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wątroby

Samozatrucie bywa przyczyną wielu dolegliwości (bóle artretyczne, łamanie
w kościach, bóle głowy, wzdęcia, odbijaaia,_hóle--w"""'"troł3ie,--niesmak
w ustach, brak apetytu, swędzenie skóry, skłonność do obstrukcji, plamy,
i wyrzuty na skórze1 skłonność do tycia, mdłości język obłożony). Trucizny
wewnęP:zne wy'twarzające się we własnym orga:niżmie, zanieczysczają krew
niszczą organizm i przyśpieszają starość. W ąłroba i nerki są organami Oczysz•
czającymi krew i soki ustroju. 2-lełnie doświadczenie ;wykazało, źe zioła
lecznicze "CHOLEKINAZA" H. · Nieriiojewslcieqo jako żólcio • mo• ·
czopędy są naturalnym czynnikiem odciążającym soki ustroju od trucizn
własnych. Bezpłatne broszury otrzymać można w Laboraforjum tlzjologiczno
chemicznym "C~olekina:ir:a" H. Niemojew~kieqo Warszawa li. !wiat 5•
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lcz~o pracą i Jej dobraml

I

Lepiej jest, a b~dzie d:>brzet
pragi;Iemy dostrzec

Tę pewno~ć

u wszystkich.
W°W'ą tą

J>o.llcc:znym „ zwyczajem

my, na tym mie;s-cu

silna, Rzdakcja Zy•
Czyteln'.koin i Przyjado....
• WESOŁYCH śWIĄTl

czy

a~

ł~

złcżyć ży

czenia Ro;lz'.Jie

Ohow;ązek

Czytelniczej.
to przyjemny, a w

Kłopoty

rÓk1I bieżącym nawet łatwy do
z le!tk1m szrcem.
Pnyzna;emy, że v1 latach ubiegłych pióro ciążyło ołowiem,
gdy uzeba by?o krz~Si:Ć nadzfo

apełnien.:a

Czech ii 11

BRATISLAWA.

11 Slovak„
wyniki podró:!y
min. Delbosa do Pragi, podkre·
śla, te rząd czeski, jak to wy•
nika z ·komunikatu oficjalnego,
zmuszony został do · ziniany
swej polityki zagranicznej, zwła
szcza w stosunku do Niemiec.
Jest rzeczą Niemców, \V/łO
chów i Hiszpanów \Y' jaki !po·
spb sobie zorganizują swe ży•
cie paóstwowe.

komentując

ie~· których spelnicnia nb ncl~
żało się wkrótce sp::dz:ewać.
SłaULt:ny Czyt~lnikom ziichę

'4 dO \vyav1.c:a, dzieliliśmy s':'i

Wiar„ że przridą fapsze lata 1
oue ,vyglad.zą br1Z2:dy na cz~l2 1
a serca plastrami miodu cbłc-

~TrJdyqi dawało S.:ę zad<eść,

życzenia naj~:::r~e i najleP.sze płynęły do W<tS, Czytelnt-

Morderca

zonr ·i ·dzieci

cy, a przec· ei brn!do im rad:>Slłej pelmcśc!, :i:c ,yię5ZCZą one
jutro uśml'.cchnięte.
·
.
BIALOGRóD. \VI czoraj wyi>zi3 jest in-=-czej! Wprawd~h
konano
wyrok śm'.erci n:i o:ojeszcze me v/SZyscy pczbyliśmy
.
się trcsk o w::rsztat pracy, je- nych czeka na wezwanie do la jest leplejt a przyszłość umajo. że myśl nasza jest przy Tobie, bie mordercy Risticza, slcazane
że pragniemy Cię ~dzieć ura. go za zabójstwo .. żony i dzieci.
""2:e ·wielka rcdz?na bezrobol- bryk i sal biurivrych, lcc:r: już na radośc•ą do nss należy!
Już
widz.ir1y
kres
utrapień,
.,...„,~,..,~„~ ,,,_,~,"'''''°'''-•. __ ,,.._„
~·,~············ ···~~,~,~~·
już bliższy jest c!zień, w kt6·
· ·
'
··
·
tym radości ~c zgasi widok JAN KASPROWICZ
łzv w oku bezrobotnego, ani jef
.
· , „1J1ie zakłóci krzyk jego glodnego
Zabłysła gyifud.a1 Zbucłfc;łe Ilię, qUane,
dziecka. J im będ.d~ dziś lepfcf,
Wejsca u p:::ń$1hle!J nie DJ>JLJący stołówl
,_
nii :'p rzed· rokiem · chećby, bo
~a.Jarz icłz,ie, któty .wam okaże, ,
· '-. " e· . spo"~cz~ństwo.. ··-;ęł· o ,na=
że
jest mu dr<it!i takich góści połów;
C111
'""
......
- • • Nie hekatcmbą połwłęc:onych wołów,
siebie gorzką troskę o z:mę.
Pod nei na ciasnej wiedziOnych obroży,
• czy
lecz tłuu.."7:~m sfowa żywiciel aniołów
Jes·1·i, b ezrobo tny b racie,
Rozs!r;tjr.ją:;y głód ~rea umorzy t ·1~ ię sl°'!a .. b~.SZ, „ ~~dz,
OD .Cbinl~I. .Q~ ·JV.ybe.wc.-J Pc•navniec Bod;yl
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Anons!

W następnym pr·o gramie Kina u Czary" wybitny film p. - t.

• •

•

W~Sw1Ąt

Sensacyjńe oświadczenie gen. Żeligowskiego-Liczni obroń~y .kamieniczników-~c.im żąda rozwiązania
Najważniejc;zym punk.te m
prz•2Jśrodowego, ostatniego

św i ąlecznzgo '

pos;edzcnia Sejmu była ustawa o ochronie !.tJkatorów. Było rzeczą niczmb··
nie charakterystyczną, że nR s...
li znalazł<> c;ię przy rozpatrywe.
n;u tego proj'!~tu zaledwie 50

KUP NA

GWIAZDKĘ

dos.ko.nalą gwarantowaną m:i~·zynę de
szycia, b:>.f~u, end:owania, mi:reZ.kowania za 160 z.lolych g<J<lówiką - ra·
hmi. Po!-s.ki Dom H ;i n.d!~y KRY-

SZER, Kraliów, Zwierzyn:ecka 6.
Wydz. 14. żądaj-cie cenniki darmo!

kartelu

I, D~ tej ost~tniej us~a.~ pr~Nasl ępnie Sejm ratyfikował Jęto rezolucję komisii, ktora
ld\ka układów · międzynarodo· stwierdza, że wobec tego, it
wych między innymi umc,wę kartel drożdżo~y przyczynia
'>anrll"')wa z Francja i \Vęgrami. się do podrożema tego artykuDalej uchwalono kredyty do- łu, Sejm wzywa Rząd do roz·
.1:=t1kowe do obe c ne~o budżetu, v/(\z:tnia kartelu drożdżowego.
Po odczytaniu inferp~lacyj
dwie usfawy o budo-Y1ie oddn·
ków kolei miejscowej. Wreszcle marszałek zamknął pos:edze·
~c:m uchwalił nbniże„\e podat· nie, życząc posłom Wesołych
· świąt.
ku od piwa i od drożdży.
przyjętymi . w komiiiji.

I posłów. - A przecież ' test ł<>'ku specjalnego od uposażeń pra
sprawa, obchodząca żywo cały cowników pańslW•)wych, pos.
Pełczyńskiej w ~prawie wci ąga
kra'.j.
Na wstępie posizdzenia mar- nia młodzieży do akcu pikieto·
szalek odesłał cio k-0misji regu · wania sklepów żydowskich. alaminowej wnio·s ek Minister· raz pas. Jurkowsk.iego w spraslwa Sprawiedliwości o zezwo- . wie strajku pracowników redak
'.eni•z na pociągnięcie do odpo- cji „Dz'.12nnika Porann-:go".
Następnie odesłano w pierw
wiedzialności są<!<>wej pos.. Ste
szym czytaniu tio poszczzgólfana Dąbrowskiego.
Dalej marszałek zawiadomił, nych komisyj _szereg r~ąd~wy.~h
że przyjął do laski marszałkow oraz poselskich projektow uskiej interpelac)e, złożone na staw.
Z kolei marszał':k ud~ic!il
poprzednim posiedzeniu Sejmu;
a .mianowicie: dwie in!erpe- głosu P~· ge~. _żchgo~sk1cmu
Iacie ks. Lubelskiego w spra· dla złazem~ osw1i:dczcnia.
Gen. żehgowsk1 odczytał z
wie zakazu odbycia w Warszawie akademii p. t. „Gdańsk, ·rybuny ~i~! t2. posló~. c~łon·
najżywo '. niejsza: sprawa Pol· k6w kom1s;1. wo1skoweJ. (między
ski" i w sprawie zaszere- · innymi oo·thisanv przez wice·
gowania funkcjonariuszów pań- marszałka Miedzińskiego), któ·
slwowych i awansu nauczy- rej przewodniczącym jest gen.
c~eli, interpcbc;ę pos. Zubrzyc Z~Iig<?wski,, w • któ.rym. podluego w. sprawie likwidacji za p1sa01 ośw1ndcza1ą, ze me motargu w Wielkich Piecach i Za '.!ą z nim współpracować ze
pos. wzgl~du na jego ostatnie przekładach Ostrow:.eckich,
Szymańskiego w sprawie podał mówienie, wygłoszone w Sej·
~e. Istnieje bowiem rozbiei·
no§ć poglądów odnośnie do ro·
!i Wodza Naczelnego w Pań

UchvJalv Radr

lm!zs--------=--•

Gen. Żeligowski ośw1adczy1,
te ze względów regulaminowych wróci do tej sprawy we
~·.-hściwymo czasie.
Następnie przys'ą,iono do U·
~·awy o ochronie J.o!ta~orów.
Sprawa przedłutenia okresu ob
-iiżki koI!lornego n}e wywoła1n
żad::iych us'rzcżeń, na'omi s:
inne ar:ykuły spowodowały .
żywioną wymb.~ę zdań.
Okaz:tło się, te w
-i1!azło się znacznie

Seimie

mawioł Ksiadz Kneipp. • Żyjcie wl11c ro:r·
tropnie, t. j. zochowujcie zdrowie I Jest to
przyjemniej i mniej kosżtuje A codziennym
warunkiem zdrowia jest dobre i nied1·ogie
łniadanie z

?lawy ,stodowef

Kneippa!

er el jeszcze .sie br ni

1

więcej

")broticów właścic~eli domów,
zdobrc~u
wiadomości
--.niżzli to rnozna bvło NZVPUSZ·zać. Żnlili się nad dolą karniePARYŻ. Havas donosi z po· 1munikaty wojsk rządowych "'
-iczni!ców rófoi mówcy, lw!er·
'ząc. że zniesienie cc!-·ony to- ~r:micza hiszpańskiego, że ~o- walkach pod Teruel nie są zg'J•
1-a•orów przyczvni s!ę do wzmc
·
c!ne z prawdą.
Zasadnicza bitwa odbywa się
'z.-ia ruchu budowlanetZo.
na północ od miasta, gdzie re·
Tylko nieliczni posłowie ·wy·
zerwowe ocicl:.:ir.ły wo;sk gen.
'~szywali, że nawet m.ństwa
Franc<> zamierzają prz·erwać li·
· ak zam'lżne. jak An.sHa. ma!ą
nię oblegających wojsk rządo·
·.is'av.'ę, która chrc"'i !o1ca~oró'\''
wych.
-rzed wyzyskiem kam!eni<:zni· 11:...
Dowództwo wojsk gen. Fran·
1ASTD
'.:ów·.
V( rezul~acie Seim uchwalił GRYiiA.PRZEZI BIENIE co oświadcza, że Terucl będzle
BDWil oswobodzony z -:hwilą zajęcia
!'ro·c>ld r~arlowv 2! noprawlcamł BDLE &ŁOWY.
t.\o~ o"v""'"unc" ...osi"°" ....- •• ~- fosy T cru el - Saragossa.
Wczoraj przybvły nowe pośi~
..
• "ś d o a k C)l.
. we;'d ą ozi
l;a,. l{ t ore
eovż SA JUi NAŚLADOWNICTWA
0 - . . • UOSZI<• .„.• u„a·"•"vo111„ze!!IJJWI

o

frzEdwczesne

1

I

miasta

z

z·· r źnJmi b1ndrt1m·

zab:tr-Karzewiak dogarrifa wszp]alu-Marusze·zko zlfegł
Po oslatnio dokonanym napa przeszyty kifkoma kulami woź• Icig utrudniony jest w dużej mie
oraz nie·
rze
nica furmanki, Kaszewiak

Woźnlca

•Szkoda wgdaf/{ów lftt cltoro6p •

~?,v!e.

Trumna ze zwłokami gen. Lu
MONACHIUM. Wczoraj odbył się w Monachium uroczysty dendorHa, zniesiona z piedestału przez 6 ·ciu ·ztabowycb ofice
pc_1r zeb gen. LuócndorHa.
V/ e wczesnych godzinach ran rów, złcżona została następn'e
nych przewieziono zwł-0ki zmar na samochodzie wo;skowym
lego gen.erała w trumnic spowi który przewiózł ią, eskortowate j w sztandary Cesarstwa i ny przez czołgi i jt:cnostki i,ro·
Trzeciej Rzeszy na lawecie, za- ni zmotoryzowa'Jej, cio Tutzing,
gdzie zmarły generał zostanie
przężonej w 6 czarnych koni.
Koło godz. 10-cj kondukt do- pochowany.
tarł do bramy triumfalnej, lll!lllllml8EDBE:lllW:ilill:llmmlll
gdzie trumnę złożono na wyso- •
k:m pk: deslałe. przybran ym jod
f LEU RS
Na krótko
łowymi gałcrziami.
przez tym pojawił się u bramy
DE VARSOVIE
triumfalnej kanclerz Hitkr w
m,,../,,.,.,,.,./d'J/„,jz,q
ctoczeniu członków rządu, woj'~"r..v..v'""-"J'
ska i partii.
PEijFUMY I
Po wygłoszeniu pr~emówiP.WO
nia przez gen.-feld. Blomberga,
DA
zbl:żył się do trumny kanclerz
KWIATOWA
Hitl.zr i złożywszy nn niej wie ·
n!ec, pożc~nn.ł w krótkich słowach zmarłego.
W tej chwili bateria artylerii
odd:tła 19 strzałów, a obec::ie
NAJMU szy PODARUNEJC
oddi.iały wojskowe sprezento· ł
NA GWIAZDKE
•
wały broń.

M~n·s1rów

Dnia 22 b. m. odbyło się pod bie w policji woj. śląskiego,
„rzewodnic'wem premiera gen. wprowadza;ący w policji woj.
Sławoja Składkowskiego poi:ie· śląskiego służbę przygo'.owaw·
czą, która istnieie w Pollcji Pań
faenie Rady Minis!rów.
Rada Minis:rów przyjęła pro- s'·wowej.
Wreszcie R:tda Ministrów po
'ekt us~awy o ujawnianiu w
księ!!ach hi1>0!ecznych własno· >'IZ'.ęła uchwałę, us'.ala! ącą 'kwo
ści gruntów pounickich, projekt · ę zasadniczą rent z .u bzzpie·
us tawy o stopniach dvplomo- :zenia inwalldzkiego na lata
wanego inżyniera ora7 inżynie- 1937 i 1938 w wvso!rnści do·
ra, oraz projekt ustawy w s'!)ra· ~ycilczasowej tj. 15 zł. miesięcz
wie zmiany przepisów o służ- ł nie.

--=W111_1:m________

Pagtzeb general!l lude.ntotfła

drożdżowego

dzie w Suchedniowie dwaj groź
ni bandyci Kaszewiak i Maru·
szeczko, brnąc przez gęs t e Ja<;y
i bagniska, dotarli do Radom ia,
gdz ie dokonali napadu na miesz
kanie ślusarza Konrad.a Praskje
go.
S'erroryzowawszy· rewolwera
mi domowników, zrabowaJi 50
zł. w go tówce, zegarek s.r ebMy
oraz pierścionek z brylandkiem, po czym zbiegli, wvdalając
się z granic miasta.

zaś,

zadymką śnieżną

k!óry otrzymał 6 ciężkich · ran, możno·ścią utycia rowerów i
w stanie beznadziejnym przewie mo'o-s:ykli.
przeszuku'.ą
Gęs'.e patrole
z!ony został do s.zpitata w Rabez przerwy powiaty: józefski,
domiu.
Jedna z kul ugodziła policj~n ko~ienicki i radomski, wszys~la w daszek, nie wyrządzając kie wsie i osiedla obsadzono
po.t.icją, lada chwila a<:zeku;ąc
mtt żadnej szkody.
l\laruszeczko, zrzuciwszy z spotkania z groźnym zbirem.
Ucieczka Maruszeczki z łań·
siebie jesionkę, zdołał ujść po·
cucha obławy jest wykluczona.
!kii i ukrył się w lesie. ·
Po s-chwytaniu ciężko ranio· Po zrzuceniu z siebie palla hę·
ne~o bandyty Kaszewi.aka po!i dzie on musiał wcześniej czy
cja przys t ąpiła do dalszego e· później opuścić lasy, aby znaW nocy z w torku na ~radę, w nergicznego pośc:gu za jego leźć sobie w jakie;ś wiosce cie
współtowarzyszem płe okrycie i żywność.
dwadz i eścia mniej więcej go- zbiegłym
S'an rannego Kaszewialta,
dzin po dokonaniu tego napa· Maruszeczką.
Jak się okazuje ukrył się on trafionego kilku kulami, popradu, jadąc wyna j ę i ą furmanKą,
n atk nęli się pod Szydłowicami w las.ach ko·n eckich, ch1:ąc na· wił się znacznie. Po dokomniu
(30 kim. od Radomia) na prze- s'.ępnie przedrzeć się przez gą- operacji lekarze orzekli, iż ży·
chodz ą cy tam '. ędy pa trol pali- szcza leśne do powiatu iłżec- ciu jego nie zagraża niebczpiec.zeństwo.
cyiny, składa; ący się z czterech lc!e~o.
Ranny bandyta interes.u!e s:ę
Uczne. oddziały policyjne z
p c1'.ciantów.
Na wezwan ie „stój" bandyci K:e}c i R'l.d<>'"lia ści~~ą ucho· żywo losem zb:egłego poHcii ko
odpowiedzieli licznymi strzała· dzącego bandytę, posuwając 1 tegi, od'!llawia fednakże udz!e!c
r>ozos'avrionymi nrzez n::=t iak:,..'1kofw:e-1r zeznań.
i ;i
~: ,..
m:.
W wvniku obop ólnei strzela-I nkgo na śnie~u ś'adami. w·,..t. j Przy łóżku :e„„ czuwa stale
niny p~dł lrup em na miejscu 1'<\ usługę oddaj!\ im psy. Poś· l dwóch policjantów.

PÓL DARMO

Osobiste
W Kielcach odbyły się zarę
czyny panny Krystyny Wa<:howicz· z p. S~efanem Kiedrzyń
redaktorem
skim (E'.ienne),
„Kie!cckiegQ Expressu Codzien
nego" . .

