '

„f C Ho•

N, 87

I

Wzniosła

praca mlodel)o księdzu w Mołdawii Ryba-słońce w sieci rybuckiel
„ wan1· 0 płom1· on1· ~

Rozdmu(hł
• k• k•

z

15

polski· ego Niezwykła

sensacja w

Halfie.
5

~
~
U
if:i~~Y!~io~:fe~~~jJeanz~~d~ł~o~~:~:~~ stru;y~amt~· ~/zec~.w~t:~r !g~~zn~~~c~ ;ł;~
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i
1er I po pop10 em w ynaro OWfen1a wistośc~ ~~~o dzi~nego m~;szkań- zdobycz~
wyłowio110 ją
w

morskich t. zw. ryby-słońca. - W rzeczynazwa
cai głębm morsk1c11 brzmi „baslula , rybacy zwą go jednak rybą-słor1ce. - Rybai ta
ma dziwny kształt spłaszczonego balonu,
przy czym płetwy w tylnej c.zęści ciała do
złudzenia przypominają sterowe zakończenie balonu.
Ostatnio wyłowiony okaz Ii<:zy 2 mtr.
52 cm. długości, zaiś wysokość tego mon-

bokościach, tak, ż e bardzo rzadlko staje się

rybaków. Ostatnio
w roku 1870 w Echelles du Levant; powodem tego jest jeszcze i to, że w morzu
śródz iemnym przebywa' rzadko. - Okaz
obecny wyłowił zwykły żaglowiec rybacki.
Zawiadomione drogą kablową Britisch
Mus eum wysła ło znawców celem tbadania
tego niezwykle ciekawego, a bardz.o rzadkiego okazu fauny morskiej.

. Czerniowce, w marcu.
skość w Suczawie \V sposób tak zdecydo- ich ks. Krajewski odkrył, dojecha~ do nich
Do dalekiej przeszłości należą już dziś wany, że zdawało się, iż nic jej już nie ura i zabrał się do roboty.
~zasy, gdy polskość żywo tętniła nad brze- tuje. Był i po dziś dzień istnieje w mieście
Dobrze nie jest z polskością w dawnej
gami Suczawy, na ziemiach dawnego księ- wspaniały Dom Polski z wielką salą, ale stolicy księstwa Mołdawskiego. Ale postwa mołdawskiego, w qdóre ongiś tak czę- rozbrzmicw.'.lla w nim przez lata mowa nie- myśleć, jak wyglądałaby ta sprawa, gdysto zapuszczali .się królowie polscy w wal- mieC1ka. Opatrzność dopiero zesłała do Su- by nie było takiego paisterza.
kach .z Turkan~r. Ody po przyjęciu przez czawy młodego kapelana, ks. KrajewskieAl. Then.
Austrię Bukowiny od Turków pod koniec go, zresztą Bukowińczyka, który zabrał się 1
XVIII wieku rnczęła się kolonizacja tej bo- do tych spraw. Ożywił się znowu Dom
~~t:~· lc~z. mało zaludnionej_ krainy,_ ,?os~ły P_ol~ki, .h o ~zi~h~ ksiąd-i: przec;cż do.li...,7-ył
..... · 0w111ez gromady Polakow, os1cdla1ąc się ieszcze ic.t:ochs dwustu dusz polski.eh w
1
się po wsiach i miastach. I tętniło tu przez Suczawie, które postanowił uratować od
lata polskie życie, aż je wykruszyła naj- zagłady. Nie wszystko to było silnie czupierw. w~jna, a potem powrót Bukowiny jące po polsku, ale przygarnięte do gorą
do ~1elk1ej Rumunii. Co tężsi Polacy rn- cego księżego serca można było z biedą
OD W!EKĆW OLEJEK OLIWKOWY
JEST stUSZNIE UWAŻANY ZA PRAW.
szyli do Polski. Pozostały w miastach nie- odchuchać.
DZIWY „OLEJEK PIĘKNOŚCI". NA.
liczni, a na wsi luci, związany z ziemią.
J
TURA NIE STWORZYŁA N IC SKU·
A POTEM, Z CIE·
,
.
.
Młodzież przepadła już niema1l zupełnie.
TECZNIEJSZ!GO DLA UDELIKATNIEKAWOŚCI UŻY·
. Jeszcz~. na połn?cY. 'kraiu, w ?ezposre- •Pozostali starzy emeryci, którzy trzymali
NIA, WZMOCNIENIA I UPIĘK
WAŁAM OlA
d_n11~1 pobhzu Czern10wiec, P.olskosć trz.Yma się polskości raczej siłą bezwładności, aniSZENIA SKÓRY, GDYŻ OlEJEK
CERY OLEJKU
WYGŁADZA
JĄ, PRZENIKA
OLIWKOWEGO„.
się pico t~ko, al_e na południu zalew~ Ją ~ żeli poczuciem przynależności do narodu
I NADAJE JEJ ELASTYCZNOŚ
.„MYJĄC SIĘ RANO
~i~astach ~ala. niemczy~ny, a na wsi grozr polskiego. Ale znalazłszy oparcie w mło- j
I WIECZOREM MYCI. SPRÓBUJ I PO UPŁYWIE
Jej rum~nrzacp. Ta'k Jes.~ w Ickanach, w dym kapłanie, stanęli przy nim i wraz z ·
DŁEM NA OLEJKU
OWUCH TYGODNI BĘDZ IESZ
ŚMIAŁAM SIĘ,
OLIWKOWYM
OCZAROWANA WYNIKAMI.
Suc~~w1e, ~v P~szkan~?cn. W_, Ic~a.nach, nim wprzęgli się do orki nad polskim ugo- 1
GDY TO
PALMOLIVE.
0 n&"is g:·amcznei st~CJI _bukowi~s!kieJ, le- rem.
USłYSZAlAM I
A ks. Krajewski zabrał się przede .
SPÓJRZCIE NA TEN
NADZWYCZAJNY
dwie tu 1 tam dyszy p ·kas za1gub1ona dusza wszystkim do dziatw .
I
WYNIK. MAM TE.
polska, zahukana, zatroskana o kawałek
y
RAZ BAJECZNĄ
CERĘ I
c~leba. VI_ Pa1
A o 9 km. od Suczawy leży wieś Miszkanach istniała przez dług1e l~t~ silna . osada pol~ka, powsta~a .z hoveni. Nikt by nie przypuszczał, wszedł- 1
t~ch111ko~v kolei owych, ktorzy budo\~.alt 11- sz~ do wsi, że żyje tu jakieś 50 rodzin poi- 1
111ę ~ol~iową. z~ I:wowa do ~umun11. Ru- sk1ego P.ochodzenia. Bo ani po ubiorze, ani
muni n_ie chc~eh się p~zbywac dobrych !a: I po. mowie tego nie poznasz. I ubiór rumuń
cho_wcow,_ oharowah 11n dobre wa~unk1 1 I ski. i n:owa u tych ludzi rumuńsllrn. A u wie:
zat1 ~ymah. Pow~ta~ tu Dom Polski, cz~- lu 1 wiara prawosławna. I ci już przepadli
t:ln1a z boga.tą brbll.oteką, a na uroczy.stos: dla polskości zupełnie.
•
SzCZUlr
kinie
ciach polskich zasiadało w głównei sah
~
_
A przecież nie tak dawno do onych Mi- . ugryzł widza RB
kilkuset Polaików. Dziś szczątki tylko pozostały z tej polskiej osady. Rozjechali się, hoven przybyli. Przed 80 laty. Sprowadził
Podczas
wyświetlania filmu
'v-.r kinie
rozproszyli, wsiąkli w rumut1skie otoczenie. ic'ii jakiś boja1r i osadził na swych ziemiach przy ul. Fbg. dtt Temple 119 w Pa.ryżu, jeNa palcach jednej ręki można dziś policzyć j~·ko doskonałych rolników. Byli między den z widzów został ugryziony w nog ę
zmarł o .
Polaków w Paszkanach.
,.~~ '$>· 4' "'·
111mi potomkowie szlachty zagrodowej o przez szczura. Na podniesiony przez p'o gry
'" :'! ·
ta'kich nazwiskach, jak Machnowicze, Wo- zionego alarm, zabłysło światło i widzowie
Na ul. des Pres w Saint-Cloud, ·mieści trwało więc dosyć długo zanim członkowi e
Nie lepiej Jest w stolicy dawnego księ- łowicze, Leszczyńscy, Skotniccy, byli i polsię wielkie laboratorium filmowe
zatru- przybyli na miejsce katastrofy, a! tymczastwa mołdaiwskiego, w Suczawie. Pawia- scy chłopi, których tu bieda zagnałarw po- zrobiwszy nagonkę, zabili wstętnego gry- dniające przeszło pięćdziesięciu pra<:owni- sem ogień, napotkaiwszy tak łatwopalny
zonia'. Rannego umieszczono na obserwacji
towe miasto, liczyło zawsze sporą garść goni za chlebem. ,ą ,,,
ków. Onegdaj po południu w jednej z sal materiał, jak celul·oidowa taśmai filmowa,
w szpitalu St.-Louis.
1
urzędni kó'v polskic'i1,
których dziatwa
-.·
wspomnianego przedsiębiorstwa rozległ s zal ał z coraz większą siłą. Wkrótce przykształcona była w szkołaich niemieckich,
I tak marnieJ.i wśród obcych, zapomnia· , ... ~„,.„,
się rozpaczliwy krzyk:
„Pa11i się w sali były oddziały s traży z Auteui1l i Orenelle z
aby „ułatwić karierę". Kruszyła się ta poi- ni, idą1c wielkimi krokami ku zagładzie, aż
mon taż owej t" Piętnas tu robotników za- Pa.ryża, lecz dopiero po półtoragodzinnych
trndnionych w innym budynku wybiegło na bohaiterskich wysiłkach udało im się opapodwórze alarmując krzykiem swych kole- nować żywioł. Z dymiących jeszcze zgliszgów. Jedna z pracownic, z podziwu godną czy s trażacy wydobyli zupełnie zwęglone
przytomnością um ysłu i odwagą zaalarmo- zwłoki
jednego z pracownaków Violette.
waila telefonicznie straż ogniową. Natych- Trzej inni robotnicy, którzy podczas poża
zapewnieniu bezpieczeństwa tej polskiei pracy na wyhrzei u
miast rozległo się ponure wycie syren, ru doznali siln yc'i1 poparz eń, zmarli wczo1 .na morzu. DlaleQo chcemy mieć marynarkę wojennq odp olecz, niestety, s traż ogniowa w Saint-Cloud raj w szpitalu. Straty są znaczne i wyn"
w1edniq potrrebom i wielkości Państwa Polskieąo
składa się wyłącznie z ochotników, zatru-1 szą. około 5 milionów fra·n'ków.
dnionych po różnych przedsiębiorstwach ,
(lgn. Mo śeicki Prezy dent Rzplitej)
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Korius,

I

nieustann ~ e

Pięknie.„ Pięknie.„ Więcej

go potem pan nie w:-

dział?

- Nie.
- Wróćmy więc do Ewy. Czy ta dzie wczyna poz1
jednym spotkaniem na Wystawie więcej już nie widzial::i
nieznajomego?
- Nie wiem tego. Ale Okttniówny twierdzą, że z:i1 uważyły tego człowieka w popielatym garniturze, kiedy
krążył wokoło naszej willi, a po tem wyprowadził Ewę 1a
sp.acer.
- Jak ona była wtedy ubrana? Czy tak, jak zawsze?
W kostiumie? W .szortach? Jak na fotografii w pismach?
- Nie. Podobno miała na sobie jal:~ ~ nową suknię,
którą kupiła na targu z posługacz ką Bre tonką .
-Czy mógłby mi pan dać adres tej kobie ty?
- O nie. Skądże? Nie z~ am nawet jej nazwi~ka.
- A jak pan myśli, od kogo moglabym s i ę czegośl :clwiek dowi·edzieć na temat owej Bretonk i?
- S_ądzę, że objaśniłaby panią naj lepiej pani Mugui:t,
kobieta, 1dóra ma duży sklep w Wersal u. Skl ep z jarzynami, posiadający ogromną klientel~ spo!5ród okolicznych
służący-eh i gospodyń.
- Madame Muguet? Czy to wdowa po zabitym kup~u, mctórego dało znal ezio·nO W przy d rożnym TO\Y;C?
- .Ta sama. Ona i wła ścic ielk a wędliniarni madam~
Dreux to były kobiety, które widziały Ewę po raz ostatni.
Widziały ją z mężc zyzną, w pop ie laty m garn:turze. My
obaj z Georg~' m my śle liśmy, że był to ten szm mężczy
z·n'.1, który woz i ł Joh anna n.a Monparnasse, do nagich kobiet, i dlatego„. dlatego„.
Al e agent·ka niecierpliwym ruchem prz erwała dals ze
wywody Marka, nie chcąc słyszeć co on o tym myśl a ł i jakie wniosk i z tego wyciągnął.
- Pros zę„ . ucięł.a ostro. - Nie ch mi pan powie 1e
szczegółami , jak to tam było na Monparnassi·e.
- Nie wiem.
- Jak to? Johann nic panu nie opowiadał?
- No mówił tylko o tym, że baron za niego płacił
rachunek i po życzył mu pi en ięd zy na zabawę z j.edną
z tancerek, klóra mu się najwi·ęcej podobab.
- A dl.aczego mu się podobała, tego J.ohann nie opo-

HURA6AN
WSERCU1
Powieść

rob o t ników

wi adał.

St11d ę,nt raptownie zaczerwi enił się i z mi eszał.
- No tak. Mówił mi coś ni e coś, ale przecież o tym
wstyd byłoby powtarzać .
- Musi pan mówi ć - to są rzeczy bardzo ważne.
; '.;--a deb"; ~ " t w rnmie „Wiei- li
- P;zeciwr.ie. Rzeczy 11ic ni~ zna<:i;.,a.ce. Wy!uzda ~ !
ki wat: ' zdobyła siawę.

Bard zo francllskie! O których nie mogę mówić, ch o ciaż
by mnie pani żywcem przypiekała.
Agentka wyciągnęła srebr.ną pap i erośnicę, częst,ując
zmieszanego studenta papierosem.
- Nie mam zamiaru wcale pan.a przypiekać, uśmiechnę/a się tylko muszę wiedzieć trochę szczegółów. - Czy tancerka była brunetką, czy blondynką?
-Brunetką z czerwonymi różami w czarnych lokach
i z przepaską z takich samych róż na biodra·ch - wykrztusił Marek.
Ach, tak? - ucieszyła się agentka niezwykle głośno. To mnie bardzo cieszy.
- Co panią cieszy? - py tał zdumiony.
- To, że właśnie była tak ubraną, a raczej tak rozebraną. A czy nie wie pan, czy poza tym nie tań::zyla ona
jeszcze z lusterkiem w ręku i w czarnyC'h pantofelkach
na bosych nóżkach?
- Ależ tak - przytal;:.::1. Ta11czyla i śpiewałl
w czarnych pantofelkach i czarnych rękaw::: ;:k<:. ::h,
ni~
ma_iąc na sobie nic po za tym! Nawet r ~ zepask i. Nazywa1a
~'.ię Jaqueline Hiver.
- Wiem o tym .
- Pani o tym wi e?
- Wiem.
- Ale skąd?
- Od niej samej .
f,\are~. paliiCY papierosa, zakrz:usił się dymem.
Agentka z uśmiechem przyglądała się jego zdumionym oczom .
Właśnie podeszła do nich usłu gując.a pięknoś::
w barwnych szatkach, p ołyskują-c białkami oczu i pobrzę
kując dziesiątkami srebrnych bransolet na śniadY'ch ramionach. Na głowie n iosł.a olbrzymią k iść bananów, namawiając parę cudzoziemcÓ\\ siedzących w lodżji poza
manrytańską zasłoną, aby zechciel i od niej kupić pięknie
dojrzałe owoce.
- Czy lubi pani banany? - zapy tał Marnk, aby coś

.
II
1

-

1

powiedzieć.

bystro w tł-1.1111
przelewający się poza uchyloną zasłoną, haftowaną srebrem. - Lubię je - powtórzyła, po czym z nagła nachyliła się nisko ponad stołem, szepcząc po fran·cusku:
- Prędko, panienko, niech mnie pani ukryje przed
moim zazdrosnym mężem, który tu idzie. Błagam panią .
Dostanie pani 20 franków za tę usługę. Tylko p rędko.! Już
-

Lub~ę

je -

odpowiedz i a ła, patrząc

Już!

