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na pierwsl~m posi~dlfniu radg 
c· 

WARSZAWA, 16 maja. '(pat) 
Kancelarja cywilna pana Pre
zydenta RzeczypospoJitej komu 
nikuje: 

Dziś o godz. 10 odbyło się na 
Zamku w obecnoścI pana Pre
r;ydenta zaprzysiężenie nowego 
rządu. 

Przysięgę złożyli: p. premjer 
gen. Sławoj - Składkowski ł 

wszyscy ministrowie, fi wyjąt

kiem p. ministra przemysłu i 
bandlu, nieobecnego w ""insza
wie. 

Następnie p. Prezydent Rze
czypospolitej przyjął na audjen 
cji p. ministra spraw zagranicl 
nych Becka. 

Bezpośrednio potem w prezy
. djum rady ministrów odbyło 

się posiedzenie rady gabineto
wej pod pI'zewodnictwem prem 
jera gen. Sławoj - Składkow

skiego z udziałem generalnego 
inspektora sił zbrojny)cb, gen 
dyw. IEdwarda Rydza - Smig
tego. 

Warsz. k.oresp. "Głosu PoraD 
nego telefonuJe: 

N a posiedzeniu rady gabinc
\owej generalny inspektor sJ 
zbro.lnych, gen. Rydz - Smigły! 

wygłosił przemówienie, będąct' 
zarysem programu działań DO. 
\Vego rządu. 

Jak słychać'w przemówieniu 
łem gen. Ry(lz - Śmigły podkrc·. 
ślił, że zadaniem nowego rządu 
jest przedewszysłkiem SKO~-. 

SOLIDOWANIE OBOZU PRO· 
RZĄDOWEGO z Jednej strony. 
z dl'ugiej zaś strony 
?RACE NAD ZLIKWIDOWA

NIEM BEZROBOCIA. 
Tekst przemówienia gen. Ry

dza - Śmigh'go nie będzie ofi· 
c,ialnie. ogłoszony, puda,jemy 
więc tylko to, co w charaJrł ~~ 

rze oddźw{(:ków pt'zNl1lsfałlJ s:<; 
do loży p!'asowcj i kół dzienuI · 
.karskid' 

Sprawa obsadzenia 
podsekretariatów SIanu 

Warsz. koresp. "Glos u Porao 
nego telefonuJe: 

Sprawa obsadzcnia podsekre 
łarj tówstanu w prezydjum ra 
(ly ministrów i minisłersłwit 

spraw zagranicznych będzie " 

P. woie 

najbliższym czasie załatwiona. jąć ma p. Roman, 
Pogłoski o dymisji wicemini· 

stra spraw wewnętrznych KA· 
\,vECIUEGO nie ołllJOwiadaj:l 

Jak mówią podsckl'cłal'Z sta 
nu w prezydjum rady mini
strów p. WACŁAW GRZYBOY. 
SKI prawdopodobnie obeJm!!! prawdzie. 
stanowisko drugi~go RP!ł;;\!kre- P. Kawecki wyjeżdża od ju
tarza s~auu w millislCl'słwie tra na urlop i w połowie ~ze.rw
spraw zagraJ\it'znycb. którr ob· ca wraca do urzędowania 

o a k ak 
Poeloski O Dominat:ji na Wlf:floinis.ra 
Wczorajszy "Wieczór 'Warszawski" podal wśród 110głosck o zmianach na stanowisk:łrh 

wiceminish'ów rówuicż nastętJUjącą wiadomość: 
"Na miejsce wicemiuish'a spraw wewnęh'znych p Raweckiego, który ma ustąpić, miano-

wany będzie prawdopodobnie WilCEMINISTRE~I p, HAUKE - NOWAK, DOTYCHCZASOWY 
WOJEWODA ŁÓDZKI"'. 

Z łódzkich sfeJ' oncjaln~cb potwierdzenia tej wiauIHllości dotychczas nie otrzymaliśmy. 
\'" związku z podjęciem poważnych Pl'ac i projektów dla Łodzi oraz z gOl'ącem zajęcit>m 

się sprawami województwa łódzkiego, jakie wykazuje stale p. ", ... jewoda Hauke - Nowak, można 
wnioskować, iż rozstałby się OIl niechętnie z piastowaną pl'zez siebie go(lnością, 

Bardzo uporczywie. krązą 

również pogłoski o mianowaniu 
na podsekretarz II stanu w pre
zyd.fum rady ministrów redak
tora "Kur.fcra Porannego"
WOJCIECHA STPICZYNSKiE. 
GO. 

Dyrektor biura prasowego 
prezydjum rady minisłróvr p, 
Okulicz, który uiedawno di\pte-
1'0 przeniósł się z ,,'i1na do War 
sza wy, ale jeszcze się nie. zain
stalował w stolicy, podobno _ w 
na,jbliższycb dniach powraca 
do Wilna. Sprawa obsadz"liia 
fltanowiska szef biura prasr.we
go prezyd,fum nie jest jeszczt'! 
zdecydowana. 

POiegnanie i powitani! 
Wal'sz. koresp. "Głosu Poran 

lego" telefonuje: 

W dniu wczol'ajszym odbyło 
ię w prezyri.,jum rady ministrów 

D e.p e S Z e do D. P r e m JB e r' a ')ożegnanie b, premjera Marja-
na Zyndram - Kościałkowskiego 

Zkolei odbyło się powitanie 

od Ifelonis_ów. POSIÓD j Ifoalorów lódzkit:h nowego premjera, gen. Felicjana 
Sławoj - Składkowskiego. 

W związku z objęciem szefo
stwa rządu przez p. gen. SławoJ. 
Składkowskiego w (loiu wczoraj 
szym wyszły z Łodzi dwie na
stępujące depcsze: 

"Lcgjoniści woje.wództwa łódz 
kiego ślą Ci panie pl'emjerze jak 
najserdeczniejsze życzenia i meI 
dują posłusznie, że w ofiarnej i 
karnej służbie dla państwa 

h'wać będą zawsze. Podpisali: 
_ en' 

(-) HAUKE - NOWAK 
wojcwoda łódzki, 

(-) GEN. LANGNEH, 
dowódca kOl'PUSU, 

* "w imieniu grupy senatOl'óW 
i posłów województwa łódzkie

go przesyłam najserdeczniejsze 
życzenia, zapewniając Cię, llanie 
premjerze, o naszem oddaniu i 
wiel'nej służbie dla państwa. 

(-) MARJAN WADOWSKI, 

I nu premjcrowi w imieniu włas
nem i podległych mi władz, u
rzę(lów, oraz społeczeństwa wo
Jewództwa łódzkil'go, wyrazy od 
dania i zapewnienie o gotowości 
do poniesienia największych trt 
dów i ofiar dla służby naszeg 
państwa". 

W ministerstwie spraw we
Wl1ętrznycb, wojskowycb, opie
ki społecznej i sprawiedliwości 

odbyły się pożegnania ustępują

(yeh ministrów i powitania no
Y/omianowanych. 

B. ministrowie 
W 81'S'l:. koresp. "Glo.sa Pl!) an 

nego" telefonuje: 
Córka byłego cesarza Z listy tzłonków gabinetu p. 

Karola l\Iarjana Zymlram - h.oś"hł-
wice.przewodniczący gl'up;y f.<owskiego do nowego rządu nie 

l czerwca senacko· poselskiej woje- przybyła do Wiednia ''lESzli ministl'owie: pp. ;,~acz-
b,· I wództwa łódzkiego. WIEDEŃ, 16 maja. (PAT).-- hiewicz, Michałowski j .Tasz· 

Z lerze Się nowy par a- * . Przyjechała do Wiednia ar 'y- czolł. 
ment francuski l W d' " . l księżna Adelajda, najstars:l.a 

. mu \'\czoraJszym p. WOJe- I córka b. cesarza Karola i ~io- ! Jak słychać, min. RUl'zide-
PARY:ż; 1b.5. (PAT) - Nowo- 'd ł'd k' Al k d H k . , I 

, . . "O a o z I e san er au c- I stra arcyks. Ottona. 'Yyslauła wiez uda.l-c si ... dłuższ:,' 'h'lo'p wy obrany parlament zbIerze S1E~ po N • _ . .. ",J 
raz' 1 d . i owak wysłał do p. premJera ona Jednak z poclagu w St. Pol Pocz,.'nkow'.'. _ Min. JtlC /("l;01t ' ,pIerwszy czerwca w rugI ~ . d' - ct· d~" d . .1 

rizień Zielonych Świątek Minister I i min. spraw wcwnęh'znycb gen. ~en, . g? zh,młę .ldaz ,fr-Od ! 'le ma przl'jdzic pl'awdopodo<'l1!C' nn 
F1alldill udał si<; na kilkullniowy l Sławoj - Składkowskiego depc- L przy.lcc. a a. o ·, I.C nla san o · <:! lłll'l'V, tur~, a min. Mitll'1hwsld 
w 'lOCZ I ł d' F .: I ś ' .. chodem, gdzLC zamIeszkała pry 

~ f "~Ile l: na pn u me ranCJI. I s:.;ę o tre CI nasł~pująceJ: walnie Adres arcvksięŻlieJ' trz"- (JbeJ'mie "t:Hlf,., isku ,! ; ~~H·7.a M-Zast-wuJe go Paul - Boneoar. ..,.. h • . . '. • J 

•• n .. am onol' zameldo,.ac pa- ,l1lany je.d w laJemmcy.. WlU:.cznel!O w Wal'szawic . 
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Resfauracja .. Cukiernia 
Codziennie o g. 6-ej pp. KONCERT. - Bufet obficie 
7,aopatrzony. - Pierwszorzędna kuchnia. - W razi(> 

pod faehowem kierown. Kazimierza Galusillskiego. deszczu - obm:;tronue werandy. 

• 
• y g biDeł aen. k \VI 

zwierciadle prasy VIIarSZB1AIS 
Pułkownikowska "Gazeta Pol' 

ska", która boczyła się na rząd 
premjera Kościałkowskiego, ra
dośnie wita premjera Sławoj -
Składkowskiego. Wyraża ona na 

zmiany leży nic w nazwj· no~ri rozwo.iu n&ll'a(}u w sjł~ 1 Hecka. J~jcl'ownictwo poJity- Poza Lem nominacja gen. Sla-
skach, lecz w faktic wysu · swego własnego państwa". Id gospodal'czcj również nie woj - Składkowskiego, zdaniem 
nięcia na czoło rządu żobtie- Konserwatywny "CZAS" pi- ; ulega zmianie, gd~'ż p. Kwiat dziennika, oznacza: 
rza w mundurze. To stwier- sze: kow~ki nadal za.jmo\\ ać bl;- Po pierwsze: zerwani c przeJ 
dzenie nietylko nie zaprzccza "Osoba nowcgo pl'Cmjel'a jcst dzic dot~'e1wzasowc stanowi- • 
ani nie pomniejsza hłdywidu gwa)'ancją, że o ża(ln~'m lm)'- sko ~tillistra skarbu i ,~'icc-l 'OLEC-ZDROJ 1 dzieję, że: . 

"powołanie rządu pod prze
wodnictwem gen. Sławoja o
czyści atmosfcl't: politycZJlą, 
która ostatnio nie była do
statecznie przejl'zysta". 

~llnośei gen. Sławoj - Skład- pI'emlel'a .iuspodai'ezc<1o". r' 
kowskiego - jednej z najpo Dr J Szrel-ber I . -al~u{i.?st ~Cza " dom~ga. si~ ZBAWIENIE DLA REUMATY~ 
pllJarniejszych postaci. Prze- enunCjaCjI od rząd\l. w kloreJ zo... KÓW i ARTRETYKÓW ~ 

Dziennik ten uważa, że: 
"pozostanie min. K wiatkow
skif>go na stanowiskn mini
sh'a skarbu i wicepremjera 
do spraw gospodal'czych po
zwala zarazem na stwierdze
nie, że odpowicdzialność 
główna za bieg polityki gospo 
darcze.i ciąży nadal na bar
kach p. min. Kwiatkowskie
go". 

Sanacyjno - radykalny "Kur
jer Poranny", uważany za pis
mo zbliżone do in pektoratu ge
neralnego, kładzie szczególny 
nacisk na 7adanie nowego rzą
du w dziedzinie 7,broje6. 

~;Nic można si~ rozbrajać, 
gdy wszysc~' kU.ią broń; ANI 
ZATAPIAĆ SIĘ W WAI.
KACH DOMOWYCH, GDY 
INNI SZUKAJĄ MOCY W. 
ZJEDNOCZENIU; ani otwie 
rac swych ziem dla penetra
cji ObCYC]1, gdy I)łyną one z 
zamysłów zdl'adzieckich; ani 
upajać się doktrynerstwem, 
gdy potężna dynamika prze
mian fOl'm życia zbiorowego 
woła o myśl nowatorską". 
Następnie "Kurjer Poranny" 

nformuje, że: 
"W TYCH WARUNKACHP. 
PREZYDENT RZPLITEJ 
WRAZ Z GEN. INSPEKTO
REM SIL ZBROJNYCH PO
STANOWILI WYJSĆ NA 
SPOTKANIE TYM NASTRO 

ciwnie, ono ją podkreśla, a I I stałyby 
mianowicie uwypukla jej in- CHIRURG ,~w sposób .iasn~' i wyraiJ1~' 
tegralną żolnierskość, jako ustalone wytycznc polityki 
podstawę stosnnku nowego powró(il l'ządu zarówno w dziedzinie 
rządu do pracy l'ządzenia, do -.t Arutow.-'ZA 9 wcwnęh'znej, .lak gospodal'-
państwa, do narodu". l'u U czej. Społeczeństwo chce wie 
Stąd "Kurjer Poranny" wysnuI p1Zyjmule od 2-:5 I od 5-7. dzieć, w .jakim kierunku zmie 

wa wniosek, precyzując go na- ------------- l'Zamy. Od usialenia wyraź-
sLępująco: sic na lewo nicnia mowy. - llych zasad polityki i konse· 

,,'MundUl' premjera jest zara- Upadają również koncepcje, kwcnłnego ich wykonywania 
zem symbolem programu no- lansowanc przez niektórc ko zależeć będzie zaufanic spo-
wego rządu. ła, by nowy rząd opl'Zeć na łeczeilstwa do nowcgo rzą-

Z tego symbolu wysnuty porozumieniu z opozycyjną 
bę(lzie niewątpliwie wątek lewicą. 
myśli prze~odniej i zakres Powołanie nil stanowisko 
zadań gabiuetu. pI'emjera i jednocześnie mi-

'Myśl ta prowadzić będzie nish'a slu'aw wewn~tf'lnych 
szlakiem troski o rozwój sil generała Sławoj - Składkow-
mOl'alnych i materjalnych skiego, długoletniego kicł'OW 
kraJu, zadania wyrastać bę- nika :M. S. ". ewn. w rządach 
dą ~ dążenia do konsolidacji Marszałka. świadczy, że zmia 
nal'odu dla zorganizowane,i na rządu została dokonanll 
pl'acy gospodarczej, kulturai głównie pod kątem widzenia 
nej i wychowawczej. zal'adzenin i rozwiązania 

Mnndur ten przynosi za- trudności wewnętrznych, a 
powiedź WZMOCNIENIA DY przedewszystkiem USPOKO-
SCYPLINY WOBEC ŹYWIO JENIA KRAJU I NIEDO-/ 
ŁÓW NIESFORNYCH i wo- PUSZCZENIA DO .JAKICH-
bec macher6w politycznycb, KOIJWIEK DALSZYCH ROZ 
a to celem uchylenia czynni- RUCHÓW. Jak to było do \ 
ków niepokoju, pozbawiają- przcwidz(,l\ia, kierownictwo 
cych obywateli poczucia bez- \ polityki zagranicznej pozos\a 
piec7,cństwa l wiary 'zdoI- ! nie nadaj w rękach ministra 

du". 
J naczej na osobę premjera za· 

palruje się endecld "GO. 'lEC 
WARSZAWSKI". pisząc: 

"Gen. Sławoj - Skladkowski 
pod.iął się, oprócz pl'cmjero
stwa, kierownictwa minister
stwem spraw wewnętl'znych. 
.JEST TO WZIĘCIE PRZEZ 
NIEGO ODPOWIEDZIALNO 
ŚCI ZA STAN BEZPIECZEŃ 
STW A W PAŃSTWIE. Po-
nieważ ta decyzja zbiega się 
z pogłoskami o dymisJi p. Ka 
wcckicgo, dołycJlCzasowego 
wiccmiuish'a spJ'aw we
wnętrznych, więc jasne jest, 
że decydującym czynnikiem 
w sprawach w('wn~trzllycll 
będżic wola nowego pl'cm
jcra". 

Rząd pojednania wewnelrznego 
Prasa zagraniczna o gabinecie generała Składkowskiego 

JOM i wysuuąć dla przetwo- .'Varsz. koresp. "Głosu Poran- obozu rządowego. l nych, który porzucił stanowisko 
rzenia ich w czyn, najszerszą n.ego" telefonuje: Prasa podkreśla, że , .... dziedzi obserwatora życia w państwie, 
i uajobjekływniejszą płatfor Zmiana gabinetu w Polsce wy nie gospodarczej i socjalnej roz- wskazując na gen. Składkow-

I mę konsolidacyjną. Istota do wołała duże zainteresowanie j bieżności idą dosyć daleko, a u- skiego, jako na swego męża za
konanej w dniu wezol'ajszym komenlarze w prasie zagranicz sunięcie ich będzie stanowiło ufania w sprawowaniu władzy. 

.Qł)~'~.~"'+G~""""" nej. główne zadanie rządu. Podane przez nas wyżej ",ja-

C R " · Prasa austrjacka podkreśla, Również i prasa czeskosło- dOl11Ości o przebiegu pierwszej zaroe oze .ie rząd gen. Składkowskiego m~ wacka daje wyraz przekonaniu, rady gabinetowej Lemu poglądo-
. podjąć wysiłki w celu położenia że gabinet gen. Skłaukowskie~o wi rzeczy".iście odpowiadają. 

kresn walkom wcwnęłrzllyn po jest wynikiem kompromisu po· Prasa berlińska z zadowolc· 
między poszczególnemi grupami między czynnikami dccydu.iący- niem podkreśla pozostanie mi

LILJAN HARVEY 
WILLY FRITSCH 

Xa.inowsze kreacje artystów, 
których sława wyniosła 

na saczyt popularności 

Z PI {ASY. I 
LTLJAN HAR VEY T,i.· b.da 

jeszcze nigdy t.ak ś"'ietna, jak w 
tym filmie. Z tragiczną lllasb 
ogromnie jest jej do twarzy, w roli 
dramatycznej czuje sir: daleko le o 
piej, niż w rolach rozba wioll~'eh ba 
letnie. WILLY FRITSCH był łÓW
nici zmieniony nie do pozr.auia I 

na korzyść. 

:\"ajbliższy przebÓj kina 

.. Rialio·· 

i osobistościami w obozic rządo- mi w Polsce. nistra Becka w gabinecie i uw a
wym. Premjer Sklallkowski może ża, że gabinet ma na celu wzmoc 

Będzie on w pewllej mierze być uważany za mandatar.iusza nienie reżymu rządowego w 
gabinctcm pojednania wewnątrz generalnego hlS])ektora sil zbroj Polsce. 

'"'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''11'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"""""""''''''''''''''''''1"1'''"11'''"1''''11'''''''''''''1"11''1'''''''''"'''' 
= = 

DOMINIUM KLĘK 

bUKSUSOWY PEnSJ nAT 
W NAJZDROWSZEJ OKOLICY ŁODZI 
zaopatrzony we wszelki nOWOClzesnv komfort. 
Ciepła i zimna woda w katdym pokoju. 
Łazienki, kanalizacja, cent.r. ogrz" elektrycIność. 
Duże pokoje % tarasami. Hall, salony, weT~ncly. 

P4DH lRll'Dllf510·1'I01ł60Wl'! 
KUCHNIA WVKWINTNA •• NA ŻĄDANIE DJETETYCZNA 
STAlA OPIEKA LEKARSKA NA MIEJSCU 

- Zarląd fachowy. - Telefon pnył~c:lony do sieci miejskiej. - Garaże -
Informacje i sgłoszenla na miejscu u p. Ireny Hallerowej. Telefon: t6di, 128·50. 

OTWARCIE W SOBOTĘ, DN. 23 B. M. • 

.... ' @ _. 

~en. Rydza-Śmigłego, następ
cy ś. p. Marsz. Piłsudskiego 
IU\ stanowisku gen. inspekto 
l'a at'mji~ z dotychczasową 
takłyką h'zym3nia się zdale
ka od spraw POLITYCZ 
l\ryCH. Gen. Sławoj - Skład
kowski pl'zychodzi na słano
wisko prcmjel'a, niewątpli
wie jako mąż zaufania i wy
konawca polityki nietylko Ił. 
Prezydenta alc takżc genera
Ja Rydza-Śmigłego. Wybór 
gen. Sławo.i- Składkowskiego 
tłomaczymy sobie chęcią znn 
lezienia osobistości nie obar
ezoneJ ciężarem własne .• do
ktryny, a gotowe.i i przygo
towanej do całkowitego wy
pełniania programu obu de
cydujących czynników. No
wy rząd prawdopodobuie nie 
ma być ani rządem "pułkow
nikowskim", ani "naprawiae 
kim" lecz RZĄDEM PREZY
DENTA I GENEllALI -EGO 
INSPEKTORA". 

Po drugie. Nominacja gen. 
Sławoj - Składkowskiego, ja
ko człowieka "silu ej r~ki" o
znaczać ma. zapewne dąż
noŚć do prowadzenia t. zw. 
zdecydowanej poIlłyki admi
nistracyjnej. Jak wiadomo z 
nazwiskiem gen. Składko,,"· 
kowskiego łączą się takie fak 
ty jak wybory w roku 1930, 
pacyfikacja, Brześć. 

Po trzecie. Now~- rząd, z 
gcnerałem na czele ma by .. 
rządem przygotowania obro< 
ny narodowł~j". 
"'edług "Naszego Przeglądu'" 

nowy rząd jest rzącl<,m silnej rę
ki: 

"W' sferath lJOlitycznych 
zwraca.ią uwagę, %c dopiero 
ministrowi Spl'8W wewnętrz
nych S1iłndkowskiemu Wf' 

współprnc~' z mil islrem Spl'lt 
wiedliwości uda lii~ zl'ealizo
wać zapowiedzi ministra 
spraw wewllętrzn~'ch Raezkie 
wiczn o zwalczaniu hezwzglę 
dnem komunistów i skraj
nych grup obozu prawico
w('go". 

fiAl 
w kni(]ym warsztacie rzemje~llIiezylll 

jest na,jniezbędniej 'zym materjlt· 
lem palnym. 

Szczyl wygody i taniości. 
Specjalnie do,I~:?:alle do potrzeb 

rzemiosJa zniżko,,"'" ceny gazu. umo
żliwiają instalowanie gazu w każdem 
nawel najmniejszcm przedsiębiorstwit' 
rzemie.ślniczcm. 

Informacji udziela hezplatnic Ga
zownia Miejska w Łodzi, uli('~ Targo
wa nr. 18, tel. 195-85, lub sklep Ga
zowni ul. Piotrkowska Nr. 40, teli'fon 
121-08. 

INSTALAC.m ł\A RATY. 

~IOSKWA, 13 maja. (PAT). 
Przed miesiącem zosiala oL war-

\ 

ta w ~losk\Yie fabryka zabawek 
na choil1k~. Fabryka ~aanga~o 
wała slar~'ch majstrów, ldóny 

. dawniej zajmowali sit: łemi wy· 
,0JJl\m1. Je' zcze w Iym roku 

l 
fabryka zamierza wyproduko 
wać r.abawek przeszło za mi! · 
ion rub.1i. 
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"ZA 2~jal~~~~~ S 
Ed d B KSLtlJnER za zamachy na sklepy żydowskie w Kielcach 

azanit! ił!rorgslów 
J!!IDL n_~ l h.'lELCE, 16.5. (PAT) - Dziś SIĘCY WIĘZIENIA, pozostali 

SIENKIEWIC7,A 79, tel.141-79 

Zajścia 
antyżydowskie 

w S. G, G. W. 
Z 'Yarszawy donoszą: 
Na pierwszym roku stud,jt'lW 

w Szkole Głównej Gosp. WIe.: 
skiego doszło wczoraj do no· 
wych zajść antyżydowskiclI na 
tle zajmowania miejsc p!'~e ·t 
studentów żydów, którym wy 
znaczono osobne ławki. 

Zajścia zlikwidował rektor u
czelni. 

PISZCZANY 
- REUMATYZ:lf, 

o\RTRETYZM, ISCHIAS 

DLA POLAKÓW 

w sądzie okręgowym w Kielcarh oskarżeni w liczbie 5-ciu zostali u
zapadł wyrok, w trwającym od kil· niewinnieni. 
ku dni procl'sie o zamachy terory- Sąd uznał skazanych winnymi 
styczne na sklepy żydowskie oraz niszczenia mienia ludności żydow
o przynależnośc kilku człon;';ów !'Idej, a uwolnił ich od zarzutu co 
bojówki terorystycznej do O. N R. do pr7.ynależności do O. N. R. z po

Po przesłuchaniu kilkudziesięciu IVodu braku dostaiecznych dowo
~wiadków 7.apadł wyrok, mocą któ dów winy. 
re go sl.azani zostali: Juljan Pawlu- Co do 3 głównych oskarżonych 
Giński i Jan Michalski PO 6 l\1IE- prokurator zapowiedział apelację. 

Proces hitlerowców ŚlISkich 
rozpocznie się w koflcu maja 

'Varsz. koresp. "Głosu Po,all 
Ilego" telefonuje: 

Dowiadu.icmy sie, że p\'oces 
spiskowców bitlerowsld.'h nil 

Górnym Śląsku rO'llpOCZi.\Ti! się 

w końcu maja w KałowJe:łCli. 
Na lawie oskarżonych zasiqdzie 
119 osób. Proces potrwa t!zy tv 
godnie. 

Nieme, nagwalt buduia 
WYTWORNY t' t t· N d .. 001'1 POhSKI ar erje s ra eglczne w a renll 

N k h t • II! I WIEDEŃ, 16 maja. (Te1. \\'1.) prac nad budową 5 autostrarj, 
a warun ae amego ryeza 11 D' 'k' t' k' dk' kt' b d . . ł Kl' .. . Zlenm ' l aus r.lac ' le po -1'I'S - ore ę ą przecma y o 1)r}Ję 

Informacje l zapisy: Dyrekcja (Gl) - la ją, że w całej Nadl'enji gorącz i dochodziły do granicy fran· 
Warszawa, l\farszalkowska 31A, l' I • '. d . . ć . 

Telefon: 886-91 lWWO prowadzona Jest hu ('''',1 cuskleJ. Ponadto budowa SI~ . I dróg strategicznych. - Nil·I! :\.J będzie 10 szos przez Kolonj~ rio ................ ~.ma .. ~ ....... 
• ,nie ukry'..vają tego i korni.,;ar2 granicy Francji, a wres?cie "Cukier krze p!. .. ' rządowy Kolonji Diels OŚW;,H1 . czterotorowa linja kolejuwA 

A moina było tego 
uniknąć? 

B61 %ęt;'6w 'est przewcr!nJe 
następstwem n I e re g u I Cłrn e i 
lub niewłaścłweł łch pielę

gnacji. Zęby tylko wtedy bę· 
da zdrowe I piękne. Ideli 

przy oczyszczeni. usuwane 

'będo reszłłCI jedzenia, sprzy
łajoce powstawaniu bakteryj. 

Czyszczenie zębów Kalodon. 

łam - o~łaściwy sposób 

ich pielęgnacji. Łagodna pia-

na czyści gruntownie ' zęby. 

delikatna pasta poleruje emalię, a Sulfori ci !1;:'!s :l t skuteczn. 

zwatcza kamień nazębny ' I zapobiega. jego tworzeniv się. 

U"DgG! Wypr6bvjde nowy eliksir Kalodont, oszczę
dny w użyciu, ,koncentrowany, o wybitnych włas
no'clDch antyseptycznych. D u t y f I a k o n .d. 3.-

I • 
Mieszkańcy wsi Przełęcka, ,, \ rzył, że już przystąpiono do wzdłuż Renu do Diisseldorfu 

pow. dri~dowshlm, w liczb~ ki~u ! ~~~~~~~;.;~~j;,i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i 
osób stanęli przed sądem okręgo· I 
wym w Grudziądzu pod zarzutem· 
nielegalnego wyrobu cukru oraz 
powideI z buraków. Skazani wszy
e.cy zostali na kary po 1 tyg. aresz 
tu lub po 10 do 2i) zł. grzywny. 

rąiowoiki i woisko do al sl,n., 
Przed sądem matki ze łzami w 

oczach tłumaczyły się, że dlatego 
robiły syrop lub też marmoladę z 
buraków, ponieważ nie mają za co 
kupić cukru, a pragnęły dzieciom 
swoim dać coś do chleba. Smaro
'Wały więc im chleb powidłami z bil 
raków, jak również do słodzenia 
herbaty używały syropu 6uracza-

Po piątkowych demonstraciach panuie niepokój 

11 ego. 

JEROZOLlilIA, 16 maja. (Tel. 
wl.) - Z okazji proklamowania 
przez najwyższy komitet arab
ski nieposłuszeI'i.stwa cywilnego, 
odbyły się w dzielnicach arab
skich demonstracje, w czasie któ 
rych doszło do zaburzeń w Jaf
fie.-

Zostało zapowiedziane przyby i Jerozolimie na starein mieście, 
cle dalszych oddziałów wojska I wtem 1 na autobus żydowski.
angielskiego z Egiptu, a nawet Szkód niema. 
nowych dwuch krążoWItik.6w. 
,Według nieoficjalnych da-

nych w czasie piątkowych zajść 
w ,Jaffie zginęło 2 arab6w. a 25 HAlFA, 16 maja. (Tel. wł.) -
osób jest raunych. w: manifesta Arabowie podpalili 15 samo-

15 aul spłORe.o 

cji piątkowej wzięło udział 10 ty chod6w, w których przewożony 

D I ~ O l pIJn przy pocenIa pach od P O TlI sięcy arabów. W Jerozolimie w był dobytek emigrantów nie
l' proszek przy pocenIU n69 ciągu dnia. dzisiejszego ewakuo- , mieckich. Samochody wraz z ła 

----------------------- wano 900 zyd6w ze 8tarej dziel- , labamowana z,,'ullta nicy. Według informacji ze źró- dunkIem spłonęły. 
deł żydowskich w Akronie, zo- HisŁadruŁ zamierzało dać do 

Próba wYlIadzenia 
mostu 

JEROZOLIMA, 16 maja. (Tel. 
wł.) - Teroryści arabscy uli. 
wali wysadzić jeden & moat6w 
na .Jordanle. RZUCOlla bomba 
jednakże nie eksplodowała. 

Na różnych stacjach kokjo
wych obrzucono pocillgi p ... 'ttr 
skie kamieniami. Zniszczono 
wiele liZyb. Dwuch pasażerów 
odniosło lekkie rany. 

S,rla DOpiera arab6w spowodowana realizowaniem zysków stało rzekomo rannych 14 ara-
b , \~ T Atl'th b' dyspozycJ'i :.,zoferom wspomnia- DA ..... ASZEK 16 . (T"'l Panująca od kilku dni zwyżka W obrotach prywatnych notowa· OW.,~ l grupa ara ow u- lU , maja. op • 

papierów dywidendowych wczoraj 110: 7 pror. pożyczka stabilizacyj· siłowała podpalić jeden z budy n- nych samochodów 100 chalu- wł.) - Syryjski blok narodowy 
została zahamowana. Akcje · Sanku Ila 62 w płaceniu, 62.50 w żądaniu, ków. Policja rozpraszając pod- ców, którzyby strzegii transpor- proklamował na niedzielę strejk 
Polskiego utrzymały wprawd7.ie:3 proc. pożyczka Inwestycyjna I palacz~- .łcdn('go z nicb zaslrze- tu, lecz władze propozycji tej generalny, " celem wyrażenia 50-
kurs z onegdaJ' na poziomie 103 'VI' emisJ'i 65,50 - 68.50, 5 proc. łódz· lila, a 2 aresztowała. .. ł lidarności strejkującym arabolI' 

llle przy Ję y. . P " 
płaceniu, 105 w żądaniu, jednahże kie list.}' .zastawne serji X K. 47 - I'\aogół jednak dzień dzisiej- na terellle alestyny. 
pozostałe papiery dywidendowe na 48, 4 pror. pożyczka dolarowa - szy minął spokojnie, choć na- aEJa &3. 

rynku warszawskim posiadały ten- 51,50 -- 53, 3 proc. pożyczka budo strój wśród arabów jest w dal- N A R A T Y N A R A T Y 
dencję zniżkową. Według opinji sfer n·lana 24.50 - 25,50, Bank Polski szym ciągu bardzo naprężony. JIlpAra--u fOioAral.-"ZDI.P 
gieidowyclt, słabsza tendencja dla 103 - 105, 4 proc. pożyrzk:l inwe Hl... _ ~ ~ 
lIkcji pozostaje najprawdopodob- stycyjna 48,50 - 53,50, 3 proc. Bomb" które KODAK, WELT" i inne od 10 zł. miesięcznie 
niej w związku z realizowaniem premjowa pożyczh.a inwestycyjna I nie w,buchl, I G IMM.- KAMlEUSKI Piotrkowska 64 
I rzez publiczność papierów dywi- II emisji 65,50 - 68,50. 11\1 
dendowych. Na prywatn~m rynku Obroty na rynku prywatnym JEROZOLIMA, 16 maja. (Tel. tel. 206-26. 
łódzkim dla papierów procento- zwiększone nieco 4 proc. pożyczką wl.) - Demonstracja arabska w UWAGA: Futerały, błony i wywoływanIa grati •• 
wych panowała tendencja słabsza. dolarową, pozostalemi papierami ub. piątek pociągnęła za sobą a-
3 proc. premjowa pożyczh:a inw~· nieduże przy tendencji słabszej dla resztowania kilku agitatorów, M d - k - J -I 
styc'yjna II em. uległa zniżce o 50 'j proc. po·łyczki inwestycyjnej I l których przyłapano na kolporto an lU UO··· warownlil aDonl 
punktów, spacając do 65.50 w pla- II emisji i mocniejszej dla ·1 proc. waniu odezw o treści antyrządo- N - . . 
cenili, 68.50 w żądaniu. Dla 4 pr. pożyczki dolarowej. 3 proc. premjo I wcj. Oprócz wypadków w Jaffie l owy Incydent graniczny koło Nowokijowska 
pożyczki dolarowej panowała dal- wa potyczka inwestycyjna I emisji zanotowano w ciągu piątku jesz- TOKIO, 16 maja. (P.A.T.) - skie lotnictwo wojskowe w Mali 
sza tendencja mocniejsza przy zwięk ljlegl~ zniżce.o 25 pkt:, a 3 pr~c. 1 cze kil~a incydentów. W mieście ' Jak d0I?-0szą z Hsin-King, w na- dżuku?, 3), ut~zymać stałe garni 
szonych obrotach. Uległa ona zwy~ rremJ~~a ~?zyczka mwestycy~na \ arabsl\.lem ~ul ~{are.m ~zucono stępstwle narad, przeprowadzo- zony japonskle w Mandżukuo 
ce o 25 punktów, dochodząc do II emiSJI zolzkowała o 50 punktow. 6 bomb. Szkod mgdzlC me zano- nych z władzami tokijskiemi, ge- zamiast stosowanego dotychczas 
51.50 w płaceniu, 53 w żądaniu. 4 proc. pożyczka dolarowa Illegla towano. Połączenie telefoniczne nerał Itagaki postanowił: 1) zwię perjodycznego wycofywania po-

:!:wyżce o 25 punktów. Pozostałe między Tul Karem, a Nablus zo- kszvć japońskie siły wojskowe w szczególnych oddziałów i zast~-
ł'adna konfrabaWilda papiery /la łódzkim rynku kursów stało przerwane. Ma~dżukuo, poczynając od przy powania ich innemi, 4) wysła.~ 
\I .. nie zmieniły. Rzucono również 3 bomby ~/ szłego roku, 2) wzmocnić jap oń- miljon rodzin japońskich na ob

Gaz tru ! ący, czołgi 
i karabiny maszynowe 

N. - JORK, 16 maja. (PAT). 
Donoszą z Laredo w st. Texas, 
że aresztowano na granicy Mc
ksyku 4 kubaI1czyk6w, którzy u
siłowali przewieźć konlrabandq 
do Meksyku hroll i amunicję na 
2.000 osób. Aresztowania doko
nano po 3 tygodniach ohserwa · 
cji ze strony władz St. Zjedno
czonych i Meksyku. Skonfisko
wano: 2.000 karabinów. 2.000 
bagnetów, 6 małych czołgów , 26 
karabinów ma zynowych, 60 ka 
rahinów automatycznych, 100 li 
trów galU trn.i~c ('go , tysiące po
cisków i 3.000 granatów ręcz
nych. 

Sala Filharmo ji Tylko dwa występy snakom\tego orPl1inalnego 1:espołu argentyńskiego 
z wszechświatowej sławy królem tanga 

EDUAADO BlANCO tel. 213-84 

Oz,'Ś w ni edzielę dn. 17 
orazw poniedziałek 18 bm. 
o g-odz. ~.45 wiecz. 

na czele. 15 os6b nspolu. - W programie: Orkiestra, śpiew, jan i taniec, 
przyczem kaldego wiecloru całkowicie nowy program. 

.PolIostałe bilety sprzedaje kasa Filharmonji. 

Tnatr "ROlrnal'l'Q~[I'" t1e112e_~o5n • Ostatnie 5 dnI. Cen, znltone I JIlIł lł n JIl T" kier. art. 
l; U~;. Występy teatru liter.-art. ~,a K ~ M. Broderson 

Oli';, w niedzielę o god~. 4 pp, i 9 wiecz. tl W6JI. ID'--- .r,-SUłO" Retys. Sz. Dżigan 
pnebolow1 program p. n. tf .., I I' . i J. Szumacher _. ,-

C 
"'C! 

CENY ZNACZNIE 
ZNiżONE 

o gedz. 12 i 2 
DWA PORANKI 

ULGOWE 

TajemniCa czar· 
nugo POkOiu • GR. 

szar Mandżukuo w okresie naj
bliższych lat 20, oraz 5) pTzepro 
wadzić wytyczenie granicy so
wiecko - mandżurskiej dla n· 
niknięcia zatargów pogranicz
nych_ 

MOSKWA, 16 maja. (p ,\T,r
Agencja TASS. donosi: Patrol 
graniczny sowiecki w okolicach 
Nowokijewska w sile 5-ciu ludzi 
spostrzegł trzy grupy uzbrojo
nych japollczyków, liczące oko
ło 25 ludzi , które zbliżały się do 
granicy. 

Sposłrzegłsz,\' straż graniczną 
o;owiecką , .iapODll'zy(,~' ,·ozpOC7.c;
li ogiei'i. l, al'al~i il BWr z odl('~'ło~ci 
2-ch klm . s l l'lcJ ają c bez przerwy 
zbli ż yli s i<: na od! c ~lo~ć .i00 mp
trów od ~raniry, skąd w dal
szym ciągu strzelali z ukrycia 
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Wygasi dl i dolarowe 
Jak przerachowano należności w walucie St. Zjednoczonych? 
,WARSZAW A, 16 maja. -- Iz- dolal'ach zloty ch przekreśla 11a-' SLołeczny sąd okręgowy w lu 

ba pierwsza cywilna sądu naj- wet prawomocnc ugody, Z3war- tym 1934 roku przysądził 6.986 
wyższego opracowała zasadnicze te między wierzycielami i (uuż· dolarów złoLych na rzecz Banku 
ob zerne moLywy wyroku w pro nikami dla rozstrzygnięcia spo- polsko - amerykallskiego od 
cesie I) iJrZel'achowanic zobowią rów po spadku dolara powsLa· dwuch dłużników 'Velta i )'10<;z 
zań do1:l1'owych. 'Vyrok ten 1.1- łych przed ukazaniem się prze- kowskiego. Była to różnica po
znaje, że rozporządzenie Prezy- pisów waloryzacyjnych. między sumą 20.000 dolarów, po 
denta z 12 czerwca 1934 roku o Orzeczenie to wydal sąd z oka życzoną przez tych dłużników w 
przerachowaniu zobowiązań w zji następującego procesu: swoim czasie. a wartością 20.000 

Ja nie chcę, abyś się męczyło i-dener-' .. 
wowała, chcę, aby moja mamusia 
śmiała się i w dzień prania. Dlatego 
musisz używać do prania Radionu; 
jest on przecież taki łatwy w użyciu: 

wystarczy roz-, 
iiiiiiiii •• iiiiiiii ___ iiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiii__ dolarów w banknotach, które 

wpłacili oni na pokrycie długu. 

, ., .. 
puscrc go w Zl~ 

Przekazywanie pieniedzy 
dla studentów polskich w Gdańsku 

GDA?\'SK, 16 maja. (PAT.) -- wiednie zaświadczenia o imatry 
\V toku rozmów między komi- kulacji na tej uczelni, przyczem 
sarjatem generalnym H. P. a se- zaświadczenia te muszą być po
naLem gdal1skim, uzgodniono. twierdzone przez komisarjat ge
że dla akademików polskich, neralny Ił. P., w GdaIlsku. 
studjujących na politechnice Zaświadczenie to przesłane 

gdaóskiej przekazywać można być winno rodzicom studenta w 
z Polski do Gdrniska pieniąd7c Polsce, którzy w banl\U dewizo
do sumy 500 zł. miesięcznie.- wym . mogą na tej podstawie 0-

Studenci pol cy otrzymają od trzymać przekaz do Gdańska UJ 
. 11Idcllckich odpo- k\\'ol~' ilOO zł. miesięcznie. 

INO 
PREMJERA!! 

ULUBIENIOA MJLJONóW 

IL ANA 
- • '." .~ ~ ••• , • - ' •• ' '. • , I I • 

A VEV 
, ~,' ,. " \ ,~ . ..' 

. .;';s. ',: • ~ . .. ", ' • • '. ~ ..' " 

upaja tańcem, fascynuje grą, 
olśniewa śpiewem w filmie 

"zaproszenie do lalCa" 
Dziś 2 poranki 

I~ O ~r. 
Na pozostałe seanse ceny zniżone 
na okres letni -

Od zł. t.09 

Strony zawarły ugodę, przy
czem dłużnicy zobowiązali si~ 
pokryć różnicę w ratach, ale gdy 
ukazało się rozporządzenie o 
przerachowaniu zobowiązań, 
dłużnicy poczuli się pokrzyw
dzeni i zwrócili się do sądu. 

Sąd okręgowy uznał dług za 
wygasły, sąd apelacyjny stanął 
na innem stanowisku i orzekł, 
że nowozawarŁa ugoda obowią
zuje pomimo rozporządzenia Pre 
zydenta. Sprawa przeszła do są 
du najwyższego i w wyniku dala 
orzeczenie, które wyżej podaliś
my. Orzeczenie to będzie mialo I 
7.astosowanie (10 znacZlle.i liczby 
SpOl'ÓW i procesów w stosun-
kach handlowych. I 

nej wodzie, 15 
minut gotować 
bieliznę, ' pfu
kać najpierw w 
gorącej, potem . . 
·w zlmnel wo-
dzie - i bielizno 
będzie śnieżno
biała. 

Austria uznala --II n ksie -s 
~"eodziDDa konłerent:ja Siarhemb~rea z NUSIO' 

linim. - Rozbrojenie eimalst:hutzu 
I RZYM, 16. ma.ja. (P,. A • .T.) - 100 milJ·onów nJi. Przewidziana jest m. in. budo-

l Prasa donosI z Wiedma, ze rząd . wa siedmiu autostrad. Specjalna 
austrjacki uznać mial aneksję na roboty publiczne szosa połączyć ma Addis-Abebę 

'Abisynji przez WIochy. ,Włoskie W Abisynji. z portem Assab na morzu Czerwo-
ministerstwo prasy i propagan- RZYM 165 (PAT) _ Rada nem. . 
d • f 'e z'e wiadoDl0s'Ć ta ,. . Kolonu:aeJa wioska będzie opar-y In ormu.l , ' nadzorcza konsorcjum kredytowe-
nie została urzędowo potwier- bót bl' h h lii la na podstawie poszanowania pra 
dzona. go ro pu lcznyc uc wa a wa własności tubylców. W .eosle 

p~zekazać 100. mUJ. na finansowa' \ IIOdZłałU admłnłstraC)'Jofgo lIlaM' 
RZYM. 16 maja. lP. A. T.) _ me robót publicznych w AbtsynJł. , powstać w AbisynJł trzy guberna-

Mussolini pl'Z}' jął dziś ks. Star- Władze włoskie opracowały plan II torsŁwa: Addis· Abeba, Hatrar 1 
hemberga. Rozmowa uwala bU- gospodarcze) rekonstrukcji Abisy- Dżemma. 
sko dwie godziny. 

l ,WIEDEŃ, 16 maja. (PAT.) -
Rada ministrów uzupełni nieba
wem ustawę o froncie ojczyź

nianym. Kanclerz Schuschnigg 
zapowiedział utworzenie nowej 
milicji, poza którą żadna inna 
ochotnicza formacja, nie będzie 
miala prawa noszenia broni. 

