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skórze, skłonność do tycia,
ratorjum fizjologiczno-chemicz.
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firzywnę w wysokości miliarda marek
nałożył rząd Rzeszy na Żydów niemieckich
jako karę za zam sch paryski

den z °.
BERLIN. Niemieckie Biuro
święć one»
^formacyjne poaaje.
nym z ^
odzysk®11
Pod przewodnictwem marlat ten" 1 $2ałka Goeringa odbyła się
ju
P o l jjf sobotę z udziałem ministrów
walczy*!' y ’icka, Goebbelsa, Guertnera,
Polska V ^rosigka i Tunka konferencja
»łnierzo n !*lem omówienia rozwiązania
nieniemi
b estii żydowskiej.
, Omówiono cały szereg rady
erz? JjJ kalnych zarządzeń w tej spra
■*je, z których część już załat1go na
ten sto*
^i°no. Pełnomocnik do sprawy
ch ż o l < Planu 4-letniego marszałek Go
ym wszy?' ®fing wydał rozporządzenie, w
znakowi« Jtyśl którego z dn. 1 stycznia
939 r. Żydom nie wolno będzie
iszyńsk1
rackim **, Powadzić handlu detalicznego,
ołnierski® Przedsiębiorstw
ekspedycyj
nych i biur zleceń, jak również
ni ŁódiW •Jjtoodzielnych dziedsiębiorstw
^ernieślniczych.
[ódzk'e^
Na podstawie tego zarządzeł o ś n i ^ j ; ®a> 2yd ud dn. 1 stycznia 1939
anie l>ter w
nie może być kierownira d lo ^
|em przedsiębiorstwa w rozu;ciślejszei. Jeniu ustawy o uporządkowa
P i s u l i ^ pracy narodowej z dn. 1 -go
rzed kil^
Ucznia 1934 r.
się drug
Jeżeli Żyd zajmuje w przed
ionaw^a
^biorstwie gospodarczym kie
m z pr2*", ^ n icz e
stanowisko, to aby
pozbawić przedsiębiorstwa
w 1 t 0 ii
Równika, stosunek służbo
z
łódzkiej wy z nim może być wypowie» udział
!®ny na 6 tygodni naprzód,
o człon0
j ^astępnie marsz. Goering wy
¡entówp rozporządzenie, według któ
tpliwie u
wszelkie szkody, wyrząozgłośnj! ^one w dn. 8 , 9 i 10 listopada
? ^adom i mieszkaniom żyip&kim wskutek wzburzenia
/ r°du z powodu kampanii mię
nu
’ P 0 l.S MJ ¡^narodowego żydostwa prze
specjał'' c.^ko Niemcom narodowo - so
J aJistycznym, muszą być nieJf*°eznie naprawiona przez
<o
Mścicieli względnie handlują
^ żydowskich.
jJ^em ie ubezpieczeniowe na
od Żydów — obywateli
tynieckich zostają skonfisko» w fl
na rzecz Niemiec.
^P^sze radykalne zarządzęj * w celu usunięcia żydostwa
ycia gospodarczego Niemiec

tere!

Ąi!

i położenia kresu prowokacyj
nej sytuacji wydane zostaną w
jak najkrótszym czasie w for
mie rozporządzeń i ustaw.
Przede wszystkim jednak po
stanowiono nałożyć na całe żydostwo niemieckie grzywnę w
wysokości 1 miliarda marek, ja
ko karę za ohydny mord pa
ryski. Cała ta kwota przypada
Rzeszy.
Pełnomocnik do sprawy pla
nu 4-letniego wydał już odpo
wiednie zarządzenia w tej spra
wie.

BERLIN. Z kó. dobrze poin
formowanych donoszą, że w
związku z ostatnimi manifesta
cjami antyżydowskimi areszto
wano w stolicy Rzeszy 1600 —
1700 Żydów.
Również w innych miastach
Rzeszy dokonano aresztowań,
które posiadają w wielu wy
padkach charakter zrrządzeń
ochronnych.
W obecnej chwili jest rzeczą
niemożliwą ustalić ogólną licz
bę Żydów aresztowanych na ca
łym terytorium Rzeszy, ponie

waż nie otrzymano jeszcze do
kładnych raportów z rozma
itych części kraju. W każdym
razie— jak twierdzą koła poin•formowanś — cyfry opubliko
wane za granicą dotyczące rze
komych aresztowań Żydów na
terenie Rzeszy, należy uważać
.ji przesadzone.
LONDYN. Goebbels udzie
lił przedstawicielom Reutera
w sobotę wieczorem wywiadu
w którym w związku z nałożo
ną na Żydów kontrybucją, oświadczył, iż zdaniem jego ma-

jątek Żydów, obywateli nie
mieckich oceniać należy na 8
miliardów marek.
Min. Goebbels oświadczył da
lej, że przewidywane jest wy
danie szeregu dalszych zarzą
dzeń, ograniczających udział
Żydów w gospodarczym ży
ciu Niemiec.
Min. Goebbels podkreślił w
swym wywiadzie, że zarówno
kontrybucja, jak i nowe zarzą
dzenie dotyczyć będą jedynie
Żydów — obywateli niemiec*kich.

Do rządwieEkich
ofiar
wzywa
francuski cale społeczeństw o
dukcja zwiększyła się w Niem
czech o 17 proc., w Anglii o 24
proc., w krajach skandynaws
kich od 30 do 50 proc., lecz we
Francji zmniejszyła się o 25
proc.
Czyż może być większe niesz
częście — oświadczył premier
— jak widzieć, że z każdym
dniem naród, do którego się na
leży, traci powoli swe siły i
zmierza do niewiadomego i zło
wrogiego przeznaczenia?
Czyż może być większe nie
szczęście jak widzieć, że naro
dowi francuskiemu przez spa
dek rozrodczości, spadek wy
dajności pracy i nieład finanso
wy grozi zejście do roli państ
wa drugorzędnego.
Jutro — zakończył premier
— nawiązując do opracowywa
nego programu
finansowego
Francuzi zostaną postawieni wo
bec rzeczywistości. Jutro rząd
cnego kryzysu Francji leży w przystąpi do realizacji progra

PARYŻ. Gabinet francuski
obradował w sobotę od godz.
1 0 -tej rano do wieczora nad ostatecznym wykończeniem przy
gotowanych przez min. Finan
sów Reynaud dekretów.
W przerwie między obrada
mi rządu prezydent Lebrun i
premier Daladier wzięli udział
w masowym bankiecie na cześć
delegacji b. kombatantów, któ
re zjechały do Paryża z racji
obchodu 1 1 listopada.
Przemówienia prem. Dala
dier i prezydenta Republiki by
ły uroczystym apelem do b. kom
batantów francuskich, aby pier
wsi dali przykład ofiarności na
rzecz uzdrowienia gospodar
czego Francji, a jednocześnie
były przygotpwaniem całego
społeczeństwa do daleko idą
cych ofiar.
Prem. Daladier dał wyraz
przekonaniu, że u podłoża obe

dużej mierze spadek wydajnoś
ci pracy.

mu, który uważa za swój obo
wiązek wobec ojczyzny.
Prezydent Lebrun, nawiązu
jąc do obecności na bankiecie
przedstawicieli b. kombatan
tów z kolonii francuskich, pod
kreślił, że imperium francuskie
samo w sobie nosi wszystkie elementy niezbędne do odrodze
nia.
Po bankiecie prem. Daladier
powrócił na radę gabinetową.
Obrady rządu zakończyły się
wieczorem przemówieniem ra
diowym min. Reynaud.
W przemówieniu tym mini
ster przedstawił ogólne linie
swojego planu odbudowy finan
sów, zatwierdzonego wczoraj
wieczorem prze radę ministrów.
W mowie swej min. Reynaud
nakreślił na wstępie w czarnych
barwach obraz sytuacji Francji,
która pobiła pewnego rodzaju
rekord, będąc przez 8 lat z rzę
du pogrążona w kryzysie. Min.

40-godzinny tydzień pracy

Aby utrzymać pokój i zapew
nić sobie bezpieczeństwo — oświadczył premier — Francja
musi być silna moralnie i ma
terialnie. Źródłem siły wielkie
PARYŻ. W sobotę w nocy o- po 8 godzin (t. zw. tydzień o
go narodu jest praca.
głoszonych zostało kilkadzie dwóch niedzielach). Praca w ty
Premier, przytoczył cyfry, że
P u ry tan'n
siąt dekretów będących od- godniu musi być rozłożona na
w okresie od 1929 do 1937 pro
zwierciadleniem nowej polity 6 dni, lub na 5 i pół dnia.
ki gospodarczej i społecznej rzą
Godziny dodatkowe regulo
dy, uchwalonych na ostatnim wane są przez przepisy o kon
posiedzeniu Rady Ministrów.
tyngentach godzin dodatko
Dekrety te dotyczą najroz wych.
y
CZ°raj w całej Polsce odby- I rych dokonano wyboru senatomaitszych dziedzin życia fi
t ^.posiedzenia wojewódzkich rów i ich zastępców,
Każdy kierownik przedsię
egiów wyborczych, na któnansowego, gospodarczego i biorstwa otrzymuje prawo dy
społecznego Francji.
Najważniejszy z nich to de
kret o zmianie ustawy o 40-gochodzić do kin, teatrów i na koncerty
dzinnym tygodniu pracy. U^ E R L I N . Minister dr. Goeb szkół tańca, aby zakazali Ży rzymując w teorii zasadę 40podczas kłótni na
k s jako przewodniczący izby dom uczęszczania do swych godzinnego tygodnia pracy, de
i Ury Rzeszy wydał polece- przedsiębiorstw.
kret z uwagi na ciężką sytua
We wsi Zapole pow. łódzkie
^ Wszystkim kierownikom te
cję gospodarczą kraju, wpro- go miała miejsce zbrodnia bra
;^ v , przedsiębiorstw koncertobójstwa. Gospodarz Edmund
Przekroczenie tego zakazu po tychczasowych przepisach.
1. ^ h , kin, instytucyj, artys- ciągnie za sobą dla przedsię
Dekret zakazuje organizacji Janas pokłócił się ze swoim bra
‘¿nych, wystaw publicznych biorców, a w szczególności dla wadza zasadnicze zmiany w do I tem Edw ardem, którego podej
tiego
«arakterze kulturalnym i Żydów, surowe kary.
pracy przez 5 dni w tygodniu |rzewał o kradzież rury. W cza

;g a

W dodatek sportowy

Wybory do senatu

fotom niemieckim nie wolno

Reynaud ostrzegł w mocnych
słowach, że jeżeli nie przystą
pi się natychmiast do uzdrowię
nia sytuacji, w takim razie cze
ka ruina. Rząd zdecydował się
do niezwłocznej akcji przystą
pić.
Min. Reynaud zapowiedział,
że plan jego realizowany bę
dzie w okresie 3-letnim. Koń
cowy ustęp swego przemówie
nia min. Raynaud poświęcił
sprawom społecznym. Produk
cję należy podnieść o 30 — 40
proc., a może to nastąpić tylko
wtedy, jeżeli Francuzi będą wię
cej pracować.
Min. Reynaud zapowiedział,
że od dnia dzisiejszego tydzień
o dwóch niedzielach przestanie
istnieć we Francji.
Min. Reynaud zakończył swe
przemówienie wezwaniem do
Francuzów, aby znaleźli w so
bie wolę niesbędną do urato
wania kraju i siebie.

zostaje we Francji skasowany
sponowania 50-godzinami do
datkowej pracy, zawiadamia
jąc o tym min. pracy. Jeżeli
kontyngent 50 godzin nie wy
starcza, wówczas przedsiębior
ca ma prawo zwrócenia się do
min. pracy o dodatkowe kon
tyngenty, które będą mu udzie
lane w formie 40-godzinnych
kolejnych kontyngentów.

Roztrzaskał bratu czaszkę
tle kradzieży rury
sie sprzeczki Janas chwycił sie
wierę i uderzył kilkakrotnie Ed
warda w głowę, powodując pęk
nięde czaszki.
Ranny przewieziony do szpi
tala zmarł.
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Hollywood — raj i piekło kobiet

Najszczęśliwsze m ałżeństw o Hollywood
Autor opowiada, w jaki sposób kie»
równik produkcji M:tro Goldwyn
Mayer, Irvin Thalbcrg, poznał Nor»
tnę Shearer. Norma wywarła na nim
tak silne wrażenie, że zakochał się w
niej z pierwszego wejrzenia i uczynił
z niej wi:lką gwiazdę. Minio to uni»
kał jej, bojąc się wielkiej namiętno»
ści, która nim zawładnęła.