Usługuj'lca mula tk~ Die odwracaĄ~c si~ ~oia siebie\

...

wskazała ciem ną ręką

ukryte drzwi w różowej śdan1 ~
- Niech ma dame wejść tam, do mojego pokoju.
Agentik a ze studentem szybko wbiegła do wnętrzć
ciemnego pokoiku, a za chwi lę ciężka zasłona, haftowa·
na w wersety z Koranu i błyszczą·c.a przepychem barn
czerwonej, niebieskiej, grana towej i złotej skryła
przed oczami gości kawiarnianych.
W kilka minut po tem, wyisoki mężczyzna, o pięknycl
rysach i zielonych ocza1ch, wszedł do wnętrza. RozejrM
s ię po tarasi.e i zszedł po kilku stopniach nad s amą wod1
Sekwany, po czym zajrzał do małej lodżji, w której orien
talna piękność ugin.ała się pod wielką kiścią bananów
niesionych na głowie.
- Czy nie było tu jednej pani? Brunetki? W czerwo
nym kapeluszu? Ze stosem paczek z galerii „Nouvelle?
- Owszem - odpowiedziała dziewczyna - ona by1:
ale pójść.
- W którą stronę
- Odjech ;: ć . Motorówką po rzece tam ... tam „.
Jeko ....
Trzy socz,Y's tc francuskie przekleństwa zginęły w głu
chym warkocie tam-tamu i w p c brzęku srebrnych bran
salo.•

BILET WIZYTOWY STAREGO WUJASZKA.
Od kilku dni ogólną uwagę mieszka11ców Wersal
.angielska miss, biegająca po parku i mieści
z niebieskim Baedeckerem w ręku i w wie lkich okula rac'
na nosie.
Kobieta ta o ws zys tkim musiała wied zi eć i ws zystk

zwracała

zobacz~
Biegała całymi dniami po leśnych drogach z aparate;
fotograficznym przez ramię przewieszonym i otworzonyr
Baede<:kerem .
Wszyscy myśleli,
to Angielka i dopie ro mdam
Muguet olYj aś-nifa ciekawych, że jest to sk ą pa Szkotka.
Kupował.a na przy'kład 5 dkg m a sła , które wystarcz,
ło j~j na dwa dni'! Albo targowała się o d zi esięć cen~i
mów jaik o kilka franków.
Pomimo s1merstwa polubili Ją wszyscy dfa jej gaduł
stwa, wesorości i zyczliwo§ci, z jaką po dchod ził.a oo J~
dzf, ś~iskaj-ąc kh ~-k~ i k lepiąc ie_~ .e,o płecach.
.

ze

~.

c.

Jl.)

„f. C H O„

~}. Gruźlica p~uc

~~ ubłaganą

nic

robiąc

1

jest ni.ecorocznie,

różnicy

I

dla

płci, wieku i stanu, kosi miliony ludzi.

PRZY ZWALCZANIU CHO ROB
PŁUCNYCH, BRONCHITU uporczywego. m"esącego kaszllI, GRYPY
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roku 1937 i w pi er
- · w s z e j połowie roku 1938 mies:Dkania wielu nie trzech map itd.
.
.
I
wybitnych osobistoś<:i w Wilnie, m. i. znaN.a począt~u r?zprawy s.ensaC]~ sp:aw1
i t. p. stosują pp. lekarze Nowoczesna technika i jej postęp ogar- 1akis zmotoryzowany przyrząd, elektryczna nych adwo.katów, odwiedzał młody i wy- ło meuspraw1edh~10.ne niestaw1enn~~t:vo
nęły
nawet dorożki konne. Dawniej jechali- „łyżka", czy coś w tym guście, dzięki któ- mowny akwizytOłf, zbierając zamówienia na wezwanego na świadka adw. Jana Wisc1c„B.lllSJlł'I I Rł' KO l Jl N"
śmy w dorożce na wysokich, cieńkich ko- rej wystar<:zyłoby przyłożyć nogę do pan- rozmaite ·książki i inkasując pewne kwoty kiego, którego Sąd ukarał grzyw1ną 25 zł.
Gąseckiego, który ułatwia wydzielanie
łach, dziś jedziemy na kołach samochodo- tafla, aby pantofe~ sam wskoczył na nogę, tytułem zadatku. Sprzedaż książek szła do- Inni świadkowie, wśród nich znani a?v.:osię plwociny, wzmacnia organizm i sa·
wych, na „balonach". Podobno niedługo sam zasznurował się, naciągnął getry itd. brze zwłasu:za dzięki temu, iż akwizytor kaci, przybyli w komplecie. Byli to w1Imar11opoczucie chorego 01az powiększE
dorożki ko•n ne otrzymać mają takie same
Albo ta·kie zagadnie.nie, jak kąpiel. Bar- ów Węgliński występował w imieniu zna- nie, od których Węgliński pobrał zadatki,
warę ciała i usuwa kaszel.
liczniki, jakie posiadają doroż'ki samocho- dzo męczące zaję>Cie, wymagające wy.kony- ny~h firm :księgarskich warszawskich, !wow .nie dostarczając im zamówionych książek.
Sprzedają apteki
dowe. Słowem dorożka konna upodabniać wania wielu figur gimnastycznych, wy.krę- skich, wileńskich i krakowski-eh.
Węglińs•ki przyznał się do winy ..są~ s~a
się zaczyna do taksówki. Wystarczy tylko cania ręki w tył w taki sposób, aby moi.na
Początkowo Węgliński wywiązywał się zał go na roik i sześć miesięcy więzienia,
zamienić wreszcie jednego konia żywego było umyć sobie samemu iplecy. Tutaj moi- ze swych zobowi ązań należycie, później je- biorąc pod uwagę z jednej . strony młody
na kilka ko•ni mechanicznych, aby z konnej na zdziałać bardz~ wi·ełe mot?ryzacją. Sa- dnak wyszły na jaw różne jego nadużyda wie'k oskari<?.n.ego «~~.t 22) i i_ego nieka.~al
dorożki zrobiła sie dorożka samochodowa. moczynne szaotk1 czy gąbki elektryczne na szkodę zarówłlO firm księgairs·kkh, jak ność, z drug1e1 fakt, 1z popełnił on naduzyFakt ten świa.dczyć ma o motoryzacji ~z?ruj.ą gościa .w wannie, aż n.obi się go- os-Ob prywatnych. Niesumienny akwizytor cia z. ~hę~i zysku w tak wielu wypadka~h.
naszego życia pod każdym względem. Je- sc1ow1 gorąco i czerwo.no.
po prostu zain·kas·owa:ne tytułem zadatku Węglmsktego zatrzyma1no nadal w areszcie,
żeli bowiem zmotoryzowane zostaną nawet
Nie marzę już o takich wynala:bkach ja·k kwoty przywłaszczył i używał na własne Są~ ~at.kz~ł '?u do kary d?tychcza:sowy
cie Warszawy w kilku wierszach dorożki konne, to należałoby zmotoryzować zmotory~owa:ny przy.rząd do mnuszania żo- wydatki, a przyjętych •na książ.ki zamówień dziew1ęciom1es1ęczny areszt sledczy.
W bidącym sez·o·nie miasto przystąpi i i.nne drobiazgi, z jakimi -człowiek spotyka ~y do milcze~ia, aby zbyt długo, zbyt dużo .nawet księgarniom .nie !Przesyłał. P.i.erwsza
budowy drugiego toru tramwajowego się na każdym krnku. Zresztą, jesteśmy pod 1 zbyt energ1-cznie przemawiała do męża. zorientowała się w sytuacji firma wileńsh,
Jak elektrycz~y hamulec dla ż-0n, zainst~- której przedstawiciel Górsk! zawia<lo~ił
Okęciu, ponadto zaś będzie wybudowa- tym względem na naj'1epszej drodze. $RODA, 29 MARCA.
podwójny tor w Al. Waszyngtona, skra W tych dniach jakiś sprzedawca zademon- lowany przy ich portmonetkach, gdy mai- Wydział Sledczy o nadużyciach. Węglm
warszawa I (Raszyn)
jąc
trasę z mostu
Poniatowskiego na strował mi elektryczną „żyletkę". Goli się dują si~ w sk-)epie czy. u krawcowej. Jak skiego aresztowano i osadzono w więzie
i inne Rozgłośnie Polskie.
ochów i Gocławek. :Ma być również prze na sucho, bez mydła, włączając sznur ży mechan1czny przypominacz, któryby c-0- ni.u Lukiskiem, skąd sprowadzono go do
letki
do
kontaktu
od
światła. Maleńki mo- dziennie o dwunastej w południe obwiesz- Sądu Okręgowego na ławę oskarżonych.
dawany tor tramwajowy na podmiejW akcie oskarżenia wymienion-0 nazwi- 6·30 Pieśń wielkopostna
iej 1inii do Boernerowa.
Od dnia zaś torek warczy, jakieś ostrza kręcą się z za- czał: „Pamiętaj", że mąż twói-J żą<la, aby
6.35 Gimnastyka
ska 96 wilnian, których Węg.Wnski „ina- 6.50 Muzyka z płyt
bm. trasy '1inij tramwajowych nr 1, 14 wrotną szybkością i golą szybko, podobno obiad był smaczny i punktualny!"
Wiele, bardzo wiele jest jeszcze dzie- brał" na zadatki na książki. Różne kwoty 7.00 Dziennik porsnny
17 zostały skrócone na ich odcinkach bez bólu itd. Wypróbowałem ową zmotoelkowych, tak np. linia nr 17 biec będz:e ryzovvaną żyletkę na sobie, ze słabym jed- dzi~, w których ~oglibyśmy przep:owadzić złożyły $ię na ogólną s.umę 1026 zł 80 gr, 7.15 Muzyka z płyt
zez Bonifraterską, ~lliodową, Pl. Krasiń na·k rezultatem, ale agent oświadczył, że akc1ę i:n~toryzacyj~ą. AI~ godzę ~tę,. abyś- przywłaszczoną przez Węglińskiego. Poza ::~~j}~cio:jPr~~:w:zkół
ich, Krak. Przedmieściem do Marszalkow trzeba się do niej przyzwyczaić, i jak już my na1P,1erw zr~al!~o~alt zaga?1meme. m~- tym sprzeniewierzył on dostar:czo,ne mu u.oo Audycja dla szk6ł
iej przez Królewską, omijając Nalewki kupię, to b~dzie mi szł·o doskonale. Możli toryzaCJ1 w odniesieniu do zw1ększen1a h- przez księaarnie egzemplarze okazowe, o- 11.25 Piękne głl>ry - płyty
we. Ponieważ e'lektryczna żyletka kosztuje czby samochodów. Do tego czasu gotów gólnej W3'ftości 476 zł. Sfałszował podpisy/ Jl.57 Sygnał. c:zasu i ~ejnał ' Krakowa
·kracając czas przejazdu pomiędzy dzie!sto i dziesięć złotych, nabywca z samej tyl- jestem (niech tam!) sam . sz.arować sobie
d\VU ks:ęży
z Sambora na zamówieniach na 1132.·003- A1u5doyor'
połudm<owa
cami peryferyjnymi.
.
•
. pnrzerwa
programy 1oko1ne )
ko rozpaczy będzie usiłował ogolić się, cho PI ecy przy pomocy wł as.nej, wJkręconeJ do
15.00
Na~
koncert
dla
wr
900'!'_ _....._ _ _ _ _ _ _audycja
______
_ _młodzieży
_ _ _ _ __ _w
__
ciażby miał przy tym zedrzeć sobie skórę tyłu ręki.
ko-naniu orkiestry Rozglo'ni Wileńskiej i in.
* * *
z twarzy.
15.25 Pogadanka spoctowa
CZEK.
Jeżeli więc dorożki konne mają już saJll
U M
15.35 Muzyka obiado- w wykonaniu orkie$try
W związku ze zbliżającym się okresem
~
f t Hł
Rozgłośni Poznańskiej
Aron Szpryngier mairzy o innym wy1nata
osennym i letnim, mieszkańcy Warszawy mochodowe „balony" i. Jiczniki, jeżeli ży
16.00 Dziennik pe>południowy
letki
mają
motorki,
to
może
jeszcze
inne
martwiły
się
zku:
o
czekach,
któreby
same
WTOREK, 28 MARCA.
magają się późniejszego zamykania bram
16.115 Wiadomości gospodarcze
16.20 O s;r;koleniu mlodzieży żeńskiej w nowyth 1.a.·anowicie nie o g. 23, lecz o 23.30. Przed dziedziny dałoby się zmotoryzować? Za- o pokrycie dla siebie. Ponieważ takiego wy
Warszawa I (Raszyn)
wodach przemysłowyi:h - pogadanka
wienia bowiem teatralne i kinowe koń miast pisać piórem, wodząc nim po papie- nalazku dotychczas .nie zrobi.ono, Aron wy16.35 Pieśni wielkopostne w wykonaniu Chóru Pra
i Inne Rozgłośnie Polskie.
rze, może da się w wiecznym piórze zain- puszcza czeki zwykłe, czyli bez pokrycia.
ą sic; dopiero o g. 23, co oznacza nałoże
cowników Magistratu m. Katowic
e dodatkowej opłaty. Z wnioskiem tym stalować miniaturowy motorek, dzięki któ- . Ostatni·o dał taki czek na 500 zł pewne- 15.00 Podróż na Mana - pogadank.a dla młodzieży 17.00 O typ n-0wego człowiek-a - o.d<:zyt
17.15 Koncert popularny muzyki francuskiej w wystąpi prawdopodobnie ~tow. Przyjaciół remu pióro samo będzie sunąć po papierze, mu kupcowi z Łomży. Gdy P.K.O. odmó- 15.15 Sknynka ogólna
odczuwając przy pomocy jakiejś fotoceli wiła zapłaty czeku z powodu bra.ku pokry- 15.30 Mnz.yka obiadowa - z Krakowa
konaniu 1trk.iestry smyczkowej Zw. M~
ódmieścia, które w swoim czasie wystą
czy innego sposobu, nasze myśli, to co chce cia, łomżyński kupiec skomunikował się z 16.00 Dziennik południowy
ło o przesunięcie zamykania bram z 22.30
16.0B Wiadomości gospodarcze
Chrześcijan - z Lodzi
my napisać. Albo taki dział, jak wkładanie .p!okuratorem, w związku z czym Sąd Gro- 16.20 Pnegll}d a.ktualno~ci finamowo • gospodar· lB.00 Audycja dla ,;;rg. 23.
butów, zwłaszcza nowych?
Dotychczas d?ki skazał Arona Szpryngiera na miesiąc
<ezych
18.30 Nasz język
16.30 Recital śpiewaczy lgn. Dygai;a
18.40 Nowoczesna kobieta - d·ialog
czynność ta wymaga pewnego wysiłku, po- aresztu i 500 złotych grzywny.
16.50 Gnojowce D'OMIJ twardy pancen - pogadanka r19.00 Koncert rozrywkowy w wykonaniu orkiestry
sługiwania się tzw. „łyżką". Powinien być
Jerzy Krzecki.
(z Wilna)
Rozgłośni Lwowskiej i in.
17.00 Utwory na flet - z Torunia
20.35 Audycje informacyjne, Dziennik wieczorny.
17.25 Wywiad na temat Targów Poz,nańskich
z
(20.40), Wiauomo€d meteorologiczne, Windo•
PoZITTania
mości sportowe oraz Nasz program na jntro
17.35 Z pieśnią po ~
21.00 KO'Tłcert chopinowski
a
łl
l!l.00 Audycja dla wsi
21.30 Fragment z niewydenej powieści Karola Szy.
epłloc.
„
, 18.30 Audycja dla robotników
.
.
ITNUlOWSkiego
~
:!:::11
'
119.00 Koncert rozrywkowy w wykonaniu orkiestry 21.!'iO „Sen Gerontiusa" - fragment oratorium Ed'
Z Czeladzi donoszą:
warzystwie swych kokgów: pp. W. i F. do
Polskieg~ R_:i.dia i in..
. .
.
war~a Elgnra ~ wyk&naniu solistów, diórów i
W
.
.
d
T .
.
.
.
20.35 AndycJe inf1trmacnne, Dziennik Wleczorny,
orkiestry Polsluego Tow. Muzycznego
godzinach p-0połud111owych przecho- ?mu. rzej komp am wracali brzegiem Bry
Wiadomo~:i meteorologiczne, Wiadomości spor. 22.55 Przegląd prasy
dnie ulicy Miłowickiej W Czeladzi byll nicy.
, 23.00 Osta1nie wiad-0mości dziennik.a wieczornego
1 towe oraz Nasz program na jutro
świadkami zabawnej sceny.
Mieszka.nice
W drodze rozwinęła się gorąca dysku- 21.00 "!/ drugą r6"!znicę śm~erci Karola Szy~anow·1 ~<>m~nikat meteorologiczny
Skałki, B. zaproszony został na ucz tę imie- sja nad tym, który rodzaj broni jest najpoS~!C~o..Kon~ert symfo?i~ny w wykonanm or· . 23 ·0'"' Wtarlomoś,.j ,, l'nl•ki w ir•vku angiehkim
·
L
f b · ·
. ··. ·
kies,ry i chora P. R. 1 in.
23.15-23.55 Program Warszawy Il
mnową do swego ,przyjaciela przy ul.
e- rze in1eiszy w ai mu. piechota czy saperzy. 22.00 Przech.achki ateńsilcie: Rzeźba hellenlstycznd
gi.anów. Po sutej libacji, zakrapiainej wód- ~· B., jako stary p~echur! twierdził uparcie:, 22.2~ Recital fortepianowy
Łódź, Jak Raszyn, oraz
ką, p. B., wielce rozbawiony, wracał w to- ze królową broni 1est piechota, p. W. zas 22.55 Przegl~d p;esy
.. . .
.
5.30 Pieńi1 .poranna
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ bronil sapuów.
~OO Om~~ w~~mo~ d~oon~a mHwrnc~ J · 5.~Mueyka ponnna-pły~
. ł .
k
~om~nikait ~~teorolog1czny.
. . .
11.25 Muzyka z płyt
N a tym te
1 .wywiąza
a się s.przecz
a,t W 23.0) WU1domosc1 z Polski w Języku mem1erk1m 14·oo Meo
I d"
r·1 · d. · kowych - pyty
ł
• wym'k u 'k+'
·
B
d
k
.oreJ p. ., pragnąc za o umen o- 23.15-23.55 Program Warszawy II
L. dizk"ie z . 1dmow . . zw1ę
.
. .
14
50
wać, że słu.stność 1· est po J. ego stron ie, rzu. .
.
o le wia oonorci giełdowe l od7zylanie
Lód
k R
programu
cił się w nurty Bry.nicy, by przejść na dru~· 1a_
•asz_v~. ara.z:
. . 18.00 Cóż wiedzą o nas rodzice nasi? - felieton 14
W/głosi ks. E. i:\filller
gi b;zeg rzek;. Ponieważ woda w tym miej- ·~° K?nce:t zy.CZfn J.?~zkte) Rodzm.y Radiow~J
. d .. ł b k
B
ł I 14.:>0 Lodzk1e wiailomosc1 giełdowe 1 odozytame 18 10 Mmiyka z. p1yt
scu O•k~za ł a się osc g ę o ą, p. . paczą
programu
. I 1„:2; ~ i··„„„".'. ' 'fl')rtowf' lokalne
Z Bydgoszczy donoszą:
we i gospodarcze domagają się obniżki 20- wzywac na całe gardło pomocy: „Saperzy, 15.15 Literatura prze.z mikrofon dla wszys1k1cl1: 18.30 N::sz ję7.yk
W sali hotelu „Pod Orłem" radzili przed prncentowej, wyrażając przekonanie, że rat.unku !" Koledzy, widząc grożące p. B. I „Uroki" - ~ad. Kudlińskiego
.
· 21.50 Muzyka z plyt
22.00 Pogadanka ~ktualna
awicie~e przemysłu hotelarskiego, właści mimo wydatnej obniżki taryf, do.chody ele- niebezpieczeństwo, z trudem wyciągnęli gc I l 3.oo O. mnzyc~ .1 muzykach - reportaz
. k . Ó 18.25 W1adomosc1 sportowe lok!llne
22.IO Koncert solistów
. .1• d . d
cle restauracyj i kawiarń - nad wspól!lą ktrowni się nie zmniejszają, gdyż przy niż Z wo dy, za.nies
i o. Je ,ne.go Z m. 1e. s.z anc W 22.25 Wiadomości bieżnce
122.45 W posmikiwaniu nowvd1 V1,;::::~·/1 l'•tt'rack.ich
„
terwencją u Zarządu Miejskiego o obniż, szych cenach zużycie prądu będzie znacz- przy uI. W1az dowej, guzie u d zie 11
l t mu d a I- 23.05 Z~końrzenie audycyj
I (pogadanka)
·
·
_ taryfy za prąd elektryczny. Sfery handlo nie większe.
szej pomocy.
23.05 Zakończenie au<ly:yj
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Slużr--lec.
Przez małe drzwi, ukryte za francuskim
obelinem, zakrywającym całą ścianę, Larence wszedł na palcach do gabinetu lora Henclersmeth'a.
- Czy masz coś nowego? - zagadnął
stro baronet.
- Na razie nic.
- Po co więc przychodzisz? Wciąż ci
owtarzam, że dla osiągnięcia naszego cetrzeba, aby lady Hendersmeth trwała w
rzekon.aniu, że nie masz do mnie wstępu.
'zyż tego nie rozumiesz?
Był tęgi i rosły. Na twarzy malowało s!ę
krucieństwo i zawziętość .
Lawrence parzył na niego obleśnie i zuchwale zar1-