Przywódcą milicji został mia
nowany wicekanclerz Baar-Ba
arenfels. 

PARYŻ, 16 maja. (PAT.)
Agencja Havasa donosi z Wied
nia: Oświadczenie ka.nclenR 
Schuschnigga o konieczności ska 
sowania wszystkich organizacji 
o charakterze wojskowym poza 
milicją uczyniło wielkie wraże
nie w kołach politycznych, które 
wczol'aj jeszcze nie oczekiwały 
tak szybkiej akcji ze strony kan 
clerza. Koła miarodajne przy
puszczają, iż rozbrojenie Hel· 
matschutzu i zhJłżonych forma
cji nastąpi prawdopodobnie 
wkrótce. 

KAMIa:nll: Z'ÓŁCIOWa: powitaj" wskutell slego funll'JonowlIllla wQtrob,' 
L L L Stolujcie zioła CHOLEKINAZA H. NlelJloJewsklego. 

Bronur, bezpłatnIe . Labor •• Cholekinaza- Waruawa, Now, SIlIlat 5 or" 
apt. I IIkł. api. 

Prezes Brrka u dziennikarz, 
Serdeczne pożegnanie w klubie sprawozdawców 

sejmowych 
'Varsz. koresp. "Głosu Poran - Wiecie pallstwo - lnów,}, 

nego" telefonuje: - że nigdy nie byłem ZWOJl'Jl-

Po otrzymaniu wiadomo3 r
, o nikiem długich przemówiell i in 

mianowaniu wicemarszałka st'j nym długo nie pozwalałem mó
mu Byrki prezesem Banku Po'- wić. Więc i tu b.ędę "kl'ótkl'\ 
skiego, organizacja dzienni.ku;· , Zwrócił się wreszcie ,lo pr:l' 
ska w sejmie wysłała do n!f'~o sy z prośbą, aby i na przy"'z
telegram gratulacyjny. łość otaczała jego pracę tą życz 

Prezes Byrka przybył W':lo'· !iw ością, z jakiej dotych::za~ ko 
raj do gmachu sejmu i po zło· rzystał, obiecując wzami:m przy 
żeniu w biurze sejmowem I c· jazny kontakt z prasą. 
zygnacji z mandatu poselsl('r·. W imieniu dziennikarzy pre· 
go, przybył do klubu sprawo· zes klubu p. Osbegerowa podz'p' 
zdawców z wizytą pożegnaln:ł· kowała p. prezesowi By. 'I:, p,)-

Prezes Byrka wygłosił k ... o1t· czem wywiązała sic swohndlllll 
kie przemówienie, w którem 0- I wymiana zdall, w której pre
świadczył, że uważa za obowią- zes Byrka. jak zwykle. n;t: Sl(·'e 

zek złożyć prasie podz;ękowa· dził humoru i dowcipu. 
nie za serdeczny kontakt Iły· 

czJlwość, której doznał w cią~u Czak8111na slrazana 
lat 14 bez przerwy. uw n 

na 5 lat domu poprawy 
KRAKÓW, 16 maja. (PAT.)

W czoraj przed Lrybunałem sądu 
okręgowego w Krakowie odbył 
się proces przeciwko 16-letniej 
Marji Czakównie, która w dniu 
9 sierpnia ub. roku udu iła taś-

UWAGA: Film .Dzislejsze czasy· nie 
ułlete aię willdnem innem kinie 

w Łodzi w b. ~ezonltl 

.. Dzisieisze 
czas," 

Poranki 
Ceny po 

ur. 
Ita 

wienorowe 
aeanse 
ceny od gr I mą zarzuconą na szyję, w krza

kach około kopca Kościuszld, 13 
• -letnią Julję Gierasównę. Try

I bunal po prze łuchalliu 4-c.h 
I świadków oraz po wydaniu opi
nji biegłych i wywodach prolm-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~e l r~ora i obron~ wyd~ wyrok, 

RIAbTD u .rćłl~z-" do 6'1-~bł-"" Ceoll :;; 8 ~-g 09

j
SkaZUjąCY małoletnią Czakówm; , ,1" .., ~ .,.,., J:; 5. na pobyt w domu poprawy d( 

W rol. gł. Katarz,na Hepburn zOI"lOne! R'8 nr f ~ ~;zo!c~e~~~ 21 roku życia, t. j 
. n.iś i eodaiinnie POCI. o 12 Charles Bo,er ~ y. ~: 
~ 
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ad rewski •• Haller •• • 
I o 

"Front Morges" chce wciągnąć do współpracy endecję 
Warsz. koresp. "Głosu Pora n 

nego" telefonuje: 
Józefa Hallera, Korfantego, Wł
tosa, a także łączono z nim na
zwisko gen. Sikorskiego. Od kilku miesięcy jest dy~ku 

łowany w prasie zjazd kilku 
znanych osobistości_ jaki odbył 
się w lutym b. f. W Szwajcarji 
w Morges u b. premjera Padi.:
rewskiego. 

Na zjeździe tym biorące w 
oim udział osobistości miały u
stalić wytyczne wspólnej akcjl 
politycznej, której nadano na· 
zwę "Frontu Morges". 

cz~ści okólnika przebija wyrai. 
nie obawa, że wrogiem "Frontu 
Morges' może się słać Stronni
ctwo Narodowe. Jen. Repr.: Warszawa, Chmielna 47a. 

tt __ _ 

Jako uczestników powyższe
go zjazdu prasa wymieniła gen. 

W krótkim !:zasie "Front 
Morges" nabrał posmaku sensa 
cji politycznej otoczonej tajo-m
n...iczoś ci ami i jest ciągle przed
miotem rozmów i zaintereso· 
wań pół politycznych i opinji 
publicznej. 

'VkoI'icu okólnik, po ostrzeże 
niu, wzywa Stronnictwo Naro
dowe do wypowiedzenia si~ wy 
"aźnie za lub przeciw. 

Z okólnika Zw. Hallerczyków 
wynika wi~e jasno, iż twórcy 
"Frontu Morges" pragną wciąg 
aąć dOli endecję, ale bez wido
ków powodzenia. Również nie
zmiernie ciekawie przedstawia 
~ię rola Witosa. Nie wiadomo 
jednak, w jakim stopniu akcep
tują ją obecne władze stronni
ctwa ludowego, które politycz
nie najbliżej współpracują z 
PPS. 

Sad apela"jnr zatwierdził 
wyrok na uczestników napadu na Fajnównę 

Obecnie sprawa "Frontu Mor 
~es" została niejako oficjalnie 
wyjaśniona okólnikiem wewnę· 
łrznym zarządu głównego Zw 

I Hallerczyków z dnia 3 b. m. 
podpisanym przez płk. Model
skiego --.. najbliższego współ
pracownika gen. Hallera i pre-
zesa zarządu głównego Związ

?rofesf)r uniwersytetu berlińskIe ku Hallerczyków. 
go dr. Bickel wykrył nowe zastoso-' Okólnik wymienia jako ucze 
waniE.' insuliny, u~ywanej dotąd słników zjazdu tylko trzy so
t~')ko w leczeniu cukrzycy_ oy: Paderewskiego, Hallera i 

Jak stwierdziły iiczne doświadcze Witosa. Natomiast nie wspomi
nia profesora, właściwie dobrana na o udziale osobistym innych. 
dawka il1.!>lIliny powoduje nawet u 
najbardziej pijanego człowieka w~ 
trzeźwier.ie w ciągu najwyżej dwu 
minut. 

Podobno tero sensacyjnem od
klyciem zainteresowały się dyrekcje 
tl'atrów. Jak słychać, l1iektórzy 
ak torzy przed wyjściem na scenę, 
będą musieli na wszelki wypadek 
{loddać się zastrzykowi z insuliny. 

* Do dyrektora zakładu w 'Iwor-
kach zglasza się jeden z chorych. 

- Panie dyrektorzE.', poproszę 

o łyżkę, chciałbym pójść na śliz
gawkę! 

- Jakto, w lecie chce pan się 
ślizgać?? 

- Głupie pytanie! A kiedy wa

Podstawy te rozszerza już dzi 
siaj pozytywne ustosunkowanie 
się do "Frontu Morges"- Naro
dowej Partji Robotniczej z Ka
rolem Popielem i Chrześcijall' 
ski ej Demokracji z Wo]::ie
chem Korfantym na czele. 

Okólnk wymienia te sily po
lityczne, które będą się starały 
zwalczać porozumienie w Mor
ges. Mogą to być w ~ierwszym_1 
~-zędzie pułkownicy. Z dals~ 

Bez wyroku ... 
Z więzienia do obozu 

Koncentracyjnego 

.-..: 

W swoim czasie wywolała w na
szem mieście wielkie poruszenie 
zllchwała napaść w bialy dzień ua 
inkasentkę Fajnównę, której banuy
ci zrabowali teczkę, zawierającą 

kilka tysięcy złotych. 
W kilka dni później wydział śled

czy otrzymał poufną wiadomosc, 
że napastnikami na Fajnównę są: 

zawierające RAD (radium) TOR (Ihorium), w/g przepisu 
D-ra Alfreda CURIE, są sensacyjną zdobyczą naukową , 

KREM THO-RADIA 
wzmacnia tkanki, pobu
dza żywotność komórek, 
ściąga rozszerzone pory, 
wygładza zwiotczenia 
s k ó r y, u p i ę k s z a 
, udelikatnia cerę. 

PUDER THO-RADIA 
posiada dzięki idealnej 
miałkości, zdolność do
skonałego przylegania 
do skóry, nadając jej 
niezwykłą matowość, 
j~dwabistą miękkość 
i urok młodzieńczy. 

, KREM (na dzień) 1.70 i 2.75 COLD-CREAM (na noc) 1.85 i 2.95 
PUDER w 12-u odcieniach 1.50 i 2.75 ' 

SM SECOR, PARIS. 

rjat ma się ślizgać?! 

* \Varsz. koresp. "Głosli Porun .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiii nego" telefonuje: __ I 

Brzusiak i Pietrzak siedlą w knal Niemiecka prasa emigdłcy]- p · kG ol'l~ m I-adzie 
pi~ Powiadam Ci _ żali się Brzu- Da donosi, te rząd niemiecki po rzeclw 
siak - ciężko wytrzymać z moją stanowił nie wytaczać procesn wypowiadają się francuscy socjaliści 
etaf'ą· Gdy wrócę po dwunastej do b. przywódcy komunistów po· PARYZ, 16 maja. (PATj. - Holandia nie iedzie 
domu, to nie wpuszcza mnie do słowi Thelmannowi. Prl"bywa d t l h f 
ltJ ieszkania i muszę w sieni noco· . W łonie epartamen a nyc e- do Berlina 

on od 3-ch lat w więZieniu, a deracji socjalistycznych. oraz w - . 
'~ać. Już nie wiem co robić. A jak obecnie bez wyroku ma by,~ radzie naczelnej stronmctwa co HAGA, 16 maja. (pAT.) - Za-
t~ senie radzisz ze swą żoną?··· raz CZps'cI'eJ' słychać głos", wypo rząd holenderskiego związku pił . . przeniesiony do obozu KOllcell·" J 

Jan Dworzański, Józef OIczak i J6 
zel Stefaniak, znani policji złodzieje 
l awanturnicy oraz że w przygoto
waniach do napadu pomagały im 
Stanisława Gorczyczewska, siostra 
Dworxańskiego i Władysława Su:
fańska_ Przeprowadzona rewizja 
w mieszkaniu Dworzańskiego ujaw 
nila w llbil{acji ukrytą teczkę z czę 
ścią zrabowanych pieniędzy. Mię-

dzy ;nnymi wśród znajdujących się 
w teczce banknotów stuzłotowych 
znaleziono jeden banknot nowel 
serji z podobizną ks. Józefa Ponia
towsldego, o czem poszkodowana 
firma powiadomiła policję. Bandy' 
tów 7.aaresztowano. Między innymi 
okazało się, że jeden z napastników 

I·-Olczak miał istotnie, pokaleczoną 
ręl<ę - pO'l:Ostałość po nie[ortun· 
nem przeprawianiu się przez płot. 

W listopadzie ulliegle~o roka 
wszyscy trzej bandyci oraz ich to· 
warzyszki stan~li przed sądem okret 
gowym, jako oskarżeni o napad ł 
obrabowanie inkasentki Rac.heli 
Fajnówny. Rozprawie przewotlr.i
czył sędzia Wiśniewski. Oskarżeni 
do winy się nie przyznali. 

Szereg świadków, jaki występo
wał na procesie, składał sprzeczne 
zeznania. Jednakie niektórzy z po, 
śród nich z całą stanowczośc~ 
twierdzili, że to właśnie oskarżeni 
byli tymi, którzy dopuścili się na .. 
padu na Fajnównę. Po dwudnłoweJ 
rozprawie sąd wydał wyrok, moc, 
którego Dworzański i Oh:. .k.~ 
zani zostali na B lat wlązłeała, 
Stefaniak - na 6 lat wi~leula, 
natomiast Oorczyczewska i Stełań· 
ska. którym winy nie udowodniono, 
zostały przez ąd uniewinnione. 

Od tego wyroku skazani odwołaU 
się do sądu apelacyjnego, prud 
którym w dniu wczorajszym odby
ła się rozprawa. Sąd zatwierdził 
jednak wyrok pierwszej instancji, 
Oskarżeni zapowiedzieli kasację do 
sądu najwyższego. - Ja, gdy wracam pozno. zaczy wiadające się przeciwko braniu I ki nożnej postanowił nle brać u-

nam krzyczeć!... Lracyjne«!o udziału w międzynarodowych d~iału w olimp,iadzie w Berlinie. 
- Jakto, tak odrazu? P. Grzebalsk." igrzyskach olimpijskich w Ber- 2 =_~ - Tak ... Otwieram drzwi i za- . . .)ł-

cz~'nam krzyczeć_ prokuratorem sądu li~~~fatin" twierdzi, że ~ nie- Burze gradowe na ŚI-skU 
E, widzisz to może niesłusznie.... których kołach politycznych .. 

Tak odrazu krzyczeć? Poco? apelacyjnego przypisują przyszłemu rządowi wyrządziły znaczne szkody w rolnictwie 
- Jakto, poco? A tybyś nie krzy \Varsz. koresp. "Głosu POl'Rn zamiar wystąpienia z projek- d . t . 

czaI, gdybyś dostał żE.'laznym garn !lego" telefonuje: tern, aby francuska delegac.ia i ogro nic wie 
"iem po gtowie? Na miejsce prok. Gratowski~ sportowa zamiast uda~ się do KATOWICE, 16 maja. (Patl"- kich zakładów psychjatrycz-* go, który objął tekę spr:l'v;,~dli- Berlina, udała się na 19rzys,ka Nad powiatem lublinieckim nych, w których grad powybł-
Radość abisyńczyka: Brawo! Już wości, na prokuratora M!du a-I robotnicze do Barcelony, ktore przeszła silna burza, połączona jał 530 szyb w oknach. 

lIif; jestem niewolnikiem. Teraz je-! pelacyjnego powołano wkq:ro- odbywają się prawie w tym sa- z gradem, która wyrządziła zna 
I . O sile burzy świadczy fakt, ~tem włosldm bezrobotnym! kuratora Grzebalskiego. mym czaSIe_ czne szkody w rolnictwie i o-

że z wielu domów wicher po-
---------------------~---------------'\ grodnictwie. zrywał dachy. Wskutek burzy, 

, Grad wielkości nieomal ku- gradowej zginęło wiele ptactw.: 

-
Rewelacyjna zniżka 
cen na wszystkie 

seanse! 

BALKON II MIEJSCE 

I miejsca 122 
Dziś! 

grosze "CaSInO de Paris" grosz, 
Najnowszy sukces Al. J olsona -----,i ,,-------------------------------------------

rzego jaja zniszczył zupełnie Najbardziej ucierpiało miaatb 
plony na polach i w ogrodach. Lubliniec i przyległe miejaeo
Szczególnie silnie dała się we wości. 
znaki burza budynko~ śląs-

----------~------------------------~--4------~4 
J E D N A JEDYNA 

najmłodssa gwiazda, za 
którĄ szaleje cały I§wiat' 

~~a INO~~ 
Dziś o g. 12 i 2 DWA 
PORANKI. Cen,mleJsc:od ~r. zł. 1.09 
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Wia~omoi[i ~ielij[e I Okupacja gabinetu kierownika F. 
DYZURY APTEK. - Nocy dzi

, iejszej dyżurują następujące' apte
ki: L. Sieckela (Limanowskiego 37); 

Magistrat zatrudnia obecnie rekordową ilość .robotni ÓW 
Sz. Jankielewicza (St. R~nek 9), 'V związku z w~'znaczoną na związku, a po drugie - z te. /I'ÓW zawodowych nic sŁawiła 
T. Stanielewicza (Pomorska 91); A. wczoraj konferencją związków go ,,·zglc:du, że na wLorek wy- si ę wczoraj na konferellcj(: tl,} 
Borkowskiego (Zawadzka 45); B. sezonowców z magistratem, de- znaczona została wspólna kon- magistratu w sprawie umowy 
Głuchowskiego (Narutowicza 6); legacja międzyzwiązkowej ko- ferencja związków z dyrekto- zbiorowej, zarząd miejski wy
Slo Hamburga i S-ki (Główna 50); misji rO!JOtników .sezonm~ych rem Funduszu Pracy, na któ - stosował do orgullizacji robot
L. Pawlowskiego (Piotrkowsl<a 307) udała SIę do wOJewódzklpgo rej na wszystkie pytania robot- niczych pismo, t.uwierające od-

biura Funduszu Pracy przy ul. nicy otrzymają konkretną od· powiedź na po::.lulaty, wysunie,:......................... l Moniuszki, aby dowiedzieć się, powiedź. te przed dziesięcioma dniami w 

CZY WI~ll~tf ' J ~ i l ilu robotu-ków zaan<:tażował W odpowiedzi na to przcdsta imieniu walnego zebrania sezo-
f · magistrat ,,: ostatnim ~tapie z wiciele związków zawodowyck nowców. 
~ każdego związku zawodowego oświadczyli, że rozpoczynają o- W odpowiedzi tej magistrat 

ftlljnows.ą wiedeńską superheterodyne i ilu ma jeszcze zamiar zaanga- kupację gabinetu kiel'ownika sh...-ierdzu, że czynił i czyni nfl-

I .r fi f l E.r żować referatu pośrednictwa pracy. dal 
l' ' ., l' W ~kład delegacji weszli pp, Około godziny 1 po pot do wszelkie możliwe staJ'ania. 

II nowoczesną wieiobllrW'n~ skala (ma- artel ("Praca"), Stawb1ski (zw Funduszu Pracy prz~'byli wice- w kierunku zrealizowania żą· 
Pił) Europy? Przed kupnem ladjoapa- ) 
ratu przyjdź obejrzeć i posłuchać klasowe, Nowakowski (ZZZ, starosta Denys, oraz kierownik dalI sezonowców. Najlepszym 
ten cud techniki. Trzy modele: Ziółkowski (Ch. Z, Z.), Brzeziń- biura Funduszu Pracy, p, Za- dowodem dobrej woli jest fakt 
,Kosmos", .Kolumbl.", "Mentor~. ski (,ZZP.) , oraz Kurowski (zw. brocki, ' którzy starali się wy- zatrudnienia do tej chwili 3,621 
'Radlo-Rudl"OnTRAUGUTTA 1 betoniarzy). perswadować delegacji nk·.cm sezono',,-ców, a wi~c rekordo-

(Grand - Hotel) Delegację przyjął kierownik nieuzasadnioną okupację, wej ilości w porównaniu z ana-
.4!'.~ .. ~ ....••.••.. ""'" referatu pośrednictwa pracy, p. Delegacja początkowo nie logicznymi okresami sezonów 

POBóR ROCZNIKA 1915. ~ Chwiałkowski, który oświad- chciała się zgodzić, dopiero po ubiegłych. 
D1.iŚ komisje poborowe są nie. czył przedstawicielom związ- 4-godzinne.ł okupacji, t •. 1, około Magistrat odparł zarzut, j..tko 
czynne. ków, iż nic może ndzielić odpo godz. 4 po pol. opuściła lokal by nie honorował umowy zhio-

J t . d . ł k 8 wicdzi na pytanie, ponie\"u;; I Funduszu Pracy. l'oweJ· i stwierdził, że u ro, w pome zla e , dnia 1 -go l 
maja r. b. przed komisję pobo- nie prowadzi ewidencji robotni * warunki pracy j płae~' pl'ZC-
rową ur. 1 (pierackiego 18) winni ków, według przynależności do .Ponieważ delegacja związ- strzeganc są w całcj rozciąg-

lośei. 
"-yjąLhiem jest beloniarnia, 

g'dzie zostaly zmienione warun 
ki technicznc pracy i gdzie wy· 
dajność pJ'ac~r robotnih'iw zwię 
kszyła się przy niez:wit~k~zonyl11 
wysiłku . 
~fagistrat b~dzie sit: sIurał u e:!· 
lizować postulat w sprawie nie
potrącania z płac podatku do
chodowego, lecz będzie pr7.e
strzegać odpowiednie przcpi:o:)' 
odnośnej ustawy. 

Zaliczki, w~'placallc robotni · 
kom, bc:dą potrącane nic jedne
razowo, ale tak , jak sobie tego 
życzą związki, 
w rafach tygodniowy('h po l zł. 
Odpowiednie okólniki zostały 
już wystosowane do poszc e · 
gólnych wydziałów. 

Wreszcie co się tyczy astat , 
niego postulatu poprawy wa
runków pracy; w myśl projek , 
tu umowy zbiorowej, magi.strat 
wyjaśnił co następuje: 

Zarząd miejski, stojąc na sta 
nowi&ku konieczności 
zah'mlllienia jakna.iwj~kszej Ho 

śei robotników sezonowych 

~ię stawić poborowi rocznika 1915 
[) nazwiskach rozpoczynających 

.ię od litery W, zamieszkali na te· 
renie III komisarjatu policji. 

Przed komisję poborową ur. 2 
(Piotrkowska 157) winni się stawić 
poborowi rocznika 1915, o nazw;· 
likach :Ja litery A, B, C, Ch, D, E, 
'lamieszkali na terenie VII koruisa

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i da 11 i a i m m ożli WYC li warun- \ l,ów prac~· i płacy, "rozwinął w 

rjatu policji. 

Dr. JUlian Aizner 
CHIRURG 

powrócił 

Al. Koś ciuszki 1 

RoenluenowsMie ZdjęCia w domu 
P. C. K .. otwiera dzisiaj stację wypadkową w Łodzi 

roku hieżącym nir'ipotykane 
jeszcze w d'~: !:'.jach samorządu 
łódzkiego tempo pracy, gdyż za 
trudniu 'w chwili obecncj a 7-
:~.621 robotników, Bez wz~l ~du 
\la bardzo duże trudności finan 
sowe, z jakienti hOlyl,a się w 

Z dniem 17 maja b. r. uru- chirurg. W ten sposób różno- Pow::.Lallie nowej, tak pożyte roku bieżącym sanlOrząd, w"ku 
chomiona zostanie przez Polski rodne złamania, zwichnięcia, cznej placówki, której nie po· tek zmniejszenia wpływów hud 
Czerwony Krzyż w Łodzi przy zranienia i tp. będą mogły był: ,iada jeszcze żadne miasto pol. żetowych, udało się jednakże 
ulicy Piotrkowskiej 203-205. f lałatwione w czasie najSZYb-j skie, nie wyłączając stolicy. na· projektowany pierwotnie 3-dnio 
tel. 102-40 centralna stacja wy szym i w warunkach zapewnia· leży powitać z wielkiem uzna. wy tydzień pracy doprowadzit 
padkowa, której zadaniem bę- jących najlepsze wyniki. (Iiem, do 5-dniowego. 
dzie niesienie natychmiastowej Na żądanie aparat Roentge , Jak sil} dowiadujemy, zakres . Rów.nież dzi~.1..j d~żeUl.u. wy · 

przyjm, 6-8 w. pomocy we wszelkiego rodzaju nowski może być dostarczony działania stacji Iwypadkowej w .. /łko.w~ ud~ał~ .) ' ~ , C~jkOWICle z-. 
WYCIECZKA DO GDYNI wypadkach urazowych nie wy" wraz z obsługą do domów pry- najbliższym czasie ulegnie dal. r c~O\' ae sr .. " kI P:'lC z. roku u ' 

Związek pracowników handlowych maga.iących leczenia szpitalne- watnych i na miejscu mogą być ilzym rozszerzeniom _ 1,Orga- b1eg~ego. - Jakal:ohvlek bądź 
(uJ. Piotrkowska 61) organizuje w Zie go, Stacja posiada salę opera- dokonywane zarówno zdjęcia, l1izowanv zostanie ośrodek tr~h, , ~wyzl,~ pla' P(l(,1,1gn~la!)y 1:11 

lone Świątki pierwszą w bieżącym se- cyjną z bezcieniową lampą a~, jak i prześwietlenia, czego do- fuz]'i kn~i oraz wszystkl'e etap\> I ~ol~ą. l1leu~hronne zmmeJ. I.l',.,' l' 
zonie wycieczkę nad mOI'&e. Program . l't . t R tg t h Ł 'd' .., I l· d ~ .1 
wyoieczki obejmuje zwiedzenie Gdy- cIa 1 yczną 1 apara oen e,· yc czas o z praWIe ze me po· racjonalnej pomocy lekarski~.i II OS~I nI pracy w .) gou. m· 
ni, Helu, Jastarni, Karwi i t. p. Od- tlowski. iiadała. Niskie opłaty, polegają- i leczenia uszkodzeń urazo- bądz 
jazd wycieczki na-stąpl w sobotę, dnia Dy~ur lekarski na miejscu ce faktycznie na zwrocie kosz· wych (instytut traumatologicz- skróeenie o!ircsu robót S( ',,}jW-
30 maja b. r. około godz, 11-ej, po- trwać będzie całą dobę bez tów pozwolą na korzystanie 7 ny), wyeb. 
wrót zaś nastąpi we wt?rek, dnia 2 , przerwy. W razie poważniej· dobrodziejstw stacji najszer· Zarząd miejski cL,·,'i i Cl. '· nić 
czerwca b, r. przed godzmą 19·tą· - ł k d ' . . . t l d' , .. B K . 
Informacji udziela związek osobiście szyc 1 USZ ~ zen ',Vy~agaJą- ilzym war s wom u no.scl. ~z ' ierowuictwo slacji powit będzie w dalszym : iągu !;'ill'll-

lub telefonicznie (Piotrkowska 61 - I cych OperaCjI lub zabIegow, na ~ I robotnym pomoc będZIe udZIe rzono p. dorowi Józefowi Kali· lIia, zmierzające do polepsl. \' lIia 
lelef. 190-05) w godz. 17 - 22. I tychmiast przybywa specjalista lana zupeł'nie bezpłatnie. szowi. warunków pracy)clonO',y ów. 

lwgżka (fA lDit;lil' 
We wtorek konferencja w starostwie grodzkiem 

WIceprez. KOZłowski 
na lustracji biur meldun

kowych 
UrIOD' oficerów 

rozpoczynają się jutro 
'Vślad za · piekarzami, zwró- przewidujący odpowiednią zwyi W dniu wczorajszym wice- Jak się dowiadujemy, komen l nik II br~-gad)' - podkomi 'au 

cił się cech rzeźniczo - wędli- kę cen mięsa i jego przetwo-:- prezydent m. Łodzi, p. Kazi- da policji na miasto Łódź usta- I Sokołowsl i, który jednocl.cśnie 
Iliarski w Łodzi do starostwa rów. mierz Kozłowski w asyście na. lila już terminy urlopów wyro 1derować b<:dzie II brygadą· 
grodzkiego z wnioskiem o wpro W związku z lem dowiaduje. czelnika wydziału ewidencji czyukowych oficerów policji. I ------

ludności p. Wysockiego i refe- Z dniem jutrzejszym, dnia 18 Ko k d' 
wadzenie wyższych cen na mię- my się, że została wvznaczona b d" I a ~ urs przD zenla 

J renta Niwirskiego dokonał lu- . m. u a,Ją SIę na ur opy: n n II 
so i wędli J motywując swe wczoraj konferencja z rzeźnika stracji wszystkich biur meldun przeciąg 6 tygodni kierownik na kołowrotku 
stanowisko wzrostem ceny trzo l mi na nadchodzący " rtorek, dn, ko"·ych, znajdujących się na te XI komisarjatu policji - pod-
dy. 19 b. m. Na konferencji zadecy- renie miasta, 'V czasie lustracji kom iS,arz Babs~i Stefan; zastę· ,,- "nicktór~·ch .dzielnicach 

Cech rzeźniczo _ wędliniarski I dowana zostanie sprawa ew. p, wiceprezydent Kozłowski ~owa\ g~ ~ęd:le JL~r~zk' prz~- SZWeCjI ldo,tYChC~aS Jeszczd~e ro~-
. przedewszystkiem interesował ~nvm y. Jer .' a eJ. "tero,,: powszec 1ll10n~ Jest prz~ za 1m-

opracował już nowy cenmk, podwyższenia c~,n~vm!ęsa . • :;r;;.m;o"l 'lię sposobem załaLw. iania I1lk I konu.sarJatu ~OlJ~.ll aspI- cLwo d?l1lowe na kołowlotkach 

~lnK ~ln~l~WY t~~ll 
~~~~:~abn~~~J: o~~~ł~e~~~I:~Y\~~ ~~l~~li~t:aI~~ls~~~~,~~~lr~~I ,l~!d~re ]1 ~~~r:n~l~cr~d~~a ~~:,jze~~lal;~~~zin 

W 
gjeniczne i lokalowe tych b~Ul' 1St. przodo~vmk Kurowskl, oraz Ostatmo .. zorgal11zowany z,?stał 

W następstwie wczorajszl>j z~stęp~a kom~ndallta _ ~'e~erwv \V Szwec.J~ konk~lr~, na ldorY?1 
lustracji w niektórych biural:h pleszc] '":"" asp.nant St) SIak te prz~dzaln:cy, mIeh s'posohTlo~ć 
meldun kowych wprowadzone fan (5 t~ godm),. . . p,?pI~ywac, Sl~ swe~l11 7~lo!nos-

Spółka fUlcyJna Al. fadBuszI KoścIuszki 15 
ma jeszcze do wyn8i~ci& 

S fIS I 
zostaną pewne zmiany w urz{~- P?zat~m z dmcl11 Julrze.Js~ym CłamI .. O_goll1~T podZIW wsron .u 
dO. waniu, niektóre zaś otrzvmll . ~daJc Sl~ ~~ ur~op wypocz~~: cze tm~o,~ ~onkur l~ hudz/ła 
ją nowe lokale. kowy (C~ęSCIO'~~) na. prZeCl~ ,., 81-lct~la, kobJ?ta, k~ora od 12 

2 tygodm - kIerownIk WydZI:ł roku zycla zajmuje Sl~ prz~dzc-

I 
ZE ZWIĄZKU KOMBATANTÓW lu śledczego w Łodzi - korni niem. Mimo podeszłego wieku 

LEGD CUDZOZIEMSKIEJ sarz Makowski, którego zastę- "zawodniczka" ta zdob.Ia na-
na dogodnych warunkach poczynając od 4 zł. miesięcznie 'vy Łodzi zosłał utworzo~\y Polski I pować bc:dzie kierownik T hry· grodę na konkursic, Odznaczo-

WyJ'ez' dz' 8J'ąC, 01'e zostawI'a]' w domu papl'ero'w war- Sale'u I zk":l~zek ~yłych ~omb~tantow francu: ', gady wydziału śledczego - ko- ny także został pewien ślepiec. I ~ ·leJ legJI kolonJalne,l, Wszyscy byli. K I k \V . k' d l d" l 
tOBciowych, złota, srebra, i t. p.. lecz zanieś je do legjoniści legji cudzoziemskiej pro!ze- mlsarz . owa ~zy , czaSIe ~ory o at Zl~Cll1nyc 1 z~ra-

1 
.. _________________________ j ni są o nadsyłanie swych personal jl! tym kIerOWnictwo I brygady bla na utrzymanIe prz<!dWl1IC'lll 

do awipku. p.uy ul. Kilińskieao 145. Delnić b,ędzie. zast~pczo kierow. na kołowrotku. 
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Bezpłatne obiady 
wydawane bądą 

w trzech dzielnicach 
do 1 czerwca r. b. 

Decyzją obywatelskiego k~-

17,\1 - "GłJOS PORANNY" - 1930...:..-_________________ 7;.-

JaM uczCiĆ pamięć Józefa PiłsUdsMiegO 
Zebranie kół pulkowgth Jesionów pod prze

wodniltlWfm wojewodg Haulie-Nowaka 
RADOSĆ 
ŻYCIA 

mitetu niesienia pomocy naJ- ,,' " , rokfi 
biedniejszym, przedłużone . zo- Dnia f~ ~laJa r,t Odbto tSHt ,pt~d I F zez C:l,ł~ rok ~~ahzo~ana ~rz~z I ~(.~ tpr~ez, okl:es, ostatmego 
stało ~ydawanie obiadów w przewul nI? w.em '~mendallHa ~:o!a JcznepP1Je ~rzy l z, ca ego -raJu zaNo"Yhl Cl?rpJe~Ja" 

k h , h d ' l I'C nr III XIII r p, p, eg-Jonow wOJ ewo Y aul'o.c, ('l'az o onJę zagramczną, a nawet lec WięC ZlemJa z mogił żoł· 
uc nIaC ZJe n " "k b "l d d' ó P' ki' I k' h . h i XIV do dnia 1 czerwca r, li, I "owa 'a: w.? eClloscl, wmen aJ\t~ \:u ZOZlemc w. lelgrzym i to po merzy po s lC rozslallyc po ca· 

Przedłużenie wydawania obia. , kół pttłkowJ ch dowodcy. OK ~\ złożeniu hołdu na Wawelu, urny lym ś\\i0cie, ziemia z wiosek i osie
dó t'ł askutek próśb I gen. Langnera nadzwyczajne pOl'lle z ziemią składały na kopru sowi- dli polskich, z pod szkół polsidch 

je,t wtedy tylko zupełno, gdy zdro· 
wie iest w ca!ej pełni. O zdrowie 
trzeba iednok dbać i to w spo!ób 
celow\,. Podstawq zdrowia jest 
racjonalne odżywienie. Pij zotem 
codziennie no śniodonie smacznq 
Ovomalty,,~, która zawiera w lal. 
woslrownej fermie wszystkie o kład· 
nik i odżywcze, nice ' ?dne do 
utrzymanio .sprov,;",c:,cl f::.. r .:znet 
i umys!owei 

b 
w bnat

s ąPhl o k~órzy nie otrz"- d:.:enie kO,llwdantów kół pulkowyrb uieckiHl, ~ całego świata będzi03 przyniesiona 
ezro o nyc , .1 \ l ' . ód' l k P ł h' f ' . 1 k' l l' . ł . mali jeszcze pracy i nie posia- egJon w

I 
p~zy.u .Zła .e prezesa o ~ę- o wys lIC aruu re eratu wOJe- przez ple grzym'I po s {le l z (lZOlla 

da 'ą Środków utrzymania. g·u . I w, ei{jOn~stow l prezesa ')\1..(', wody Hauke - Nowaka powziętv na Sowińcu i na ROcisie, albo u st~p 
J.:W1 ,lZ";' peoWiaków, uchwałę traści następującej: pomnika I. Afarszałka Polski w Wit· 
Ze względu na to, iż prace n r ' 1 H k N k. 'k hołd!l ' ., n oJewoc a au e - owa - w Zebrani w dniu 15 maja 1936 r. lIle, Ja o wyraz l l pamIęCI, 

obywatelskiego komitetu, oraz krótkim IciCllacie przypomnia.t, że Ill'zedstawiciele organizacJ'i legJ'ono 2. Zebrani sądzą, że będą wyra-
komisJ'i rewizyjnej dobiegają k t d' 14 'll\··~ .. I . śl' . I I l ' b r\' emu v.. IilU maja ";",, r. wycb i neowiackich w Lodzi, po. ZlCle aml my l WIe u po a WW, a y 
końca, komitet zwraca się do zei'r.llli Ił !~ m :,kładzje przedstawi- sluszne dążenie Wilna i Ziemi ,Yile11 
wszystkich osób, które otrzy- Clelrl cq;aLi,·ucji legjonowych j.)(l\! Ekiej do wzniesienia w Wilnie po 
mały listy zbiórkowe z prośbą w:a;;c.L;irm fmierci I. Marszal\!::t l' JI mnika I. łlhrszałka Polski, zostałe 

Ś ' ' ,. nder, S A Krakó ... 
o jaknajwcze me.Jsze zwroceme "Ki fi" ~:~.,li naste.puJ·ącą uchw;Jłę: w prz>7,lzlości zrealizowane w for· 
'h d d ś h dz'eln'c J •• ~<>~ .. ~~.~.r~~::, ł;. c·" JC O o no nyc l l, ,,-:\11 Li'~;I:jacl: województwa lód1.' rnie odpt1wiadającej charakterowi 
mieszczących się przy komis ar- ki<:g-" Z!la;uują gię pola bitew i w:tlk nIiasta i wielkości sel'ilecznycb 
jatach, względnie do komitetu ru'~slańc7.ych oraz cmentar~l?, ' ,a I!eZUĆ, łączących Ziamię Wileńską Czy adwokaf może 
grodzkiego. znajdującego sir; których 8!1f)(7.ywają kości ;')oWf.:Lnć. z osobą Józefa Piłsudskiego, 
przy ulicy Zawadzkiej 11. cćw J żr.łu fIZy polskich, po;.l'r tj·ell Monllmentalny pOID!1ik na górzr; 

być członkiem dyrekcji 
K, K. O. ........................ na. SI1Ał,uie Jia Polski. Ziemia 1. tFn Z~;mkowej lub Trzykrzyskiej, góru· 

potr jowisk i cmentarzy, przewie~it jący nad miastem i zwrócony Uh Narzclna raua adwokacka zas:al1a· 

BOLACH ' 
GŁOWY 
~~~ 
ZE ZNAKiEM fABRYCZNYM 

·D/ICIOtU· 

'{la 00 Krakowa przez odpowjed~e zachćd, będzie form~ obliczoną nt. Wi,a!ca bSi «:, Ilad ,kwest,lą, "łZY lad"d'okakl 
lO )z yr !luwo al1)' na ('Z 011.0 yre 

rJeJegacje, niech spocznie na kopcu \llu7,,,zą realizację, ale najbardziej e,ii liolllul1lłłnrj I:asy OSZl:zC:llllo'ci, Z 
Manl.ałka Jćzefa Piłsudskiego..,. lIwże odpowiaćlaj'1cą myśli 'yyra7.o, jcdll~.i strony adwGKatl'lwi nie wolno 
Krakowie, jako wyraz bołdu dl~ I lIeJ porr~~ednio.. . I nll~fżeć . do Ił.yrcli~.ii !lImkll, z drllgi~.i 
Wodza Narodu ze strony ludności 3 Zebrani l)rzedstawicielc o!"rr<llli za~ m~)z; .h~·.c ~złonk:em zar~ll~llI 8!)O1 

:. . . ~ dZielili, .Il'zl'h IJIC pobiera w lJIeJ w zad 
wojewórlztwl:l. łódzkiego", ZaC]l leg-Jonowych zwracają ~lę Z Illr.i postaci w~'11:1grndz(,lIilł i ,il'żrli 

VI' wykonlJ.Diu tej ucbwaiy w dn. I apelem 110 wszystkich m[darzy i pl" SI)óhlzi~llli~ należy do uzn8aego zwiąll 
17 maja 1935 r. wyruszył do Kra- .______ ::-"tyków nolskich, aby we wsp'Ju)'nl IUI rew :t.~',l!lego. 
kowa pociąO'o nadzwyc7.aJ'n,,', wio . zostając pod wrażeniem uroczyste· .' fiarn "ll VI' 'siłku powstały w l(r8 I N.:lczelu:l ra~la :ldwllli~~ka wy.in,~ni. 

1. o . :V T')' . , . .. ł la, ze ll:lwok:l1'1 \l~.Ogl! hyc powołam na 
•••••• ,.................. tący deleg-arje powiatów i miast go złożenia Serca 1. Marszałka Pol· LowJC l \\ llme clWle "\\ [('11.10 pano· I'zllllllww d~· r('ke .!l kOmUl!alnyclt kas 

województwa łódzkiego w ilości ski na cmentarzu żołnierskim na ramy, !;:tórcby na wzór panoram) l oszc1"dności JWI Wll l'lIJ1 l. iell1 , że nil' 
1500 osób. Delegacje te wzięły u. Rossie w Wilnie, stwierdzają: raclawil'!dej we Lwo\\'ie l1r7.ekaza- hc:d~ slalc z?tr\ulni('n~. pr~y ,~ .. kllll~·' 
dział w Krakowie 18 maJ 'a w po- 1. Konsekwentne u]'ęcie mysll lv prz",złym polskim pokoleniom. walll~l ftll1lu'!( <l~·rekc.ll, z~ lJIe b«:d~~ Obchód zapalenia 

piecó\V • ".1' . . JlII(lpls~'wa{o Jako f'zło!llwwle Ilyrekt'!l 
grzebie L Mar~załka Polski J ózef:t pielgrzymek polskich do grobu a przeue\\'SzystkJem ludZIOm proste źudnvl'h Hmiiw ani zobo'\"il?zail kar-·. 
Piłsudskiego, poczem w Oleandrach I Marszalka Polslti wymaga, a.by ge· serca. i młodzieży, w artystycz- oraz: że nic bt:dą otnymy",:ać stałe::') 
złożyły urny z ziemią, pobraną z pielgrzymki takie do Wilna i Kra·· ną formę ujętą tradycję polskieg() uposaż"nla, w przejętej przez "Pracę" 

trzeciej cegielni na Za
rzewie 

"llogił powstańcćw 1863 r., legjoni- kowa co roku po wieczne czasy by· czynu urężnego: lłrBsztta'llan." D 
6t6w i peowia.ków, ze Szczyptorna ły ikładową. i organiczną czę~cią w Krakowie - wymarsz le- II W t;, 

Zwilfzki zawodowe robotników 
~rzemyslu ceramicznego "Praca", 
dzierżawiące od samorzlfdu lódz
Idego dwie cegielnie na Rokiciu 
w dniu wczorajszym uruchomiły 

lrzecią cegielnię, wydzierł1lwloDlł 
z rllk ptywatnych, Jest to cegiel
nia "Młynek" na Zarzewie. 

Olaz mogił ~ołnierzy poległych w hołdu składanego pamięci Józefa gjunów i przekroczenie granicy bombiarzy 
wojnie 1920 r. Ziemia z tych urn Piłsudskiego przez pokolenie obecn& ro~yjl'lkiej: Sąd apelacYJ'ny uwzgle.d-
spoczęła późni'3j na Sowińcu, Były I następne. w Wilnie - zdobycie Wilna 
to pierw~ze urny z Polski. Masy ludowe szukają. formy kul· na Wielkanoc 1919 r, nił wniosek oskarżyciela 
Myśl uczczenia w tej formie plt- tu dla UtlZUĆ patrjotycznych, rOlli" pćki pamięć nie zatrze wspomnie 

Illięci r. Marszałka Polski była tmdzonych do silniejszych impul· nla i ni03 zmieni prawdy obrazu". 
Jak to w swoim czasie dono· 

siliśmy, sąd okręgowy w Lodd 
po zasądzeniu bombowców z 
Siemaszką, zwierzewiczem i O· 
górkiem na czele, zastoso,,"1'I1 

IfI.AWIOL f=,~ ODe/fIl ; lGRUB1%g~ 
W zwillzku z przeJęciem nowel 

plac6wkl, związki zawodowe urzą
dziły wczoraj specjalny obchód 
Z samego rana członkowie związku 
w Jlczbie około 300 osób zebrali 
Illę na nabożed.stwie w kościele 
chojeńskim, poczem pochodem uda 
li się do cegielni, gdzie odbył się 
tradycyjny obchód zapalenia pie
ców i rozpoczęcia pracy. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~g w~~~~~~hbu~~~ny 

leił!rzu 
utworzyli komitet wyborczy 

VV dniu wczorajszym zawią
zał się w Zgierzu nowy komitet 
wyborczy bloku mieszczaIlskie· 

W,razy głębokiegn współczucill 
ł6dzk. oddz. Tow. Ub, .. Pr.yulo§ć" p, 
Il •• owl • powodu .goIa . 

b. 1). OJCA JEGO 
Orz. Łódzk. Oddz. Tow. Ub. "Przynłolt" 

Dziś złOI 8amololÓW 
O godz. 4-ej na lotnisku w Lublinku 

Dziś o godz. 4 po poło na lot- cych wszystkie polskie Aerok.lll 
nisku w lLublinku odbędzie :.;ę ly 
trzeci zkolei zlot gwiaździ.,ty Program zlotu przewiduje: lr 
Ilamolotów turystycznych do dowank w kwadracie, pop:~y 
Łodzi. \V zjeździe weźmie u' lotnicze, pokazy lotów szybow 
dział 18 maszyn, reprezentują- cowycb, loty na orjenta('.jp" 

------------. bombardowanie lotnicze U 'H'. , 
Łrzonego objektu, Najwi~k~zą 
,ednak sensacją ma być shrt Ofiary 

%łożone w administracji ~IJ1?: żyra,'p? raz pie~wszv '" 
Głosu Porannego" l "e',azI. Lotm~lem autozyra l}..: 

,. . , cJZle znany pIlot płk. Stachf")<I. 
P. Emanuel RyzAJ~berg o!lanlJe t\~ lotnisku, gdzie będzie dd 

otrz!~~ane honora~'Jum . c.złonka I !l,e\'-ąlpliwie dużo ludzi, za !I' 
k(lnll~Jl ocllVol~iI'czeJ przy lZbIe SkUl stalowane zostały mcgafol'.Y' 
howeJ, w Ł?dzl zł. 120,- na bu.doW1i li które będą informować puhh'J. 
pOIDlllka lID. .Marszałka Plłsud· ność o wynikach nazwiskcWh 
tkiego. ~tartujących i t, p: 

go niemieckiego pod znakic~m 
swastyki. Organizacje niemiec
kie Zgierza rozwijały już od 
dłuższego czasu propagandę o 
zabarwieniu nazistowskiem. -
Sympatjom hitlerowskim niem
cy zgierscy dadzą obecnie li' 

pust przy obecnych wyborach. 
Wydane zostały odezwy, utrzy
mane w duchu szowtnlstycz
nym. Oficjalnie niemiecki blok 
mieszczański występuje pod fir 
mą "Deutsche \Vahlfront", 

I 
Komitet niemiecki jest pią

tym komitetem wyborczym, u
tworzonym w Zgierzu w ciągu 

\ ostatniego tyg9dnia, 

\ Komitety wyborcze sanacyj
ny, socjalistyczny (PPS), endec
ki i żydowski wyznaczyły na 
dzisiejszą niedzielę pierwsze 
zgromadzenia wyborcze, p~e-
ważnie w !lwych lokalach. Kil
ka wieców wyznaczono w sa
lach gimnastyczno-!lportowych, 
oraz w kinach. 