Z powcxhi kryzysu oddajemy 5 ren•
nych książ : k tylko :z.a zł . 3 SS O'o o•

. '·

ne: 1 Atlwokat i doradca domowy.
Wz.o:y odwob.ń podatkowych, skarg

sądowych, pod.ań do władz i urzędów
Sp:awy eg! ~ kuc yjllle, ma ) ą ! kowe, eka
- m.'.syfne, r-J!ne, bu.dow!.a.ne, so : dkowe,
' ' '
•
• : ·
:.;1~~!~fvA~AS,.~~~.:Hor0~~~~.Jc1~,t~·;i:r,~ś~.~~~ I wekski!.owe. kredytowe. woi~o-we, małoo ZAPARc1A.'.SIWAJCARSIClt OOA!Klli Ił~ s~ NAtu teńs e. Wzory umów dz·ertawnych.
1E"' ~.ll!.'l'..~fill'!.' ofert p:id-ń o pra~ę Hp 2 Nowy se•AL,..,M. •AuooNvM sRoDM
.
.
•
utATw1AJĄCVM FUNK(.J ( OP(', ANÓW T QAWIE NIĄ , sro s o · k
retarz dla W!:z:;slfo ch. \Vzory l·!!ÓW
WĄNVM R OW NIE Z P~ZY NAOMlf.RN~ OTYtO~CI.
prywatnych. ofort, pooań itp. 3 Zwy·
czaje i formy tow:-rzysls:ie. Kod ;:·ks o
dobrych ob yc zaj ach według wyma gań
życia. 4 Bą<'ź wesołym w to\'larzysł·
wie a betlzlesz przez wszy~tklch lu·
•
. ASUNCION (Paragwaj). Spi:. hieny. Nowy zb:ór mono'o!.1ów, hr·
dowcipów itp 5 Ks!ążka lekarskowcy kcmunistyczni pod przz t6w,
ska. Wie!ki zb'ór p: z?p'r ów na rót.ne
wództwem b. ma'.ora Estigarri · chornby i d>ab gl'wośc :. C::ły komp!at
bia usiłowali opanować ub: ~ghj zł 3 CS. Wys v ł::m y na listowne z.::mór.łl- '.,., -ze.
~ie pr zv
nocy Ministerstwo Wojny. Wy- w' en' e. - Phci
„Prclrly=Ą 1···' "' 1·1 nr1~'d e". Wyd.
~„.
·

'

,1

Spisek

Ul

• ·

Paranwa1·u

w :i- 7" ł 1 s ię ożyw:ona

strzelan '. E. J:-trut: ińEki".
Spiskowcy .:ostali c dp:i rc' A dr!1' s: Pr l;t K~'-.ź P nlskie, War·
~as Es~i2arribia został zabity.
A&w• - LeSZDo 60. O. W.
na.

W~Swtqt

Co bym zrobił, gd~b~m został ministre
posłem, bankierem, lub prei) deotem · mtasta?

Nasza nowa wielka ankieta z licznymi nagrodami ·

stal ministrem, posłem, bankie-1 dowoleniem, bo udział w ankie
rem, czy prezydentem miasta? cie da Tobie satysfakcję, a
Skreśl tę odpowiedź na pa- także dostarczy innym Czytelpierze, włóż do ~':!icerty i prze· nikom ciekawej, a nowej lekto... działałbym tak a tak.
cji. My ją tury.
Wreszcie ileż razy, potknąw ślij do naszej Re
Aby Cię do tego przyjemnego
szy się choćby o chwiejną pły- uważnie przeczytamy, przystotę w chodniku, nie rzekłeś tych sujemy do druku i wnet ujrzysz trudu zachęcić, ~dakcja wy",
·
słów, okrasiwszy je uprzednio ią w druku. Myśl Twoja prze- znacza
PIEćDZIESIĄT NAGRóD,
niknie do tysięcy Czytelników,
soczystym wstępem:
- Gdybym był prezydentem dotrze do gabinetów ministe· a mianowicie:
1 NAGRODA w kwocie 100 zł.
rialnych i spełni swą rolę.
miasta, to.„
To samo uczyni wieJu CzyteJ l NAGRODĘ w kwocie 50 zł.
Właśnie o to chodzi. Powiedz
po 10 d.
głośno, co myślisz, aby Cię ników i utworzy się całość, któ 5 NAGROD
po 5 zł.
wszyscy usłyszeli, aby Twoje L ra musi dać dużo do myślenia 10 NAGROD
zw. „pobożne życzenia" trafiły! nie tylko Czytelnikom, ale i 33 NAGRODY POCIESZENIA.
prawdziwym ministrom, po- Podział nagród a:łbędzie się
tam. gdzie należy.
Wyobraź sobie, że jesteś mi· słom, bankierom, prezydentom w sp<>s6b następujący: Wszystnistrem, a jeśli wolisz, że jesteś miast. .Dowiedzą się oni o tym, kie drukowane cdp0wied d bę
posłem, bankierem, czy prezy· co myśli człowiek, którym rzą- dą numerowane. Po zamknięciu
dentem miasta i daj nam odpo- dzą, i jak wyobraża sobie ich ankiety przeprowad:lmy glosowmie wśród Czytelników. f\:a
wiedź na pytanie, które jest te- pożyteczną pracę.
Redakcja · ma nadzieję, że czyj numer padnie największa
matem naszej nowej ankiety:
- Co bym zroMł, gdybym zo przyjmiesz iel inicjatywę z za- liczba głosów, - ten otrzyma
pierwszą nagrodę. W zależności od liczby głosów„ będą przyd2 ;e1one następnenagroJy.
głO(DJ,
Weź więc udział w ank' ecie!
•
t Iski •
b
Rozpoci:ęł się, w Polsce niemal n· 1skief w dmnle I fłodzłe. Cznfemy S ł ·
l mo
wiołowy .ruch pomocy dla beuobot• żal do ówczesne~o świata, ie tak aie ·pe WSZ czyn O ywa e
nagród.
z
jedną
zdobyć
iesz
Wysłańca.
niebios
pnylał
.iościnnie
zmarzaię
nagich.
nych. · dla głodaych.
Nie odkładaj swego udziału
tych. _ ruch, wyplT,WallłcJ z najtlł•u Niech nasze serca bęclę iael Niech
szej istoty chrześcijaństwa. - ruch pamięć na Bos...e Dziecię z BeUeJem na tlalszy teTmin. Napisz zaraz
~- ·
:1i• d R dak ••
~ędący wypełnieniem aajwdniejsze• r~zp~ nasze serca Jeszcze b8;"dzief •
ĆJI Z uvpl·
go postulatu etyki l;hryslusowej - Dllłośc1ę ~a naszych aleszczęśliwych 1 przesa J O e
braci i u6str, aby byli nakarmieni, skiem na kopercie "Ankieta".
przykazania miłości bli:talefo.
Pomoc dla bezrobotnych. dla glod· odziani, ognani, aby czuli, żeśmy na Pisz wyraźnie, czytelnie, po je?d
oych źle odzianych. zmarzniętych Jed prawdę dla nieb braćmi. dzielącymi nei ~tronte papieru, w zdaniach
T • k k"1_._
oym 'słowem dla pot.rzebufęcych, - się z nimi wszystkms, co posiadamy.
w świetle etyki katolickief - to nie Kto ma wiele, alech dale wiele, kto .moZ wte 116t "°1 a najlepiej
rada tylko, ale to ścisły obowłęzek. ma mało, nlec:b da mało, ale wszyscy, malujących Twoją myśl Podaj
swoje imię, nazwisko, adres,
to najwainleisze przykazanie. poclob· ale ochotnie.
Ten, który aam PRYDł6sł to nowe wiek i zawód. Mażesz się za.n• do przykazuła miłości Boga.
d
• t
· info
Gdy odmawiam.., "'Omocy bęclęcema przykazanie mlłoścl społecznej, kt6· strz
rmacJe e po aee, ze
w Aędzy i pot.rzebłe mimo, że mote· ry w przecadaeJ P!!T!iowieści 0 mie aczvł nas jesz wyłącznie do wiadcm'lści
my ma pomóc, to tak. lakby,my aa• łosieraym samaryt
memu Cbrystuowi odmawialL Oa każdemu cierplęcema _Przychodzić z Redakcji, - wówczas doPisz i
swój pseudonim.
·bowiem ldeatybkuJe s1, a tym bied· pomocę. powie Hiil kiedy':
Do dzieła więc, Czytelnicy!
„COśCIE MU UCZYNll.I, MNIEśllJDlt który Jest częstb Jei&o ciała ml
W numerach n.nćwi' „teczny" 11..
•
styczaei&o. A któż a ou. tdyby Chry CIE• UCZY?m.I". .
"14
„
r-u
stai i&loclny do nu przyszedł, - ale
h Dr J6zef Lubelski I zacznemy drukować Wasze wy
-nakarmił Go? Kto a au, fdyby Chry
poseł aa Sejm R. P. nurzenial
stm był Aalli nie odział Go, - fdy·

Deź to razy wynvały Ci się, twojej myśli. C:·7 wtedy ole rzu-'.
takiego ... dania:
gdyś obserwował jakieś zjawi· całeś
był bankierem,
Gdybym
państwowe
życia
ska z naszego