em.

szło od trzech miesięcy czerpiesz z mojej
kasy, ale to się skończy. J eżeli w ciągu
dwóch tygodni nie dostarczysz mi dowodu,
że lady Patrici.a mnie zdradza, możesz prze
stać się na mnie ogl ądać. Masz! To ostatnie pieniądze, jakie ci daję chyba.„ że, j'lK
mówię, w wyznaczonym terminie przyniesiesz mi to, na co czekam. W takim raz:e
zapewniam cię, że okażę się hojny.
Lawrence z uśmiechem wsunął do k;eszeni szeleszczące banknoty i służalczo
zgiął się w ukłonie.
- Rozumiem, jak bardzo waszej dostoj
ności zależy na zda-byciu dowodów, obcią
żających lady Hendersmeth w mającym się
rozpocząć procesie rozwodowym wycedził głosem słodziu~kim. Od tego zależy
pozostawienie młodocianych lordów pod
opieką waszej dostojności, no i także wyznaczenie wysokości alimentów dla wielce
czcigodnej małżonki. Ja robię, co mogę, by
śledzić kaidy jej krok, a w charakterze osobistego sekretarza potrafiłem sobie pozyskać całkowite zaufanie. Lady Hendersmeth uważa mnie za człowieka oddanego
sobie duszą i ciałem. O wszelkiej porze i
natychmiast przez nią mogę być przyjęty.
Niestety, mimo najgorętszych chęci okaz:i.nia usługi waszej dostojności, nie udało mi
się dotychczas w żadnym względzie s·twier
dzić pożądanego faktu. Nadziei jednak nie

- Czego chcesz - gniewnie mruknął
ord.
- Pieniędzy. Finanse moje są w opła
:anym stanie.
- Nie mogłeś o tym napisać?
Lawrc:ice uś111iec;1nął się sarkastycznie.
,orcl zrozumiał swoją niczr~czność i ponawił ze złością:
- A raczej zatelefonować? Byłbym ci
vyslał czek.
- Byłem stąd niedaleko, wolałem wstą
ić. Zależało mi na czasie. A poza tym, są tracę.
Jest w jej życiu jakiś męiczyzna, ręczę
Izę, że bezpieczniej olizymywać z ręki do
Szukaj, trop,
.;ki szczodrobliwie mi wypłacane subs}- głową! - ryknął lord. przekupuj służbę!
lia . .
- S!LJżbę, to znaczy Jeaną kuchar'kę i
- Znowu jesteś I:icz pensa? Zaczynam
pogardliwie wzruszył
mieć tego dosyć. Nic mvfl, 7c będę przez jedną pokoiową ale życie QOkry,wał twoje niedobory_. Prze- ramionami Lawrence. Lady_ Hendersmeth