Główna komisja wyborcza, 
llrzQdująca w magistracie zgier 
6kim, podzieliła miasto na czte 
ry okręgi wyborcze, Spisy wy· 
borców, uprawnionych do gło· 
sowania, sprawdzane są przez 
urzędników miejskich i w po
niedziałek prze!lłane zostaną do 
zatwierdzenia komi!lji wybor
cze.f. 

NASZE DZIECI. 

Ojci'3'5: Dajże spokój z temi 
t:-.niami! Ja w tWOIm wl6ku 
I)yłem taki ciekawy! 

Syn: Toteż teraz nie umie&z 
POWifdz~. 

py. 

Dl'" 

o~· 

. . . I. areszt, ,iako środek zapobit:'gau 
Otwarcie "Ogrodu Roz ' czy, wobec reszty zaś dozór po

W dniu wczorajszym, przy ul. Piotr Iicyjny. W ten sposób 17 bom-
kowskiej nr. 113 nastąpiło otwarcie • ' • • 
bardzo miłej letniej restauracji - ka- hIal'zy el1f]ccklch znalazło su 
",i arn i p. n. "Ogród RóŻ". na wolności. 

Nazwa ta całkowicie odpowiada cha 
rakterowi nowoolwartej restauracji, Od (lcc~'z.ji tc,i apelował oskar 
która znajduje się w bardzo ładnym życiel w tym llroeesie ppr ok. 
ogrodzie, tonącym rzeczywiście w po-
wodzi kwiecia. Komorowski. ~7 dniu onegdaj-

Fachowe kierownictwo właściciela . szym sąd apelacyjny uwz~l~d
p. Kazimierza Galusińskicgo, jest gwa 
rancją, że restauracja prowadzona bl; nil wniosek pprok. homol'ow-
dzie ku zupełnemu zadowoleniu pu· ski ego i nakazał aresztowanie 
bliczności. 

Niepogoda nie jest również przeszko wszystkich skazanych na rok 
dą w spędzeniu w "Ogrodzie Róź" mi wi~zienia łerorystów. 
łego wieczoru, ze względu na to. że 'V ciągu nocy policJ'a doko. 
ogródek posiada obszerne werandy. 

Obficie zaopatrzony bufet, szybka nala aresztov:ali. \Vszyscy bow' 
obsługa i codzienne koncerty zespołu hiarze p{)zo~taną W więzienlt' 
muzycznego należą do dalszych atry· 
butów nowootwartego ogródka. do sprawy. 

Dziś u.roczJls e otwarcie 
wystawy rzemieślniczej w parku Staszica 

Dziś, w południe nastąpi uroczy- uCjJartaolentu, K<ludel, nacioolniK 
ste otwarCie rzemieślniczej wysta- wydziaJu, Kazimielz Sokołowski i 
wy - targów w parku Staszica, dyrektor departamentu IV min, 

Wystawa zawierać będzie c.ztery opieki s[>ol. p. Zagrodzki, 
duże pawilony zbiorowe, dwa do· Dzi3icjs?:e uroczystości odbQdą 
da.tkowe i okolo 40 pawilonów pry &ię wed Ing naf\tępującego progra· 
watnych, na przestrzeni ogćlncj n:ll: 
2.500 metrów kw. Uc.ze:;Llliczy6 bQ' O g' od~. !) "j rano zbiórka Wl>Zpt

dzie prz<3s~ło 200 wystawców, prz\> kir h Cl','l1ÓW rzemi(';\lłli(,7,~'ch w lo· 
ważnie rzemieślników naszego mia· lu,lu :mi:l'.lm rz('mip~lnikó\\' chrześ 
sta i okręgu łódzkiago. Niezaloini\J cU:m p:.:I. V ul. Kilillskiego 123, ."tau, 
od tego na wystawie będzie szereg t0.d wyl1lari\z do l~atedry. Po Jl::\ ho. 
eksponató w wielkiego pn:cmy&lu, Ż(;llst\\ id okolo godziny H-ej nast.q.
współpracującego z rzemiosIem I r i wymarsz wszystkich cechów 
przez dostarczanie mu narzędzi, ma z przed katedry ulicami Piotrkow
szyn i 8urowcca. ~l ą, N arntowicza aż na teren wy. 

W dniu wczorajs~ym przyb) Ii do ~t:l wy IV Parku Staszka. Pllnkt.ual
Lodzi w godzinach wieczorowych nie o 150/17.. 12·rj w poluduie nastą· 
przedsta wiciele nądu, a Illianowi- pi lI\'oczyste otwl1fcie wystawy, 
cie. w zastępstwie wiceministra którrg-o r\.okona wice\l1juil>ter Soko· 
Doleżała, ktćry miał dokona6 lo\\'ski. Przemó\\ieuia powitalne wy 
otwarcia wystawy przybył wicemi- gloszą prezydent miasta, pl. Glazek 
nister min, handlu i przem. Mie oraz prezes IZby rzemieślniczej. St;) 
ozysław Sokołowski oraz dyrektor ni~ław Kopczyński, 
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r udzi nie z lego 
Pierwsze zetkniecie z chor,mi DS,chicznie pozostawia niezatarte wrai nie 

I. 1 grotesce chaplinowskiej: Podoh spacerującym po ogrodzic, Gdy- przynajmniej odniosłem wrażc- chiczną, powlul'Za.ią się jej wy-
lJsychjatrja jcst olbrzymią ga, ne ruchy wykonywał robotnik bym ich widział w łódzkim par- nie. Ten krzyk był wstrząsający. bucby gniewu, 

łQzją wiedzy, stale kroczącą na- przemocą odsunięty od zmecha- ku, napewno nie zwróciłbym u- Na człowieku nie przyzwyczajo- .My jesleśmy do tego prz)'zwy' 
przód. Tak olbrzymią i tak szyh nizowanej pracy. wagi na skupiony wzrok, nym musiał zrobić wrażenie, - czajenil 
ko postępującą na drodze swe- PonmJ wskazówek, nie zall'zy- każdy swoją ścieżkę· Tu jednak, Otrząsnąłem ię jeduak i kontY-1 Długo jeszczc stałem na ubo
go rozwoju, że w krętych często: mu.ię się, w atmosferze szpitala dla umy- nuowaliśmy rozmowę, czu, obserwując nieszczęśliwą. 
labiryntach swoich metod nie I ukradkiem tylko obserwując słowo choryeh (słowo "warjat" - Pan przyjechał odwiedrić Wydawało mi się, że krzyczy 
pozwala zorjentować siQ nawrt mój pierwszy objekt. ~erwowc zdecydowanie pozostawiłem za chorego? To dobrze, ~ly to lubi- wbrew swej 'woli, :\Iiałem wraże 
lekarzom innych specjalności a drganie rQki nie ustaje. ~1imo to bramą) każdy szczegół wydaje myl Nie wszyscy wprawdzie, ale nie, że rozedrgane struny gło-
cóż dopiero laikowi .. , chory pracuje, Zda się, że poza się być interesujący, a nade- większość. Musi pan wiedzicć, sowe nigdy już nie umilkną .. , 

,Jest rzeczą jasn[J, że najbar- pracą nie widzi nic wokoło. wszystko związany z celem po- że my, tutaj, jesteśmy rekonwa- Od ponurych rozmyślaii. od er 
dziej nawct wniklhY)" reportaż I Przed samą kancelarją bytu tutaj tych ludzi. lescentami. Tam - wskazał rę- wał mnie 
z instytucji, poświęconej lecze'l wpadam na starszego mężczyz- Jeden z pacjentów dojrzał ką na widoczne zdala pawilony głos, nawołu,iący z piętra. 
niu choryC'h psychicznic, Ilie I nę, nmie, podszedł do furtki. Kilka - siedzą nieszczęśliwsi od nas, \Y oknie, z twarzą przyciśniętą 
może odtworzyć cnłoksztaltu tcj lak samo, jak poprzedni, ubra- chwil stał milcząco, potem Myśmy przebyli już tę drogę, do siatki, stała młoda dziewczy-
olbrzymicj prac)', jaką spełniają nego, klóry szybko przemierza poprosił, abym się zbliżył. która ich dopiero oczekuje. na, niesamowicie blada z dllżemi 
leJ,arze - p~;ychjalrzy, I ścieżkę, żywo gcstykulując i wy Ponieważ "pan w białym kitlu" Ja, mam nadzieję, niedługo 0- podkrążonemi oczyma, 

I\ie to wi~c będzic cclem pO-I glaszając jakiś monolog. Prze- nie mial nic przeciwko temu, puszczę szpital i wrócę do was, - Niech pan nie odchodzi! 

~l:'~~~[~t~ r(~GOl~ll~~~Y:h '~~:;"~i;~c:\,~ I nadeslłu Jedwabi-e franc, f, Du"harne L II ft J SI m A n ~~::r~a;o:::~~i~::e~;c:? 1)8-llle w h.ochano\Yce pod ŁodZią. J Ił nem porozmawiać. 
Chccmy Iylko.. aby ~miknQło s.waje f. liardiol ' • Za chwilę przyoknie skupiło 

1\('g~1 tywlle, a mczcm IlIcuzasarl się kilka dziewcząt. Nie wiem 
nione, Ila:l~~\'icnie ~połeczcl'i- praszam, w odpowiedzi pada podszedłem. ,'Vyciągnął do mnie Może kiedyś będę mógł opowie.- dlaczego, ale wydawało mi się :l,,:a do ,!cJ I lIl!l~'ch podob~'lyc,h "proszę bardzo" i za chwilę ge- rękę mężczyzna w sile wieku, dzieć panu, co przeżywa czlo, że to ja stoję za ogrodzeniem 
Imlrtu~.JI; b<:c!zlell1;' ",taralI 51q I stykulujący mężczyzna znika za przystojny, gładko wygolony. wiek chory. Teraz idę na mój poprzez które badają mnie cie, 
1ll0Z"WIC pł:l"t)'cZl1le odtworz~Tl: węo'łem. I znów, gdyby nie otoczenie, są- spacer,.. kawe oczy. To wrażenie podob-
,\'arll~ll~i,. w j.lIkiC'h 7yją ci, nir-I Starsza pani w kancelarji wic, dziłbym, że mam przed sobą no odbierają wszyscy, po ra7 
"'ZCl(:~IIWI, .klor~·~h uta~'ło, SIę )):11 w jakim celu przyjechałem. _ człowieka absolutnie normalne, Odszedł, kontynuując kilku- pierwszy stykający się z umysło 
I\''';ac wurJal:ll1ll. CZY lu)'Jalam!, Prosi, aby 'zaczekać na dyrekto, go, PytaJ, w jakim celu przy je- nastometrowy spacer ciągle wo chorymi. '\Vrażenie jest bez· 
:J. Jd~r7y w i ,l~)l'~? ~ą, t~'lk~ ('110- ra, który' odbywa niespodziewa- chalem, Właśnic c.hciałem odpo wzdłuż tej samej alei. sprzecznie silne i 
l,·y.ml, g.Odll.\·',lll llLosr~ l otwrno- 11ą kOllfeI'ellC]'ę. :'lbo. J·ez·.el.·, ' , Postanowiłem zbadać przyczy h'zeba zdrowych nerwów, ab~ . -~ - wlcdzlCĆ, gdy ciszQ, panującą k k kt' b d -
,el :-,polecz(,l1stwa. ChrClllY ze- chcę, moO'ę obejrzcć sobie Ko- wokół, przerwał IlQ owego -rzy -u, 'ory ę Q OIJanOWać chęć ucieczki. 
I . ł 'j , " dhk,"o pamiętał. Przycichł wpraw D 'e c ęta h ł' (~ze.c ~:\" ~)lH':. lIl,aną prz!';: l~le-; chanówkę od zewnątrz. Sl,w:l- " ZI w z zac owywa y SIę 

t::" l;lUUil~IOIl~:h z l,uat. k:Jtl~ I pliwie korzy lam z Lej okazji. wSh'ząsa,jący kl'Z~'k, po którym .................. ...."l,J .. różnie. Jedne milcząco patrzały 
no,~' bczple~zcn l:\'}~ I,tortur, kt? Teren szpitala jest olbrzymi. posypał się istny gl'ad "l'ze- PI'ZY leczeniu choJ'c,b łrJpi- na mnie, inne wykrzywiały twa 
ra .1\' zelC rw,(!lc liZlel1 społeC'zcn Jak się potem dowiedziałcm. za i kleńsłw. kaJnych, a zwłaszcza czerwou1,;j rze w wstrętne grymasy, jeSZCZE 
~ .. " • . J !:t<!/; dr )",\····('11 0 :1 :-,zpit.lli muie . :\[ój ruzmó\ ·.:a lcnhyie ou, T{lcił i schorzenia żołądka, które wy- innc uśmiechały się, Jakaś sta· 
dla psyrl.i-:nlie eh ( j·Y."I\. kilk:lIl11Ście hcliłal'ów ogl'orlu głowę, poczem spojrzał na mnic stQpują po febrze, naturalna wo ra, z rysów twarzy sądząc, cy 

~ i lasu, pytająco. da gorzka Franciszk~ - Józe~a ganka, natarczywie domagał'l 
Pr::L'dew.~/.y!>t1,il·lll nic dom Początkowo trudno się zorjcnto ". , działając szybko, mezawodme się papierosów, a gdy na znal 

(\'<lr in tów, a' zakład dla chon'ch wać, tembardziej, że nicbardzo ZdaJc SIQ, ze zbladłem, TaklC. i przyjemnie jest doskonałym pielęgniarki odmówiłcm, rczolut 
p~\~hiczl1ic! - temi !'łowam( od wiem, dokąd wolno mi pójść. A' •• • •••••••••••.••••• , ś r o d k i e m pomocniczym, -- nie skonstatowała: 
po". icdział d~'i'ektor zakładu w ponieważ niema żadnych za- = KAJTANSZE WYCIECZKf: •••••••••••••••••••••••• - To jd źle oa §wiecit, że ol, 
h uehanó,,"cc na naszą propozy- strzeżeli, rozpoczynam systcma· • O III ma papierosów! ... 
rit; zwied7,cnia i opisHnia tej in- tyczną wędrówJ'ę wok 10 III - D - Ił dzie, ale słychać jeszcze potok Chore, wezwane zostaly do Sił 
~t~'lllCji. Tc slowa byly potem . W kOllcU sze~okie.i'o al~i stoi, i:. P I L E S TY n Y :=: słów wyrzucanych z ochrypłego li. Odszedłem, by kontynuowa~ 
III, 'ślą prze,yodnią rozmowy, jakgdyby na uboczu, pawilon gardła. spacer. Obejrzałem piękną ta-
która poprzrdzita zwirdzanie po im, Gcvcra _ ofiarodawcy. 'Vo Od pawilonu rekonwalescen- pliczkę, przemierzyłem wzdłut 
~.fC/l'gó1r1!·ell \Ja\\'i lol1ów, kół niewielki ogródck, oddzic- • • lów można zagajnikiem podejść zabudowania gospodarcze, zaj-

- Nicch pan przyjcżdża i po- lony od reszty cienką siatką dm =. ,,,-rUIECZKI M.O RSK TE =. do sąsiedniego, położonego kil- rzałem do kuchni, ogródkó" 
,Iara siQ napisac cianą, którą potem spotykałem • kadziesiąt metrów w prawo, ~ przy pawilonach. 

tylko szczerą 'prawd~, bez przy każdym pawilonie. : tondlIn . Amsterdam ! Poprzez siatkę drucianą w ok- Wszędzie spotykałem pacjer 
upi~kszeil, Drzwi od ogródka szeroko o-I. y • nach, widać wnętrze sal i poko- tów.Niektórzy pozdrawiali mnie 

Voże \\' len !opo ób uda 5i<: pa- zmarszczki na ich czołach i re- : 7/7 -16/7 od ,ł. 210,- = jów. uprzejmie, inni zatrzymywali 
Illl 71nienić ustosunkowanie lu- l ., . k . '. • Same kobiety. Ubl'alle w gl'ana- się na krótką pogawędkę, jesz-gu arnosc, z Ja ą przeuuerzaJą II WYCIECZKI DO • 
d/i do szpilala dla umy~lowo . twartc, Przcchadza się kilku 9 • towe suknie; cze inni wyratali ochotę zwie 
cllorych, l1l<:żczyzn szaro ubranych i le- = CZErT-JOSŁOWACJT : rzenia się ze swych tajemnic. 

\'zcrwony 111 li l' i ni:-ka Imłlwl karz, czy pielęgniarz, w białym _ _ \.US1.'RJJ, JUGOSLAvVJI • gdzieniegdzie biały kitel perso Podobno ma je każdy . 
.. , \.. l' k'tI P , ',- • i Bu:r~Gt\.RJT II nelu, W tCJ' chwili. przyoknie Parality'cy z reguły eh'wal" \\·l'.J~Clowa" wl~r JC' m\., PO','1 u, anuJc Clszn, _,awet przy- _ • • ., 

'ory niewoli'? kra, bowiem na jej tlc : - 0 - : pierwszego piętra stoją trzy nie- się swym majątkiem; 
d 1 \' ł ł' tl' II I)RZT;[)S']' '\WICIE' LST\'UO • wiast", patrzące wgłąb ogrodu, nie brak wśród nl'ch wynalaz-l'orljelnia. \\' której in[ormu- z o (a I s yc me przy IllUlOllC ' -' .• "1 . 'v J .. 

k k• .. k' . d' • INTOURIST'A • Idąc za ich spoJ'rzeniami, dOJ'rza co 'w', sąi tacy, którzy od, kilku j.!, żc d~Teklor jcst w kancela- (} -ł'ZY I, Ję 1 J zawo zcmc. B." " .. II.; 
łem starszą kobietę, korpulent· laŁ piszą komunikaty o treści 

rji, '" li'ł<:.hl rocl",órza, i że moż· O})eClll' S, .... _ '''I' d"" c'· pr'z"z"·"C7('lJ·e· • .., . h' f' 
" .... .J. ną, z snvyml, rOZWIC rzonyml nie do odcy rowania i chcą J'e 

Ila lum pój~ć. ni do te_."o, ~,O'd,-ż nI'Jet na',-et nI 'e •• Un-aon LIOyd! 
.. OJ J • ... włosami. Stała przy ogrodzeniu, wysyłać do.. królów i ksiątąt, 

Bardzo ładll~'. doskonale u odwraca ',,'łow" w tamta, stronę. B. 1111.. t' . t . . t ni 
J wpa rUJąc SIę us aWIczme weN' kt' " d d " ż d 

I rz~'man!' i rozlcgły ogród, .Po 0- Siedzqc na ławcc w alei, maJ,l f.1 PIOTRKOWSKA 42. TEL. 107,87 • sam punkt, gdzieś, na jakiemś ~e ;YZY, me z_ ra zaJi a h 
1,)11 &tronach hClonowc) kicłki, okazję przyjrzeć się ludziom \. •••••••••••••••••••• ., drzewie. ' DllYc , o Jawdo,wś nlendor]ma,nyc • 
jasno malowanc. pawI,lony, ,o- ~X1(,~'1"'-' ____ """~~"""""".' __ Z .• dl b d opIero g Złe waszeJ roz-
I 0', ............. ~-- _ .. ....,~. • fi. Jej gar a ez przerwy wy 0- . d d tk . , ki 

l' Irzczone nanYl k"llll WYblt-' HELENO~ W bywały się nieartykułowaoe mOWIe, ~ y o me ona Ja et' 
n,,,?h psychjJlró\Y, którzy 'kie: dź • k'· goś speCjalnego tematu, twart 
l d l t t l Wię J. cllorego zmI'enl'a SI'"" u"azuj-l ys, prze a y, u rozpocz!-na 1 " Ho. ... 

~wc ~'ielkic karjcry, jako lek'!- p L Ochrypła już; twarz poczerwie- się na niej 
1· l.e prowincjonalni. ar", olwart" niała z wysiłku, alc jeszcze cią- błogi uśmiech. albo złośliwy 

Po drodzc do kanC'elarji mi- 50 dla 2 gle padały przekleństwa, nie- grymas, 
jam grupkę .mężczyzn sz~ro. lI- Wejście . gr. uozącej się 5 gr. wiadomo pod czyim adresem kie Wtcdy trzeba rozmow~, pod 
branych, znJ~lych strzyzclllclll ,młodzieży rowane, jakimkolwiek pozorem, przer-
trawników , I Zaczepiłem przechodzącą pie, wać, Trzeba bowiem dużo do-

Pacjenci! To pcwne, Można to IC U P O n. lęgniarkę, pytając o powód zde- świadczenia, aby prowadzić ro· 
lI~lalić na pierwszy rzut oka. -- ... nerwowania tej kobiety. Młoda, zmowę, unikając drażliwych ak 
\,"prawdzie dl t I ok' Gł P .. przystojna siostra miłosierdzia, cenłó,v, 

fi a czy e n\ OW" OSU orannego - al . d' . hnU'zc spokojne i skupione, ale ' spoJrz a na ml11C ze z ZIWle- Dochodziłelll właśnie do pa-
I'uchy nel'wowe. do Teatru Miejskiego (Sródmiejska 16) niem, poczem wytłomaczyła: wilonu niespokojnych chorych'. 

\'a,ibliżej tlLojący trzyma w ręku Okaziciel niniejszego kuponu ma pra.wo nabyć 2 - To jest, proszę pana, cho, g U:" wezwano mnie do d yrekto , 
' . .!l'abie. Dru,,"a rnka wdwnywn b ( ) d 8 'b ra, która często miewa takie a- m, Interesu]'ącą z ninl rozmo-, "J. iJetv ulgowe od 30 gr, do 1.83 nia l maJa r . 
. J·al,ieś nerwowc rucI)','. 830 k B F k T f'k . taki. wę przv. tOCl'. 'In,. , w inIl"l1l IlU, ., lOg, .' w. na sztu Q us e etego ,,' ra l a pam J 

Gdzieś takie ruchy widzia- generałowej" Kiedyś pokłóciła się z synową, merze. 
lem. Alc gdzie? W wspaniałej a gdy zapadła na chorobę psy- .Józef Nir, 

fi. IN O Monumentalny epos filmowy, ilustrujący krwawe czyny i miłostki tyrana, 1\ y CZEmOrderCy, OSŁO sutŁayurCii, Abdul Ht:a 

Cegielniana 2 I 
Dziś premiera! 

Dziś p()czątek o g. 12-ej 
CenJ od 54 gr. rrancelka wiedeńska - piąkna Adrieaae Allel. 

despoty~ 

W roli Abdul Hamida 

Fritz Kortner Nils 
Szef policji 

Ast er 
Clar i przep,ch Wschodu!!! 
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lOS SPORIOWY Łódź, dnia 17 maja 193H 

- Skład 2:1 ja pr ra ovva a na. mecz z reprezentacją Łodzi 

w drugim dniu meczu tenisowego o puhar Davisa \V związku z czwartkowern 
spotkaniem reprezent.acji ~07. 
dzi z Krakowem, KOZPN nade· 
słał już do ŁOZ,PN skład kra
kowskiej H-stki, która przed 
dawia s.ię następująco: 

covia) i Polus (Garbarnia). 
.lak widać reprezentacja 'd r) 

'lona jest z graczy drugiego g'H 
nituru, bowiem Kruków wal · 
rzy w dniu 21 h. 111. na lrzt'ch 
frontach. 

\V sobotę, w drugIm {lniu Ille 
('zu tenisowego o puhar Duvi la 
pomiędzy Polską a Austl'ją o~: 
była się w Wiedniu gra ~·.1(lw0.J 
na . 

PoISka wystąpiła w sl;ładzi~ 
fiehda - Tarlowski. Albtr :a~y 
wystawili najlepszą swo.!:: par!;: 
~[etaxa - Baworowski, ld(>rtl, 
jak wiadomo, Dokonała ni!!itaw 
110 jedną z najlepszy('.~1 par 
świata Perry - Hughes. Zgod, 
nie z oczekiwaniami. lWycil,!

'itwo odniosła para aust ·jur.ka 
IV stosunku 6:1, 6:2, 6:4. 

tywę. Zwłaszcza efektowne hy- * 
ły zagrania Hebdy przy slatcC' Dziś zakończenie mec:L.U. ..-
Austrjacy uzyskują znown I.wy Walczą w singlach rew,mźr...
cięstwo, ale w nieco mn;cJ'i/,ym wych Hebda - Baworowski I 

stopniu 6:4. I Tłoczyński - Metaxa. PJ;utem 
Z polaków lepszym by1 nic- odbędzie się jeszcze mecz re

wątpliwie Hebda, ale jal:.o C:\ 'l wanżowy- pokazowy Wl.ttm-1U 
łość polacy ustępowali ul.1",trja- - Redl. 
kom pod każdym \YzgIQ(1.~m ' . 

'mmNiM!P'ieHBf'S&$W;.'·" 

Włodek (Garbarnia), Don:ec, 
Zając (Cracovia), Bielik, Grin
berg, Reszke (Cracovia), SarNI 
(Wisła), Pazurek II (Garbar
nia), Artur (Wisła), Szeliga (Cra 

lIS •• ni n·Touring 1:1 (1:0) 

W składzie Lodzi mogą w o· 
sŁatniej chwili zajść zmiany. -.-. 
Gdyby okazało się, że StolaI' ;l~ i 
(UT) może grać (m.ial kontu?)o 
wane ramię) zostanie on wysl,a 
wiony na skrz) dlo. Drugi gar ' 
nitm Łodzi na mecz z Bialyw
stokiem zostanie zestawiony 
przez kapitana związlwwego p. 
(:yla po niedzielnych mec7.1.ch 
o mistrzostwo Id. A. . 

Odrazu w pierwszym sl;.·je Leader tabeli traci punkt w spotkaniu z byłym mistrzem 
zaznaczyła się silna przewaga Zawody bOatserskie 
austrjaków. Polacy zdcpryn:o- ',,"czaraj na boisku ŁKS ro- wiono "inwalidę" Omencettera, zamienia Królewiecki w bram· I sekcJ'j Makaoi 
wani nie umieją się zdobyć TUI zegrany został mecz o mistrzo- który szybko musiał zejść z bo· kę. 
iadną skuteczną akcję. stwo kI. A między leaderem ta iska, potem opuszczali je Choj- Po przerwie gra jeszcze bul" W dnia dzisie.iszym w lok'" 

Set ten, który trwał z'llcchvic beli Ł TSG a zeszłorocznym mi nacki i Michalski. Ł TSG zaraz dziej ostra i brutalna. Co chwi. Hakoahll, sek(~ja boI{sers!m Mak' 
11 minut, wygrywają au ;trjacy "trzem Union - Touringiem. po przerwie ustraciło Bineclde- la nowe ofiary walki o punkty Gl"ganizuje międzyklubo ___ 'e zawc 
6:1, mając do końca -mia?d7ąc.ą Niestety na obniżenie poz:o· I ~o. padają na boisko. Sędzia p. Lan bokserskie przy udziale z;lwoth 
przewagę· Austrjacy od same· mu spotkania wpłynęło kilka Pierwsza połowa gry przynio ge, źle usposobiony, dyktuj<! II il ków Hakoahu. Tajfunu, GwiaZlI:J 
go początku kierują wS7 )'stkie przyczyn. Przedewszystwicm sta przewagę Union _ Touringu. ku nicuzasadnionych dec~",,:ji , Makabi. Początek zawcdó" 
piłki w stronę Tarłowski,~~'1,. Ol' mecz zamienił siC w typową Gra szybka, ostra, sytuacje ztnje I?,O powoduje grę nerwową. . o godz. 20·ej,_ 
ientując się, że ten ostatm .Jesl walkę o punkty, walkę bez prze niu.ią się co chwilę. Akcje U· Bramka wyrównująca padl:. 
o wiele słabszy od Hebnj. . ~ierani.a w środkach, pełną fau- I nionu bardziej skoor~~no~vane, l; rzutu rożnego. 60 zawodników W drugim secie polacy od,~y- 11, a merzad~o wręcz brutalną· wypady Ł TSG ba~dzleJ. ~lebez- Z zespołu Union - Tourin;.;u 
skują nieco pewności sh:bie, PozaŁem druz:yny były zdekom· I pleczne: vV .p~\Vn~.l C~Wllt. prze- wyróżnić należy przedewszy,>t- W mistrzostwach 
tak, że gra nie jest POZb'lW!Olln pl.etowane,. o~le grały po prz~ :' l t'ywa S.l ę h!'o lewIeckl, 111IJa o- l;jem młodego gracza Gorzkie· .iun jorów 
momentów ciekawych. Ata!rja. "',te w dZIe~lątkę, a nawet. U- I bronę I staJe o~o w oko. z FO, ldóry okazał S~Q ~a.rdzo H;.l- Zosiała już zamknięta lista zgło. 
~y wygrywają i tym razem. zdc- mon - Tou.nn~ przez T pewlen b~amkarzem .. ~uz ~~ strze!lć, ~nt~,,;:ny~ z~w~ ~\ nCI1!'l ~7..'~) >:zeń zawo~lllików do mistrzostw lels; 
cydowanie 6:2, kierując zno" u ~:las w dZle'\nątkę: " zespole I ~dy w os~allllc] ChWIh ohrol\( a c a Yt~O , ze .ws a,- 111S oe;Jp '\ koatlelycznych itmiorów okręgu 
'''l'ększosć ataków w stro :lI; Tar -zeszłorocznego mIstrza w'ysta- I chwyta ])lłkQ r~ką. Rzut kart I)' wzros u -. . •• 
.. . . łódzkiego. Ogółem zostało zgłoszo-
towskiego. ",_ ••• =_.'_ ... __ .lI!illllfW1llł!lfue:u __ El!.~.~_ar..-I!fI •• _Oif.aWłln'i.ł'i"'lSilI'Illl1HRn!.~ I nych ponad 60 zawodników nastę-

VV trzecim secie pola;:y zdo- I . TBATR MUZYKA ~ SZTUKA a li ~ując~ ch klllbó,~: KPZjednoczone, bywają się już na pewna, inicja- I = ti;:lf Kochba, WlUla, Unioll - Tou" 

____ II._ •••••••• ~~l!iln .... ID ... _ .......... _. ___ •••••• _IIłIłIIeIlBl.. Makabi. 
f = l ring, Geye/'~ ŁKS, Sol,ół, Hako~b J 

Wima-Plakabi 
Mecz tenisowy 

W dniu dzisiejszym odbędzie się 
na kortach Włmy me~z tenisowy 
Makabl - Włma. Interesująca ta 
impreza, która oficjalnie ot"lera 
~ezon tenisowy w Lodzi, rozpocz
Itle się o godz. 16-eJ. 

łłaJlepsi graczl 
w reprezentacji 
szczypiorniaka 

W związku z mającym się odbyć tur 
niejem szczypiorniaka przy udziale 
reprezentacji: Sląska, Krakowa, Po
znania, Warszawy i Łodzi, kapitan 
szczypiorniaka Ł. O. Z. G. S. p .. Ko
ścielski, będzie obecny' na sobotnich 
i niedzielnych zawodach o mistrzo-

W,steD' teatru "Araratli TEATR POPULARNY 
Dziś, dwa przedstawienia: o godzinie 

lS·ej i 20.1ó. Grana będzie komedja 
Nicodemiego "NauczycielI;a" w reży
~erji Mieczysła'wa Nawrockiego. 

Mistrżos!wa zostaną rozegra ... 
na stad jonie Wimy przy tlI. Rokl
cińskiej w cięgu soboty i niedzieli 
pnyczem w sobotę rozpoczną ałę 
o gOrlz. 16-ej, zaś w niedzielę o go
dzinie \). ej rano. 

Program p. t. "Świat cudów" w "Rozmaitościach" 
W. "Roamaitościach" wYlItępuje goś

cinnie iydowlld repruentacyJny tc · 
atr artYlltJ'cmo-Uterackl M. Broderso 
na "Ararat". W. okresie, kiedy rewja 
chyli się ku upadkowi, w dobie wy
Jałowienia Jej repertuaru "Ararat" 
weiąJ!: umie Jeszcze czerpać :I bogatej 
byniey współczesnej Iiłeratury I fol
kloru. Niezależnie od tego wyławia 

aktualja, utrzymując w ten sposób 
łączność z codzienną, Iwardą rzeczy 
wisiością, którą ukazuje w cicka
wych przekrojach scenicznych. Czy to 
będzie utwór liryczny, czy groteska, 
czy parodja - kierownictwo zawsze 
dba o możliwą precyzję wykonania j 

poziom. Ta dążność do doslwualenia 

Drugą atrakcją programlł jest me- TEATR "ROZMAITOŚCI" 
lorecytacJa pacyfistyczna p. t. "lIR- Dziś dwa przedstawienia przebojo-
ski", świetnie Interpretowana pnez wej rew.ii "Araratu" p. t. ./'wiat Cll

utalentowaną, czołową aktorkę "Ara- dów" po cenach ulgowych. Początek I 
ratu" p Szejne Mirjam. o godz. lS-ej i 21-ej. 

, . . OTWARCIE WYSTAWY B. CUKIER-

Strzelnice 
małokalibrOWI: Do rzędu udanych numerow zaUczyć MANA 

nalcty finał "Przy żelaznej bramie", I Dziś o godzinie 12 w południe na- wybuduje komitet 
skecz ,.Einstein - Welnstein", stąpi w lokain, przy ul. Piotrkowsldej P.W. i W.F. w Łodzi 

Skecz "Sanatorjum w Genewie" jest 90 uroczyste otwarcie wystawy znako- h 
mi/ego art. - malarza, Bencjona CIl- W dniu wczorajszym w gmac u 

llomyslowy, alc zbyt ponury, kiel'JnllUa. Artysta wystawi ponad 60 utzęltt wo.;ewćdzkiego w Łodzi od-
M. Oppcnhajm śpiewa kilku miłych obrazów, malowanych pouczas swego było się J,o~.ie<lzenie wojewódi.kie. 

piosenek, z których na większą IIwa· ostatniego tournee zagranicznego po go komiiell: PW i WF poj \l.l.ł" 
gc zasłu"njc Zlllejka". Palestynie, Francji, Łotwy. Poza tern 

'Oddz' "I " : t' j wystawi on szereg dzieł wilellsl,ich pr:'ewodnictwem p. wO.jewfllly Ale· 
. II' n~ POZYCJę ~ anOWJą IV (lro- (gheto itp.) ksandra Haul.e . Nowaka. \V po. 

gramie taucc baletmrstrza teatru w Należy spodziewac) się, że '\\'ystawa siedlenill wzięli m. in. '"lzia; do. 
;Uoskwie, Sam Hyora~ i cieszyć się będzie powodzeniem, na \~ódc:a OK IV, j!.ell. dy·'.\'. LangQer, 

stwo szczypiorniaka Łodzi, celem 
stalenia najlepszej reprezentacji. 

u- formy poszczególnych numerów jest 
Program naogół lI. udany staran· 1 jakie bezwzględnie sobie zasługuje za- p 

równo ze względu na nazwisko Cu- pIk. Gab:~'ś, \,eiegat P 9,' z o;.~:;: , I kiermalla, oraz na jakość i wysoką tola, 1,Jk ~oko~ . "'!lki, t'~ . ['. MisJon 
nie opracowany. 

DO Wiednia I 
odj. 28. VI. zł. 75.-

fiordu norwegii 
19. VII. - 30. VII 

zł. 330.-

Londun i Amsterdam 
od 7 do 16. VII 

d. 210.-

Paszportu huracuine 
do Czechosłowacji. 

Kupno wszelkich walut --Wag'ons • Lils Cook 
Piotrkowska 68 

tel. 170-70. 

NASZE DZIECI. 
Matka: Jćziu, oducz się pokazy

wania palcem lr.dzi, to nie jest przy
?woite. 

Józio: A to dlaczego ten paleo 
l1az.f.Wa się wskazuj~cY.JD.i. 

zdobyczą ostatnich lat pracy "Arara- ST. (,EL. wartość wystawionych eksponatów. _ dyrektor elektrowni łódzkiej, Tol-

.... f_ _ ..J _ _ .. ':' - , • UN'VER-s-'T-e-c--e-. -D ril B .,.... : .... ,..,J -'"'.:. ~: ~~ : _~ _ Joczl<o i tlyr. Wolczyński. 
'fl.lY1'1-O~ UJ:) 'U/.71... 'L ~ DE BEAUTE G U · PA,.'5 -/~..K;.U..( l UAJlLe! Na nosiedzeniu rozpatl'zono bu, 

dżety 'lokalnych komitetów PW1 i 
WF na terenie całego województwa 
i po ożywionych debatach budżet7. 
tl:' przyjęto. Jako zasadę komitet 
wojewódzki przyjął, aby w prelfml 
llarzach budżetowych wyznaczono 
jaknajmniej funduszów na cel. 
administracyjno - personalne, a lwią 
część kredytów ubrócono na cele 
itlWestycyjne 

tu", znaczonych poważnymi sukces a- DZISIEJSZY WYSTĘP KR.ÓLA TAN-j 'I'EATR MIEJSKI 
mi, osiągnięt~ymi podczas łomnee ZII GA Dziś, o godz. 16-ej po cenach zniżo-
granicznego ,Po Fraucji, Belgji i An · 'vV dniu dzisiejszym, oraz jutro, w I nych oraz we wtorek o godz. 19.30 -

poniedziałek, dnia 18 b. m. o godzinie również po cenach zniżonych - wciąż 
gIji. 8.45 wiecz. wystąpi w sali filharmonji jeszcze ciesząca , się niestabnącem po-

"Ara~at" IJOWl'ócił obecnie do 1'0' znakomity zespół orkiestry argentyń- wodzeniem "Matura". 
dzinnego miasta i rozbił namioty w skiej króla tanga - Eduardo Bianco. . Dziś, o godz. 20.30 publiczność emo-
"Rozmaitościach", gIlzie posiada Każdego wieczoru zespół roztoczy cjoI1ować się będzie na sensacyjnej roz 

I d ·' d .. 'Ą ' . k: przed łódzką publicznością olśniewa- prawie sądowej Ayn Randa "Kto za-
znacz~ e o powIe IlICjSZ~ . ~:'łmn - jącc perły przebogatego ~ tak rozmai- b!ł?" ,widzowie z niesła.bną~em ~apię 
techmczne dla swych produkCJI. Pro- tego repertuaru, na calośc którego zło- cIem sIedzą tok fascynUjącej akCJI, po 
gram "Świat cudów" (nieco pretell-! żą się: taniec, śpiew, jazz i (}ryginalne c~em wysłuchują w~roku sądu pr.zy-
sjonalny tytuł) zawiera cały szereg tanga al'gentyilskie. sl~głych. Przypommamy,. że kazdy 

. , .. . ' WIdz ma prawo otrzymania kuponu, 
rzeczy wartosclOw~'ch I WIcIe rzeezy l .: . ~ upoważniającego go do zo&tania jed-
wesołych. I ~ ~C;>I/~"'i nym z 12 sędziów przysięgłych. J{u-

O ile całość przedstawia sh; na ogół <t.s-~/fiI fil t:> El pon wydaje kasa po zgłoszeniu na-
bardzo korzystnie, o tylc pewne za- q (>~, IQ' zwiska. Reżyserja i udział Jana Bo-

t,; oSfoś". lleckiego. 
sh'zcźenhl budzi skład zespolu. Ze sta Q' i:nl"~ 'vV poniedziałek o godz, 20.30 poraz 
I'cj gWIIl"d.ii aral'alowskie.i IIoz08talo 4ł ··TI..lo 28 rekordowa "Trafika paui genera-
zaledwic 5 osóh. Reszta tu nowe na· łowej". Ceny znitone. 

bytki, przeważnIe rIobre, a nawel Z INSTYTUTU PROPAGANDY SZTU-
świetne (M. Rappel, A. Grosberg), ale KI 
niestety i trącące IJrowiucjonlllizmem Salon bloku zawodowych artystów 
i przypominające ollerctkowe postacie plastyków cieszy się dużem powodze-

niem i stale wzrastającą frekwencją. z przed ćwierĆwiecza. 
Do najbardziej udanycb numerów 

zaliczyć nalety świetną parodję M. 
Brodersona p. t. "Ciel~cy zachwyt", 
graną ostatnio w Łodzi sztukę "Joslc 
Kałb", Zespól z Dzlganem, Szmache
rem l Wł. Godlklem na czele wlał w 
tę rzecz wIele dynamIki I humoru, 
dzięki czemu w sumie otrzymano nu
Qler ~ duy,eh wałoraęh sałJ.l'J!znf.eh. 

Salon bloku jednoczy szereg grup ar 
DZJŚ PORANEK TAŃCA ARTY- tystycznych Warszawy a m.: ' Bractwo 

STYCZNEGO św. Łukasza, Szkołę Warszawską, 
O godz. 12-ej w południe odbędzie ,)Ryt, Czerń i Biel", Lożę wolnomular

się dziś, w teatrze miejskim popis I ską, "Ład" i inne. 
taneczny szkoły Paszkówny i Góral- Z r·zetbiarzy wystawiają: Trzcińska· 
skiej. Ciekawy program, zawierający Kamińska, Henryk Kuna, Alfons Kar· 
szereg nowych i oryginalnych tańc6w ny i inni. Na wystawie rozwieszono 
wywołał dnże zainteresowanie. DO-I szereg tkanin grupy artystycznej "La
chód z poranku przeznaczony jest dla du" z Warszawy. Instytut propagandy 
dzieci ociemniałych Łódakiej Rodziny sztuki (w parku Sienkiewicza) otwar· 
Radioweio· .- tY,. codziennIe od /rodz. 11 ..- :łO·eJ. 