go, takie

chroni skór~ rqk
przed czerwonościq
I

opierzchnięciem,

przywraca białość

i del i katność, wciera.
ny w skórę po myciu

KRJ;M

I

PRlłATOW

PERFECTION

~~~i~~,

słowa:

. - Gdybym był ministrem,
to„ zrobiłbym to a to.
Ileż razy, zetknąwszy się z
machiną norm prawnych, byłeś
zdania, że należy je zmienić i
wówczas zaczynałeś 11wój wy·
wód od słów:
- Gdybym był posłem, to•••
zmieniłbym to a to.
A ileż razy, patrząc na naszą
gospodarkę pieniężną, zauważyłeś, że coś nie jest w porząd
1ku, że bankier nie działa po

ie iest

zapóźno ~~le:ar:2l;:tie~~ii

::_erp1u na ~h<l'robę • ner~k, pę_cherza, wątroby, kamieni i6ł
;1owych, zle1 prunuany materii, na bóle artretyome, czy pa·
d.agr}"C-Zllloe, wzdęcie brtucha, od1b :ja.nie się lub skł0>n.n-ośd d1>
obstrukcji. - Pamiętaj, że nigdy nie będzie zapóźno o ile
u~yw~ć będziesz ziół. mo::zopędnych „DIUROL", które' zapob1~ga1ą n.a.grom.a.Gz~mu się kwasu moczowego i iM!yoh s211'.odHwych d-la zdro'W'la ~ubstan.c:}"j, :r:atruwaią,cyclt organ.i'Z!D. - ·
Dziś l~cze kup pudełe:;zko ziół ,,DIUROL", a gdy prze:ko·
.
będ'Z'es:z: i swym
us~ się o dodatnich s~utkach ió diz.ialania, :r:alecać
znaiomym. Spo~ób uityc1~ na op:!kow.ani:u. Oryitinalne ZIOŁA „DIURCL"
GĄSECKIEGO (z kogut.ki em) sprzed :ij11 apteki i składy aptec:.zne.

I
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Bnakvrm11:st1e m11ie

8 '!IE m

bY był zmarzDięty, nie oi&rzal Go.
Dobn:e bdadczy o Polsce, o lel
chrześcłJańatwłe, o fel patriotyimle,
•• tak
o lei wyrobienia
chętnie spieszy z pomoc1t bezrobotuym w tym najcięższym dla nich O•
kresie, jakim jest ok.res zimowy, ie
poczuwa się clo tejfo aajważnlejszego

społecznym,

p ro g r a m r a d •. o .„, y
~
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Kouert rozrywkowy. 16 JO „KO'W'al·
scy się odn.aletli", powieść mówiona.
16.48 „Stała się rzecz wiei.ce cb:wobowiązku.
na". Szopka staropol5ka. 17.JO Mu~y·
Ju~ jutro święto Bożefo Naroka taneczna. 18.55 Audyc4a d.La Po·
dze111a; tak nam drogie i m;łe. św'ę·
laków u granicą: „Wieczór pod clro·
to, którego okiem włary, pełni m'.ło·
in.ką" . 19.25 Koncert muzyk.i reł' r.
ści, wdzięczności i współczucia pa•
lr~ymy na Boże Dzieciątko, leżące z !~~nak 0c~r.uik t~1 ~3 ł Ąud~fla( -~_,ołud.~ io ne.j. 20 OO Kon.cert rozrywkowy. 2fło
nierp:z; aUJU. zbto· ·Z kol ędĄ _po łw.iecie - re,p orlat.
aulości dl& us w stajence betlejem- f'owa'i' 13 OO.n
15 30
"'P - a;ud · muzyc:z" a e.
·
kap M "ch~a
•Rozmowa z chorymi ks.r:z:erwa
m
'Mi#.'
15 30 2215
t~
1.00 „ Muzrka
na. 23.001 -j.d06.k
) 15 5
L
(
D....t.
l)
•
•
(płyty).
Kolędy.
„
ęd-4
k
·
a
wow
.
.ze
i6ooasap
po
ożenić,
nią
z
się
może
nie
że
I
\ tło. Wiem, te podejrzewa pan
(Do k.011.czeme nowe i •
WARSZAWA D
podo a - 16-40
· " ana1=sow.a
•
·
·
·
· z; b r od m· - do n.!eważ
· o do konarue
... ;e dopuśct'ć do mnie
:•ł
Soboohow. refionalne
krakowek.ie
z mną.„
związany
1est
....
s
... odwa~ę
14.30 Reci+...al fortepian.owy. 15.00
Nagle Laskowski domyślił Suiita ka~owa. 17.00 ..A<ła~owe" Tysiąc Wttów mttrylu. 16.00 Z twór·
nowej katastrofy, do tego, aby dał B~rdziński. - Nie zabiłem
(dzieli w -.oo;W i imie-ni A. M:.ck-iewf.. c::z:ości kameralnej Debussy'ego. 16.50
znowu młoda dziewczyna ode- jednak Kosterskiego, pomimo . ;ię wszystkiego.
0
~oncert solistów. 17.28 Program na
Koster
pani
-;--- Czy
to uczynie raz
·sobie
24.00 - 3 oo „Panajerusowa kodowa opowieść - aud. słowno- m uz.. rutro.
sk1ego? - zapytał.
•
.
- Ma pan na myśli Bardziń- nić.
!~ d a" - słuchow~o ł'egionaln11 pod- Tak, nikt 0 tym nie wie- 18.50 K?'11c.ert pr~ie.ky PR. 20 20 krakow.k.i•.
rzekł
- Dzię~mię panu, &kiego? - zapytał komisarz, a
zwracając się do policjanta, sto Lasko wsKI - może Hrabczyń· l'ział, ponieważ on sobie tego Pr~em.óWteDJ<e Wl!{ih;ne Prymasa P:>lHlonda
Dr. Au~usta
_ Kard. ohofo,ka".
s.ki Ks„Nu:z:a
ł• •
·
· • N·
drzw1'ach • polec1'ł sk a co ś ~Vle.
pr""
··cego
21 . 1ś
- aud.
2MO
.1ach ł'an zacze- ?.yczy
11 fw~a'1
- J
l"
~
'!li
Do poko1u wszedł młody wy Koncert w wyk. Małeij Ork. PR. 23 oo
mu wprowadazić Bardzińskie- ka w sąsiednltil pok OJU,
po ko~ęd.zie'. tę!~oor~:;~~SZS.i~K~~~lyO~ ~b:
braci Słowian Do kancelarii weszła Hrab- wiadowca i położył na biurku „U
fo.
~3 ~ 5. łk 1 ·~ .~,~~erka zK5oO-!etniego cy·ch narodo'w. 9.00 Tra"'"m·1 ~.1·a ~·ho ·
- Pan grał rolę Brutusa? - czyńska. Nie byh to młoda ko sztylet„
·~ .... w
i>~sc io a \VleJ...uego w atuuerw k · teństwa .r kośc ioła $w.- Krzyża
•
•
·
h
ł
b
·
·
O
t
b'
C
ki.
k
L
ł
t
- Badaliśmy sztylet ł nte :ima P0<mania.
czy 1e1 } y napuc ruęzy 1e a.
tapy a go as ows
Warł'zawie. 10.30 Gioacch:no R:iosshu:
'WARSZAWA u
leźliśmy odcis~ów palców. Czy
podczas przedstawienia nic ~e od . płaczu.
- opera kom1cz·
Jl.OO Fragmenty z dzieł R-. Wa· „CyruMk S·ewilski"
w rękawi
był
aktorów
z
któryś
senatorów
omiu
z
Kto§
pańwróciło
z
'
nie
szczególnego
na. 11.57 Sygnał czasu i hejnał z Kra' ~p
K
· ł b
'1
ki ·
fneira. 14 .00 arę mlonnacid. 14.05 kowa. 12.03 Poranek symfon i<ez.n ....
os•erskiego, czy czkach?
musia za ić
! eJ uwagi
1
'
Kł 0>nica" - l~·
na jutro. 14.10 Muzyka. 13·10 " Wł os t ows<11.a
·
n1'e . zau wa ż ył a na"' scerue
- Wszysr.y byli zdenerwo- paru'
- N'ie, t o t.,,.y mt• OQ•. razu wpa d Program
.
15 00 Re-porta 15.15 p~ M15zko·
l!~nda sandomierska. 13-30 Muzyka o·
'
ło w oko - rzekł Laskowski, W&kie~.
wani. Kos terski nie był lubia- nic pod~irzanego?
biad owa. lS.00 „Po kolęd.zie" - sł11aktorzy by- a zwracai'ac
ny., lkAktorzy· potrafią
oh0<wi~ko rel!'onalne w o.1""acowa111.u
W i1ł
lefWSIY z 1e
"' się do Hrabczyń·
I. -od Nie, wszyscy
k
bocenil
d
Władysława Kurbiela i Stefanii $pie· ·
1V1e ość i nie są zę, a Y to 1 wróceni do D1llie plecami. skiej zapytał:
- Czy to prawda, te pani po S.00 Sy~ał czasu. 8.05 Gazetka r„t wakówny. 15.45 „Jak to d~eci cło
- Co panią tak przestraszyzabił go z zawiści, pomimo że
znała Kosterskiego w Paryżu, mcu. 8.20 Wi~an.k.a kolęd. 9 .00 Kon 1·B 2 ll~em węd rowaly". 16 05 Kon.cert
rozhisteryzowana suflerka sta- ło, że pani aż i.emdlała?
ro:rzywk. 10.tS Transm. ·un>ozy- Ko11tCert to!istów. 16 45 .• Kowalscy się
· paru. występowa ła W cyr· cert
•
p an K so i erski 11 T1a dł tnata się to teraz wszystkim wmó·
s<t~~ naboten&twa z Katedry Pomaii odnaletli" - powieść mówiona. 17"0
gdzie
1830 „Siedem
sk~. tt.57 Sygnał czuu. 1203 We- Mw:yka tane-czna.
Równid i ku?
czef ni ż zwykle.
wić.
- Tak, ale nie występowa· sola a;udyqa dla dziec.i. 12 30 Ko~· itwia.~" - poemat. 19.30 „Słynm wir
- Kło rdyserował „Juliusza rzężenie brzmiało inaczej niż
c:ert rozrywkowy. 13.30 Hwm<>T w pt0 tuozi · 20.25 Program na iu tro. 20 30
Cezara". Czy nie jest to dziw- zwykle. Od tO łat jeżdżę z nim · łam w cyrku.
Przegl~
20.40wieczornr
s,,orlowe.
Wi~domoki 20.50
(płyty). 14.30 „Bote
sence i f!l'el.odiii
- Czy aby na pewno? W ta· Narodze1111e
ly zbieg okoliczności, że śmierć i setki razy słyszałam go w tei·
Oz:iennik
15 OO pohtycz;ny.
w Korlrotyukacli.
2100 „z Tońkiem i SllCZepkiem pJd ·
'dm raziP musi oani zaprzeczyć
Cezara nas t ąpiła w chwili, gdy roli.
~ym dnewk'em" - weis-oła audy. - Mot.e pani wie coś z t.y- że rzuciła pani tym sztyletem ' ki?
zaległv ciemności?

I
1-~·-••••••B•ll!l•mtmm:••••tmmi•E•~•am••••••••••
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„
K"ed
· " 1 Y ra11łle · 620 .....mna~yka615
6
40
ni~ · Muzyka (płyty). 7.00 DZ1en·
po.rf.11(5 p 7.t 5 Mu;vka fpł.yty).
800
k „ ~zerwa. 1 .15. „1:Jhi.er:i·
my oin• ę - aud. dla 4'Zleci. 11 57

eh·

°

.. - .

m

brała

żyde.

ż~

chciałem

była

toną

1

K

~vu.~;: fur.t!~~no1!:!i~ ~~oodK::I~~

Oruni dzfe"'

p·

- Nie jest to pomysł reży· c1a prywatnego mistrza, co by
:zuc1ło pewne światło na tę ta·
ierski, - odparł Bardziński. . ..
Suflerka widząc, że uwielbia· ··~mmc„~ sprawę? •
- Wszys~y go ntenawi~1li!
nemu przez nią mis~rzowi przy·

raf:ło się coś złego zemdlała ~ ~rabczynska. zerw~ł~ Stę • z
na guzik r.1gnału świe- Jmie1sca '. - a .nalb ar d~1~J mus1a·upadła
,

znajdujący :;ię na jej pul ·::t ~<O mei;awidz r~~ P10 rowska.
Rubo'n;k ma:ący pieczę Ko;:h~ła st~ ~ w!s rzu: a on onad świallem. z~ w~c świa· świadczył 1e1 dziś Wlleczorem.

!!ego,

,~cie.

d ; Il S •

do celu z odległości kilku kro-\ Zdruzgotana na duchu Hrabków? Czy nieprawdą jest i to, czyńska opadła na krzesło. A
~e sko:zystała pani. z t~j um~e- gdy Laskowski odwrócił się do
J~ 4.nośc1, gd,v do~1edzi~ła się, polician•a, aby odprowadził ją,
szybkością
błyskawicma
ze. Kosterski. .zamierza się roz- z
"' sztylet, któ· 'ć z p·1o~ row chwyciła z biurka
wte ść ~ pan·~ t ozem
ską„ Nie? N~e zap r2>1?czy chyba rym pozbawiła życia Kos~er"'a'11 . 'e:a.,., ~e nr,„1 rza-s orzed- skiego i sama sobie W""Jnierzy·
staw1eaia Qllała oani rekawicz- ła sprawiedliwo""'
ow

~O::J<!. „M~ .J;;eLJL zai:~yci-;:

22.30 4.00 Do talica.

WARSZAWA n (Mokotów)
Słynne IJ>'ewaczk.i polskie
[ipłyity). 1600 Fet.ieton aktualny. 16 to '
i W'nak
Wiik<tara TychO'W'Skielfo
ZespółOs1eckiefo.
16 sa Pro.gram
tora
jut.ro. 17 OO Przerwa 18.JO Muzvk.t
tan ecr.n a (ptytvl 19 3Q Z 7~pół s ~ ~ o~„.
1030
- 21.łS KoiWtri -~AT
wy.
(pły·lr).
15.00

-

/BÓG SI~ RODZI!•••
Bóg się rodz.il„. Moc tmchleJe,. co wołała ,,qb za ząbl'"
Krwaw e zmazy krwią płaciła, tchnień litosnych gasząc żar;
Nowe, jasne idzie prawo, by przeaiknąę mroków głąb
l miłością spór rozstrzygać i przebaczać w miejsce W.
I! ól! się rodzi!„. Moc truchleje, co na lJtdu zgięty k.-k
J\h obrożę, albo topór, co swobodę depce w proch,
S prnw 'ec!rwość I S1Zla<'hełllość na szyderóiy niesie targ,
A czciciele prawdy Bożej. we więzienny wtrąca loch.
l!óg się rodzi!.„ Moe truchleje, co dla siebie i swycli siu~
Chc: wie wszystek chleb zagarnia, co obdziaoa imlycli z szat.
Ab y sama lśnić w bisiorach, gdy w łacbmauch głodny bn.t.
B óg się : rot!zil.„ Obnażonych i zgłodniałych idzie B6g..
B czowanych idzie Zbawca; idzie sędzia. a nie katt
M:I ość Jego wielkie imię, a świątynią cały świat.

Gwiazrlą Detlc;emską

-------·

(reprodukcja obrazu Zoili Stry!eńsl iej).

·Narodzenie
ieDroga
płonących

w HoHrwoad

thaloek do Altodcny
wiać to wspaniałe

.

widowisko
św:etlne, k:óie odbywa się w
okresie świąt zimowych przy ..•
•
le~niej pogodzie.
Nie należy przy tym zapom1·
nać, że wys'.awy ws.zyst~ich
sklepów są wówczas. wp<.niale
przystro:one i są one oblcg~
ne przez tys'ące spacerowi·
czów, z których de jed::n ?Cz~
rowany tymi wspan'.ał-0ś:;H: m1
:łaje się zwab:ć i wchodzi do
sklr<!pu, aby coś nabyć.
Polacy, mieszkający w Arne·
ryce, przyzwycza;eni do nasze
„t'rZ)• żłobku Betlejemskim„ - reprodukcja z Gabinetu Rycin
spęózania
go tradycy;nego
Biblioteki Un,iwersytetu Józc'i Piłsudskiego (ze zbiorów kró·
świąt, są n:eco zrażeni tego ro
la Stanisława Augusta Poniato wskiegó).
dzaju Qbyczajami i wolą w pr.ze
ciwstawieniu do Amerykan sp~
dzić święto przy domowej cho
ince, śpi.ewając kalendy.
Często się zdarza, że ich ame
rykańscy przyjeciele, którzy z
dumą poka.zu;ą obcym wspania
t--'i KTÓRE !)TO!>UJE SIĘ W NASTf.PUJĄCYCH CHOROBACH !i ti 1
oświetloną drogę cio Altade
le
Droga płonących „choinek„ do Altacłeny.
ny i letnie Hollywood ze wsp:l
, ·, • • 1 • 2.50
Nr t - w kaszlu, astml.e, t'ozedmie ołuc
Podczas gdy u nas w Boże z:im.na, lam ludzie w stroja-ch ką niałymi wystawami, chę:n:e
Nr 2 - w reu·matytmie, art.retyźmie, złej przemianie matuii, nie·
• • • • • • 3.- Narodzenie zazwyczaj jest mro· pielowych hasają po plaża-eh.
czystości cery, chorobach sk<lrnych
przy;mują zaproszenie na wigiNr 3 - : 0~hor~ba~)l ~oł~d.k~o-.kis~o-wy:m, ; wą.tro~ow;ch'. t~t.a: 2 50 źno i śnieżno, w Hollywood jot?st
Mimo tak znacznej różnfoy w lię, urządzoną po polsku.
· j już p~ k~ólkim ?kresie. deszczo- kii.mac.ie i w Hollywood przed
Nr 4 - w ch<J'l'oba.ch nerwowych, bc>lu głowy, bezsennośoi, ogó!nym
• . • • • • • • • • • 360 1 wym 1 rueho znow pawi oczy la- iwię'.ami Bożego
Narodzenia
wyczerp1n u . •
„ 4 20 , zurem. Gdy my zaopa'.ruiemy sklepy ro;ą się od kupu;ących,
• : •
:
1
NT 6 - w niedokrwistM<:i i ogó~ym osłabieniu
łe od.zienie tam ko· którzy nabywają podarunki dla
w c'e
Nr 7 - w choro:bach. n.er·kowych 1 .Pę:herzow~h • : ; • • ••
1
'k . : le t·
P I kki ·
bs ~ę
Nr 9 - przecz)'$ro.?oaJące w chronicznym 'Zalwardzen1u 1 chemoroi·
swy-ch naibliższych, pomimo że
e su rue
. . • • • • • • _ ~ · • • . • • • t .SOł 1ety noszą e
dach
Do nabycia w ory(lnalnym opakowan'u w . aptekach. tkladacJa aptecznych n'.e fu'.ra, a mężczyźni jasne ka· tam nie kładzie się ich poci p!o
ze przerzu,,...one :1ącą choinkę.
· ł
I
•
i drogeriMh łub w wytwónai
. "'
pe usze 1 p aszc
·
„POI HERBA", KRAK OW, Podgórze, Skr. Nr 48. ·
W Los Angełos święłuje ~ę
puez ramię. Gdy my drzymy Z
Zain•teresowa.nl otrzymują na źądan1e darmo i. wytwórni brOU!lnł
właściwie wigiJlię na jednej z
1Tój!, której drzewa są oświe'lo
„e, Droga fa t>rowad?i do Al'adeny, przedmieścia HoUywood.
Jest t.o szeroka, długa na kilo
mef.r aufostrada, wysadzana ce·
drami. Po~ężne i rzadko piękne
:łorzewa są obsiane mnós'wem
Dawnie czasy już niejako z
Po wyjściu z biura o 12-e j elektrycznych lampionów, a
I tak dalej, i tak dalej.„ A
przyzwycza jenia nazywamy do dziś - skórka sobolowa trzy· udawano się na tak zwaną „ryb 'lość aut spieszących obefr7eć
brymi - choćby ólatego, że sta zfotychl Po co liczyć dalej!? kę", skąd wracano dopiero na · ę jedyną w swoim rodza;u iluich n:e pam=ętamy. A jeżeli ie·
A jeżeli dworzanie dostali ta wig:lię, obchodzoną w kółku '11inację jest tak wielka, że o<l
szcze do tego poczytamy sobie kie cuda, cóż dopiero sama pa· ściś'e rodzinnym.
1
rnńca gmdn:a do połowy styczstare kron iki, żeby się przeko- ni marszałkowa? '
Mężowie pc·ci' pozorem, że·
.ruch kołowy regulu;ą na
nia
nać, jak to kiedyś bywało.„
by nie przeszkadzać w domu <>Zosie pos~erunki policyjne.
•:
Jak to j,~dli, jak to pili, jakie
Wigilia„. Najzatwardzialsi i w przygotowaniach do świąt,
Do okręgu Los Angelos przysob:e dawali pre7entyl
najobojęViiejsi ci.la trak:łycji lu· jedli na mieście śniadanie, któ
.eżdża w tym okresie niezliczoOto na przykład spis prezen· dzie wpadają tego wi.eczoru w r•e trwało do wieczora".
tów przeznaczonych przez mar 1astrój rzewny. Ale dopiero wie
Wieczorem - przy zastaw:o na ilość aut z całych S'anów Z;e
szalka Kazanowskiego dla dwo czarem.
nym suto stole mąż musi się mę dnoczonych i prawie każdy aurzan w r. 1637, a więc równo
Od . jedenastej rano w żadnzj I czyć jedzeniem tradycy;nej ilo- ' nmohilis'a choć r11.'7. chre n-odzi
· ·
300 lat temu.
restauracji nie można już zna· ści potraw.
„Panu koniuszemu koń siwo· leźć stolika. Rybka, kawaL2r- Co ty tak nie masz apety- ściu pierwszej gwiazdy. Od rajabłkow aly, z rzędem srebrnym ska rybka oto co przejdzie tu? - niepokoi się żona. - na trawiono czas na uroczys·
i kutaskami jedwabnymi. Panu tio tradycji za lat sto.
Przecież mówisz, ·że z ko.Iega- tych · przygoto·w miach do tego
sekrietar7'lwi Jasińskiemu kieW roku 2047 iakiś nieznany mi jadł,eś tylko sałatkę ze śle wieczornego po3iłku, zw an ~go - - - - - - - - - - - - reja altembasowa z rysiami i w tej chwili „kolega po piórze" dzia 1
wig:Iią, postnikiem albo po·śni·
ZOOLOGIA.
klamrą srebrną. Panu sekreta· opisywać będzie nasze
- Tak„. rzeczywiście - mo ki em„."
czasy
· - Mówimy teraz o pocho·
rzowi Kulczyckiemu kiereja z mn:ej więcej w ten sposób:
Prezenty wprawdzie były do dzeniu rodzaju ludzkiego. Co
że była trochę nieświeża„.
popielicami. Panu inspektorowi
A co piszą w kronikach o cia bre, ale też i trzeba było pomę masz do pow:ed.z.en:a, Arturze?
„Sto lat temu panował zwy·
pachol ików pas z zap'.nką i ka- czaj spędzania dnia w: g:li;n ~go wnych zwyczajach 1
czyć · się i popościć cały dzień.
. - Mó; ojciec mówi za wsze,
nakiem. Panu inspektorowi do· przy ki.eliszku i śledziu w gro·
„„. za daWnvch czasów prze O rybce - nie ma mowy!
że pochodzimy od małpy!
mu żupan aciama>S.drowy czer· nie kolegów. w lokalach 1>11bii- I strzegano surowo., by w cl - i-ń
Okazu;e s:ę, ż12 każdy med - I
- To są wyjątki, o których
:.wony, i.lem kołpak soboli":wi.l!ili.l'llY jeść ca.z tylko ,po w~e~ Ula <iwie slronył I t1adycja teżł moiewy nie mówi~
·
cmych.
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Przedświctteczne sprzątanie

\V~a

B. N„ AEwy,
i
dama
Grzegona.
Słowiański: Godzisława.
~oń-ca wsoh. 7.44,
~a<:·h. 15.27.
Księtyca v:acliód.-

o•wiadczył, te ma dla niej miłą
nieufyteczn e graty i gdzie jtd kiś ślad!
niespodziankę. Udn.alazł Adolokrzy
słyszał
nie
Wacuś
Ale
porząd
n.kl od dawna nic robił
ku ojca. Z zainteresow aniem fa i. .. zaprosił io na drugi dzieó
ku.
- Odłóż gazetę! - zwróciła oglądał jakiś. pognieciony ar· świąt.
Pani Amelia oniemiała z wra
się ostro do męża. - Weź Wac kusz.
- A więc to Lak? - mruk· żenia.
ka do pomocy i uporządkuj anMilczący dotychczas Wacuś
tresolę. Tam iuż chyba od 15 !at nął.
się tajemni.czo.
uśmiechnął
•:
.
zaglądał.
nikt nie
- Mamusiu! Ja leż mam dla
Antresola była sprzątnięta i
Synek pani Amdii z obrażo·
po obiedzie syn i ojciec wyszli ciebie niespodziankę.
ną miną zamknął album.
•:
- Mężczyźni nie są do sprzą na miasto. Pan Teodor trzymał
Nazajutrz pani Amelia z nie·
w kieszrni paczkę listów i my·
tania - oświadczył.
gocierpliwością oczekiwała
ślal zadowolony .
- Co takiego?ll
- Muszę go odnaleźć! Muszę ści. Właściwie czekała na jed·
- Mężczyźni są do pracy na
arą mi·
m!eście - powtórzył Wacuś.- nareszcie sprawdzić, czy lo rze nego gościa. Na swoją s t
go od
widziała
Nie
,Adolfa.
łość,
·
ideał.
taki
jest
czywiścje
sprzątać!
pow"nni
nie
W demu
15 lat.
•:
Pani Amelia aż poczerwien ia
W przedpokoj u rozJe~ł się
Następnego dnia nic szczegó!
ła z gniewu.
Pani Amelia zbladła
dzwonek.
zaszło.
nie
nego
rodo
chwili
tej
w
Marsz
.
wzruszenia
ze
z)awił
Przed południem tylko
boty smarkaczu! Ze szkoły saego aspodziewan
Zamiast
gruby
jakiś
mieszkaniu
w
się
uczy
me dwójki przynosi, nie
mant'& w drzwiach slanąi, śmie
.
m
odkurzacze
z
mę:żczyzna
lvsy
szanu1
nie
matki
rodzonej
i
się
0.19, i.ach. 11.15.
je!! W kogoś ty się wrodził, po Wszedł do pokoju, nie wyciera jący się dobroduszn ie, gruby, ly
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zwróci· jąc nóg, zabłocił wyczyszczoną sy sprtedawca odkurzaczó w.
jęcia nie mami A ty 800 Koronacja Karola W. n.a rzym· 1
t nie skar na glans posadzkę -i przedstawił Za nim wsunęła się jaku nie·
mę:ża-nawe
do
się
la
skiego cesairza w Rzymie przez
wiasta i troje dzieci.
ciisz tego bęcwała. Gdyby A· się oburzonej pani Amelii.
Leona III.
- Czego pan· sobie jeszcze
odkusprzl'da.wcą
Jestem
by
to
Gniet
mężem,
w
Il
moim
był
dolf
1076 Koronacja Bolesława
- spytała gniewnie pa
:życzy?
szanownej
nie ita króla pols.kiego.
len smyk nie ośmi.2lił się w len rzaczów. Małżonek
Powiedziałam
1287 Naja?Jd Talarów na Polskę.
Amelia.
ni
firmy
naszej
do
się
zgłosił
pani
sposób odzywać!
1655 OJpYcie Szwedów spod Jasneł
.
odlcurzacza
kupię
nie
te
już,
od.kuprzynieść
mi
·
polecił
i
drzwia
trzasnąwszy
.Wyszła,
~t"l
Góry.
ramiona,
rozpostarł
Grubas
rzacz pokazowy.
m1.
,_,.-,
1914 Ko.niec krwawych wallk
ł.owcówkiem.
- Czy mój mąt zwariował? jakby chciał mcisn-ć panią A·
Małżonek pani Amelii. pan
~I
.
uniosł.a się pani Amelia. - melię.
spoj·
i
gaze:ę
PRZYSl.OWIA
odłożył
, Teodor,
/~
Amelc:iul Nie pozna iesz
lhfe Narodzenie po wodzie,
~ rzal porozumiew awczo na ~y- Przed samą wigilią pm:,zysyla , mi
mnk? Nic dziwnego! Tyle .at,
Wie!kanor po lodzie.
sprzedawcó w?
i~ na.
Gdy w Boże Na.rod:zenie pogodnie,
- Nie sprzedawcó w, a jedne tyle lali Kiedy tu byłem onegmamą dzit le·
Z
Waciu!
Będzie tak u czte.ry tygodnie.
go sprzedawcę! - sprostował . daj le! cię nie poznałem! Je·
piej nie zaczynać.
Za chwilę pokatę · stem Adolfl
grubas. prz)'2nał
rację!
tata
Ma
rót.
aq priyczynq powstawania
jak działa nasz najnow· 1 Pan'i Amelii zakręciło się w
nych chorób, odbieraja apetyt, syn. - Ciągle ma szczotkę pod pani, od
I
I dk
tworiq zła pr.zemianę materii.
głowie.
Nale:ły dbać 0 normalne lvn. ręką. I znów mi tę dwójkę z hi· szy m e o urzacza
- He, hel śmiał się grubas!
oglądać!
sobie
:życzę
Nie
dwój
to
jakby
wypomina,
storii
kiszek
1
kcjonowanie tolądka
wczoraj twój mą! poDopiero
,
·
denerwowa
czasu!
mam
Nie
przez regularne wyprótnienie. ka była Bóg wie col
mi, te to ty jesteś A·
wiedział
I
Amelia.
pani
się
ła
- A mnie znów jakim~ Adol
ZIOlA z GÓR HARCU
1
hel Zmieniliśmv
He,
melcial
chwi
jedną
potrwa
to
Och,
Tepan
westchnął
kłuje
fem
ou LAUERA
G:udz"ef
te ci przeds ta·
Pozwól
co?
się
I
grubas,
ją
Ciekaw jestem co lu lcczkel - uspokoił
alosuiq ~;ę przy obstrukcji, odor. a to moje dzie
iona,
MO:a
wię.
Nie·
dokoła.
się
.
rozglądając
1
kretyn!
za
normvjq trawienie, czyszcza Io'. był
przywitaj·
Dzieci
he.„
He,
ci.
;
wy·
lak
jest
tu
wszystko
stely
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•:
godnie I bezbolesnie, przeciw;.
Amelci•
cioci•
z
się
cie
odro.hl·
ma
nie
:że
czyszczone,
się
Czę.tocbow"ramolili
opoEOZaÓ'
Szwedzi
rezy"nac;ą
Z
1655
działaj~ tworzeniu si~ tłvsz.czv, I
...
„••
~1 ' b 5 • byli. b ez ny k Uf'ZU. Al e to d ro b nost k a,
r
gnilne,
aubstanc1e
wydala1q
ydwaj
0
antresUlę.
na
ia.
przyzwyczajen
wywoluiQ
nie
Frucf,
mię"-y
pokoju
1805 Zawarcie
Pani Ameli: aie zd ! ła 0 •
znajdzie.my na · .to radę;
Stosowane so również skutecz• humoru.
i AUISt.rii'- pody.ktowanego przez
.ą Yk. eł
.
'
zdątvAmelia
pam
zanim
I
i
Młlfecznnn
przed
Wacu~
I
wqtroby,
nie w cierpieniach
Na,pe>leona.
te V
wra!enta,
z.
się
trząsnąć
chodzi,
co
zorientować
się
ła
d
.
„
ł
.
.
.
f
komicy
0
pęcherza
nerek i
1918 PrzJ'iaro Mistna Ign. Paderew·
w przedpokO)U znów roz.le 0 ł
6 s . "!" owi.a ee•
przynt
er:ami
artre•
reumatyż,;,ie,
t6łc1ow~j.
'!>
1okiego do Poman.ia i poca.,te.k
.
tytmie, hemoroidach; otyłości. tw1e szkolnym dwo1kę z bistoru grubas podszedł do pieca, otwo
poW1Sfania.
I i bolało go, :że matka robi mu z rzył drzwiczlci i wysypał na się dzwonek.stanęła stara, ch11·
PRZYSŁOWIA
•11111Rlllllllllll'1ll•lllllllllllll tego powodu ciągłe wymówki. 1fail\cą podłogę garść popiołu. Na progu
Na •więty Szczepan
•
ł d •
Pani Amelii pociemniało w o- da paTt. ba dz
- W kogoś ty się wrodził 1
Taki do,bry słu.ga, jak d pan.
r o. a. nie mote
:- o
.
- powtarzała. - Ja moim ro· czach.
Na świętego Sziczepana
po~ied.ztała drżą·
- Pro,szę wyjść! - wrzasnę- dziecko dzicom nie sprawiałam nigdy
Bywa nieraz błoto po ko!ana.
te
głosem starości
ze
cym
chwili
te1·
w
pan
-Jeżeli
łą.
• B ł
me zapomniałaś swojej starej
. .
. •
przyk ro Ś 01. .Y am zawsze wzo- •
dz
b
ł
B
lki
.
pohcięl
nie wyJdzte, zawołam
rową uczenrucą.
ar o
y am
nauczycie .
••
• b ł
. wzruszona, kiedy twój synek
P an T ~od or równtd - Y po·
. ~ ..
•
sępn~. Nieznany . Adolf, o. któ- • Nastr61. wig1hJ~Y z~~go.dz.1ł przyszedł, teby mnie zaprosić
rym zona mu wciąt opowiada- meco gniew pant Amelu. Nie I na święta.
Mój Sy!Dek 11 - jęknęła pa
ła, stał mu już kością ' w. gardle. I mogła przecież ~ taki wieczór ni Amelia
Ili
·
Adolf podobno kochał się w pa wymyślać mę:żowi.
ft
sptdcił o·skromnie
Wacm
świ't
dniu
pierwszym.
":
At.e
był
i
laty
15-t~
przed
ni A~el~
.
,czy.
o.twarc1e
~ężowt
uos°'biemem wszelkich c:nót •. I pow1e~ziała
,,Szatański
~zy
- Chciałem tnamie uob!ć
pan Teodor ~łyszał codz~enme. co ? m~ myśh. A~olf mgdy by
przewidywa
z
zgodnie
ie
dem,
( A.E.) - Rrzeczywiście lakkę. Przy sprzą ' aniu
niespodzian
pocoś
na
pozwolił
me
sob•e
.azety
- A~olf .me czytałby
tycznie nie rozumię, jakim spo- niami teściowa dławi się.
stare świadec
mamy
znalazłem
~a·
n.a
przysł.ał.h.v
Nie
dobnelf~f
spo
ten
w
Adolf.
?btedziel
p;zy
mamę
- Znowu ość kochaną
sobem możesz wytrzymać z Iem
1e· two szkolne, w k!óryin było, że
1ak
wtgihą.
prze~
ltodz!°
babsztylem - mówił pan Win· dusi?! - ryknął pan Wlady- sob me odezwałby stę do tony! rę
mama uobila klapę n.a drugi
ódkurzacze m.
centy- Szułaj do przyjaciela. - sław, i trium/ujący uśmiech Adolf by_ł dżentelmenem! Aca goś kre vna z dh.ii!o przep~a- rok j miała same dwóje. w:ęi:
Pan Teodor
Bo żeby mie tak teściowa obru rozjaAnil jego twarz. - Już czemu nie wyszłam za mąż za
tonę, t.łumaczył: te mi?-ł odszukałem panią. która pot!pi
szal
••
Adolfa!!
ratonek!
na
walę
to·
ciebie,
jak
gala na perłowo,
chęci, te chciał właśn•e sala to nriadectwo :żeby spraw
dobre
•
•
•
.
•
Trosk1iwy zięć skoczył, jak
byrn jej noaę z pleców wykre·
'
gwiazdkę odkurzacz i dzić
na
kupić
~o
się
W m1lczen!u zabrali.
• tygrys, ku teściowej, i trzepnął
11
cił.
1
_ p~
Amelciu
tak
tak,
A
...:.
żonę,
ułagodzić
żeby
wreszcie,
kie:
I
antresoli.
!'8
porząd~owan
moją nie tak łatwo! - jq mocno w kark. Następnie
a.
nauczycielk
stara
twierdziła
01
tłumaczył się pan Władysław wyrżnął niewiastę raz i drugi ' dy ~ Amel·ia weszła d~ przed
uczłn·
kiepskl\
bardzo
Byłaś
poko1u zas.•ała m'ża t syna
Gutkowski. - Przecie baba jest w potężne plecy, później w
nicą. Rodzice mieli z tobą wie·
jak dom i krzepę w ręku posia· cho i znowu z całej sity w kark. przy. robocie. l!śmiechnęła . się
kłopotu. Ale widiZę !eś wyte
Ość jednak uwięzła na dt>bre z trm~fem. ~ 1ednak ona 1est
da nie byle jaką. Ale jej zapła
· na dzielną niewiastę.
r0$ła
pocę za swoje krzywdę. Przyjdi i nie wiadomo, jak długo trwało tu. pamą. ~ Jednak C? o~
••
ale
Się,
Buntu1ą
święte.
to
wte
:
nie
gdyby
,
do nasz jutro na obiad, to się by owo „odbijanie"
•
pan Szulaj, który parsknął, du roz~az muszą wykonać..
pr111tekonasz.
poczuła się sła·
Amelia
Pani
b!e~acz.
ała
p~zTI_>uszcz
Nte
j
- Jar.iem sposobem to usku· szqc się ze śmiechu:
na chwilę go·
przepr0$iła
i
bo
kię·
1e1
ka, fe 1e1 trmmf będz1~
- A to cwaniak dopiero!
tecznisz?
ki.
gdyby
było,
by
lepiej
Usłyszawszy ten okrzyk, te· ską. ~e
- Karpia kuplę. Bo teścio·
Zamkinęła się w sypialni i za.
ty/ka rybkę wcina, ściowa zrozumiala wszystko. Z kt oś mny sprzątnął antresolę.
wti, ~edy
gorzko:
łkała
syPan Teodor przy rornocy
zawsze jej ość w gardle sztor· wielkiej złości przelkn r>la opor·
co ja im kazałam sprzą
Po
iakąś
właśnie
wyciągnęli
na
roz·
skoczyła
czym
po
cem staje. A dalej to już sam , nq ość,
miał rac!ę . że męt
Wacuś
tać?
s tarą, nieużywaną od lat waliz
1
li juszona na zięcia.
zobaczysz.
ać nie rowin~.
soną
czvźni
otwowatiz!ka
nagle
kiedy
kę,
me·
Trudno opisać wrzaski
Nast epnego dnia part Szuta;
:;w
;;~~~~
~~~;;~
s:ę i posypały się z niej lfr~~~~~~~~~-~~~~~
zajął miejsce przy stole i z lu· szczęsnego pana Władysława, rzyła
1
bością obserwował, jak rozwija wijącego się w żelaznych rąkach o; are, pożółkłe papiery. ' się
T ,_
li
'-'·
pochylili
Zaciekawie ni
si? szatański plan pana Wlady tefriowej. Dostał biedak za nad
w kos ·
łamania
reszczy.
głowy.
bólu
siwierdzema
Wmom!!ncie
prze·
je
zaczęli
i
papierami
wszystkie czasy.
· j1
slawa.
ciach. silnego ~ataru z podniesienie m lub be& podniesienia ten:
d
1ą ać.
rat~ .nwezy pozostac w domu. Przy·qrypie. pl'Zeziebieniu Il
pe
1
G
R
~
ąfa
za
o
(pani
Teściowa
karp.
się
pojawił
N a pólmisku
1
stosu1e się Toga! w dawkach 2 tabletki 3razydzfennie.Togal po •f
- Lisfv Adolfa! - uciesz-·
T<!śdowa żar1ocznie zabra1a się ska) sfann!a oczytuiście przed
W'C'du~~-go~c:_c:_ki_~r~.ynosi~~· Donabyclaw~~łekach
<'~"
cJiwHi "'o ~<'Óem. 7a"'flał jednak wyrok 1 -: .,, pan TMdor, nr7e~lą..t
efo su•o;e; porcU i
ja
Nareszcie
lia~ów.
•pa~z.kę
AM.: ..Mch... kb.„" ó1lo P!JWO• I um~wlnniajqcy.