prowadzi krańcowo skromny tryb życia, ...-o!
- Jutro, to znaczy dzisiaj - zacierał
- Nie rozum;em ... W czym mogłem za
nie zawsze bywa. miłe dla domowników ... 1ręce Lawrence, sprawdzając datę. - Cudo winić? ..
Ale muszę waszą dostojność pożegnać, mam I wni•e się składa! Edgar? Kto to może byc?
- Od dawna podejrzew.ałam, że mam
otrzymać do sprawdzenia powi'kłane rach un i nie mam pojęcia, ale wszystko jedno. Za.r:iz rrzy sobie zbira, nie sekretarza. Dz i ś po·
ki dzierżawy osobistych majątków lady w zatrlefonuję d) baroneta. Jestem sam, mo- ~tanowiłam się przekonać. S korzystałeś '.!.
Szkocji.
gę swobodnie mówić!
ml!j nieobecności i zrewidowałeś moje biur
W kwadrans później dzwonił do nie- I _D.la pewności ~ajrz.ał do kuchni, .czy n;e ko. Znalazłeś nieprawda,ź ten oto bilecik,
wielkiego apartamentu, zamówionego cza- w:ociła pr~ypadkiern która ze słuzących. który sama do siebie wysiałam? Była to pu
sowo przez żonę baroneta. W progu spot- 1 Nie było mkog~.
.
. .
łapka na ciebie.
kał się z wytworną damą.
Telefon znajdował się w sypialni. La- Wasza dostojność ... Pani się myli .
_Wrócę za pół godziny_ uśmiech:-!ę wrenc~ p~zed ujęciem słuchawki nałożył przysięgam!
la się przyjaźnie. - Proszę cię, Law rence, rękawi<:zk1.
. .
- Czy ośm ielisz się powiedzieć, że nie
--:- Hall?! Czy was~a dostoJnosć? N~- byłeś w mojej l>ypialni?! I w ja!:'.m ce~u?
przejrzyj tymczasem papiery, które położyłam na biurku. A gdyby kto dzwonił, 1 resz~ie, posiadam. a~resi~. Was~a do.stor A•by zatelefonować do mego męża - natu·
bądź tak grzeczny i otwórz. Służące zwol-1 no~c mech ze świ adkami raczy się dziś u- ralnie.
nił.am do wieczora. Nie ma w domu nikog0. dac na Flower str~et Nr. 2.' P.a.rter, na pr.aLawrence, przyciśnięty do muru, uznai
„Oddany" sekretarz nie spodziewał się wo. Jest to g~rsomera m71akiego Edgara. za zbyt niebezpieczne dalej się zapierać.
tak wymarzonej okazji do spokojnego prze- Brawo. Skąd mówisz?
- A więc tak, wasza dosto}ność, prz.v- Od l.~Y He~ders.meth. ~estem sam. zraję ze skruchą, że wiedziony pustą cieszukania biurka i rzeczy swej chlebodawcz ·ni
- Uwaza1 ! Kt-0s moze n.a<lejść.
kawością nie mogłem się oprzeć chęci obej
Y ·
- Nie ma strachu, a ostrożność pos.u,1ą r:tenia pokoju, którego nie znałem . Ale CQ
Lawrence wszedł do studia i rozejrz:ił łem do tego stopnia, ż·e tel efonuję w ręka- do telefonu, k in~ się na wszyst'kie święto
się dokoła. Roześmi.ał się z uciechy, bo co wiczkach, foby nie zostawić odcisków p.11 5ri, że go nie i'knąłem.
się nigdy nie zdarzało, pani domu zapo- ców.
Lady Patricia ze wstrętem pokazała mu
mniała tym razem kluczy od szuflad i szaf.
- Dobrze się sprawiłeś! - pochwalił zwierciadłl nad kominkiem.
Gorączkowo zaczął przerzU'Cać listy, no go lord. - PunktuaJ.nie będę na miejscu.
- Spójrz na swoje ucho, na prawe
tatniki, zeszyty, starannie posegregowane
Lawrence położył słuchawkę i upewnił 1:cho ...
kwity. Na nic kompromitującego nie natra- się, czy na stoliku nocnym i dywanie nie
Lawrence spojr zał na swe odbkie. Ucho
fiał.
zostało jakiego śladu jego bytności w po- miał czarne. Sl11chawka odcisnęł.a się wyZniechęcony i wściekły, wziął jeszcze koju.
raźnym czarnym kółkiem gęstej sadzy.
do ręki leżący na wierzchu skorowidz. Nie
La<ly Patricia po powrocie zastała go
- Dawno mi mówiono, że ni·e należy ci
oczekiwanie wypadł z niego bilecik.
pilnie wertującego S<komplikowane wykazy. ~tać - serdecznie zaśmiała si·ę dama.
. „~ajdroższa! Będę Ci~ i.utro ~zekał o
- ~zy n~kt nie przychodził? - zapif,J
Lawrece prLez sekundę zamierzał jej
piąte1 w naszym nowym kąciku. Nte zapo- la Nikt nie telefonował?
22wtórować, w nadziei, że sprawa się w
mnij .adresu: Flower street Nr 2. Parter, na
- Nie, cały czas się głowiłem nad Cl' żart obrócił.a, lecz rozkaz.ująca wyciągnięta
prawo.
. .
.
frami. Ni~ łatw~ się w nieh rozpoznać.
w. stronę drzwi ręka Jady Hendersmeth roz
- Precz m1 stąd!
WJała to zługzenir
Kocham Cię 1 cału1ę.
Edgar". ·•
Lawrence p_Qzielenia'
'l:'ł, Kw.
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Po pierwszym meczu ligowym i Gendera, Szerflce, Kaźmierczak1 Orłowski
pierwszej niespodziance czeka sportowców (Szwar<:)'.
już normalna niedziela ligowa, to znaczy ta
Union - Touri.ng, chociaż przegrał w
ka, w której grać będą już wszystkie dru- Warszawie, jest dobrej myśl1i, Drużyna wy
ży1ny, a więc i Union-Touring.
kazała pewną poprawę formy, trening był
dobry, cel osiągnięty i z wiarą patrzy w
Łodzianie pierwszy swój mecz rozegraprzyszłość.
ją w Poznaniu z Wartą. Jest to przeciwnik
Skład Union - Touringu na pierwszy
bardzo silny i może dziś z powodzeniem mecz ligowy ustalony będzie w końcu tyuchodzić, obok AKS, za najpoważniejsze
Zycie ekonontic~ne
godnia.
go kandydata na mistrza Polski. Zespół
Poza tym odbędą się jeszcze następu
BAWELNA.
Warty, nad którym od dłuższego czasu pra jące mecze: Wisła - P-0lonia, Warszawian
Notowania z dnia 27 marca.
cuje trener Fogel, znajduje się w bardzo ka - Ruch, Pogoń _: Garbarnia i AKS złoży skargę sądową.
NOWY JORK: loco 8.92, kwiecień 8.17, maj 8.17,
dobrej formie.
Cracovia. Sędziować będą pp.: w Krakono
nowe
władze
z
prezesem
sędzią
Kurczerwiec
8.06, lipiec 7.96, sierpień 7.69, wrzcsien
W niedzielę odbyło się w Wielkie!'!
Ligowy skład drużyny poznańskiej jest wie - Sawaryn, w Warszawie - Skowroń Hajdukach walne zebranie Ruchu. Wybra czem na czele.
7.59, październik 7.59, listopad 7.56, gru&ień 7.53,
następujący: Jankowiak - Twórz, Zarzyc ski, we LW'O'Wle - Lange, w Poznaniu ze sprawozdań, złożonych przez ustę- styczeń 7.54, luty 7.56, marzec 7.58
•
ki - Lis, Da.nie lak, Sobkowiak - Szreier, • Laba,nd i w Chorzowie - Staliński.
pujące władze, wynika, że w chwili obec
LIVERPOOL: loco 5.19, marz.ee 4.84, kwieciel1
---0001--ULGI KOLEJOWE DLA CZKONKóW PZN nei klub posiada pięć czynnych sekcyj: pił 4.81, maj 4.79, czerwiec 4.il, lipiec 4.64, sierpień
karską, bokse rską, kolarską, gier sporto- 4.58, wrzesień 4.55, październik 4.53, list~pad 4.5(1,
w okresie letnim.
wych i hokejową. Ogólna liczba członków grudz.ień 4.51, sty1:zef1 4.52, luty 4.53, marzec 4.55
Ogłoszony został komunikat Polskiego _ · 440.
Egipska (Sa:kell.): loco 6.92
.
. .
Związku Narciarskiego, zawierający wykaz
z
·pow 'ęt eh
walnym zebraniu u-.
Upper: loco 5.93, marzec 5.. 78, maJ 5.80, hp1"4'
zi Y należy
na : a) podziękowarne 5·83• wrzesien
· - :>.
- 83• pazuucrni
„-' · ·k 5"·4, i··Mopad :..i~
- .,
stacji kolejowych oraz warunków, w któ- chwal wymienić
rych członkowie PZN korzystać będą w
· po raz Uyczcł1 5.78
g1aczom pil ki nożnej. za zdob yc1e
Dn. 2 kwietnia rozpoc1ną się rozgryw-1 ciu na groźnego i dobrze przygotowanego okresie sezonu letniego (od 1 kwietnia do 6-ty mistrzostwa Polski, b) upoważnienie
BREMA: loco 10.28, maj 9.18, lipiec 9.05, paź·
k1 drugiej rundy o mistrzostwo klasy A, w przeciwnika, a wartość bojową ŁTSG zdo- 15 listopada br.) z 50 procentowych zni- zarządu do wystąpie,nia na drogę sądową Jziernik 8.89, grudzień 8.86, styczeń 8.86, marzec 8.85
których weąmie już udział exligowy ŁKS. lał już poznać obecny leader tabeli, prze- żek kolejowych.
Ulgi stosowane bę'dą w dwojakiej for- przeciwko odpowiedzialnemu redaktorowi
W niedzielę odbędzie się pięć pierw- grywając w pierwszej rundzie O:3.
czasopisma warszawskiego „Czarno r.a ł\'alo"fg, dl'!Wizg i akt:łe
szych spotikań, z których dwa zapowiadają
Poza tym odbędą się jeszcze trzy inne mie: a) przy przejazdach odległych za wy
się bardzo ciekawie. Do rzęd.u atrakcyjnych mecze: Wima Burza, Union - Touring .kupienie biletu ulgowego na przejazd je- B iał ern" za zniesławienie klubu i piłkarzy SLABSZA TE~DENCJA DLA PAPIERÓW PAŃ'Wodarza i Wilimowskiego.
STWOWYCH.
zaliczyć trzeba mecz ŁKS-Strzelecki KS. I-b - S-0kół (Pabianice) , a w Pabianicach dnorazowy, osobno w kierunku do punktu
Wyroniona
została specjalna komisj1,
dLiale
pai>ierów
państwowych panował nastrój
W
oraz ŁTSG-KP. Zjednoczone.
PTC - WKS.
turystycznego i osobno na powrót; b)
która
przygotować ma uroczysty obchód !lpokojny, kursy k~ztnłtownły się znii:kowo.
ŁKS natrafia w swym pierwszym me.przy przejazdach lokalnych za wykupieZ premiówek Dolarówka Lyła tańsza o l zł, a
20-lecia klubu, przyp adający w r. 1940.
3.proc. Poż. Inwestycyjna 1 i 2 emisji o 3 zł.
niem do punktu turystycznego, na podsta4 i pół proc. Paihtw. Poż. We\'inętrzna i 4-pr-0•~.
wie książeczki turystycznej, biletu norm::il
ZNANY KOLARZ EMIGRACYJNY
Po~. K&n,olidacjna straciły po 0.25 proc„ a 5.proc.
nego, który uprawni do bezpłatnego poPoż. Konwer~yjna 0.50 9roc.
przenosi się do- Polski.
wrotu.
Listy i o!Jligacje banków pań,twowych odchyleń
Znany kolarz emigracyjny Józef Mar- kur.owych
nie wykazały zupełnie.•
SUKCES JUGOSŁOWIAŃSKIEGO TENI- czyński, który na szosach belgijskich od- LISTY ZASTA W~E - PRZEWAż:!li'lE Sł.ABSZŁ.
niósł liczne sukcesy, otrzymał propozycję
W koń.cu bieź. tygodnia rozegrany zo- godz. 19-ta Toruń - Łódź i P-0znań - Lu
SISTY.
Zainteresowanie listami z·n;tawnymi hyło dośc
z
klubu lwowskich ,,Czarnych" przybycia
stanie w Łodzi czwórmecz koszykówki mę- blin,
Puncec zwyciężył Stefaniego.
duże, ogółem zanotowano w oficjalnych transakcjach
'do
kraju
i
wystąpienia
w
sekcji
kolarskió'j
skiej drużyn reprezentacyjnych Łodzi, Posześć ga·tunk!Tw p11pierów.
•
W poniedziałek zakończył się w Sa1 tego klubu. Marczyński propozycję tę przy
ESTONIA POKONAŁA STANY ZJEDNOzna,n ia, Torunia i Lub~ina.
Z gmpv stołe.~zncj 4 i pół proc. Ziemskie w War.
Remo międzynarodowy turniej tenisowy. jął i w najbliższych dniach przybywa do szny, ie ob~i:i;yJy się o O. i5 proc„ 4 i pół proc. Mie.i·
Czwórmecz ten posłuży do wyłonienia\
C:ZONE w KOSZYKóWCE.
skie w Warszawie o 0.50 proc„ 5.proc. Miejskie w
W
finale Puncec (Jugosławia) pokonał de Polski.
repr.ez~ntacji Pols'ki na mistr~ostwa Eur?Reprezentacja Stanów Zjednoczonych
Warszawie
1933 r. o 2 proc„ a takież listy 1936 1'.
Stefaniego
(Wiochy)
6:3,
6:3,
6:2.
Dalsze
Marczyńsk i ostatnio pauzował wsl<utek o 1 procent.
py, J~k1e rozeg:a.ne będą. w mai u~ Kowm.e. w koszykówce męskiej rozegrała w Talliwypadku, któremu uległ w czasie „Tour
8-9 >eria 6-proc. Poż. Konwersyjuej m. Warsza·
Będzw to t1:1rni~J trzyd?10wy. ~azda druzy r:.;e spotkanie międzypaństwowe z Estonią. miejsca zajęli Henkel i Caska.
W
grze
podwójnej
panów
para
Henk~l de Belgique". Poprzednio pobił on w roz- wy 1926 r. straciła 2 proc.
na ~ozegra z kazdą ck~zyną po ~ednym spot Zwyciężyła drużyna estońska 36:29. Do
Grupę prowinrjonalnq reprezentowały 5-proc. Lu
- Menze I wygrała z parą jugosłowiańską maitych wyścigach najbardziej znany.:h
k~nm, przy czym kazdego dnia odbywać tzerw rowadzili Amerykanie 16:13.
bełskiego T. K. l\1. 1933 r„ które wykazały zy1'k kur.
Puncec - Mitic 3 :15, 6:4, 6:1.
się będą po dwa mecze.
P.
Y P
szosowców belgijskich.
:owy w w)'!iOkości 0.50 rproc.
Początek turnieju w piątek dn. 21 bm.
RZUT OSZCZEPEM.
PAPIERY PROCENTOWE.
Skład reprezentacji Łodzi będzie ustala.ny
W Kalifornii ustanowiony został .nowy
w tych dniach. Rozgrywki odbędą się w
2
IU
hali sportowej według nąst~pującego pro- r.:!kQrd Stanów Zjednoczonych w rzucie 9Ili '9
'łl
W • I • Konwersyjna 192t r. 69.5(), Pamtw. Wewn. 1931 6a.OO
gramu: piątek dn. 31 bm. o.godz. 19-ej Lu- szczepem. ;,Autorem" nowego rekordu jest -_ T !'
·
· d. ZIS
· • na SZcvl
~1· 1 ó
·
·· ·
f
·
· k
I
. f 5;!?% L Zż. Pał•~tw.
Banku Rolnego ser. 1-2 81.00
. „ y ~? m:ecz
wazy
o~ w ~1. weisc w azę jeszcze w1ę szyc 1 wys1 1- S%%
Państw. Ba.nku Rolnego serii 3 81.liu
,blin - Łódź i Toruń - Poznań, 1 kwietnia Bob Peoples, wynik brzmi 71.36 m.
n... rodu... Tcik pouczał I ostrzegał Tworcl '\OW.
7% L. z. Banku Gosp. Krajowego 2-1 em. 81.00
Niepodleg!osci, Pierwszy Marszałek Polski,
P.ami~tajmy więc przede wszystkim o 8% L. Z. Banku Co.>p. Krajo,~ego 1 em~s~~ 81.0u
Jednym z ostrz tego mie- dozbrojeniu morskim, a hasło „budujmy 51h% L. z. Banku Goap. ~ra.Jow. l em1sJ1 81.00
sło wach . Józef· Pił:mdski.
t
·
p 1k
• ·
" · h
L. Z. Banku Go•p. KraJOW. 2-7 em. 81.UU
cza ies t oez3przeczrne
os a Marynark a s-c1gacze
mec nam d zwom. w uszac h az. 5%%
51f. % Obl. Kom. n. Go~p. Kr. 2-3 i 3 N em. 81.00
Pierwszy międzypaństwowy mecz pięś stwo okręgu łódzkiego dla seniorów na Wojenna. Zrozumienie specjalnej sytuacji do chwili, gdy ujrzymy ścigacze, kołyszące s%%
Obl. Kom. Banku Gosp. Kraj. 4 em. 81.0U
ciarski juniorów P-0lska - Niemcy odbę dystansie około 5 km. i juniorów - około w jakiej znajduje się Polska coraz szerziOj ~:ię na falach Bałtyku.
6% Obl. Banku G?sp. ~rajowego 3 en~i>ji 97.0.?
dzie się w Poznan.iu dn. 9 kwietnia.
L. Z. Tow. Kred. Z1cn~k1e~o w ~Vars!awie 5 sem
2500 m. Biegi te będą jednocześnie oficjal przenika rnle społeczeństwo. Sytuacja ta
· · .·
· · •
'bi'·
·
63.00, T. K. M. w Warszawie 192.J r. 12.00, 1933 r.
Ustalony już został skład reprezentacji nym otwarciem sezonu lekkoatletycznego Ixzwą tp,en
1~ 111e. zmieni się w naJ . 1z~zyc11
72.50 (drobne), 1936 r. 72.00, Luhelskitgo T K. .M.
Niemiec na te zawody. Jest o.n następujący w okręgu łódzkim. Zgłoszenia do biegów I<. iach t pociągnie za sobą coraz s!lmeisze
1933 r. 61.00, Konwersyjna m. Wa.róitawy 79.00
Sonenberg, Schubert, Moreck1 Groczya, p1 zyjmuje sekretariat ŁOZLA do dnia 31 podporządkow anie całego życi.a państwowe
AKCJE ZNIŻKUJĄ.
Raeschke, Lindlar, Tenhoftill.
bm. włącznie. Start i meta obu biegów na go, społecznego i gospodarczego potruRozmiary obrotów papiera111' dywidendowymi by.
Reprezentacja Polski: JarnuszewsJ{i, boisku ŁKS. Badanie lekarskie zawodn!- bom wy.11kają_cym z pełnej g-0towośd obły średnic, przedmiotem transakcyj o~i·jalnych było
Bazarnik, Marcysiak, Gorączniak, Sobczak, ków wyznaczono na godz. 9 a początek rnny naslej NiC'podległości. Prócz umiło
osiem gatunków akcyj.
P-0dkowicz, Symrock: i Dressler.
wania i s:iacunku dla armii potrzebne są
biegów na godz. 9.30.
Bank Polski 125.00, Bank H:.r.illowy w Warsz«·
W Pabianicach odbyło się roczne walne
wie 57.50, Węgiel 37.75, Lilpop 9MO, l\lodrzejów
W niedzielę odbyło się w lokalu klubo- czyny, wykazujące coraz większą gotowość
21.00, Ostrowiec s. B 76.00, Starudtowire 56.25, Ży.
zebranie klubu sportowego „Kruschender" wym przy ul. Południowej 28 uroczyste o- ~o ofiar na rzecz rozbudowy „miecz.a morrardów 64.00
Zebranie postanowiło godzielić stanowisko twarcie sezonu sportowego łódzkiego Turu. skiego", któiy rosnąc w oczach będzie
GIELDA ZBOżOW A.
ustępującego Zarządu odnośnie wystąpie
Po przemówieniu p. Wacława Zatkego aibsolutnie pewnym instrumentem obronW.\RSZAWA,
28.3. - TJrzr.dowa ceduła gieł<ly
nia sekcji boks"rs kiej z Łódzkiego Okręgo zawodnicy poszczególnych sekcyj, mający nym nas:::Ego wybrzeża i d ąż·ności morskich
zbożowo • towarowej notuje za 100 kg za towar
wego Związku Bokserskiego.
za so bą ponad 100 shirtów, otrzymali ~y Rzeczypospolii ej Polski ej. Znajdujemy się Co nas po pracy rozweseli? standartowy lub Śl'edniej jakości, par)•tct wagon
Warszawa, w handlu hurtowym, przy dostawie bie.
Wybory nowego Zarządu dały wyniki plomy, a mianowicie dyplomy .otrzymah z w toku przemian historycznych, kapitaln~j
żącej:
następujące: prezes p. Tadeusz Kokeli, I-y
CASINO - Wielki walc.
sekcji piłki novnej: Fł!ripiak, Khmek, Szym wagi wypadków, żyjemy w niebezpieczPszenica czerwona szklista 22.25 - 22.75, psze.
wiceprezes p. Franciszek Skwarka, II-gi czak, Kopczyński, i Dawicki, z sekcji lek- nym regionie Europy, a oglądanie się n.a l
CORSO: - Sto dni Napoleońa.
nica jednol. 21.00 - 21.50, zbierana 2(}.50 - 21.00,'
wiceprezes p. Rajnold Trajchel, sekretaiZ koatletycznej: S<Jbczak, Szur.ka, i ~aum problemalyczne pom oce z zewnątrz nie ma
żyto I staoclart H.50 - 15.20, mąka pszenna wyciąit.
CAPITOL - Suez.
p. Adamkiewicz, skarbnik p. Kłys, referat oraz z sekcji piłki ręcznej: Skóra i zura- że być dla nas ża<lną gwaran'Cją. Polska
30·proc. 40.50 - 41.50, wyc. 35.proc. 38.50 - 40.50,
EUROPA. - Listy z pola bitwy.
gat. I 50.proc. 35.50 - 311.50, gat. I.A 65-proc.
kobiecy p~ Jadwiga Adamkiewiczówna, kie
n!e
może siebie µ-ostawić w położen iu nieGRAND KINO: - Biały Murzyn.
34.00 - 35.50, gat. II.A 30- 65.proc. 30.50 - 32.00,
rownik techniczny inż. Stefan Bursche, wlew.
pomyślnym i po ostatnich wypadkach muIKAR: - I. Zbłądziłem; Il. Moja panna gat. III 65-70-proc. 19.50 - 21.50, pastewna 16.00członkowie Zarządu: pp. dyr. Werner, Pie17.00, mąka źylnia wycivg. 30.pro:. 25.75 - 26,75,
mama.
chocki, Ciesiel, Rybak i Mastalerz.
gat. I 55.proc. 24.~5 - 24. 75, mtk.a żytnia razowa
IRA - Huragan.
95-prnc. 19.25 - 19. 75
W Pabia.niach odbył się na boisku So
METRO - Serce matki.
POZNAŃ, 28. 3. Urzędowa
ceduła
giełdy
zbożowo • towarowej w Pomaniu.
MIMOZA: - Manewry huzarslkie.
Ceny orienlacyjn&: pszenica 18.25 - 18.75, żyło
II. Zdobywcy Marokka.
14.35 - 14.60, mąka puenBa gat. I wyciąg. 35-pmc.
miejscowym Sokołem, należącym jak wiado
kośtlłle
OśWIATOWE: - Sherlok Holmes. Dr 36.00 - 38.00, gat. I 50-proc. 33.25 - 35.75, gat. J.A
mo - do łódzki ej klasy A. Reprezentacja
N k
Wattson Król Magików.
Sobo!fa - 1 kwietnia.
Godz. 8 minut 30
65.proc. 30.50 - 33.00, gat. II 35-50-proc. 29.25 ł b d b
· d · ł ·
d ·
Sroda - 29 marca. Godz. 8.JO rano. au a
gra a . ? rze 1 o .in1o·s a mespo z1ewa4nel, dl<: wszystkich. - Godz. 6.30 wieczorem: - rano - Nauka d"a wszystkich. Godz. 6 wiecz.
30.25, gat. III 65-70.proo:. 18.25 - 19.25. maka
OAZA: - Pietno Przeszłości.
lecz zasłuzone zwycięstwo w stosunku : . N,rnka <Ila wszygtkich. Godz. 7.30 wiecz. Bł·J- - Różaniec. O'd godz. 9 rano iprzez caty dzi eń
fytnia wyciąg. 30-proc. 25.l)O - 25.75, gat. I.A
PAŁACE:
\Valka
o
szczęście.
Drużyna piłkarska Kruschend~ra bawi- 1goslawieństwo Naiśw. Sa.krament•u_. .Pacierze, Spowiedż św. tylko <Ila mężczyzn. Rano s,poPRZEDWIOśNIE: - „Josette".
ła w niedzielę w Kars:rnica1ch, gdzie została godz. 7.35 wiecz. - Nauka. dla mew,iast. Od wiadat będą tyllko .kapłani miejscowi. Przerwa
PALLADIUM: - Pobożne ktamstwo.
cbiadowa
trwać
będzie
od
godz.
12
do
4
po
niespodziewanie pokonana przez KPW godz. 9 rano przez cały <lz1efl .Spowiedź św.
południu.
RIALTO: - Skradzione życie.
k
1
·8
tylko
d'·a
niewiast.
Rano
sj)Owia<lać
będą
tył·
·
0DJJlZ lłlJIOBIJSUW
K ar sznice w wysokim stosun u . .
ku kapłani miejscowi. Przerwa obiadowa trwać
Niedziela - 2 kwietnia. Godz. 6 rano RAKIETA: - Zaza.
Msza
św.
General11a
Komunia
św.
Godz.
11
Su
W Rudzie Pabiankkiej odbył się mecz bc,dzie od godz. 12 do 4 ~o p~lud~illl. Od godz.
STYLOWY - S ierża.nt Berry.
d.PllTRKOWAi SULEJOWA
ma. Zakończenie rekolekcji. Nauka 'Te Deum.
piłkarski Huragan K.S. Tramwajarze, 4 spo wiadać będą kaip!ani sąsie<lzi.
SŁOŃCE: - Sherlok Holmes. Dr Wat Z dworca przy u\ Wólczafiskiei 232/4 odchodzą
Godz. 13 .Msza św. i nauka dla inte'.i.gencii.
zakończony rekord-0 w~m zwycięstwem HuCz'Yartek - 30, marca. .~z. 6 rano tson Król Magików.
o godz. 6.00, 7.30, 8.30, 1).30. 11.00, 13.30. 15.00
·0 D
4 ·O W Msza sw. Komunia sw. dla mcw1ast. Nauka, Od
k
17
16.ao, 18.oo, 2e.oo 1 21.00.
TON: - Podwójne Wesele.
r~ganu w ~t?sun u . · · o pauzy · · Y godz. 5 minut 45 wie.cz.: Nauka dla wszystkich
mk ten na.tezy p rzypisać lekcewazącym na- i następna nauka dla mężczyzn (ja.k w ponie- „Cóż WIEDZĄ O NAS ~ODZICE NASI?"
ZACH:Ę!TA - Gehenna.
strojom mało ambitnej drużyny KS. Tram- działek i wtorek).
.
TEATR MIEJSKI, śródmiejska 15.
Przeżywamy chwile. wymagają<:e szczewajarze, co dało się zauważyć zwłaszcza
Piątek 31 marca. .Godz. 8 minut. 30 ra- gólnie dutego hartu i ducha i siły moratn.ej.
Dziś we wtorek o godz. 8,30 w.przedostatnie
ZEBRANIE BIBLIOTEKARZY ŁÓDZKICH.
p<rntórzenie świetnej sztuki Wille.ra „Nasze
p. Rakowski.
no - Nauka. dla wszystlnch. ~odz. 6 w.1ecz. Dn;a 30 marca rb. o godz. 19 odbędzie się
po pauzie. Sędziował
. .
·
.
.
Droga Krzyzowa. Godz. 6 minut 45 w1ecz. - śroclowis1kiem podstawowym wsoczepta- Miasto" w reżyserii L. Schillera.
w I3ibliotece Publicznej zebranie członków Ko
W ub. niedzielę odbył się w halt spor- Nauka dla wszystkich i l'!astl}pna nauka dla jącym te moce, wyckowuj ącym - to n~d z i
. We środę i w czwartek o godz. 8,30 w. osta- lc. Łódzkiego Związku Bibliotekarzy Polskich.
towej turniej piłki ręcznej z udziałem dru- mĘ.żczyzn (iak w poniodzialek i wtorek).
na.
tnia nowość Teatru Miejskiego: barwna i orygi Na porządku -dziennym referaty: p. S. Paciorżyny WKS (Żolibórz-Warszawa). Drużyna
Czy i o i,~e rodzi•ny nasze Pamiętaj ą o nalna sztuka Acharda „Korsarz" w reżyserii k6wny - Druki Łódzkie w Katalogu l\lieiskiei
rozegrała dwa mecze w siatkówkę męską,
tych swoich b a,rdz,o wa żny,ch za.daniaoh, dyr. L. Schillera a w doskonałym wykonaniu. Biblioteki pub'·icznei, oraz p. L frajdracMwKrasnowieckiego, Wronckiego, ny - Łó<lż w Literaturze Pi<;knej.
wygrywając oba. Wyniki: WKS (Żolibórz)
WIECZÓR PIOSr:NKJ, MUZYKI I TAI'lCóW omówi ks: dr. Eug. Miller w feHetonie pt. Ludwiżanki,
Bończy, Kondrata, Arnoldta, Szczgsnej, NowoGoście mile widziani.
G0RAL5KICH.
- Znicz 2 :1, (15:7, 7:15 i 15:7) . WKS
„Cóż wiedzą o na, redzice nasi!" przed mi sielskiego, Malinowskiego, Malinawskiej, CzerW środę, dn. 29 bm. o go.dz. 20 w gma<:hu
(Żolibórz) WKS (Łód ź ) 2 : O (15:8, Polskiej
wińskiego i imlych.
krotonem
rozgło
ś.ni
łód
z,kiej
w
do.
29
bm.
o
YMCA - odbędzie się „Wi~zór pioWINSZUJEMi
TEATR POLSKI, Cegielniana 27.
15: 10) . W błyskawicznym turnieju koszy- senlki, muzyki i tańców 11:óralskich" obiaz<lowe- godz. 18.00.
Jutro. Eustazjus1owi
D ziś we wtorek o godz. 6-ej a w środę i w
kówki męskiej pierwsze miejsce zajęła dru- go zespołu Michała Piksy.
czwartek o godz. 4-ej po p'Vl. „Majster i czelaWschód słot1ca 5.19.
\V J)rogramie; sł owo od serca w gwarze
ży.na Pabianickiego Stow. Gimn. przed Znidnik" oraz „Marcowy kawaler". PrzedstawieZachód
słońca 18.04.
góralskiej·
gra
na
oryginalnych
gęś
licach,
na
czem, Kruschenderem i KPW (Łódź).
sprzedane.
listku z b'•uszczu i harmol'lii, tańce „bóinlcki'', Jutro no obiad: niaDziś
Długość dnia 12.45.
- W niedziel ę dn. 2 kwietnia odbędą „krzesany"
i jutro o godz. 8,30 wiecz. grana w dal
itp.
Przybylo dnia ~.38.
Rosół z makaronem. Sztuka mięsa z s-0 szym ciągu przy zapełnionej
„Ma.tka
si ę zgodnie z kalendarzykiem imprez lekWstęp gr 75 dla uczestników Ogniska, oraz
.Natura"
w
re~Y.serii d~~ H. Morydńskiego, _
·
.
a',rgri
eń 13•
sem
~hr~~nQyry111l
l
eg1Jmin~
z
ry_ż.v
kQątletY,CZi~lCh 12.,i egi n~ p_czełaj Q mistrzQ- i l 1 dla gości. Wejś-~i• od ul. Mon.i.\!SZ'ki 4a.
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Niez~ykły
W Chicago je·st sędzia Filip fi.nnegan,
o którym obecnie mówi cała Ameryka. Spo
łeczeństwo amerykańskie podzieliło się na
dwa obozy: stronników sędziego Finnegana i jego nieubłaganych przeciwników,
wśród których przeważają kobiety. Co się
stało? Czym się według jednych odznaczył, a według drugich zhańbił pan sędzia
fi.nnegan?
Wydał wyrok, którego motywy musiały wywołać poruszenie i ucieszyć
wielu
mężów, oburzyć zaś wszystkie kobiety i
sporo mężczyzn, hołdujących rycerskiej
zasadzie zakazującej bić kobiety nawet
kwiatem. Zdarzyło się pewnego dnia, że
sędzia miał orzec, czy spoliczkowanie żo
ny przez męża jest dostatecznym powodem do rozwoju. Zdawało się, iż wynik
sprawy jest przesądzony na korzyść tak
brutalnie znieważo.nej kobiety.
W skardze wniesionej przez żonę, był:l
mowa o „okrutnym postępowaniu" męża.
Nawiasem mówiąc, taki zarzut często bywa w Stanach Zjednoczonych zmyślony,
kiedy małżonkowie pragnący się rozwese
lić nie chcą ujawnić prawdziwego powodu zatargu, tj. najczęściej wiarołomstwa.