36
Po trzech latach nareszcie od*
ważył się do niej -zbliżyć. W
„Chińskim Teatrze" odbywała
się premiera filmu z Normą
Shearer, „Wolne dusze".
Oklaskiwana Norma rozpro*
mieniona onuszczala gmach ki»
na. Nagle Thalberg znalazł się
przy niej. Ujął ją pod ramię, za»
prowadził do swoje auta i tam
wyznał jej swoją miłość.
Ich przygoda wywarła pióru*
nujące wrażenie w Hollywood.
W szyscy starali się uczynić z
tego wzorową historię miłosną,
najładniejszą historię filmową,
jaką można sobie wyobrazić.
Pełna trosk i kłopotów prze*
t złość Normy, jej uroda, cha*

Kalendarz dnia
PONIEDZIAŁEK
Józefata b. m.
Slowiańsk: Wodzi»
mira.
Słońca wsch. 6.54
zach. 15.46.
Księżyca
wsch.
25.2, zach. 12.15'
KRONIKA HISTORYCZNA:
1308. Krzyżacy podstępem zajmują
Gdańsk i mordują bezbronną lu»
dność.
1918. Piłsudski obejmuje najwyższą
władzę.
PRZYSŁOWIA LUDOWE:
Gdy deszcz w połowie listopada
Tęgi mróz w połowie stycznia za»
powiada.
RADY PRAKTYCZNE:
Dla złotych rybek w akwarium naj
lepszym pożywi . niem są t. zw. mrów
czę jajeczka. Opłatka nie należy da»
wSĆ-

rakter Thalberga oraz walka,
którą prowadził ze swoim ser*
cem i z której wyszedł pokona*
ny — wszystko to wytworzyło
wokół nich niezwykłą jak na
Hollywood atmosferę, w której
stopniały zawiść i zazdrość.
SYM BO L SZCZĘSCIA .
Ich małżeństwo było podob*
ne do ich miłości. Jednoczyły
się w nich wszystkie te symbo»
le, jakie były potrzebne i ja*
kich brakło Hollywood: miano
wicie symbol wierności małżeń*
skiej i prostoty życia.
Każde z nich żyło myślą o
drugim. Obecnie fhalberg nie
pozwalał nikomu zajmować s'.ę

WARSZAWA I (Raczyn)
PONIEDZIAŁEK, DN. 14. XI 38 K.
Pieśń „Kiedy ranne ws‘.ają zori-e”.
6.35 Gimnastyka. 6.50 Muzyka (pły*
ty). 7.00 Dziennik poranny. 7.15 Mu
zyka (płyty). 800 Audycja dla szkól.
8.10 — 11.00 Przerwa. 11.00 Audycja
dla szkół. 11.15 Transkrypcje instru*
mentalne melodii operowych. 13.00
Audycja dla kupców i rzemieślników
13.30 „Pieśń ludowa i artystvcina".
14.00 — 15.00 Przerwa.
.Wielki
dzień“- 15.30 Muzyka obiadowa. ,16.00
Dziennik południowy. 16.08 Wiado»
mości gospodarcze. 16.20 Kronika na
ukowa. 16.35 Rcbert
Schumann:
Trio op. 110. 17.05 Wiedza i książka.
„Podróż przez Tybet Wschodni".
17.20 „W muzykalnym domu”. 18.00
Audycja dla wsi- 18.30 Audycja strzc
lecka. 19.00 — 19.15 Koncert rozryw»
kowy. 20.35 Audycje informacyjne.
21.00 Koncert orkiestry P. R- 22.05
Nowości literackie. 22.25 Recital for»
tepianowy.
WARSZAWA II (Mokotów).
1400 Muzyka obiadowa. 14.50 Ró»
żne orkiestry i różni soliści — kon«
cert rozrywkowy. 15.55 Manutl de Fe
lła: (płyty). 16.40 Wiadomości spor»
towe. 16.45 Parę informacji. 16.50 Ką
cik solistów. 17.10 Izba zatrzymań dla
nieletnich. 17.25 Zycie kulturalne sto*
licy. 17.40 Muzyka taneczna- 19.00 —
21.00 Przerwa. 21.00 Socjologia spo»
łcczeństw pierwoinych. 21.20 Koncert
kameralny. 22.00 Muzyka taneczna z
dancingu. 2305 Konccrt muzyki poi»
skiej.
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Na malej wokandzie

Zgubna ciekawość
czyli: „Kłopoty z kiszka"
(A. E.) Pan Jerobeam Natan* się nazywa. A coś pan myślał?
zon, właściciel dużej hurtowni, He, he, he! Daj nam Boże do
przyjął w charakterze chłopca stu dwudziestu łat!
na posyłki siedemnastoletniego Kiszka, niedobrze mi się robi,
kiedy patrzę na ciebie. Idź się
Salomona Kiszkę.
Ze zaś młodzieniec ów miał przejść, masz pięć groszy, kup
brzydki zwyczaj przeszkadzania sobie sodowej wody. Panie Ku*
i włażenia w paradę, przeto los perman, już jestem sam. Teraz
biednego szefa nie był godny za panu powiem.
Pan Natanzon dla wszelkiej
rdrości.
Wieczór już zapadał, gdy w .pewnoścf obejrzał się i ujrzał,
sklepie pana Natanzona zadżwię że Kiszka nalał stoi przy
drzwiach i nadsłuchuje z roz*
czał telefon.
— Hallol — zawołał kupiec. dziawionvmi ustami.
— A, kogo ja słyszę? Pan Ku
— Żebv cię diabli wzięli! —
wrzasnął kupiec. — Łobuz1! 7.0*
nerman!
No i co pan powiesz na tamtą baczysz, że sam nie wiem, co ci
prppozycję? Doprawly? Taki zrobię, draniu psia krew! Pa*
nie Kuperman! Co? Nie! Ale ja
dobry interes?
Czego się gapisz, Kiszka? Pa* to n:e do pana mówię! Panie...
trzy n i prosto w ustal Co? Nie! Obrażony pan Kuperman rzu*
Do mojego chłopaka mówię! cił jednak słuchawkę.
Patrzy się na mnie! Panie Kuper Pan Natanson siedział przez
man, co do tamtej sprawy, to chwilę w czarnej rozpaczy, po*
już mam sposób. Nie będzie czym chwycił szczotkę i rzucił
wielkich kosztów i trzeba zary się na nieszczęśliwego Kiszkę.
zykować. Tylko nikomu pan o Młodzieniec wziął naturalnie
fjrm nie mów, to ma być tajem* nogi za pas i tak szybko pędził
przez ulicę, że przewrócił wózek
ifca, sam pan rozumiesz.
Jaki sposób? Owszem, chę- z jabłkami.
t-niebym panu powiedział, tylko Sąd starościński skazał go za
Kiszka mi tu stoi i przeszkadza, to na JO złotych grzywny z za*
t o f Ni>l Ten mój chłopak tak miana na dwa dni aresztu.

W

Kącik

U fry z je ra

Fryzjer, pan Szampioner, my'
dlił mnie nerwowo i od czasu
do czasu zerkał gniewnie w stro
nę drzwi, przy których siedzib
jego synek.
Synek dłubał sobie w nosie i
gwizdał cihutko „Ja mam czas,
ja poczekam ”, co widocznie de*
nerwowalo Szampionera, bo 'v
pewnej chwili trzasnął mnie pf'
dzlem w nos i wrzasnął wści«’
kle.
— Beniek! Jak się pracuj«,
psiakrew, to się nie gwiżdże!
Beniek podniósł się niechtę'
nie z krzesła i mruknął pod no*
sem.
— Kto pracuje? Ja tylko g"r'
żdżę.
Ta odpowiedź zupełnie wy
prowadziła Szampionera z rów*
[nowagi. Cisnął pędzlem o ziemi?
aż mydło pry snęło na sufit.
Jak ty sie odzywasz, sm^f
kaczul Dosyć cie już mam krę*
cić się po zakładzie, dłubać pal'
cem w nosie i gwizdać „Ja ma»1
czas, ja poczekam”! Ja ci pocze*
kam, to cie szlag trafi! W tej
chwili bierzesz sie do roboty'
Golisz gościa!
Beniek obojętnie wzruszył xf
mionami.
_
Z powodu jeszcze dobrz*
nie znam robotę za zarżnąć
ścia nie odpowiadaml
— Jak ci klient da w morefc
to sie nauczysz! — zgrzytnął “S
zami
Szampioner. — W
tej
chwili bierzesz brzytwę i
lisz!
Zerwałem się oburzony z ^0<
tela.
'•
Czy pan zwariował, panJ*
Szampioner? Ten chłopak 11,3
mnie golić?
— A co ma robić? — zap®'
rzył się ojciec. — Gwizdać cab’
arień „Ja mam cżas, ja pocz®'
!<am”?! Przecież on musi sie
uczyć fachu!
J u t r a :
— Na mojej brodzie?
— A na czem? Na org^Ą'
„Peru/sza wizyta
kach?! Pan nie chce, ten oi*
w atelier"
chce, tamten nie chce. T o na ki®1
on sie nauczy? Co z niego
"ośnie? Łobuz, złodziej 1 A ktr
Sędzię winien? Pani
— Dlaczego ja?
doąhL TnJ/w nxU uprn.
— Bo pan mu sie nie daje u<
h J A iik o m , rruüii¡ojy.¡r^
czyć! Pan sie nie daje dzieck”
wyrabiać 1
VICH V, E M S ,
K R R L S B R D iinne
Nie chciałem brać na swe s®'
A
_ %
mienie takiego grzechu.
przeze mnie zostać złodziejem
Ustąpiłem.
KUPON
Zaczął mnie drapać. Pan Sza®1
na BEZPŁATNĄ próbę tabletek WO> pioner stał nad nim i co chw'1*
DY MINERALNEJ.
ostrzegał.
Po otrzymaniu niniejszego kuponu
_— Ostrożnie gol! Żebyś ity
Fabr- Chem. » Farm. Ap.KOWALSKI
Warszawa, Sienna 39 prześle bezpłat. bie ręki nie skaleczył! Brzyt' v3
ną próbę tabletek jednego z niżej wy jest ostra, jak choleral
■
mi nionych rodzajów wód minerał»
Kiedy
wreszcie
skończyłf
nych ze wskazaniem sposobu użycia,
Ems (selters), Wichy (grandę — gril» łem się spojrzeć w lustro. w y
le Celcstins). Karlsbad, Marienband, ręczył mnie pan Szampi°nef.'
Kissingen, Apenta, Borżom.
który obejrzał uważnie robo**
swego syna i spytał mnie z n'4"
Imię i nazwisko:
. .
pokojem w głosie.
Adres:
. . . . .
— Przepraszam pana, czy P2”
Rodzaj żądanych tablet'k:
nie jest zabobonnv?
— Nie.
— Chwalić Boga. On P^
skaleczył trzynaście r^zy.
W szpitalu waszyngtońskim, J wHcie soczewkę z oka dużego ślałem, że pan będzie niesp^'
Washington * County * Hospi* białego królika w oko Hoffma» kojny.
td okulista, dr. Fleming prze* na.
Napoleon Sadekprowadził niezwykle sensacyjną
Przez trzy tygodnie leżał far*
operację.
mer w ciemnym pokcju. Gdy o*
Gruźlica pfuc
nieubłaganą I . ,,c
Farmerowi Frankowi Hofma becnie zdjęto mu bandaże z
rocznie me
nowi przy gaszeniu wapna do* oka, Loffman z radością stwier
różnicy dla P!ci;
stało się do oka nieco wapna, dził, że widzi jak przez mgle
ku i stanu; kos> ,
liony ludzi. — Przy zwalczaniu ci
które spaliło spojówki obu jego ruchy swojej ręki.
rób płucnych, bronchitu upor«^
oczu. O odzyskaniu wzroku nie
Lekarz zamierza obecnie p^-e wego,
męczącego kaszlu, gryP^.j.
można było nawet marzyć i dr. szczepić spojówkę królika do p. stosują p.p lekarze BALS/*
Fleming podjął sie przeprowa* ’niP'eeo o1'a farmera. Przynu^z TRIKOLAN Gąsecfci. który uła' ^ 3
dzić ryzykowne doświadczenie, cza, że dzięki tej operacji Hof* jąc wydzielanie się plwociny. 'v_. 0.
<
na które zgodził się również fman przynajmniej częściowo cnia organizm i samopoczucie
rego
oraz
powiększ?
wagę
Hoffman. Przeszczepił miano* odzyska wzrok.
usuwa kasze?- Sprzedała aut

filmami żony i sam nad nimi
czuwał. Normę Shearer, piękną,
wrażliwą Kanadyjkę, było tru*
dno fotografować, ponieważ jej
spojrzeni u brakło pewności sie
bie. Całymi tygodniami Thal*
berg z żoną i operatorem praco
wał po nocach, przerabiając
pierwszoplanowe zdjęcia, o*
świetlając je odpowiednio i u*
wypuklając całą wartość dro*
ftiej mu twarzy.
Lecz los nic pozwolił im dłu*
go cieszyć się sobą. Taka do.
skonałość gniewała go.
Thalberg, który w ciągu wie*
lu lat spal tylko po trzy godzi*
ny na dobę, wystawiając swój
organizm i nerwy na ciężką pró
bę, załamał się. Musiał spędrtić
sześć miesięcy w sanatorium.
Norma natychmiast porzuci!:
pracę i udała się tam za nim.
Gdy wrócił do Hollywood,
ty ł prawie że zapomniany. Je*
go miejsce w Metro zajął ktoś
inny. W Hollywood bowiem
nic, nawet tytuł geniusza, nic
potrafi przezwyciężyć sześcio*
miesięcznej nieobecności.
Ihalbcrg bez szemrania pod
jął walkę. Dzięki" swej energii
. zdolnościom zaraz znów się
wybił i odnalazł swą władzę.
Wówczas los zadał mu drugi
cios. Thalbcrg, pomimo że był
ickko przeziębiony i miał go*
rączkę, postanowił być obecny
na premierze jednego ze swoich
filmów. Podczas przedstawienia
był niezwykle blady, oczy mu
płonęły i ciężko opierał się o ra
mię żony. W trzy dni później
geniusz Hollywood wyzionął
ducha.
Norma zniosła ten cios z nie*
zwykłym spokojem ducha. Nie
wylała ani jednej łzy, siedziała
wyprostowana, skamieniała z
bólu przy łożu zmarłego, nie
wypuszczając jego dłoni ze swo
jej. Szła spokojna za trumną aż
na cmentarz. Nagle wszystko w
niej się załamało i ciężko się roz
chorowała.
Obawiano się z początku o
jej życie, a następnie o jej zmy*
sły. Dzięki jednak troskliwej o*
piece lekarskiej zdołała wrócić
do zdrowia. Musiał upłynąć jed
nak rok, zanim znalazła nową
treść w życiu. Miała z Thalber*
giem dwoje dzieci i poświęciła
się dla nich. Prawdopodobnie
cne ją ocaliły.
Dla wszystkich było pewne,
że Nortna nie wróci do filmu.
Ale przed kilkoma miesiącami
zawładnęła nią nagle jedna
myśl: postanowiła zakończyć
dzieło, rozpoczęte przez Thal*
berga. Trzy lata pracował Thal
berg nad zrealizowaniem wiel*
kiego filmu o Marii Antoninie
na podstawie książki Stefana
Zweiga, w którym Norma mia*
ła grać rolę nieszczęsnej królo*
wej
— Nakręcę film, który on tak