W czwartek przedświąt2czny
Amelia od samego ran :i.
pani
i.a-ch. 55.
biegała po m:eszkan:u, jak opę
MSTORIA PODAJE
tana. Czyściła, sprzątała, trze
1683 W. Wezyr Ka..ra Mustafa stracony w Bet.gradzie za klęskę pod pała, zaglądała do kuchni wszystko jej leciało z rąk z po
Wiedniem. ·
1798 Urodzi:ny Adama Mickiewicza.
śpiechu.
1914 Da!sze wa!:ki Legionów pod
Nic więc dziwnego, że gniew
Łowczów ki em.
i syna,
19'19 Ostatnia bitwa dywizji sybe.ryj· nie spogląciała na· męża
którzy, w dniu tak peinym .pra
e.kiej.
cy, nic nie robili. Mąż czytał
PRZYSŁOWIA
g!.zelę, a syn wlepiał znaczki
Wi11:lia p'ękna, jutrzenka jasna
pocztowe do albumu.
Będzie stodoła za ciasna.
Pani Amelia rozejrzała się po
m:eszkaniu, szu~:a~ąc jakiegoś
SOBOTA
zajęcia dla tych dwóch nh~ro·
Boł.e Narodzenie.
bów. Trzeba im d~ć kcnieczn ' e
Anastazji.
Słowiański: Gtizy· ro.botę. Ale taką, żeby szkody
nie zrobili. Wreszcie zatrzyma·
~ m:sława.
::słoń-ca ws.eh. 7.45,I ła wzrok na an'resoJ.i, na k '. órej
od I t grQ<ma dz ono wszelkie
zach. 15.27.
a
Księży-ca wc-c·hód:
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Chcąc ucieszyć swą rodzinkę,
Dodzio kupił dziś choinkę

i na tramwaj czeka sobie
z tłumem mężczyzn oraz kobiet.

Ano- biedak znowu czeka.
Musi. Przyszedł tu z daleka,
zaś _.a auto lub dorożkę
zbrakło mu gotówki troszkę.

Tu i tam zerknąwszy okłem,
Dodek uciekł szybkim krokiem.
Nikt ni~ spostrzegł, co się stało,
tak to wszystko krótko trwało.
'~

. . . . „.

PSYCHOLOGIA KOBIETY
Pan Dzióbek pokłócił się o·
stro ze swą małżonką. Skut·
kiem czego pani Dzióbkowa
spakowała manatki i prz:enioi.ła
się do mamy. Panu Dzióbkowi
źle było bez tony. Długo me·
dylował jak skłonić ją do po·
wrotu i w końcu wystosował
nas'ępu!ący list:
„Zosiu, wracaj! Była Pipkowska i powiedziała, że ma ci co!I
powiedzieć 0 Fikalskiej. Twti
Józef".
Pani Ozióbkowa wróciła.
PAU DOKTóR
W domu lekarza Chichock:e.
~o za+kał się z.lew. Zona przy·
szła do gabinetu, by go o tym
zawiadomić.

Cóż teraz zrobimy?
Wlei tam łvżke oleju rycvrJOWe~o. - odparł lekarz nie
unoszac 11łowy z nad książki.
HUK W SALONIE
W salon-ie siedzą pan ; pani.
Naf;!le pan ooruszył się tak nie-

-

I

nadjechał lramwj drugi,
Ktoś pchnął Dodka. f,atfł jak

I

Zmierzch zapada. Wkrótce

Gdy

I

~yknąl głosem rannej
L„ pozostał na ulicy.

Stanął

dlugi,

lwicy

teraz dalej nieco.
Oczy mu radośnie świecą.
W jednej dłoni tkwi choina,
druga dłoń przystanek trzyma.

I

Tramwaj w dalszą drogę jedzie,
ludzie w nim - jak w beczce śledzie.
Wielu wsiadło. Tylko Dodek
nie mógł wleźć choćby na schodek.

Dodzio także się popycha
sapie, stęka, klnie i prycha.
Lecz choć ma naturę krewką,
bal się, że mu złamią drzewko.

Co się dzieje lu? O rajul
ludzie lecą do tramwaju,
jak szale~cy, jak wariaci•••
Ledwie życia człek nie straci.

I

Ocknęło się w Dodku zwierzę:
w ręce dwie przystanek bierze,
z wielkim szarpnął natężeniem
i wyciągnął drąg z korzeniem.

wszędy

zabrzmią wesołe kolędy.

Myśli Dodzio: - Do tramwaju
pewnie się dostanę w maju.

I nie

się spostrzegli,
IGdy ludziska
za tramwajem biegli.

tracąc już fa~ona,

wszedł spokojnie do wagona.

I

kłusem

Dodzio (figlarz z tego chłopa)
ich do galopa.

I

Z każdej biedy się wywinie,
kto ma olej w łepetynie.

zachęcał

~

••••
ta i kapelusza \vyla tuję jak sla
WSTYD, PANIE LADNYI
szczęśliwie, te mu się zdarzył
lony, mając w głowie tylko jed·
i
narzeczoną
śliczną
Miałem
głośny wypadek, Coś tak jak
myśl:
ną
widziałem
nie
świata
nią
poza
by mu spodnie pękły czy coś

podobnego. Pani jest oburzona, Pewnego razu wyjechała ona z
ojcem na kHka dni na wieś. P ,.
zwraca się do pana i mówi:
- Wie pan, coś podobnego, stanowiłf·m ten czas wykorzy·
'o mi się pierwszy raz zdarzyło. stać i odwiedzić mego kuzyna.
Pa:n nie tracąc przytomności Mieszka on na trzecim piętne.
Na drugim jest pewien bard .o
umysłu, odrzekł:
lokal, którego gośćmi
wesoły
fa
a
pani,
- Ach, tak, no wie
przeważnie kawaler"bywają
myślałem, te to się mnie zda·
wie. Nie m~łem sie oprzeć po
rzyło.
kusie i wszedłem. Właściciel ka
JASNOWIDZĄCY
zakładu zaprowadziła mnie do
Znałem człowieka, który z przytulnego saloniku, gdzie ogóry wiedział, którego roku, czekiwałem, popijając kawkę
miesiąca, dnia umrze. Wszyst- na; podobno, śliczną damę.
Półmrok. Q!óż i ona. Z lekki:
kie te szczegóły przewidział tra
;wydaje mi się znajoma.
fnie co do ioty.
A gdy się zbliżyła, już mi się
- A skądże mógł wiedzieć to
nie wycłaie; tylko jestem pe·
wszys~ko?
I - Powiedzieli mu na sa.dzie wien.„ Toż to moja przys7.l11
teściowa! Zr,vwam się i bez pal·
1 doraźnym.

Co ona sobie o mnie P"·
·
PANNA W ARESZCIE
W kancelarii więziennej se·
kretarz wpisuje do księgi dl·
piero co s.pro.wadzoną are.;z·
tant kę.
Kobieta zeznaje, że jest pan
ną, a Pf'ZY tym matką siedmicr·
ga dz.iecL
- Bój się Boga kobieto! woła, słysząc to sl"kretarz. Czy to nie za dużo? Cóż ty my·
ślałaś sobie przy tym?
- A ni<: proszę pana wł ad '.V
- odpowiada ZJpytana - przv
każdym dziecku myślałam so
bie, że się ze mną ożeni.
- To może je~zcze każde od
innego? - bada dalej urzędn,k.
-

myśli!?