Komitet pod koniec posiedzenia 
zatwierdził projekt budowy strzel
nicy małokalibrowej w Łodzi. 
:_!ll1~!iIlDI}A\5i1iiiii!!ljml!j!~.e ___ • 
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Nowg front przflDgslu larobkoWfeO 
dążyć będzie do obniżki podatków J stworzenia własnej instytucji kredytowej 

Rozwój przemysłu zaroLkl)We l nia do zlcccnin, aby się zbytnio twórczość anonimowego przemy szym rzędzie na zatrudnieniu 
go w ostalnich latach, przyczy nie angażqwać zb~dną wyh...-ór słu jest niesłuszna. O He jest pe- tych właśnie przedsiębiorstw, 
ny jego ekspansji, a co zatem czo "cią na własny rachunek IHl wien odsetek t. zw. przemysłow Dlatego też oraz ze względu na 
idzie, racja bytu tego przemy- skład i aby Ul~' kać narazi~ za· ców anonimowych, to odsetek lo, że część naszego przemysłu 
!>łu zasługują na specjalne roz· trudnicnic eksploatację ma· len wciąż istniał, jest i będzie, korzysta z usług zarobkowych 
"'a iania. szyn. tak jak to było przed wojną. przedsiębiorstw , przeto winny 

Jak wiadomo, fyll~o wyjąiko- Z dl'llgicj slron~' przedsiębior Czyż nie istnieje on i teraz? Czy one korzystać z tych samych 
\\'0 duże zakłady przemy:;lowe ca wytwarzaj.!ey, t. zw. nakład od chałupnictwa do tego nader ulg i uprawnień, co przemysł 
posiadają własne wszyslkh~ ,d- ca, woli o:-i<tg nięcie obrotu drobnego przemysłu (pseudo-a- pracujący na rachunck wla ny. 
cziałv faz wytwórczości, to też swym kapitałem przez wytwór. nonimowego) nie jest tylko je- Przemysł zarobkowy, jako u-
nawe"t w tak dniem mieście prze ezość zaroLkową, aniżeli zamro den slopień? zupełniający wytwórczość, wi-
myslowem, jal I.ódź, mamy tyl I żenie swych ~zczupłycł\. stosun- Jeżeli zaś chodzi o konkm'en nien płacić niższą stawkę pOfłat 
ko nieliczną grupę takich zalda- kowo środków w maszynach i eję z wielkim przemysłem, to ku obl'otowego, tak samo, jak 
dów przemysłowych, które za· warsztatach, dlatego też woli. jego obawy wydają mi się nieu· przedsiębiorstwa, które przera · 
kupują surową bawełnę lub wel ,.wydać na lon". za,·adnione. " Ty twórca na rachu biają, t. zn. "do dalszego przero· 
n~, a sprzedają gotowy towar, Jeżeli zważyć, że w obecnych nck zarobkowy - o ile sam wy I bu", natomiast dzieje się wręcz 
posiadając własne: przędzalnię, warunkach produkcji nie maż,,! daje przędzalni zarobkowej par przeciwnie: podczas gdy przed· 
tkalnię, farbiarnię i apretul'~. hyć mowy o systematycznej ma lję surowca do przędzenia, to siębiorstwa przemysłowe, sprze· 

·\YiększoŚć zakładów przemy- sowej wytwórczości w żadnym przędza ta jest już obarczona dające własne wyroby płacq 
.-lowych o rozmiarach sto uuko z działów naszego przemysłu , że kosztem , proc. podatku obro 1,9 proc. podatku obrotowego, 
,,"o poważnych rozszerzyła swą zubożenie kon~umenta, które po towego, opłaconego przez przę- to przemysł zarobkowy płaci 3 
produkcję, specjalizując się t11· woduje ograniczenie zapotrze dzalnika zarobkowego, tę samą proc. podatku obrotowego. 
ko w jednym dziale, posługując bowania do minimum, dopro· slawkę 3 proc. pobiera nast~pnie Przedsiębiorstwa czynne za· 
się w fazie przygotowawczej i wadza do ograniczenia produk· skręcalnik zarobkowy, dalej robkowo nie kOl'zystają z wieI· 
wykończeniowej zakład::lm i 7a- cji do wysokości kOlliecznego lkalnia zarobkowa, wreszcie a- kicb kredytów, już chociażby 
roblwwymi. Łódź obfituJe w bar chwilowego zapotrzebowania _.- pretura i farbiarnia. W ten spo tylko ze względu na charal<ter 
dzo dużą ilość wszelkiego rodza to dojdziemy do wniosku, że 0- sób produkt wytworzony wc zarobkowy przedsiębiorstwa , u· 
.lu tkalni, jako zakładów pod~ta becny stan rzeczy z dużą ilością wszystkich kolejach i fazach za· ważally za przejściowy i niepew 
wowej wytwórczości. Zatrudr.ie fabryk zarobkowych, aczkol- robkowo na warsztatach zarob- 11y. Racjonalnie prowadzone 
nic zatem przedsiębiorstw zarlib wiek jest znamieniem czasu, jest kowych jest obciążony 12 IU'oc, przetbiębiorstwo zarobkowe po 
kow~'ch było zawsze, nawet w jednakże stanem Ilieuniknio- podatku, a tem samem musi być siadające własny majątek nakła 
warunkach przedwojennych zja nym dla 710dtrzymania chociaż- droższy od tegoż produltu wy- dowy w postaci conajmniej ma 
wi. kicm codziel111em i tego 1'0- by obcl'lH'go stanu zah'udnienia tworzonego przez wielkie~o szyn , zasługuje jednak na lakie 
dzaju z:lrohko,ye zakłady !lra- i podstawą istnicnia śJ'cdniego przemysłowca na własnych war zaufanie, co drobny l1akładc~ 
ey mialy stalą rację bylu. i drobnego przcmysłu. sztatach wc wszystkich fazad, pracy, posiadający t~'lko niew]1'! 

Dlaczegoż po wojnic powięk- Ten y,lan rzeczy daje zalrud ·· produkcji. Ponadto przemysło- ki kapitalik, klól'ym szyhko o· 
'>zYIU się lak znacznie ilość nienie dzie _~ątkom ly~ięc~' rąk I wiec zarobkowy nic może lech· braca w miarę możności , celem 
Pl:l t'dsięh~orslw zarobko\Y~· ch? ludzkich, spragnionych pracy i niczllie zastosować się do wygó wydostania .iaknajwi~ksz~·ch zy-

O ile, jak zaznaczyłem, daw- chleba. rowanych wymagalI klijente!j, sków. 
nicj zarolJkowo były cZyllne tyl Począlkowo wielki przemys; I nic może tworzyć nowości w Dlalego też niec,łuszny jest pc 
ko przcdsi~biorst\Ya dla prac l widział w drobnym zarobko · dziedzinie produkcji, lecz musi gląd krzywdzący przemysł za
przygotowawczych lub wykoń- wym wytwórcy swego konku- celem uzyskania szybkości o- robkow)' i zbyt wysoka jest 
czeniowych, to obecnie jest ina renIa, rząd zaś widział w takinl brolu szczupłego kapilału, iść stawka podatku obrotowego dla 
czej. Systematyczne i tale za- wytwórcy anonimowego prze· utartą ścieżką, dlatego też ni{' przemysłu zarobkowego. 
lrudnien L warsztatów pracy mysIowca, uchylającego się od może uzyskać te.i eeny, co prze· Organizacje gospodarcze re· 
prz:" obecnych zmiennych wa- podatków. Stąd powstało wro- mysłowiec wielki. prezentujące przemysł zarobko-
runkach jest niemożlhve, dlate· gie nastawienie do wszystkiego, Specjalne warunki konjua- wy winny wystąpić o zmlliejsze 
~\ O też szere,t pl'zemysloweów, ! co wytwarza zarobkowo, lub co kturalne udowadniajl-!. że war- nie podatku obrotowego, o ulgi 
fl o siadnjących nawet włas11~' ma \stanOWi zakład pr~cy na rachu \sztaty zarobkowe są barom e- \i kredyty dla przemysłu tego ce 
j:'lrk nakładow~' w postaci fa- \lek zarobkowy. Zapatrywanie trem stauu zah'udnit'llia. Każda lem jego rozwoju, dążyć do utwo 
1)1'yk i wUl';,zlatów .iest zmuszo takie je l mylnc. Generalizacja zmiana w ż~'ciu gospodarczem nenia własnej instytucji kredy-
l~' (lo zatrudnienia icb zaJ'obko- przemysłu zarobkowego, jak~ każdy odruch konjunkLury od- towo - finansowej i uzyskać dla 
wo na ('tUlz~' rachunek od zlece przemysłu popierającego wy · bija si~ niezwłoclllie w pierw- niej kredyty dyskontowe. J. FaU 

oiar-u§z~... p ii\ i arz~ 
spekula,gjoa .rozi kaias~rofalDfmi 

W zwh!zku z sytuacją, Wy-rniegOSPOdllrCZego nabywaJą 1~:I- gospodal'czej wielu łodzian. Ce
tworzoną ostatnio na rynku ko prawo w postaci papiero- ny pl'zędzy są głównie uzależ
przędzy bawełnianej, zwróeiIiś- wyeh dowodów, natomiast cfek- nione od czynników ekonomiez 
my si~ do związków, grupują- ł)'wna prz~dza zna.iduje się na· 110 - r~'nkow)'ch i niewątpliwiI.' 
c. ch Śl'edlli i drobny przemysł! dal w składach przędzahl. po uspoko.ieniu się na rynku 
w Łodzi. ŚRODKI ZATUDCZE walutowym, mogą nagle si~ za-

Na podstawie lIzyskauyeh w ProJekty średniego, drobnego I łamać, szczególnie wówczas. gdy 
związkach tych informaeji, w i zarobkowego pl'zem)'słu prze· I elcmenty Ujegos. podarcze l'zueą 
ustaluim ł)'godniu ceny przędzy I eiw t e jak c j i s ą c h a- na r)'nek zalmpiony półfabl'~'
zwyżkować miały o 10 do 1-1 raktel'ystyczne ze względu na I kat, szukając innej lokaty kapi· 
pl'oceni. l>rz-:dzall1il'y wpl'owa- swoje skl'ajl1ie intCl'wel1c.ioni- tału. 
dzili ostre kondycje, ogranicza- styczne nastawienie. P;lństwo~ I CO l\1ÓWL\ PRZI~DZALNICY? 
.i;~.' kredyty i domagając się wy- udzielając przędzalniom dewiz I Celem wszechstronuego na
łącznie gotówki. na zakup sut'owców, zdani(,Jll ' świetIcuhł ob('cne.i syłuac.ii, zwró 

UCIECZKA OD PIENIĄDZA związków tych, ma prawo kOll- ciłiśmy się również do Zrzesze-
Przędzalnicy haussę motywu- h'olować i rcgulować surowiec nia producentów przędzy bawel 

j:ł musowymi zakupami, usku- oraz półfabrykat za te dewizy niane,i. Oświadczono nam, że w 
tccznianymi przez adwokatów, sprowadzany i produlwwany. związkn z licznemi zapytania-
lekarzy, Jlotar.iuszy, lokujących Lokata kapitałów w )ll'zędzy mi Oh'z~'Jl1ywallemi od samorzą-
w prz~cłzy gotówkę. bawełnianej jcst wysoce niepew cłu gospodarczego i innych związ 

przedze! 
nasicpsiwami 

cję na l'ynku i stwiCl'dziło, że o 
ił.' istotnie, dotyebezas miały 
miejsce fakty. zakupywania 
j)rzez postronne osoby przę

dzy bawełnianej, o tyle od chwi 
li obecne.i pI'odneenci przędzy 
sprzedawać będą przędzę wyłącz 
nic stałym swoim odbiorcom, 
względnie handlal'zom. Handla
rze, któJ'zy zaknpywali dotych
czas niezbyt duże ilości, nie o
trzymaJą większych partji, ani
żeli dotąd. co :r.nakomłde zmniej 
szy spekuJację na rynku. 

Z drugiej strony, wobee tego, 
że ewentualne spekulacyjne 
spI'zedaże będą się mogły odby 
wać wyłącznie via bandlal'ze, 
muszą się one wydatnie zmniej
szyć. 

P0mimo zwyżki })l'zę(lzy, eC-1 na i świudczy o niedo.iJ'zalości ków, zrzeszenie zbadało sytua-

IkQ~a~tnb]aw~~nY~kn~.~ ~ i~~~~~i±~-~·i'~~N~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
azuJą em encJl zwyz owej, a \ 

nawet panuje nastrój slabsz~'; 'I Ił ""
~lo!yczy t? np. w pi~I'WSZYDl rz~- C!WIZJf W P 
dZle lełmch tkanm drnkowa- 1 
uych. . l przeprowadzone będą w fabrykach przez władze skarbowa 

BJ'ak przędzy Jcst tak znac7,-1 W I' , , .. ' udała ZA WIESIĆ PRODl;I{CJĘ żądane.i sytuacji. 
11" że fabl'VkallCi dl'oblle"O I . (lUU" czor aJs~yl~. . . , 
, ol 'd .." bk ~ SIę do urzędu wOJcworlzkH~gO co l)OcJągnęłoby za sobą masow(' Godzinna konfel'eneja zakoń-

SI'E" meg~ Ol~z. zal'o. o~~gO! specjalna delegacja przedstawi- redukcje robotników. czyła się ustaleniem słuszności 
p~'zemy~ u, z'ł~l~el1~ ~WląZ ~w, cieli' średniego, drobnego i za- Delegaeja wysunęła cały sze· postulatów, dotyczących rewizji 
me Jlna.l~ 1?o a

f 
lb'y ka • u, ce el? robkowego przemysłu. I'eg postul~tów i środków zarad- w przędzalniaeh. 

UI'ue lOmlellla a I'y l na na)- h któ ob'egł b tym 
bJi7.szvch kilka tygodni. Nie zdą Delc"3eja ta przyjf'ła została c~yc ~ re zap l , Y Y ll,[ KONTROLĘ TĘ PRZEPROW A 

, , .' • ~'. . '. meJłozadanym następstwom .... DZILYBY WLADZE SKARBO 
żyli nawet Wwymowlc,. r~botnl- pl'zełz naczelnika 'dVy~zl3h! pr.zde- in. por;.szon3 została sprawa c- ' WE, -
kom lu·acv. pl'zyblizenm oko mys owego w urz~ zle wOJewo z t) d i \ 

ŁÓdź, 17 maja 1936 r. 

Rynek pienięż'!1ł. 

Urzedąwa ceduła 
giełdy warszawskiej. 

Nil. wczorajszem zebraniu giełdy 
W!lluto~\'v - dewizowej w Warszawio 
tendencja dla dewiz i walut była 
niejednolita., przy obrotach norma.l
nych. Kotowano: Amsterdam 859,20 
(- 10), Belgja 90, Berlin 213,45, 
Kopenhaga 117,80 (- 10), Londyn 
26,39 (plus 4). oNvr'-y Jork 5,31,63, 
Xowy Jork - kabel 5,31,75, P~ryź 
a5.01, Praga 22.0~, Szto'kholm 
136,05, Zm;.rch 171,95. Bank Polski 
pł:\cił za waluty obce: dolary :lme
tvkaliskic 5,29, l;:anadyjskie !'i,26, 
floreny holf'ndf' l'sk ie 358.20, fran. 
ki frau('.uskie 34,92, franki &zwaj . 
('ad,-i <J 171,45, belgi belgijskie 
S9.75, f!łnty angielskie 26,30, gulda 
nv gJańakic 99.80, korony czeskie 
1 G.10, koroll j cillllskie 117,25, nOl 
wegklC 132, szwedzkie 135,40, liry 
"'loskie 34, marki fiilskie 11,45, 
marki niemieckie 136, w srebne 
154, pesety hiszp~,il skic G:3.~IO, 8Zj 
[ingi ;tlJ :ltrjackie 98. 

AKCJI.<. 
Dla akcji tendencja była zniżko· 

wa. a to w związku z re3liz3cją 
z~r8l\Ó~v . Jedynie mocniej !\ :,;ztalto· 
\\'al s ię kurs akcji Banku Polsk!fI· 
go, ktćremi dokonano wiAkszvch 
0IJloI6\\". Bank PolsJ-i 106::'-' 105. 
ClIkicf 29 - 28,75 (- 173), Lilpo· 
JlY 11,73 - 11 (- 135), l\Iodl'Zl~jów 
3.75 (- - JOO j, Xorbliu 50 - 51,50 
.- !iO;~3 (p111~ ':23)·, Ostrowieckie 
31,73 - 3~, ::itarachowice 35 
:~ 1.30 - 34,73 (- 75). 

PAPIERY PROCENTOWE. 
Dla papierów procentowych ten

dencja byla :lość mocna, przy więK
szych ot.rotach 3 proc. inwest.,!5 
proc, Warszawy nowemi l 4 I pól 
proc. ziemskiemi. Notowano: - 4 
['roc. dolarowa 51,25 - 51,65 (pIu1I 
40), 3 proc. inwest. I i II cm. 68,50 
serje 74,50 (plus 25), !5 proc. kOD
wers. 52,50 (plus 25), 6 proc. dol. 
84,50 - 84 - 84,25 (plus 125), 7 
proc . stabil. 62,50, po ~ dol. 65, 
8 proc. Przemysłu Polskiego 97 -. 
98 (plus 50), 4 i pół proc. ziemskie 
45 - 45,25 (plus 25), 4 i pćł proc. 
poznań"kie 40,25 - 41 (plus 175), 
\V złotych w złocie 46,25 - 46,50 
(plus 50), 5 proc. Warszawy nowe 
54,50 - 55,25 - 55 (plus 1(0), 6 
proc. oblig, Warszawy VIII i IX: 
em. 52,25 (plus 100). 

GIELDA ŁÓDZKA 
Na wcz:orajszem zebraniu giełdo· 

wem w Łodzi notowano: 
Tram:. Sprzed. Kupn6 

Inwestycyjna 1 em. 69.00 68,50 
Inwestycyjna seryjna 74.00 73.60 
Inwestycyjna II em. 69,25 68,76 
Inwestycyjna seryjna 74.25 73.76 
Dolarówka 32.00 51,50 
Stabilizacyjna 63,00 62,50 
Bank Polski 105.00 1001.00 

Tendencja utrzymana . 

NOTOW ANIA BAWELNY 
NOWY JORK 

loco 11,73, maj 11,63, czerwiec 11,52, 
lipiec 11.40, sierpień 11,25, wrzesień 
10.96, paidziernik 10.49-50, listopad 
10.49, grudzień 10.49, styczeń 10.47, 
luty 10.47, marzec 10.47. 

LIVERPOOL 
loco 6,53, maj 6,22, czerwiec 6.1&, 

lipiec 6,07, sierpień 5,95, wrzesień 6,85 
październik 6,75, listopad 5,66, gru
dziell 5,66, styczeń 5,65, luty 5,65, ma 
rzec 5,64, kwiecień 5,64, maj 5,62, czer 
wiec 5,50, lipiec 5,46. 

Egipska: loco 9,03, maj 8,87, lipie4> 
8,65, patdziernik 8,57. listopad 8,'5, 
grudzień - styczeń 8,35, marzec 8,80, 
maj 8,27. 

Upper: loco 7,44, maj 7,15, lipiec 
7,15, październik 6,80, listopad 6,71. 
styczeń 6,69, marzec 6,68, maj 6,68. 

ALEKSANDRJA 
maj 15,38, lipicc 15,24, listopad 15.07 
Ashmouni: czerwiec 12,92, grudzie6 

12.14, luty 12.10. 
.-.- _ ... _. -----
.....", .• 
aeomo lo 50 tYSłęC)T I'obo'łnikoln grozi I kim inż. Pias~owski<'go~ którc- ;~~~~,~Ie~ ~~~~~;:L~;A~H klór~. ustaliłyby. rozmiary tran

w len sposób utrata pracv bo- mu pJ'zedsła, 'lla sytuacJę, wy- • • zakcJl. w ostatmch dniach oraz 
wiem śl'edni i dl'obnv prz~;n"sł łworzon<> w ostatnich d~iacb na celem, ustalen

d
l8 Jstotnego stanu źródła, do któryeb odpłynęły 

, "\" zapasow pł'Zę 'LV oraz przyczyn i zatrudnhl około 40 tysięcy 1'0- rynku przędzy bawełnianej. Za- • • -oJ part je. przędzy. Jest bow em rze- p. k k 121 
botników, zarobkowy około 10 kupy spekulacyjne t('go półfabr~ Jej braku... ' e~ą zrozumiałą,. że pr~~zR ": lolr OWI a 
~sięcy robotników. katu o"ołociły rynek, co gl'ozl Naczelnik Plaskowskl po za- plerwsz~m rzędZIe slnzyc mnsl '. 

Tranzakcje spekulacyjne przę produk~ji katasłrofalnemi na-! poznaniu się z przedłożeniami dla potrzeb produkcji, a nie na I poprzeczna ofIcyna, I pi~tro. 
dzą odbywa.ją się w ten sposób, stęplitwami. Pr:r.cmysł, pozbawio przemysłu ?śwh'dezył, iż ?o~tara cck spekulacyjnc. l Tel 155-55 

Oe nabywcy z pośród eleglenłulny pl'Z~dzy, zm"sZWI~ btdzie sle wp'łJ.n.!lc na zmilUle tej A~PO- ' ł.. .- I • wt' c_= LI. 
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J Kepera[ja wieczoy[h piAI 
na miejscu -Co usłysz,my dziś przez radio! 

9,15 Muzyka salonowa, 1) J. Lassletz 
berger: "'szerz i wzdłuż - marsz, 2) 
Franciszek Suppe: Uwertura do opt. 
,.rzabella·', 3) Herman Krome: Czar 
słOlJca - walc, 4) Jan Strauss: Serce 
kobiety - polka-marsz, 

10.00 Msza i uroczystość poświęce
nia bandery na M/S "Batory" przed 
pierwszą podróżą statku do Ameryki. 
ki. 

12,03 "Wiosna i praca", pogadanka 
red, Czeslawa Gumkowskiego, 

12.15 Henryk OpieI1ski: "Syn mar
notrawny" - Oratnrjum (z Lodzi), 
'Yykonawcy: chór MarjaIlski przy ka
tedrze łódzkiej pod dyr. prof, B. UHa-
sa, 

13,10 Teatr wyobraźni; fragment 
słuchowiskowy z komedji Franciszka 
Zabłoekiego "Sarmatyzm". 

13,30 Koncert. w wykonaniu kapeli 
ludowej. 1) Wojciech Osmaliski : Sło
wianin - mazur, 2) Feliks Dzierża
nowski: :tIiema jak nasz kraj - wią· 

Wszystko 

dla ZDROWIA i UROD't 
Cera zdrowa i c:l:ysla stanowi 
ollrodzie parl. o uroku świe'::o
śe; i młodości. Koniecznym wa· 
runkiem pięknego wyg!qdu ce
ry jesl stosowanie pudru roślin. 
nego. sporządzonego ze sptcn. 
kowanych cząstek cebulek lilji 
biaiej, mialkiego, dobrze przy
legającego, nie zatykającego 
porów, dobranego do odcienia 
karnacji cery, nadającego lwo
rzy świeży i uroczy wygląd, Tym 
właściwościom odpowiado 

Puder 
OERFECTION 

zank9 ze śpiewem, 3) 'Vladysław Ka
czyńsk i: Kuj a w i a k i, 4) *** : 
Stare Miasto - polka, 5) Feliks Dzier 
żanowski: a) Kajakiem na Hel
walc, b) Krakowiak (ze śpiewem). 

14.00 "Chimera z Notre Dame" 
nowela Jerzego Giżyckiego. 

14.20 Koncert życzeń. 

13,20 Muzyka pogodna: 1. G, Mohr: 
Mallrytat'lski mursz, 2, Bany: Tcxter: 
Yalenlina, 3. \Valdtcufrl: Zawsze lub 
nigdy, -l. J. Strallss: Z całego serca. 
6, .sollllllerfeld: ~fia Bella. 

HA3 Poradnik turystyczny dla ro
botników - L, SZlIm iewski, 

l G.OO "Chwi lka pytań" - audycja 
dla dzieci starszych. 

16.15 Koncert chóru run1tulskiego, 
,Carmen" (z okazji święta narodowe
~o Rumunji) 1. Hymn narodowy Pol
ski, 2. Hymn narodowv rumuński. 3, 
;-iuzyka religijna: a)' D. G, Kirlac: 
Chrystus zmartwychwstał, b) S, Dra
goi: Tak powiedział Bóg (solo Fele
scu\' c) G, Kiriac: Zmartwychwstanie. 
-l) Pil'Śni ludowe: a) G. Cucu: Czło
wiek bez szczęścia, b) 1. Vidu: Wę-

OCCOOOOOOOCOOOC 

KIEROWNIKA 
HIIJBIł 

l<! sfer towarłysklch, obeznanego :; 
prowadzeniem brydta POSZUKUJE
MY. Oferty sub. "C. Z. B: do Biura 
Ogłoszeń FuchsIl, PIotrkowska 87. 

laboratorjum Aoaliz lekarskich 

Heleny naJdorf 
zostało przen i esione na 

teei~lniiłDa l,m.~ 
telefon 153-14, 

Cnnne od SI, g rano do g wiec .. 

drowny góral (solo Vasiliu Maxim), c) 
D. G. Kiriac: .stancuta (solo Evanta 
Gestinescu), dl C. Baciu: Pieśń wina, 
e) I. Vidu: Zboże dojrzewa latem, 1) 
M. Jora: Zielony listek, ziarno żyta, 
g) Z. Chirescu: D~iewczę rumiane. ó) 
Tat'lce ludowe: a) G, Dima: Banateana 
b) I. Vidu: Lugojana. 

1i,00 Muzyka taneczna w wyk. ze
społu Henryka Golda: 1) Freed: Rytm 
Broadway'u - foxtrot, 2) H, Brown: 
Jesteś mą gwiazdą - foxtrot, 3) lIen
ryk Gold: Jaśminy - tango. 4) Betli
ni: Papa, mój przyjaciel - rumba, 
5) Henryk GoJd: Tak mi żal - fox
trot, 7) Ukł. Henryka Golda: Taka ma 
ła - walc ang., 8) Ukł. Henryka GoJ
da: Potp. walców, 9) Wróblewski: 
Smutne tango, 10) Williams: Zagle -
fo1.trot, 11) Cesaer: Amerykańska 
rumba, 12) Freed: Spiewaj przed śnia 
daniem - foxtrot. 

17,40 "Migawka regjonalna" p. t. 
"Pierwszy szofer lwowski" - wopr. 
J. Behmatiuka i 'V. Budzyńskiego. 

18,00 Recital skrzypcowy Idy Haen
dlówny. 1) Jan Sebastjan Bach: a) Me
lodja, h) Gawot, c) Preludjum, 2) Clau 
de Debussy: Dziewczyna o lnianych 
włosach. 3) J. Ibert: Mały biały osio
łek, 4) Pablo Sarasate: a) Playera, b) 
Melodje cygańskie. 

18,30 Teatr wyobraźni u obcych: 
holenderska komedja p. t, "Śmierć pa 
pieru" (wznowienie). N3pisali 'Val
tcr Tritsch i G. Z. Weisz. Wykonawcy: 
Helena Sokołowska, Halina Kamiń· 
ska, Kazimierz Justjan, Ziemowit 
Karpiński, Saturnin Butkiewicz, Jacek 
Woszczerowicz, Stanisław Lapiński, 
Jan Bonecki, Feliks Zukowski, Jan 
Ciecierski i in. 

19.30 Kącik humoru. 
19.45 "Co czytać?" - nowości poe

tyckie. 
20.00 Koncert w wyk. orkiestry ma

rynarki wojennej, 1) Scherzinger: 
Grenadjer - marsz z filmu "Parada 
miłości", 2) Karaś: V,riązanka tańców 
i pieśni góralskich (I wyk.). 3) Kal
man: Potp. z opt. "Księżniczka czarda 
sza", 4) Namysłowski: Swir, świr za 
kominem - mazur, 5) DulIin: Hejnał 
morski. 

20.45 "O czytaniu pism Józefa Pił
sudskiego". 

21.10 "Na wesołej lwowskiej fali" 
p. t. "Ex ... '" - w oprac. W. Budzyń
skiego. 

a io- udion 
Traugutta 1, tel. 153-71 (Gl and Hotel) 

LO 
od najmnieiszei ilości dostarcza 
B. Rubinek, Południowa 39, 
skład Nr. 43, tel. 148-05 
Punktualna dostawa do mie-

szkań prywatnych. 

, 
YOtiHOIJRI (~~~:ki~)ł 

poleca 

IIpfeka sr. HRMBURIiR I S-k' 
b6di, Główna 50, tel. 218·81 

przy ratalnem n~bywaniu radioodbiorników 
najwyższej klcsy-TELEFUNKEN: Ambasador, 
Special i Uniphon na prqd słały I zmienny. 
OKRES CZASU PRZYJMOWANIA 
POtYCZEK JEST OGRANICZONY. 
Szczegółowych informacyj o przyjmowaniu 
Pożyczek Państw. udzielają upoważnione 
sklepy radjowe, oznaczone specjalneml 

plakątami. 

. . 
~H5;-R~ TOOl!l. PREe~~J . F:Dł;!tM1 

Al a- adio adio-Muza 
Nawrot 1, tel. 183-60 Narutowicza 18, tel. 146-06 

l'Ia rgc;znft h" storia 
Transfuzja krwi zmarłej kobiety 

Historja ta o posmaku maka
brycznym wydarzyła się w jed
nym ze szpitali wiedeńskich.~ 
Pewnej słonecznej niedzieli dwc 
je młodych ludzi wyjechało sa
mochodem na wiosenną wycie
czkę. W drodze powrotnej sa
m()Ch6d zderzył się z drugim 
wozem i uległ zupełnemu zdru
zgotaniu. Obu pasażerów odwi@ 
ziano do szpitala:. Stan obojgu 
był bardzo ciężki. Młoda dziew 
czyna była już w agonji. Nad ra 
tunkiem je'; towarzysza nara
dzali się gorączkowo lekarze.

Wtem wzrok jego padł na letll~ 
cą obok ciężko ranną dziew
czynę, Dostrzegł na jej twarzy 
ostatni śmiertelny skurcz mię
!lDł. Dziewczyna w tej chwili 
skonała. Nie namyślając się dłu 
go, do aorty zmarłej właczone 
aparat transfuzyjny. Makabry
czny eksperyment udał się $1-
kowicie. W tydzień p6fniej ełęt' 
ko ranny młodzieniec uctllf 
przychodzić do sił. Urało 
go krew zmarłej towarzysBf 
tragicznej wycieczki. 

21.55 Tr. fragmentów dorocznego 
marszu strzeleckiego "Sulejówek -
Belv.'eder". 

----- - ------ Katda minuta decydowała o ty 
22,15 Koncęrt muzyki tanecznej. 
23.0.5 "Darlcing przy głośniku". Dr. R. Bornstein 

'
KRZESłA i FOTELE ciu i śmierci. Z cięfko rannego 

oraz STOLIKI RADJOWE uchodziły dosłownie ostatnie 
(wiedeńskie gięte) po unub krople krwi. W tern jednemu z 

PRACA I WIOSNA bllrlawycb poleca lekarzy przyszła szcz~śliwa 
w Ciechocinku 

Pod powyższym tytułem prezes syn- w,hr6rnl. mebli 81ętt..ch myśl. Szepnął do ucha naczelne 

tor Czesław Gumkowski wygłosi od- . " go e ana: " ra u emy go po 
czy t o godz. 12,03. W odczycie tym CEGIELNIANA 18 IW podw6r.u warunkiem natychmiastowej 

przeprowad.U .I~ do 
OW. MILLlR6w, tel. 90 dykatu dziennikarzy łódzkich redak-I . H E R K U L E 511 l k U t j d 

prelegent mówić będzie o wiośnie pra- ____ transfuzji krwi", Nowa tru1· 
cy i wskaże szereg możliwości, które Do netychmiasłowego Plły!tllpienla ność skąd wziąć krew. TERMOMETRY pokQjoWE! l saok" 
mogą spowodować zatrudnienie wiel- poszukiw/lny. Lekarz podbiegł już do tele- ne, lekarskie i k~pielowe w wiel
kich mas. Mówiąc o możliwości za- MAJSiTER WYKONCZALNI (Apple- fonu, by skomunikować się z kim wyborze poleca optyK Szymon 
trudnienia bezrobotnych, prelegent po tUlmel'ster) na 10wary welnlime i p61- U L h P' t k k 33 

ł 'tn I kt' zawodowym dawcą krwi. _ r ac, lO r OW8 'l . rnszy szereg zywo yc 1 spraw, ore wełniane, _ Ofelty do Blul'l Fuchsa 
wiążą się z myślą przewodnią odczy- Piotrkowska 87 pod .A 101". • ............................................... .. 
tu, a mianowicie kwestję motoryzacji, __ : 

imig::j~;~~:~M OPIEŃSKIEGO 1~.:B~i.~~w~SO,:t!Kj Tow'JNyłr~~Ri~1 i.... SZKOlił POp1•yWSlfł:UNtł . : 
'" ostatnich czasach Lódź, która ~..... 

jest zaliczana do miast muzykalnych .. 

;:zlS~;"ęŚ~~~t~k~~·j~ ~~d~:;:~ęcJ~:~o~~ mNoetzr:Kltl.Od~s~l.ce;c-al:?e1, 1 i SpOIBCZnem Pols ,-8m 
certowych wobec słuchaczy całego kra .. ~ • 
jn. Szereg koncertów sym fonicznych, : 
nadanych w ciągli bieżącego sezonu, fiolKA metalowe i polowe, JIIATERRCE ł lilmnaz"um Pl ę S k ,- B m wspaniałe oratorjum IIaendla "Me- r6żne, WY!YJIIACZKI, IaODOWHIE i t. p. J. 
sjnsz" raz jeszcze potwierdziło fakt, Wypożyozamy l6żka na letniska 
że pomimo skromnych warunków Firma egz, od 1896 r. 
Lódź dzięki swej muzykalności izmy !II----IIIIIIIIIi ....... 1IIIJ! i W Łodzi, POMORSKA 105, tel. 132-18 
słowi organizacyjnemu, daje słucha- ~ ~ ~ ~ R A n n l" PodanIa przyjmuje I infolmaCJ j ud,lela lIancelarja ukolna 
clOm całej Polski rzeczy piękne i war ~ t d' i eS 9 14 
tościowe. ObecnIe rozg OSl1Ja odz la • , ł .' ł' l "t • co Jtlenn e o 110 

li. - : 

daje nowe dzieło radjosłuchaczom. 
Przygotowano oratorjum znakomitego 
polskiego kompozytora, Henryka 0- nabyć mozna w Teofilowie, ................... ~ •••••••••••••••••••••••••• 
pieilskit>go "Syn maruotrawny". Ora- Inowłodzu i przyległych S k 
torjum to wykona jeden z najlepszych letniskach u Lewenberga 7 ·10 klasowa Pry.. z ola Powszechna 
chórów łódzkich a mianowicie chór 1\J L .- Wu"bowao,-"" 
MarjaIlski przy katedrze łódzkiej św. p. n. "r,aUnił ... ... 
Stanisława Kostki oraz łódzka orkie ~r. nl~~~. ~~l~~(HMlt~ Zrzeszenia Nauczycieli w Łodzi, przy ul. Piłsudskiego 62, tel. 245-91. stra filharmoniczna pod dyr. Teodo- kI h kI I '- db . . 

Zapisy uczni6w do wuyst c as na. 1.9M 37 l. ss,., o ywaJ~ SI' 
ra Rydera. l d 17 d 19 

Oratorjum zostanie nadane o godz. codsiennie od godz. 10 do 13 o o -eJ. 
12,15 na wszystkie stacje Polskiego ord.. J' ak w latach ubiegłych Egzaminy "st~pne sydtemem lekcyjnym rozpoczn(\ si~ dnIa 10 
Radja. clerwea r. b. W klasie !-szej nauka rOzpoczyna sIę o 9-ej wlecz. 

"ŚWIĘTO PARYZA" NORSZYN Kierownik szkoły: E. GOLOSZMIOT 
Program tegorocznego "Swi~tR Pa

ryża" jest niezwykle bogaty i zawiera 
niezliczoną ilość rozmaitych imprez, 
które odbywać się będą w ciągu prze 
szło 10 tygodni. Obok kilku imprez 
pierwszej wielkości, na których czoło 
wysuwają się przedstawienia molje
rowskie na dziedzińcu Louvre'u i 
przedstawienia pasyjne przed katedrą 
Notre Dame - obejmuje on wielką 
liczbę drobniejszych, lecz niemniej 
interesujących, jak np. zawody tenni
sowe, polo, bokserskie, wyścigi samo 
chodowe i konne, wreszcie cały szereg 
imprez o charakterze artystycznym i 
towarzyskim. 

"Swięto Paryża" zbiega się pozatem 
w tym roku z targami paryskiemi, 
które trwają od 16 ma ia do 2 czerw... 

PENSJONAT "FELICJA". 

Dr. S. E EL N 
ordynuje iak zwykle 

W TRUSKAWCU w~~:adJa 
Dr. med. 

Artur Bana 
chirurg-urolog 

4-6 pp. 
Wólczaflska 23, tel. 139-88 

NAGRODĘ OTRZYMA KAZDY 
kto nadeśle trafne rozwiązanie 

ZSIPŚYW ĘIS KAT ZSILEICSOP EIBOS KAJ 
Za dobre rozwiązanie wyżej wymienionego przysłowia przeznaczyliśmy 

celem zjednania sobie klijenteli, następujące nagrody: 
1. Nagroda zł. 100.- gotówką 6-9 Nagrody Materjały na ubranie, 
2. .. Maszyna do szycia, 10-15 Budziki 
3. " Aparat fotograf, 16-30 Zegarki męskie, 
4. Kilim, 31-40 Obrazy olejne, 
ó. Aparat rlldjowy, 41-60 Artystyczne rzeźby 

z drzewa, 
oraz wielką ilość wartościowych nagród pocieszenia, 

Rozdzielanie głównych nagród odbędzie się pod nndzorem llotarjusza 
w terminie, o którym zawiadomi się pisemnie. Nadsyłajl\cy rnz\\'iqy.ani~ nie
ma żadnych zobowiązań. Drobna opłata przesyłki 11I1grody Ila koszt oilhJOrcy, 
Rozwiązanie należy przesłać jaknajprędzej, załączając. ew. Zllaczek pocztowy 
na odpowiedi, któr_ sIę w każdym wypadku otrzymuJe., . , l • 

Adresować: Dom Wysyłkowy "GLORIA". Krakow, Flo-r~aJ1~llll 43 B, 
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~mJ~HnI "lA[mr II 
W CI-IEŁMACH 
skanalizowany, elektr.Yczne 
oświetlenie, pod kierowni 
ctwem D. LITAUEROWEJ 

Jest już (unn,. 

CZUSIOŚĆ to zdrOwie! 
ZJednOCZ9nl 

C Z V Ś c ~ C i e I e szub 
i froterzy 

Piotrkowska 44, tel 202-14: 
wykonują cyklinowanie, druto
wanie, froterowanie, cllysllczenie 
wystaw I okIen, reperacje lino
leum, sprzątanie bIur I pokio, 

odkurzanie elektroluxem. 
Ceny przystępne. 

Dr. med. 

• W·CI 
chor. wewn. 

ELEKTROKAROJOGRAFJA 
(lIdIecia prądów c .. ynno~c!owych serc!!) 

ul. Narułowi~18 42 
'1'e1. 184-91 Godg. 5-7. 

Gabinel kosmetyki 
leeznlczej i toaletowej 

z. ~. 
dyplom 'Uniwelsyteek; 

Moniusl:ki 1, tel. 127-99. 

plecQ!<i, vi orki do ~nCll1iC', wiQtró ',ki, peler~'ny 
i ~;b~::c:!e n:2!Jr::err.c':a!r.e, oraz tkaniny lniane 
i bawełniane, impregnowane i gumowane 
sq najlep:;ze, niezawodne, a więc nojfańsze 

DL!\ KAŻDEGO TURYSTY 
Do~lur;::::Q :: \·.lasnych fabryk firma: P r z e IT', ./ s ł 
'fn~~::':."nłc:!y, I~o"fekcyjny i Gumowv 

WarSZC1wa, Mars7.Qikov,.~ka 116 
. tel.: 205-64, 206-41, :.! '13. ',' ~ 
Ląclajc:e naszych bezpłainyc:' cenników 

I !~~n~;e,ni~~~~,:~!!r.~UlSk8 
od 15 maja 

Willa "Zofja", aleja Piłsudskiego 

SJO AT 
dła młodzieży nad nJorzem 

pod zarl'lądem 
Marji Frenkenbergowej. 

Zgloszenia: Łódź, ul. D'm Ster· 
linga 18, teJ. 262-21 

od 9-11 i 14 -17-ej 

Bil na tto 
Hupoł«ie 

Wielki wybór: 
Domu BanhOwegO BRACIA TAUB w łodzi ' Z l-gO źródła 

D4NH Dl lOWY 
po dzień 31 grudnIa 1935 roku 

Stan c2ynny 

I Kas a i sumy do dyspozycji: 
II) gotowisna w kllsie 228.093.29 
h) posostalo~ć w Ban· 

Stan bierny 

K~pital układowy 1500.000.-
Wkłady 1.814.762.37 
Rachunki bieżllce (sa/dll kredytowe) 1.597.965'48 

wó.ZK6W lizieci«:cych ŁÓŻEK' komodo wy ch 
ŁóZEK metalowyeh WYżYMACZEK 
MATERACY wyśoielanych marki nRubbel'" 
MATERACY sprężyn. LODÓWEK 

I
. .Patent" LEŻAKóW, t-JAMAK6W 

ŁOZEK polowych ROWERÓW i dce.yn 

w fabrycznym r' PODPOl" Łódź, Piotrkowska 73 
- - ~kładlie "b..&l w podw. Tel. 159-90 

k. Polskim, P. \{. O. I 

Usuwanie wszelkich B-ku Gosp. Krlljow. 344.181.01 
defekt6w cery. I :{upony 

572.274.30 
2.850.-

90.159.54 
88.626.30 

1.659.442.50 
2.928.":'" 

533.690.85 
2.052.942.31 

47.049.~0 
8.276.28 

51.590.14 

Zobowillzllnia inkasowe 123.734.16 
Redyskonto 101.661.23 Zupe~nie bezpłatnie! Tylko Al; -; :-Hanirn 

jest fenomenalnym, I ,iawniejszym, 
.jedynym wyróżniającym się na całym 
świecie jasnowidzem grafologiem, któ 
ry od Boga posiada nadprzyrodzony 
dar jasnowidzenia i hypnotyzowanm 
- wybierze Ci zupełnie bezpłatnie l 
bezinteresownie szczęśliwy nr. losu, 
który pod gwarancją zostanie wyloso
wany. Wskaże. gdzie takowy moźna 
nabyć oraz na życzenie odgadnie Twą 
przyszłość, wpl'Owadzi Cię na prawdzi· 
wy szczęśliwy Nowy Tor 2ycia, moje 

Usuwanie beilpowro'nle I bel: Waluty zlIgrllnlczne 
siadów szpecąoych włosów. J Pllpiery wArtościowe własne 

Banki 439.239.70 
Zobowiąz. B-ku II tyto kredyt. akcept. 

i remburs. 41.463.97 
47.764.13 

i Il'Jl!!PlllrI!lIilYllllmllllu:r:!ileLm10m=2.i iB!I4m-1lli!!6_w.ie.cl.1l~_ Weksle zdyskontowane 
Weksle protesfowllne 

,Banki 

Sumy puecgodn.e 
Zysk ZII 1935 rok 143.238.58 

STOSO VANli KOSMETYKÓW 

"Ił Jł , I S" 
opartych ściśle na podstawach 

naukowych 
Prof. CELlNA SANOLER 
0111S jej d/ullolefnia asystentkIl 

l RlIchunki biet/lce (slIlda debetowe) 
Potyczki terminowe 
Ruthomo~ci 
Sumy prlechodnie 

R6hi 811 Inkaso 

I 
I 

I 

_I 
. Dokument, do inkasa 

Depozyty 
fi gabinecie kosmetyki tekers' ej 

Dr. Med. L E W I N S O N O W !l J 
PIOTRKOWSKA 88, telef. 143-68 
front II p. PORADY BEZPł.ATNE.~ 

Udzielone gwarlIMie 

4,909.829.62 
919.200.04 
319.9113.16 

21.040.65 

6.169.993.47 

• • depozyty 
ZobowlI~llInia • tyi. udzielon,ch 

gwarancyj 

4.909.829.62 
919.200,04 
319.923.16 

21.040.65 

6.169.993.47 

dać Ci możność stałego zarobkowania. Zatem natychmiut 
';\' każdej sprawie zwróć się do niego. Nadeślij datę uro
dzenia i 80 gr. znaczkami na koszty portorji. ,\dresowl\ć: 
Jasnowidz Abdel- Hanlm, Lwów 15, uł. Cerkiewna 18. 

LeczniciI ~IB Zwierzą I PO IłU-NI4 "'i Rachune 
Wf Uf R U ~ ~ I [l nRl WInien 

s rat ; ZJ/sków 
Za roll 1935 MaD. Wet. H. WARRIKOFF" 

Ma ul. KOPERNIK,~ 22 Tel.1T2-0T. 

Pioti'koW5ka4~ tel.147-44 -----------------------
Procenty i prowisje zapłacone 152.239.75 Prooenty i prowi.'e pobrllne 

ODDZIAŁY: wewnętrzny i chirurgiczn, 

llEn~EłUE mlJCROB WEHIHi\'CllłłVCH Kosztv handlowe i podatki 191.830.33 Różnice kursowe 
aKQR~V:H l SEHSURbtlVCH Amortyzacja ruchomości 4~5.59 Koszty Ewrotne 

502.963.52 SZCZEPIENIA ps6w przeciw. nosa-
16.513.46 ciinie 

Kobleb lekarz przyjmuje Odpisy na dlużnikllch 36.53939 Zwrot sum dawniej odpisllnych 221.90 dlll ps6w 
4.583.76

1 

STRZVtENIE psów i konI, KlIpiele 

od 11-1 I 5-7 Zysie za 1935 rok 143.238.58 

l 
KUCIE KONI, nitowllnie kopyt. czynna od 9 rano do 9 \Ciecf. 

p G ił A D A 3 zł. 

" 
ł' KoperrllG. a 16. Tel. 140-72 

Pocz. 4, 6, 8 i 10 w. 
w Bob. i niedz. o g. 12 VI' po}. 

Nasz wielki program! 
Ceny nadal zniżone! 

Pocz. w dni pOW8Z. o f{. 4-e.i. 
w 8oboty i niedziele o g. 12 

n:' .-

JEdyne kino dźwiękOWE 
w ogrodzie 

I TA 
Sienkiewicza 40, tel. 141-22 

" ... 
O 

• N w 
O 
Do 

324.283.64 _______ P_rz_y_ję_c_ia_\_y _pr_z_yc..,h_o .. d.n_i_o_d_8-_1_i _3_-....:7 
524.283.64 

====-

Dziś i dni nasteDnrch! Najlepszy film obecnego sezonu! 