pragnął zrealizować! — oświad
czyła.
I gorączkowo wzięto się do
robienia tego filmu. Cały Hol*
lywood bierze udział w pracy.
Wszyscy bowiem pragną, aby
dzieło to było godne pamięci
Thalberga.
W D O W A PO T H A LB ER G U
. Pewnego poranku, było to
prawie tuż przed moim wyjaz*
dem z Hollywood, Norma
Shearer, która od śmierci męża
nie przyjmuje nikogo i która
mieszka w willi na plaży Santa
Monica, poprosiła, abym ją od*
wiedził. Nie byłem d'a niej
dziennikarzem, tylko Francu*
zem.
— Niech mi pan opowie o
Marii Antoninie .— poprosiła.—
■zy myślą o niej we Francji
:e wzruszeniem? Czy u was ma
się zrozumienie dla tego, co
chcę uczynić? Czy wybaczą mi
że ośmielam się grać tę ro*
lę, ożywić tę postać historycz*
ną?
Rewolucja nie zajmie wiele
miejsca w filmie - - ciągnęła da*
'ej Ńprma Shaerer. —- Chcę od*
dać tylko dzieje tej kobiety od
czasów jej młodości. Chcę od*
dać jej nadzieję i jej rozczaro*
wania. Proszę, niech pan mi o
niej coś powie.
I w ciągu dwóch godzin opo
wiadałem jej o królowej Frań»
cji. Norma co pewien czas prze*
rywala moją opowieść pytania*
mi, na które najczęściej nie mo*
głem udzielić odpowiedzi i przy
znawałem się do tego ze skru*
chą. Wówczas jej twarz, która
stawała się bledsza i na której
pojawił się wyraz bólu, wykrzy
wiała się w smutnym uśmiechu,
a jej wargi szeptały:
— Gdyby Thalberg był tu*
taj!...
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Żałobne uroczystości w Paryżu
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PARYŻ. W sobotę w połud
nie odbyły się uroczystości ża
łobne w kaplicy protestanckiej
przy rue Blanche, dokąd ubieg
lego wieczora przywieziono /.
ambasady niemieckiej zwłoki
sekretarza von Ratb'a, zamor
dowanego przez tenorystę ży
dowskiego Grünspana.
W uroczystościach tych ucze

m
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a
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stniczyli: ambasador niemiec
ki von Welschek, nit-m. sekr.
stanu baron Weiszackei, min.
Dienstman i szef protokółu
von Doernberg. Ze strony fran
cuskiej obecni byli min. Spraw
Zagi anicznych Jerzy Bonnet.
szef gabinetu prem. Daladier, p.
Chataigneau i reprezentujący
prezydenta Republiki płk. Tar*

Odznaczenie arcybiskupa Lyonu
który w czasie wielkiej wojny pełnił służbę
jako podoficer sanitarny
PA RYŻ. W śród szeregu uro
£zystości, związanych z 2 0 rocz*
hjcą zawieszenia broni, specjał*
J>it oryginalnego charakteru na»
"rały uroczystości w Lyonie.
\V czasie uroczystości woj*
*kowych w tym mieście dowód*

ca okręgu wojskowego gen. Tou
chon dekorował orderem „Me*
daille Militaire”
arcybiskupa
lyońskiego, kardynała Gertiera,
który w czasie wojny pełnił służ
bę na froncie jako podoficer sa*
nitarny.
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f bok trumny nakrytśj sztan
da? tm niemieckim ze swastyką
stali attache wojskowy, mors
ki i lotniczy niemieccy, w m :aduraeh wojskowych. Z obu
stron trumny 2 0 członków par
tii nar. - socjalistycznej i 2 0
członków włoskiego Fascio ze
sztandarami.
Wśród wieńców wyróżniał
się wspaniały wieniec z lilii z
wstęgą noszącą napis dużymi li
terami: „Adolf Hitler“. Po od
prawieniu nabożeństw i wysłu
chaniu przemówienia pastora
Dalgriina i przemówienia nie
mieckiego sekretarza stanu bar.
Weiszackera obecni złożyli kon
dolencje ojcu i matce zamordo
wanego.
Przewiezienie trumny do
Diissendorfu nastąpi prawdo
podobnie dopiero w niedzielę.

Ostra m is trzech rządów
do rządu japońskiego
LONDYN. Rząd angielski
wystosował wczoraj ostrą notę
protestacyjną do rządu japoń
skiego przeciwko utrudnianiu
nawigacji
statków
handlo
wych. angielskich na rzece
Jang - Tse.
Podobne noty zostały wysto
sowane przez rządy: francus
ki i amerykański.
Nota angielska zwraca uwa
gę, że liczba statków handlo
wych japońskich, płynących
w górę i w dół rzeki Jang - Tse

stale wzrasta, podczas gdy stat
ki angielskie nie są wpuszczane
na rzekę pod pretekstem, że
Jang - Tse znajduje się w stre
fie wojennej i że ruch japońs
kich okrętów wojennych unie
możliwia nawigację statków
handlowych.
Nota angielska zwraca uwa
gę, że rząd japoński przyrzekł,
że po zajęciu Hankau, rzeka
Jang - Tse będzie otwarta dla
wszystkich państw i przyrzecze
nia nie dotrzymał.

Porozumienie brytyisko-włoskie
wejdzie w życie 16 listopada
LONDYN. Data wejścia w
życie porozumienia brytyjskowłoskiego została ostatecznie
ustalona na środę 16 listopada.
Porozumienie wejdzie w ży
cie w formie wspólnej deklara
cji obu rządów, którą podpiszą

ambasador brytyjski lord Perth'
i wioski minister Spr. Zagr. hr.
Ciano.
,
i
Dla dokonania tego aktu amiasador Perth otrzyma od rzą
lu brytyjskiego nowe listy uwierzytelnlające, w których W.
Brytania uzna króla Włoch ró
wnież cesarzem Etiopii.
Jakkolwiek wedle protokółu
dyplomatycznego nie zachodzi
potrzeba, aby ambasador bry
tyjski składał nowe uzupełnia
jące listy osobiście królowi, to
jednak ze względu na chęć rzą
du włoskiego nadania temu ak
te, oznaczające początek nowe* towi większej okazałości am
go politycznego życia Słowacji, basador brytyski osobiście do
uchwalił.
kona złożenia tych listów.
Stosowana przez Pragę prak*
tyka
odkładania
wywołuje
wśród Słowaków duże niezado*
wolenie i szerzy się fala nieuf*
KOWNO. W poniedziałek dn.
ności do wszystkiego, co Czesi 14 listopada odbędą się wybo
obiecywali i obiecują’“.
ry prezydenta Litwy. Wyboru
T o wystąpienie posła Sidora dokona 120 elektorów. Obec
uważa się w Pradze już nie tyl ny prezydent Antor.i Smetona
ko jako ostrzeżenie, ale jako wybrany został 1 1 grudnia
1931 roku.
pogróżkę.

Nacisk Słowaków na Pragę
Kategorycznie żądała ustawowego potwierdzenia swych praw
Czeskosłowackiej ulegnie ¡poważne trudności, zwłaszcza
Wydaje się, żc tempo zała*
hienia spraw, związanych z we przyśpieszeniu na skutek silne* natury gospodarczej, chociażby
dlatego, że w art. 2 1 *m tego me
go nacisku Słowaków.
Słowacy domagają się w ka* morialu Słowacy domagaj a się
a krzywa:
krzywdzącą
tegorycznej formie ustawowego odszkodowania za
potwierdzenia federatywnej for ich w ciągu 2 0 lat politykę ta<
my państwa, mówiąc, że dopie* ryfową, pomijanie w dostawach
ro po tym wezmą udział w wy* państwowych i t. d.
, Mo n t r e a l , w miejsco. borach nowego prezydenta Re*
Specjalna komisja ma ustalić
Jości Rouyn (prowincja Que* publiki. Jako podstawę ustawo te szkody, które w przeciągu
tck) gwałtowny pożar spusto* wego ustalenia pozycji swego 2 0 lat mają być kompensowane
wczoraj kilkanaście budyń kraju wysuwają Słowacy memo rzez zaliczanie odpowiednich
Dziewięć osób zginęło w riał Żyliński z 6 *go październi* wot, jako wpłaty słowackiej
Ï&ÛU. Straty wynoszą przeszło ka.
na rachunek wydatków ogólno
30o tysięcy dolarów.
Jasnym jest, że wyłonią się państwowych. Spełnienie takie*
go zadania będzie dla Pragi b.
bolesne, ale z drugiej strony mu
si ona w wielu wypadkach Sło*
wakom ustępować.
i Stan zbiórki na fundusz O* miesiąc październik r. b. zajęły
Konieczność tych ustępstw
^ Ony Morskiej na dzień 9 listo* następujące okręgi L. M . K .: wynika m. in. z wczorajszego
r
wyraża się kwotą złotych stołeczny w Warszawie wpła* artykułu „Slovaka", w którym
‘S7l.951.52.
cił zł. 37.000, lubelski w Lubli* przewodniczący słowackiej rady
nie — zł. 29.000, śląski w Kato* narodowej poseł Sidor pisze:
Ocznie ze zbiórką prowadzo*
wicach — zł. 13.000, radomsko*
„Kierownictwo partii ludo*
A oddzielnie wśród korpusu kielecki
w Radomiu—zł. 12.000, wej ks. Hlinki powzięło uchwa
perskiego i podoficerskiego
stanisławowski w Stanisławo* łę, że wszystkie postanowienia,
i floty, kapitał wynosi zł.
wie — zł. 7.000, województwa
•221.951,52.
powzięte w Żylinie lub Pradze,
warszawskiego w Warszawie— nuszą być wypełnione.
potrąceniu kosztów budo* zł. 7.000.
Słowacki wniosek
zmiany
okrętu podwodnego „Orzeł”
Przy porównaniu z wpływami konstytucji mówi o Słowacji ja
,1 budowę ścigaczy
pozostaje w miesiącu październiku ub:eg*
ko federatywnej części państwa,
1 2-021.951.52
łego roku, wpływy za paździer* mającej możność ustalenia swe*
g o l o w e miejsca w zbiórce na nik w r. b. wynoszą o złotych
go szczególnego stosunku wo*
**dusz Obrony Morskiej za 15.931.50 więcej.
bec Pragi i Czechów przy po*
mocy własnego sejmu ustawo*
dawczego.
Praga przyjęła ten wniosek w
dn. 28 października i obecnie
chodzi o to, by zebrał się jak*
najszybciej parlament i wnioski

Dziewięć osób
spłonęło żywcem
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ZIESZ POW ODZENIE U M ĘŻCZYZN. PIELĘGNUJĄC
RACJONALNIE CERE!

{^ 'v y b itn iej sl lekarze dermatolo- . matowa.
!^tyLeCa3ą stosowanie środków koPamiętajcie Piękne Panie! Wdzięk
ych, zawierających wita- i powodzenie zapewni Wam idealnie
Odkrycie witamin jest dla matujący Puder Witaminowy „Penyki ukoronowaniem je j dą* ny'.
r,licvCel^W‘ Puder ..Penny“, zawieBezpłatną próbkę Pudru WitamiŃ s WltamIny- odżywia, konser- r owego „Penny“ otrzymać można po
Uszlachetn,a cerę, czyniąc ja nadesłaniu wyżej umieszczonego ku 
1 Powabną. Przy stałym uży- ponu za załączeniem znaczka poczto
Hy.,
witaminowego pudru „Pen- wego na gr. 15 pod adresem—firmu
S o Sra nabiera wyglądu rniodzień- .jGilot“, Warsiawa — Wronia 71.
• staje się aksamitna i idealni»

Katalonia pragnie
pokoju
PA R Y Ż . Były przewodniczą*
cy generalitad katalońskiej Ca*
sanova
złożył w przejeżdzie
przez Perpignan przedstawicie*
lom prasy bardzo ważne oświad
czenie o położeniu Katalonii.
Podkreślił on, że wszyscy ka*
talończycy mają jedno
tylko
pragnienie: przywrócić pokój,
aby ukrócić cierpienia i ból swe*
go kraju.
Casanova domaga się dla Ka*
talonii prawa samostanowienia,
gdyż katalończycy nie chcą łą*
czyć swej doli z dolą innych
ludów hiszpańskich.
Czyniąc to, nie poddają się
oni uczuciom
egoistycznym,
lecz pragnienia pokoju dla Hisz
panii i Europy, gdyż
niepod*
legia i zjednoczona
Katalonia
stanie się czynnikiem równowa*
°i i ładu.

Wybory prez. Litwy
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Wielki mufti obiecuje
zlikwidowanie powstania w Pa estynie, jeśli
zostanie zaproszony na konferencje londytiska
LONDYN. „Dily Herald" donosi z Bejrutu, że wielki mufti
rzekomo jest skłonny stłumić
powstanie w Palestynie o ile
zostanie zaproszony do wzięcia
udziału w konferencji londyń
skiej.
Wielki mufti spodziewa się obecnie, że wobec zarzucenia pro
jektu podziału Palestyny, szan
se na porozumienie pomiędzy
Wielką Brytanią a Arabami
zwiększyły się pod warunkiem
jednakże, że Arabawie będą w
czasie konferencji londyńskiej
właściwie reprezentowani.
Uważa on za właściwych

przedstawicieli członków komi
tetu arabskiego, wygnanych w
roku ubiegłym przez Anglików
w Palestynie.
Według doniesień z tych źró
deł deklaracja rządu angielskie
go w sprawie polityki palestyń
skiej miała w ostatniej chwili
ulec znacznym zmianom na sku
tek wpływów żydowskich.
W Bejrucie twierdzą, że rząd
angielski był pierwotnie gotów
przyznać Arabom w Palestynie
prawo do państwa narodowego
z zastrzeżeniem politycznych i
gospodarczych przywilejów dla
Żydów.