Eee„. nie proszę pana, aresztantka, te bliźniar
ki są od jednego.
.
WNUCZĘTA
Dzieci były w odwiedzinach
u babci i bardzo wcześnie po•
wróciły do domu.
- Na pewno byliście· nie·
grzeczni - rzekł ojciec po ich
powrocie - i dlalego babunia
odesłała was?
- Ależ nie tatusieczku, przez
cały czas zgoci.nie bawdiśmJ
-

rzekła

się.

- A w co bawiliście się 7
- W pogrzeb babci.
NA MASKARADZIE

Na sali przechadza się ładria
maska, obkpiona cała znaczka
mi pocztowymL Nagle zbliża
się do niej listonosz i powiada:
- Chciałbym cię śliczny z,"&
czku, przylepić do m.:go sto~u
.
w sep.ara tce.
- To możesz, - odpowiada
dowcipny znaczek - ale wieszco ~ rzeha c zynić . gdy chce ue
nalepić znaczek 7•••
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Ja iga Smosars a i

z wyboru naszych Czytelników -

v.erwszv ·WJIWiad -z nowa kró!owa
I
urocz1ście

ze

królewską parą

ekranu polskiego

Mieczysław

Cybulski

Na gorącą i serdeczną prośbę, Witold Zacharewicz, nowoobrany król
ekranu polskiego na rok 1938 - mzy.
był z wizytą kurtuazyjną do naszej re
dakcji, Wszedł rozpromieniony, pięk·
1y, młody i wspaniały. Nie trzeba było pytać, czy jest zadowolony z wy'.,orów. bo sam oświadczył:
I - Nie wiem, doJ.orawdy, jakimi sło
-... ami mam wyrazie wzruszen;e z pOwo .zaszczytu, jaki mnie spotkał. Propodziękować wszystklm
~zę bardzo
·noim Wie!b1ciel.kom i Wielbicielom
za wyróżnlenie i sympatię.
Czy jest pan zdMia, że tego rodzaju konl<'.trs jest celowy?
- Co do tego niema dwóch zdań.
111ajlerszym przykładem jest Amcry·
1
, ka, gdzie niedawno temu dokonano le
-so rodzaju wyboru na lamach 64 pisro
Przecież to potęita
równocześnie.
Tam wprawdzle kol'kurs bvł nl<>ft"
inaczej, powiedziałbym - skromniej
•iięty, bo chodziło tylko o wybór naj-

I

-

~·

I

.

I

'

popularniejszego aktora, wówczas gdy
panów ankieta była ujęta w lor1114
bardziej uroczystą.
- Cieszę się również, te ..mof4
królową" została tak >Yielka artystka,
jak pani Jadwiga Smosarska. To dla
mnie zaszczyt nielada. Dziwnym zbie
<?iem okoliczności, para królewskich
kochanków z filmu ,,Barbara Radzlwiłlówn a'', odtworzonych przez panią
zasiadła
Smosarską i przeze mn:ie na tronie pary króle".łkiej polski~
ekranu.
- Możeby Wasza Królewska MoU
wydala orędzie do „ludu lilmowel!o"7
- Wprawili mnie panowie w kło
pot. Cóż mogę powiedzieć? Chyba to
jedynie, że nadal będę się starał z 1)0
żytkiem pracować dła . rodzimej sztuki
i że z jednakową S) mpati4 oraa
wdzlęcznością traktować będę k!lżdy

dowód przyjaźni · mo1'1i wielbicielek
·
i wielbicieli.

ef Z Jl wvn:k w1bJrów ·
astaf
. .
ijOlskiego
. k•óle\J SU 'i "arv
TI

Czyt;ełniczki i Czytelnicy! M!lośnicy Sztuki Filmowej! Kinomanki i Kinom~i! Oto ~adome!11 Wam czynimy, ze z Wolt Wasze1 dokonany został wybór pary królewskiej ekranu
! polskiego na ro.k 1938. Z głos-Owania
powszeehnego i jawnego na tronie
ma~a głos
królewskim zasiądą od dziś: KRóI OWA JADWIGA SMOSARf·KA i
KRóL WITOI D ZACHAREWICZ.
weJ nie pozwalają na całkowite poTa para gwiazd, dziwnym zbiegiem
święcanie się tej sztuce, Ale chof '
okoliczn-0ści grała w filmle , Barbara
zdradzam ją ze sportem automobi- I
Radziwiłłówna" role królewskiej p!l·
'"wvm - fest mi niemniej bliska i I
ry ko<'b„„kt\w. 7eszli więc z Plcranu,
droga.
by najmiłościwiej panować Wam w
i-rc.;.u„•.i..t...~ u1·u..u...:w1cz
VICEKRól OWA NORA NEY 'MóWY:
Szhtce.
- Jestem doprawdy · szczęśliwa i
Na Ich cześć W?nie§my trzykrotne:
szczer?.~ wzruszona wvnlk:em wyborów. Mvąę. że wszvsfkle TY>zvc;„ n niana. Okazało się, że poczciwe l>"ZY ltutra. hurra. hurra!
Przywitafmy również d~e pat·v,
sprawiedliwie i tralne. Jeśli chodz.i o słowie .~star~ miłość ~ie. rdzewieje";mnie, to tym milej iestem zaskoczo- sprawdziło stę szczc;śl•w 1 e i na m'lt•e które w naszym głosowamu otrzy·
Obszerny wywi ad z Fr. Brodni.ę_w.• · ,m~Jv , ""-~ ~<'zytn e tvf•tłv: \V/Tl;E 'Ró"" Z".szczvtnvm. tytułem, że przecleż
od dw~ch lat. ~yłam po za •obrębem I czem w • nastCWU'111. dodatku łilmo- j l OWYCH I WECEKRóLóW. Parami łtmi 14.1
pracy filmOWeJ i moJ!lam byc upom- ~ym.

W•fcek o' r. owe •. kro'low1•e

.•

• ! '

'"lfl

Co mówi król W]old Zath:tr2wfc1

w

I

VICEKRóT OWA EL'-BTETA
BARSZCZEWS'KA Mó WI:
- O wynikach lflosowanła dowiadywa!am się pośrednio, od moich zn!!
fomych i przyjaciół. M oże to i niesłu
szne, ale jakoś żenow„ło mnle śledze
nie za przebieitiem ank:ety, bo ••• tam
liiurowalo mnie nazwi~ko.
JEJ PA~TNE'ł VICEKRóL
MIECZYSLA W CYBUT~SKI MóWJ:
- Rad ie;it~m bard~o, że . kin?m~ni
nie zapomn'"' ' n nt'll'P.. D· •Pk••"' •m
bardzo za oddanie mi j!łoseów. żałuję
skzmieraie, ;.. warunki p racy filmo-

. ;_•, .. . .: . .'

o

i

imieniu naszej
Zdawałoby się, że po olbrzym!m i
zaszczytnym sukcesie, j~i Smosarska I Redakcji zakomunikuję pani wiadoocln.iosła w konkursie na 10 najpopu· ; mość, iż większością głosów w nalarniejszych Polek, zajmując trzecie szym plebiscycie została pani „Królomlejsce, po Pani Marszałkowej Pil- wą ekranu polskiego na rok 1938".
- Jestem doprawdy wzr.iszona aucłskief i Walasiewiczównie, a przed
Rodziewiczówną, Jędrzejowską, Polą 1 odpowiedziała szczerze SmosarskaNegń, posłanką Prystorow11 itd. wy- tym więcej, ze na łamach pisma pana
bór na królowę ekranu polskiego nie spotyka mnie w stosunkowo krótkim
wywrze na niej zbyt silnego wraże- czasie już druga zaszcz--lna prz-:em·
nia, tym bardziej, że już raz piasto- ność". Nie wiem, jakimi słowami mam
wala ten tytuł, wdany jej w plebiscy· wyrazić wdzięczność i podziękowa
cie pewnego p'sma lilmowego. A fed- nie tym wszystkim Czytelnikom. któnak... Gdy Smosarska dowiedziała ny mnie oddali swoje głos„. Niech
pan to łask•wie uczyni za mnie._
sięCały ten dialog wstępny miał mieJLea opowiedzmy wszystko po kolet Misja osobistego zak.-munikowa- sce już we wspaniałym sal, 'tie <fwiaz
nia Smosarskhij wyniku wyboru przy dy, gdzie też rozmawiałem z nią o
podpisanemu. wielu jeszcze innych sprawach, dotypadła w udziale niżej
W hallu pięknej willi naszej czoło- czących sztuki filmowej. Między in- I
wej gwiazdy prz ywitał mnie Janek , ,nymi, na pytanie, czy uważa konkurs
Wróblewski, którego już znamy z o• I za celowy i z jakich względów, Smopisu w poprzednim numerze. Janek J sarska odpowiedziała:
bardzQ podniecony. po prostu zaata-1 - Każda forma, która w fakikolkowal mnie ""nr<fic?.nymi pvtPn 1ami: wiek sposób propaguje sztukę filmowa j
- Panie redaktorze, więc, jak? Ja- wśród mas. iest bardzo pożądana i. pe)
kł wyn'k? Czy „pa.ni" pr:r.eszla?„. żyteczna. Film - to potężna propa- I
Czy ,.pani'' została królową? Mnie się ga.nda sztuki, piękna i kultury w każ- !
·
dym jej przejawie.
wydaje, że."
Słowami: „do w 1 tłzen111 na alrcie do I
- Janku. J aneczlcu. uspot.ój się.;.
Nie można przecież tak... Poczekaj ręczenie pani dyplomu" - p<>żegna
Pierwszy
chwilę - rozle~I się m11y i ciepły -"'os Iem uroczą naszę l!:wlazde.
1
pani Smosarskfoi. k tóra przyszła do wywiad z nowoobra.ną 1uólow• ekranu polskiel!o DA rok 1938 był skończohallu, aby mnie prz ywi ta ć.
- Pozwoli pani - wyrecytowałem ny.
-

~

eha~u

ELżBJET A

1 MIECZ:VSLAW

BARSZC2'EWSU
CYBUlSKL
NORA NEY I FRANCISZEK BRODNIEWICZ
•
Również na Ich cze,6 wznldmy
okrzyk: Niech żyją namJ
-oDl
a zobrazowania całofcł podafe-my końcowy stan wyniku głosawania.
gł.
.
4204
JADWIGA SMOSARSKA
EtżBJETA BARSZCZEWSKA 3168
2489
NORA NEY
WITOI.D ZACHAREWICZ
3565
MIECZYSLA W CYBUtSKI
3047
FRANCISZEK BRODNIEWICZ 2134
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H'óitowicz

Zdzisław

śród nocneJ ciszy--głos,
I

sle rozchodzi •••
z codzłennycb trosk, · oderwać
od ziemi, od kieratu, od
grosza i dniówki, a serca wy.
pełnić radością. Nie zm:enimy
dnia powszedniego na św' ęto,
bo to ponad nasze siły, 1 ~ cz
święto niechaj świętem będzie!
Spójrzc·e wstecz! Co się zmie
niło w egzystencji pojedyńczego człowieka, że święto przy.
równał .do dnia robocz r::go, że
w skorupie śFmaka chciał zo.

\Vśr6d nocnef ciszy.„ tral7
. nam armaty. Nam - p0koleDl-1
p~zez los zaprawionemu do n.a}
burz i najgrożniejwiększych
szych wydarzeń. Grały nam· ar
maty. w ·tę noc ś:więtą;· a jazgot
kuJ, ~m~erć niosących, zagłuszał słowa, które urastać winny do hymnu radości..
Tak było w latach wielkiej
wojny, gdy wrogie armie deptały polską ziemię, a pcciski ora
ły rolę, 2amien'.ając ją w ugory.
Wśród nocnej ciny.„ biły I
nem serca trwcgą i trudem I
znojnym, gdy zaczęła się oręż·
na rozprawa o Polskę od wscbo
du po zachód, od południa po
północ. W świętą noc c.z uwali·
{my z karabinem w ręku. Oko
szukało wrc~a, ucho ·na próżno
czekało na ciszę, by h}mn rado

myśl

baczyć świat cały?!

Na przestrzeni lat zagub'li.

śmy jecfne kł~oty. a obiuczyli
śmy się nowy.mi. N;e trwoży
nas huk armat, to gnębi nas

niedostatek. Zdobyliśmy

wol-

ność, to mus~iąy troszczyć się
o jej trwałość. Zatrzymaliśmy

masz-niy, drukujące bezwar~oścfowe · banknoty, to p " en: ądz

stał s'-r drogi. Mamv pracę, to

ści słuchać.

lnów stała się ona niepewną.
Wyłączmy więc wszystkie
motory trosk, niech swym war
kote.m . nie pło~~ą .•myś~, które
w „sw1ętą noc uskrzy~ "ne zo
w kierat powszedn'.ej pracy, a
s~an, d!a}?tów . dal~k1~L poza
.
.
,
Pokłon pasterzy w stajence betlejemskiej
p~ecież wśród nocnej cis-r.y...
?:IP.m ą 1 JeJ sprawami.
.
.
DJe dosłyszał hymnu radości.
~f8CY był<! wbród, klo tylko dza zburzyła.•t~y. ·Maszyna ~tej nie ·starczvlo dla wszy~_t- rzył.~ł?dnemu, a głodny z . n!e~ Wśród nocnej ciszy głos s~ę
rozchodzi.„ Słuchajcie!
naw1sctą patrzył na sytego.
chciał zarabiał, powódź p?eni'ł drukarska dzJen. 1 noc dudo.la, kich. .
Rozszedł s ę g.os wśród noc
Sprzysięgly się złe moc~ i czło
wy~zucając banknc·ty. Dla wszy
--l""W'~,...
slktch! Bez ceny! Bez . umiaru! wieka. prący. wtłoczyły w jarz- ,ej c'szy, lecz kto umiał go siu
..
chać?
za
maszyny
Ud~onalone
mo.
s:ę
rozszedł
„nie
wówczas
I
·
·
przeciw
Dziś znów przez polskie zie·
głos'' - „nie wstali pasterze·•, częły wypędzać ludzi z fabr}k,
bo człowiek żył. dniem jednym. ' nędza zajrzała do izb robltni- m.ie, z chat i d()mów, z miast i
Pien . ądz, wydrukowany o świ- cżych, rozpętał się wyśc g o za wsi pójdz e pieśń.
„Wśród nccnej ciszy tt~os s·ę
cie, już o n-n.roku bvł świstkiem. robek najlichszy.
Suchy kłjs chleba wydzierał rozchodzi, wstańcie, pasterze,
Jego śladem sz~dł człowiek, nb
·
· mogąc mu kroku sprostać, Jaje !eden drug•emu, przyjac:el sta- Bóg słę wam' rodzi!"
'") wał się wrpgiem., syty nie wie- · Co nam 1e słowa maią pow~e
tu myśleć o jutrze?
dzieć?. że b-zeba otrząsnąć się
·
' A przec!ei 'w końcu i to utra
pienie się skoJiczyło. Sh,o:zo,
'· · no · nam trwałe · miernik.i pracy
,i ,zarobków; ale zaledwie się
człowiek z nimi oswo~ł, . zaled·
Zw tPie wigiWn'! u nu 1 gdzieindzei
wie zaczął n'..mi mierzyć - mia-

Przyszedł wreszcie rok, przy

szły i lata, że zamilkły aim lły,
ie żołnierz odstawił karab~n,
wr6c~ł do d<>mu, wc ·ągnął . się I

I

I

Skąd się

wziera nasta 'hoilika?

Narodzenie Chrystusowe
Na wysokościach chwała Bogu! Chwała!
Na ziemi spokój ludziom dobreJ wblll ·
Zadrżyj z radości! zadrżyj, ziemio cala!

Bo

cz8s

Potęga
Z te~,

nadchodzi, gdzie świat ten wyzwoli
serca i ducha potęga
co rani, i z tego, co boli.

Wszystkie żywioły, które złość rozprzęg„
że w bez.przestanoym ścierają się boju,
Połączy w jed.n.o promienista wstęga! ,
I

l

będne

cisza w miejsce niepokoju,
w miejsce iółci nastaną słodycze,

B~d.z.ie -zwycięst~o P~' walkach i ~oju,.

I tam, gdzie sz11mią niedostępne dzicze
Kłosy lśn.ić będą w złotych blasł$ach słoń~

A blaski

będą.

jak sny dziewicze:

Ta wszystka ziemia od ko6ca do końca
Za-.różow1eje od rii.nnych prom'ea.i,
~ oblubienieG idzie i obrońca;

Bo mąż ów idzie, co światłem śród cie.ni
Co przed wiatrami osłoną, co w suszy
Będzie jak woda żytniących strumieJ!i..

· Rozetlił iskry śród ognblka duszy,
O ziemio grzeszna, lecz od d.zi.s iaj święta,
Rodzie królewski, co dzisiaj pastuszy••
Wygładźże twarz swą, bo troską pamięta,
&wiecie!." On, patrzaj! Sieje ziarno pszeD.De,
I błoń da owoc, twoją ręką zżęta.

I używanie będzie już nfe.zJDienne••
I będzie słońce po burzliwej chmurze,
Po zmrokach nocy jasne światło dzienneNastanie złfoda w zwaśnionej Naturze:
I ampart z li:oźlęciem, z barankiem lwie
Będą igrały o.a libańskiej górze.

suzenię

1 wszystek byt ten okryje odzienie

Spra. wi<?dliwości„. Tak. nowe orędzie
1To
ll&)l'awiedliwośt i spokoju tchnienie.

. '
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J 1 d~a ofW1adcza •%efowi tandarmerii, te musi odjecha~
P<>d.qe „d0kładne ·· naz.wisko i ad.res swój w Petenbureu
Ws:ada do pociągu Or Moskwy przybv:wa nad ranem Zatr~ymu je się w pod.rzędnym hotelu. Jak n1epn.ytomna pada na
łótko. Kiedy się budzi j~t jui wieczór.
- I co da!ej? - pyta się sama 1iebie.