"z 1\ w genialnej obsauzie: 
bywałych Wf nżeniach. 

el • 

I y eZII WIE " 
WALLACE BEERY, GARY COOPER - Wzruszający film o nie

Bohaterowie ~ Ozeropa" . znów razem. 
Następny program: ZA CHWILĘ SZCZĘŚCIA 

iBlkieg Pliasta II. II 
" W 

(en, miejsc: 
1- .09 
II - 90 er. 

ulgowe 10 er. 
III - riO er. 

" 
Wielka wspaniała komedja muzyczna 

W roI. uł.: E ea ar Powell i Robert Ta,l"r 
Wielki dramat sensacyjny. vY roI. gł. 
Helena Hayes, Robert Montgomery 

PrzepiEłkna muzyka! - Tańcel-"::'" Śpiewl Mocna treść. Przepiękna gra. ______________ aa ______ .. ~ __ ~ i Lewis Stone 

Najlepsza komedja 
wiedeńska 

sezonu B· e , , Miasto • 
.Ie r B 

W rolach gł.: Magda Schneider, Wolf Albach Ketty, Adela Sandrock, Leo Slezak 
Mówiony i śpiewan, po niemiecku. 

Początek w dni powal. o 4, w 8obo&y. niedliele i świ~t8 o g. 12. Na pierwszy seans wszystkie mie.jecn po 54 gr. 

Dziś i dni nasteDn,ch! Poraz pierwszy w Lodzi 1 

B U S T E R K E ł\ T n iaBO "niedOłęga" 
oraz •• Ekscentr,czna DamalI W roli Dł. Robert Younu 

.. R,A8Ieparioułs i ~bilG~ .. l!~'O ~!'.!i~~ .lUm!9 

'a 
O 
A 
N • 
O ... 
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KAŻDY OTRZY MUJE NAGRODĘ 
kto nadeśle trafne rozwiązanie 

ogecąchc Bid ogendurł ciN 
ta trafne roz ~'iązanie wymienionego wyżej przysłowia przeznaczyliśmy na . 

stępujące nagrody celem zdobycia klijenteli: 
1. Nagroda: 4-lamp. aparat radjowy 11-12. Nagroda: Gramofony walizko 
2. .. Maszyna do szy('.! 13-30. Zegarki męskie. 
3. .. Rower damski lub męski 31-40. Obrazy olejne. 
4-6. Aparaty fotograficzne. 41-60. Kasety toaletowe. 
7-10. .. Aparaty radjowe. 

Prócz tego wiele innych nagród oraz wielka ilość nagród pocieszenia. 
Rozdzielanie głównych nagród odbędzie się pod nadzorem notarjusza w ter
minie, o którym zawiadomi się na piśmie. Nadsyłający rozwiązanie nie ma 
żadnych zobowiązalI. Rozwiązanie należy przesIać odwrotnie załączając 
ewentualnie znaczek na odpowiedź, którą się w każdym razie otrzymuje 

Adresować: Dom Wysylkowy "POLONIA" Kraków, Wlelopole 8-10. 

POlSKi Czerwonu Krzui, Oddział w Łodzi 
zawiadamia, że li: dn. 18 pIaja b. r. uruchomiona zo
staje przy ul. Piotrkowskiej 203, tel. Hł2-40, 

Centralna Stacja Wl'Dadkowa 
Natychmiastowa pomoc lekarska we wszelkiego ro
dzaju wypadkach. -Transport chorveh. - Ruchomy 
aparat Roentgena na żądanie może dokonywać zdjęć 

i prEeświetleń w mieszkaniach prvwainyeh. 

----------------------------------------~ 

Nau nowocsesny warsztat re
p!lra~yjnf wykonuje uybko I 
pod gwaranoją wszelkie napraw, 8amochod6vr wszystkich 

marek, Laiierowanle samochod6w systemem natrysko
wym. Ładowanie ekumulator6w. Ceny konkurencyjne, 

!iciśle wg. oferty. 

JedynI I wyłllcr;ni autoryzowani zastępcy samullhodllll 
.FORO" na woj. L6dlkie 

B!POZnAWSCY inl. JI. l 0.0. ti. ) 4 

Lidi. ZAMENHOFA 25, tei. 157-44. 

••••••• c ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ogl szenie 
Dyrekcja Towarzystwa Kredytowego miasta Łodzi poda

je niniejszem do wiadomości, te z powodu spełzłej pierwszej 
licytacji niżej wymienionej nieruchomości łódzkiej, obciążo
nej pożyczką T-wa Kredytowego m. Łodzi, na zasadzie § 96 
Ustawy tegoż Towarzystwa - nieruchomość ta została wysta
wiona na powtórną licytację, która rozpocznie się od sumy 
nieumorzonej części pożyczki T-wa Kredytowego m· Łodzi z do
daniem narc :.J : ch zaległości, l'osztów i kar i z obowiązkiem 
>pełnienia warunków licytacyjnych, wzmiankowanych w § 79 
Ustawy Towarzystwa. 

Powtórna licytacja odbędzie się przed niżej wymienionym 
Notarjuszem w ,Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgowego w Ło
dzi, przy ul. Pomorskiej Nr. 21 o godz. 11-ej przed pał. 

Zbiór objaśnień i warunki licytacyjne znajdują się w do
kumentach Księgi Hipotecznej nieruchomości oraz w Biurze 
Dyrekcji Towarzystwa, przy ul. Pomorskiej Nr. 21 i tamże prze 
glądane być mogą. 

\V razie gdyby dziell wyznaczony do licytacji powtórnej 
był świąteczny - sprzedaż odbędzie się dnia następnego. 

Nr. Nr. Licytecja roz 
hipoteclne 

Przy r I V.dium pocznie się Przed 
Dnia nierucho- 11 wy sł. od sumy notarjusllem 

mości al. gr. 

301 I P6łnocnej I 48.720 I 263.268,52 IJ. Zaborowskim j15.V1.1956 

Lódi dnia 28 k .... ietnla 1936 rok •. 

Elega cka Pani 

17.V- "Gł",OS PORANNY" - 1930 Nr. HIt> 

Dr. med. 

z 
chirurg 

powrócił 
Gdańska 42, 121-21. 

Dr. med. 

M. RUH~UJfIU 
AKUSZER-GINEKOLOG 

Pomorska 7, tel. 127-84 
Puyjmnje od 8-ej do lO-eJ reno 

i od 4-7 wiecz. 

DR. MED. s. 
przyjmuje porody i operacje 

ginekologiczne 
w swojej prywatnej klinice 

uSB"TE" nI. 6-go !ierpnia17, 
tel. 153-10. 

._-----'\~~) ... ---
Dr. med. 

1'1. 14lflł 
Choroby ek6rne I weneryCllne 

ZachodnIa &4 
telefon 1e8-49 

przyjmuje od fi- 2 t od 7 - 8.!O " 
w niedzielo I awlota od Jo-I! " pol 

------

Dr. E~ BkkBrt 
Chor. weneryczne i sk6rne 

przeprowad.U Ilę lIa 111. 

PIEIACIIEGO 5 
(EWANGELICKA) 

przyjmuje od 12-1 i od 5.30 do 8 w. 

Dr. med. 

A. Kleszczeiski 
Chirurg-Urolog 

Chor. nerek, peaherla I dr "g 
moczowych 

NARUTOWICZA 16 
(PCłsudsklego 76). Telef.127-79 

Prsyjmll:e ad 4-6 po poło 

Pruwatne GIMNAZJUM ESKIE 
i Szkola Powszechna 

Tow. Szerzenia Oświaty i Wiedsy Teeh. wśród Żydów w Łodzi 

Pomorska 46-48, tel. 106-64 
Kancelarja przyjmuje zai'isy kIIndydat6w codziennie w godz. 8-14. 

Czesne w Szkole Powszechnej wynosi: I 
w klasach I - IV 15 l.ł. 
w klas:ł.ch V i VI 20 zł. miesięcznie. 

DR. MED. DOKTOR D~. med. 

nlEWIAżSKI REI(HER S. r ńska 
5peojełlsta chor6b wenery01lnJch 

słł6mJch i seksualnych 

Andrzeja 5, łelef. 159~40 
p'lIpłmaje od a-u rano i od.5--9" 

w nled.lele i łwlęUi gd 9-12 

Specialista chor6b skórol"oh 
wenMyeznych i sekaualnych 
PołudnIowa ZB, fal. ZD1-gs 
pJ'JIvlm. od 8-11 rano i 5-8 W. 

" nIedaiele i ~"Iętll od 9-f pp, 

ZI\ WI\DZKI\ ................. 
TELEF. 202-86. 

Chor. sk6rne i wenerycKne 
(kobIety I dcleai) 

!łunklowl[IB:ił tol9ł. 146-10 
god&. pr.vI. 01 11-1 i 3- 4 pp 

z ) 

Dziś i dni nast~pnych! Od czasów "Wielkomiejskieh ulio" i 
"Madam~ S"lul8 Sidoe" nie stworzyła .~~ hviatow~i )ue-
Butterfly' • aCJl lak '" ftlmle p. i. OSJłł:l 
Potężny dramat obyozajowy. W fQlach głównyoh: S,IIia Sidne,. MoII,R Douglas, Alan axter 

Następny program: .PETER IBBETBON" , W roli ,łównej: Gar1 Cooper 
Ceny miejsc Da pierwlH leaD.H pel 50 ~, KłIpOllf liliowe po 10 F 
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• ftoMiciósMa 54 Ta Dojazd tramw. 10 i 6 I 
kupuje ten, kto od
wiedza bogato za

opatrzone działy o 
I······:·OGLOSZENIA DROBNE •••••••• 1 

i\lIS MARY udziela angielskiego 
hancuskiego, niemieckiego. Za lat· 
",ia w:!zelką korespondencję. Przyj 
Inuję 11 - 2, 3 - 8. Piotrkowska 
24, m. 7. 

----_.- --,---
1 ZLOTY; an:;ielski, hebrajski, jn· 
claist.yka, przedmioty ogólne. Tel. 
187 5\:1, Lipowa 43, parter (tkalnia.) 
od 9 -10, 2 - 3. 

BUCHAL'l'EBJI włoskiej i ame
rykańskiej oraz pisania na ma
szynie gruntownie wyucza za 
25 zł. Skró~ony kurs w ciągu 
l miesiąea zł. 15. Pisania na 
maszynie 5 zł. Udzielam rów
nież korespondencji i arytmetv
ki handlowej i stenograiji. Ki
lińskiego 50. Poprz. oficyna 
l piętro. Dla z80isujących się 
w b. m. 20 proc. 

"GENU!! Kowość bezkonkurencyj
na! Nowa metoda sprzedaży. 1000 
miesięt'znie. Wzory, pouczenia bez· 
płatnie. Oferty: Warszawa, skryto 
ka 66. 

ZDOL:.\' A inkasentka. (izrae1itl~a.) 7 

dobremi referencjami może si~ 
zgłosić. Zawadzka 12, m. 14, od 
~C!dz. 12 - 13-ej. 

------ -------
IIlLODZIENIEC po wojsku (pod
ofic.) z wyk!ztałceniem gimnazjal
nem poszukuje jakiejkolwiek pra· 
cy. Oferty sub "Pracowity". 

WYNAGRODZĘ za wyrobienie po. 
6~dy buchaltera, inkasenta. itp. 
Znam francuski, niemiecki. Oferty 
sub ,,'Energiczny" lub teJ. 153-75. 

Uzdrowllka 

GLOWNO. Kolonja letnia dla dzie 
ci i młodzieży. Czynna od 1-gu 
czerwca w pięknie położonej Will. 

Las. Boisko sportowe. Plaża. Opie
ka troskliwa i sumienna. Zgłosze
nia przyjmuje: Helena Streisenber
gowa, Anstadta 5, tel. 1M-58. 

---------------------------KRYNICA. Nowoczesny pensjo
nat "Splendid" w pierwszym. 
sezonie-eeny zniżone. 5068-3 

KAJ{\\ L\. Kolonja odpoczynkowo. 
turystyczna pod kierownictwem 
p. Grundmana i p. Lichteu8ztajno· 
wej. Pierwsza grupa wyjeżdż~ 
31· go maja. Informacje: Związek 
llandlowców, Piotrkowska 61, teL 
100·05. Oo-~ 

DO RABKI zabiorę jeszcze piątll 
dziecko do kompIctu. Opi~ka pada 
gogiczna. Teler. 103-85. Infornlacje 
Kilińskiego 39, m. 17, w godz. od 
19 - 20,30. 

KARWIA n.-Bałtykiem. Pensjonat 
KARWIA. Otwarte morze. Pensjo ,.Jasna" czynny od 5 czerwca. 
nat ,,3 Lilje" czyny od czerwca. W. cześniejsze zg'łoszenia: Zelwiań
Zarząd; inż·owa H. Russakowa, 0. Bey, Magistracka 1, m. 38, tel. 
Hollenbergowa. Inf. i zgł. Narutowi 1263.03, lub .. Wiedza", Bandurskie 
cza 47,m. 17, tel. 245 OS. 19-4 go 4, tel. 147-75. 

lIOJf'Nj 
10-2..4-8 

WY1 \\ .\LlFlK.OWA~A kr:nvrz-y 
Iii pO~Ztlkuje pracy w domach pry· 
\Y:ltnych 1)0 cenach do:;.tępnyc\l. 
L6clż, ul. MicIczarskiego 26, m. 21. 

PRACOWNIA SUKIEN 

TBRES II" Al. KośclusakI ł.Z7 
" n te!. 238-91 &I 
poleca najnowsze modele paryskie 
i wiedeńskie . - STAŁY NAPŁYW 

NOWOŚCI. 

DY\\'ANY: Perskie, krajo" e, ręcz· 
liC i m'lszynolre. naprawia art.y· 
~tYCZl\y z'lkłau naprawy uSl.kodzo
I.\'ch -lywanów H JliJgrOlll:l, Ki!ili
:;kiego 18 3::?0-3 

I3UCIIALTEHJA - l'llf5 .. , eiągu 
fi tygodni, oplata przystępllll. Nau 
kr~ pbania na m:u;zvnic 10 zł. Infol 
IIJ:lcje: Cegiellliana 23. m 35. 

RUTYNOWA~Y nauczyciel udziela 
lekc,ii języka niemieckiego i ros~'j
skiegl l • Ceny przysh:pnc. Tel. 230-85 
8 - 10 1'ano i 20 - 21 wiecz • 

. _------- ------
PROSZĘ OBEJRZEĆ NASZE STOI
SKO NA WYSTAWIE RZEMIEŚLNI

CZEJ W PARKU STASZICA. 

PANmnE! Kto chce no~ić 1>pod· 
I nie poc1ług .ostatniej mody, nieciJ 
,~ię z\'Tóci do I-szorzedne!!,o spc· 
I qalisty,który powrócił z Paryża 
I IJ. Fajwlewicz, Lćc1ż, Al. T 1faja 2 'tel ' [ I. I p. Ceny p1'7;ystępnc 

,,--_e-.i01-89 i":-'''' L~I~. __ I (\'AUCZYGIELKA angj..:lskiego, 
fr:111CTlskiego przyjmie 18kcje rtliJ 
'lastt?P5two h:,ret;pomlC11tki, bc~re
tarki. Te! 132·61. 

PAWILON D - KABINA 6. 

FABRYKA. MEBLl 
'I DO 4-POKOJOWEGO mi('~zl,:ł 

Ilia z kuchnią potrzebna tH'lei

"'a służąca z referencjami do 
I ~przątania i gotowania. Zawadz 
I ka 5 m. 1>. 17;4-1 ==łtup~7t;;r"id-;-~. i KAROL WUIKE _._. __ . __ . __ _ 

OKAZYJNA sprzedaż mebli, foteli CEGIELNIANA <ł2. TEL. 131-20. ; POKÓJ umeblowany z wszel-
klubowych, saloniku (poczekalni): I kiemi wygodami dla jednego, 
dywanów itp. 'famze kupno mebli, \.. .../ 1 1i~:';:='-QiIi1;;;;'IiiIIiI. lewent. dwuch panów do wyn.-
tlpvan:w, porcelany itd. Andrzeja ------------------ jęcia. Moninszki l, 111. '13; 
7. front, piwnica. 336-8 ZABIORI1 ze sobą jeszcze jedno RABKA. Pierw. zOl'zędnj' komforto· .\JORI.E. Jastrzr.bia Góra. P6nsJo. 2-3 popoł. :H3-2 

. ..:...._____ dzicclto do małego kompletu na wy pensjonat pod kier. MarjJ ll:lt dla. młodzieży pod zarządem ~ 

OKAZYJNIĘ do sprzenania piani- Wiśni<iwą· Górę· Opieka pedagogicl.· Beckówny. willa "Poręhianka' po M. Kobrowej. Inform. od 13 - 14 4 i 5-POKOJOWE mieszkaDl8, 
no firmy SCl1J ocJer, kOJlcertowe H!1.. Tel. 232·94. leca pokoje sloncczlle z hall"HUJ.Hli i 19 .-- ~1, Kiliilskiego 141, tel. I piętro, front, wszelkie wygody 
7Y. ok. SkŁad )IelJli, .\ndrzeja 7, • -------- i wykwiutnem utrlym:lniem. Spe· 176·n. uo wynajęcia. Ul. 6-go Sierpnia 30, 
piwnica, front. 337-3 WlODZIMIERZ6W cjalny oddział dla dzieci, int.eligent r • • -;-- I Wiadomość u g~'spodarz&.. 

I P · T L- - "nych rodzin pod najstarannit>jszą RABKA - ZDRÓJ. ZabIorę kilkoro ----- ---
S.P. R.Z~D~ ta~i~ ;:.~ .najlerPSzywm I enlJonat "rz, I Je olJieką· 506li--:? d:-ieci od lat ~ -:-.15 pod opiekę I KAUClYCIELKA, :izraelitka, ptl 
p"llkcle I\..oluJllny . .:.:\)~6 rut. k • I pod zarz. Wajemanowej I Ru~sakoweJ ... --- _. -- KI':)I'. .. JanowsKleJ l Szp~rog. Zgło. bzukuje pokoju z obiadami, poząda-
lasu. o~r()dzonego s~atką. Oferty' I •• Z· C Z n n v I PEKSJO~AT dla dzieci HiIdebran· EZellJ:l: Gutmauowa, PIOtrkowska nv telefon. Oferty "Spokojny". 
PabJamce, NarutOWIcza 4, m. 7., U , • • dowej w Hulanka.ch (stacja Justy. lIT. ·130. m. 19, 4 - 6 po poł.· 1787~ 
------ Oświetlenie elektrvczne. nt.w) został przeniesioJ):}' do pięknie --.----. --,----- - --_._-- ---
SPRZEDAM Y. część czteroPiętro./, Informac/'e telefon 120·19. Gl 
W(.j kami1micy na NapiórI,owskiego ___ ~_._. __ położe.nej willi p. Dudka. Czynny PENSJO~AT ,,1Ielanja" w ow- DO WYNAJĘCIA ładnie uDleblo· 
~,a 7 tyaięcy złotych. \\jadoJJ1o~ć: UZDHOWISKO Wioc1zimielZuw od dn. 28 m:tja 1'. b. Inform:1C'je na I uie pad zarządem Róży Fuchsowej, wany pokój nowoczesne wygody 

"]J iejscll, lub w Lodzl: P. O. W. 3, ('.zynIl:- od 20 maja r. b. Zgłoszenia dla l'c'jedyńczej osoby. Za.~hodlli~l 
l'iłsudskiego 21, w sklepie żelaza. 1 pcd PiotrkoW3J1l Tryb. Znany ]let~- tel. 2-m.sO. I mt miejscu lub w Lodzl, tel. 208-75. 68, m. 5. 
LIS ",rebrnv nowy. okazj;-,-- 25(;, '~j.)n~t "Z:1~hęta" pod kier .. dr. Le~'-

;~~~_};~'a "materjały. Piotrkowska ~o~~e~~:~~ilc;;;~d~~, dl~fo~:e~~;e: ~,: ~.i lał'ład Zoolog:lczny O FOlkman 
_~___ !'WI:ltłO elektryczne. kuchnJa wy , .2..:..~ R U • _ 
KUI)lĘ plac niezabudowany, po· kwintna. Ceny ni~lde. 700-~ I ' ~. d I A d - 7 ( y t-k' .) 
.jcorlyńrq działkę, na 7.achodnim - __ .,r' Łó ź, u. n rZeJi przy 10 rkows leJ 
kra ńClI miąsta, llajChętllicj lJliędz} WŁODZUvIIERZó W. Pensjonat poleea: kanarki harCCliskio od zł. 10 -, ptas7.ki egzotyczne, koty 
lIl. K.łtną i Kopernika. OfC! ty UD " Zofja" pod zar.ządem S:iajno· i psy ra30wo, rybki ozdob1l8 i rośli u.y akwaryjne. 1~e]'arja i ak\';arja. 
"Gl. Por." ,.Działka". wej i Kirszteino'wej poleca się Ouży wybór klatek nowoczesnyelJ l fachowo zeslawlOne pokarmy dla 
-_ .... _---.. '-_____ • na sezon letni. Swiatlo e1ek· kanarków, paJ,Jużek i t. p. 

)lOTOCYKL z przyczepką prawie tryczne. Przyjn.uje się do wypchania wszel kiego rodzaju ptactwo i t. p. 
nowy murki ,,)(atchless" 1000 ccm. --------_ 
tanio do sprzedania. \,iadomośc v, 
admi IIlstracji ,.Głosu Poranl'ego". ._----- - -----
K.:JPn:; powóz w dobrym 
Wiadomość: teJ. 142·ij7, 
2 -3 pp. 

stanie. 
między 

818-2 

~JEBI.E pokoi stołowf'go i !>ypial· 
nego Illagywne IV bardzo dobrym 
,/:;nie! z po \'01u wyjazdu do sprze· 
;buja. Obejrzeć mozna pOllliedzv 
10 - l:?·tą i 3 - 4-tą . Sienkiewi· 
'7a 3:~ do?;orca w1;każe. 

I Posad, I 
\Y1CLKTE możliwości zaIobkowa· 
[oi:t dl:t ograniczonej ilości inteli· 
~('ntoych i elokwentnych panć w 
w wid\.u lat 25 - 40 po teoretycz· 
w'm i praktycnwJll pr?;eSzko!ol1iu 
\\ n(l'.\ owpl'owadzonych działach 
popłatnych ubezpieczeil o masowe~ 
pl'odukcji. Zgłoszenia osobiste: 
Assictlrazioui Gener:lli Trir.Ate, Na
:utl)wicza 6, II piętro, (ront, po· 
r,iedziałek, dn. 18 maja i wtorek, 
In. l!) maja w godz. od 9 rano 

LLlo 14 (2 p.o po!). 

SKOLIMÓW - Królewska Góra. 
Marja Rubinsteinowa zawiada
mia, iż pensjonat dla dzieci, 
młodzieży z Zakopanego prze
niesiony do Królewskiej Góry 
willa "Dwór". Cały rok olwar
ły. Tel. 15'i. 5297-10 

, .. z ,\Cr~ZE LE '~·E··. Pensjonat _\. 

Obsługa solidna i lachowa. 

ORLUWO Morskie - centrum, 
przy lesie, pensjonat ula młodzie
v..y pod kierown. Belli Haltrecht -
Cilkierowej i Marji Nowerowej. In· 
('onnaćje: Wólczai,slm 62, m. 16, 
tel. 168-74, od - 9 - 12 w pol. 

1738-3 

Ceny umiarkowane. 

t\.A RATY szyję llbrania i palta 113 

obstalunek?; najlepszych towal'Gw 
tomaszow:3kich i bielskich. Nowo 

. miejska 5, od 6 - 8 wiecz. 

Pracownia !ukien i Okryć Damskich 
R. (lJI\SZKOWSKIEJ 

.·lykLró, 'uy przyjmuje zamOV.'le· I Róz·ne 1-
JJia. '" maju ccny ZUiŻOllP. Dla, dzie AL. KOŚCIUSZKI 32. TEL. 210-03 
ci w wieku prze:d zkoll1ym troskli ewa _. Wykonanie wykwintne. 
\,,3, opieka rutynowanej frcblanki. \Y.\1,~F. DLA PAN! Tylko po 3 zl CENY UMIARKOWANE! I 
rnfom,acje w Lodzi. tel. 161-~2. Na polecam eleganckie kapelusze dam ----------
miejscu tel. 14, adre~: poczta Pod· skie: filcowe, słomkowe l inne, wy· ELEGANCKI młodzieniec na sta· 
dr.hice, skrz. poczt. 36. ;)1-2 konane podług ostatnich modeli. U. ~lowi:,kl1 zapoz.na doprawdy launą i 
_______ .•.. _ waga. przyjmuję również wsrelkie l~tellgt~~ltną p~.nnę celem SP~~l(,' 

DO KOT m1KY uo pensJ'onatu .Fe· przeróbki po cenach b. ni8kiCh'\fO.! lila W01n<;go c~asu. fWyczeJf'~llJądCI~' 
, • • l . ' I '.' . T l " Z d oferty naJchętmeJ z otogra Ją" 

licja" Z.:lmskiej, Ląko.wa 7, .zabte . . lcca~, SH~ pamIęCI " o a, awa z .J. K.". 
1:1111 dZIeci pod o80bIstem klerow- ka 23, lewa ot, parter. ':.... _________ _ 

JJictl\'c'Dl. Kaplanćwna, Piotr~ow· PIERWSZORZĘDNY zakład kra.! CZYSZCZĘ suchym nowoczesnym 
::-ka 9-1, od 12 - 2. wiecki damski .M. Rozencwajg, ul. sposobem sufity, ściany zwykłe 

G-go Sierpnia. 37, parter, na prawo, i olejne oraz tapety solidnie, t.anio. 
PENSJONAT dla dzieci pod kie· m. 13. Nadeszły na sezon wiosen- 11 Listopada 75, m. 23, tel. 126-68. 
rowructwem D-rowej E. .Margoli- ny i lctni najnowsze modele pary· 
nowej na Wiśniowej Górze (w. Ga.- skie . Przyjmuje palta i kostjumy. 
lewsItich kojo Zylberblata). Inf. na Za pll.ltO: zł. 16, za. kostjum - 21> 
J)uejo\~u.' , zł. W<vkonanie solidne. 

KRAWCOWA przyjmie 'szycie w 
,l omach pry.,vatnych. Marysińska 
nT.. 44, m. 11. 793-2 

ŁADNY, umeblowany pokój z W61.el 

kiemi wygodami do wynajęcia. Pl· 
ramowicza 5, front, m. 11. 

UMEBLOWANY pokćj :,lolleczllY, 
fronte.wy, na 2-giem piętrze m. b. 
Przejazd 52, natychmiast do wyna· 
jęcia. 

j POKOI z kuchnią, ze slużbowym 
pokojem, z wszelkiemi wygodami 
do 'iYynaj~cia. Kilińskiego 96. 

DO WYKAJĘCIA od zaraz lokal 
ha ndlowy, składający się ze skle 
pu fn ntowego, przyleglemi 3-ma 
p/)];:C'ja,mi z kuchnią. SienKiewic~ 
nr. 4, tel 102-56, godz. 8 - 9 r. 

2 POKOJE z kuchnią tiwie.i;o wy: 
re1ll0ntowane ze wszystkieull wy
gc,clami oraz dwa sklepy frontow6 
dl' wyna.l~cia od zaraz przy ul. Na· 
rutowicza nr. 27. 'Yiadoll1o~~ Illł 
Irjej~cu, tcJ. 122-03. 

KOWOCZEŚNIE urządzouy lJokl. 
z ode! !.ielnem weJ~eielll, wygoduJlli, 
c:.dajl: się równiez na biuro do wy 
uajęcia. Piotrkowska 61. m. 9. 

- --_._---
3 POKOJE l kuchnią, I piętro, slo 
neczn'), wszystkic wyg'od ~. r10 "'y. 
najęcia. Wysolm 38. 

DO ODDANIA od zaraz dla jticl
nej osoby ładny pokÓJ umeblow&
by, frontowy, słoneczny, na. l-szem 
piętrze. Wiadomość' Śrćdl1liejska 
nr. 58, m. 4. 
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HURTOWNIA WYROBóW CUMOWYCH 

Światowej sławy opony samochodowe, motocyklowe i rowerowe marki 

Bezpieneństwa 
WytrzymałO![1 

Osz [l~dnoś[i 
e nb 

"SEmPERIT" ~a~~~ ~~zs:~41CJI" E R S O n· E m p E R II" • 
NARUTOWICZA 16, tel. 140-59 

t~~Em~ .. ~ag"aB .. .m .. ~ .. ~ .. ~.s~~~em"~~"=-"""1l 

WszelMieuo rodzaiU U B E Z P I E C Z E N I A ,------_~--iIIZIIIBIIII 
od ognia I kra.dzlci~ .r~chomoścl domo'l}'ch, składów, fabryk oraz Naruiowl(za lO. Tel. 241-93 1 DO WYłUUQCIR OD Z AR" Z 
łyclowe .dla naJPowazmeJs.lIych Tow~rzy,~w ~rajowych ( koncesjonowanych asza ola" 

Jlagranlcznych - lałatwla n/bko l lIohdme na dogodnych warunkach 

M Ch Rumkowsk.- Ł6dź, Killńskiego 105, II 

W centrum miasta przy 111. Piotrkowskiej: 
z FRONTU: 4 duże pokoje i 1 sala 
7: wygodami, I piętro. Bardzo odp.1-
wiednie na biuro. 

• • , telefon 112-50 prywatna 7·kl. szkliła Dowszechna W OFICYNIE: 6 pokoi z wygoda 
mi, I piętro, odpowiednie na biuro. 
4 pok .• je i 1 sala, parter, z central
uem ogrzewaniem i wygodami. 
vferty do "Głosu Porannego". 
l'uh 5396-8 

soD;ó:ei~j~~wYk Dr. LUd~iM FalM 
specjalista chorób [b»roby skórne I weoeryune 

koedukac,jna 
nowocześnie urządzona. - Ogród szkolny. 
Poradnia psyehologiezna. - Nauka rytmiki 

i języków oboych. 
Kancelarja czynna w godz. 10-13 i 16-18 

prócz niedziel. 

uszu, gardła, nosa I krtani Nawroi i. tel. 128-01 
L.EGJONÓW 17 (Zielona) Tel. 216·40 

przyjm. 1-2 i 5-8 w. 

Lucja Zeligsonowa 
B. Lebenhaftowa 

p .. vlmaje 10-12 i od S - 7 ,.w ................ __ ~ 
PRZYCHODłłlA I 

\11 en ERDh 0'0 ICZ łł" 
Sztuczne re ,e,' nogi, (Dr lez,) 

Aparat, ortopedyczne 
leczenie chor. wenerllcznych 

I skórnych 

Zawsdz!ca 1, tel. 122-73 
czynna od 8 r. do 9 wiec4 

Porada 3 .ł. 

Do akt Nr. Km XV-363-3G. 
OBWIESZCZENIE. 

Kon:1rnił- Sądu Grod7.kirgo 
N LorL~i rew. 15-go, zamieszkały 
w Łouzi, przy uJ. Rzgowskiej Dr. 

G2, lU '~a8auzie art. 60-2 K. P. C. 
ogłasza, że w dniu 25 maja 1936 
I'oku o godz. 11 w Łodzi, przy ul. 
Zólki-ewskiego 2, odbędzie się pu
l,liczna licytacja ruchomości, amia 
nc-wicie: kredensu stolowegc, stołu 
d~bo1h ego, 4 krzeseł, 1 fotelu wie 
(! ('Ilskicgo, zegara w szafce stoją· 
crj, st01ika dębowego, żyrandolu, 
In;;tra trema, otomany, szafy; ko· 
tUki, toalety z 3 lustrami i inn.rcb 
nlchomości, oszacowanych na łąCŁ 
l1ą SI1I!Ję zł. 1265.-, ktćre można 
'Jgląd'lć w dniu licytacji w miejscu 
t;przedaży, w czasie wyiej oznaczo 
nym. 

Łćrlź, dnia 2 maja 1936 r. 
Komornik: (-) Adam Mróz. 

Sprawa Skarbu Państwa, p·ko 
{·mie "A. Halpcrn". 

............ * ... ~~ •• ~ 
DO ODDANIA pokój nieu'meblowa 
oy z "5zelkiemi wygodami. Naruto 
wicza 23, I piętro, mieszko 2. 

DO '\YYXAJĘCIA od zaraz trzy 
pl'lwje z plzedpokojem, kuchnią i 
wygudami na Il piętr1.e. Narutowi· 
cza ;JO. Dozorca. wskaże. ____ 1.-_- _____ ~ 
4-POKOJO\rE mieszkallic w oficy 
uie, H p., \\'szelkie wygody do wy. 
najęcia. Południowa 28. 
-------. __ ._-----
POK6J stolowy (gdański styl) w 
dobrym stanie do sprzedania. KiliIi 
skieg0 3Q, m. 9. 810-2 

DO WYNAJĘCIA 6-pol\Ojowe 
mieszk.miE', front, IV p z używ. 
dźwig'u, rówllież 3 i 4 pokojowe 
w oficynie z w zelkiemi wygodami 
w dom1l przy ul. Przejazd 30. In
formacji udziela admin. domu 12 -
2 lub telefonicznie 249 45. 

W LEPSZYM domu 3 pokoje z 
k1lchnią, I i II piętro, z wszelkienli 
wygodami, frontowe, z balkonelli, 
t.l. 1 ~la,ja nr. 40, u dozorcy do 11 
runo i or'[ 5 w niedzif,lę. 
---- -- -- _. -_._. -------

DO 'iYYNAJĘCIA pokój umehlow:l 
ny frontowy, wejście niekrępują.ce. 
Ul. Żeromskiego 1, m. 15. 

POK(lJ przy inteligentnej rodzinie 
dla małżeństwa, z używalnością 
kuchni od zaraz do oddania. Piłsud
\lkiego 37, m. 7, front. 

wszelkich systemów. Na skrzywienie kręgosłu
pa gorsety ortopedyczne. - Na poohyłe plecy 
specjalne prostotrzymacze własnej konstrukcji. 

.(GradhalterJ) na płaskie stopr (PlattfIl,). wkła
dJ ortopedyczne podlug odlew6w gIpsowych z 

kompozJcJi aluminiowej i z ma,y. 

Dla cierpi,e,eh na ruptur, 
PasJ ortopedJczn. najnowszej kon.trykcJI. 
Oraz pa,y na wędrB'jące nerki, pępkowe, poopera

c)jne I t. p. 

Aparat, wła~nego wynalazku na kró11l9 nogi 
zastępujące obuwie na korku - (moina na nie 

wkładać normalne pantofelki). 
Pracownia Ortopedyczna prowad.ona pod osobi
stem kierownictwem Ortopedy.ty kon,tr.kt.ra 

Józł!la IłOSfNDflłfi4 
W Łodzi, ul. Piotrkowska 114, tel. 162'80, w podwórzu 
God .. iny pnyjęć od 9-2 i od 3--1.. Obsługa damska I męska. 

Solidnym l odpowiedzialnym ndlielam kredytu 

'."'*'" = .ww. • W' 
KRAWIEC DAMSKI KUŚ N 'E R Z przeprowadzilf ,i~ na ul. CE-

M.'PR JS M BUR GIELNIANĄ 10, tel.162·76,front ", Z'YH I p. i prsyjmuj~ wszelkie zam6-
~ wienia po cenach przy8t~pnvch. 

NOWOCZESNE KURSY 

SZYCIA l MODELOWANIA 
załwlerdzon e przez III. W. R. I O. P . 

M Y 
ŁOdl. ZAWADZ~:4VA 36, m. 3, leI. 231-03 
CAŁY KURS aż do gruntownego nauczenia TYLKO 75 ZŁ. 

Kancelarja czynna caly d.ień 

SYlVlatura: - 149/35 I XVIII 

Obwieszczenie o Ii[yła[ji nIRro[bomoś[1. 
Komornik 8~du Grodzkicgo w m. Łodn, rewiru 

18-go Stanisław StopczyńRki, maj~cy kancelarj~ 'W m. 
Łodzi, ul. 11 Lis.opada Nr. 51 na podstawie a.rt. 676 i 
679 k. p. C. podaje do publielnej wiadomości, ż. dnia 
8 lipca 1936 r. o god.. 11 w Sądzie Grod.klm w 
Łodzl odbędzie siEj spuedaż w drodze ptlbliellnego pl'lle
targu naleil\cej do dłużnik6w Ignacego Nykla. J'6Hfa 
DlÓ.embor&, Leonarda K~d.ierskie,o i Jana Tapgh -
nieruehomoki: połotonej w m. łjod.zi, prIIJ 1dI.cv 
Zagajn!..kowej Nr. pol. 75, oan_cl. Nr. Mp. 2293, Np. 
hip. Nr. 5785, B.kladajl\cej aię 10 placu ubudo'Waa.go o 
powierzchni 7398 lokci lr.wadtatowych, • budynk6... fa
bryclnych cllEjściowo I maszynami oraz mieaakaln:rch 
i gospodarczyoh, studni pompy I motorem. el&~· 
nym i ogr6dka - s.czeg6ło'Wo wymien1oB1Ch ... ,.oto
kule opin. dnia 17 .kwietnia tQ36 r . 

Nieruchomość ta w %aS ta wie ni. mllj 
posiada tulądzon, bl41gę błp. w W7difale 
Dym ... Łodzi, zostaniell pued_na 'W eaióićt. 

Nieruchomość oszacowana zosŁała Da l111D.ę .ł. «1 .... -
cena zaś wywołania wynosi zł. 30.000.-

Przystępujący do pnetargv. obow~ !ut ~ 
rękojmię w' wysokości zł. 4.000.-

Rękojmi~ naleły lIłolJ'Ć w płowUDłe, albo ....... 
kich papIerach wartościowych, b"IU "'l~eoU:aoh wkład
kowych instytuan, w których wolno umielllOnć f-. 
dusze małoletnich. Papiery wartościowe pl'llmt. 
w wartości tneeh cr:warlych c.~ścl ceny giełd .... ej. 

Przy licytacji b~dą uehowane uaiawow. war1lll1ld 
licytacyjne, o ile dodatkowem publicanem obwl 

l Cleniem nie bEjdą podane do wiadomości .".nauti 
odmienne. 

Prawa os6b trzećich nie bQdą pIlc5zkodą do lią, 
tacjl i przysądzenia własności na necI nabywcy bu A
strze€!eń, jeteli oeoby te prled rozpoclEjciem praetllrgu 
nie złołą dowodu, że wniosły pow6danro o zwolnienie 
nieruchomości lub jej części od egzekucji i te u.yllkslY 
pGstanowienie właściwe!o Sądu, nakazująoe sawiesHme 
egzekucji. 

I 
W ciągu ostatnich dwuch tygodni pued li~ 

:---.-------------------------------~ wolno ogląda.ć nieruchomo'ć w dni PQWS Ilednie oa ,0&. 
8 do 18-ej, akta zaś postępowania. egzekuoyjnego molfta 

Niedziela 24 maja, godz. 11.35 rano 

- uczenie Szkoły Gimn. i Tańca Artyst. \ 

pJZeglądać w Sądzie grodzkim. w m. Łochi, ul. Trębacka. 
Nr. 18, sala Nr. 7. 

Dnia 11 maja 1936 r. 

M. AlpernOwnu i A. PiotrMowskiei 
Bilety do nabycia w kancel. Slkoły, Sienkiewicza 3/5 w god •. 11-1 i 5-7. 

Telefony: 224·60 i 123·16. 

HEN D,'it W Kil ~r. mR~. r. 
. '. Spec. chor6b weneryc.nych, mo-

Spec]ahsta ehorob wenerycznych nopłolowych I tlll6rn,ch PIOTRKOU'SKII 81.T,e
oo
le!S07n. 

skórnych i seksutny~h I Traugutta 8. Tel. 179-89 w n 

TrauDutl9 9 ron , p P"S'lmnfe od 8-U i od 4-8 wleoz 
U ,Tel. 262-98 w nlllcl.lele I 'wieta od 10-12 pp. 

prsyjmuje od 8-11 i od 6-9 w 
w nied". l ~wlęt!l od 9-12.30 pp. 

.pao. chor. skćrnJch, 
wenerycznych i seksualnych 
przyim. od ~-1 i od 5-9 wiecz. 

I!0klór u?iitte'R ~~':~~;~~18 W O ł kU Ul y S ki III. f II a s b e r D chor. skórne i wenerrczne s •••.• ho"> w ••• ." ..... -. 

h" przyjm.: 8 r.-9 w., w niedz. 9-1 pp. seksualnych i sk6rnJc" 

. C Irurg Panie przyjmuje kobieta lekar. Cegielniana 11 tel 218~02 
Piotrkowska 80 PIOTRKOWSKA 1&1 ł • 

Ó 
- I Pnrlmufe od IJ.-t2, 4--Q W. P O W r .: I PORADA 3 ZŁ. w nłed •• i f_cta od 9 do 1 po poł 

K o m o r n l k (-) St. StopozyMlll 

Do akt Nr. Km XV-'179-86. 
OBWIESZCZENIE. 

Komornik Sądu GrodUjegQ 
w Łodzi rew. l~go, zamieszkałY. 
w Łodzi, przy ul. Rzgowlikiej m. 
52, na zasadzie art. 602 K. P. C. 
ogłasza, że w dniu 22 maja 1936 
roku o godz. 14 w Łodzi, przy ul. 
Piotrkowskiej 271, odbędzie się pu
bliczna licytacja ruchomości, a mia 
nowicie gabinetu: biurka amerykań 
f-kiego, bibljoteki, stołu okrą.głegct, 
2- ch krzeseł, 1 łot.elu, 1 fotelu klu· 
bowego krytego skćrą.. obrazu, gal 
deroby mahoniowej, szafy do ubrań 
i innych ruchomości, oszacowanych 
na łączną. sumę zł. 1240.-, które 
można oglądać w dniu licytacjI 
w mi'ljscu sprzedaży, w czasie wy 
Żf'j owaczonym. 
Łódź, dn. 11 maja 1936 r. 

Komornik: (-) Adam Mróz. 
SprAwa :Marji Kun Rubin p-kQ 

81jas7.owi Halpernowi. 

Preuumar!:lllfa miesięcJ:n", .Gtosu Poranneg{)- ze wBzystkiemi do· II Ogłoszenl-a ~Il wier~z mthmetrowy J-Sl:pll~towy (strona . .; .szpalt~: .1<3ZI1 strona 2 zt., Reklamv te',ste~'f 
li II datkami wynosi w todzi zł. 4,60, ZIl odnosz;enie - II I!edokcVlnJ1~ :I:L 1.36; w łekśClle: z zllst1:z:ezem:,m mieJsca 6:1 gr.! b~". 1Il!I9trzełenl~ m; "~ca~ 

40 trony z praesyUlą PlOClfOWli w \noaju - zł. 6.- ze~nicli - zł. 9.- 50 gr., nekrologi 40 Ifl'. ewvccaJne (,łY. 10 sr.:pałt) '21fl'. r>rolme 10 gr. za wyrllC, nlllmme)88e ogtoslent~ z;,. 1 ~O 
, , Posaukiwanie pracy 10 gr. ZIl WVrs&, nlljmniejsze zł. 1.20, Ogłoszenia lI!1rc:c2Jvnow~ i l5f1śla':linowe 12 fi °1110-

ROkopia6w redakcja nie zwraca. Slenla w dodat&. niedllieJIlJm .Rewla· (,tr. 5 up.) 1 sł. Ogłoszenia zemiejscowe obliclflne Sil o 50010 drote~ l 
ftr~ zagr. 100010. Za ogło9~eQ i!l bbelaryclne lub fllnta.. uadstk. BOO/", Ogł09l!enia dwukolor. o 501:~ droaej j 

m.~daktox: o~<!P .. Józef Nlrnsłein Za ~ydawnictwo "P.!asa", 'Yydawllicza sQ. zogr.odp .. E~genjusz Kronman. sv. drukarni własnej Piotrkowska 101. 



NR. 20. Specjalny dadaŁek "Głosu Porannego" z dnia 17-go maja 1936 r. 

Dzisiejszy numer 

"Ił ( W J I" 
zawiera m. in. następujące rzeczy: 

***: Krwa wy maj pro!rlar jatu 
łódzkiego. 

S. Czeezelnicki: Paradoksy histo
rji. 

\I. Lusternik: Nafta rządzi świa-
tem. 

L. Lourle: Ludzie 1; wosku. 
*';"' : Łódź podziemna. 
J. NIeski: Bez hakterji - śmierć: J 
Z. Syezówlla: TajllIki życia ska-

rabeuszy. 
Ludwik Anion: ~Ianja prześ!adow 

eza (Nowela). 
**: : Słowik z Montmartre'u 

(Powieść) 

wawy mai · proletariatu l • 
I 

W "Wiadomościach Robot niczych" z dn. 1 maja r. b. ukazał 
się artykuł p. t. "Bunt łódzki w roJm 1892". Są to wspomnienia 
- stylowo słabe, ale ciekawe - jakiegoś anonimowego autora. 