Rad? kali opuścili front ludowy
Doniosły zwrot we francuskim życiu politycznym
PA R Y Ż . Mimo, że zerwanie
radykałów z komunistami ucho
dzi za fakt dokonany od czasu
kongresu marsylskiego, decyzje
powzięte onegdaj przez partię
radykalną, która, jak wiadomo,
powiadomiła zgromadzenie lu*
dowe o swym wystąpieniu, wy*
wołują silne wrażenie.
Wystąpienie to jest komento
wane, jako wydarzenie, oznacza

jące ostateczny zwrot we fran*
cuskim życiu politycznym.
Socjalistyczny „Populaire” za
choWuje wciąż ostrożną rezer*
wę, wstrzymując się z wyraź*
nym wypowiedzeniem opinii.
Prasa prawicowa omawia ftato*
miast obszernie decyzję partii
radykalnej, widząc w niej zapo
wiedź uzarowienia francuskiego
życia politycznego.
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Poradzki puka do chat rybackich, które napotyka po
(^pdze, nikt jednak nic chciał mu udzielić pomocy.
Strach
przed pogonią pędzi go dalej: W zakładzie zauważono jego
nieobecność i wszczęto poszukiwania. Kiedy Irena dowiedzia«
la się następn.go dnia o jego ucieczce, była
zrozpaczona.
Wiedziała, że na policję nie ma co Liczyć, postanowiła działać
aa własną rękę.

I zdawało się, że tym razem sam Pan Bóg wziął
Poradzkiego w swoją opiekę...
Kiedy opadając z sił, skierował swe kroki ku mo*
rzu, by w jego nurtach znaleźć dawno
upragniony
jpokój, by w ten sposób wyzwolić się spod „opiekun*
czych skrzydeł” czarnej damy, jakaś niewidzialna
dłoń zatrzymała go w połowie drogi...
Poradzki postanowi} raz jeszcze prosić o pomoc...
Z bijącym
sercem,
tłumiąc w sobie piekący
wstyd zapukał do drzwi małej stojącej na uboczu
chatki rybackiej.
I o cudo* Drzwi nie zatrzasnęły się jak przed
tym przed jego nosem. W e drzwiach ukazała się sta«
ruszka i spoglądała na przybysza zdziwionym wzro
kiem. W oczach jej jak i w oczach staruszka, który
się wnet za nią ukazał, Poradzki spostrzegł współ*
czucie...
— Ratujciel... Zlitujcie się nade mną!...
Staruszkowie patrzą podejrzliwie na obdartego
wędrowca.
Czy nie mają tu do czynienia z jakimś niebez*
piecznym opryszkiem?
Opłakany wygląd przybysza, zmusza ich jednak
do przygarnięcia go.
— Chodźcie do chaty — odzywa się staruszek—«
Na pewno głodni jesteście...
— Niel Nie jestem głodny... Jestem zmęczony—
Przenocujcie mnie... Tylko do rana... Zlitujcie się, do*
brzy ludzi el... Ja was za to wynagrodzę... Teraz nie
mam pieniędzy... Ale za kilka dni... Za kilka dni —
szepce Poradzki, nie dowierzając własnym uszom.
— Pieniędzy za nocleg nie bierzemy, ale chodź*
de. Gość w dom. Bóg w dom.
Poradzki wchodzi do środka. Rozgląda się po
ciasnej słabo oświetlonej izbie rybackiej.
•'
I nagle błysk radości ukazuje się w jego oczach.
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Były to czasy, kiedy Polska znajdowała się pod
uciskiem carskiego bufa...
Brat, który kilka lat był już w Ameryce przysłał
trochę pieniędzy na podróż, karty podróży otrzymać
bez pieniędzy z tym, że po przybyciu tam i znalezie*
niu pracy, spłacą.
S E N S A C Y JN A
P O W IE Ś Ć
Ziemię sprzedali i udali się w daleką podróż do
W SP Ó Ł C Z E SN A O S N U T A NA
Ameryki.
P G A 'W D ii W Y C H Z D A R I E N I A C H
Bóg jednak zrządził inaczej.
Komisja lekarska nie wpuściła
staruszka na
Oto spostrzegł na jednej ze ścian obraz, który pro*
okręt. Miał zaniedbaną chorobę oczu, której żaden U'
mieniuje ciepłem i roztacza światło po całym pokoju.
karz nie mógł na poczekaniu wyleczyć. Nie miał innej
Stojąc tu obok niego, czuje się bliższy swojej ojczy*
rady jak zostać na brzegu. Dzieci odjechały same,
zny. Poradzki spogląda raz na obraz to na starasz*
została się przy nim» tylko iego wierna żona, która
ków, którzy nie mogą zrozumieć zmiany w jego za*
nie chciała go zostawić samego.
chowaniu się. On natomiast domyśla się z kim ma
Do kraju nie mieli po co wrócić. Pieniędzy na
do czynienia i wskazując na obraz z Jasnej Góry, py*
kupno ziemi nie mieli, w Hamburgu nie mieli rów*
ta po polsku?
nież z czego się utrzymywać, osiedli więc tu nie dale*
— Zdaje się... Ze jesteśmy rodakami?...
ko morza, w nadziei, że jak tylko stary wyleczy swe
Staruszkowie są zaskoczeni. Nie spodziewali się oczy^ wyjadą do dzieci do Ameryki.
usłyszeć tutaj mowy ojczystej w ustach
tego czło*
W międzyczasie wybuchła
wojna światowawieka.
j.
Wszelki kontakt z dziećmi został zerwany.
1 wvil
— Czy pan jest Polakiem? — pytają.
więc ryby i z tego utrzymywał się razem z żoną.
— Tak, rodem z Warszawy.., Jestem nieszczę*
Po wojnie nie chciało się już starym ludziom ru*
śłiwym
człowiekiem...
■
szać z_ miejsca. Dzieciom w Ameryce nie powodzi sii
— Niech się pan uspokoi — pocieszają płaczą* najlepiej, od czasu do czasu przysyłają trochę grosza
!
cego Poradzkiego. — Niech pan nie płacze... Pan jest a resztę dorabiają sobie z połowu ryb.
u swoich... Zrobimy wszystko, by panu dopomóc...
— A w w;olnę dni wspominamy z babą sta«
— Sam Pan Bóg zesłał mi was... Nigdy wam te* dobre czasy, kiedy był Własny kawałek ziemi, chata»
go nie zapomnę... Obleciałem całą osadę tutejszą... małe gospodarstwo i ryby nie z obcego morza, ale *
Pukałem do drzwi wielu chat... Wszystkie się jednak własnej dobrej PiTcy...
Stary zamilkł. Zmęczył się opowiadaniem. Wyj^
zatrzasnęły, zanim zdążyłem kilka słów powiedzieć...
— Tak... Złe czasy nastały... Ludzie sią nieczuli teraz długą blaszaną fajkę, napełnił tytoniem i za<
palił.
na cierpienia bliźniego...
W chacie zaległo milczenie. Poradzki przygląda!
Od słowa do słowa rozgadali się ze sobą. Poradz
się
twarzy
starego rybaka, jego zmarszczkom, wyry'
ki popijał gęstą kawę, która znalazła się niebawem
tym przez ciężki trud i tęsknotę za ojczyzną.
na stole i przysłuchiwał się opowiadaniom starego
Ale oto przyszło to czego Poradzki najwięcej
rybaka.
........
b ał...:
Dowiedział się, że staruszkowie pochodzą ze wsi
Stary pociągnął raz, drugi i wyjmując fajkę z Vs*.
leżącej nad Pilicą. W kraju mieli .swój mały skrawek zwrócił s:ę W stronę Poradzkiego:
ziemi, który uprawiali, a szeroka ładna Pilica dostar*
— Tak, tak, mój drogi przyjacielu... Żyło się sta'
czała w bezczynne dni ryb. Z tego utrzymywali się. le z myślą o powroęie do kraju... Niestety... Przyj*'
Rodzina rpzmnożyła się bardzo prędko, dzieci mnie jest chociaż pomówić kiedyś w tych obcych stro*
dorastały szybko i zbiory z małego kawałka ziemi ja* nach z rodakiem... Co pana sprowadza w te stronyki posiadali nie starczyły na wyżywienie
całej ro* panie... Właściwie nic wiem jak się pan nazywa?dżiny...
Poradzki drgnął.
Co powiedzieć
tym starym,
poczciwym ty*
D o domu zawitał głód...
Biedny wieśniak
musiał uczynić to, do czego dziom? — myśli..— Czy uwierzą mu jeśli im praMT.
zmuszeni zostali jeszcze prźed nim inni. Szukać chle* j powie?..; Czy zechcą mu"pomóc?,„
ba Ła obczyźnie, emigrować.
..... , i:.
_ •.
(Dalszy ciąg futro).
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GICZNE DZIEJE TROICA LUDIlRZUCONYCH NA FALE L
Tomek przyzwyczajony do beztroskiego łyda
po stracie majątku rozglądać się za lekkimi zarobkami,
nowił w tym celu wykorzystać urodę swej przybranej
Nelly. i zakomunikował to żonie. Tomkowa nie chciała
to zgodzić. Wówczas Tomek zaczął się awanturować-

zaczął
posta*
córki,
się na

ezyła ze stanowczością w głosie Tomkowa.
Natknąwszy się na tak nieprzewidziany i sta*
nowczy opór żony, Tomek umilkł. A może w tej
chwili przestał działać na jego umysł alkohol. Mruk*
żonę dzikim,
Tomek, który obecnie często zaglądał do kie* nął tylko coś pod nosem i obrzucił
liszka, chcąc zalać robaka, jeszcze bardziej się roz* zamglonym spojrzeniem, którego Tomkowa dotych*
gniewał. Chcąc przeprowadzić swoje mętne plany, czas u niego nigdy nie widziała.
Tomek, którego nowe warunki, podobnie jak ty*
musiał przede wszystkim sterroryzować żonę, aby
siące innych ludzi, wytrąciły z równowagi, więcej nie
nie ośmieliła się mu przeszkadzać...
mówił z żoną na ten temat. Mimo to nie zrezygnował
— A jeśli piłem, to co? Może nie pozwolisz?
ze swoich niecnych planów...
Ja tutaj jestem paneml Już dość pracowałem na tę
— Zamiast przelewania próżnych słów, prsystą*
dziewczynęl Ona może wiele zarobić! Nie chcę dłu*
pil do działania...
żej utrzymywać tego bękarta •
Z początku znikał na całe dni. W racał zaś do
— Umilknij już wreszcieł — twarz Tomkowej
domu wesoły i rzucając na stół
stos
banknotów,
oblała się rumieńcem — Co chcesz od dziecka?
.
oświadczał
żonie:
— Cha, cha, Cha! — roześmiał się Tomek —
— No, czego się tak na mnie gapisz?... Czy są*
Czy to twoje dziecko? Czyś ty ją wydala na świat? I
dzisz, że ograbiłem jakąś kasę?... Ach ty głupia ko*
— Umilknij wreszcie. Nelly może zaraz nadejść
bietol...
i wówczas dowiedziałaby się wszystkiego...
Tomkowa stanęła jak wryta i obrzuciła męża
— Właśnie tego pragnę! Niech wie... Już dość spojrzeniem pełnym zdziwienia i przerażenia zarazem.
na nią pracowałem!
— Skąd... — wykrztusiła
drżącym ze strachu
— Ale czym zawiniła Nelly? — załamała ręce głosem — Skąd masz pieniądze?...
Tomkowa — Zamierzasz
zniweczyć jedyną dobrą
— Skąd? Poprostu zarobiłem... Czy rzeczywi*
rzecz, jaką uczyniłeś w życiu?... Wkrótce przecież ście przypuszczałaś, że jestem już do niczego, że je
Nelly zacznie zarabiać. Jestem przekonana, że wrę* stem całkiem przegrany?... No, a teraz daj coś do
tzy nam wszystko co do centa...
zjedzenia, bo jestem głodny jak wilk...
Pijany Tomek nie pozwolił sobie wybić z głowy
Tomkowa jednak jeszcze ciągle nie ruszała się
lej straszliwej myśli:
z miejśca:
— Ach ty głupia babo! — wrzeszczał, chcąc cał*
— Janku, — błagała męża — powiedz mi praw*
kowicie steroryzować żonę. — Mówisz o centach?.,. dęl... W ostatnich czasach zupełnie cię nie poznaję...
Taka ładna dziewczyna jak Nelly powinna zarabiać Powiedz mi prawdę...
♦ysiące dolarów...
— Nie zawracaj mi głowy głupia kobieto... Prze*
— Nie, do tego nigdy nie dojdzie! — zawołała z cież ci już powiedziałem... Są to uczciwie zarobione
oburzeniem Tomkowa, która kochała Nelly jak wła* pieniądze...
Udało mi się zrobić interes z nowym
sne dziecko.
przeds:ębiorstwem...
.— Milcz! Nie masz tutaj nic do powiedzenia!
— Ale co to za interes?... Czy są to znowu spe*
Ja tutaj rządzę I
kulacje gruntami?...
— Na to jednak nigdy nie pozwolą, — oświad*
— To już nie twoja rzecz... Jeśli ci nawet po<