-

działa ..•

Cha, cha, cha.. pani mi jednak

oópowie-

To nie ma w te1• chwili żadnego znaczenla..
l
Do kogo należy ten sklep? - zmieniła nag e temat
rozmowy, jest pewna że nieznaj-omy coś jej w tej
OgL·,da się po pokoju. Sciany są brudne, w ką· spraww na pewno powie.
- Hm„. Do kogo?„. na górze jest szyld„. N:ech
tach czają s : ę pa j ąki w grubo uwitej paięcz.yn..e.
pani przeczyta.„
.
Szyby zamglon~. brudne.
-Myślałam, że pan zna tego właściciela sklepu.
żałuje, że zapłaciła za dwie -loby. Chętnie
- Nie! Nie znam właściciela.„ A pani„ zna go?
by teraz uciekła sląd. Zameldowana nie jest, powie- Nie ...•
działa, że nie ma przy so·b ie paszportu.
- Dlaczego się pani pyta o właścici-zla tego'
Ata dokąci7 - pows·~aje nowe pytanie - Do·
sklepu?
kąd może się udać ?
Jadzia nie odpowiada. Odwraca twarz od nie•
Zaczyna s~ ę ub: erać.
Będzie szła ulicami i czytała szyldy po szyldzie. znajomego i patrzy znowu przez szybę do śro:Ik~.
Mężczyzna nie oadala się. Patrzy na Jadz· ę
Może się jednak znajcizie jakiś poiski sklep, we;dzie
wtedy óo środka, powie swym rodakom, że zabrak· zaciekawionym okiem. Ta i>obieta olśniła go. Pierw·
szy raz widzi taką niepospolitą piękność.
ło jej pi·en i ędzy na powrót do kraju i poprosi .o po·
Jadzia węszy coś nieprzyi·emnego. Zaczyna s'.ę
życzkę pięćdziesięciu rubli.
Pragnie teraz tylko iednego: do-stać się z po- oddalać. Nieznajoqiy idzie za nią krok w krok. Jawrotem do Warszawy. Tam znajdzie jakieś wyjście dzia słyszy obok jego głos:
- Pogoda jest taka piękna„. Czy pani nie ma
i pieniądze odeśle. ·
Wyszła na ulicę. Słaniała się jak cireń po uli· ochoty przejechać się sankami? ..•
Jadzia idzie dal.zj, nie odpowiada .••
cach. Przystawała przy kazóym szyldzie, nie mogła
_ Dlaczego pani nie odpowiada?
jednak przeczytać wszystkich nazwisk, n!e wszyst·
- Pan może proponować, ale ja nie mam obokie były oświetlone. Te, które zd-olała przeczytać
.
wiązku odpowiadać panu na każde py_~anie„.
były czysto rosyjskiego pochodzenia. Nie znalazła
- Oczyw: ście ... pani ma rację ... Nie będę pani
ani tednego polskiego nazwiska.
Padał puszysty śnieg. Rozlegały się dzwonki I zmunał do tego„. Pani mnie jednak niemiłoslern'.e
krzywdzi... Czy pani to rozumie.. Za?ożyhm się
sanek.
Jadzia szła przed siebie. Wdychała czyste, I ńziś o to ... :te spędzę dzisiejszy wieczór w towarzy·
~ stwie n:oeznajomej pięknej kobiety•.• Pani mi się· po·
orzeźwiające powietrze.
Nagle przystanęła. Na jednym z szyhiów prze- doba„. Pani jest piękna ..•
Jadzia pomyślała o tym. fe fest sama jedna
konfekcja dziecięca.
czytała: Jan Krasnozioemski,
W sklepie jest pełno klientów. Jadzia stoi nie- w dutym, obcym, wrog:m dla s:ebie mieście. W kie·
szeni ma tylko trzydzieści kop:ejek.
zdecydowana.
Czy ni.z wykorzystać tej przypadkowo zawarCzy należy w takiej chwili wejść do sklzpu?
tej zna;omości dla wykonania dalszego p!anu swej
Stała przy wystawie i zaglądała zaciekawionym
wzrokiem do środka. Chciała prz,ez szybę zoba- podróży? Czy nie ułatwić sobie ucieczki przy pomoczyć wła~ci ciela sklepu, chciała się przekC'"'ać. jak cy tego pana?
I Zóaje sobie sprawę z tego, :te tnki Jrzygodny
ten jegomość wygląda.
Nagle czuje obok siebie obecność jakieś osoby. · przyjaciel nie może żywić dla n:~j wznios1ych uczuć,
nie ma wobec niej uczciwych zamiarów„. Ale jest
Drgnęła i o<iwróciła mechanicznie głowę w bok.
na tyle doświadczona, że nie da sobie żadnej krzyw·
Ujrzała wysoki-ego, elegancko ubranego męż·
1 dy wyrządzić ... Życie nauczyło ją ostroż..ności w po·
czyznę w karakułowej czapce na głowie.
- Bardzo panią przepraszam - odezwał się stępowaniu z ludźmi...
Mote zna mie;sce pobytu polskiej kolonii w Monieznajomy - O ile się nie mylę pani chciałaby
, skwie? Może zna kogoś z Polaków tu w mieście?
wejść do środka?„. - uśmiecha się życzliwie.
Zrozum=ałam pana„. Pan chce wykorzystać
Co za ślicznotka!... chf')daż ma siwe nieco wio·
spotkanie ' ze mną dla wygrania zakładu? - uśmie·
sy przy skroniach - myśli m~żczyzna.
Jadzia spogląda spod.e łba na nieznajomego cha się Jacizia wdzięcznie.
Na twarzy nieznaj<>mego dostrzega cień zado·
i nie odzywa się.
- Czy pani czuje się dotkniętą moim pytaniem? wolenia.
Złam1lem jednak jej upór - myśt1 jegomość.
·
Dlaczego pani nie odpowiacia ?...
Niech pani myśli lak jak jej na;wygodniej..•
- Nie mam dla pana żadnej odpowiedzi...

I

I
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Mord na scenie
· W przerwie między drugim a
trzecim obrazem, Korneliusz
Kostcrski wielki gość Tealru
Miejskiego rozmawiał z Edwar·
dą Piotrowską, która tego wieczoru nie występowała i opuś·
ciła na chwilę swą lożQ, aby po
mowie ze sławnym kolegą.
- Czy możesz mi po t-eatr::e
za·
pośw ! ęcit nieco czasu? -

- Spokojnie, drogi kolego.
Wszyscy jesleśmy twego ida1ia, ale sławni goście są zawsze pocłejr.!owani z honorami.
Mistrz Kosterski gra Cezara,
pomimo, że od lat jest lo moja
rola, mistrz. Kosterski posiada
swoją suflerkę, k ~ óra nam prze·
szkadza i 111istrz Kosterski, po·
mimo, :że jest trochę głuchy, po
ciąga Piotrowską, jakgdyby był
pytał Kos~erski.
·
- Dla ciebie zawsze mam eszcze młodzikiem. Gdyby Edwarda była moją narzeczoną,
5
czT ~deusz Bardziński przeszedł '-'liedziałbym, jak mam postąpić.
obok nich, chłodno się ukłonił T<osterski zni-;zczył już nie ie·
i podszedł do suflerki Hrab· dną miłość„. Wiele bvm dał za
cT.yńskiej, ldóra s+ała za kuli- 'o, aby ten s•arv, genialny pan
eami, obsciwu!ąc Kqsterskiego '"loszedł do diabła .•.
Inspicjent c!ał znak, te zai jego towa1-zyszkę.
- Droga rani, niech pani tro 'zyna się akt trzeci i wręczył
chę ciszej pc>dpowiada, prze· cena•orom broń, którą mieli za·
det głos słychać było aż na ga- -n·ordować Cezara.
Cezar, wielki Korneliusz Ko
lerii.
- Panie Bardziński - rze- ~·erski, wszedł na scenę. Doskła suflerka - przeł.e wszyst- 1rn11ale panował nad '"'oim gło·
kim podpowiadam mistn:owi, -;em, ale miI!1o to wyczuwało się
w nim przeczucie śmierci. Edktóry już słabo słyszy.
Wielki a!ctor! warda usłyszawszy ten głos za·
MsPrzł
Wszys'ko lu, do diaska. obraca 'rżała. Czy miało s1ę coś stać
·· ~go temu wsp.i.niałemu n1ę:ż·
sic wo'·ół Kos•erskief!ol
· - ·... 1-' J.,-· -„.„ ... -1 t. ;H.„_Ą
Do Bardz;ńskiego podc;zedł
M;,...,..z„ shw A rc?:yńc:ki i khdą'" 1..,:n•1hml prn-iit ft!\ o rękę? Co
~ć\ obchodzi Rzym? Za pół gomu rękę na ramieuiu rzekł:

-

Niech mi pani nie odmówi tylko swego towarzystwa.
..
.
Tego tylko teraz pragnę...
- Czy pan nie p<imy~!ał ~ tym, ze 1;110.gę miec
męża? „ że propozycja panska 1est zbyt sm1ała 1
.
Jadzia patrzy nieznajomem~ prosto w oczy.
- $wiat należy do silnych - słyszy Jadzia
.
w odpowiecizi.
-Czy tylko do silnvch? A moż~ jednak mi.łość
dobroć może i takie uczucie coś zdziałać potrafią? „
-'Miłość ... dobroć„. To są przeżytki...
Jadzia spogląda n~ n!eznajo~oeg~ p~ej~zliwy~
wzrokiem. Jak otwarcie, 1ak cynicznie mowi o mi·
k
łości„.
- Pan przypuszcza, że mężczyzna zdobywa o·
.
pyta się .znowu.
bietę tylko siłą? - Zacina kobieta nie pada dobrowolnie w ramiona mężczyzny„. Może pani pozwoli„. są sanki .•.
.
.
Czy pani wsiada 1
- Nief Ja wolę przespacerować się piechofą:„
w sankach musi być diabelnie zimno... Pan mnie
intryguje swoimi śmiałymi, ale jednocześn ie bezczel·
nymi poglądami - naw i ązała przerwaną ro~mo':'ę;
- Bardzo lllllie to cieszy.„ Czy mogę W!edziec
.
iak się pani nazywa?
- Tak prędko?... Dlaczego mnie nie ciekawi
.
.
.
pańskie pochodzenie?
- Czy pani mieszka w Moskwie?„. Niech nu
•
pani powie tylko to jedno„.
- Myślę, że to nie ma dla pana żaonego zna·
cze ni a„.
- Jdli tak, to niech mi pani p<iwie czy pani
ma męża„. Pani wygląda i młod-o i staro jednocześnie„. Hm„. Siwe włosy przy skroniach... a twarz '
taka młoda .. Pani jest aktorką.„ czy zgacllem7„.
Jadzia śmieje się cichutko.
- Tak pan zgadł ... gram różne role„~
- W jakim teatrze? Na jakiej sceni~?
- Na scenie życia„ ••
- Ach... tak ... a mnie się zdawało, że pani jest
artystką„ . Czy pani nie chciałaby wejść ze mną do
restauracji? - pyta się mężczyzna po pewnym na·
Zamówię cila nas osobny gabinet„.
myśle. -To jest naprawdę bezczelna propozycja„.
ale ja jest.2m nieustraszona... Wobec tego mogę
wejść z panem do resturacji i nawet do oddzielnego
gabinetu„. Muszę jednak pana uprzedzić, :że ręce
moje Sil wyćwiczone w policzkowan!u ...
Chciała się zabawić z tym człowiekiem, który
sztm:a
jak widać jest pochłoniętv ćwiczeniem si"
zdobywania kobiet. Chciała zapoQlJl:eć przez chwi·
łę o sytuacji, w jakiej się znajduje.„
Min_ęli jeszcze kilka óomów. Sta.Ji teraz przed
barem Na szyldzie przeczytała Jadzia:
„Ka - ka - du".
- Na moją 1>2zczelną prbpozycję odpowiada pa·
ni twierdząco.„ czy tak?•••
- Tak ..•
- Doskonale! ... Czy zechciałaby pani wejść ze
mną do tego baru?
-Nie mam nic prz.eciwko temu ... Jestem pew·
na te w walce z panem nie pan, ale ja wyj dę zwycięsko... zwycięży nie bezczelność ale odwaga i nieustraszoność ..•
- Proszę... niech pani pozwoli„.
Ujął Jadzię poci ramię i wprowadził ją do ja-sno
oświetlonego lokalu.
Dalszy ciąg w pcn·iedziałek
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cie. Sam zresztą to mi potwier
dziny Cezar będzie martwy, a} ~o za kulisami stwierdzili...
- Niech pan się postara o to, ::łził.
Korneliusz będzie na nią cze- Czy znał pan tę Lilian Araby nikt nie opuszczał kulisów
kał w swoim wozie.
Sena torzy okrążyli Cezara. - przerwał mu komisarz i po· bey? - zapytał Laskowski dyKlęczący przed nim Brutus zer· chylił się nad zmarłym. Ostroż· rektora.
- Nie przypominam sobie.
wał się i rzucił się na niego w nie odchylił pokrwawioną fałdę
chwili, gdy Cassius wepchnął togi. W piersi Kosterskiego Nazwisko to jest rui dziwnie
znajome - nagle stuknął się w
Cezarowi sztylet w piersi. rć-w tkwił sztylet.
-Który z aktorów mógł u· czoło. Niech pan o ąią zapyta
nież pozostali rzucili sję na niego. W ostrym świelle jupi'e1ów żyć prawdziwego sztyletu za· Arczyńskiego.
Arczyński przestępując f)róg
zapytał
zabłysła stal sztyletów. Brutus miast scenicznego? komisarz dyrektora, gdy znale- kancelarii, zbladł i nerwowo ba
ostatni wbił sztylet.
wił się papierosem.
- I ty Brutusie! - głos Kos- I źli s:ię w kanrelarii.
- Czy zna pan nazwisko LiWłaściwie wszyscy. Ak'erskiego przeszedł w rzężeiiie
torzy ofrzymali od insoicjenta lian Arbey? - zapylał go ko·
i Cezar padł na podłogę.
W tej samej chwili zgasło broń, którą mieli oddać po misarz.
- To hvła moia córka, - ot1
ale każdy z
światło. Scena była pogrążona przeds•awieniu,
nich mógł schować pod togę parł głucho Arczyński. - Nikt
w ciemnościach.
o tym tu laj nie wiedział . Teraz
- Wyzwolenie! wolność! - prawdziwy sztylet.
- Czy Korneliusz Kostersltl zaaresz •u•e mnle pan, ale ja nie
krzyknął Cas-sjus.
zabiłem Kos •crskiego, chodaż
Swiatło znów zabłysło. Bru- miał wrogów?
powłórzyła miałem po temu powody. U'us był blady. Co do diabla 1. - Wrogów słało się ze światłem, pomyślał. ; Piotrowska, która w tej chwi· czyła 17 lat, ~dy Kos'erski ją
Rzucił spojrzenie na budkę su- : Ii weszła do kancelarii i słysza- norzucił dla innej, iak:eiś cyr·
\Vszyscy kówk1. ?. l„• órą miał się Mwet
flera i zauważył, że Hral:Jci:yń- ; ła osłafnie słowa. ska zemdlała i siedzi pochylona go nienawidzili z zawiści, z za· ożen i ć. Nic o tym nie wiedzia·
łem. Lilian była wówczas w
I zdrościf
nad pulpi<em.
Komisarz polirfi, Laskowsltl I - Czy była pani w przyjaz- Paryżu , a ia wvs • ępov!ałem na
był niezwykle ?.dumiQny, gdy ' nych stosunkach z Kos'erskim? nrowincji. Dopiero jłdy zmar·
· ła, dowiedziałem się dlacze~o
podszedł do niego pracownik - zai,ytał ją komisarz.
suchy
- Kostersltl chciał się ożenić •argnęła się na zycb sceniczny i rzekł:
s.z loch wydarł mu się z piersi
- Proszę, niech pan uda się -.:e mną.
- Czy przyszła pani fufaj w - Może mnie pan aresz tować,
za kulisy, Kosterski został za·
vm celu, aby mi o tym opowie· -~,...,imo, że ies •eni niewmny.
mordowany.
Może w ten sposób uratuj ę od
Laskowski udał się za nim. ·"!::eć?
l< ' óry
- Nie ... Nie wiem„. Opowia szub1eL!cv człowieka,
lfdzie czekał na niegn dyrekt or
.: "l:ą. że prze-d 10 ta•v łakaś mło :est młody, nrzed klórym do·
l3:bezvński.
- Dwóch aktorów - rze!d- 1:t al<'or~a, L.aian Arbev ode-J :i-iero zacz""' " c:ię 7ycie i k•óry
(Dokouczen...e obok)
zniosło Cezara ze sceny i doi;>ie .>rała sobie z 1ego powodu ży-

I

I-
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CHCECIE PIĆ
złotymi

N"ngrodzone

DOBRE PIWO

Sukc~ K. A~STADTA Sp. Akc.

medalami

JASNE WYBOROWE
MONACHIJSKIE
Bawarski; ciemne - słodkie

ŻĄDAJCIE

POLECAJCIE

Łódź,

ul. Pomorsk a 34;36

-Tomaszowska Fabryka SztuGzn.ego JBdwabiu

win i wódek

Reszta zbiorów
płonie!
W dniu 21 bm. o godz. 19 30
Budy Porajskie, gm. Parzniewice, na szkodę Wagnera Karola, spaliła się stodoła z teStraty ~~~~'f"l"'!'l"PPIP~~r."fll'IT~
gorocznymi zbiorami.
wynoszą około 1.000 zt Przyczyna pożaru nie ustalona.

Spółka

Akcyjna
ZARZAD W WARSZAWIE. Wilcza 9 A Telefon 833 • 61
ODDZIAt w ł.ODZI: ł.6dż, Pierackiego 5, telefo 11 234 ·GG

Fabryka

składach

Do nabycia we wszystkich restauracjach oraz

gwiazdkę

Dalsze ofiary na

w Torilaszowie Maz.

No ~

1

dla biednych d zieci

sklep rzeźniny

[hrześriiański

P. Zofia i i Marjan Stankiewiczowie zamiast życzeń świą
Przędza sztucznego jedwabiu wiskozowego, sztuczna słomka, sztuczne włosie.
tecznych zlożyli w dniu 23 gru
dnia w Komunalnej Kasie OszPrzędziwo wiskozow~ „Textra", "Dinłex" i "Argona".
czędności w Piotrkowi;} za poś
Puezroczysfy papier wiskozowy "Tomofan".
rednictwem rnaszej f Redakcji
kwotę zt 1O na rzecz urządze
Przędza ze sztucznych włókien „ A rtex" . Siarczek węgla. "Sól glauberska".
nia gwiazdki dla dzieci bezro. i_ _ _ _ _ _ botnych naszego miasta.

----------11!!1________________
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Jól(fA~HOJNrn Kl(BO
Piotrków.

Słowackiego

30

HALE TARGOWE Nr. 68
poleca:

I

mie~o wołowe wła!nego

oboju

po cenach bard zo niskich

l~ug!_~bk~, uprzejma i solidna.
Wódki
monopolowe
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telefon 13-90.
Poleca hurtowo: cukier kryształ,
cukier puder, cukier w kostkach, sól, sodę (bielidło) zapałki wszystkich gatunków.

Dlienniko

'<

CT

Piotrków pl. Czarnieckiego 8.

Wszystkim Sz. Czytelnikom
Korespondentom, Współpra
cownikom oraz Przyjaciołom

n
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Wódki gatun.
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z intencji Świąt Bożego
Narodzenia składamy serdeczne życzenia

~

""'
·C'D

Redakcja i Wydawnictwo.
Zdzislaw Pruski

Pogłos

GILZY Z

-

GASNĄCEJ

BIBUŁKI

Co roku
jednakowo się rodzisz
w grudniowy przedwieczór
l o zmroku
1
z gwiazdami wscbodzisz -

-
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Świąt

przesyła

-

~
~

Fabryka f!ykt 11f:!ane/'
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betleemska nowina:
„Cbrystus się nam narodzi/"
.„Na barlogu Dziecina
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seraeczne

- Odbiorcom i dostawcom
~ Życzenia
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Z okazji

z Betleem

stroskana„.
wyda/o
Czy niebo
na pociecbę światu -

1_

Cię

-

-

~

_,..--

i rozbratom
byd falszom
. kl
za ac am...
_

~ K.o~iaki,

_

_

_

_

.
Przy zakupach swiątecznych

I.