(REDAKCJA). , 

Dnia l maja 1892 r. było w 
todzi, jak wiadomo, trochę 
proklamacji, ale 1 maja prze
szedł całkiem cicho, tak samo, 
jak dni następne. Policja pilno 
wała z początku skrzętnie: ale 
trzeba tu przypomnieć, że po
licja i żandarmerja w Łodzi zo 
stały porządnie zorganizowane 
dopiero po zaburzeniach w r. 
1892, a przedtem były byle ja
kie. Dopiero dnia 5 maja wy
buchły zaburzenia. Stanęła naj
pierw jedna niewielka fabryka 
w północno - zachodniej dziel
nicy. Po krotkim zatargu mię· 
dzy tymi, co chcieli strejko. 
wać, a t~'mi, co chcieli praco
wać, zwyciężyli pierwsi - i 
wszyscy wyszli na ulicę ze 
śpiewem, aby skłaniać i zmu
szać inne fabryk! do pójścia 
za ich przykładem. Fabryknn
ci natychmiast dali znać do 
policji i do wojska. Było to 
około 11-ej rano. Tłum strejku 
jących wzrastał. W fabryce 
Szmita zastali oni bramy za
mknięte i strażników przed i 
poza bramami. Pomimo to 
brama została wyłamaną i ro
botnicy z wewnątrz przyłączyli 
się do strejkujących. Tu je
dnak nadeszły oddziały wojska 
i policji i zaczęły chwytać 
pierwszych jeńców oraz prowa 
dzić ich przez ulicę Piotrkow
ską, Nowy Rynek (dziś Plac 
\Volności), Konstantynowską ku 
więzieniu. 

Pierwszy taki oddział woj. 
ska z jeńcami spotkali na uli
cy KonstantynowskieJ robotni
cy z położonej tam w pobliżu 
fabryki PoznaIlskiego. Jeńcy 
stawiali poprzednio opór, nie 
kt6rzy byli pobici i pokrwa 
wieni. Robotnicy od Poznań 
skiego zastąpili ~vojsku dro[-lt! 
(b~'l to oddział piechoty) z po· 
stanowieniem odbicia je11ców. 
Z robotnikami połączył się cil\ 
gle rosnący tłum, w którym by 
lo też dużo kobiet. Niedaleko 
leżały kupy kamieni, przygoto
wam'ch do brukowania ulicv; 
ludzie zaczGli siG w nie zbroi"ć, 

kać w rozsypce ku Nowemu 
Rynkowi z powrotem. Na ro
gu jednej z ulic podoficer spoŁ 
kał przechodzącego oficera j 
podbiegł do niego, prosząc, ab)T 
objął komendę i doprowad7,1l 
żołnierzy do porządku, ale oP
cer ów poszedł dalej. 
Było około 2-ej popołudntu, 

kiedy padły pierwsze strzały. 
Tymczasem przyszła od Hurki, 
zapytanego, depesza: "Strielat', 
patronow nie żalet'" , i zaczęła 
się strzelanina w r6żnych punk 
łach miasta. Wojsko jednak 
działało pojedyńczymi oddzia
łami, a tłumy zbuntowanych ro 
botni1tów ciągle wzrastały i 
bynajmniej nie cofały się 
przed walką z wojskiem_ 
Śmierć towarzyszy tylko pocl
niecala pozostałych. Ze szcze
gÓhlą 7.uciętością odbijano jeń
ców. Jeńcv ci, zanim zostali 
wzięci, bronili się wściekle, ra
niąc i zabijając żołnierzy; sa
mi tet szli potem pokrwawie
ni, poranieni, ale z dumnem 
wejrzeniem_ Gdy spotkanym 
towarzyszom udawało się ich 
odbić, to duch jeszcze wzra
stał. Jedną partję jellc6w uda
ło się jednak silnemu oddzia
łowi wprowadzić do wi~zienia 
i tam natychmiast zaczęto ich 
katować na dziedzińcu, za 
zamkniętemi bramami. Krzyk 
katowanych tak podzidał nu 
tłum, który się zebrał przed 
wejściem, że pomimo ognia, 
dawanego przez żołnierzy, rzu
cił się do szturmu z niewypo
wiedzianą zaciekłością. Bramy 
zostały i tu wyłamane; wię
zienie' zdobyte. Tłum rzucił się 
w dalszym ciągu ku koszarom 
- Lam już zastał bardzo nie
wiele wojska, i to się, strzela
jąc, wycofało; i koszary wpa
dły w ręce powstallc6w, któ
rzy jednak broni ani amunicji 
tam nie znaleźli. 

Czem sobie wytłomaczyć to 
powodzenie powstańców? 'Woj 
ska było wprawdzie w ł.odzi 
w owej chwili tylko 4,000, ale 

, 

przecież sądzić należy, że gdy 
by było chciało, mogłoby się 
bowiem bezwarunkowo w wię 
zieniu i w koszarach obronić. 
Moźliwem więc jest i prawdo
podobnem, że wycofanie się 
wojska z Łodzi ku Konstanty
nowi było celowem, odpowiada 
lo planowi stłumienia buntu. 
Zaznaczamy jeszcze, że napór 
ludzi był tak wściekły, że w 
wielu miejscach żołnierze sami 
stawiali barykady z dorożek i 
t. p., aby z za nich dopiero 
móc strzelać do ludu; w dwuch 
miejscach zaś, jak opowiada
no, żo!nierze nie wykonali roz 
kazów strzelania do robotni
ków. Jedna z tych rot miała 
być złożoną z" małorusinów, 
druga - mieszanina. Później 
opowiadano sobie, że żołnierzy 
bez skandalu porozdzielano 
między inne roty. Dość, że woj. 
sko całe wycofało się około 
czwarlej popołudniu z miasta. 
Z wojskiem, ma si~ rozllmieć, 
uciekły też wszystkie 'władze, 
burmi~trz Pie61~owski, polic
majster Danilczuk, najgorsi 
złodzieje i czdć fabrykantów. 
Ci, co nie zdążyli, drżeli ze 
strachu i siedzieli por.amylwni 
w domach, z zamkllięŁemi o
kiennicami nawet. Słyszałem o 
jednym, który ofiarowywał 
40,000 rubli komuś, żeby go 
wyprowadził za miasto. Ale w 
samej Łodzi panował porzą
dek: nie rabowano, nie zabija
no. Tylko nastrój mas robotni
czych był nadzwyczaj dumny i 
tryumfuJący. Nastrój ten udzir 
lał się części inteligencji. Wię " 
ksżość jednak inteligencji sie
działa cicho po domach. Wiem 
tylko o niektórych wypadkach, 
że młodzi chwytali za l;ewolwe
ry, biegli na ulicę i mies7.ali 
się z tłumem. Chodzili z nim 
"'szędzie, strzelali do wojska. 
Słyszałem też. że robotnicy nie 
ktÓrzy sarkali między sohą na 
socjalistów, że proklamacje roz 
rzucają, a później w ruchu ich 
uiema. 

Inaczej działo się tymczasem 
na Bałutach. Tam pomysłowi 
złodzieje zaraz skorzystali ze 
sposobności i zaczęli rozbijać 
sklepy . . Żyd rzcźni1" broniąc 

Uwsvółcześnione dzieci 

swej własności, trzasnął jedne
go.z napastników toporem po 
głowie i zabił na miejscu. Czy 
to podziałało, czy też rzeczy
wiście, jak przypuszczano, po
licja, która w Łodzi, jak wszę 
dzie, była w najlepszem porozu 
mieniu ze złodzieJamI, wyco
fując się, dała im wskazówkG, 
aby bili żydów, w celu zamącI' 
ni~ i spraraliżowania ruchu, 
dość, że zaczął się na Balu
tach straszliwy pogrom żydów, 
rabowanie, pustoszenie mie· 
szk31'i, mordowanie, szczegól
niej mahch dzkc.i. Chociaż ma 
sa robotników łódzkich nie 
brała w lrm udziału, jednak zaj 
ścia te Zt',-hwbls mocno ich 
1astrój, wzbu~.:fziły wahanie 
.,'G i niepewn j~c . 

Nie ob,;3wilo ~iG to natycll' 
mia~t. Po w~'j.~Lii! wojska 1'0-

hołnicy (wli S1<: panami ł_o
(~7.i i my~[\ 11 nawet o jej obro
nie, Broni wpr:l\Hlzie nie mie
li, ho ob~'dwa .,1, lepy z lwonią 
ll)>;lały całkow;lip przez woj
~ko prz"d wyjściem opróżnio
ne i brOI', zabral'a. "Tojsko zo
~::)\\'ito t.\'Jko w pośpiechu dwi~ 
armaty prr.ed (erkwią, którą 
popfTednio kazano przedewszy 
~t1'iel1l zabe7picczyć. Armaty 
!.i(' pl'"' ~~~hodziły ludowi powy 
hijać w cerkwi wszystkie szy
by kamieniami. Ze Jednak 
I zęść prz, najmniej robotników 
my'lała o ohronie miasta. 
ś,,;iadczy ten fakt, te grupy 
wychodziły na plant kolei i psu 
ły rejsy (t. j. szyny). Plant był 
strzeżony przez wojsko, któn 
koncentrowało się na st. Andrze 
jów. Robotnicy jednak przepę
dzili pierwszą nieliczną straż i 
dopiero przez nadbiegające po
siłki zosłali wyparci i plant 
doprowadzony do porządku. 

Około 4-ej i pół popołudniu 
tłumy robotników zapełniły 
·.l'ielld rynek. Przyniesiono tam 
trupy poległych; był między 11 i, 
l11i i ów zabity przez rzeźnika. 
"'-ystąpiło paru mówców i za
t'zęli dowodzić, że trzeba wy
brać wodza - "króla polskie
go". I wybrano tego ,.króla 
polskiego". został nim niejaki 
'Y., krawiec, tułacz z zawodu, 
klórego przedtem i potem zna-

Tymczasem oficer, prowadzą 
cy oddział, oddalił się. 'lostał 
przy komendzie podoficer, kt6-
rv nie wiedził, co począć. Nie 
śmiał wydać rozkazu strzela
nia. Kiedy jednak kamienie po 
częły się sypać na wojsko, 
niewiadomo, czy podoficer wy 
dał komendę, czy żołnierzt 
strzelali sami - padłv strzlłł~. 
były to pierwsze strzały w ty!ll 
d·nin. Zabiły one na miejscu 
pięć os6h z tłumu w tej licz
bie jf'dnego ucznia 5-ej klasy 
szkoły realnej, żyda i jedną 
babę, kt6ra miała fartuch pe
łen kamieni. Tłum jednak nie 
dał się odstraszyć, przeciwnie, 
rozw~cieczony, zaczął cora:!. 
potężniej bombardować wojsko 
hrukowcami. Inne baby oddar 
ły zabitej jej zapaskę z kamie
niami i rzuciły się też na żol
nierzy. Ci bro'ni1i się bagneta
mi, s'trzclali jeszcze, lec7. na
pór licznego tłumu był tak 
straszny, że po chwili oddział, 
poz'1stawiając jeńc6w w :ę' 
kach towarzyszy, zaczął UC16· Czekaj, porviem ojcu, że znowu nielegalnle dokonujesz obrotów złotem' 

lem i spotykałem. Zohaczyłem 
go też - jak wszedł na stół i 
zaczął mowę, której jednak z 
powodu odległości słysz~ć nie 
mogłem. Gdy tak mówił, nagle 
od strony przeCIwnej, od ulicy 
Konstantynowskiej wypadł sil, 
!IV oddział kozaków konnyc11. 
CilOciaż bo" jem wojsko wy'szłn 
było z miasta i zaczGto je ota
czać z różnych stron, pod jazdy 
takie wpadały od czasu do cza
su. Przelatvwały co kMl WY

skoczy po Iilicach, na których 
nie było ani placówek rohotni
czych, ani żadnych śr dkr,w o
bronnvch. Ko·zacy, trału jrjc. 
rozpęclzając tłum,' rzucili ' si~ 
do " .. pochwycili go i p('clziIi 
ulicą Konstantynowską. Posy
pały się za nimi kam:t'nie' 
cz~ść tłumu rzuciła sic " po
gOl'i z krzyldcm: ,.Króla za 
braIi1" - ale go nic odbito. 

Później wiclziafcm hyłego 
"króla" na ulicach ł~odzi; był 
znów krawcem - lułaczelll . Po· 
dobno r.sieczono go oh'utnie, 
potrzymano krótki czas i wy' 
puszczono. 

Ogromna masa robotników 
nad wieczorem zebrała siG na 
Ksieżym Młynie i odbyła tam 
nar~cię, której rezultatem było 
- gromadne wyjście do lasu 
Konstantynowskiego. Przez do~ 
bre dwie godziny przeciqgał 
tłum w porządku pryncypalną 
ulicą miasta - Piotrkowską
ku Nowemu Rynkowi i ulicy 
Konsłantynowskiej, hułnie 
śpiewając i bijąc laskami po 
zamkniGtych okiennicach hur· 
żujów, niosąc zapasy jedzenia 
,y lesie rozłożono siG obozowi 
skiem. 

Tymczasem ściągnno woj._kc 
ze wszystkich stron. Z KnJisza 
dragoni, z \Yielunl3. k07acy 
przybyli forsownym marszem 
na rano. Przvszło też wojsl<o z 
Częstochowy: z Piotr!\ow'fI, p6-
źniej i z \Yarszawy. Po paru 
dniach h~'ło w Łodzi wojska 
40.000. Już nazajutrz rano, po 
wyjściu robotników do la'iu. 
zacz~ło ono z powrotem z rM. 
[n'ch stron wchodzić do mia
sta. Najpierw o świcie wada, 
ły całym pędem silne pa trole 
konne; wydawano rozkazy. a
bv wszedzie okiennice i drzwi 
h~'ły po"zamykane. ab~' nil-t nie 
śmiał wychodzić na ulic<: pod 
niehezpieczcI1stwem śmierci. 
Pomimo to, gdy wchodził pier
\vszy oddział piechoty od stro· 
ny Księżego ~lh'na, z na.iwyż, 
szego piętra jednego domu 
gruchnGły do niego d ~-a slrza'
ły, co miało ten skutek. że żal · 
ńierze poszli w rozsypkę i zu
cze!i uciekać. Strzelano też do 
żołnierzy z budl1jrjcego siG do· 
mu przv ulicy Konstantynow. 
skiej; żołniel'1e wpadli tnll1. ale 
nikogo nie scln ·ylali. PóźnieJ 
jeszcze przez szereg dni ginęli 
szczególniej kozacy, je1dżq,:y 
małemi grupkami na patrole; 
znajdowano ich pod I1ln<;lem 
na rzece Ł6dce, w sqsi('(lzh\ ie 
Bałut. 

Z roholni1-ami, oh07l1 in "mi 
w J('sip. rząd zaczqł pc1'l ra"Ia , 
!'je. \filler. glll!r n" lor pi otr 
kowski, kIMy wraz przyjechał, 

(Dalszy ciąg na stronie następn.) 
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Mssolini wraca ił y 
WSDółpraca fasz,zmu z kapitalizmem iest na dłuższą mete niemożli a 

Omówiona przez nas na ła
mach "Rewji" broszura p. L 
Lozowskiego "Faszyzm a rewo
lucja" wywolała na łamach pra
sy socjalistycznej odgłos. Z re
cenzji Łych najciekawszą była 
krytyka K Czapińskiego w "Ro
botniku". 
Między innemi Czapil'iski za

rzuca Łozowskiemu, iż przepro 
wadził jakąś dziwną "analo .
gję" między faszyzmem a hol
szewizmem. Było to naturalnI: 
w pracy, dążącej do historycz
nej syntezy współczesności. Jal, 
już pisaliśmy. niestety analogjl: 
przeprowadził autor niedosta
lecz nie. Do sprawy tej wrócimy· 
innym razem, gdy zreferujemy 
nadzwyczaj ciekawy refera t 
prof. dr. H. l\elsena .. Dyktalura 
partji" , ogłoszony w Legoroc7 -
nym pierwszym zeszycie "Ru
chu Prawniczego, Ekonomicznr 
go i Socjologicznego". Poniżej 
zajmiemy się inn~'lll odcinkiem 
' I~· sktlsji. 

* .Tak już na,>zym Czylclnilwl11 
wiadomo, L. ł~ozo,YSki utrzymu-

\V numerze ,.Rewji" z dnia 
~ b. m. do arlykułu p. I. .. Paul 
:'foranc1 - rasistą '? " wkradła 
..,ię pomyłka. " Tydrukowano m. 
in. zdanie: " ... że aulor jego nale 
ży do najserdeczniejszych orę
downików postępowych idei no
wego pokolenia: Andrzeja ~Ial
raux i Andrzeja Gide'a". Wymie 
nione zdanie powinno brzmieć: 
" .. ,le autor jrgo należy do naj
przedniejszych p]'zed~ta ",icieli 
"' spółczesnej lileralury francu
~kiej. Pomijając sławnych i o
gromnie popularnych orędow
ników poslępowych idei nowego 
pokolenia, jak Andrzej :'Iall'aux 
i Andrzej Gide, Paul ~Iorand na
leży do grupy tytanów francu
skiego piśmiennictwa ... " 

Krwawy maj prole
t~rjału łaodzi 
(Ookoncze"i'e) 

r.<lllał wybrania delegatów. Ro 
!lolnicy odmówili i zażądali, 3-

b)' Miller do JJ ich przyjechał. 
Podczas swej bytności dostał 
kamieniem. Robotnicy slopnio
\yO wrócili do miasta i poszli 
do roboty, Fabrykanci przeraże 
ni byliby im porobili na razie 
jaknajwiększe llst~pstwa. ale 
:'lillrr llajslll'&.wiej zakazał . 

Hoboiników 4abitych - tych 
tylko, których pogrzebano po 
wejściu wojsIw do miasta. h~'- · 
Jo 108. Żołnierzy zabitych 
cic:żko rannych podawano na 
;)1. I jedna i druga liczba są 
pra wdopodohnie niższe w rze
czywistości. 

'Robotników oho jga płci, ld6 
rzy brali udział w rozruchach 
hyło najmlliej 100.000. Do łóch 
kich prz~-łączyli się zgiersc~1 i 
pabjaniccy. klórzy nadciągnęli 
\faraz w kilka godzin po pocz~lt 
ku rozruchów. Ruszyli się tC'ż 
i chłopi okoliczni, którzy ma
.if!. w ł~oclzi luewnych iznajo
mych. SJy. ząc, że "nasi biją". 
a Lo znów. że .,naszych biją 
11l0sl;.]ae", to , że żydzi, a to, że 
burzą moskale kościoły, gronul 
da za gromadą szła z widłami , 
('epami, z ('zem kto mógł. Ale 
już ich wojsko nic przepuściło. 
Brano tylko grzecznie- po kil
l~unastt1 . wprowadzano do mia 
sla i pokazywano, że kościoły 
stoją nienaruszone, o c~eJll oni 
oświadczyli pozostałym. Uspo
kojone grolllncl~' wracały do 
<lornów. 

je, iż rcwolucj~ - klas średnich 
należy uważać za ctap Pł'zc.iścio 
wy od dcmokł'atyczne,i rewolu
cji francuskiej do przyszłc.i re· 
wolue.ii socjalnej, za pewną de
formację ogólnej linji rozwojll 
społecznego, ~powodowaną wy 
1-aczeniem procesu na l'astani:t 
kryzysu kapitalizmu. Zdaniem 
Ł. Łozowskiego ruch faszy~tow
ski "jest w istocie ' samodzielną 
rewolucją mieszczallską, na k tó 
rej dalsze kształtowanie się w 
kierunku korzystnym dla soc,ia
lizmu mieć będą ,,;pływ decydu 
jący n ie czynniki zewnętrzne. 
Lylko własna wewn~tl'zna dia
lektyka tego ruchu", 'Vg. Łozow 
skiego ruch faszystowski zostal 
zrodzony przez mieszczaństwo 
.. wedle własnego obrazu i podo
bieIlstwa", i że istotą fasz)'ZIilU 
jego treścią społeczną jest pro
gram rozszerzenia tradycyjne
go imperatywu jedności i współ 
działaIno . ci narodowej na cały 
teręn spraw gospodarczych". 
SLosownie do tezy Łozowskiego
go "faszyzm nie jest owocem 
ducha burżuazyjnego" , ,.palo,> 
faszyzmu nie jest patosem wiel
kiej burżuazji". 

l\1i~dzy kapitalizmem a faszy
zmem istnieJe sojusz "typowe 
małżCllstwo z wyrachowania". 

Zdaniem Ł. Łozowskiego .. ~a
miast łagodzić przeciwie!'lstwa , 
ustrój faszystowski doprowa~lzi 
je do najwyższego napięcia i 10 
w tempie bardzo przyspieszo 
nem", "ustrój kOI'}Joraeyjny sta 
nie się }Jrawdziwą ~oJl1bą socJal 
Jlą o kolosalnej wj)I'ost sile ,)0' 

tellc,jollalnego wyładowania". Z 
biegiem czasu iluzje klas śred
nich znikną i nauczone -gorz
kiem do~wiadczeniem -wyciągną 
dłOlI do prolelarjaLu, do soej~i
lizmu dla usuniQcia , .. spóln~' l1l 
wysiłkiem ' tego tertius gaudens 
po prawej stronie", ·t. j. kapita
lizmu. 

,W, tej koncepcji .faszyzm, ' u
jawnia.iąc z biegiem czasu uto
pijność swego programu i swe.i 
ideolog,ii, dopl'owadzi do kardy 
nalnc.i zmiany psychiki mics7' 
czańsłwa i obok JUz istnieją 
cych przesłanek gospodarczych 
(pauperyzacja) stworzy przesłan 
ki psychologiczne dla trwałe~o 
sojusz.u klas średni~h i proleta t' 
jatu, dla łącznego dążenia l~ ~h 
klas ku przebudowie połecznl'.J 
w ldc.l'unku socjalizmu. 

* . Ta ~koll1plikowana kUllcC"p 
('ja L Łozowskiego spolkała si~ 
z- ostrą krytyką amatorów sza 
hlonów socjalno - politycznych 
( .. Po-prostu"), ,,?lIyśl Socjalistycz 
na"). 

W napastliwej i uszczypliwej 
recenzji .. :'lieszczanin szlachci
cem" (.,.\lyśl Socjalistyczna") p. 
_\1. pisze, że w ustroju faszystow 
ski m "panu.le nie}Jodzjelnie dy
ktatUl'H kapitału, który w~'ko
rzpluje swą hegemonję _nad kla 
sami ~rl'dniel1li", żr pr'Zy faszyź 
mil' .. wszyslkiemi metodami 
gwałtu gnębi się samą myśl, 
skierowaną ku przrbudowie 1I

!'Itroju" . Có siQ zaś l~'cZ)' podkre 
ślanego przez Ł. ł~ozowskiegn 
losowania przez fa. zyzm .. ogr:! 

niczania wolnej ręki", p. Al. 
twierdzi, L'; w obecnej fazie mo
nopolistycznego kapitalizmu 
sam ka}Jitalizm nie. uznaJc wolo 
ne.i I'~ki. 

Hówniei; i K Czapióski pisze: 
.,Drobna burżuazja olrzymuje 
od faszyzmu bardzo mało lub po 
zory, a wielka burżuazja, dzięki 
faszyzmowi umacnia swe nad
wyrężone pozycje". 
"Wypowiadając się w tei sa-

mej kwestji na łamach "Lewe
go tonl" dr. A. Próchnik pisze: 

,,'Varstwy po~iadające zajmują ~ta· 
nowisko bezwzględnie pozylywne w 
slosunku do ruchów faszvstowskich ... 
_\kces tych warstw jest z i'eguły przyj 
mowany. Hządy faszysto\\'slde wystrz p 

gają si\) wprawdzie wywil'~zania sztall 
darów ja wuie prokapilfllistycznych 
ale praktyka icb rządów nie pozosln
",ia miejsca na wątpliwości... "koro 
niema możności pogodzenia obu ~~'clt 
misji. społecznych, obrony warstw P"
średnich i obrony kapitaru, dylema I 
JIlllsi zostać rozstrzygnięty przez fa
szyzm zgodnie z instynktem samoza
chowawczym w duchu prokapilali
siycznym". . 

. Ta krylyka omija prawdziwI' 
zagadnienić, tembardziej, że sarn 
L. Łozowski pisze o "janusowem 
obliczu" faszyzmu. \Vażnem 
dla autora jest zgoła co innego. 
Podstawą społeczną faszyzmu 

są klasy średnie (drobnomie
szczaństwo, w znacznym stop
niu chłopstwo i inteligencja, .\ 
częściowo i proletarjat). W dro
(lze . rewolucji faszyslowskiej le 
szerokie masy dążyły do polep
szenia swego bytu, do przebudo 
wy społecznej, tworząc ideolo
gję o charak terze all ty-k,api tali
stycznym, wrogim conajmniej 
hypel'kapitalizmowi. \V ten czy 
inny sposób, w tej lub innej for 
mie, ruch został skaptowany 
przez ' broniący swych pozycji 
kapilalizm. W rezultacie prak
tyka faszyzmu jest chwiejna i 
nie odpowiada ani interesom 
klas średnich, ani ich ideologji. 
Rozczarowanie mas średnich bo: 
dzie COTaz bardziej wzrastało, Ił 
felU samem fa;;zyzm utraci swe 
wpływy w.masach, które będą 
się rewolucJonizowały. Faszyzm 
~U1.llie się dla klas średnich istot 
nic ,.szkółką socjalizmu". Emo
cjonalnie, psychicznie masy 
średi/ie. i proletarjal ię, zbliżą· 
co może ułatwić fakt, iż znaczny 
odsetek }lrzywódców faszystow 
skicb przyszedł ku faszyzmowi 
z .szeregów rewolucyjnego prole 
tal'jatu (socjalizm, a , zwłaszcza 
syndykalizm). • 

* 'V tej skomplikowanej . spra-
wie zajął ciekawe stanowisko 
prof. H. Kelsen. 

W wyżej wspomnianej pra
cy "Dyktatura partji" ten wybil 
ny znawca prawa publiczneg ll 

okreś-la faszyzm jako typ bur
żuazyjnej dyktatury partyjnej. 
ale zarazem pisze: 

"Oba typy dyktatury partyjnej (boI 
sliewizm i faszyzm) odnosz·ą się tak 
samo do tendencji ku duchowej rów 
ności w znaczeniu duchowego ujf'dno 
licenia podwładnych. Róż'ly jednak -
prz):najllll1iej narazie - Je t ich stosu 
nek do materjall1ej, ekonomicznej 
rÓ'YI1ości oby·wateli. 'Vynika to wprosI 
z przeciwieJistwa mi~dzy porząd 
kiem gospodarczym socjalistycznym, 
który holszewizm usiłuje urzeczywist
nić i kapitalistycznym, do którego 
utrzymania zmierza faszyzm. Ten pró 
buje w tym celu powołać d.o życia 
usirój korporacyjny, gromadzi robot 
n~ków i przedsiębiorców tego sampgo 
zawodu w jednolitych związkach. Za 
sada korporacyjna, przecząc swą ide 
ologją walce klasowej, zmierza w rze
czywi tości społecznej do lllliemożliwic 
nia or.gallizacji pracy przeciw kapila 
lowi, już przez to samo wspomaga 
posiadaczy wobec nieposiadających" 

Zdawałoby się, iż prof. H. KeI 
sen wypowiada pogląd absolut
nie sprzeczny z tezą Ł. Łozow
skiego. Posłuchajmy jednak dal 
szych wywodów najwybitnirj 
szego konstytucjonalisty na-
szych czasów: 

"Faszyzm jest zmuszony, ciągnil 
prof. Kelsen, istniejący system kapi
lali tyczny, który opiera się na pry
watnej własności środków produkcji 
i na wolnej konkurencji, utrzymać 1 

pewnemi reformami, bez których te 
go systemu nie można już dłużej za 
chować. W tym kierunku podejmuje 
się liczne i bardzo poważne usiłowa 
nia. Należy też doceniać te wysoce ('. 
nergiczne wysiłki, które faszyzm czy
ni na polu socjalno • Dolityeznem dla 

~kutecznego zlagodzenia przl'ci 
wieli~l\\' kla owych. Ponieważ fa 
szyzlll z"akla s~cjnlizll1 , musi ~i<: fili 

poważnie Iroskać, aby drugiemu ocl,' 
hrać najwalnil'j,>zy argument. \\'ko{1 
~Il hurżuazyjny faszyzm Il ie może iW 

.,Iale si<: ludzil:-' żc jegu zasada aulo1'\' 
l<\ly\Yn<L j~st potllczalna z podsta\\ II 
j,apitaJiz111u. mi.:llOWlcic ze zwalczani! 
prZl'Z socjalizlIl \\.oln.ością gospoda!' 
l'q. \\. kil sPO~(,J) oddala si~ 011 1'11-. 
ie i<! ('otogi('znie od k3pitalillllll. BIl 

idzi e l:\k dalp('e że lIalllil~tllie znil'n:1 
widzOIH'Jlln wroguwi ndbitlra Ila\\"cf 
\lazw<: i \:1 111 ,>il: o\(rc;la jako socja 
!izm, podnj,nil' jak n ieki edy boisz<' 
wizm stroI sil: \\' Iytu! demokracji" 

Tak samo, jak L. Lozowski 
lub 1,011llJlli"la P. Dull (Fa, 
eisme et rćvolulion) wiąże pj'()f 
H. KeJseu i'asz~'zlll z kryz~'s('m 
kapitalizmu. 

"To dobrowolne czy przyn1Usowl' 
przystosowanie się do realnych ce
lów przeciwIlIku, kontynuuje pro1' 
H. Kelsen, może gt~biej oddziałać. niż 
to się dziś dostrzega. Bllrżu3Zyjna dy
ktatura partyjna wskutek jej właści 
",ej iclei p311stwa totalnego, świaclomi, 
przeciwstawianej liberalizm.owi, IH~
dzie je zcze dalej pclllli~ta na tory 
kapitalizlUu [laJlstwowego, który, i e śli 
nie stal siQ przyczyną, to jednak wy 
bitnie ułatwił powst3nie politycznej 
formy faszyzmu. Kapitalizm p:uhtwo 
wy w swej rozwini<:tęj postaci już Hil' 
różni siQ znacznie od socjalizmu pa:" 
stwowego. ~ie wydaje siQ wil~c wy 
kluezolle, że faszyzm, jako forma po
lityczna, klórą lHirżuazja przyjmuje 
w walce klasowej, okaże się lwniec 
kOII<'ÓW jedyną drogą, którą na miej 
scc gospodarczej unarchji kapitalizmu 
przyjdzie planowo uporządkowane go 
.,podarstwo kolektywne, ów rdzeń idei 
,socja lis tycznej. Niejedno przemawia 
za tern, że proletarjat nie musi hyć' 
przedsta wicielem tego ruchu, jak to 
przyjmuje teorja marksislowska, że t~ 
funkcjQ, choćby nawet nieświadomie 
- może spelnić także burżuazja, sko
ro tylko pozna niemożliwość utrzyma 
nia dotychczasowej forn1y gospodar
czej i że wtedy do przepl'o,,,adl.cllia 
takiego zadania okaże się bardziej 
odpowiednia od proletarjalu, który z 
łatwo zroZ\lmialych powodów nie roI. 
porządza tak wielką ilością wykwalifi 
kowanych sit, koniecznycll do prlej
~cia od jednej organizacji produkcji 
do drugiej. Być też może, że w proce· 
sie nieodwołalnym, który wkońcu pro 
wadzi do zniesienia burżuazji, jako 
klasy, faszyzm jest jedynie jej poli 
tycznym środkiem do zapewnien ia so
bie kierownict~va, decydujących ta
nowisk w gospodarce planowej. ,,~a
cjonalizm faszystowski jakkolwiek na 
pierwszy rzut .oka wygląda to para
doksalnic;z powodu swej nieporów
nanie silniejszej integracji lepiej, być 
może, zapewnia ostateczne urzeczy
wistnienie socjalizmu, )liż jego włas 
na początkowa idcologja". 

l ie akceptujemy bynajmni!'.i 
wszystkich tez prof. H. Kclse· 
na. Przytoczyliśmy te długie cy
taty ze względu na oryginalnośl~ 
poglądów wybitnego autora, a 
również i poto, aby pokazać, żc, 
wprawdzie zgoła inną dl'Og~h 
pl'of. H. Ke]scu dochodzi do 
wniosków, zbJiżon;ycb (lo tezy L 
Łozowskiego, klórej nic można 
się p'ozbywać uszczypliwo~cla
mi i tanią ironj:1 . jak to czyni 
w ,,:'Iyśli Socjalislycznej" p .• \1. 

* Dla zilusLrowania tez Ł. Lo-
zowskiego i prof. H. Kelsena 
warto wkrótce przypomnieć o 
niektórych niedawnych posnnił; 
ciach Mussoliniego w dziellzinh' 
})olityki gospodarczej. 

Duce wprowadziŁ szereg 
zmian i środków, które podda
ły pod kontrolę p:lllslwa obrót 
dóbr i kapitałów. Po reglamcn
tacji handlu zewl1<;trznego. 
wszelkich tranzakcji handlo
wych, giełd pieniężnych i towa
rowych, po zarekwirowani LI 

środków dewizowych - ::\fuss() 
lini całkowicie zmienił ustawo
dawstwo bankowe i zrac,ionali
zował kredyt. In tytucja emisyj 
na z banku prywatnego slałn 
się hankiem pculstwowym. Obee 
ni akcjonarjusze otrzymują od 
szkodowanie. zaś kapitał zakła
dowy nowej instytucji będzie się 
składa! z wkładów imiennych, 
przyczem w subskrypcji będ~ 

!llogły wziąć udział wyłącwie 
I)soh~' pnn oe (a nic pojedy!',
r:zy hlpita1i:,ci), prawlle - Pll 
hliclllt, . \Yiplkie h:1l1ki -- Ban
ea COl1llllerciale d'Italia, nanca 
di Roma, Credito Tlaliano ilp. 
zostaną zamienione przez in~ty 
tucje prawno - publiczne, IHzy 
('lcm alcje będą nominalne. ]\;1 -

,>' oszczędnościowe, ka,,~' rolni 
czr. w~z.vstkie banl,i i nll\\'l'l fil 
je hanków zagranicznych zo"t" 
li,! podda ne ostr~j kon lroli. Żad 
Ile pcwięk~zcnie kapilału zakIa 
dowego ani emisja al~cji luh 0-

hligacji nie będzie mogŁo mieć 
mil'.isca bez uprzedniego zezwo 
lenin specjalncgo komiLelu mi
nislerjalnego. \Yszelkie forl1l~ 
kredytu zostają w ten sposób 
znac.ionalizowan('. będą kontru· 
lowanc i I'egu!uw<lue pl'zez Oł'ga· 
ny państwo wc, ]WZl'Z OI'g~lI1y 
dyktatury. . 

\\T dziedzinie kredy lu ))r\\'ll:l 
forma kapitalizmu przl'''la je 
istnieć. Jak to bę~1zie wyghlda 
lo w praklyce, zobaczymy. -Y 
każdym razie z punktu wiclze
II ia ideologicznego lo ,. upa li 

slwowienic kredy lu" J1l:1 duże 
znaczenie i zapewne w ubnzit, 
kapitalistycznym (,'nluz.iazn. l 

,,')'wołać nie mogło. 
\\' wydane11l niedaw\1o \\' Pa 

r~' żll pod redakcją pro!'. (', BOli ' 

glć zbioro\\'em dzic'le .. Ill\\'cn
taires sur la crise et 1"5 idl'olo
gies nalionale" p. _\. Bernard 
w sludjul11, poświęconem ustro
jowi korporacyjnemu . pi.,ał. iż 
dotychczas we \Vłoszreh nic by
ło nic z socJalizmn, dl~'ba "SII

<'.f:lliz3e.fn sh'al". O ()~t~tlJJich pll 
~uniQciach :-'Iu 'solinil'go Łl'~ () po 
wiedzieć nic można. To też rko 
110misla - radvl;,al E. Hor1w pi-

ze, ii. .. :\Iussoiini WJ"ll':l do szko 
l~·. z kt()J'e.i w~·sz{'dl". \\"\:i ś ('i",ie 
całkowicie Duce tej vkoł~' ni 
gdy się nic wyrzekał. 

Aby zminimalizować. te posu· 
nięcia ?lIussolinicgo niektórzy 
określają je jako .. socjalizlll we 
jenny", jako dalsze kroczeni e 
po drodze "nacjonalislycznl'j~a 
mow;·sLarczalllości". \Y każdyn 
razie konsekwencjc tych po~u 

njęć będą poważne . .Już o))eeuil' 
wywołują one niepol;,ój takich 
prokapitalistyeZl1~' ch pu})licy
!>tów jak L. Homier, lub (;ignl1u, 
prz~'('zel1l leI) oslatni zwala "j

nę na zwolennik.(n\' s:lnke,ii, ('(/ 
właśclwie stanowi raczrj argu 
I11r\1 t demagogiczny. 

\Vre 'zeie prz~' pollllli'Jl1Y , i; 
:\Iussolini faktu walki khls by
lllljmJ\ie,1 nil' negował, lccz dąż~' l 
do jej skal1ldizo\yania, do pod· 
dania jej pod arbi tra i; .. nelIt ra l 
!lcgo" pa!'l~twa. \\Tprawdzip do-
1~' clJcZ:1 s l en .. rozejm" szedł 
przeważnip po linji kapitału . 
To też ~. r. 1 B2 i ~I lIssoli li i 7, gd 
ryczą slwierdził: ,.pl'oletal',iał w 
znacznym stopniu jest oddalon~' 
od faszyzmu i llicobl'Clly w jcgu 
szel'cgaeh ... Generacja opornych 
ludzi b~dzie wycliminowana 
dziGki prawolll hi..,lorji. Ale i w 
szeregach związków faszysto\\' 
.,kich nic bylo entuzjazmu, gdy; 
jak pisze L. Kulczycki w dzielt 
.. \Y j:w zukiwaniu nowego l1strc 
.iu społecznego" nn lwngresic 
syndykalislów faszystowskich w 
roku ] 928 Oli\'Clti ()~wiac1czył 
.• Ihłzoł'yczlll'm ,iest pl'zypuszrze 
nie, że walka klas .iest wc 'Vln· 
szech ostatecznie skońrzona~ 
robotnicy .le.l nic pl'O\\'at1zą. bo 
s~l faszxstami, ł'ozumil'.iąc·ymi 
}JI':lwa dzie.lowc, ale ob{~z PI'Z('

dwny .leszcze ją prowadzi". 
'\V zystkie te fakty świaclClą 

o tem.' i;i; tezy L. Ło~owskiego i 
prof. H. Kelsena nalei.~· trakto 
wać poważnie. 

S. Czeczelnickl. 
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Szalony wyścig zbroje!'!. posta 
wił świat w obliczu nowych, o
krutnych przemian. Wojna zda 
je się być nieunikniona. Eksklu 
zywny nacjonalizm, oparty na 
zbiorowym obłędzie mas, r.zer
piący swą moc z ideologji od
wetu i 7.emsty, prowadzi do 
tragicznych konfliktów zbroj
nych, do wojny, która położy 
kres cywilizacji świata i zm· 
szczy cały tysiącletni dorobek 
ludzkości. Ustrój kapitalistyc7 .. 
11', widzący w prawie ,,,łasno

ści i wolnej konkurencji pod
stawowe kanony zbiorowego 
bezpieczellstwa. wykorzystują

cy ciasny egoizm ludzki dla 
celów l'ządzącej elity wit'lko -
kapitalistycznej, kształtuje swe 
złowrogie, molochowe ohlicze 
w zawziętych walkach o suroW 
ce, o rynki 7.bytu i przewagę 

finansową· 

Mapa polityczna świata nie 
pok['ywa sit' bynajmniej z ma
!Ją jego naturalnych bogactw. 
Surowce, od posiadania któ· 
rych 7nleżv przyszłość narO
d'ów. nip został~' sprawiedliwie 
podzielone. Kraje, nie posiada
jące surowców, są pozbawione 
możliwości samodzi.elnego i pel 
nego 1'ozwoju gospodarczego, 
muszą popaść pod wplyw eko
nomicznv, a tern samem poli
tyczny łych' krajów, które hoj
nie zostały obdarowane nieznę
fInem' dla życia naturalnemi 
bogactwami. Nie jest też przy
padkiem, że te kraje, które od
c~uwajll najwięKSZY głód su
rowców, a będące jeszcze znacz 
ną siłą militarną, prą do woJ
ny, wierząc, że wygranie je.J 
umożliwi Im eksploatację tere
nów obcych, zasobnych w bo
gactwa naturalne, dla celów 
własnych. 

W istocie '.jednak łatwowier
ne i bogoojczyźniane narody, 
popierając domniemanycn pa
trjotów, popełniają i tym ra
zem fatalny błąd. W ustroJu 
nierówności i wyzysku posia
danie surowców nie da.je ża
dnej gwaranc.ii ogólnego do
brobytu, uwielokraŁnia jedynie 
fantastyczne zysld mięą.zynaro
dowych dyktatorów gospodar
czych, ~eru.iących na nieszczę: 
snych ofiarach i wtrącających 
raz po raz miljony nędzarzy w 
otchłal1 rozpaczy i zagłady. Naj 
smutniej ze jest to, że ludz
kość cała, jej losy i przyszłość 
zależą od intryg i knowal1 
garstki potentatów surowco
wych, którzy bawią się świa
tem, jak bezduszną mal'jonet
ką i wprawiają ohydną swą la
pą w ruch armje i floty, kie
rują przeciwko sobie, o ile 
rzecz jasna leży to w ich ak
lualnym interesie, narody, ura
biają opinję świata, podsycając 
instynkty zbrodni i zła. Ale 
nicwspółmlm'nie wi~kszą winę 
ponosi ustl'ój, poświęcający wlel 
kie przest~pstwa, wynoszący 

zbrodniarzy do godności naro
dowych bohaterów, nie umieją 
cy ukrócić cynizmu i żarłocz
ności sprytnych agentów po
tęfnych trustów, gotujących 
~ojn~ światu, na r~kaz ano-

rz 
nim owego mocarstwa, które 
poza logiką pieniądza żadnej 

innej nie uznaje i uznać nie 
chce. 

Nafta rządzi świateml Sci
śle,j należałoby powiedzieć, że 

światem rządzą surowce. Wal
ka o bawełnę, żelazo ł węgiel 

była przyczyną nie.fednej 0-

butneJ woJny, 'w której tysią· 

ce istot ludzkich straciło ży

cie. Jednak żaden surowiec w 
tej mierze co nafta nie jest 
skupiony w rękach nielicznych 
wielkokapitalistycznych posia
daczy, którzy, korzystając z o
pieki pallstwa, umieją uzgo
dnić egoistyczne interesy wła· 
sne w cyniczny i otwarty spo · 
sób z narodową racją sŁanu, z 
najżywotniejszym interesem 
paóstwa. Potężne trusty nafto
we nietylko rozporządzają do
brze rozwiniętym aparatem or" 
ganizacyjnym, który potrafi w 
swoje macki uwikłać najbar
dziej wpływowe jednostki, ale 
bezkarnie prowokują do woj
ny, popełniają uajdziksze zbl'O 
dnie pod płasz('zykiem patrjo
tyzmu, ba, nawet altruizmu na 
rodowego. Można śmiało powic 
dzieć, że w kształtowaniu s~ę 

wypadków na świecie mają 

więcej do powiedzenia jawni i 
tajni agenci międzynarodo

wych trustów, niż oficjalni, 
znam l uznani, reprezentanci 
państw i narod6w. Tragizm 
sytuacji polega na tem, fe wszy 
stkim nam, lud'ziorn:, fyjącym 

w r"óżnych częściach kontynen
tu, przypa'da w tern widowisku 
rola bierna, fe w najlepszym 
wypadku możemy być obserwa 
torami - statystami, którzy nie 
mają żadnego wpływu nil bieg 
wypadków i zdarzeń. Trudno 
wprost uwierzyć, że od woli 
kilku udzielnych władc6w naf
ty, bawełny, względnie węgla, 

zależą losy całej ludzkości. 

Fakty jednak, przerażająco 

prawdziwe i bezwzględne, wska 
zują na olbrzymi zasięg wpły
wów i oddziaływań legendur· 
nych panów współczesnego 

świata. 