wiem, to też nic nie zrozumiesz—
Zycie znów stało się łatwiejsze, ponieważ T *
mek znowu miał pieniądze. Ale Tomkowa nie by*4
wcale z tego zadowolona. Drżała z obawy przed |a”
twymi zarobkami męża.
Z czasem bowiem doW*ej
działa się jakie są jego nowe „interesy...” Przyląę^
się do bandy przemytników alkoholu, z których
szość rekrutowała się z takich ludzi jak on; ludzi wy'
trąconych ze swoich poprzednich pozycji, którzy n,i
chcieli wrócić do ciężkiej, ale uczciwej pracy...
Tomkowa była w ciągłym-strachu i p o d n ie c e n i*1'
Toteż w ciągu krótkiego czasu zestarzała się o jak*e,
dziesięć l a t i białe kosmyki wiły się w je j
,
czarnych .włosach. Wiedziała bowiem ja k policja K
pi przemytników
alkoholu i że najęci
gangster«
chronią ich przed władzami... Gdy mąż nie wracał d ,
domu n a noc, była przekonana, że nazajutrz do" 1 '
się, iż został zabity...
,'
Strach jej był jednak próżny. Nowe zarobki
młodziły Tomka. W yczuł w sobie nowy przyP'^
energii. A gdy czasem nie wracał na noc, to tylk°/
tego względu, że hulał wraz ze swoimi nowymi wsp°
nikami.
Tomkowa czyniła wszystko, co leżało w jej
cy, aby ukryć przed Nelly nowy, straszny zawól fi
„ojca”. Z tego też względu ogarnęła ją niewymo"'^
radość, gdy pewnego dnia przybyła do domu r*?'
promieniona Nelly i oznajmiła jej następującą ra“
sną nowinę:.
*
— Mamo, otrzymałam dzisiaj posadę! I ju? j ^
rano idę do pracy. Będę otrzymywała dwadzie |a
dolarów tygodniowol — objęła matkę Nelly i zac?tji
z nią tańczyć po pokoju. — Powiedziano mi, że je®będą ze mnie zadowoleni, to później dostanę wi?c
— Jaka to praca? — zapytała matka lekko ^
niepokojona.
:
— Jest to doskonała posada! A wyznaczona
praca jest bardzo przyjemna...
..J
— Ale co to za praca? Mów że wyraźnie, Ne*'
W jaki sposób otrzymałaś ją?
.^
— Mam pracować w perfumerii Williama
kinsa. Poleciła mnie jedna z moich z n a jo m y c h masz pojęcia jak waliło mi serce gdy m i s t e r Hop*’^
zmierzył mnie od stóp do głowy... Ale zaraz P° jjjr
oświadczył: „Ali right, angażuję panią, miss Ne^.
Tomek”. No i będę dostawała dwadzieścia dola1,
tygodniowo, czy t o nie cudne? Ojciec nie będz>e musiał tak ciężko pracować. Gdzie on?
— K to?
— Ojciec»
— Z pewnością zaraz przyjdzie... Ale p°’
mi Nellv. kim jest ten mister Hopkins?

(Dalszy ciąg futro)
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tradycyjnych strojach wraz ze sztandarem, podczas
wielkiej defilady w dniu X X -le cia Niepodległości w Warszawie.
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Ruś żąda powrotu do Węgier
Sensacyjne oświadczenie min. Fencika
^ Użhorodzie odbył się w i wciąż jeszcze ministrem rusiń* I przysięgi rządowi prem. Woło<
^tejszym kasynie wojskowym skim, pomimo, iż nie składał' szyna.
J ]ad, w czasie którego przema'
^a|_min. rusiński Fencik.
Oświadczył on m. in., że jest
^razicielem 95 proc. ludności
jfej Rusi Podkarpackiej
i
jierdził, że wspólna granica
pko*węgierska jest bezwzglę
JJł koniecznością, która musi
s*ać zrealizowana.
Hin. Fencik oświadczył, że
W . trzecim dniu swego poby* ków i robotników wyrazić Naj
[^prowadził szereg rozmów i tu w stolicy, zaolzańscy goście czcigodniejszemu Panu Marszał
teń na całym terytorium Ru przybyli do Belwederu, gdzie w kowi gorące podziękowanie za
¿Podkarpackiej i że wszyscy hołdzie cieniom Marszałka Pił* wyzwolenie, jakiego doczekali*
^*>ni, z którymi rozmawiał, sudskiego złożyli piękny wie* śmy się, i złożyć przyrzeczenie,
^.dowiedzieli się za przyłącze* niec z biało*czerwonych kwia* że tak, jak te podziemne twarde
Rusi Podkarpackiej do tów.
skały węgielne rąbiemy, tak rą*
t -Sier, z którymi łączą ją tną
Ślązacy zwiedzili następnie bać będziemy każdego wroga,
7 SV nie tylko polityczne, alei Muzeum Belwederskie
i Pałac który by sięgnął po naszą uko*
larcze.
Łazienkowski, po-czym pocho* chaną ziemię polską.
więcej”, oświadczył min. dem ruszyli do Generalnego In*
n?k: „pomiędzy Węgrami a spektoratu Sił Zbrojnych.
Koło godziny 12*ej dziedzi*
j-Usi% Podkarpacką istnieją ty«
iAc*etnie sentymentalne więzy, niec G IS Z u wypełniła tysięcz*
j 0r« również przyczyniają się na delegacja górników, hutni*
do współpracy z
w łtgo, że ludność rusińska ków i robotników Śląska Zaol*
Sprawa ostatnich zajść na te
zańskiego. Do zebranych, wita* renie Lwowa była przedmio
®Snię powrócić do Węgier,
j kład sytuacji — podał min. ny przez orkiestrę pułku strzel* tem przemówienia wojewody
jN k , — wskazuje zresztą na* ców kaniowskich hymnem na* Biłyka w czasie obchodu Świę
¡Jlj’.¿e życzenia ludności rusiń* rodowym, wyszedł Pan Marsza ta Niepodległości.
Pan wojewoda oświadczył, że
zostaną spełnione. Tak łek, wołając z uśmiechem: „Czo
łem,
Ślązacy
1
”.
nie
ma takiej siły, któraby mo¿ f r jak to nie nastąpi, nie
Na to serdeczne powitanie gła od Polski oderwać ziemie
°*e być pokoju w Europie
,Wiem i mogę to oświad* tłum odpowiedział burzliwą o* południow o-w schodnie. Jak
h i z całą pewnością, że 75 pr. wacją. Po chwili przewodniczą* długo polskie matki rodzić bę
r&ości jest za przyłączeniem cy stowarzyszenia górników w dą dzieci, tak długo Polska o
i 1 Podkarpackiej do Węgier, Stonawie Józef Ondruch zwró* tych sprawach mówić nie bę
j,c°. za tym idzie za wspólną cił się do Naczelnego W odza ze dzie.
Pan wojewoda Biłyk zwrócił
jj^cą polsko-węgierską, — o* słowami:
„Czcigodny Panie Marszał* się z kolei z przestrogą pod ad
pdczył na zakończenie min.
resem młodzieży polskiej, wska
k u l.
Vk.
Ludność
z
Zaolzia
przeżyła
Fencik oświadczył dzienni*
^:°m, iż deklaracje swoje 2 0 lat w niewoli, w niewoli bar
oficjalnie, albowiem jest dzo ciężkiej, gdyż rządy czecho*
słowackie nie dopuszczały jej
do pracy i zarobkowania. Nie
utraciliśmy jednak wiary w
LONDYN. Król Karol ru
zwycięstwo, nie ustaliśmv w muński wyjeżdża dziś z oficjal
walce o swoje prawa narodowe ną wizytą do Londynu.
i doczekaliśmy się wyzwolenia.
Królowi towarzyszyć będzie
Zdajemy sobie sprawę, że minister Spraw Zagranicznych
zwycięstwo to musimy przypi* Commen. W drodze powrotnej
sać jedynie Rządowi Najja* z Londynu odwiedzi król Karol
śniejszej Rzeczypospolitej Pd* w charakterze prywatnym Pa
skiej, i Czcigodnemu Panu Pre* ryż i Brukselę oraz miejscowość
zydentowi, Tobie, Panie Mar* Sigmaringen w Niemczech,
szałku i całej Armii Polskiej.
gdzie złoży wizytę szefowi ro
Przybyliśmy więc z Zaolzia, dziny Hohenzolernów, kdęciu
aby złożyć hołd i podziękowa* Fryderykowi.. '
.nie Rzeczypospolitej Polskiej i
dlatego pozwalam sobie w imie
niu polskich górników, hutni*
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Goście
zaolzańscy
w
stolicy
złożyli hołd M arsz. Śmigtemu-Rydzowi
Jako górnicy wołamy — nie
tylko my tu obecni, ale także
tam za Olzą z naszych głębo*
kich szybów na cześć Rzeczy*
pospolitej, Pana Marszałka i ca
łej Armii: „Niech żyją”.
Okrzyk ten zebrani Ślązacy
podchwycili kilkakrotnie, po
czym Pan Marszałek przeszedł
wzdłuż szeregów, rozmawiając

Wojewoda lwowski wzywa Ukraińców

Król Karol wyjeżdża
do Undynu
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Edward Śmigły Przyimuie rewię wojsk w

J*awie. Obok Pana Marszał
8 — gen. Głuchowski.

Defilada oddziałów kawalerii przed Panem Prezydentem R. P.
w Cieszynie.

Narotfem Polskim
żując, że wszelkie nieprzemyś
lane wystąpienia są igraniem z
podstawami bytu państwa.
W zakończeniu, wskazując
na hasła sprawiedliwości wo
bec wszystkich obywateli, pan
wojewoda wezwał Ukraińców,
by wykazali niedwuznaczną wo
lę współpracy z Narodem Pol
skim.

z zebranymi na temat wraietf,
jakich zaznali w Warszawie.
W pewnej chwili zbliżył się
do Naczelnego W odza Emanu*
el Guzior z Cieszyna, meldując
gotowość ludu śląskiego na je#
go rozkazy.
Pan Marszałek w krótkim
przemówieniu podziękował SI#
żakom za ich przybycie, życząc,
by wracając ze stolicy, wywieźli
te same uczucia zadowolenia i,
dumy narodowej, jakich sam za
znał w czasie dwudniowego p c
bytu na Zaolziu.
Zegnany górniczym {..Szczęść
Boże” i skandowanym chórki*
nym okrzykiem „Niech żyje“,
Pan Marszałek wszedł - przy
dźwiękach hymnu narodowego
do gmachu G lS Z u .
Delegacje Zaolzia udały się
następnie do Muzeum Narodo«
wego, a w godzinach popołu*
dniowych zwiedzały miasto.

Apel Karpatorusintiw z Ameryki
do Rządu Polskiego o pomoc
Zarząd naczelnego związku
organizacji karpatoruskich w
Nowym Jorku, zrzeszający or*
gamzacje emigracji karpatoru*
skiej w 1 2 miastach stanu no*
wojorskiego, zwrócił się w imie
niu swoich 31 tysięcy członków
w drodze telegraficznej do Rzą
du Polskiego z prośbą o popar*
cie żądań ich braci na Rusi Pod
karpackiej w kierunku uzyska*
nia przez nich możności swobo
dnego wypowiedzenia się o swo

im przyszłym losie oraz udzide
nie pomocy ich dążeniom do u*
wolnienia się spod panowania
czeskiego.
Telegraficzny adres Karpato*
rusinów amerykańskich do Rzą
du Polskiego trzeci z kolei w o*
statnich dniach podpisany jest
również w imieniu gminy grec*
ko*katolickiej w Nowym Jorki*
przez księdza dziekana Bereś
oraz radcę diecezjalnego ki
Jakowicza.

Tran dia najuboższej dziatwy
Rozdawnictwo wkrótce sie rozpocznie
W najbliższym czasie rozpo
cznie się w całym kraju roz
dawnictwo tranu dla najuboż
szych dzieci i młodzieży.
Akcję tę prowadzić będą ko
mitety pomocy dzieciom i mło
dzieży według planu Minister
stwa Opieki Społecznej, które
zgromadziło na ten cel oprócz
własnych środków — fundusze
Zakładu Ubezpieczeń Społecz
nych, Funduszu Pracy itd.
Zmobilizowanie wszystkich
możliwych środków finanso
wych na centralny zakup tranu
dla dzieci — umożliwiło naby
cie i oddanie do dys$#ozycji ko
mitetów około 80 tysięcy kilo
gramów tranu.
Obok
akcji,
prow adzonej
przez komitety — ubezpieczalnie społeczn« rozprowadzą w

bieżącym sezonie zimowym po
między dzieci słabowite i skro
fuliczne, pozostające pod ich opieką, okoio 1 2 0 tysięcy kilogr?
mów tranu.
Tran ten rozdawany będzie za
równo leczniczo przez lekarzy—
pediatrów ubezpieczelni społe
cznych, jaK i w dużej mierze
profilaktycznie przez szkoły,
przedszkola, ośrodki zdrowia i
inne punkty opieki nad dzieć
mi, w porozumieniu z miejsco
wymi komitetami pomocy dzie
ciom i młodzieży.
Tak więc najuboższe dzieci
miast i wsi otrzymają w roku
bieżącym ogółem 2 0 0 tysięcy ki
logramów Iranu, Ł j. kilkakrot
nie więcej niż w roku ubiee*
łym.
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Kto będzie następny?