IOAll CR
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!emiecka eskadra wojenna w Kła ;11ecJ2ie

rozwodów''.

"1'yrok

sędziego.

Zwykle sędziowie uznają, że żona chociaż
by raz spoliczkowana przez męża ma prnwo żądać rozwodu. Sędzia Finnegan nie
licząc się z pretensjami stanął po stronie
męża. Jeg'o zdaniem „okrutne postępowa
.nie" z żoną nie powinno być powodem do
rozwodu, jeżeli„. życiu żony nie grozi nie
bezpieczeństwo! Innymi słowy, pan sędzia
Finnegan uważa, że mężowi wolno bić żo
nę i że przestępstwem jest tylko żonobój
stwo. Mniej w ięcej tak sama zapatrywa.no
się na to w średniowieczu. Jak widzimy
wiek 20-ty jest we wszystkicft dziedzinach pełen nie·spodzianek świadci.ących o
tym, co pewien publicysta na.zwał ,,itriumfalnym marszem wstecz".
\
Wniosek z osobliwego założenia ~
nie może nas dziwić: policzek nie powodu
je śmierci spoliczkowanego, a więc mężo
wi przysługuje prawo bicia żony po twarzy. Niech wali ile wlezie pamiętając tylko
o przykazaniu, które zabrania zabijać, i
opartych na tym zakazie artykułach ko·ceksu karn~go. Tak arzekł pan sędzia Fin
negan. Działo się to w r. 1938 w wielkim
mieście amerykańskim. „Chluba" sądowni
ctwa amerykańskiego nie poprzestała na