Książka Antoniego Zischki 
"Nafta rządzi światem", którn 
się ukazała obecnie w adaptacji 
polskiej*) daje nam sugestyw
ny i wymowny obraz podzie
mnego świata posiadaczy cudo 
wnego eliksiru, odkrywa nie
znane i tajemnicze związki po
mi<;dzy błahymi napozór fakta 
mi, a brzemiennymi w grozę 
odległ\'mi skutkami i ukazuje 
w całej swej ohydzie i potędze 
prawdziwe oblicze rządzącej 

garstki kapitalistycznej. Suge
stywność książki polega na jej 
historycznej prawdzie, na wieI 
kim, nieznanym szerokiemu o
gółowi, materjale faktycznym, 
który, zebrany przez skrzętne

go szperacza, a zarazem zdol
nego i wnikliwego obserwato
ra, staje się pierwszorzędnym 
dokumentem smutnej epoki, 
groinem 'osKadeniem i wy-

I 

.) Antoni Zlschka.. "Narta 
światem", Warszawa 1936, 

Fruchtman •• 

rząlłzi 
wyd. 
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mowną przestrogą dla całej - koncernu Royal Ił tch Shen. 
ludzkości, pędzącej z zawrotną Deterdlngr ' n~roliowany 
szybkością w otchłaIl samouni- król Angl.li, patetycznie nazwa 
cestwienia i okropnej katasłro- ny "Napoleonem nafty", jcst 
f y, która zniszczy nietylko nieprzejednanyni wrogiem So
Białych ł Żółtych, Wschód l Za wletów ł komunizmu. Jest rze 
chód, Komunizm l Kapitalłzm, czą powszechnie znaną, że on 
lecz świat cały w niwecz o- właśnie organizował i popierał 

bróel. białe armje, które na tyłach no 
'A teraz trochę historji. Był wopowstałego z gruzów wojen

czas, od którego odlegli jeste~- nych p311stwa. sowieckiego dy· 
my zaledwie o 70 lat, kied)' wersyjnymi atakami szerzyły 
nafta znana była, .'ako nieza- panikę i spustoszenie. 
wodny środek leczniczy prze- ~ wybuchem wojny, Ros,ia, 
cłwko chorobom piersiowym ł Idóra zaJmowała drugie miej
innym niedomaganiom eleles- sce w światowcj produkcJi naf
nym. Obecnie, po 70 latach, ty i w znacznej mierze pokry
nafta jest najpoważni:ejszym wała potrzeby rynków wse11o 
surowcem, wprowadzającym w dnich, straciła: swe wpływy i. 
ruch całą skomplikowaną ma- kontygent nabywców. Anglicy, 
szynerję współczesnej gospo- korzystając skwapliwie z za
darki świata. Przewrót 'loko· miesz~nia, ogłosili port Batum 
nał się na progu 20 wieku, kie w roku 1917 niezależną stolicą 
dy to w praktyczny sposóh za- kaukaskiego ASt'l'be.idżanu, 
stosowano naftę jako siłę na- chcąc w ten sposób pozbyć się 
pędową, które,l znaczenie wzra niewygodnego i niehezpieczne
sta wraz z błyskawicznym roz- go konkurenta. Duszą tego 
wojem techniki, głównie z udo- przedsięwzi~cia był Deterding, 
skonaleniem różnych typów pragnący w ten sposób zadać 

motorów spn linowych. Inają· ri<;żki cios sowieckiemu llstro
eych zastosowanie w nOWOC1(;· jowi, który zlekceważył przed
snym sprzęcie wojennym, po- wojenne koncesje i ukrócił nie 
rusza.iącyeh okręty, IJłatowce, ogl'aniczony apetyt angit'lskich 
czołgi, samochody l t. d. Z szyb magnatów. Wszystkie jednak 
kim rozwojem motoryzacji ma przewidywania Deterdinga speł 
leje, np. rola tak wafnego w zły tym razem na niczem. Bia
gospodarce świata surowca, jak fe armje zostały doszczętnie 
węgiel, natomiast niepomIernie rozbite, fi portfel" akcji nafto
wzrasta :zapotrzebowanie na wych. nabyty pospiesznie przez 
naft~, która w r6inych posta- agentów RoyaI Dutch SneJl 11 

ciach zdobywa decydujące zna rosyjskich uciekinier"ów w Pa· 
czenie w przemyśle wogóle, ryżu, stracił zupełnie na warto 
zwłaszcza zaś w złowrogiej ści. Deterding jednak nie za
świątyni BelIony. mierza zrezygnować. Za Jego 

W światoweJ produkdł naf- pIenIądze "robI się" narodową 
ty zaJmuJą pierwsze mie.fsce rewolucJę w Niemczech, któ
Stany Z,iednoczone, które pro- reJ zamierzenia i cele pokrywa 
dukuJą z górą 60 proc. tego su ją się w znac7.llej mierze z in
rowca na śwlccie. Anglja. któ- tcrwencyjnymi planami wielko 
Ta w obr~bie nieurodzajnych rZllclc6w kapitału angielsldego. 

"wych wysp nie może poszczy- "'aszyngton, chcąc szkodzić 

I'ić się złotodajnymi terenami Londynowi, organizuje sprze
nafty, dzi~ki doskonale funk- daż sowieckich surowców. Nie
cjonującej sieci organizacyjnej, pozbawiony pikanterji jest 
w której miejsce poczesne zaj- fakt, że Włochy prowadziły 

muje słynna na cały świat ,,In- .,śwlętą·' woJnę w Abisyn.l1 l'e 
teIJigence St'rvice", polra fila zerwą naftow:t, sprowadzoną 

zdobyć, ściślej mówiąc, wyłu- z Z_ S. S- R., innemi słowy, Ro
dzić bogate tereny nafty w Per sja sowiecka pośrednio popie
s.U, Iraku, na wyspach ~rnla.i· ra, raczej porusza mechapizm 
skich i w samej Amel'yce. wojenny włoskiego faszyzmu. 

Na czele największego ame. Antysowiecki zas faszyzm wło 
r~'ka!'iskiego trustu naftowego ski .jest wasalem ~ospodal'czym 
stoi słynna rodzina ROCKE- bolszewickit'.i RosJi, najpowaf-
FELLER(lW, skupiająca vi niejszym odbiorcą jej surow-
swcm ręku większość akcji ców w Europie. Zaiste dziwne 
Standar Oil Company. Kiero- i niezrozumiałe są koleje tego 

. . świata! wnikanu angielskiej "poli tyki 
narlowej", którzy ugruntowali 
jej znaczenie, są holender DE
TERDING i 10M BEARSTEAD. 

Ale poza Rockefellerami, De
terdingiem, Samuelem - Bear
słeadem działają i inni w tym 

stany Z.iednoczone, obawia.iąc upiornym i sensacyjnym scena· 
się pkspans.ii naftowt'.i nnglo- rjuszu. Postacie tajemnicze, zło 

sasów, zawlera.ią układ handlo wrogie, złowróżące. Oto "szara 
wy z Ros.lą SowIecką, ld6rej eminencja" Europy, sir BAZY
produkcja nafty jest jedną z LI ZACHAROW, ukazuje i tu 
głównych pozycji eksporto- swój lwi pazur i odsłania przy! 
wych. Sprytni amerykanie 'do- bicę. Rozkłóca narody, prowo 
starczają Rosji nabywc6w na kuje do wojen, aby w ten spo
surowce, organizują sprzeaaż, sób uwielokrotnić sw'ój mają
zagrabjąc w ten sposób naj- tek. "Władca nagłej śmierci" 
ważniejszym arterjom komuni- je.t także posiadaczem olbrzy
kacyjnym nrytyjskim na Bli- mich teren'ów naftowych. Zara 
skłm W~ehodzie ł paraliżujqc bla wIęc podw·ójnfe. Na nafele 
\onkurenoyjnll akej~ p_ot~tnegQ I na bronI jednocześnIe-
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A oto CALUST CARKIS 
GULBENKlAN, z pochodz('nia 
ormianin, zrazu hlisld wsp6ł
pracownik Detcrdinga, póiniej 
7.awzięty i niebczpieczn~· .ie~o 
wróg. Wielki gracz i wielki 
zbrodniarz, pozbawiony jaldch 
]"olwiek skrupułów. A obok 
nich - - SINCLAIR. człowiek 
tm'gany namiętnoścłami, obłu

dny I pl'zewrotny, pretendent 
do albańskiego tronu, organiza 
tor interwencyjnych eskapad, 
wreszcie przyjaciel Rosji, po .. 
średnik w układach między 
Moskwą a Waszyngtonem. 

W przemyśle naftowym za 
inwcstowano dotychczas fanta 
styczne sumy pieniędzy! T tak: 
Stany ZJednoczone włożyły o
koło 76 mil.iardów złotych, Im
·pt'[·.ium BrytY.iskie 60 mll.łor
cłów złotycb, RosJa 18 mlljar
dów, inne kraje 2 mil.iard~r 500 
miljollów, a więc z górą 156 
miljardów złotych! Suma ol. 
brzymia, wprost zawrotna. Tło 
ma~zy nam, dlac~ego wicllto
rządcy naftowi są władrami 
świata. 

Czyjaż to wina, że nafta, któ 
ra powinna była stać się naj. 
wi~kszem dobrodziejstwem 
ludzkości, przyczynić się do 
podniesienia ogólnego dobroby 
tu świata i ułatwić tern samem 
życie mil.lonowych rzesz, słała 
sIę najgrotniejs~ym w,oglem 
ludzi, pchającym łon w otchłan' 
rozpaczliwej wojny "omnium 
~ontra omnes"? U\awnione rali 
ty, poparte druzgocącymi do
wodami, same nasuwają odpo
włedi: Wint: bezwzgłt:dnle po
nosi bezsensowny, noszący w 
sobie zarodki śmierci I zagłady 
!lstró,f wyzysku ł nierówllo§cl 
społecznych. 

Przysłowie z czas6w wojny 
powiada: "Śmierć jednostki 
Jest okropnością, śmierć miljo
nów - to tylko statystyka". 
Znamienne przysłowie! 

Dla współczesnych dyldato
rów gospodarczych świata nie 
istnieją ludzie i narody Istnie 
je tylko wielka kolumnada zy
sków, którymi rok-rocznic dzie 
lą się sztallscy udziałowcy lm
ril śmierci. Walka z groźnymi 
wrogami cywilizacji świnta 

jest elementarnym nakazem 
społeczel'istw, a im wcześnie.i 

nastqpi, tem slmteczniej potra
fili obrOllcy zagrożonej 'kullury 
odeprzeć okropne widmo ~wia
towej masakry. Świat cały -
jak słm;znie zauważył jeden z 
angieI kich dygnitar7.Y - żyje 

na cystp.rnie nafty. Alo na cy
sternie żyć nie można. Lada 
chwila może nastąpić el,splo
zja, zwłaszcza, gdy klap bez
IJieczellstwa stl'zegą groźni sza 
1('ll(,y, igra.illcy ogniem. 

Czy . ludzkość w obliczu 
wspólnego niebezpiectclisłwa 

potrafi zjednoczyć się. mimo 
dzielących ją pozornie różnie, 

w imię najżywotniejszych po
stulatów dzieJowych? 010 PY
taniej pytanie, kt6rp. nanł7.ie zO 

staje niestety bez odpowied7.i. 

'" Lusternik. 
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ECHA IZ ZCZESCI 
nie uśmiecha sie bohaterom powieści I.eonowa 

Wielka, klasyczna literatura 

rnsyjska ujmowała czytelnika 
przedewszystkiem swą powagą 

moralną, głGbią psychologicz
Ilą, otchłanną wprost znajomo

ścią człowieka. Tołstoj i Do
stojewski wprowadzili nas do 
naj tajniejszych, najintymuiej

szych zaułków ludzkiej duszy, 
pokazywali ją w całej nagości, 

w momencie najwyższych w1..lo 
tów j w chwili załamania się,' 

'la szczytach ludzkiej świado

mości moralnej i na dnie u
padku i zbrodni. Tej właśnie 
powadze moralnej i niezwyl,łej 

wprost glębi psychologicznej za 

wdzit:cza powieść rosyjska w 

wielkim stopniu tryuU1faln~' 

:-;wój pochód po świecie. 
'Literatura sowiecka zerwa]a 

stanmvczo i konsekwentnie z 

tradycyjnym "psychologiz-
mem" klasyków. ~ic zresztą 

dziwnego. :\\,ielkie, epoko,,,e 

w~-darz('nin dziejowe od' llnąć 
musiały na plan d::ilszy przeży

cia wewnętrzne jeslnoslki. Za
gadnienia spoiec:me zajęły mit>j 
:-,c(' problemów indywillual

n~·ch. kolektyw przesłonił je
(lno~tkl:' ,.Psychologizm·' sluł 

~i(: czemś przeżytem, ·taromo

dnem, obcem, niemal reakcyj

dnie nędz~' i upodlenia, "'ijtl
cych się w katusznch tHJn:ki 
moralnej. 

* 

11o,,"anc111 ~lo,,\'cll1 tcehnicznl'j, który wSl)'stko PoucHlgnąl p~J .. Kiedy ludzie wszystko pozna 
zbracjonalizowanej cywilizacj". jeden wymiar, barwę i ksztnll. ją, ,yszys[];:o zmierzą, zważą, 

l\ienawidzi on lechnilu.:, mia ,\, Ilieco innej poslaei wajclll- w~·liczą ... , poznają wszystkiego 
"lo, prz~·lJ1us. planowość, l'ncjo jemy ten ~'lln zreszLą probLm ilnś(, lemperalurę. kolor ... , kie 

U1ubion:\.' szemat POJ·I,(·jowv, .. . . ,. Zł ·1 .. , O (' . . k .. lIallzac.lę życIU. :\Iarz~' o zbttr;'c w powlescI" O( zieJ '. tu ,7.e tly bl:dą w możnOSCI wszyst 'o 
pisarza sowieckip.go to prze- nin cy\vilizacji, o powrocie Llo kilew, uosobienie sytej mie- zmienić, wtedy to nastąpi szczę 
ciwsta,,"ienie kapitalizm - so- ty ludzkif'; do czasów pr:'lllitv szc/U:I,kości, p.lfządku i 'ldro- ście. Szczęście. moja kochana, 
cjalizm. kolektywizacja - wla- WL!. rio punktu w~·.iścia. Sni o '\via uważa, że trzeba caiy j"fld można robić, jak kalosze albo 
sność prywatna, budowniczy :\llyli, który zjU\\'j :,i<,: Ledyś ezlowiECZY urobić na .;(>.111<1 lampki. eczyć się trzeba wLed~ 
socjalizm - szkodnicy. Ten i zni zczy tę zniClluwict"OlUl, modl~. "leby rodzili ','c lu(\7;ie j szczl:ście będzie bez cierpielI 
l)rz"uział, teJl kOlllr'ast pI'Z~ ecllo I' kl··l l' I ' " - sztuczną, ZI11CC H\lllZOwaną 'u - .leuna ,lego wzroslu, sze;O ~O- - Szczl~ście hezbolesne. uw ' 
dzi czerwoną nicią przez twór- tUl'l:' Ten sam protest przeciw ści. wagi ';,), dalej Le(hvjp wisz? W fabr~'kach zatem wy 
czość prawie wszystkich pisa- amerykanizacji życia pr7.t!h i ja w górę klo;,' wycl~g,!ąl, 'HLlt rabiać hędą? _ odpowiada 

rzy sowieckich. Również Leo- w piGknej hajce o królu Kalara .:,.,ł, zaraz mu ~krzydcl1,a p.d drwiqco Zina. Nie chce ona ta
now 'posiada swój szemaL pro- ClI'. który zapragnął zracjoJ,:tli. ciąć. I żadnego by nie szczędził, kiego przewidzianego, zm<,'cha

blemowy. Również u autora zować, ująć w karhy planu żr ol w:'>zystko l1,i ,iedno kop~'to . 1 nizowanego. rahl'~'eznego ..,zczG· 
.. Soli" mamy do czynienia z cie przyrody. któr\! rozka:r.a~" zwierz"_La i wsz'" Lko (1Ozo<;taic " ~ . J 'J SCHl. 

pewnymi zasadniczymi . konlra- okrę~lollych godzinach ś~· c- l'u\ynież na jedno kop)'to~.\ Nie chcą takiego szcz~ścia ró-
!>tami. Ale jesl to l,onlrast od- ;" nć ptakom, kwil.ląĆ kwi,\lolli. komunista :\latwiej po\\'iafla ' \\'nież inni hohaterowic Leono 
mielmy, sformułowany w ~po: ~."._---_Rl-_____ II ______ ---_.----~wa. "-olą przynoszącą cierpi c-

sób odr·<:bny . . ,,'alka toczy się nia, powodującą ból swohodną 
tu nie na płaszczyźnie klaso- grt,: namiętności i pOŻqCla(l ludz 
wej lub politycznej. Nie kapi- kich. 

talizm i socjalizm zostają prze Leonow jest pisnrzem mło-
('iwslawione sobie, lecz c~'wili- d~·l1l. Aulor "Borsuków" nie 
zacja i pr~'ll1ityw. Ideały indu- przekroczył je 'zcze czlrrc1zi('sl-
~trjalizl1lu, tecl)niki, planowo- ki. .Irgo doLychczasowa IWór· 

ści z jednej strony - nieogra- czoś6 mimo jej głębi i dojrza-
niczona anarchistyczna WO)- łości, mimo wielkich osiąglli~ć, 
ilOŚĆ, życic naluralne z drngiej jest niewątpli\yie 1~'lko piet·w-

,lrony. Szko~llik 'Yisarjoll. by- !>z~'m etapem. nic wyczerpllje 

ł" mnich. zakradający si~ na możliwości pisarskich LrOllO-
budowllictwo, b\.' .J·e poderwać J .. 1 ., • d l st\'" dZJ'ć wa .. uz uZJS Je na ~ ,.!CI' 

od wewną.trz, nie jest popro- nnleży. że autor "Soti' jest 
stu wrogiem klasowym. Kic nielylko utalentowanym lwn-

J\r111. 
Zna.1azł się jednak pisarz, walczy on z komunizem, jako tynuatorcm tradycji klasycz-

dl światopoglądem politycznym, ll\.'ch, lecz .J·cdnocześnie J'e]' ,'Jre który nic po ze za owczym 
~ dł"l jako ustrojem społecznym. ,,'al JmrsaLorcll1 i wspóllwórcą so' 

pędem, nie pod a SIę ogo lIe-
CZ" on z cywilizac.l·ą ,,"0_."ó1e. . h' . . , . l J mu prądowi. Autor "Złodzieja" J. " Wlec leJ pO\YlesCI psyc 10 o 
Komuniści są dla niego tylko l...'iczne.J·. 

~l11ialo i ],ol1sckwentnie kont y- " 
ostatniem, najbardz,iej wyraH· G er/lż dla rowerów na stacji kolei podz\ell.lnej w Londynl(;. S. Babad. 

Iluo"'ał ~ielkie PSychologiczne~~~_~_~~~~~~_~~~~ __ ~~ __ ~_~~~~~~~~~~ ____ ~~~~~~~~~_~~~~~ ____ ~. 
I raaycje klasyków, a przede
wszystkiem tradycje Dostojew
skiego. Leonow zajął 'iamotne, 

odosobnione stanowisko w lite
raturze sowieckiej. Nie stroni 
on bynajmniej od rzeczywisto
ści wsp6łczes'nej, nie uciel~a od 

problematyki sowieckiego by
lu. Twórczość jego jest nie

mniet aktualna i uspołecznio

na, niż twórczość innych pisa

rz~' sowieckich. Lecz w cen
Lrum jego zainteresowalI twór
czych zawsze i wszędzie znaj · 
rluje się jednostka, żywy czlo

wiek, ściślej mówiąc świat we 
\\'n(:trznych przeżyć, cierpień i 
zmagań człowieka. Przytem po 
,Jobnic, jak lilerat Firsow, bo

hater świetnej powieści .,Zło

dziej", Leonow nie pozostaje 
lIa powierzchni rzeczywistości, 

nie chodzi mu jedynie o fakty, 
a nawet czyny. Nie chodzi mu 
o zewnętrzne, powierzchowne. 
formalne oblicze człowieka. 

Jak Firsow pragnie dotrzeć do 
głębi ludzkiej duszy, chce wy

śledzić korzenie i źródła ludz
kich czynów i dąż ell , najbar
dziej lIkrytych, najbardziej wy

chodzących poza obrGb świado 
moscl. Nietylko jednak głębia 
psychologiczna, nietylko skon

centrowanie uwagi na sWlecie 
wewnętrznym jednostki, miło

:mc wprost krzątanie się na 
dnie ludzkiej duszy łączy !Leo

nowa z Dostojewskim. Jak Do
stojewski lubuj c się autor "Zło 
dzieja" w typach niellormal-
nych, złamanych życiowo 

111 oralnie, wyrzuconych poza 

lIawias społeczeństwa. '" lu
dziach, z~jdujllcych się na 

"Ludzie-z sku" Nawa Dowieść 
Ew,-Szelburg-Zarembin, 

Niezmiernie ciekawa i na tlę 
przeżY'Yanej przez lias epoid zna · 
mienna jest liuja twórc7,o~d Szel 
bur~ Zarembiny, niewątpliwie 
jl'llnej z najwybitl1iejs7.ych au torek 
Polski współc~e"llej. Jej dwa dra· 
maty: "Ecre homo", a bardliej je
l.zcze "Sygn~ły" (wystawione w. te
atrze Adwentowjcza w ·ub. r.) wska· 
zywały 11a niewątpliwy przeioUl. 
zachowawczy w stosunku jej do rze 
czy wist ości. Obok pierwiastków 
wybitnie mistycznych. obok mot~ 
wów biblijnych - był to niewąt)lą 
wy, choć może nieopanowany je· 
!l7.cze i należycie nie przein~~lal1y, a 
samym tylko entuzjazmem nasyco 
uy, rewoluc.ionizm społeczny. Sce
na opanowania przez zhuntowa 
nych robotników fabry~d - ostat· 
uia scena "Sygnałów" była tego 
niewątpliwym do.wodem. Połącz~· 
nie tak napozór różnych elementów: 
mistycyzmu i rewolucyjności, je!'l· 
zjawiskiem, mającem już w dzie 
.lach literatury swoje odpowiedniki. 
By nie sięgać daleko wstecz, wy 
~.1arczy tu wspomnieć ów poemat 
Bloka "D~\'uł1astu", w . którym opi~ 
)lochodu dwunastu apostołów· 
żołnierzy czerwonej armji jesl 
właśnie tej symb.iozy przekonywa· 
jącym przykładem. Ale nawet 
jeszcze w '"Sygnałach", które byłJ 
już pr~ecież wobec całej uprzed
niej twórczości Szełburg - Zal em 
biny znacznym na tej drodze Ilu 
stępem, przeważyły pierwiastlii 
mistyczne, co spowodowało osłabie 
nie rewolucyjności dramatu i nara
ziło autorkę na nie.ieden poważlJ~ . 
zarzut, przedewszy~tkiem na ·zarzu1. 
niezrozumienia zasadniczych ele· 
mentów ruchów społeczno . poli 
j~lcznych. "Po "Sygnałach" ul.azal 
f>ię tom drobnych szkiców, repol' 
taży. nowel pod ogólnym tytułem 

"KrzY'le z papieru". Te szkice, fł 

charakterze nieraz bardzo . osobi· 
~:( e.i i l.Je;~po.ś1 edniej )luplicyslyl,i 
\Vyka,~aly . w cał~j pełni ogrom prr.e 
!omu, który zachodził w autorce i 
ldiiry poprzez "Wędr6wkę Joanny" 
j . świeio wydanych "Ludzi z' wo· 
slul" tn~a po dziś dzieli. Obok .przej 
Il!uja.~ych, . sugestywnością i. bal '" 
nością. szldców o w~półcz~sn~j nI! 
tlzy, obok ' krotl,iego, ale jakże wy· 
mOWaego szkicu p. t. "Jaka'?", w 
którym autorka pyta jaka to ma 
być Polska, o której. tyle się 11Iów:, 
l.ył reportaż z procesu KobrYllskie 
go, w którym ńie zabrakło - wy 
I ażah~ się słowami Świętochow 
tikil.'gu - "lHoca'rstwowej fanfaro 
nady". Ale w tym tomie hyło tał<zl' 
i szczere wyznanie ukryte. wrepor 
[aźu 7. więzienia o braku odw~g'i, 
a ' także i to zdanie: "I z ' ulgą myślę, 
ie są tacy, ktćr:r.y sądzą i ściśle 
określonemi dawkami wymierzają 
'lprawiedliwość, podczas , gdy ja u 
JlJywam ręce". Ale umywanie rąk 
tiie może by'ć, l1a dłuż&zy czat;,' pll 
\ltawą szczerego i uczciwego arty
s1y, zwłaszcza dziś, gdy drzwatni 
i oknami - nawl'ft wtedy gdy są 
zalepione krzyżami z papieru - w .. 
li do najbardziej odosobnionej sa-
1II0tni artysty rzeczywistość dnia 
bieżącego. To też' słowa te były 

li tylko wyznaniem chwili przelo· 
UlU. lie ~ą(\7.iliśUl~' więc, że to jest 
ost.atet'zny rezultat - ostatnie sI' 
\vo. "Wędró"ka Joanny" plel'ws7-;; 
10m cyklu, którego <ialszym eta
pem ~ą "Ludzie 7. wosku", je!>zczl' 
hardziej wz~ogla wątpliwości. By
ło ta\1l pełne - a~e jak się dzis 
okazuje bynajmniej nie ostatecz
ne _. zwycięstwo pierwiasth:ów mi 
'!lycznych. Sprawy Joanny, Kaja, 
całego iclt otoczenia. wycięte jak
bv z ram codziennego życia były, 
choć w szczegółach realistyczne. 
przeniesieniem 'p'oziomu całej .wizji 

IV wyżyny ponadziemskie, odreal
nione, mistyczne. 

. Najbar.dziej może Jlrost~ m. bardzo 
)irzekony'Vulącym i dla PQstawy all 
lorki istotllym był brak wszelkiego 
powiązania' między zdarzeniami z 
życia bohaterów, a zdarzeniami 
epoki, w której przyszło im życ. W 
"Ludziach z wosku", drugiej części 
zamierzonej t~ylogj~, następuje prze 
łom. Nie odrazu - bo początkowe 
t'ozd:dały utrzymane są wciąź je
szcze w tym samym odrealnionym 
(oniI.'. .Ale powoli występuje obok 
JoanJly, jej męża KaJa i ich maleli
I\.ie,i córeczki Salomei :..-- k!,jre.i na· 
l'odziny ' były końcowym, przejmu
jąco mocnym akordem "Wędrówki" 
obok nich występuje nowy boha· 
(er - epoka. Są to lata 19(;5-
1907, gdy to ~azety z wiadomościa
mi o wielkich, rewoluc~ jnych wy
darzeniach wnoszą w dom JoannJ' 
i Kaja niepokój . i dezorjentację. 
.Joanna, która na luótko wyjeżdia 
do Warszawy trafia na najgorętszl:
czasy i unoszona bezwiednym, nie· 
świadomym założeń i ceiów entli
z.lazmeDl przyłącza się do walk 
Tem samem wkracza do )10\\ ieści 
nowy pierwiastek - czy:i.l.Jy zgór,\ 
w takiej wlaśnie formie zamierzo
ny? ._. zmieniając niejako wymiar 
wizji artystycznej, wzoogacając ja 
i nadając jej cel. Jeszcze jest le.l 
pierwiastek dość nieśmia)y, dość 
niejasIl)', kiel1Htje nawet w pe\v 
nych chwilach niebezpiec7.l1~· zal,,· 
żek idei solidaryzmu narodowego) 
to te~ c'lekać należy do chwili, w 
której, mówiac słowami autorki, 
ludzie ci, zaledwie dopiero muśuięci 
tchnieniem wolności, przl.'tojJią ~ię 
w ogniu. Taki też tytuł -- "W 
ognili" będzie nosił następny tom 
cyk!;.t, w nim też Za)leWne ujawni 
się ostatecznie nowe oblicze Szel· 
burg • Zarembiny. Narazie rewolu-

cyjne w sensie społeczno - politycz· 
nym pierwiastki w jej utworze no· 
szą piętno wybitnie ograniczonEgo 
ich odczuwania przez autorkę. Jest 
10, jeśli tak rzec można, rl.'wolu· 
cyjność odświętna, niedzielna, ujaw 
t:iająca się w wspaniałych zresztą 
i artystycznie najbardziej udatnycb 
opisach wielkich w~buchów, 
walk ulicznych.' Niema natomiast 
jeszcze owej codzienności rewolu· 
cyjnej, niema obrazu narastani; 
tych '-'pięć. 

Jeszcze jedna wielka zdobycA 
Szelblłl'g - Zarembiny to doskona . 
Id wniknięcie w tajniki psychiki 
dziecięce,i. Mała .'1lea - tak brzmi 
w skrócie imię c~rki Joanny i Ka
la ._ .. za.imuje, w miarę narastania 
opowieści, coraz znac7.niejsze miej· 
sce. Jej psychil<a znalazła w autor 
ce·- zasłużonej pisarce dla dzieci 
-- genjalną, w pełnym sensie tego 
~Iowa -- odtwórczynię. S;ylwetka 
.\Iei należy niewątpliwie do najbar
dzil.'.i udatnych w polskiej, a może 
i eUr01Jejskiej literaturze, postaci 
d7iecięrych. Nawet Agnieszka z 
"Nocy i dni" Dąbrowslde.i musi je1 
I' tąpić miejsca. Zdaje się zresztą, 
:i.c w tę postać włożyła autorka bal 
dzo w~ele ze siebie, Bo mai a :\Iea, 
któ(ą w pewnych I!hwilach napada 
jaldś metafiz.\/czny niepol,:ó,i, będzie 
chl'Ja poetką. 

Pl zełont, któl ego wyrazel' .Ies\ 
od kilim lat twórczość SzelbllJ'g· 
Zarembiny, jeśli dokonywa się " 
!lzczerym i lIczciw;.'m altyście, Ih'O' 
'\'athi do tych wynikli v. do J<tó
Tych dos7edł Zegadlowicz, ku któ
rym zmier7.a Witlin. Następny tom 
("vklu .,Matka Judasza" 1yyl,aże, 

t;'v (J.ltlorka nie I!ofnie "ię prze~ 
kon!.ekwentnem wypowiedzenie n' 
ostatniego slowa 



, 

Ub. niedzieli odbył się w te·· 
atrze lUiejskim poranek lite
racki p. t. "Łódź podziemna", 
poświęcony walkom ~bcjalno
niepodległościowym w na
szem mieści~. Poniże.i pOf1:ł je

my kilka utWOl'ÓW, charakte 
('yzujących wspomniany tf'

mat. 

L pierwszych pieśni pierwszo

majowych 

Oto nadszedł maj 
uroczy*) 

uto nadszedł Maj uroczy, 
Zie:enieje błoń i las, 
Znświętował lud roboczy, 
Świętowania nastał czas. 
Fabrykanci w lament, krzyki, 
Posta wały im fabryki. 
W to mi ~raj, - w to mi graj: 
.\"iech się wali, niech się pali, 
A my będziem świętowali 
'.Yszyscy razem! Hop ha! 
Na kongresie robotnicy 
Oznaczyli pierwszy Maj, 
n~· w t~'m czasie bez róż!licy 
Zaś,,"iętowat każd~r kraj . 
I\"iccl)' majstrzy mało płacą . 
.. iechaj sobie teraz tracą. 
\Y to mi graj. itd. 
Jak daleko oko sięga, 
Za~\Yięto\Yał każdy z nas. 
Taka nasza jest potęga, 
Gdy staniemy wszyscy wraz. 
Policjanci, salcesony 
K ręcą się na wszystkie strony. 
'1'- to mi graj, itd. 
(idy się ruszy lud roboczy 
• ' ie umilknie jego głos, 
Z naszą sprawą się jednoczy 
Wszechludzkości całej los. 
Gely staniemy razem wsz~dzie, 
Choć źle było, lepiej będ7. ie. 
W to mi graj, itd. 

*) Jest to jeden z najpierwszych 
teks tów pierwszomajowych, oryginał
me roholniczych. Autor nieznany. Czas 
powstan ia ok. r. 1900. Należy nadmie
ni ć, że ,,1 maja" świętowano porat 
pi erwszy IV latach 1890 - 1891 IV Ży
rardowie i Łodzi. 

Rewoluc;a na we,~(lło 

, 

z 
~ertek łódzHeh 

Bojówka endecka *) 
(na nutę "Grzmią pod Stoczkiem 

armaty") 

Grzmią pod Łodzią brauningi, 
Błyszczą majchrów się klingi; 
- To obrońcy narodu 
Z socjałami bój wiodą! 

"Hej za brauning, rodaku! 
;Wal nie pytaj, a skorol 
I umykaj, nim kupą 
Pepeesy .;ię zbiorą. 

."Val z za plotów, ze strychu, 
Byle więcej, bez trwogi, 
Albo podejdź po cichu, 
Postrzel z tyłu i w nogi! 

Chodźmy kupą bojową, 

Będziem prali socjała, 
Bo pohańbił się "zmową", 
Bo on Polski - zakała. 

Dalej I bracia kadrami 
To ojczyzna nas woła! 
Idą bracia w kompanji, 
A kompanja wesoła. 

"Patrzcie! - któryś tam idzie, 
PrzyLknij broń mu do skroni, 
Giń, spodlor . . ty żydzie, 
Już cię ::\Iarks nie obronil" 

Kopie socjał już ziemię, 
:\Yali w błoto obcasem, 
- ,.Hejże w tropy za niemi, 
Za S. D., ,.papuasem"! 

Już zabitych dwuch leży, 
Jeden jęczy raniony, 
;Wita Dmowski rycerzy, 
;\Yoła z szczęścia czerwony: 

"Dzielne zuchy, strzelają, 

Zawsze polak tak bije!" 
A endecy wołają: 
"Niechaj Polska nam żyjel" 

.) Bezimienna piosenka z roku 1906 
śpiewana przez: robotników łódzkich 

jako satyra na narodowców. 

Akcia I,monoPolowa" 
~ajlepiej jest prowadzić wojnę 

fla koszt nieprzyjaciela. Zasady 
Lej trzymali się wodzowie i ar
mje. l u nas podczas rewolucJl 
w 1905 roku Bojowa Organizacja 
postanowiła prowadzić walkę z 
cara Lem na koszt caratu. Konfi
~kowano więc pieniądze l :-: ~ do 
we, gdzie się tylko dało, a w nie
których miejscach po kilka razy 
z rz~du. Jedncm właśnie z takich 
miejsc, gdzie bojowcy często za-o 
~lądali, był któryś tam monopol. 

WkOllCU bojowcy tak się do te 
go monopolu przyzwyczaili, że 

p ocz ęli go uważać za swoją pod
ręczn ą kasę· 

I j e żeli było potrzena na gwałt 
pieniędzy, a pożyczyć nie było 

gdzie, - instruktor zwracał się 
rio bojowców: Lećta no chłopaki 
t: o monopolu! I bojowcy szli do 
monopolu, zabierali pieniądze, w 
l~siążce kasowej zostawiali po
kwitowanie, że tyle i tyle .. :~onfi 
skowano, poczem na odchodnem 
rozbijali jeszcze wszystkie but::t 
ki z wódką i wracali. 

Wtedy na miejsce zjeżdżał sę
dzia śledczy, żandarmerja, koza
cy - spisywali protokuł i takiE:' 
wracali. Wkońcu sprzykrzyło im 

się to i po pewnem takiem odwic 
dzeniu monopolu przez bojow· 
ców nie pojechali sami, ale p:1~łu 
li 20·tu dragonów. 

Dragoni przez tydziell ko.:zo
wali przed monopolem, ale przez 
ten czas nikt wódki nie kupował, 
bo dragoni każdego, kto się tyl
ko zbliżył, obijali bez miłosier
dzia. 

CofnięLo więc dragonów, a 
przysłano czterech strażników. 

Ci nie rozbijali kupujących, ale 
pili do spółki. Ruch w monopolu 
był wielki, a przed monopol<:'m 
wrzawa i krzyki, aż w Kielca~h 
było słychać. 

Odwolano więc pewnego wie
czora strażników, monopolu na 
noc kazano pilnować 20 chłopom 
uzbrojonym w kłonice. 

Przyszli cl.:,Jpi - wypili sobIe 
na "śmiałego" jedną i drugą 

"czLerdziestkę", poczem pokładli 
się na murawie i zachrapali na 

"o la Boga". 
N oc była księżycowa. 
Pod monopolem stanęło trzech 

bojowców i chwilę patrzyli na 
śpiących chłopów. 

- No, widzisz - odezwał się 

jeden - mówiłeś, że to na bar-
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monji na basach grają, a to oni 
tak chrapią. 

- Hej, gospodarze! A wstawaj 
cie, ino żywol 

Rozbudziwszy chłopów, dwu ch 
weszło do środka, aby "pokwito 
wać" pieniądze i rozbić butelki z 
wódką, a trzeci pozostał na dwo
rze i przypatrywał się jagdyby 
trochę zawstydzonym chłopom. 

:Wreszcie, by się trochę rozerwać, 
rozkazał wszystkim stanąć w 
rząd, a sam wyjąwszy notatnik 
i rozłożywszy calówkę począł 

wymierzać każdego chłopa od 
głowy do nóg, poczem pytał o na 
zwisko i zapisywał w notatniku. 
Chłopom ciarki chodziły po 

krzyżach ze strachu. W ząb bo
wiem pojąć nie mogli naco to 
i poco osobliwe owo wymierza· 
nie. 

Ośmielił ich dopiero trochę 

brzęk rozbijanych butelek z 
wódką. Poczęli cmokać ustam;, 
oblizywać się i pocichu robić 

uwagi: 

- Teraz to chyba tego Wiel
kiego "gąsiora" tak rżnęli o zie

mię .. · 

- A co myślicie! W zystko 
muszą wytłuc rzetelnie. Takie 
mają przykazanie, 

- A i aie żal to wielmożnym 
panom tak ono niebogę po próż 
nicy na ziemię wylewać? - o
dezwa! się jeden głośniej. 

- Carska! - odparł wynio. 
śle i z pogardą bojowiel.l . - A co 
tylko carskie, należy bić, tłuc i 
pardonu nie dawać. Jak się na
zywasz? 

- Niby ja? Michał Zaruniec. 
- Dwa i osiem - zapisywał 

bojowiec. 
- Co on gadał, bo nie mo

głem dokumentnie wyrozumieć? 
- pytał jakiś stary chłopina 

młodszego. 

- Powiedział, że cysarsko -
niby okowita. A jeśli cysarsko, 
to "bezpardonno" nie należy jej 
pić. 

- Mądryś. A jaką będzie'll 

pił, kiej drugiej niema? 

- Spytajcie się. 
Tymczasem -vyszli bojowcy. 

Buty mieli mo~re, a ciała zro ·· 
szone potem. 

- r\o, idziemy - rzekli. 
- Zaraz - odezwał się ten, 

co zapisywał chłopów. Schował 
ołówek za cholewę od buta, no
tatnik do kieszeni i ~okazują.: 

chłopom mauzer, odezwał się 

w te słowa: 
- Czyście widzieli, ludzie, 

kiedy taką maszynę? 
- Nie widzielim. 
- Pamiętajcie tedy, że i nas 

nie widzieliście. I pamiętajcie. 

że każdy z was jest zapisany i 
wymierzony. Zrozumieliście mo 
ją przemowę? 

- Zrozumielim. 
- Siedicie więc tu spokojnie 

godzinę i 22 i pół minuty, a po
tem możecie iść do domu. 

- Proszę wielmożnych pa
nów ... 

- A co? 
- Bo niby wedle tych minut, 

to my nie mamy zegarka, ale to 
nic. Dowiemy si~ u pani sklep.o· 

wej, ino co się t)'czy owej oko
wity. Markotno nam tak będzie 
na sucho siedzieć, a ją i tak bez 
korzyści święta ziemia wypije ... 

- Hm, ano - machnął bojo 
wiec ręką. - Możecie ją sobie 
zabrać, albo wypić, wszystko 
nam jedno. Bądźcie zdrowi. 

- Niech Pan Bóg pr:nvadzi. 
I bojowcy ruszyli naprzód, a 

chłopi hurmem rzucili się do 
drzwi sklepowych, skąd wydo · 
bywał się mdły zapach spirytu 
su. 

Na drugi dziell skoro świt roz 
niosło się po całej okolicy, że 
chłopy, co poszły pilnować mo
nopolu, rozbiły go, okowitę w': 
chlały i teraz leżą niektóre w 

rynsztokach, niektóre środkiem 
ulicy, a kilku aż pod płoty za 
brn~ło. Widziało im się pt'w 
nie, że w tej stronie chałupa . 

"Tkrótce zjechali strażnicy. 

zapakowali chłopów na wozy : 
powieźli do kryminału. 

Baby lamentowały i wymyśla 
ły chłopom: 

- A czy się powściekały czy 
co, ażeby aże rozbijać caluŁeń 
ki "monopal" . 

- Pilnować ich posłały - a 

Z piosenek łódzkich 
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te pokraki same rozbiły. O la 
Boga, o la Boga! 

- Bo i poco to było posyłać? 

Wiadomo przecie, że tak chłop 
upilnuje wódkę, jak ladaco dzie 
wucha cnotę. 

Ale okazało się , że to nic chło 
pi rozbili monopol, jeno ci, co 
zawsze, bo w książce kasowej 
pokwitowali. 
Chłopów jednak wzięto na ba 

danie. Widzieli bojowców, więc 
jak wyglądali, co za jedni, skąd 
przyszli i dokąd się udaW 

Ale chłoni oprócz kilkorgu 
słów - milczeli pozatem ja!, 
kamienie. 

- Pani3 naczelniku, zapisa· 
ny jester.l , wymierzony. nic ni ( 
mogę mówić. 

- Wołaj drugiego! 
A ten tak samo: " '"mierzo

ny, zapiscny, n:Iwgo nie wi
działeml 

Po tygodniu chlopów zwol· 
niono , a monopol kazano zahić 
deskami na głucho. Tal~ zakoń

czyła się sławna .akcja _. mono
polowa" . 

(Ze zh. nowel bojow
ca St. R. Hadka. druk. 
w r. 1922 p. t. .. Ostat~ 
nia deska ratunku"). 

Śmierć Kunitzera*) 
YV mieście Łodzi rozeszła się nowina . 
Była sobota, coś piąta godzina. 
;Wracał do domu swym starym zwyczajem 
Kunitzer i Tanfani, jadąc tramwajem. 
Tam na przystanku przy Nawrot ulicy 
Kunitzer żegnał swych towarzyszy, 
Zegnaj mu też pałacu i nieba błękicie -
Bo dzisiaj, łotrze, kończysz swoje życie. 
Z tyłu na platformie dwaj bQjowcy stali 
I każdy, pojedyńczo, z brauninga wali. -
Lud się prosił daremnie, prosił ze łzami 
"A tyś mu się, łotrze, odpłacał kozakami. 
Z pracy warsztatu na łeb wyrzucałeś -
Za długoletnią pracę tak się wywdzięczałeś, 

Kończysz dziś życie - masz więc pozdrowienia 
Od twych robotników, wpakowanych do więzienia". 
Na Promenadzie pod pałacu murem 

. Stanął tłum ludzki długim sznurem. 
I każdy pocichu usta swe rozwiera: 
Już djabli wzięli nares:r,cie Kunitzera". 

"') Piosenka śpiewana przez bojrw r.ów łódzkich w 1906 r. Opiewa za· 
bójstwo fabrykanta. który sz ;wdzil robotnikom. Tanfani - zięć Kuni· 
tZf'l'a. 

Złowonna cywilizaeja 

l żołoieN abls,.ńskl: Lecą aeroplany włqelde, P,l'zy'wol'ł nam ey.'wilizaeJę. 
fi żołnierz: Tylko dlaezego ta gwillza~a Qla~em ~elinle a __ • 

wybucha? - . ~ . . , 
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Oswald Spengler 
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, RZCHZ 
woścl ·1 łnienia . etyczuJc kie,ro" :\'iko~nu przed nim nie wpadło · nia tragicznie usposobionegu du 

wanej polityki, n9wcgo porząd- .. na myśl sprowadzić w ~zy'5lkie cha, który własne rozdarcie wc 
ku społ~czncgo i hlllnaniłarnoś ·, zjawiska pewnej kultury do te- wnętrzne rzucił w świat pod pu 

t.'i, opicl'ając się o lllol'alnoś{o li, . go samego źródła pO\Htallia, stacią złudną heroizmu, 

gi ll~ro~Q'v, l1?przypad wyjąlkową plflS.tycl' strasząc w tCIl SIJOsób i wpł~'wa-
• \.lc niebe?pieczellstwo,sIJcll;.lle , ność sztuki greckiej powiąlać z .ląc na wicłu hulL;i. 
ranie jest bynajJ.nniej drugo bardzo : prostą antyczną geome \Y swoich naslGPllych dlid'll'!r, 

rzędne, jego argumentacja j!'sl lrją, 'u~iekającą przed rachull- jak . , Człowiek i technika", czy 

za\ysze nowa i przeko'lywująca . kiem·. różniczko:wym oraz z jas- "Lata rozstrzygnięć" nadał SpC' j] 
i opi~ra się na obfite) więd;~y ~ z ną przejq;ystością małych miej- gIer swoim doklrynom bardzie} 

lak odległy~h od siebie t1dcdzlh , skich republik ' greckich. · a tło · arystokral"2-::ne kontury, które 

że stanowi z,ia\tisiw . ni,~słyChn- " macz.yć ·to ,\'szystko jedną ~asnd b~'ły pl'zez oficjalnych filozofów 
nie rz~dkie nawet w ;ród wiel- . niczą cechą charakteru ludzi an hitlerowskich gwałtownic zwa]-

kich uczonych. . 'iez alc:~ llie 09 , tycznego świata. Dlatego też w czanc, 
najpoważniejszych z:l.Strzcżeń , woj~m dziele Spenglal' aczl\Olwiek posiadano nada! 
jakie można 1l.1ieć . ~o 'do poipą- b~u'd~o si~ przyezynił do pozna- śwja-': v mo~ć , że Spengler należ~' 

O :;wald Spengler 7dobył sł.}- dów tego uczonego, trzeba przy , nia pośzczególllych kultuI'. do idcologiczynch pionierów 111 i 
wę światową dzięki swemu po- " ) znac, ze Ale jegu przepowiednie na pr7;y tu o rasie i ~wialopogl::tdu, na· 
lGżnemu dziełu ,.Zmierzch Z:I. S ' pellglel' b~'ł niewątplh"it· j. d- szłość · traktować należy przede- slawiol1f'go na wojn~ i polityk ~~ 
chodu". Tyluł książki stał 'iiI: lk 

, 
glera doLyczyła 

połączenia się "bi<\~ych" pn -
ciwL 1 "koloroweJ rcwolt' ·· .. 