Prezydent Irlandii, dr. Hyde

(Na m arginesie zw ycię stw angielskich piłkarzy)
- „Mecz stulecia", „epokowy
mecz”, mecz na który patrzą na
rody — tak nazywano niedaw*
no rozegrany mecz pilkaxski mię
dzy reprezentacją Kontynentu
a reprezentacją Anglii.
Anglicy nie tylko zwyciężyli,
ale udowodnili że zarozumia»
lym europejczykom daleko do
ich klasy i że nie wolno im na»
wet marzyć o równorzędnej
walce...
Znajdą się optymiści, którzy
będą twierdzić, że przeciw An*
glii nie wystąpili najlepsi Euro
pejczycy. Zgoda. Istotnie w te»
amie Europy brakło kilku czo»
lowych piłkarzy czechoslowac*
kich czy węgierskich. W ątpię
jednak, a wraz ze mną tysiące
tysiące innych, czy nawet w wy
padku lepszego składu, Euro*
pa potrafiłaby pokonać Albioń
c zyków.
Przecież jeszcze przed nlewie
lu laty, gdy wyhodowano w
Europie słynny „Wunderteam”,
wierzono, że nadeszła „godzina
zemsty”. I cóż się okazało?
„Wunderteam” pojechał do
Londynu i przegrał. Coprawda
1 0 0 . 0 0 0 widzów przeżywało cię*
zkie chwile, coprawda emogi
było aż nadto i wydawało się,
xe goście zwyciężą. Efekt był
łen jednak, że żonglerka wiedeń
*k a została złamana przez „beto

nowe" formacje angielskie i
„Wunderteam“ przegrał.
Z kolei otrzymali zaproszenie
włoscy piłkarze. Starcie W łoch
i Anglii na zielonej murawie
przypomina malo... krwawe star
cie uliczne. W łoscy piłkarze za
wszelką cenę dążyli do zwycię*
stwa nie bacząc na żadne pół»
środki. Poprzez „trupy” szli do
bramki, ale i oni... musieli prze»
grać.
Przegrali jednak nie tylko na
boisku, ale i przy zielonym sto«
le. Anglicy zapowiedzieli bo»
wiem, że aczkolwiek cieszą się
ze stosunków politycznych mię
dzy obu krajami, z piłkarzami
włoskimi grać nie chcą. I tak się
też stało.
A tymczasem Anglicy rok ro
cznie wybierali świeżą „ofiarę”,
zapraszali do Londynu, opieko»
wali się i cectowali a na boisku
wymierzali odpowiednią ilość...
batów i goście wyjeżdżali do
swej ojczyzny pod silnym wra»
ieniem... pięknych przyjęć.
Ostatnio po gościnie repre*
zentacji Europy, otrzymała za*
proszenie Norwegia. Nie będzie
my się w tej chwili zastanawiali
czyją zasługą jest to bądź za»
szczytne zaproszenie, faktem
jest, że nie kto inny, ale Norwe
gia rozegrała z Anglikami mię*
dzypaństwowy mecz. I cóż?

5L.

na meczu piłkarskim Polska — Irlandia

Pierwszy prezydent Irlandii,
dr. Douglas Hyde z własnej ini
cjatywy przyjął u siebie konsu
Anglicy przyjęli gości z trądy» la generalnego R. P. w Dubli
cyjną gościnnością i „odmierzy nie, z którym łączy go dawna
li” porcję batów 4:0 brzmiał wy znajomość.
nik tego meczu... Norwegowie
grali nie najgorzej, bronili się
jak umieli i mogli, ale przegrali
Niemiecki obwód pływacki w
bo Anglicy są o klasę lepsi.
A teraz kto następny? Niem Gliwicach zaproponował zarzą
udziału w
cy przegrali, W łosi przegrali; dowi PZP wzięcie
trójmeczu
pływackim,
jaki był»
Węgrzy przegrali, Norwegowie
przegrali — kto następny? Eu* by rozegrany pomiędzy ftpre»
zentacjami Warszawy — Wie»
ropa? — też przegrała,
W ięc kto? Czekamy na listę? dnia i Gliwic. Spotkanie to od»

i a

W toku rozmowy prezydent
wyraził nadzieję, że będzie o*
becny na międzypaństwowy®
meczu piłki nożnej Polska —
landia, który odbędzie się dziSi
w niedzielę, w Dublinie.

Warszawa-Wiedeń-Gliwice
byłoby się w przyszłym sezonl*
letnim.
PZ P przed udzieleniem odp0'
wiedzi zwrócił się do organ»1*'
torów z zapytaniem o szczefr'
ły programu i koszty imprtli

to
»•diutant v.i
Ljjfbh wywiä
działalno¿
k/*Y Czardss:
ü?Ww. Dö n
dowody

vi

to
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Niemcy wierzyli w zwycięstwo
na 24 gadziny przed metzem z Polska
Na marginesie niedzielnego
meczu bokserskiego -Polska •—
Niemcy we Wrocławiu, Niemiec
kie Biuro Informacyjne zamieści
ło interesujące wywody, najcie*
kawsze fragmenty, których no*
tujemy poniżej:

„Mecz bokserski z Polską jest
............
*
dla
Niemców
tym, czym w lek*
koatletyce spotkanie ze Szwecją,
w pływaniu z Węgrami, w wio*
ślarstwie z Włochami. W e wszy
stkich tych spotkaniach chodzi
o prymat w Europie.
Jeszcze przed dwoma laty,
na igrzyskach
olimpijskich w
P R Z Y C IE R P IE N IA C H wątroby, żołądka, kis*ek, nerek lub pęcherza stosuje się S O K Berlinie, bokserzy polscy niewie
Ś W I Ę T O J A Ń S K I E G O Ziela Magistra EDWARDA GOBIECA, Warszawa, Miodowa 14 le pokazali.
Apteki i drogerie.
✓
W rok później na mistrzo*
stwach
Europy w Mediolanie
Polacy zdobyli w pięknym sty*
lu nagrodę narodów, której bro
nili Niemcy.

Olbrzymie
przygetiwima
Fińskiego Komitetu Olimpijskiego

b')

,-onego p «
\ ^ y pc kii:
zniície
t posłał do r
współ i
fe, *ykoními.

hali stulecia odbędzie się ^
z rzędu spotkanie pomiędzy
silniejszymi państwami boks ,
skimi starego świata. Dof>'.
czas w 7*miu meczach . zV?[ ajl
żyli Niemcy, dwukrotnie l 1“
i 1938) — Polacy.
^
„Sensacją byłoby, gdyby
Wrocławiu Obermauep
^
pokonać Rotholca, Buettn** ,t
Czortka, lub Murach
skiego. Murach w meczu z • ,
czyńskim ma tylko jccinĄ
sę: stosować troskliwe i sta*
ne krycie.
u
„ W każdym razie liczytt»V* ^
zwycięży niemiecka drużyn®
stosunku 1 0 :6 , gdyż poz° 5 ^
pięć walk powinny dać
stwa Wilkemu, Nuernberg°
Baumgartenowi, Vogtowi * ^
gemu”.

Na wiosnę b. r. Polacy poko*
nali reprezentację Niemiec 1 0 :6 ,
obejmując dzięki temu czołową
śnie zakwaterowania i stadio
Ciekawie rozwiązana będzie pozycję w Europie.
nów, podaliśmy wczoraj. Uzu przez organizatorów sprawa in
„W niedzielę we wrocławskiej
pełniamy je obecnie dokładny formowania prasy i publiczno
mi liczbami, odnośnie miejsc dla ści w czasie odbywania się za
widzów na poszczególnych tere wodów olimpijskich. Organiza
nach olimpij skich:
torzy fińscy słusznie doszli do
Główny stadion olimpijski — wniosku, że w czasie igrzysk ber
Pierwsza zaliczka wynosi 25 tysięcy dolarów
63 tysiące miejsc, w tym poło lińskich, zbyt wiele nieustannie
Najlepszy tenisista świata, dostwo.
wa siedzących.
mówiono przez megafony na Amerykanin Donald Budge, de
Zawodnik amerykański
Basen pływacki — 12 tysięcy stadionach. Finnowie zamierza
finitywnie przeszedł na zawo* pisał w ubiegły czwartek
ją zastąpić informowanie słu
miejsc.
trakt z manażerem Jack “
Stadion kolarski — 9 tysięcy chowe przez informację optycz
sem, w myśl którego
ną.
miejsc,
on za 5*cio miesięczną P 0.
W tym celu na stadionach oStadion strzelecki — 15 tys.
pokazową
po Ameryce (5®
limpij skich zainstalowane będą oczyszcza, ochrania, odżywia cerę,
miejsc.
tkań w różnych miastach a01 yj
świetny
podkład
pod
puder.
Flakon
ekrany
kinematograficzne,
na
Wioślarstwo — 15 tysięcy
których wyświetlane będą wyni zl. — Wyrób Laboratorium „ARIS” kańskich z Vinesem) sum?
miejsc.
Stefana Artymińskiego, Warszawa, Ża
Hippika — 15 do 20 tysięcy ki (napisy) oraz ciekawsze szcze bia 3. Wysyła zaliczeniem. Prospekty tys. doi.
Niezależnie od kwoty P° 0i
góły techniczne.
bezpłatne.
miejsc.
szej Budge otrzyma PeW}c*!.ńtf
D M H O B B n a M a B B i
kreślony procent od wpty ^¡e
kasowych, pochodzących s ^
tów wstępu na mecze Budge
Vines
¡aliejM
Budge otrzymał już Łp{er*'
w wysokości 25 tys. doi- \
podają szczegółowe sprawozdania z trzech niedzielnych imprez międzymiastowych:
szy mecz Budge — Y £ 8 'f. *
będzie się 2 stycznia *
nowojorskim Madison
Garden.
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W poselstwie finlandzkim od
v ^ 5rdo'vi ^
wyki
była się konferencja prasowa,
do u
na której inż. baron Erlck von
P° u
Frenckell — .przedstawiciel orV » i znal;
ganlzacyjnego komitetu olimpij
. ®a M riz;
skiego w Helsinkach, poinfor
♦ d a bal;
mował licznie zebranych dzien
na
nikarzy sportowych o przedolim
\ °stano\\
pijskich przygotowaniach Fin
i i, 'vpaść \
landii.
S
f t j a k d i’
W przemówieniu wstępnym
% jeśli pr
p. Frenkell stwierdził, że Finno
í í ,ej d o ik
wie nie zamierzają wykorzysty
‘¡«i|Joraj,
wać igrzysk olimpijskich dla ce
lów propagandy politycznej, ani
nawet dla propagandy turysty
;• J C an°wii
cznej. Finlandia jest krajem nie
'
c5l}o
,
chi
wielkim, a przybycie i zwiedze
nie tego kraju przez zbyt wiel
*, Myda
ką liczbę cudzoziemców mogło
S j ^ zai. Z:
by wprowadzić w kłopoty go
spodarzy i gości.
A¡!° H ns
Następnie delagat komitetu
;°v¡
głód
finlandzkiego skreślił krótką hi
J f e j zapa
storię powierzenia Finlandii
S - ' s :y s l1
r&andatu organizatora igrzysk
w 1940 roku. W dwukrotnych
głosowaniach, jakie przeprowa
.».nie lf- ók"-e
"e
dził w ubiegłych latach międzyś,. yboI§tne
ziarodowy komitet olimpijski,
it^ *d o m o ś
zwyciężyło Tokio na niekorzyść
^ ■ .i e d e
Helsinek. Kiedy jednak w lipcu
Pływacy Szwajcarscy
b. roku decyzja powyższa zo
stała zmieniona i Helsinki zdo
przyjadą do Poi*"1 {ti>
j'V ukwi
były
mandat
organizatora
Ustalając przyszłoroczny ^ » 5 - ’ co*.
Igrzysk w 1940 roku, wówczas
minarz międzynarodowy^
'lr- '
rda-— wszyscy zainteresowani, na Wspomniane trzy imprezy wywołały olbrzymie zainteresowanie w całej Polsce, to też reda*
prez ^ywackich, .z.arZ?. uiił'
wet ci, którzy uprzednio głoso keja „Nowego Sportowca" nie szczędziła kosztów celem zapewnienia sobie jak najlepszych
brał pod uwagę możliwo»1■
t ó ' oto wi
wali przeciw, przesłali Finlan
sprowozdań.
H S * ową
dzenia
meczu
pły^acK
dzkiemu komitetowi olimpij
Poza tym w numerze jak zwykle dokładne informacje ze wszystkich spotkań rozegranych w
Szwajcaria — Polska.
pi{ í« ¡ '. n'ec tor
skiemu gratulacje.
kraju oraz
Szwajcarski Zw. Pły" ' 3
'
d
Z kolei p. von Frenckell uzgodził się jednak na r° '
V
^
to
dzlślił ciekawych informacyj na
fascynująca powieść sportowa p. ł.
nie tego meczu, motywu)^^v
nie
temat zakwaterowania zawod
4 4 są oni zbyt słabi finanso^ ^ iią0 :ienie.
ników i gości olimpijskich, oraz
mogli odbywać tak dale
odnośnie technicznych urządzeń
olimpijskich. Informacje odno 9 9
dróże.
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„NOWEGO SPORTOWCA”
POLSKI - NIEMCY we Wiodawiii
POLSKA ŁO IW A w Toruniu
POLSKA - IRLANDIA w Dublinie
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v V ° io *■ toi,u i914. Młody major austriacki von Me»
Bardzo zły, przyjechał tu wczoraj... Odnalazł ciebie — uczynił ruch dłonią, jak gdyby nie chciał o tym
ß*<liutant wielkorządcy Bośrn i Hercegowiny, pozostawał
pies... Przeraźliwie szczekał... Bądź spokojna... Nię jasno mówić, jak gdyby to była rana na jego sercu
WSffi? wywiadu rosyjski.go. Spiskowcy mlodoserbscy wy«
opuszczę ciebie...
Kim jest ten pan, co ciebie szu*
Chwilę milczał. Siedział z opuszczoną głową,
^ ‘*|4xisłalność majora i po zamordowaniu jego kochanki.
kał?...
Oto
masz,
napij
się mleka... Jedz, tu masz nagle odezwał się głosem niemal dziecięcym, a ta*
Czardasz, wykradli szereg kompromitujących go do»
ąJHw. Di) majora przybył wysłannik spiskowców i oka»
chleb... Innego chleba u nas nie ma... Nie obawiaj razem wzruszonym:
/
&?u’ dowody jego działalności szpiegowskiej. Za cenę mil»
się mojej matki... Jest zawsze zła... Wiem już gdzie
—
Jesteś
taka
piękna...
Pozostań tu z nami... Bę
<i2*łżądal by major, adiutant Potiorka. zamordował znic»
jest Sarajewo... W innym kraju...
Zawiozę ciebie dę pracował w pocie czoła dla ciebie... Pozostań tu...
;.:onego p il z lud serbski namiestnika.
tam...
V * - t50
dniach, major nie wykona} rozkazu spi»
Aniela była wzruszona tymi słowami. Brzmia
Y 6^. zniecierpliwiony przewódca ich, Milan Czabrino*
Oto co Aniela zrozumiała ze słów młodzieńca. ły one tak bezpośrednio i dziecinnie: długo jeszcze
■|j.Posłał do ni go swą narzeczoną, Polkę, Aniele Grywi«
Pomogły jej w zrozumieniu tego ruchy jego rąk,
do niej mówił, ale nie wszystko rozumiała. A jed*
współpracowała z rewolucjonistami. Grywińską za»
oczu,
mimika. Spostrzegła w kącie starą chłopkę,
nak mówił do niej o sprawach, które rozumieją lu*
!<()? Wykonania ultimatum, ale von Merizzi podstępem
która spoglądała na nią wzrokiem sowy.
V*4 granicę 1 porwał ze sobą Polkę.
dzie całego świata, mówił do niej o miłości!
Lr0. Sarajewa nadeszła tymczasem wiadomość o mających
—
Jak się nazywasz? — zapytała Aniela mło* —- Nie, nie mogę tu pozostać — odpowiedziała
jS ę we wrześniu 1914 roku manewrach nad granicą au«
dego chłopa, który okazał dla niej tyle dobroci ?ro* mu. — Jeśli masz konie i wóz, zawieź mnie na stan
•
serbską.„Na manewry przybył również austriacki
sumienia i miłosierdzia.
cję. ale ja o tobie nigdy nie zapomnę... W rócę...
tronu arcyksiążę Franciszek » Ferdynand Milan Za«
K a?
zabranie czołowych spiskowców serbskich,
— Jesteś taka piękna!... — mówił ze łzami w
sprawę zamachu na arcyksięcia. W zebraniu ucse»
oczach.
i* tnię’day innymi, Gawryło Princyp.
— T y mi się również podobasz.- — uśmiechnęła
V * «braniu postanowiono wykonać zamach- Naczelnik
się *— Ale muszę stąd uciec czym prędzej, bo tani*
*?Ji terrorystów mlodoserbskich, szef sztabu s.rbskiego,
^«twierdził projekt zamachu. Rząd serbski, dowiedział
ten pan poszukuje mnie... Chce mnie zabić...
swe2 ° szćia sztabu, obawiał się wojny. Nie mo*
Oczy młodzieńca rozwarły się szeroko.
Mówił
Sffi^wdzlałać knowaniom potężnego szefa sztabu, posta*
coś
długo
wzburzonym
głosem.
Zrozumiała
tylko,
uNipwiadbmić rząd austriacki o szykującym się zamachu.
że chce ją uratować, że uczyni wszystko, by ten par.
^ > ° ż nikt nie powiadomił arcyksięcia Franciszka «
ijttffjida o spisku na jego życie. Następca tronu miał bo*
nie mógł jej zabić...
ji l jJ dworze licznych wrogów. Cesarz Franciszek « Józef
Po tym wybiegł na chwilę z chaty. Trwało dość
TK^Pcą tronu i z niecierpliwością oczekiwał śmierci swego
długo
zanim wrócił. Po posiłku wracała Aniela do
i V móc zająć j go miejsce na tronie.
sił. Zeszła z pryczy, na której leżała i zblizyła się
’ Bę/tyksiążę Franciszek » Ferdynand udał się na manewry
Wad * Hercegowiny, mimo iż uprzedzano go, że spisków«
do okna, które wychodziło na skalistą dróżkę. n 3
i & L rbscy Przyg°towuj4 zamach. Następca tronu oba.
której pasło się kilka kóz.
v lilt y S° ni* posądzono o tchórzostwo. Podczas przeja«
Po chwili młodzieniec wrócił. Twarz jego wyra
i'3M
Sarajewa rzucił młody terrorysta, Nedelko Cza«
żała zakłopotanie. Ujął jej rękę i powiedział:
bombę. Bomba chybiła celu: raniła tylko adiutanta
J t j . *Toau. Gdy jednak następca tronu udał sdę autem
— Pójdziemy ••• To znaczy, będziemy jechać kom
’’ dzić swego adiutanta, terrorysta Gawryło Princyp
no... Nie mam wozu, ale za to mam świetnego konia...
Sę K .ym strzałem zamordować Arcyksięcia i jego ma1«
Do najbliższej stacji jest jeszcze szmat drogi... Ale
^ .““i spiskowcy skryli się u chłopa, Wasa Cz:kanowicza
mam dobrego konika...
v ¡v>Q kartofli. W nocy przybyła do chłopa policja.
wykryła spiskowców, i skutych w kajdany od«
Teraz rozumiała już praw e
każde jego słowo
^
więzienia. W nocy, przed zamachem miał bi»
Znała język rosyjski, obcując z Milanem nauczyła <^ę
Łanyj, przyjaciel arcyksięcia, straszny sen. Z rana
po serbsku, tak że pojmowała coraz lepiej słowa 4r*
li.
opowiedział o swym śnie swemu przyjacielo*
go młodego chłopa.
\^ 'i AaeltowiV n^a wykryła spiskowców i skutych w kajdany od»
Gdy uciekała z domu von Merizziego, zabrała z
\ V .i do »’»«sienią.
sobą kilka dinarów, które dał jej Jan Dominik. Star
po ucieczce z domu Me rizziego . długo błądziła
czy jej na przejazd do granicy. Nie obchodziło ją, co
ve
znalazła się w małej wiosce.
Nagłe zauważyła
«• a M rizziego. Ukryła się w krzakachsię dalej będzie dziać.
Liczyła na swą szczęśliwą