WFO~D

motywach wyroku, któryśmy streścili. Uzu 1
pełn i ając je ustnie
pan sędzia finnegan
oświadczył, że„, „niestety,
mężowie
za
mało b i ją żony po twarzy. Gdyby postę
powali „energiczni·ej" byłoby mniej rozwo'dów".
·
·
Sędzia Finnegan ściągną! na siebie oburzenie całej płci pięknej. Ponadto wielu
mężczyz,n, zamiast mu podziękować za „ro
związanie im rąk", ostro krytykuje niesły
chane uzasadnienie wyroku. W kilka dni
po procesie, w którym sędzia Finnegan
wydal wyrok dyszący •nie nawiścią do kobiet, inny sędzia, Oskar Nelson, orzekł, iż
żona spoliczkowana przez męża ma prawa
żądać rozwodu. Zdaniem tego sędziego, uckrzenie sprawiające ból wystarcza, by
Na lewo kontrtorpedowce, pośrodku poławiacze min, na pierwszym planie desa.ttt
uznać żonę za ofiarę okrutnego męża. .Te
marynarzy.
dwa sprzeczne wyroki są dziś omawiane
w całych Stanach Zjednoczonych. Niejedno ognisko domowe może zgasnąć, poniewal mąż jest wielbicielem sędziego Finnegana, żona zaś zachwyca się sędzią Nelsonem.
Stan10wisko
sędziego Nelsona Jest
po'W'inni pić herbatę z jemioły.
zgodne z dotycliczasowym orzec2mictwem
są·dów amerykańskich, które posuwały się
Jeżeli ktoś cierpi na krótki oddech, 01ganiźmie zwapnienie tył. Na chleb zaw obronie kobiety nawet jeszcze dalej. szczególnie przy chodzeniu po schodach, leca się ser i owocowe marmelady.
Zdarzyło się np., że żonę
uwalniano od f.en powinien wiedzieć, że zachodzi u nieNastępnie trzeba koniecznie przy die„ tyrana", którego „okrucieństwo" wyra- go zachorzenie arteryj mózgowych.
cie pić jeszcze herbatę z jemioły. Jest ona
żało się w proteście przeciwko całonoc
Obecnie dowiedziono, że powyższe tańsza od innych różnych przetworów jak
nym hałaśliwym pijatykom urządzanym w objawy posiadają bardZ0 często swą kropli czy soków z jemioły, a równie bar
Chyba i ja i moje przyczynę w nieodpowiednim 11dżywiainiu dzo pomoc.na. Herbatę przygotowuje się w
domu przez żonę. dzieci mamy prawo spać -:-- usprawiedli- s ię człowieka, przede wszystkim w iprzeła ten sposób, że jedną łyżeczkę od herbaty
w:ał się mąż. - Ale pańska żona ma pra
dowywaniu organizmu białkiem. Toteż na zalewa się zimną wodą (szklankę) i ogrze
wo zapraszać gości i bawić się, kiedy jej Jeży przy pierwszych objawach tegoż za- wa na słabym <Jgniu aż do zagotowania.
się podoba odpowiada sędzia i ·orzekł chorzenia starać się utrzymać dietę, czyli
Herbatę tę należy pić trzy razy dzien~ozwód z wi•ny męża.
"1-..,," · ·"'11''.;~· ni~.
~o j~?zeniu (jedną szklankę). Oczynie Jadać wiele mięsa i wyrobów mięsnych
w1sc1e
pic trzeba ,przez dłuższy okres cza
a za t-0 jeść jak najwięcej owoców, ziem
su
(kilka
miesięcy).
niak'ów, chleba i jarzyn. Potrawy te są
.
Przy
dłuższej
diecie i piciu herbaty jepodstawą do powstrzymania dzieła nim1ołowej
maż.na
być
pewnym polepszenia,
szczycielskieg·o, jakie szerzy w naszym
a szczególnie tego, że cierpienie nie posunie s ię naprzód.
Przy zwapnieniu żył zaleca się jak najmniej pal ić, a już o używaniu alkoholu
mowy być nie może. Najwięcej szkodzą
papierosy, szczeg'ólnie, jeżeli się ktoś z.byt
„zaciąga", mniej cygara a 1najmniej fajka.
Ploiłkarstwo jest najgorszą wadą cza-: cu drugiego człowieka, blizna po nieopasów dzisiejszych, chociaż trapiło ono ludzi trznym słowie, które to serce zraniło. A
już i dawniej. Jest ono ciągłym źródłem przecież może to było serce na1jlepszego
gniewu i nienawiści. Niejedno l!1ieopatrznie przyjaciela, towarzysza, przyjacióJki. Toteż
BAKTERIE
wypowied,ziane słowo doprowaidza do ka- należy zawsze naimyśleć się głęboko nad
tastrof życiowych, które Jata cale, a czasem tym, co się powiedzieć zamierza, aby ;IoP.rofesor: - .„a więc, ja1k mówiłem,
nigdy nie dadzą się naprawić. Jedno jedy- wami swymi nie obrazić i nie zasmucić dru ~ajcz~śdej bakte.rie przenoszone są za pone nieopatrzne słowo zran ić może do głębi giego człowieka. Gadatliwość i plotkarstw0 sre:d111ctwem p:ip1erowych ban.lmotów. Njenaszych bliźnich. Ba1rdz.o często zdarza się to dwie szkara1dne waoy, które rozsąd 'Y wątpliwie wiele wypa·dków śmiertelnych za
to w wesołym towarzystwie, gdzie człowiek człowielk powinien plenić wśród swego oto wdzięczają ludzie bankft1otom.
sądzi, że nie trzeba każdego słowa kłaść czenia. A wszyscy ludzie powinni przcczy- Panie pr.ofesorze - odzywa s ię jena wagę złota. Tam powie s·ię czasem nie- itać sobie od czasu do cz~su wierszv;k Ath- den ze słucha·czy - czy xie mógłbym pana
opa·trznie jedno zdanie do trzeciej osoby, ma Asnyka:
•
pros i ć o parę ba.nknotów, bo mi życie zbrzy
tai powtórzy je innej - a powtarzając, na„Najszlachetniejszy kamień jest ten, dło?
który kraje
da słowom inne brzmienie - i już złość i
NA PROWINCJI.
nieporozumienia.
W·szystkie inne, a siebie rysować nie
Serca Judzkie łatwo można zranić, dodaje,
- A będąc w Warszawie, widział par1
tknąć. Złe słowo •moż na cofnąć, można za
Najszlachetniejsze serce jest, które pomnik Kopernika?
nie uzyskać przebaczenie, ale raz wypowiewłaśnie
- Jakże on wygląda?
dziaine rozchodzi się pomiędzy lu dźmi i czy
Raczej da się skaleczyć, niż samo
- Sied zi w żoninym szlafroku nai kuni zło. I nigdy nie zaslklepi si1ę blima w serzadraśnie".
ferku i cytrynę nożem obiera.

Ludzie z krótkim oddechem

Sercu ludzkie łatwo meina zranić.

PODSŁUCHANE

po sut<cesach, odr.oszonych w różnych kr ajach w filmie „Chwila Pokusy" odtworzy gtówną rol~ w ICE FOLLIES. Partnerami Crawford będą: Lew Ayres i jaL. . ,
mes Stewart. i;;i=',__ _
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Na długich rzęsach Zosi zalśniły łzy„.
··„\ -·"'
- Nie płacz - szep·nęła matka - głaszcząc złote!
miękki e loki córki.
, .. „ · , ~ ..... ..i • _ • .,.,.., .i „,. ,

:..

mnie

PfJ/łTHETY

ŚMIERCI

Mamusiu, to ze szczęścia, z r.adośd jaka nćl'gle na
Tatusiu, jakiś ty dobry, jakiś ty kocha.n/!

spłynęła.

Doktór pewny nagrody, rozwarł szeroko ram iona. Zosia padła w nie z r.adosnyim szlochem. Dokfór przycisnął
ją Jedn ą ręką do piersi, a drugą szukał rozpaczliwi·e chusteczki.
~"'···' . ~· h • „ 'l '"'" .... ,
-.1.. ,
- Ach, ten katar nieznośny - tłumaczył się niezrę
cznie, wycierając sobie oczy.
Dawno już nie płakał i wstyd mu było
przed żoną i córką, że jest wzruszony.

przyznać się

- P.rzestańże płakać, ty bekso - wykrztusił wreszcie
i począł całować mokrą od łez twarzyczkę Zosi - że też
kobiety na zawołanie potrafią s i ę śmiać i płakać. Nie
przypuszczałem, że z ciebie, Zosiu,
ta'ka his teryczk:l .
Gdyby to marna, - nie dziwiłbym się wcale. Ale ty? ..
Mówił z trudem i czuł, że go coś ściska za gardlo, il
mu w piersi braik tchu. Sz.ukał wyjścia z sytuacji i zna-

pow-eśc

- Janko, bój si ę Boga - fuknął na zonę - glodn)
jestem jak wilk, a wy mi tu j.akieś babskie sceny urzą
dzacie.
Doktorowa, ideał pań domu, zażenowana wyciągnę! ~
rękę w stronę dzwonka.

l~VnnFlń.SKlt:CiO' J
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- Nie trzeba, mamusiu - wstrzymał.a ją Zosia sama dziś obsłużę stół.
Nie czekając na pozwolenie wyfrunęła z pokoju.
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jakich (1.ostała rumieńców? - zapytał doktór, gdy zosta.Ji sami. - Tak, taik, stara to prawda.
Najlepszym kosmetykiem dla kobiet jest szczęśliwa miłość. Uff westchnął ciężko zmęczyłem się setnie.
Sześciu pacjentów sprawia mniej kłopotu lekarzowi, niż
jedna pacjentka. Czegoż jednakże nie robi się dla wła
snego dziecka.

j:i

•

Zauwazyłaś

Masz rację Karolu z chwilowej przerwy -

wtrąciła

do'ktorow.a, korzystając
gdyby nie ty, stracili·by~
my niewątpliwie naszą Zosię. ju ż dłużej nie wytrzymałabym, patrząc na jej cierpienie. Dzięki tobie, Zosia wróci
do dawnego życia . .Tyl1ko ..•
-

Urw.ała w połowie zdania, gdyż skrzypnęły drzwi i do
jadalni weszła Zosia, niosą0c tacę pełną potraw.
Doktór, któremu wróciła równowaga, spojrzał na córkę i roześmiał się głośno.

wał

- żarto
pod nogi. Wyobrażam sobie ciena podłogę przy akompaniamencie tłukące

Gdybym tak
-

rzuciłbym

bie padającą
go się szkła.

ci

miał skórk~ pomarańczową

ją

Nie doczekasz się tego, tatusiu - odparowała weZosia - gdybym nawet nadepnęła na skórkę poma;·ańczową, pomknęłabym na niej, jak Sonia Henie na ły
-

soło

lazł.

i<orr. . AnA-Rom.A

-

wygłaszając

ostatnią

•

sentencję zmars zczył

czoło.

Na szczęście tego wieczora nic nie było zdolne zepsuć
Zosi humoru.
Zręczni·e
rozdzieliwszy nakryda, siadła
obok matki, naprzeciwko ojca i z apetytem zaczęła posil ać się. Rodzke bez słowa poszli jej śladem. Doktór zł'
spokoiwszy pierwszy głód, spojrzał badawczo na córkę
i rzekł poważnie:
.r,; , ~ , i!'
.,.
,„
<I).

,.. •

Wybacz mi, Zosiu, że powtarzam jeszcze raz senma wiele nóg. Ty jesteś dziewc z ę 
ciem typu romantycznego, którego cechą jest niebywała
siła przeżyć duchowych.
Wyobraźnia romantyczneg0
dziewczęcia pracuje nie:strudzenie w poszukiwaniu coraz
to nowych wrażeń i nastrojów. Pociąga go tylko egz0tyzm a to co trąci „prozą życia" mało go obchodzi.
-

tencję, iż trzeźwość

-

Przesadzasz -

przerwała

mu Zosia.

•,

;--1

- Przesadzam? - bronił s i ę doktór. - Dziewczętc.
tego typu co ty, moja kochana, żyją przeważnie ~lu zjam ! ,
przetwarzają poetycko cały świat, opromienia1ą bl iźnich
blaskiem ułudy i fantazji, z trudem oddz i elają świat urojony od świata rzeczywistego. Ośrodkiem kh życia duchowego, to przeżycia osobiste, owiane czarem poez_i:,
wypracowane egzaltacją wyobraźni.
Nie rozum iem przerwała mu zon.a - ch o ć przymówisz bardzo mądrze. Jednakże słowa
twoje są zaprzeczeniem wszystkich twoich czynów i galanterii z o'kresu nasze.go narzeczeństwa. Pamiętasz j.akie:.
mi dusery prawił?
Doktór na ~kutek tej uwagi, uśmiechnął się pod wą
sem i powoli zaczął zapalać papierosa.
-

żwach.

-

Doktór

•

I naturnlnie zatrzymałabyś się dopiero przed gnu-

~ hem„. „Zachęty"

- dodał doktór przy okazji.
- Z czego tak wnioskujesz, tatusiu?
- Bo, moja 'kochana, ~ zał ma skrzydła, a tu nan1
"vszystkim potrzebna trzeźwość. Trzeźwość ma wiele
nóg.„

znać muszę, że

-~--------------------------------------·----------------------------------Wydawca: Jan S typułkowski

Rt>daktorzy: naczelny i dzi;il11 polit;·cznego - Franciszek Probst; działu krajowego i loka'.m·~~ · - Roman Furmański; działu
sµortowego - Hi eronim f eja, kro piki lokalnej - Feliks B.ąbQl.i z~ ogłąs~eni~ i artrk11'J . '.;1~,mgw.e .QdP.· J. P~wlikównJ

Odbit9

w drukarni, ul.

żwirki
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Kat~l~kiego Stowarzyszenla ~eżów wtodZ!IŁ

·•eldu1e gotowosc obron• granH Polski.

ŁóDl, 28.3. - Odbył się w Łodzi Vl Zjazd
De.egowanych Katolickiego Stowarzyszenia Me
ż1iw w Łodzi. R.ozpo<:zęło go nabożeństwo w
katedrze
Kostki, ce!·ebrowane
JE św. Stanisława
b'IS kupa Wt. J asI·ńsk'1ego, or dynapll:.ez .
rii.sza diecezji ló<lzkiei, po czym uczestnicy w
liczbie 406 osób ze sztandarami organizacyjnymi oraz Zarządem na czele przeszli pochodem
przy <lżwięka<:h orkiestry do Domu Katolickiego przy ul. Gda1lskiei 111.
O godz. 11.30 roz.poczeto w wielkiej sali Do
mu Katolickiego obrady, przy udzia!e Ich Elksc.
Ks:ęży Biskupów Wł. Jasińskiego i dr K. Tom
-czaka, kts. red. Prai. St. Szabelskiego, ks. dyr.
kan St. Nowickiego, delegatów Katolickich Sto
'Wi'.reyszeń Kobiet, Młodzieży Męskiej i Żeńsk1e1·, Łódzkiego Kola z1·ectnoczenia Polskicl1 Inż~ nierów Katolików, 103 delegowanych z 62
oddziałów oraz licznych gości.
Porządek obrad obiąl dwie części.
Cześć sprawozdawcza wykazała stały rozwói idei Akcji Kato!·ickiei .wśród mę:bczyzn die
ce< il łódzkiej. W chwili obecnej Kat. Stow. Mę
!~~n~w~odzi liczy 98 Oddziałów oraz 3174
·Część programowa, obejmująca projekty wa
cy na przyszłość to dowód całkowitego zrozu-

=·
!,"

DZIWNA LEKKOl\IYśLNOść,
Wiele osób dopiero wówczas decyduje się na
zastosowanie przeciw bólom reumatycz.nym, gdy
choroba uczyni tak dalekie postępy, że zmusi
~ ich do położenia się do łóżka. Ludzie ci zapominają o tym, że zaczątki chQroby leczy się ła
twiej i skutecz.niej, niż chorobę daleko posunię. tą. Zasada ta dotyczy w pierwszym rzędzie reu
matyzmu, A więc przy pierwszych bólach reumatycznych stosuje się 1-2 tabletek Aspirin,
które przynoszą ulgę również przy bólach reumatycznych.

Piotrkowska 16
266-50

Wycieczka do

ZA LEs ZCZ YK
Cena zł 62-

7-10. IV.

'"''
.ą yc re ez k a d o

Worochly j

Zarośłaka

Cena od zł 120. _

7 . 19. IV.