_

_

Maleństwo

w Betleem plakalo
I - plakalo nad siostrą. bratem i
I
w któryc!J grzeszni rzucali
[kamieniem .
r

H. NlfMOJfWSKlf~
NOWY \WiAT 5.

CHOROBY WĄTROBY· KAMIENIE Z~IOWE
ZŁA

MATER'lł

PRZEMIANA

I•

Chcesz

mieć

dobrobyt i

zdobyć rnajątek?

grai stale

I

.

najszczęśliwszej

kolekturze

JHDlJl61 6ÓR8KIEJ

Piotrków Tryb. 3 Maja 34.
_.,..._..__________________.=,

Zaprawdę,

ten niecb rzuca
i da świadecwo prawdzie ..
jeśli w sobie winy nie znajdzie ...
Dzieci placzq od rana
aż do późnej nocy,·
placzą dzieci i matka stroskana;
matka żebrze dla dzieci pomocy „
T co rok"u się rodzisz.: .
taki sam, odlegly, daleki.„
lecz dlatego nie scbodzisz
1
pomiędzy ludzi:
- do tycb biednyc!J, cierpiącycb,
{kalekit:b
i do tyc!J, którycb serqe boli
„Pokój, pokój, pokói -pokój ludziom dobrej woli''...
Niebo się ugin:i
calym blękitnym ciężarem Dziecina
w żlobie placze
Izy bez miary.„

perlą

się

.

.

wygody Sz ..KI!enteh
~Dla

·
"'
•A

il

krajowe
i zagraniczne

L1k1ery,

(9

"'

I

·Dla

.

.

po cenach.
monopolo-

wych
·
udzielamy 50/ rabatu.
0

~

:J
~

~
I.