i Jj *^a kala się ruszyć z miejsca. Kto wie, może
^¡5 ^ z i najmie całą ludność, wioski, by jej szu*
\ 0stanowiła raczej wybrać śmierć, aniżeli raz
i ^[,vpaść w ręce tego majora.
.
jak długo ma leżeć w tej kryjówce, w krza*
przed lym trapiło ją prawienie, teraz
j,. v eJ doskwierać głód. Nic nie miała w ustach
0 ra.i>
prócz tej wody, którą ugasiła pra«
J

S o w rla ieieć tu do nocy: wtedy zapuka
cbł°pskięj chaty i poprosi o nocleg. Mo>
V, -'cK*,e- c' 1i°Pa o dobrym sercu...
s* kc^ ; 3 jej łowiło z dala jakiś szum: słyszała rże#
".’y^awało jej się, że gdzieś w górach sze*
i .Ci$ : Znikąd nie było słychać ludzkich gło*
Ąle° ją uspokoiło.
i« . słód doskwierał jej coraz dotkliwiej. W
:a Pano\va|a jakaś dziwna pustka, mrok
j,
. s,: ystkie jej myśli. Czuła, że świadomość
•^leślj'3, Ie ws~ystikic członki jej ciała obumiera*
iffl bv ^riec^ tym- będąc w górach walczyła ze
z<
^ c:unie - en,dleć — teraz wszystko było jej zu
U*
ś, . °jętne.
iclfl
lij> ■aPąłOsć jej wygasała, jak tlejąca się świę*
^ 0 d'‘ e .'eden promień, i świeca zgasła...
Sw ^~nów otworzyła oczy, ujrzała wokół sie»
ir s c y •
V' ludzi. Z dzbanka leją wodę. Jakaś nie*
PolsKl |(1, % :v‘’' c*ukwieconej
chustce nachyla się nad nią
.roczny jj
i '*'<?' C0*‘ Al« Aniela nie powróciła jeszcze do
lowyc^p^f
e rda-e sobie jeszcze sprawy, co z nią za*
l* iz ąi. nil*'

k .0to W1dzi przy sobie znajomą twarz. Ogotwarz i dwa rzędy białych zębów,
i . ’5f . toruje sobie drogę do niej. W ziął ją na
I*
do tej chaty, w której była już wczoi
^ te ^1 *? 'by!°> wczoraj czy dzisiaj? Nie pa*
nie wie...
j ei?iec kadzie ją na pryczy. Twarz jego
,a
.Aak jak gdyby odnalazł jakiś dro*
^r2 edmiot. który zgubił. Mówi do niej dlu*
S?3i ro.2u?^ e tylko niektóre słowa.
2ukałi ciebie tutaj... jakiś can. wielki oan...

Młody chłop prowadził za sobą za cugle konia
i szeptał niezrozumiale dla Anieli słowa, z których
pojęła, że są to słowa miłości.
— Dmitro Szipow — zrozumiał jej pytanie.
— Gdzie jest najbliższa staqa kolejowa? — za«
pytała — Jeśli chcesz mi wyświadczyć przysługę,
odprowadź mnie do najbliższej stacji kolejowej...
Twarz młodzieńca pokryła się smutkiem. Nię
tyle zrozumiał, tle wyczuł jej pytanie. Chwilę mil*
czał.
Po tym odwrócił się do kąta, gdzie siedziała je»
go matka i wrzasnął:
— Wyłazić mi stądl
Oczy jego pałały nienawiścią i złością na starą,
tak że wybiegła z chaty, grożąc mu wyschniętą pię*
ścią i burcząc coś pod nosem— Czemu jesteś taki zły na matkę? — mówiła
Aniela po rosyjsku, tak by zrozumiał jej słowa.
— To nie jest moja matka — odrzekł młodzie«
niec.
— Kim jest ta kobieta?
— Nie mogę ci wyjaśnić, nie zrozumiesz tego...

1
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an so ^
d a le k i
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Przygód

gwiazdę. Niech się dzieje wola niebios...
Gdy wyszła z młodzieńcem z chaty, zebrało się
przed nią kilku chłopów i chłopek, śmiejąc się głośno.
Aniela słyszała, jak powtarzają:
— Zeni się z tą hrabiną...
— Zwariował nasz Dymitry.«
— Zapewne zapłaciła mu dobrze za konia...
Dymitro nic nie odpowiadał. Zbliżył się z Anie-lą do małej stajenki, wyprowadził stamtąd konia, ujął
Anielę na ręce i jak piórko wsadził na konia, po tym
zgrabnie wskoczył, i szybkim
kłusem udał się w
drogę.
Aniela podziwiała energię tego młodzieńca. Trzy'
mał ją mocno a koń pędził, jak strzała. Chwilami oba*
wiała się, że koń potknie się o skałę, że spadną i za*
biją się oboje. Ale koń obeznany był widocznie z gó*
rzystą krainą.
Trzy
godziny niósł ich koń po drogach i
bezdrożach. W końcu stanął, z pianą na pysku i po*
czął drżeć, jak gdyby chciał zrzucić ze siebie ludzki
ciężar.
— Jest zmęczony — zdjął młodzieniec Anielę z
konia, zeskakując przed nią jak wiewiórka. — Al«
już niedaleko do stacji.,. Ale pamiętaj, powTÓć, bo w
przeciwnym wypadku udam się w świat, by ciebie
odszukać...
— Napewno powrócę — zapewniała go Aniela
spoglądając z sympatią na tę prostą twarz, która wy*
rażała tyle dobroci.
Szli teraz wąską drogą, z obydwu stron gęsty
las. Młody chłop prowadził za sobą za cugle konia
i szeptał niezrozumiałe dla Anieli słowa, z których
pojęła, że są. to słowa miłości.
W końcu zbliżyli się do małego dworca, o za*
brudzonych, wytartych ścianach. Gdy Aniela ściska*
ła już na pożegnanie dłoń chłopa, zbliżyli się do nich
jdwaj-policjanci. Jeden z nich odezwał się surowym
głosem:
— Paszport!
Aniela zadrżała. Przypomniała sobie, że von Me*
(łsei zabrał jej austriacki paszport.