Wycieczka do

ZAKOPAłlEGO
Cena od zł 120.-

7-17 IV.

wyjazdy indywidu31\ne

Nycieezka i

Und1·01:an'
1.ar \. rtt
a
. u sk1"e
6i...•••••••••••••- _.
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Otrzymaliśmy następujący list:
Szanowny i łaskawy Panie Redaktorze!
Najuprzejmiej proszę o umieszczenie na lamach poczytnego pisma WPanów następującego
oSwiadczenia:
I Zawi~dai:iiam życzliw~ ~so~Y.. od k~órych
otrzyrnuię liczne zaprt~ma Jakie 1est moie s.ta7
nowiisko wobec ogolme znanych WYStąp1en
PP. Lipińskiego i Wie'·opolskiei'. że nie zamierzam występować w tej sPraw1e uważam bo\'_'Iem, że ,,Scie~ka. obok. Dro.gi'.' może bronić
się sam~. Uz~a1e 1a~ naiPelm.e,isze prawo ty~h
1 zasłuzony<:.h PJor. do utrwalania
z~akomitych
w1edzy 0 Marszatku P1/sudsik1m we<lle Ich
przekonań i talentów, tak samo jednak obstaję
przy prawie melem do 1szerzeJlia czci i miłości
dla bohatera narodowego Polski w ~ajszer:
szych kol~ch społ~cz.eń~twa.,
.~ed~u~ naileps~eJ
mojej woh, rozumiema.. 1 m.oz..'iwosci artys,ty .znyclz.
.
Zechce ~n. Panie .R.e_daktorze, 1myją~ "WY- 1
razy wysokiego powaz<:nta.
Kazimiera Iłłakowiczówna

.,,

nic et111•włałla
Or KL I N GER
rcdakc:ia

Dr HENRYKOWSKI

Speefal. Clwr6b sMra. wa.eryeza. I łekltlSlll.
powrócił

UL. TRAUGUTTA 9 fr. I. p,
tel. 262·98.
przyjmuje od 8 _ 11 r. ł 0 d ft _ g wiecz.
Sprc. choróh wrnerycznych, 1eksualnych i ekórnyrh w niedziele i śwltt• od O 12.JQ ~ ooł.
(wło~ów) Pł{ZEPROWAOZIL SIENA ULIC~
DZ. 1k6rnie chorych g. •mbulator. 10-11 i 5-6 w.

P R Z E J A Z D 17. t•l;;~,i
Przyjmuje od

POWRoCIL
&. 9-11 i od 6--8 wicca.

Dr m~tlEDWARD REICHER
· POUJDNIOW A 28, teł. 201-DS

przvimuje od 8 • w niedzielę

11 rano I od 5 - 8 wiecz.
i święta od 9 - 12 w poł.

P O W R O C I L A

-....

śRóDMIEJSKA 29.
od JO .....

12

1

od

Tel. 134-90.
8 wiec..e.

3 -

PAULINA LEWI

Dr. SOlOWlfJCZl'K

RAU

•

UL. PIOTRKOWSKA. 99.

Choroby skórne i weneryczne
CEGIELNIANA 4,
.
tel. 100-57,
Przyjmuje od g. 8 do 1 I od 5 do 9 wiecz„
w niedzi~le i święta od g. 10-1 w pol
Spec. chorób wener. skórnych I seksualnrcla.
NARUTOWICZA 9, fr. li piętro
Dr. med.
Tel. 128-98 przyjmuje od 9-1 I od 5-9.30 w.

• •
ff. ROZANER

M. T AlJBENHAUS

AKUSZER • GINEKOLOG
Poradnia Wenerolo1iczna
Przyjmuje od g. e-10 rano l 4-8 'Niecz.
PIOTRKOWSKA 45, tel. 147-44
ZGIER~;i\A 11.
Telefon 246-09. Leczn. cbor. wener„ skórnych I seksualnych.
Kobiety I 4ziecl przyjmuje kobieta-lekarz.
C.r:ynna od 9 rano do 9 wiecz.
DR. MED.
POltADA a .r:L

H.

KLAC t KOWA

położnictwo i choroby
PlOT~H.OWSKA 99
Przyjll!uja

rorlziennie

od 1~12

kobiece
tel. 213-66.
I od 5-~.

D1-med Wl RUNDSZTAJH
akuszeria i choroby kobiece
Tel. 127-84

POMGRSKA 7.
Przyjmuje od

f,

S- 10 r I od 4--8 w.

o;· -m·~-d -NIT-ECKI

Dr med l'.I.

fil J\ Z f

Ił

Choroby skórne i weneryczne.
Tel. 185-49.
ZACHODNIA 64.
Przyjmuje od 12 - 2 I od 7 - 8.30 wiecz.
w niidzlele i świeta od 10- 12 w pot.

!!!d

WOŁKOWYSK

I

~oec.

chor. wener~ seksualnych ł skórnych.
CEGIELNIANA 11,
tel. 238-02,
Przvjmuje c.d godz. 8- 12 i od 5-9 wiecz.,
·w niedziele i świeta o<l godz. 9-1.
w Lccznky „Pomoc", Z~erska 56, od 3- 5 po poł.

c110rabv skóre. w~neryczne i mi~zop!~łowe.
i• ' '· 1.tl ] J L. front i pi~tro.
1el. wJ3-i8. MAGLE
ręczne,
motor~w~. udoskona\~ne
przyjmuje od S - 9.30 r. od 5.30 - ~ w. poleca Bolesław Kapc~yns~I.. Łódź 9, Sę
w niedziele I święta od 9 - 12 w poł.
dziowska 16 (obok ZgierskieJ 122).

Dr

J.

N~DEL

MUSI PAI

Budżetową.

I

•

0

PROF. Dżami, jasnowidz - ~trotog', wybier~ l
szczęśliwe losy, gv:arantu 1ąc • ~ygraną ! !. ,
AKUSZER-GINEKOLOG
Osiągniesz zadowolenie - szczes_c1e - zdro-,
POWRóCIL
wie - miłość - Nowy Tor życia. Nad~sła~
Telef. 228-92 datę urodzenia bez znaczków I Prof. Dzami,
ul. ANDRZEJA 4.
przyjmuje od 10 - I 2 i od 4 - 8 w.ie~z. Krak.Qw, Ugędnici.a 42}3, S<krytls,g 1Q9. .

popularny

do KATOWIC
dnia 1/IV- 2/IV.

prawek.
•
.
Po ref~_rac1e generaUnym przyst.ąp1ono
do dyskUSJl.
Pierwszy _zab.ra.ł głos r. SZulc (O. N.),
ł od
I
kt?r.y przemo~1enie ~we rozpoczą
po e
miki z ostatnim ~damem referenta gener~lnego.' a następnie przeszedł do anahzY,
b d t
u ze u.
..
.
.
Wskazywał
on ' iz. budzet ten
.
.
. 1est zeli .wy
·

kis~kt; n~ .nkt~współmtderntkość imtęddzły nitaJąłatem !'lieJS im, a wy a am na ug. m „
sta i ich obsługę, wresZcie stwierdził, . fe
przez odpawiednie oszczędności mozna
k ć
dw "k
sok • • Około

~~/~o.~oon:ł. ~:ór~ p~etC:~ na o:~~et nad

zwycza;ny p~yczynia się do niezaciągania
.
Jk
in e t •.
.
pozyclJe
na przemówienia
w s ycje.
W końcu·
swego r. Szulc
zgłosił w imieniu Obozu Na,.,.dowego sze••v

v
Powstaj e ogromna wrzawa. Radni Obo
W czasie wygłaszania re,feratu doszło zu N~rodowego gł.ośno.protestują. Okrzyki

do gwałtownego incydentu.
o swof'l cero więc otywaj
Z ław radnych Obozu Narodowego od
mydło do golenia P I X I N. czasu do cza1Su padały uwagi p:Ołd adresem
referenta. W pewnym momencie przewodniczący zareagował energicznie na te wy
stąpienia i uderzył ręką w stół.
r. Szwajdler: Panie Prezydencie. Pan
n&s obraża. Niech się pan nie zapomina.
ezy~cl najskuteczniej płyn LUNA I
Ta reakcja wywołała burzę. Radni Obo
• rzucają
. naJ.
ZWYc1e.tYSZ!!! Znając swój osobisty horo- zu Naro d owego po d noozą się,
skop - zdobędziesz pożądaną. miłość. Dobro
byt przyniesie Ci szczęśliwy numer losu. Na- rozmaitsze okrzyki. Socjaliści nie pozostają
·
deślij datę urodzenia. Znaczków nie załączaj. dłużni.
Adresować: .Womouth, Kraków. StraszewPrez. Kwapiński dzwooi i usiłuje wproskiego 25.
wadzić ład i porządek. Nie uspakaja to je
dnak
atmosfery. Wreszcie radni oraz ław
BALBINA ŁAKOMA zagubiła bilet tramwaioWY
bezpłatny, wydany przez
Dyrekcję ŁWEKD. nicy Obozu Narodowego po odpowiednim
Znalazcę proszę o zwrot do remizy Chociano- oświa:dczeniu r. Szwajdlera opuszczają dewice za wynagrodz;eniem.
mo1nstracyjnie salę obrad.
Pozostaje jedynie r. Krężel.
5 ZŁ TRWAŁA ondulacja, trwały wałek 3 zł.
Referent ,generalny w dalszym ciągu ·o„Czesław", Kilińskiego 199. Tel. 193-24,
róg
Senatorskiej.
mawia budżet.
Po kilkunastu minutach radni Obozu
MIESZKANIA, od zł. 40 kw. sklepy, domy, poNarodowego
oraz łaiwnicy wracają na salę.
leca „Beka" Piotrikowska 73, 285, NapiórOrnwsReferent omawianie bud.żetu za•kończył
kiego 39, Senatorska 32, Zawiszy 3.
uwagą, ie aczkolwiek przedstawioiny buOTOMANY, garderoby, tapczany, ~-eżanki, krze- dżet został przedyskutowany przez Komista. stoły, biurka, stollki radiowe sprzedam tar.io I na dogodnych warunkach. Kilińskiego 160, sję Finansowo- Budżetową, to jednak przy
gotowany on był przez b. T'ym~zasowy Za
Prze ź dziecki.
rząd Miejski.
POTiRZBBNA pomocnica domowa. Zgłaszać się
Siłą rzeczy nie Jest więc on wyrazem
Łagiewnicka 27, Reistauracja.
poglądów na gospodarkę miejską obecnej
POTRZEBNA lruchartka <lo restauracji z cało.. większości radziedkiej. Brak czasu nie po
dziennym utrzymaniem. Zgłaszać się Łagiewni
cka 27.
NOCNE DY.żURY APTEK.
~PRZEDAM szafę, łóżka I inne meble z Powo- Nocy dzisiejszej dy.turują apteki: H. Pasfo·
du zmniejszenia mieszkań. Od godz. 5-tei do rowa, l.agiewnkka 96, J. Kabnne, Limanow!lkie•
go 80, J. Koprowski, Nowomiejska 15, M. Ro·
7-rnei adres Lelewela 24, m. 5.
zenblum, śródmiejska 21, M. Bartos11ewski, Piotr
KOBIERA KAZIMIERZ. zam. Retkinla - Nowe kowska 95, L, Czyński, Rokicińska 53, E. Za·
Piaski 9, zagubił kwit kaucyjny na zł 10 wY- krzewski, Kętna 54, I Sinierka., Rzgowska 51
Pi, Trawkowska, Brzezińska li6.
dany w E!ektrowni Łódzkiej.

Pociąg

zwolił na gruntowną przebudow.ę projekt.u
preli'min.arz_a. z. koniecz. ności więc ogran1d
d
któ h t lk po
czono się Je ynie o me ryc Y o
-

~row~iu~s~~~ólniep~ra~ip~~Tu~tw~~~~~~~~p~
prowadzo:ne przez Komf,sję Finansowo- wiedziałem. w Zw•ąZku z żydami.

dbać

I

-

reg wniosków, które będą rozpatrY'ĄJane
przy drugim czytaniu.
Drugim mówcą był r. Potkański (PPS)
Mówca rten polemizował nie tylko z wywośnie.
datrni r.· Szulca ale ze stanowiskiem całego
Następni: r. Hartma.n zreferował s.pr:a- !klubu ;adzieckiego Obozu Narodowego tak
w~ przyznania pra~o;vniko1!1 Zarząldu Mtei w cJ'asie obrad Komisji: Firnansowo-Budżesk1ego na rok adm1mstracy1ny ,1 ?~-40 d-0 towej jak i na plenum. Wykazywał on nie
da·tku komunalnego w wysokosc1 15 proc. konsekwencje w postępovwaniu Obozu Nauposażeni~ słu:Z:bow~g~. . .
rodowego.
~o wmosk~ _Ko.m1s11 ~inat1~o~a:-Budże_ Tu _ mówi r. Po~kański _ wystętowei r. Dembtnsk1 zgłosił 'Y" tmien~u Ob~- LPujecie przeciwko ucnW,lallonym przez nas
z~ Narodow:ego po~ra:vkę damaga1ą<:ą się F!posażeniom członków Prezydium miasta.
nieprzyznania wymienionego dodatku u- ,, A co robicie w Poznaniu? (Przytacza cyrzędttikom miejskim- żydom.
fry).
Za tym wnioskiem przemaw,iał r. B~lkai.
W dalszym ciągu przechodzi m'ówca na
(0. N.)
. . .
. tematy polityczne i również wskazuje na
Prez. Kwapiński wyjaśnił, ż~ Siprawa ta 1róimorodne stanowiskai Ooozu Narodowcjest uregulowana
specjalną ustawą i go Nawiązuje do obecnej sytuacji politystwierdził, iż dyskusja na ten temat jest cznej wytworzonej przez Niemcy.
bezprzedm!o-towa.
Przypomina, że Obóz Narodowy wystąP,o wymianie zdań z i'. Szwaijdlerem pił z• listem vtwartym do Prezydenta MiaCO. N.) prezydent Kwapiński zarządził ·gło staw sprawie zwołaniai nadzwycJ:ajnego po
sowanie nad. zgłoszoną poprawką. Popraw ·s ied~eni~ Rady Miejskiej w celu zajęcia od
ka została odrzucona.
pow1edniego s tanowislka w stosunku do
· k KOI?!SJ!
· „ p·m~n~wo.- B ud"'
t
k „
h"""' ·
·
Obóz Narodo.W niose
·t.B o-, a CJI za~ IJIUnteg.o sąsiada.
we1 uchwalono 1ednO'l11yslme,
wy czyni to. dopiero teraz.
Prze~odnkzący zarządził 15-minuta.P.P.S. zaś wskazywała to już oddaiwna.
przerwę.
.
/
„W tym momencie - mówi r. Potkań·
DEBATA NAD BUDŻETEM.
·• s'ki - kiedym czytał ten list otwarty przy·
·
· ·
'
Po wznowieniu obrad przystąpi~o do pommało m1 się pewne powiedzenie r.
następnego punktu porządku dziennego, a Szwajdlera na posiedzeniu Rac!y Miejskiej
mianowicie dq rozpatrywania budżetu Za-, w dniu 28 stycznia 1937 roku.
rządu Miejskiego m. Łodzi na rok adminiOtóz wtedy r. SzwaJjdler powiedział:
t
• 1939 40
Talic Panow1'e n1'ech · W
·
s racy1ny
- •
" .
. '
się am nie· zd aie,
Ja!Go pierwszy zabrał głos generalny re że,.s1ę wypieramy Mussoliniego albo Hitleferent budżetu r. Hartman (PPS.}
ra •
Mówca omówił całokształt budżetu, zre
W tym momencie r. Szwajdler woła:

PLATERY•1

choroby kobiece i akuszeria

Specf. chorób to•lecycli I akuszeria
SRóDMIEJSKA
28
tel. 240-10
Dr mecl HenrJk Ziomk•wski
Przyjmuje od 12-2 I od 4-3 wiecz.
Chorobv weneryczne, moczopłciowe i skórne
6-.g o Sierpnia 2.
Telefon 118-33.
Przy.imuje od 9 - 12 i 3 - 9 wiecz.
Spec„ chor. wenerycznych i skórnycłl
w niedziele i święta od 9 - 12 w poł._
Przyjmuje od r. 1-3 l 5-9 wiecz.
Niedziele I ~więta 9-12 w poŁ
R1-,,"I
lllP~\.