przyJmuJemy zamówienia telefonicznie
towar dostarczamy na miejsce.

~~~0~~~~~

w•sevev-- r;=rr-.;;;u

••

~

gatunkowe: I wi na i miody WMki i spirytus ~

@ Wódki
~

23, telefon 13-33.

Święta

Poleca na

· t wo
- Czemu· w B e tleem M a Iens
[plakalo..

.w

Słowackiego

Piotrków,
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nowożeńców
do każdego zdjęcia dodajemy

portret bezpłatnie
ZNANY ZAKŁAD Fotograficzno - portretowy

L. CHW ASTOWSKIEGO
Piotrków, Słowackiego 24.

-Oto pełne troski pytanie Pani. ..
-Niezawodnie! O ile dopomoże Pani
naturze i usterki cery pokryje delikatnym,
jak pył kwiatów, przylegającym, nieszkomat
dliwym, nadającym świeżość

„ „4. „
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„--. .... „„„„„„„„„„„„„„„„..................„ .........„„„...„ ......„„„„......Str.

Uroczysty opłatek w Gim~ Tow. Szkoły Średn.

Nowy typ ksiqżeczek

w Piotrkowie
W dniu 21 bm. w Gimnazjum
T-wa Szkół Sredn. w Piotrkowie odbył się uroczysty wieczór
choinkowy. W pięknie przybranej sali gimnąstycznej, w której na środku stała znacznych
rozmiarów choinka wspaniale
przystrojona przy gustownie i
estetycznie zastawionych stołach, zasiadła młodzież wraz
z wychowawcami poszczególnych klas.
Przy stole prezydialnym zasiadł p. dyrektor Józef Andysz
w otoczeniu grona nauczycielskiego i Sekcji Matek z Koła
Rodzicielskiego . Pierwszy zabrał głos ks. prefekt Pawłowski,
który w serdecznych słowach
przemówił do swych wychowanków o tradycji wieczoru wigi-

lijnego i obowiązkach młodego
obywatela. Następnie przemówił w serdecznych słowach Pan
Dyrektor. P@tym prezes Koła
Rodzicielskiego dyr. Pacek skła
dając młodzieży i jej wychowawcom szczere życzenia . Zkolei przemawiali uczniowie gospodarze z każdej klasy życząc
i łamiąc się opłatkiem z panem
dyrektorem i profesorami.
Po przemówieniach nastąpiło
przyjęcie. ,Jeden z uczniów 8-ej
klasy wysunął projekt aby każ
dy uczeń ze swej przeznaczonej dla niego porcji przeznaczył część na biedne dzieci. Pomysł zosta~ powitany entuzjastycznie i świadczy o szla chetności uczuć naszej mło~
dzieży.

Przemysł

Piotrkowski

Chlub _ ą

premiowanych PKO

Wśród wesołego

i serdecznego nastroju, przy stołach biesiadnych śpiewano wspólnie kolendy.

Dla udosłępn ; enia najszerszemu ogółowi systematycznego oszczędzania wprowadziła P K O z dniem
L X. 1937 r. obok istniejqcych wkładów premiowanych z wygranymi w kwocie zł 100, 250, 500 i 1000

Wkońcu odbyły się występy
młodzieży na scenie oraz tań
ce góralskie . Na zakończenie
wkroczył na salę św. Mikołaj,
który obdarował niektórych
chłopców upominkami, a każdy

NOWĄ

SERIĘ

KSIĄŻECZEK PREMIOWANYCH
Ksiq:i:eczki le sq dostępne dla wszystkich i oparte
na nasłępujqcycb zasadach:

z panów profesorów i p. nauczycielek otrzymał od Mikołaja
gwiazdkę.

sk ła dk a

urządzenia

tej uroczystości przyczyniło się wiele kiero- I
wnictwo i członkinie sekcji pań
przy Kole Rodzicielskim Il-go
Gimnazjum zaco inicjatorkom /
należy się pełne i zasłużone
uznanie.
Do

V

m I es i ee z n a

w

v n os t z I

5.-

p r e m i e za wytrwałość w oszczędzaniu, los pecja 1n e sowane w terminie upływu ksiq·
żeczki wvnoszQ zł
zł 600.-

p r e m i e

Szklany

·k

ap i t

Polski

Q

LOOO.- zamiast

po zj 500.-. 250.-. 100.- i 50.- za
systematyczne oszczędzanie loso·
wane sq 4 razy do roku w okre·
sach trzech miesieoznv-ch.

ł po 9 I 1/a lalach oszczędzenia wVnosić będzie zł 600.-, a więc sumę
złożonei.

wiekszq od

I> OŻ y C z k i pod zastaw ksiqżeczek do wyso.
1
kości 80% złożonego kapitału. co '
Dzięki współpracy miejscowej na rek jest ulepszana a ilość
Piotrków Trybunalski należy
w nagłych wypadkach daje moż 1
do miast stosunkowo mało inspekcji tak poważne przed- zatrudnionych systematycznie I
ność korzystania ze złożonego kaHuty piotrkowskie I
uprzemysłowionych. Nie posia- ' siębiorstw.o, gdżie pracuje ponad wzrasta,
1
pitału. przy czym książeczka bieda miasto nasze tak wielkich 2.000 ludzi unika wszelkich kon- Hortensja i Kara rozwijają się
1
rze nadal ud: joł we wszystkich lo- '
. ..'. . '
zakładów fabrycznych jak na- , fliktów na tle socjalnym i za- pomyślnie a kierownicy przedsowaniach.
przykład Łódź lub Często<.:howa robkowym. Wysiłki te i praca siębiorstwa oraz pracownicy fi- 1
ale ten jaki mamy zasługuje dyrekcji fabryki z władzami nad- zyczni biorą tymsamym wybitny I
Ć posiadanych na osobę książeczek
zorczymi przynosi owocne wy- udział w rozkwicie gospodar- ·
na specjalną uwagę.
premiowanych jest nieograniczona
Mamy bowiem kilka dobrze niki. Jakość produkcji z roku kraju.
1
a więc posiadacz może otrzymać
I
i wzorowo prowadzonych ośrod: -.. : ·
większq ilość premii
ków fab~ycznych jak: Hortensjaf
Kara,_ Pwtrk~wską Manufakturę Ogłoszenie Zarządu Miejs- I Ofiary na pomoc zi·
·X azdv kto ~ragnie połączyć oszczę9.ności ·
I
w P1otrkow1e oraz Zakłady
z premią za wytrwałość powinien zaopabezrobotnym
mową
Tryb.
Piotrkowie
w
kiego
Przemysłowe w Woli Kszyszto1
~zyć się w ksiqżeczkę premiowaną V serii.
1
m. Piotrkowa
porskiej i . Zakłady F·abryczne o przystąpieniu do spor1 ądzenia
„Krusche 1 Endera w Mosz~amiast życzeń_zo~azji ~wiąt , -„..............................- .................................._
ogólnego planu zabudowania
czenicy.-:--- ~szystkie te ZakłaBozego Narodzenia 1 Nowego
m. Piotrkowa Tryb .
dy pracują mimo trudnych wapłucach
Przystępując na podstawie art. Roku ofiary na porno~ ~imową
runkó_w ~b.ytu zatrud~i~jąc zna„
,.
.,
,
I
czne ~l~sc1 pracowmkow, czym 2 1 pkt. a) Rozporządzenia Prezy- dla bezrobotnych złozyh:
Pp.: Starosta Pow. Ignacy mogą_. prowadzi~ do gruzhcy ochr. „Pulmosa , zawierające
ułatwiają walkę władz z bez- denta Rzeczypospolitej z dn. 14
chińską Schinroślinę
rzadką
to tez ~uszą hyc one
Strzemiński 10 zł, prez. m. Piot.r- leczon
1.
robociem.
d
U
h
S
„
p wćześnie
1pca 1936 r. (Dz. U . R. p . .M,~ 56
h
.
D o najpoważnieiszyc
e I us~wane. rzy uczu- c en. o porniają one orgai naj- poy. 40iJ) o zmianie rozporząd ze- kowa Stefan Fiszer 10 zł, Dyr. I .
więcej zatrudniających sił ro Prezydenta RzeczypospolitE'j z dn. Ub. Społ. Jakubowski Marian ci~ ~usznośc1, chrypce, zafleg- nizm i łagodzą cierpienia płu(D U R p 5 zł, Dyr. Gimn. Józef Andysz mie~iu kaszlu st.osuje się zioła cne. Są do nabycia w apte1
boczych należy wytwórnia szkła
l k1ego ze zna k. kac h i d rogerjach.
mag1str a Wos
z. . . .
16 utE>go 1928 r.
f
.
H t
,
i k ryszta ł ow „ . or ensja:· i a- M 23 poz. 202) 0 prawie budo- 5 zł, Naczelnik I Urzędu Skarbryka szkła olnennego 1 kolo- wlanym i zabudowaniu osiedli _ bowego Lucjan Krzewski 5 zł,
do sporządzenia ogólnego zabudo- Insp. Ekspoz. Woj. B.F.P. Krąrowego „Kara".
Dziś i dni następnych wielki czołowy film. polski
Obi~ te fabryki nał~żące do wania m. Piotrkowa Tryb., obej- kowski lg. 5 zł, ł'. awnik Zarz.
Z ulubienicą publiczności JADWIGĄ SMOSARSKĄ
p. Emila Haeblera k1_ero~ane mujątego cały obszar miasta w Miejsk. Węgorzewski E. 5 zł,
przez rutynowanego I wielce grani cach administracyjnych,-Za- Nacz. Wydz. Skarb. Zarz Miejsk.
doświadcz~mego dyrektora hut rząd Mi ejski podaj e powyższe zgod- Felker Bugust 5 zł, Nacz. Wydz.
pana Rajnholda Chrystmana ni e z art. 25 cytowanego rozpo- Adm. Zarz. Miejsk. Stępień K.
dokładającego wszelkich wysił- rządzenia do publicznej wiado- 2 zł Dr, Lewkowicz St. 5 zł Kino Teatr
Me~. Różycki Cz. 5 zł, Wice~
ków aby zatrudnić jaknajwięk- mości.
W pozostałych rolach: E. BOD O, Wesołowski
szą ilość sił pracujących i pod- z treścią mającego być sporzą- starosta Tarnawski St. 2 zł i (1
Tatarkiewicz, Woskowska, Jarszewska i inni.
nieść polską produkcję szkła dzonym proj ektem ogólnego planu sądzimy, że całe społeczeństwo
pójdzie
powiatu
i
Piotrkowa
m.
zaPiotrkowa.
miasta
zabudowania
i k~yształów ~a . jaknajwyższy
W programie popołudniowym
interesowani mogą zaznajamiać za tym przykładem i ofiaruj_e Piotrków
poziom europejski:
się w Wydziale Technicznym za- pewne kwoty na ~onto_ Kom1Cudny film z Beniamino Gigli p. t.
rządu Miejskiego w okresie od Itetu w -~omu~alnej ~asie Osz- Legionów 11
Wynik zbiórki
1
dnia 3 stycznia do 3 lutego 1938 r. częcmos~1 w P1otrkow1e ~ · przena bezrobotnych od godz. 10-12 z wyjątkiem nie~ Iznaczeniem na pomoc zimową ~
Urządzona w dniu 19 grudnia dziel i świąt.
dla bezrobotnych .
Nad program najnowsze aktualności
1937 r. staraniem Sekcji Finan• • ••
W okresie od dnia 3 lutego
Początek o g . 5 pp, w. niedziele i świąta o godz, 3 po poł.
sow6j Powiatowe~o Obywatel- eo dn. 3 marca tegoż roku zain Wieczerza w1gd11na
skiego Komitetu Zimowej Podla WieźniÓW
mocy Bezrobotnym w Piotrko- teresowani mogą zgłaszać do ZaN fi / h t
rządu Miejskiego w Piotrkowie
kolęd, oraz o godz. 18.50 konwie Tryb zbiórka uliczna pod wnioski dotyczące wymienionego
a a ac e eru.
Z inicjatywy Naczelnika WięOrkiestry Polskiego Radia
cert
hasłem ,.GWIAZDKA" dla dziewyżej ogólnego planu zabudowania I zienia Piotrkowskiego p. franWigilja w muzyce radiowej
dyrekcją G. Fitelberga z
pod
ci bezrobotnych, przyniosła do- m. Piotrkowa.
ciszka Gielniewsk!ego urządzo
Cały program piątkowy Pol- udziałem śpiewaczek: Tatiany
chód w sumie zł. 782.92.
na zostanie w dniu 24 om. o
PREZYDENT MT.ASTA.
godzinie 15 wieczerza wigilijna skiego Radia stoi pod znakiem Nolier-Mazurkiewiczowej i Anieli
. Podziekowanie
Pię'. ; ny zwy- radosnego i podniosłego święta Szlemińskiej oraz chóru Pol(-) Stefan Fi szer. dla więźniów. Wszystkim Przedstawicielom
czaj tradycyjnego łamania się Bożego Narodzenia. Kolędy, skiego Radia. Koncert ten zapastorałki, opowieści o Naro- powiada się tymbardziej intereMiejscowego Społeczeństwa, opłatkiem nakazuje i w szarych
którzy brali łask. udział w zbiór- W knajpach kradną murach odosobnienia wspomnić dzeniu Pańskim, są tematem sująco, że po raz pierwszy w
ce ulicznej pod hasłem: „Gwiazdminione chwile w imię zasad licznych audycji muzycznych radio wykonane zostaną w jego
Już o ramach Wiechowicza
„ PastoW dniu 21 bm na szkodę Ka- Chrystusowych: „Miłości i Prze- tego dnia radiowego.
ka dla dzieci bezrobotnych" ugodz. 15.45 śpiewanie kolęd roz- rałki", jak też utwory komporządzonej w dniu 19 grudnia br. puścińskiego Józefa, zam. w baczenia" .
poczną: c.hór łódzki „Zjedno- zytorów obcych jak Maurice
Powiatowy Obywatelski Komi · Piotrkowie, przy ul. Starowarczenie" i orkiestra pod dyrekcją Delage'a „Noc Bożego Narotet Zimowej Pomocy Bezrobot- szawskiej nr. 17 skradziono w
A. Charuby. Niedługo po tym, dzenia" i również jako pierwsz :;
nym w Piotrkowie. Tryb. składa restauracji przy tejże ulicy palpo stuchowisku regionalnym wykonanie G. Scotta „ Uwerto, wartości 60 zł.
serdeczne podziękowanie.
„ Pana Jezusowa Kolęda", nada tura na Boie Narodzenie". Obie
Lwów na fali ogólnopolskiej o solistki koncertu odśpiewają
godz. 16 40 Suitę kólendową fr. polskie i obce kolędy, w tym
Rylinga w wykonaniu Tria Sa- kolędy stare hiszpańskie, burlonowego. Godzina 17.:50 przy- gundzkie, włoskie i alzackie.
niesie koncert fortepianowy pod Audycja słowno - muzyczna S.
hasłem „Boźe Narodzenie" w Roy'a z Poznania, pt. „U braci
muzyce w fortepianowej w wy- Słowian po kolędzie" zapozna
- konaniu pianisty Aleksandra radiosłuchaczy z kolędami sło
Brachockiego; bezpośrednio po wackimi, słoweńskimi, ·dalmaDo nabycia w handlach win i wódek
audycji usły5zą radiosłucha tyńskimi, serbskimi i bułgarski
tej
oraz w restauracjach i piwiarniach
cze "kolędową opowieść " , zło mi i zakończy w ten sposób
~~>--=.ci~:.AAVUC6o.~~~~~+~C<.N+A>Ccl,~+~~+~~~ żoną ze z radiofonizowanych muzyczny program Wigilii.
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Zatrudnij bezrobotnego 1

OKOCIM

Dzierży pierwszeństwo wśród

polskich" piw

Pomor zimowa

.A<>dnych, zziębłych ludzi tłum
.Naka.mLć bym chcióła
I przyodziać ~ ciepły strój
Zmarznięte ich• ciała.
Chciałabym im wszystko dać,
Czego im potrzeba:
Ciepłą szatę, węgla garść,
Dużą krom'.tę chleba.
Choć bogatsza jestem
Niż roku zeszłego Wszystko m:iło, gdy się chce
Opatrzyć każdego••

clzi'-

-

W tym sęk1 by łyczlłwie nas
Przyjęła ulica •
Wreszcie śę zetknęliśmy
Z tłumem zwykłych ludzi.
Ach, niejedną mądrą myśl
·.
Taki kontakt budził
Sukces Rządu wielki był,
Ba, po prostu rzadki!
A możeby właśnie tak
Pobiuać podatki?

Stelan Odnowiciel

I

A teraz patrzcie: każda ulica
Nie było mnie, to była puszcza,
Lśni, fak posadzka gładka.
Gąszcz straszny i bagniska.
Na Nowym świecie pod Kopernikiem A kwiatki kwitną bez przerwyr U.,
I Jesienią, latem, wiosną.
Wilk krwawym ślepiem błyskał.
Zbóje chodzili z uożami w zębach,' A nowe domy, gm'.lchv wspaniałe
1 Niby na drożdiach rosną.
Nie było nitcWe kwiatka.

Udekorouranr

Milii1trf1 w~e kwe1lat,e

Japonia nie wofufe,
wojska z ChiJl Europa lą podziwia
Za len szlachetny czyn.
W Hisznanil ""'·.Sl. Franco

Cohaęła

Rządowi podał dłoń

leci, leci deszcz medall
Z U:ebieskielfo stropu.
Nie było już takiel pluchy
Chyba od potopu.
M6wi4 ludzie: cóż nam pnyfdsfe

Z fakfm gestem wyf§ć
Jak ułożyć lica 7

a.a hriat,

Z błyszczących meclalł7

Zróbcie nam medale z az:JDld.
Dędziem zajadali!

I rosną bujne zboża
Tam, gdzie szczękr'" bro6.
A w Niemcz~ch obvwatel
Smarufe masłem chleb.
W Sowietach - tycie rt:fskłe
I terror wziął fuż w IPb.
l.agod.ny ~·~1'" W't'dał
Kodeksy łagodnych pr&W"
,,Jeżeli kto zawinił,
To go do kąta staw,
Albo daj linią w łapę Oto najsroższa z kar.
Niechał !ut nikt D!e m6wł,
ż:m fest czerwony earl"
W Polsce dobrobyt kwitnie,
Panuje zgoda, ład.
$wiat ma przed sobą wiele
Szczęśliwych, p!ęknych laL
Oto s4 przepowiednie
Maga, co wszystko wieAch, co też Ja mówiłem?
P<>myłkał Nie taki Niel
Kula się przekręciła Do diabla, pal to szdćł
Trzeba więc hrać odwrotnJ,
Całej

tej wróżby treść-

Pie~na

11 "

::.~~ •• l&"':Le-'

~-

H'scllodnla qraada
JAPO~CZYK
byłbym nie · przypuszczał.
że ten Chińczyk talU frajer -

Nitdy

Po kolei wszystkie miasta
I bogactwa ml oddaje.
Widzę, iem fest bardzo dzłelny,
że '!DOCa.rnym festem chłopem.
Chiny schrupię na śniadanie,
A na obiad - Europę.
Bombardować cudze statki
To najwiękna z moich uciech.
I Ameryka się oburza,
A fa kiwam palcem w bucłe.

CłłmCZYK

Lol mnie Japończyk w skórę
I powiada, że tak trzeba,
Skoro każe mu to robić
Cesarz, co jest synem nieba.

para z Monte Carla

... '
łe nie ma wofn7
I tak mi to wbija srodze,
Że zapewne Już niebawem
Z tym poglądem się poiz~
M6wł

ml,

Okreg Centralnr
Niedawno wystaw11 "''
przed światem.
Owszem, dobry lo był czas,
ZĄrobilem na tym.
Gdy n.adszcclł wyslawy lues,
Turystów gromada
Do domów rozpierzchła się,
Z mych atrakcji rada.
Ter;oz muszę myśleć mów,
Czym tu ściągnąć gości,
Jakie sprezentować im
Nowe niezwykłoścL
Błyaąłcm

Chciałem więc ubawić świat

Pajacyków zgri:.ję,
Co w podziemiach kryją
I proch zajadają.
Długo Kagulardów tych
Znosiłem zabawki,
AIA s:ę sprzykrzyły ml
Ich nielzc!ne sprawki.
Wieżę Eiłłla banda ta

się

.Zniszczyć uradziła,
A u Francji wsadzić tron
Księcia Rodziwiłła.
Mus!ałem pomyśleć więc

O atukcji nowej.
Po maki chwileczce fai
PrMysł był gotowy,
WllJDI>ir, l<..rew i zgrozy clreszc:z Oto cnś dla tłumu.
Wclc'm~.nnt H'.stońa ta
Naroh'. ła snimu.
Oc:h, .emacji wielki wór

Mam Jeszcze w zapasie.
Pokażę

le

światu teł,

Lecz po pewnym czaste.

Był

Starosta

raz sobie starosta

Strasznie, strasznie pocachry,
Cichuteńki. łagodny

I n.a forsę nie chciwy.
Tylko ciągle się bard.ZD
Dziwowali ludziska,
Skąd, a licha, stuosta
Tyle forsy wyciska?
DezrobotnJ w powiecie,
Coś szeptali, że giną
Grosze, które przeznacza
Rząd ich biednym rodzinom.
Nie starosta był winien,
Ale jego kieszenie,
Z których forsa płvnęła
Nieustannym strum!eniem.
Gdy starosta zrozum'ał,
że nie dobre to wcale,
Buchalterię założył,
już w krymhale.

Ale„,

Jasnovfdz

W

blvszcz"tcą szklaną kulę

Ulkw:ł:mi bystry wzrok
I w:dzę, co na mecie

Wydany

się

za rok. _;

MICHAś
można zawsze
Zdobyć huk pieniędzy,
Dlatego tu z ukochaną
Przybyłem czym prędzej,
W Polsce p.o:rostały plotki
I długi nie mde
I policja, co mnie próżno
Szuka w kraju całym.
Służba moja głodna chodzi,

W Monte Carlo

Biedna i obdarta.
Cóż poradzę? Forsy nłe ma,
Gdy nie idzie karta.
że wybrllła mnie na męia
Uroeza dz'ewczyna,
Zfości się i pieni ciągle
Cala ma rodzina,

śmieją się, żem zgolił brodę.

W tym przyczyna cał:i, ·
że broda mj w cefowanlu

B!w'd.zo

J)l'zeszkadzała.

Jedna rzecz mnie niepokoi
I dodaje trwogi
Że po stracie swojeJ br'c.dy
Mogę zyskać - rogi.
żANETKA
Wypytuję się każdego,
Kto tylko się zdarzy:
,,Powiedz, czy z książęcą mitrą
Będzie ml do twarzy?"
Myślę, że tak. Gdy zostanę
żoną księcia pana,
Za perłę arystokracji
Winnam być uznana.
Jdliby się okazało,

Że Michaś zawodt.i,
To powiozę go do Wiednia,
Niech się tam odmłodzi.
A jeżeli go przypadkiem
Odmłodzą za dużo,
P.Ąc1~i e i;:~ę z myt!l synkiem b<l-wil
W berka JUl oodwórzu.

Tam, gdzie Jeszcze przed rokfena
Zieleniała

trawa,
rozbrzmiewa stuk młotów.
Twórczej pracy wrzawa.
Niby grzyby po deszczv,
Rosną fabryk mury
I kominy potężne
Wznosz11 się pod chmury.
Będzie praca dla ludzi,
Dla setek, tysięcy!
BędŻie domów i fabryk
W kraju coraz więcej!
Zapłoną nowe światła światł a, co nie Jlasnąl
Po~odzeni , zhrtani
Pójdziem w przyszloś6 iuDll

Dziś

Str. 10.

I

Na godzinę przed wieczornicą
na twarzach tych chłopców wiTi;ybunalskiego o tym, jak to dać było zrozumiałe podenerbrać orlacka spędza czas w wowanie przed I wieczornicą.
świetlicy orlackiej przy Związku O godz. 6-ej już poczęła na· pełniać się świetlica gośćmi.
Strzeleckim.
Dziś znowu skorzystaliśmy z Wszystkie miejsca zajęte. Orlę·
uprzejmości Redaktora „Dzien- ta• otoczyli w około !ognisko.
nika Piotrk." który jako dzien- Jeszcze chwilę zwlekalą z roznikarz doskonale rozumie naj- poczęciem. O godz. 6.30 wymłodszych strzelców i pozwolił łączono radio i orlęta „Brygazająć nam kącik na kroni~ę dą" rozpoczęli ognisko. Po tym
orlacką na łamach swego pis- zaśpiewali „Płonie ognisko".
ma. by móc informować tych Kierownik ob. Bryłko wygłosił
obywateli, którzy rzadko albo gawędę na temat „Orlęta''.
Dobrym deklamatorem okawca le nie mają możności styzał się najmłodszy z pośród
kać się z „orlętami".
Pełniąc zaszczytne obowiązki orląt ob . Bitnerowicz. Ładnie
d
I '
b
.
hufcowego, l na proś ę „or ąt' wypowie zieł wiersz „Orlątko",
pragnę by społeczeństwo wie- którym wzbudził ogólny zachdziało o ważniejszych przeja- wyt. Następnie orlęta odśpiewały szereg piosenek. Poczym
wach naszego hufca.
•b
D ziś c h· ciat ym napisać o wie- 'program przesunął się do częśczornicy orlackiej która odbyła ci wesołej. Dowcipny monolog
się w lokalu Związku Strzelec- wygłosił ob. Rajkowski. Piękkiego W niedzielę 19 grudnia ny dialog „Jak brzydko 1' est
k
ł d
· d
br. J uz o po u nia grup i kłamać obywatele" odtworzyli
„orląt'' krzątaly się w świetlicy ob. Morawski i Tkacz. Wresz·
- jedni szykowali ławy i krze- cie na zakończenie wystąpił
sła dla gości, słabsi przerabiali z dowcipnie ułożonymi ogło·
· l b
o przecież muszą szeniami ob. Skibiński, wywoma t er1a1,
okazać gościom i starszym ob. łując bomby śmiechu. Tak wystrzel~om, ie potra~ią być arna- czerpując punkty programu nastąpiły monologi obywateli: Martorami - aktorami.
Podawaliśmy swego czasu do
wiadomości obywateli Grodu

I
I
Les-

cplewicza, Rajkowskiego,
kiego. Na specjalne uznanie
zasłużył monolog ob. Leskiego
wypowiedziany typowo po wiejsku p.t. p. t. „Wojtek Gomuła"
- wywołujący huragany śmiechu umiejętnym wypowiedzeniem oraz Miele innych „sztubackich" kawałów. Bogaty prohymnem
zakończono
gram
strzeleckim.
Obwieszczenie
Dowodem, że orlęta stanęły
na wysokości zadania w urząnieruChOmOŚCi
dzeniu wieczornicy były roześSygnatura 431/37.
miane b uiie naszyc h gości.
Komornik Sądu Grodzkiego w Piotr·
„Orlęta" potrafiły wspólnie
z kierownictwem hufca wytwo- kowie rewiru il=go, Adam Krotliński,
rz·~ć miłą atmosferę i zdrowy mający kancelarję w Piotrkowie ul. Al.
3=go Maja Nr. 14 na podstawie art. 676
l•
h1
umor,_ pozwo i1Y zapomnieć i 679 k. p. c. podaje do publicznej wia=
domości, że dnia ::Il stycznia 1938 r. o
o codziennych troskach.
8, Sądu
so- godz. 10 w sali posiedzeń nr.
Wytrwale nie szczędząc
k . Grodzkiego w Piotrkowie odbędzie się
. .
l
d
b'
~e tru u or ~ta JUZ szy u~'! j sprzedaż w drodze publicznego prze·
ciekawy materiał by rozwesehc targg należącej do dłużnika Adama
i skrócić zimowe wieczory Majczyka nieruchomości miejskiej po=
przy ul. Lima•
swym gościom ob. strzelczy- łożonej w Piotrkowie
nowskiego nr. 7,mającej urządzoną księ•
ł d
.
1 '
·
morn. ~trze com . 1. w1a zo~ gę hipoteczną w dziale hipotecznym
strzeleckim, dumm, ze potrafią przy Sądzie Grodzkim w Piotrkowie
wywołać uśmiech w tych, któ- (Rep, hip. 972), składającej się z placu
kwadratowych
rzy za ich wątłe jeszcze ramio· 0 powierzni 6 300 łokci
b oraz wzniesionych na nim budynków
. .
'd
na 1 ą w, ~apasy z zyc1em , ,Y szczegółowo podanych w protokóle opi·
wywalczyc Im lepszą przyszłoi;c ! su, sporządzonym, dnia Jl czerwca 1937
Nieruchomość oszacowana została
Sk" . , .
H
na suwę zł. 4.8.ooo, cena zaś wywołania
ibmski.
enryk

0 liCyf8CJ'i

wynosi

zł

32.000 czyli

2/3 sumy osza•

cowania.
Przystępujący

do przetargu

No faf!!E_b eteru.
Do piewszej w nocy w okresie
światecznym nadawane będą
audycje radiowe
W okresie świąt Bożego Narodzenia program radiowy nie
tylko wzbogacony został o róż
norodność i atrakcyjność audycji, ale równieź przedłożone
nadawania
godziny
zostały
audycji.
Zarówno Warszawa, jak i rozgłośnie regionalne nadawać bę
dą do godz. 1.00 w nocy. W
dniu wigilijnym od godz. 23.45
do 1.00 transmitowana będzie
Pasterka z 500-letniego koś
ciółka wiejskiego w Kaźmierzu
w Poznańskim, zaś w pierwszy
i drugi dzień świąt od godz.
11.00 muzyka taneczna. (CPC)

obowią•

Polski Biały Krzyż radiofonizuj· e

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ii'!E~!E~ zany jest złożyć rękojmię w wysokości
zł.

4.800.
świetlice
Rękojmię należy złożyć w gofowiźnie
b •
t f ·
N
albo w takich papierach warfościowycli
ze ramu arząnim
a
os
a
bądź ksiażeczkach wkładowych inscy•
skosztować
Jeśli
łucji, w których wolno umieszczać fun= ! du Okręgowego PolskieflO Biadusze ·małołetnich. Papiery warfościo= łego Krzyża w Łodzi omówiona
we przyjęte będą w wartości trzech/ zostanie szeroko sprawa radiotk' h ' · tł' p
fo i ac··
czwarfych części ceny giełdowej.
wstąp
n Z Jl WS~ys IC SWl~ IC •
Przy licy-facji będą ztch0 .ąane usfa=
wowe warunki licytacyjne, o ile dodat= B. K., w ktorych spędzaJą czas
kowem publicznem obwieszczeniem nie żołnierze.
Wychodząc z założenia, że
będ~ podane do wiadomości warunki
. lk'
. t ~l~
radio
odbiornik
odmienne.
lJ?'
wy )eS
,
.
Prawa osób trzecich nie będą prze·
sw1ethpracy
sprzym1erzencem
wlasprzesądzenia
i
l't szkodą do licytacji
ności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, cowej -- Zarząd uchwalił zainI
jeżeli osoby te przed rozpoczęciem stalować we wszystkich świetlid'1 . .
przetargu nie złożą de ~u. że wniosły cach które dot d
„
. ą .ra .a .nia ma
'
powództwo o zwolnie1,.~ieruchomości .
. . ... _ _ .
.
__ 22±
lub jej części od egzekucji że uzyskały Ją nowe radioodb10rmk1 na teI
1 postanowienie właściwego sądu, naka- renie całego okr~gu. Instalacja
t yc h o db"1orn1'k'ow nastąpi· w o„
. zu3ące zaw1eszerue egzek uc3i.
I
tygodnia propaga d
W ~iągu .ostatnich .dwóch _tygodni kresie
ZAKŁAD STOLARSKO - TAPICERSKI
n Y
Ł d. .
hcyfaCJą wolno oglądać merucho= d"
N MEB L I
i M A GA
,
1przed
mość w dni powszednie od godziny 8 ra ta w o Zł między 6 a 13
; do 18, akta zaś postępowania egzeku· lutym 1938 r. Akcja Polskiego
Piotrków, ul. Sieradzka NQ 8 1-sze piętro.
cyji;-ego moż~a prze~lądać w sądzie ?ro• Białego Krzyża w zakresie radio•
dzkim w Piotrkowie ul. Słowackiego fonizacji kraju może być przy1
4
5
0
h
tk' h
dl
kł d
nr. • sala nr. ·
innyc
lC
a· wszys
ag em
Komornik
,
.
lk
t
·
·
d
h
d
1
(PCP)
·
meble, od naJ'tańszych
po eca na na c o zące sw1ę a wsze iego rodza.iu
GRZEGORZ JEŁŁAC2YC or amzacy).
OJ
do najwykwintniejszych, jako to: kredensy pokojowe i kuchenne, szafy,

z

chcesz
Lwowskich ciastek Zalewskiego,
do
dobrej kawy z kremem

AL
,,IT
u

sq przyczyną powstawania rót.

odbierają

apetyt,
materii.
Należy dbać o normalne fun.
· Ią dk a 1· k"1sze k
· zo
kcl'onow anie
przez regularne wypróżnienie.

nych chorób,

tworzą zła pr.zemianę

lłOl A

z G Ó R HA RG u
LAU ER A

DRA

stosuią się

przy obstrukcji,

normują trawienie, czyszczą la.

s1'ę tłuszczu.

dzl.ała1·ą

I

1

Uwaga !

I
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Dziś

i dni

następnych

film

napięcia

-

Marleną

Dietrich i Robertem Donat

----~~---V----·--....

Na_d p~og_i:m „. ·--· ~~tualności dnia
o godz. 5 pp, w

niedzielę

Za Redaktora i Wydawcę Leopold Kujawski
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GlOWY
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święta

·ROM A
{D&wn.

. --..,.

Nad program

o godz. 3 po

Kino Teatr

poł.

Nowości)

w Piotrkowie
Al. 3 Maja 11.

rr ub
6

1'

·ko~ejow~ na klasę
ono dowód
I na nazwisko I.:eszka Le-

bisza, Łaskawego znalazcę uprasza. się
o zwrot Piotrków, Aleja 3 Maja nr. 9 m. 3.

na wy·
ul. Ple49 m. 4. Stefania Gronek.
po~ady

•

...,., 6"'6AV

I

-----------ll!I
z
poszukuje
Gospodyni,' 1azd.
Piotrkow
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sensacji .i emocji

w · rolach głównych.
Rewelacja,
Fascynująca para kochanków. ·
Poc zątek

posili

ogrzeje zziębłego.

HRABINA WŁADINOW
z

j

wykonanie solidne i punktualne I

na pomoc · zimową -

·

.

bieliźniarki, trema, łoalety, łóżka stoły, !óżeczka dziecinne, fotele, krzesła otomany, k ozotkl, tapczany„ matcracr, krzesła wyścielane i t. p.
Posiadamy na składzie kompletne urządzenia gabinetów, sypialek,
salonów i t. p. Odpo\\iedzialnym osobom udzielamy kredytu.

Każdy dat~k

·
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MI L sz T A J N

J

głodnego

w Piotrkowie
pl. Niepodleg·
łości Nr. 2
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Ceny najniższe -

o •

,,AS''

R

zNANy

I

~M't4~

Kino Teatr

A

I'~

I
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••••••••••• ·

godnie i bezbolesnie, przeciw.
tworzen1·u
I
.
b t
.
wy d a Ia1ą su s ancie gni ne,
nie wywołują przyzwyczajenia. ,
Stosowane są również skutecz.
nie w cierpieniach wątroby,
nerek i pęcherza, kamicy

hiłciowej, reumałyźmie, arłre·
tyźmie, hemoroidach i otyłości.

BI L

waga •

I

rackiego

ŚWIĄTECZNY PROGRAM!
Najnowszy dramat sensacyjno-egzotyczny rozgrywający się pod palącym słońcem Sahary

RYCERZ·E PUSTYNI

Nad program: Kolorowa groteska „Swawolne Figle"
1

Początek

o godz. 5 pp, w niedziele i

święta

Na seansach po połud. ostatnie dni
Początek

o godz. 3 po

poł.

„ JA N OS I K"

o godzinie 12-ej i 1,30.

Józef Walecki Drukarnia Polska, Piotrków Słowackiego 23, tel. 10-

65·