( Dalszy ciąg jutroX

Na fali radiowej
Wszystkie szpitale w Łodzi
będą posiadały radio

llń m a
im fflíi i

W tych dniach odbyło się w
Łodzi zebranie wszystkich dy
rektorów szpitali łódzkich, za
W dniu 11 listopada b.r. mi przeszli dumni i groźni... Za rostą Jerzym Rosickim.
równo miejskich, publicznych
nęło 2 0 lat niepodległego bytu nimi dziarskie szły szeregi: po
W momencie przemarszu od jak i prywatnych, w sprawie
państwowego. Dzień ten obcho licji, K.P.W. kombatanci, strzel działów tłumy ludności wznosi szybkiego i równoczesnego zradzony był w mieście Piotrko cy, harcerze i harcerki, związki ły entuzjastyczne okrzyki na diofonizowania zakładów lecz
wie, Tomaszowie Maz., i na te zawodowe, cechy i liczne grupy, cześć walecznej naszej armii niczych w Łodzi, a przede
renie gmin i miast pow. piotr nadające nowy styl w defi i jej wodza naczelnego.
wszystkim szpitali. Zebranie to
Pulchne i smaczne, bo pieczone
kewskiego niezwykle podniośle ladzie członków Zw. Młodej
Na zakończenie przedpołud zostało zwołane z inicjatywy
na proszku do pieczenia Dawo.
i uroczyście.
Polski prowadzonej przez sprę niowych uroczyści przemówił Wojewódzkiego Komitetu RaDaw a nie pozostawia posmaku.
Piotrków w tym dniu przy żystego komendanta mg. Dę w doniosłych i dobitnych sło diofonizacji Kraju w Łodzi.
I
stroił się w biało-czerwone od bowskiego wreszcie Straż P o  wach o znaczeniu historyczne
Zebrani uznali, że*szpital na
świętna szaty, całe miasto było żarna męska i żeńska zamknę go dnia b. poseł Dominik Dra- leży radiofonizować w ten spo
efektownie udekorowane, rzę ła ten długi sznur defilujących twa, którego, dzięki nowym sób, ażeby przy każdym łóżku
siście iluminowane stanowiąc przed Komendantem Garnizonu urządzeniom technicznych, słu znalazła się słuchawka oraz że
^ ^ W a n d e r ^ \ K ^ k ó w j* _
niezwykły i niecodzien. wygląd. Płk. dypl. A. Switalskim i S ta chał cały niemal Piotrków.
szpitale muszą się zaopatrywać
Punktem kulminacyjnym piąt
w odpowiednie urządzenia rów
kowych uroczystości było na
nocześnie, przy pomocy zakupu
bożeństwo odprawione w koś
zbiorowego, co w dużym stopW dniu 11 b. m. Komisariat
ciele Farnym poczym piękne
jjniu obniży koszty instalacji.
P. P. w Piotrkowie z atrzy m a*
kazanie patriotyczne wygłosił
Celem szybkiego zradiofoni- Stanisława Madeja vel Madej'
ks. Dziekan Goździk.
zowania szpitali w Łodzi wy czyka, mieszkańca wsi Gałko*
Od wczesnych godzin rannych
Jak wiadomo Komitet O rg a-! portu w obecnej chwili Komisja łoniono komisję radiofonizacji wice, gm. Chabielice, który ską'
ulicami miasta przeciągały nie nizacji Wywozu Rady Handlu!Stypendialna kształci 14, t j szpitali w Łodzi, w skład któ zany za kradzież na więzienie
zliczone szeregi organizacyj ze Zagranicznego wykonuje uch 25,9 proc. odbywających prak rej weszli: z ramienia miasta ukrywał się przed wymiarem
sztandarami udając się do wały Komisji Stypendialnej przy tyki, w zakresie eksportu 31 dr. B. Misjon, z ramienia szpi sprawiedliwością____________ . ^
wszystkich świątyń na nabo Ministerstwie Przemysłu i Han t. j 57,4 proc. oraz w zakresie tali prywatnych dr. Włodzimierz
żeństwo, aby po wysłuchaniu dlu w zakresie programowego maklerstwa i spedytorstwa 9 Polakowski i dr. Zygmunt Aron FIS: Norwegia, Finlandia i SzWC'
Pozostałe zgłoszenia Vo'.
Komisja ta powstała : cja
którego wziąść następnie udział kształcenia fachowców dla han t. j. 16,7 proc. ogólnej liczby son.
prawem kooptacji; pierwsze jej chodzą z państw środków*)
w defiladzie.
dlu zagranicznego. W rezulta praktykantów.
Europy Niemiec i Czechosło'
Po godzinie 11 - tej u stóp cie tej akcji odbywa obecnie
Do nowego rozdziału prak zebranie odbędzie się w naj wacji, pozatym przedstawicie**
Należy przy
Płyty
Nieznanego Żołnierza pod kontrolą Rady Handlu Za tyk, który zostanie dokonany bliższym czasie.
złożyli uczestnicy obchodu kil granicznego praktyki krajowe przez Komisję Stypendialną w puszczać, że tego rodzaju pos swego przysyła Jugosławia D°
Zakopanego przyjedzic oko*®
ka przepięknych wieńców, a i zagraniczne 54 osoby.
¡dniu 16 listopada, zgłosiło się tawienie sprawy, przyczyni się 1 0 sprawozdawców narciarskich'
do
zradiofonizowania
wszystkich
następnie poczęto ustawiać się
Fachowców w zakresie im-1 około 160 petentów.
Niewiele mniejsze zainter**®'
szpitali w Łodzi.
do defilady.
wanie wywołały drugie mi**'
W
grudniu
na
zjeździe
dyrek
Na miejscu przed trybuną
zapanował tym razem wzorowy Dr. Kallenbach „Choroby ner M ale c w roli niefor torów szpitali z terenów całego rzostwa świata które [odbędą
województwa, które zwołane się w tym roku w Zakopanem'
porządek co jest niewątpliwie wowe i skuteczno leczenie".
tunnego skarbnika zostanie przez Urząd Wojewódz- Mistrzostwa w jeździe figur0'
zasługą obecnego Kierownictwa Bibl. Zdrowia. T. 1 0 . Stowarz.
W piotrkowskim Kom isarjacie! ki w Piotrkowie również oma- wej parami b ęd ą 'transmito^®'
policji, które wydało odpowied Pracown. Księgarskich W arsza
policji złożyła zameldowanie i wiana będzie sprawa radiofo ne przez Węgry, Niemcy i
nie tak potrzebne u nas dyre
wa. Zł 2 20
ĄĄ I__
_ 1___ Mrów nizacji szpitali, twłY*
7Pm 1
n iandię. Zimowa stolica Pol»»1
tym m
razem
jed
ktywy.
w dniu_ 11
bm. U
Helena
jeszcze kilkuna*^
Na neurastenią może każdy za kowa, zam. przy ul. Słowackie nak szpitali z całego wojewódz- gościłaby
W krótce pojawiają się pierw
przedstawicieli
radiofonii
chorować,
choć
pracownicy
umy
sze szeregi wojska w bojowym
go 90, że jej nieletniemu syno wa łódzkiego.
nicznych którzy mieli zami°r
rysztunku maszerują twardym słowi zapadają na nią daleko c z ę  wi Antoniemu, podczas zabawy
Przodsławiciele radiofonii euro przyjechać na hokeyowe mi»'
Płeć je»t w szkole powszechnej przy ul.
żołnierskim krokiem. Zwarci* ściej niż robotnicy.
trzostwa świata. Wobec jedna*
pejskich na mistrzostwach
także
obojętna,
kobiety
zapadają
kompania za kompanią spraw
Daszyńskiego, skradziono z kie
odwołania tych mistrzostw *
F.
I.
S.
w
Zakopanym
nie, idealnie równym krokiem równitż łatwo ja k mężczyźni.
szeni ubrania kwotę zł 180. (mk)
Zakopanego do Polski nie
Istnieje jednak szereg możliwoś
Zainteresowanie
mistrzost jedzie między innymi znakom1
ci by zabobiec chorobie nerwowej,
N oże w robocie
wami FIS, które odbędą się w ty reporter szwajcarski p- yjc?
to też każdy sam sobie wini< n j e 
We wsi Stanisławów, gmina Zakopanem w dniach od 11 Rygassi, który jak na prawdy
żeli zachoruje.
Chabielice, powstała na tle po do 18 lutego objęło również wego Szwajcara przystało r0^.
W środę dn. 16 listopada br.
rachunków osobistych bójka radiofonie europejskie, które transmisje w trzech językąc^
Niedomoga
nerwów
je
s
t
wyleprzyjeżdża do Piotrkowa Zesól b. artystów toatru Malic- czatoa i nie sprowadza nigdy śmier pomiędzy Janem Czyżewskim już w obecnej chwili zapewnia włoskim, francuskim i niemi*c'
ją sobie środki techniczne umoż kim.
M im o
odwołania m>*
lej w składzie: Ina Benita, Ne ci powoduje tylko uciążliwe eier oraz braćmi Stanisławem i J a 
liwiające bezpośrednie trans- trzostw hokeyowych pozost*
nem
Bieńkami.
W
czasie
wza
pit
nia.
Z
choroby
nerwów
nie
sterówna Lunia, Wojciech Ru
szkowski, Włodzimierz Łoziński, powstaje nigdy choroba umysłowa, jemnego zmagania się ze sobą misje z Zakopanego Do obec- mistrzostwa FIS i łyżwiarski«
ne] chwili n a d e sz ły do Polski
„ u l x . . , «rzedzgromadzą obok d
Polaków
PrZ u
którzy wystąpią z ostatnim prze a w la ś n ie o b a w a t e g o w yw olujestan Bieńkowie dobyli noży masak
z g ło s z e n ia ra d io fo n ii 6 państw. stawicieli 7 najpoważniejszy0
rując
przeciwnika.
Ciężko
ran
lęku
i
niepokoje
odczuwane
w
ser
bojem Teatu Malickiej komedią
Do Zakopanego przyjadą prze- radiofonii europejskich.
muzyczną w 3 aktach Lothara cu, żołądku, głowie a nieraz wo nego Czyżewskiego w stanie
dewszystkim
przedstawiciele
beznadziejnym
odstawiono
do
góle
nie
można
określić
miejsca.
Aschera w przekładzie L eo 
głównych faworytów mistrzostw Józef Turczyński w radiowy1”
szpitala
w
Łasku,
(mk)
polda Brodzińskiego p. t.
koncercie muzyki polskiej
Cierpienia nerwowe są takimi
W poniedziałek w ie c z ó r « 1^
samymi chorobami, j a k wszystkie
„O d ro b in a m iło ści“
dnia 14 listopada nadaje P°,
Kierownictwo muzyczne 1. Eige- inne. Zja w ia ją się i znikają w ra
kie Radio dwa koncerty, ktor
zie
należytego
leczenia
i
odpowiidrówny.
wypełni muzyka polska. Pier)*''
Początek o godzinie 20.30. niego zachowania w chorobie.
szy z nich o godz. 2 1 przynj6’
Bilety już są w przedsprzedaży
Broszura właśnie wszystko to
W kolonii Podolin pod Piotr znany w całej okolicy jako sie wspaniałą Symfonię PflC*c
w Pijalni Mleka, Słowackiego 4. podaje. — ja k się należy w cho
kowem dokonana została w miejscowy działacz. Zabójstwo
robie zachować i ja k sią skutecz dniu 11 listopada zagadkowa zostało dokonane prawdopo rewskiego pt. „Polonia”, staI1|U
wiącą muzyczną alegorię
.
nie. leczyć, napisana treściwie j a s  zbrodnia.
dobnie na tle zemsty osobistej. o niepodległość.
Wykona I.
Ś w

ią t e c z n y

n a s t r ó j

—

im

p o n u ją c a

d e f ila d a

ła w

a

Zaaresztowanie złodzieja

Kształcenie fachowców
dla handlu zagranicznego

Ciekawa sztuka

E

no i przystępnie, bezw ątpien iaprzy
Około godz. 20-tej w czasie
niesie korzyść każdemu, kto j ą
odmawiania
modlitwy przed
pozna.

LICZnE.BIRtE I^C 8
ło w ynik sta łe go p ie lę g n o 
w ania. Po k a ż d y m m yciu
n ale ży w cie rać w sk ó rę
w yd e likatn iajq cy i w y 
b ie l a j ą c y , o d ż y w c z y ,
c h ro n ią c y p rze d c z e rw o
nościq i o p ie rzch n ię cie m

KREfTI

PRfitfiTOIIJ
P E R F E C T I O n

Kino - Teatr

Zabłąkana kula trafiła chłopca

ułożeniem się do snu został
zabity wystrzałem z rewolweru
Areszt z którego oddanym przez niewiadomego
sprawcę przez okno 52 letni włamożna uciec
ściela zagrody, rolnik. Kaz.Toma.
Kula ugodziła denata w głowę
W Bełchatowie pod Piotrko powodując natychmiast, śmierć.
wem istnieje przy tamtejszym
Tajemnicze zabójstwo wywo
Sądzie Grodzkim areszt, który
musi być nie należyr ie chroniony łało w zainteresowanej wsi i
Dziś i dni następnych!
i dozorowany bowiem ucieczki okolicy wielkie wrażenie bo
H
u
m o r — Ś m ie ch — Z a b a w a
z tam tąd aresztantów zdarzają wiem zastrzelony gospodarz był Kino-Teatr
się nawet dość często. W dniu
8 b. m. uciekło z tego aresztu
Czytajcie Dziennik Piotrkowski
4 więźniów: Mieczysław Kraw
w roli tytułowej
czyk, mieszkaniec Bełchatowa,
fr Piotrkowie ]
Piotruś Heinz Ruhman i koń „Toni" fenom^^
Piotr W atała, mieszkaniec wsi Jeden z uciekinierów, mianowi
Osiny, Bolesław Mielczarek, cie Mieczysław Krawczyk w dniu ul. Niepodle- i«O godz. 3
P u ryta^ !!
mieszkaniec Zduńskiej Woli i 11 bm. zgłosił się z powrotem głości nr. 2.
ot
Początek o godi. 5 pp, w niedzielę i święta o godz. 3 P° ^
Antoni Stalewicz, bez określo- do aresztu celem kontynuowa-

„As” ,

Dziś i dni następnych!
Wystawia drugi wielki wspaniały Polski Film prze
wyższający wszystkie dotychczasowe p. t.

Dziś!

g .

ROM)

5 pp, w niedziele i święta o godz, 3 po poł

P°P°I- 0 g* 3.

Redaktor i Wydawca: Leopold Kujawski.

Malowana zasłona

Ukaże się na ekranie w swej największej roli

który was wzruszy do łez swą niezrównaną g rą w filini®

Kino - Teatr

Dramat mężczyzny za którym wlokło się przekleństwo
bocznej ulicy na tle głośnej powieści Zofii Nałkowskiej
Początek o

W e s o ły W łó c zę g a

W A LLACE B EER Y

CZARY G R A N I C A
Piotrków Tryb.
Łegjonów 11

Orkiestra Polskiego Radia V°t
dyrekcją G. Fitelberga; p°Prt*
dzi ją słowo wstępne. Be*P
Podczas polowania w m ająt średnio po tej audycji o ś°a '
ku Moszczenica, gm. Bogusła- 22.25 grać będzie Józef
wice, sajewy tegoż majątku czyński.
Artysta
rozpoc*n
Józef Niedzielski, postrzelił w j swój recital P o lo n e z e m Fis P u
lewą nogę 17 letniego Mieczy-i Zarębskiego, resztę próg/0*1,
sława Pirka, mieszkańca wsi!wypełnią
dzieła Chopina i ^
»* w y^ cim q u>
Podolin. (mk)
* liszewskiegc

!

w Piotrkowie
Al. Maja 1 1 .

Więzy miłości
Znali go wszyscy — w każdym barze, w każdym szynku — nik*1
nie znał go naprawdę. Pijak i zwierzę — gdy trzeba było
potrafił stać się człowiekiem.
Popoł. o godz. 3.
Wielki dzień z Barbara Stanwyc*
Początek o godz. 5 pp, w niedziele i święta « p-nH*“ « po

Drukarnia Polska, Jó z e f Wałecki, Piotrków Słow ackiego