KONW-=-RSJA POżYCZEl.
...
W czasie obliczania
gł<)'SÓW przewodnii
C7.<!CY nrządził obrady nad dalszymi punk,
tarni porządku dziennego, mianowicie spra'
wozdań Komisji Finansowo-Budżetowej.
Pierwsze dwa sprawozdania dotyczyły
koi· w·er·i·i· poz'yrzek zaciągniętych prze
"
"'
1
Ominę Miejską Łódź, na cele inwestycyjrue
w latach
i l938 oraz pożyczki w k~
1937
ci'e zł. mmon zadągniętej' w roku 1938\w
1
Banku Gospodarstwa KrajQIWego.
• „ p·1
W głosowaniu za wnloskiem KomlSJL
nansowo- Budżet01Wej 0 skonwertow~ie 1
oż czek wy,powiedziały się wszystkie kluj
Pb Y ·"" . k'
ócz Obozu Narodowego.i
y rauztec ie pr
.
. .
.
Przewodniczący stwierdza prz.yięc1e wmosków.
·
. • .
K .
Z kolei nacz. Ko.~opka .muenie~ orni
s1'i Finansowo- Budzetowei referuie s,pra· wę :ac1ągmęc1a
.
. . na rzecz 0 m11ny
· k',,,,,ę
· M'1e1s
t~
Łódz, w Funduszu Pra<:y na prowadzen~
bót ·
ty · eh pożyczek w kwode
ro
mwe~ cl§~YOOO ł
. ·
l,7~0,000 z . i.
'.
z ' oraz przy1ęc1a 0 o
taicj1 w. kwocie 1,~~~,000 zł.
.
.
. Wnwsek Kom1s11 uchwalono 1eclnogło--

or.BornstdnoWa PLATERY!

chorób skórą. ~ent;rYczn. i scksualn. Przyjmuje
Leczenie promien•atni Rentgena.

specjał,

·
Wczora1· odbyło się czwarte kolejne po
siedzenie Rady Miejskiej m. Lodzi.
Było to pierwsze posiedzenie Rady w
d
·
rzewo
komplecie, g yż po · raz pierwszy P
dniczył obradom nowoobrany prezyden
miasta p. Jan Kwapiński w towarzystwie
wiceprezydentów: Adama Walczaka, Anto
k
dt
niego Purtala i Artura Szewczy a, pona 0
byli obecni również ławnicy.
.. .
·
Obrady zagaił prezydent Kwapmskt wy
·
· · ·
głasza.J'ąc . następugce przemow1enie:
Wysoka Rado!
Wobec ostatnich wydarzeń w życiu mię
•
h •
dzynarodowym, rozgrywa1ącyc się w naszym bezpośrednim sąsiedztwie, uważam
za wspólny nasz obowiązek stwier~zić~ ~
ludność rn. Łodzi łą~zy si~~ całą tu n~sc
Rzplitej w zapewnieniu, tz nie ma piędzi
•
• któ r~ m~głaby b Yć k ?MU·
ziem~
pplskieJ,
kotwiek oddana na Jakiejkolwiek bądź dro
dz
e.
f i d
ił b j - h Rz ł'
W pełni zau .an a o .s z ro nyc • pitej i z pełną wiarą w siły moralne. na1szerszych mas na:oou stwierdzamy, ze każdy
atak na polskie granice spotka się z bezzwłocznym i zdecy~wany·m odporem
wszystkich s~ł sp<>teczenstwa. •
Pr;em~w1eme to wysłuchah w_szyscy
obecn1 stoiąc oraz zadokumentowah swóJ,
z treścią tegoż, solid~ryz.m gromki~~ okla
sk~1;ii oraz okrzykami na cześć Armil Polsk1ej.
.
., •
•
. Nastę,pme pre,zydent Kwap1n~k1. stw1er
dził prowomocnosć obrad, przy1ęc1e porządku dziennego oraz protokóły z poprze
dniego posiedzen!a. .
.
Przed przystąp1emem do porządku obrad
prez. Kwapiński wygłosił dłuższe przemówienie, będące jak gdyby „credo." nowego
prezydium Zarządu Miejskiego.
W pr;:emówieniu swym prezydent Kwapiiiski podkreś]if' swą chęć zdobycia zaufania obywateli miasta swą doo'brą gospodar·
'ką.
.. .
.
..
Zadłuleme todzt wynos! 66 mrhonów
, h '. ?taJ~te.
· k 17.5 m1·1·t~nó"!'• ie
· d ~a k sy~ Io.Y.c
,uac-ia fti.::ms„. \\a miasta me 3est ś~1etna.
yruc.hc:m:en!e wi·ęk.szej poży<:~k1 na W}'.'
konczen1e suregu koniecznych inwestycyj
iest nieodzov.'ne.
J
•
d t K
· • k'
_Nak?:iiec ,p;ezy en. . wapms 1 przyp<>m111ał, ze upływa własme 20 lat od zebr.ania się pierws<.ej R,ady Miejsikiej m. Łodzi
z wyboru po odzyskaniu niepodległości.
Po n.riemówieniu prez Kwapiński~go
,.,.,
przystąp_10,no do ~'Y~OrU członka .rady w_~je~ódzkt:!). Zosta1 nim pr.ezydent Kwapmsh, otrzymawszy 51 głosow.
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Skrzgnka do listów

65

tel 101-01

dz~

- ł em mie)
- -Skw,m
Obrady nad b u d ze
„

1menia przez prowadzących prace katoliską za
dań i celów tych wysiłków, podjętych na rozka1 Stolicy Apostolskiej a wypływających ze
zr(.zumienia ważności roli odrodzeńczego ruchu
kato1iekieg 0 w dzisie1szyc
·
·
1I czasach. v os kona-e
wyczuć się dawało wyraźnie występujące PO·
czucie od1.>owiedzialności za losy Kościoła i Ojczyzny, tych dwu społeczności, ta-k doniosłych
o<lgrywających rolę w życiu ka:idego czlowieka Podkreśli! to w swym głębokim Przemówieniu Jf. ks. biskup WI. Jasiński, nawołując
d') wytężonej pracy w myśl haseł Akcji KatoJicl:ieJ.
Wyrazem ducha i nastroju dominującego na
zjeździe są następujące rezolucje:
J, Jego Swią\L'bliwość Ojciec św. Pius XII
Watykan.
VI Ziazd Delegowanych Katolickiego Stowarzyszenia Mężów w Łodzi, ścieląc się do stóp
Waszej Swiątobliwości, wyraża swe gorace
przywiązanie do Stolicy Apostolskiej oraz gotowość pracy nad ugruntowaniem i obroną wia
ry świętej, proszą o błogosławieństwo.
2. Pan Prezydent Jgnacy Mościcki Wa!lSzawaVI Ziazd Delegowanych Katolickiego Stowarzyszenia Mężów w Łodzi składa hold Ołowie
Państwa i wyraża gotowość pracy d'oa dobra
Oi-czyzny,
3. Pan Marszałek Smigły-R:}rdz Warszawa.
VI Zjazd Delegowanych Katolickie.go Stowarz}szenia Meżów w Łodzi przesyła Naczelnem•1 Wodzowi zapewnienia głębokiego hołdu i
mel<luie gotowość obrony granic Polski.

,---------„
·.6dź 1
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zł.

U,60 z miejscami do

leżenia

Zapisy i informacje:

WAGOIS-LITS\ COOK,

Lódź

Piotrkowaka &a, tet. 110- 11

I

P~?ai1.ą ze wszystkich stron. Prezydent Kwa
pms_k1 bez_ustannie dzwoni. Wrzawa trwała kilka mm ut.. .
, .
. .
Po usp~~je~m r. ~oikan~ki z~konczył
swe ~rzemow1eme stw1erdzemem, ze obecna "'.~~kszo~ć po dokładny~ zapo~naniu s i~
z ta1mkarn_1 dotychczasowei komisarycznej
ĘOspodarkt, przystąpi do szczegółowej a11a
llzy stosunków taik, aby właściwie gospoda
rować
p ·
. •
.. .
0
pr_zem6~iem u prez .. Kwa.pmskt za:m·
lknąit pos1edzeme, odraczając dalszy ciąg
debaty generalnej do dnia dz~jszego.
MUZEA -

BIBLIOTEKI - WYSTAWY
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA (ulica

Andrzeja U) otwsrta dla publi.e=ości codziennie,
prócz niedziel i 8witt, od g. 10 do 21, w soboty
od g. 10 do 19.
MUZEUM

PAMIĄTEK

MARSZALKA PILSUD.

SKIEGO (ul. Piłsudskiego 19) otwarte dla publiciności w grupach (do 15 otób) we wtorki, ozwartki
i sobo,ty, dla pojedyńczych osób - w niedziele od
g. 9 do 3. Wstę.p 20 aroazy, w grupach - po 5 gr
od osoby. Wycieczki moima zgł1111:r.:ać telefonicz:nic
nr 191-96 w godz. od 10 do 12 u kierownika mu
zewn p , Ajnenkla. ·
MUZEUM HISTORil I SZTUKI im. BARTOSZEWICZÓW I WYST.A.'WA DARóW KAROLA
EISERTA (Plac Wolności 1) dostępne dla publkz.
noki w środy, Cf-wank.i, toboty i niedziela od go.

dziny 10 do 3.
MUZEUM PRZYRODNICZE (Park Sienkiewi·
oza) otwarote w dni powszednie od g. 10 do 3, w nle.
dziele i §więta od g. 10 do 2.
MUZEUM ETNOGRAFICZNE (Piotrkowska
nr 104) czynne c<>dziennie od g. 10 do 3.
SALON SZTUK PI:t:J(NYCH KAROLA E'"'.)E.
GO, ul. Nawrot 8, tel. 153-55.
WYSTAWA OBRAZóW art..m111. M. SIEMI.'SKIEGO, ul. Piotrkow&ka 113.
RUCHOMA

WA w

WYSTAWA

ANTYALKOHOLO.

szk.ole powszechnej przy ul. Staszie.a

nr l.

Wstęp be'Lpłatny.
WYSTAWA SPORTOWA w gmachu Państwu·
wej Szkoły Pn:emysłowej przy ul. Żeromskiego 115.
INSTYTUT PROPAGANDY SZTUKI (P~rk
Sienkiowioza) wystawy: St<>w. P()lskich Arly!llów ·
Grafikó-w „Ryt" oraz wy&tawy Wł. Lama ze Lwow"
i M. Zuławskiego z Warszawy. Instytut otwarty co·
d'Zliermie od g. 11-20.
PORA.DNIA UllEZPIECZL .. ~ „ a w Iokdu
Pracowniczego Tow. Oświatowo • Kulturalnego im.
St. Żeromskiego (Sienkiewicza 3/5) czynna w ponied ziałki od g. 7 do 9 wien. Porady bez~:tłatnic,
lel~l8BHll
Pogotowie Miejskie 102-90
.
Pogotowie Cz;rwonego Krzyża 102-40
i 133-33
Pogotowie Pryw. Lek. Chrz. 1111-9
Straż Pożarna tel. 8
Ubezpieczalnia Społeczna 197-65
Tow. przeciwżebracze 277·62

3ll. 6.
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SWIA T NA KLISZY FOTOGRAFICZ EJ.
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Niemieckie eskadry nad Kłajpedą. Echa pobytu prezydenta Lebru 11 w Lo.a..;..Ly ~.a ~.

CZCI

brata Al.berta.

hról ~~rzy z rodziną ~raz premier Chamberł.1in żegnają odjeżdżającego prezydenu
Franc11 na dworcu Victoria. Prezydent Leln un (całkiem na lewo) z cylindrem w ręki

Czescy żołnierze w

w związku z 50- rocznicą rozPoczęcia działalności

charytatywnej :rakonu brata Alberta (Adama Chmielowskiego), odbył się wWarszawie uroczysty obchód ku czci tego
apostoła miło!iierdzia chrześcijańskiego i cpiekuna biednych. W czasie akademii, w
sali filharmonii warszawskiej min. święto sławski w imieniu Prezydenta R.P. udekoiował wielką Wstęgą Orderu Odrodzenia Polski portret brata Alberta, usiawiony na
&c.enie. w imieniu zgromadzenia braci Albertynów złożył P. Prezydentowi podzięko
wanie przełożony brat Anioł. Na zdjęciu - Portret brata Alberta udekorowany orde- - o,i„,..A„.,.„i„ n,_tc1r: Ohnlr oortretu brat Anioł w otoczeniu członków zgromadzenia
AlbertynGw.
---900

"7iedni1i.

z wejściem wojsk niemiecsi\ nad Kłajpedą eskadry niemieckich bombowców.

Rćwnoczdnie

kich,

ukazałv

Przemówienie Mussoliniego.

1
- - -

Zjazd organizacii Przysposobienia Wojskowego Kobiet.

Do Wi.ednia przybr,~ dwa pociąg~ czeskich .żołnierzy, którzy z Rusi Zakarpackiej
przeszh do Rumunu t stąd rozbrojeni zostah drogą na Jugosławię odesłani do ojczyzny
Na zdjęciu: żołnierze otrzymują 8trawę na dworcu wiedeńskim.
·

Nowy korpus

w Warszawie odbył się nadzwyczajny walny zjazd 01ganizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet zrzeszającego organizacje kobiece z całego kraju dla prac przysposo
bi~ia kobiet
obrony kraju. Na zdjęciu: moment ze złożenia przez uczestniczki
zjazdu Prz}sp:lsobienia Wojskowego. Kobi~t wieflca ~a stopniach ~lwederu d~a
u"zczenia pami~ci Marszałka ~ózefa Ptłsu~sluego. Na pierwszym plame w momencie
skradania hołuu stoją od lewej: przewodn1c74ca zarządu naczelnego P. W. K. p. Jadwiga Michałowska oraz komendantka naczelna P , W. K. p. Stefania Frołowiczowa.
,....,,._.,,,,..-1900,---

d;

północno-chiński.

Mussolini wygłasza w dniu 26 marca swą
wielka m:l\vę wobec zgromadzonych kilkudziesiedu tysięcy weteranów partii faszy.
stcwsldej.

Pow~ót

uciekiniera.
..... _Y ----·_~-.-:·\n.„

f''.„"'.'-.~----...... -·.~~~,...,__

·Dwó€b

jłźdzców

na

lłdngm

koniu.

t
Po zajęciu Pekinu Japończycy przystąpili do wyszkolenia 10.000 Chińczyków. Na
widzimy oddziały tego chińskiego l<0rpusu, ćwiczące pod dowództwem jap~ń
skich oficerów. Karabiny da razie zastępują kije.

zdjęc•u

Jubileysz Ortyrna.

·,,i

łabędzie

ścią angiel~kiego

Podczas angielskiego „Grand National Steeplechase 1939" jeden z koni podczas upadskręcił kark. Jeździec P.Owró~ił c\Q stajni rązem z ~legą na jegny111 siggte.

lm

~"- "'. ._ . . _. . ,-= ~~--~)

na Tamizie są własno
króla. Pilnuje ich t. zw.
„mistri łabędd", którego widzimy wraca- W ·;„„trze P"l.skim odbył się jubileusz25-letni.::1 pracy arty3tycz1'"~ !:hre!rtora Tejącego z okoticz1:ego stawu z umieszczo- flh u dla Dzieci Tymote!-lsza Ortyma. Dyr. Ortym 'N otoczeniit cizia iwy. k·iadaiącei mu
nym w worku ptakiem,
iY.~zenia juQ.iłeuszowr

Wszystkie