.;,~"ia!(}we.i·', Zl"I któl'ej głównego 
ekspOllt'uta uważał Hosję • 

\\' len sposób wszy~ll\.O nida1 
manilarnc. co wkroczyło wraz I: 

~~ielzschem do lilcrallll'y euro · 

pejskie.L ukazuje siG li Spell ~~le 

1'<1 w gigantyczncm powi <: k sz('· 

niu. a jcdnocześnie j a kby v 

krzywcm zwierciadle. 1 ~1 k ;;e 

już w Iliedalckiej Jll'Zyszłości 

łatwie.i będzie obalić jego po
glądy, niż stoczyć walkę dccydu 

.iącą z hal'dzo subtelnymi, cz~' 

sto niby syl'eny kuszącymi )lo. 

ghtdami Nietzschego. 

PI'. 
nos ą wysokiej klas~;. \\,sz):stkiem jako nagie zllldze· gwałtów . 'Osłalnia teOl'ja Speil' 

przebojowem hasłem, a dysku-I~ •• ~ •••• ".~ •• ~._ •• _ •••••• "' •••• III_ ••• ___ IIII_.III._ •......... _ •••••• - • li 
:-jn na temat, 

czy Ilasza zachodnio - eUl'ol){'j
sko - 3mel'ykańska kultul':t ska

zana jest na zagład~, rzy też mo 
że przejść ]u'oees odl'(Hlzenia, 

fn. p'rzez wiele parłji pr-liłyez 

nycli, 11 adużywana i,l.j' ,skusja -' 
nie zamilkła od chwili ukazania 

:-i ę tego dzieła ani na minut~. 

PARYSKI L YT E 
Zasadnicza id ea Spenglcra 

głosi, że 

nic ,istnieje o~ólllo-Iudzka .ied~'· 

na kultUl'a, ale że Jllmuy do cz~" 

nienia z całym szeregiem ży · 

wyeh kultur, 

które, jak wszystkie żywe isto

ly, ,przechodzą okr('s~' rozkwilu . 

l : oskOllalu~ci i nieodzownego 11 · 

padku. Kto ż~·.ic, ten musi rów· 
nie:l umrzeć. Spengler nie wda

je się w ś ci śle naukowe dcfinjo 

wanie sklasyfikowanych prze· 

zetl kultur, polega na intuicji, 
'iwoją Jll('t O(~ !: nazywa w duchu 

Goelhego , .l1101:fologiczną" obej 

Jllującą cnłokształt , nie czyniąc 

iednak tych licznych zastrzeżeń. 

Spengl"r za ",dzięcza swóJ 

\~-i elld sukces 
sugestywne j stanowczości, z ja

ką w~'powiada nietylko swe 1)0' 

~Iądy, ale IHlwet przepowiedni!\ 
. na 1)J·z~'szłoŚć. 

Wierzy on , że drogą analogji 

potrafił skonslalować , iż 11aS% 

~1zisiejszy tan kultury odpowin 
da k011COWCJ11H stac1julll kultu· 

Łóżko madame Dubarr,,. •• Wachlarz Dam, Kamelio ej 
PARYŻ,. w maj\). I 

ParysI<a hala licytacyjna mieści 
~ię w domu byłego napoleollskiego 
~enerala Drauot, a tak zaszczytn" 
pochodzenie obowią~uje. Ceny, osią 
I~ane tutaj, nie odbiegają od osią
ganych u Crispica w Londynie, Ale 
najbardziej znamienną cechą hotelu 
Drauot Jest sposób, w jaki komi
sarze licytacyjni prezentują ze
branYl1lwystawione na Jicylac,ię 
pl zedl1lioty. Jest to zUjJe111ie odręb

Ily khn, C'l,y kasta, dp której nale
żą ci lwmisarze. Noszą oni czcigod
\IV tytuł "maitIe" , kt.óry przysłu
guje pozatem jedynie adwokatom 
1lr1:y sądzie apela-cyjnym. 

Liczba ich jest · ograntćzol1a, ich 
zarobki zaś s~ ogromne, ' ponieważ 
uczestniczą oni procentowo przy 
różnicy ' między o.siągniętą ceną, .. 
ceną wywoła'Yczą. ' 

Najróżniejsze p~zedl11ioty moż
na nabyć na licytacjach whotein 
Drauot. Modne przedmioty, ' antyki, 
obra-zy stanowią inwentarz każ:\~i 
hali licytacyjnej. Ale w Hotel 
Drauot można nabyć zarówno śred 
lIiowieczną zbroję, jak i Włos z bro
dy Karola Wielkiego z gwarancją 

praw,lzh"ośc~. Przed bramą · tej hali 
zatrzymał się kryzys. Biiuterja, 
obrazy nowych i starych mistrzów, 
autografy. osiągają tu nieraz nie
prawdopodobnie wysokie ceny. 

Dwa przyldady warto tu przyto
czyć: łóżko madame Dubarry i wa

. ehlarz damy Kameljowej. 
Jedną z najbardziej popularnych 

postaci Francji jest Cecile Sorel 
z 'Comedie Francaise. Nie je~t już 
ona zbyt młoda i ' paQ'scy meloma" 
ni obliczają ilość wiosen, które so· 
bie SoreJ liczy, na szesćdziesiąL 
Ale Francja jest konserwat;ywna, 
w swych gUiitach także i Sorel cie· 
~ . 'l.y się ogromną populafllością, 

orzew · świadczą .chOCląZD~' lIIt:zli
~z.one ilości dowcipów kursujących 
o niej. Między innemi opowiadają 
sobie, że na pewnem Illoliel'owskiem 
przedstawieniu siedzi w jedn~;m 
z pierwszych rzędów parteru jakiś 
siary emerytowany generał. Okla
!>kuje 011' ka.żde pojawienie się So, 
re1 na scenie. Jego sąSiad, któremu 
to na.iwidoczniej przeszkadza, spo
gląda na generała ' do~ć wrogll, 
Ale ten nie zważa 11:1 nic i oklaslm
je arty;;;tkę jeszcze glośniej i gorę' 
ceJ. Niezadowolony sąsiad róbi ja· 
l,ąś uwagę. Na to wstaje rozgnie, 
wany wojak i krzyczy: "Zabraniam 
panu obrażać moją matl.ę!" 

Przed kiłlm laty postanowiła 
Sorel wstąpić w związki mal:i.eń· 
skie. Wybrany przez nią "kalldj" 
dat" był o 25 lat młodszy od niej 
i należał do starej, szlacheckiej ro, 
dziny hrabiów de Segur. Szef re
klamy podał zawiadomienie o za, 

It;czynacb do prasy, w trzy dui 
!,ćźniej odwołał je, pózniej zn;j'w 
potwierdzi!, prtyc.zem gazety fcan · 
cu:,kic mi"ly na dwa t~'godlJie llIa, 

terj"ł. 

Wyll.llazr7y szef reklamy wIJad! 
na iłowy pomysł, by pobudzi<! lina· 
gę publiczności. W Hotel Drauof 
miało być sprzedane łóiko ma· 
dame Dubarry. Jeden z p,'z(;dl,ów 
hral'icgo de Segur byl w i:ardz!J 
blisl{lch ~ lO:;unkadl z la "H~f:,tl! 
króle\\'sri.i). Wobel; tego tiZf1a..<.., że 

uależ~ to lóżko podarować młode] 
{lane. 

' a podjul11 licytacyjnej sali 31a 
10 bogato zlocone łoże. Obok stal 
maitre Etielllle Ader, komisarz licJ 
tacj' jlly, delikatnie głaskał bogate 
rzeźby lóżka i opowiadał jedno, 
eześnie his/ol'je z czasów Ludwilu, 
XV, historje, których publiczn06c 
I-łuchala bardzo chętnie. Ubo\:zl1ie 
wymienił cenę wywoławczą 15.000 
franków. O. muitre Ader jest har 
dzo dyskretnym komisarzem i nic, 
",bętnie mówi o pieniądzach. Tak 
samo dyskrelną ol{3zała się publici 
ność, którą Ader opanował, jak 
wi,.tuoz swój instrument. Od czasu 
do czasu podllosil Ido.' rękI<, kom1' 
~arz przyjmował to zgłoszenie, li:ló 
re oznuc?ało porlw;yi.szellie ceny 
o 10110 franków: z uśmiechein !da 
nia! się w stronę mademoiselie So-

rcl i ojlowiad.lt dalej o pulowaniacb 
IV lesie I' ontainbleau, o menueiaclJ 
w parkach Velsailles, o tajcil1l11' 
czych reudez - VOllS. 

TylllC:laselll posuwała się Iic~ta, 
cja G'llej i po uplywie pól golililly 
IoHOI1czył l11a tre Ader swój odczyt 
i ani jedna ręka nie podniosla się 
\I ięcej. Komisarz raz jeszcze rzucił 
ol.iem na zebranych, uderzył srcr.l1 -
li J JII mlotkiem w mały dZWOllclt i 
opuścił podjulII. Podszedl do Sorel, 
IVJI1swjąc jej nabyt!m. Ubocwie 
~;"epnąl w stronę swego sekretarza: 

- Tr7~'dzieści osiem tysięcy f;al\
ków. 

Lóilw madame Dllbalfy nie pr2.~ 

niosło jednak młodej parze szcz~~
cia. Hrabia de Segur został niedaw 
110 skazali)' na rok ciężkiego wię 
t.ienia, SoreJ przeszła do variete, a 
historyczne łóżko czeka w Holel 
Drauot na nowego nabywcę_ 

ry grecko - rzynlskiej . • 'ie pozo~.~.~.~~.~.~~~ •• ~ •••• ~ •• ~~.~ ••••••• ~~~~.~~~~! 

Przed czternastu dniami wydarzy 
1.\ się nowa seu1>acja. Na licytacjI< 
został wystawiony wachlarz Mar
r,uerite Gau (jer, pnyjaciół!,i Ale
I,sandra Dumasa - syna, który 
wystawił .pomnik jej pamięci w 
~wej "Damie Kameljowej". Wielka, 
C'zerwona pieczęć zwisała z wa
chlarza, jak z historycznego doku
mentu, a z dodanego aktu notar.ial 
!lego wynikalo si wierdzenie praw
d"iwości wachlarza. Fl'eJ\wencja 
licytantów była ogromna, mimo, że 
Dumas bardzo wyidealizował swo· 
ją "damę Kameljową-'. .Jedno tyl
Iw IV jego opowiadaniu jest histo · 
rycznylll faktem: to, :Ze umarła ona 
na grtIŹlicę. Pozałem była to zimna, 
pozbawiona sel'ca istota . .ledna z 
Iy-cb "laleczek" epoki drugiego 
cesarstwa, w rękach których rOZ
pływały się miljonowe majątki. 
Gdy Małgorzata Gautier umarla zli
l:ytow<lno jej pałac wraz:~ calt:m, 
lwsztownem urządzeniem. Uzy"ka
na SUlIla nic starczyła na wet ' na po 
krycie ctęki ogroll1n~'eh dlubów, 
tak, że 1{Q~zla jej pognebu mu~ialy 
pnkryć .lej przyjaciólki. W ledy to 
sprzeu<\no w Hotel Drauot .jeJ wa
(:hlarz za sześć tranków .• Jeden ze 
znajollly:~b, byłych jej pl'z) .iaciól 
kupi! go sobie na pam:ątl{(~. Teraz 
)lo jego śmierci wachlarz dosiał slę 
;r.nów "polI miotel;." i osiągnął rculi 
45,000 franków. Caly Par,\,j: hvl 
prz)'tel11 obecny. Ale J1ab~' ia wu
thlar'f iakaś dziewiećdzie · !~ .iolct
nia sla;:lIszlul, lIależ:j~a clo na,iwy Ż 
~'~.ej arystol;.racji fran<:'lsldej. Dla
czego nabyła ten wachhn:, nic\\ia
domo. WiafloJl1t) tyle tv łko, że mał
żeńst,\/o .iej zostało przed ~ie':em
dziesięciu laty zniszczoM przcz 
l\lałgor;:atę Galltiel. Kioł. \lIoże 
odgadnąć myśli damy l erol i dru· 
giego ceaarstwa? Yves le Croisic. 

slaje nam nic innego, jak lEJlaĆ 

lo przegalopowanie się· 
"Głupkowatym romantyz 

mem byłoby - opisuje Tomasz 

:\Iann w polemice poglądy Spen 

gl era - poś\\'il~canie jeszcze dzi 

siaj jakiej'; głGh szej uwagi spra 
wom kultury, sztuki , poezji i 

wykształceniu. Kto zna się na 

losach , kgo nie obcllOdz~ nic a 
nic tal,ie "upiecie, ten 
trzyJllll Się tego, co .iedynit· sta, 

nowi o przyszłości i ml"l przy

szłośf, H mianowcie mel:haniz

mu ł"C'hlliki, spraw gospodar

czych i ('wcntualnie P07.;,!t'Dl )lo 

Jityki. 

Wyraine jest ~o, co l1a~tąpi: gi
ganl~'czne wojny cezarów o wla 
dZG i łup , }V,ioki krwi i, co się 

lyczy narodów lIjLłrz1Uiull~-dl -

'nikleni (' i uległość. 
Jest r ' l' CZą .Jasnq. ;"e l'ilozofja 

Spcllglera z JCJ gh:b ol,o pesy· 
,nislyczn ym fatalizmem. 

Idzie wYI'ainic na I'l~kę tym wsz~ 
slkim, którzy zaprzcczilj-l ))10:i1l 

1. l\'cvillc ChaJl1bcrl~~in, aJlgielski minister skarbu, udaje SIę z walizką budżetową na po
<;icdzenie izby gmin. - 2. Gm!lch poselstwa brytyjskiego w Addis Abebie, w którym udziC'loTlo 

!>cllrvnienia prze. zło !l,OOO osóh c1wudzkstu trzech palislw przed napadami rabunkowymi po 

ucieczcę negusa. 



REWjA mm 7 ., . ." No 05CI 50w-ieckich tea w 
B~z r~lorm.-Nawró. do "s.areeo".-PoWOdl~oił! Olirow8ki~eo. - Skru(ha r1~iłr· 
holda.-Prowio(jonalot dziwa(iwa. - Nowg rfpfrtuar. - Sztuka "Dal.fkoi~".

So",i~(ki "Dewizo'rł' Izg plaSiaf ." 
Rosjanie lubili zawsze teatr, 

lubią go i dziś w Sowietach. 
Nietylko wicIIde ośrodki, lecz 
i prowincja posiada bardzo do 
brp- teatralne zespoły, 

\V Moskwie wyrzeczono się 
obecnie wszelkiego nowator
stwa i reform w sztuce. 'Kiero
wnicy wielkich teatrów powró
cili do "starych" plą'dów. Na 
moskiewskich scenach 'panuje 
"klasycyzm", odnowiony 
wprawdzie i przystosowany do 
poziomu współczesnej 'publicz
ności. 

Niedawno na szpaltach' "Li
teracldcj Gazety" pojawiło się 
charakterystyczne wezwanie do 
reżyserów. aldorów i lderowni 
ków sceny. vVezwanie to, pod
pisane przez najznakomitszegn 
obecnie krytyka teatralnegoJ. 
Bezsonowa. kOllczy się następu 
jącemi słowami: 

"Nie eZYl1cie z przedstawie
nia niezrozumialej dla mas ła
migłówki' Proletarjacki widz 
żąda od dramaturga przede
wszystkicm jasnej i prostej lre 
ści, a od reżysera i aktora .ia
snego i prostego odtworzenia'. 
Reżyser, który wystawia sltukę 
z klasycznego znanego ' po
wszechnie repertuaru, winkn 
pumic;tać o tern. że widz zżył 
się od dzieciI'istwa z postaciami 
tej sztuki, kocha je i ceni. Naj· 
mniejsze skażenie treści drażni 
go i gniewa". 

W teatrach moskiewskich da 
Je siG wyczuć dążenie do arly
sl~'cznego ,1aturalizlUu i Jekldej 
stylizacji. Uderza zwłaszcza 'dą 
zenie t.o w młodych teatrach. 
Kwitnie w nich 'kult Ostrow
skiego. 'Vystawiają jego szluld, 
naśladując kreacje teatrów Ale
ksandryjskiego i Małego. W o
statnich czasach wystawiono 
". Moskwie pięć sztuk Ostrow
skiego, grając niektóre po HiO 
razy przy pełnej widowni, jak 
np. "Wilki i owce"', Zjawi~.ią 
sit w repertuarach i stare wo
dewile. Absolutnie wyszły 'z 
mody dziwactwa Meierholda 
Jego licznych naśladowców. 

Niedawno jeszcze Meierholrl 
występował .iako oficjalny wy· 
raziciel sowieckiej sztuki. Sta
wiano go jako przykład .,kontr 
rewolucjonistom i reakcjoni
stom w sztuce". Chciano zmu
sić Stanisławskiego do współ
pracy z nim. Były i takie za 
palne gło"\lY, które marzyły () 
"odświeżeniu" Moskiewskieg0 
Artyslyczncgo teatru, ?:aszcw · 
plaJąc mu ideologję Meierhol
da. \Vyobrażano sobie, że tak 
rreform'owany teatr będ7.ie ide 
alem przybytku sztuki. 

ILecz stara gyvardja w 0<;0-

bach Slanisławskiego i Niemi
r.owkza - Dapczenki śmiało sta 
wiła czoło burzom, podnosząc 
(lumnie głowy i stojąc mocno 
jak 'l.V rqku 1917. A Meierh'Jld 
kn:;ci si~, tworzy nową ic1eolo
gj~, która ma usprawiedliwić 
jego fantazj~, przet:óbki klasy
ków, kaleczenie literackiej spu
~cizny i zbudować most, łączą
cy z 'nową modą, modą praw
(Iziwej szLuki. realnej i zdrowej 
twórczości, w której wyczuwa· 
łoby si~ prawdziwą moc, a ni!! 
huk hc;bnów, w której żyłoby 
pra wdzi wc uczucie, a nie paro 
djn przcżyć. Odrzuca się teraz 
pseudo - rzeczywistość. Twór
czość mn być odl)iciem życia 
zarówno w 'grze aktora, jak w 
rozwoju toku akcji przez reży 
sera. Rozumie się, że takie wy 
maganie wprawiły Meierholda 
w kłopot. Musiał zejść z do
tvchczasowe.i drogi i wrócić do 
,; tary ch". p'rądów, których ii~ 

tak energicznie pozbywał. Wy- te wykonywałem wobec pn· 
gasł podziw, jakim darzyli~,) blicznoś.ci, nie . wziąwszy pod 
zwolennicy. Rola jego .iako mi uwagę skutków". 
strza i dyktatora sowieckiego Skrucha Meierholda okazała 
Leatru sk011czyła SIę. Krytyk,a się nieco spÓŹniOlU\, gdyż Mo
wyrzuca mu' głośno dziwactwa skwa wyrzekła się już "meier
i absurdy, 1>:tóremi ośmieszył holdowszczy~ny". Na prowincji 
rosyjską scenę. Cały sowiecki jednak, dokąd stoliczne ' re for
świat teatralny został nieda- my docierają znacznie później, 
wno wprosI oszołomiony 0- naśladują dotąd meierholdow
';'-viadczeniem Meiel'holda, któ- .. kie sposoby, Wielu prowincjo 
re pojawiło się w dzienniku nalnych reżyserów usiłuje do
"Sztuka". Twórca proletarjac- tychczas . "odrzucać" klasyków, 
kiego teatru wyraża skruch,:, w wyniku czego powstaje nie 
przyznając się do błęąów wo· przedstawienie . teatralne, a 
bec rosyjskiej sceny. vVyznanie przykre i śm'ieszne nteporoZll' 
nosi tytuł: "Meierhold przeciw- mienie. 
ko meierholdowszczyznie". W teatrze we Władywostoku 

'V oświad-;:zeniu tem mówi np. reżyser Rozanow, wystaw:;) 
Meierhold: "Obwiniają muie, jąc sztukę Gogola "Ożenek" 
że jeste~ t~~rcą . chąosu, któ- wprowadził 12 nowych postaci, 
ry zapanował na naszej scenie. pódzh;iił treść na szereg epizo · . 
Ja Jednak pa.trzałem na moJe,. dów i zmienił zakończenie w 
eksperymenty jedynie jak na tell' sposób, ŻB grupa' oburz.o
próby i - realizowałem praktycz- n)rch robotników. napisała · do 
nie tylko to, co okazało się' 11- diiennika. "Kraslloje Znamia", 
danem i celowem. Błąd mój · po żądając zaprz.estania tych ka1'Y 
lega na .tem, ' ż.e eksperymenty katuraJnych przcdslawiell. Nflj-

słabszą stroną r0syjskich tea
trów zarówno stołecznych, jak 
prowincjonalnych, jest reper
tuar. Utwory sowieckich dra
maturgów niezawsze czynią za 
dość wYlllaganiom sceny. Osta 
tnio narobiła wiele hałasu no
wa szl'Jka popularnego drama
turga Afinogenowa "Dalekoje". 

Sztuka ta przypomina gogo
lewskiego "Rewizora" z tą ró
żnicą, że u Afinogenowa niema 
humoru. Przyjazd wysokiego 
urzędnika ma wywolać strach, 
nie zaś śmiech. 

W Syberji na małej stacyjce 
zatrzymuje się z powodu uszko 
dzenia wagon salonowy, ldó · 
rym jedzie komendant korpu · 
su. 
Zdawałoby się, ie wvpade l , 

ten mógłby posłużyć jako te
mat do wodewilu lub satyry. 
\V Rosji minęły jednak czasy 

. woclewilów, a burmistrz, br.da
. ey zarazem zawiadowcą stal'ji. 

nie usiłuje, jak w komedji Go~o 
la, ukryć przyjazdu znakomiLo 

ści, lecz wraz z ludnością mia .. 
steczka spieszy zapewnić dostoj 
nika o przywiązaniu do nowe
go reżymu. \V szyscy uic posia 
L~U.ią się z radości, że na slacji 
Dalekoje zatrzymał się czło
wiek, Uór~r ',jedzie do Moskwy 
i zobaczy może Stalina. 

Za 'wia(lowcu', noszący llaz\Yi· 
sko Karjuszka. przypominajqce 
(JogoIn, 1llówi do generała: 

-- Prosz(~ powiedzieć w Mo 
skwie, że qa stacji , Dalekoje pa 
lluje porządek , o który dbają 
wszyscy sowieccy kolejowc:,
Nazwisk nie trzeha wvmicniać. 
Proszę powiedzieć pOprOSll1 , 7,{> 

stacja J)alpkoje pOf'7.l1 wa 'iię do 
łączności z l,rajem 

yIowa la przypomina Boh, 
c:zylv,kiego i Dobrz~'J':sk i<'go 7. 

..Rewizora". Może Afinogennw 
('lIria! zakpić ze \yspólczesnyęh. 
l!łając na celu satyn;:, kUlj'q 
prz)rbrat w szntv nowego li, 

~lrojll . 
OlU'. 

Dla(z~eO'Wł! fraot:ji j~Sł droao! 
fraD(Uska pUbli,z"oit nlf lubi .ani~20 hupna. - 6uig jako 

dodaf~k do aazfig 
Pal'YŻ, w maju. 

K.upiłem słoik magnezji u 
znajomego aptekarza. 

- 10 franków 40 centymóv,· 
-- rzekł, podając mi słoik. 

- Opuść pan centymy. 
- Nie mogę. Spó.irz pan ua 

dykietę: "Obowiązująca cena". 
- Powiedz pan szczerze: ile 

kosztuje pana ta magnezja? 
- 25 centymów. 
'-- A reszta? 
- Reszta to "fałszywe \vy

datki". 
, M'o.iaj.~matlm, ~~~Q{f ub.ra

na, kupiła słoik zapra\vy do po 
dłóg. , Oficjalna cena~ wynosiła 
7. fr:anków ·50 centymów. 7. 10 
franków wydano jej 4 franki 
resżty. \Vidząc zdziwioną minG 
kupującej, sprzedawca wziął 
od niej resztę i położył 2 fr. 
50 naprawo, a 1 fr. 50 na le
wo. Zrozumiał, że ,służąca" nie 
jest zadowolona 7. P0l!l.ieszauia 
reszLy z jej "koszykowem.". 

Moja żona zakupuje . sama 
prowizję na rynku. Nie płaci 
taniej i nie otrzymuje koszyko 
wego. Lecz sprzedawcy dają 
jej co tydzień prezenty w po
staci popielniczek. cukiernic, 
szklallek, ręczników i innych 
drobiazgów. Jest to swego ro
dzaju koszykowe. 

Te bahanalje "podarków" za 
częły się od clnvili kryzysI!. Za 
den kupiec nie zniża cen. Pu
bliczność francuska nie lubi ta 
nizny. Cena kawy np. pozosta
ła bez zmiany 5 fr. 40. Gdyby 
jakiś sklep zaczął ją sprzeda
wać po 4.30, straciłby klijente
lę, któraby powzięła natych
miast podejrzenie, że ·w kawie 
jest jakaś domieszka. 

Cella nie ulega więc zniżce, 
lecz do sprawunku dodaje się 
jakąś drobnostkę, · wartości 
dwuch sou, później dziesiedu, 
WkOllCU franka. Kli.leniowi 
pchają wciąż do rąk dość ła
dne puszki do ryzu, soli i t. d. 
Nie ma wkońcu miejsca na u
mieszczenie ich. Gdyby jednak 
odmówił przyjęcia, kupiec prze 
raziłby się: 

_ Te niemożliwe. Puszka ko 

~Ltu.je 40 centimów, a pam zą 
da za nią · 2'5. W takim razie 
cena kawy wynpsiłaby 5. fr .. 50. 

Iście djabelskim jednak wy
mysłem są kupony. Do każde
go sprawunku dodają kupon z 
wymienioną pobraną za niego 
sumą. KlijenL otrzymuje kar
net, do którego wkleja kupon. 
Gdy karnet wypełni się, klijent 
otrzymu,ie jakiś przedmiot w 
podarunku. Za 25 karnetów o
trzymuje "sujet". Jest to Z'<vy
kle jakaś rzeźba lub zegar z 
marmuru lub bronzu, wartości 
około . iWO franków. Za mniej
szą ilość 'ka1'lletów olrzymuje 
się, naturalnie, ,.podarki" ·skro
mniejsze, lecz zawsze w posta
ci. ozdobnych sprzęcików, któ
rych cenę trudno jest określić. 
Dary otrzymuje siC; w specjal
nym składzie. noszącym nazwę 
centralnego. Skład ten nie po
siada wcale przedmiotów prnk 
tycznych, jak np. ręczniki, bie 
lizna, obuwie, gdyż straciłhy 
klijentelę magazynów bielizny 
i obuwia, a por,.atem, każda pa 
ry7.anka mogłaby natychmiast 

łłiewidzialne 
rękawiczki 

Na ostatniej wystawie bygje. 
nicznej w Nowym Jotlm zade
monstrowano n'Qwą sąbstancję 

chemiczną o niezwykłych wła

ściwościach. 

Jeśli się nią posmaruje rękę, 
nie ulatnia się, 3.ni nie zostaje 
pochłonięta przez pory skórYl 
ale ściśle przylega do skó.ry, 
tworząc niewidoczną warstwę, 
która nie dopuszcza brudu do 
powierzchni skóry. 

Wystarczy ' umyć sobie ręce 
żwykłcm mydłem, byzuiszczyc 
zupełnie te "niewidzialue ręka
wiczki". 

Znalazły one już ouie zain
teresowanie wśród robotni
ków, rzemieślników. a także 
,wśród pań 'dąmu 

określić, ile y~rart iest "poda
rek". 

A komedja 7. kuponami lrwn 
iui od lat. Gdy nastają Jak jp:' 

świc;ta, . magazyny na wyśeif!i 
zaczynają zwiększać liczb~ 1m· 
ponó\v. Do sprawunku za dzie
sięć franków doclują trzy ku
pony, opiewające na 30 rran
ków. Klijenci mają wtedy moc 
orac,\' z wklejaniem ic]1 c!o 
karnetów. 

Inny rodzaj bonifikacji stano 
,,-,ią bilety 1L0terji Narodowej. 
.Jeżeli ktoś, dajmv na to, wypi
je w kawiarni filiż:mkc: ],awy 
za 40 centimów, otrzyma bile1. 
1000 takich biletów . uprawnia 
do jednej dziesiątej wygranej, 
która padn ie na umieszczony 
na bilecie numer iLoterji Naro
dowe.i, o ile właściciel kawiar
ni nabył go istotnie i uprH
wuienia Jakiego nic otrzymało 
iuż kilkuc1ziesieciu lub uawPl 
Jcilkuset gości. . A na szybach 
magazynów pstrżą sic: napisy: 

- I\:upu i~lC u nas, możesz 
wygrać 300.000 franków. 

, N'a pomysłowości nie zby\yu 
francuzom. Zaczęła wychodzić. 
nowa gazeta ' o dość głupiej I:a 
zwie: "Pari - Pari". Numer 
kosztuję. jak zwyklC'. 25 centi
mów. Ale abonent może otrzy
lllać parę obuwia i to znan<>j 
czeskiej firmy Piho. Hozumie 
sie. że na obuwie trzeba pocze 
].~;ć. Gazela dodaje codziel1Jl il~ 
kupon z napisem "sou". }lo 200 
dniach abonent może olrzy
mać parę domowych pantofli 
za 10 franków, a po 2,OOObH
lowe lakierki. 

Dziennik robi dobre intere
sy. Czeska firma ciesz,,\, się 
zaufaniem publiczności, ldóra 
wierzy wszystkiemu, co (lrogie. 
Dlatego życ.ie we Francji jest 
drogie. Pewien rosjanin, ban· 
dlujący kawiorem opowiada: 

- Miałem beczl{ę kawioru, 
który nieco skwaśnial. Zniży
łem więc cenę z 200 franJ{ów 
na 60. Nikt nie chciał kupo
wać, a kawior psuł się coraz 
bardziej. Wkońcll wpadłem na 
szczęśliwą myśl: podniosłem: 
cenę do 240 frankow. Kawi9r 

wyl,upiono w ci~!~!lJ dWlll:h ly
godni. 

Nieufność francuzów do 1e· 
go, co lani!', slała się źródh-1l1 
olbrzymiego majątku jl'dnl' ~(I 
'/ gló\vnych l'ahrykantów per
fum. Sprz('dawano je zwyldl' 
w l'lakonach. którvlIl usiłow:l' 
110 nauawać COl'<lZ ozdohni! .i· 
~zą postać. Setki artystów pra, 
cowały nad kombinm:jaInl 
form i kin\". Flakon p',rrum 
Iwsz[ował 40 - 50 franków. 
Fabrykanl. o którym mowa, 
w~'rugował zhytek w n:lCZ~'
'linclI i opako\Y;H1iu. Perfumy 
swojp zaezął.WUl'd[l Wic.U: \y hu 
leleczkach nn.ipro'.isz('.1 fornn·. 
bez ozdolmy<::h C'lvkid. klón' 
wstąpiła k::lrieczkf1 z 1'I:l'znie 
wypisanvm JlllmC[(c]l1 i CL'ną 
1.200 frnnkó\\·. Po pi~cill nie
~ppłlla lahlch Jlwjiltl'k znnjące 
go swych zin nków r<lhr~'knn
ta w~'llosił ~On miijollrJw fran· 
ków . 

Dlaczego ohindy w\'p;~ihl.iq 
cl r<1 1~( f '! 

Bo k llch~II'Cl' n i r k fi I k ultlJą 
siL' tani{' produkly. Wszak wy
sokość 1,osz:\'kowC'go zal~zv od' 
('('Il\'pr;lWllllku . .leżeli zaś pH-
Iii domu sama przyjdzie do 
l'zeźnihl. lo usłvszv szereg 
komplimentów: ' . 

- \Yiem już , że pani 00-
IJrocłzi<ika kupuje jedynie naj
wyższe galunki mi~sH. 'W całej 
dzi<'lnicy niema drugirj I[ll;.iej 
zna\,"cz:vni ' pol~dwicy. 

Na zakol'lczenip jeszcze alle 
gdoLa. Niczmyślona .iedna~ 
Z rodziła ją rzeczywistość. 

Magazyn męskie.i konfpk('.1·' 
Ubranie z najlepszego materjił 
łu koszluje 350 rr. Jest to pr7.r 
ciętna cena . .Jeżeli zamówien~(' 
nastąpiło w bieżącym miesil'lf'l1. 
magazyn dodaje drugie uhra
nic darmo. Niechhy jedm,~( 
ktoś spróbował zaprop'Onow,t(~ 
właścicielowi magazynu. 'l. el; v 
lIszył .ieclno tylko ubr:mj(' za 
175 franków. o c1".-róci sir. 7. 

pogardą. 

- Mogę panu podarować u
oranie, nic mogę jednak wzłą~ 
za nie 175 fr., ponieważ sam:1 
robota koszhlje mnie 200. 

Fr. B-p. 
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Mikrob" dal" początek życiu i DodłrzJlmuia ie 

o bakterjach wiemy nabgól 
tyle, że niedobrze jest z niemi 
zaczynać i że bliższa zażyłość 
wiedzie nieodwołalnie do dokto 
ra, Absolutną prawdą to jednak 
nie jest. Bliższe współżycie nie
koniecznie wywołuje chorobę i 
niezawsze kOIlczy się tragicznie. 
\Yypada nawet potwierdzić 
myśl zgoła inną, że pewne ga
tunki tych drobnych trapicieli 
stanowią naszą nieodzowną po·· 

moc, są naszymi niezwykłymi 
sprzymierzeńcami. 

bez których śmierć zmiotłaby 
nas o wiele szybciej i bardziej 
stanowczo, niż to z ich pomocą 
obecnie czyni. Kiektórzy zaś 
twierdzą, że onc są 

protolllastami życia, 
pierwsze ożywiły nasz glob i 
rozpoczęły walkę z tym mar
nym, czekającym nas końcem 
- martwotą· 
Przykładem podobnych sprzy 

mierzeńców służyć mogą ba
kterje, które 
zamieszkują nasz przewód po-

karmowy. 
Baklerje te wprowadzamy do 
organizmu wraz z pożywi c 
]l it'lIl. Znalazłszy świetne warUJl 
ki rozwoju w kiszkach. rozmna 
żają się gwałtownie. Strassbur
g('f ohlicza, że 
kanał pokarmowy żywi dzien
nie 128,000,000,000,000 rozmai-

tych bakterji. 
Organizm radzi sobie z tym za
lewem trojako. Znaczną ilość 
nieproszonych gości wydala 
wraz z kałem. Rozmiary tego 
oczyszczającego działania uwy· 
datniają obliczenia Matzuszity, 
według którego 

1 mg. kału zawiera 20 do 165 
miljonów bakterji. 

Część - ustrój zwalcza i ni
szczy. Główny szturm ustroju 
koncentruje się w żołądku, 
gdzie masa bakterji chorobo
twórczych, które dostały się 
wraz z pokarmem, ginie powol
ną śmiercią od soku żołądkowe 
go (bakt. cholery i inne). 

Gdy skutkiem choroby (rak) 
ilość kwasu żołądkowego się 

zmniejsza, znajdu.femy właśni(' 
liczne żywe bakterje w żołądku. 
\V tem sterylizacyjnem znacze
niu soku żołądkowego tkwi 
sens powtarzanego przez mamu· 
sie przepisu, by nie pić zimnej 
wody po jedzeniu. Zimna woda 
drażni ściany żołądka. Jako za 
wartość zostajc szybko wydalo
na do dwunastnicy i sok nie zdą 
ży swego spustoszenia wykonać. 
Ciepła woda tego nie czyni. \Yal 
ka, którą ustrój toczy z temi ba 
ktcrjami, jest o tyle ciekawa, 
że odbywająca się pod jej wpły 
W?ln 

s~lekeja bakler.ii jest ściśle zwią 
ZlJ.lla z illdywidualnemi właści-
wościami ustroju gospodarza 

i może nawet służyć do jego 
charakterystyki. Na tej podsta
wie proponowali uczeni mikro
biologowie używać analizy mi
krobiologicznej kału dla rozpo · 
znania zbrodniarzy obok zwanej 
powszechnie metody daktylosko 
pnwej. (Schotelius, Lieske). -
Przerzedzone kwasotą żołądko
wą 

osiadają resztki bakterji w jeli-
tach, 

gdzie znajdują świetne warunki 
rozwoju. Rozmnażają się tu gwał 
townie. 
Co 20 minut podwajają swoją 

liczbę. 
i wkrótce dochodzą do tych a
~tronomicznych ilości, o któ
rych wspominaliśmy. Dla orga
nizmu są bezpieczne, 
dopóki jakaś ranka nic umożli
wi im dostanie sł~ do kr""- luh 

jamy ciała. 

Z chwilą, gdy bakterje przekro 
czyly ów żołądkowy próg śmier 
ci, organizm zmuszony koniec;;: 
nością zmienia swe stanowisko 
wobec nich. 
Nie walczy już z niemi, lecz r,i~ 

do nich przystosowuje. 
Przystosowuje się do współży
cia z niemi. Daje im pokarm j 

mieszkanie, a one wzamian za 
tak daleką tolerancję 

pomagają mu trawić. 
Jak znaczna jest ta pomoc, wy
kazuje fakt, że 
zwierzęta, które w sztuczny spo 
sób chroniono od ba~terji, umie 

ra.ią w krótkim czasie. 
Schotelius wylęgał je troskliwie 
i z uczuciem kury w wyjałowio 
nem otoczeniu, gdzie nie mo
gły się zarazić i podawał im w 
tym samym celu styrylizowany 
pokarm. Uchronił OCZyWISCH: 
swe pupilki od wszelkich cho
rób zakażnych, lecz 
kury bez bakterji żyły tylko 

18 dni. 
Podobny rezultat osiągnięto 
przy doświadczeniach nad mor-
kiemi świnkami. które dla unik 
ni~cia zarażenia musiano wyrlo 
bywać ce<;arskiem eiQciem z fIl 

na matki. U zwierząt domo
wych obserwowano cz~sto wy
soce 
dolegliwe zaburzenia kiszkowl' 
żołądkowe pł'Zy zmianie (wio
sną, jesienią) paszy stajennej na 

łąkową· 
Zmiana rodzaju pokarmu wy
magała odpowiednich zmian 
drobnych sublokatorek kiszek. 
bez których pokarm llie może 

być spożyty. Do czasu wyhodo 
\vania nowych szczepów nie
szczęśliwe bydlę choruje. Choć 
dokładnie pozytywna rola droh 
noustro.iów w trawieniu nie jest 
znana, jednak stanowi ustalony 

fakt. 
Wiele zwierząt, u których istnie 
ją trudności zarażenia potom
stwa, oryginalnie i celowo zao
patrują je w "pakunek" bakter· 
ji. Pewne np. owady, składają· 
ce jaja we wnętrzu roślin, które 
są sterylne, są w tern niezwy
kłem położeniu. Bakterje orga· 
nizmu rodzicielskiego odbywa· 
ją wtedy specjalną wędrówkę 
do jaj potomnych i 
zakażają je dla ochl'Ony przed 
niemiłymi skutkami samotności 

życia. 
Ustrój zatem, jak widać, toczy 
z jednej strony zaciekłą walkę 
z mikrobami, z drugiej ;;:aś -
żyje z nimi w symbiozie, czer
piąc wielkie korzyści z ich dzia 
łalności. Był to zaledwie drobny 
i mało znaczący przykład z dzie 
dzinv doniosłych prac, które 
dla dobra życia wykonują ba
kterjr. One nictylko 11l11ożliwill 
ją nam spokojne trawienie. 
Nic dOlllłszczH.ią, by w~'gasło ż~'-

cie na ziemi, 
będąc jednem z najważniejszych 
ogniw w procesie t. zw. krąże 
nia materji. 

Do wzrostu i życia organiz
mu dorosłego konieczna jest 
pewna suma produktów, które 
w swych podstawach są czerpa
ne z ziemi i powietrza. Te zapa 
sy są bądź co bądź ograniczo-

nej ilości i wyC1:erpały się ry
chlo, gdyby nie 
bakterje gnilne, które rO;l!;klada· 
ją martwe zwierzęta I rośliny, 
zamieniając ich ciała zpowro· 
tern w substancje proste, które 
;;:nów mogą służyć, jako pokarm 
i budulec. Niesłychana intensyw 
ność i ogrom ich pracy w tym 
względzie jest niezrównana 
(Gryglewicz), jeżeli weźmiem~' 
pod uwagę ich rzeczywiście mi
kroskopijne wymiary i potęg~ 
całego świata, który muszą oh· 
służyć. Interesujące jest przy
tem, że owe 
bakterje gnilne są obecne naw('t 
na żywym organiźmie, ale nie 
przf'jawia.ią zupełnie żadneJ 

działalności, dopóki gospodarz 
nie zginie. 

Szczur, zamknięty dyskretnie w 
wyjałowionem otoczeniu i po u
mieszczeniu zabity, gnije, choć 
w otoczeniu niema bakterji 
Towarzyszyły mu one, widać, 
już przed zamknięciem. (Sztucz 
nymi środkami umiemy ocbro· 
nić martwe ci ala przed gni 
ciem np. zasuszenie itp.). 

Bakterje dbają ponadto o u
trzymanie stanu aprowizncyj
nego zasobów ziemskich, przy
gotowują pokarmy dla roślin, 
przetwarzając azot powietrza, l 

którego roślina nie jest w stn 
nie czerpać, na związki przy
swajalne. Pokarmy azotowe są 
niezbędne dla budowy roślinne 
go białka. Życie zaś zwierząt 
zależy od pokarmów roślin 
nych. Nie jest przesadą twier
dzić, że 

ży."jemy dzięki pracy bakterji. 
Zyjemy dzięki nim nietylko 

dlatego. Posądza się, że pewn~ 
ich gatunki zapoczątkowały wo 
góle życie, że 

one właśnie są naszymi pra-
szczurami. 

Organizmy żywe' dadzą się po
dzielić ze stanowiska pobierane 
go pokarmu na dwie grupy: ta
kie, które potrafią się odżywiać 
z substancji, nie pochodzący,:n 
od innych żywych orga,lizmów, 
i takie, które spożywać mogą 
tylko produkty, wytworzo:~e 
przez inne organizmy (mogą to 
być również ciała żywych roś!:n 
lub zwierząt). Pierwsze stworze 
nia na ziemi nie mogły należeć 
d:> drugiej grupy. Do ich utrzy
mania niezbędne były już inne 
organizmy, któreby im prlygo· 
towały pokarm. Sądzą, że tlew
ne bakterje (i niższe rośliny), 
które właśnie do pierwszej gru
py należą, miały wszelkie warun 
ki ku temu, by być pierwszymi 
zwiastunami życia na ziemi. l,\,j 
każdym razie z obecn~'ch stwo
rzeń 
one .iedynie były odpowiednio 

mało wymaga.iące, 
a nie mało skomplikowane, jak 
to się cZQsto słyszy), by na tej 
pustyni, jaką wtedy ziemia wy
obrażała. osią ~ć, rozmnożyć się 
i dać zakwitnąć życiu. 

Co za paradoks, że w obrębie 
tych stworów, które życie gnę" 
bią, znajdują się jednocze~nie 
te, które je stworzyły i utrzymu 
ją· 

J. Nłeskł. 

izje przyszłego wieku 
Jak bedzie .'Slladal świat w 2036 r. 

Te,'hnika kroczy w siedmio
milowych butach; warunki ota 
c:zającego nas życia zmieniają 
się z kaleJdo'ikopową szyhko
ścią i oblicze ś,viata teraźniej
szego w niczem zapewne nie 
przypomina oblicza, jakie przy 
hierze on za lat sto. 

Ciekawy ten problem porn
"'za film, opracowany przez I II. 
G. \\' ells'a p. t. "Things \.0 

('ome" (Przyszłość świata). 
Film ten wywołał licz,ne dysku
sje, prz~'czem głos zabrali lu
dzie, którzy najwir:cej tu mają 
do powiedzeni3, to jest uczeni 
i technicy. Oto jak wyobraża 
sohie przyszłość uczony, lotnik 

oficer marynarki. 

OgQnja uczonego 
Za sto lat b<:dziemy ~yć w 

miastach, w których nie br:dzie 
wiQcej dymu. B~dzie to epoka 
przemysłu, opartego na eks
ploatacji atomu, epoka, w któ
rej zjawisl,iem powszedniem 
będą kliniki kontroli seksual
nej, poradnie eugeniczne oraz 
sądy, które będą nas skazywać, 
w 7.ależno 'ci od naszej użytecz 
ności społecznej, albo na che
miczne odmłodzenie, albo na 
~mierć naturalną. \Y szystkie za 
pasy nafty będą już w tym 
czasie wyczerpane, tak że ma
terjał palny będzie si~ wydoby
wać z węgla. Wielka Brytanja 
odzyska wówczas swoje znacz e 
nie, jako dostarczycielka wę
gla. Nie będziemy natomiast u
mieli , jeszcze zużytkować do 
potrzeb przemysłowych promie 
niowanie słoneczne. 

O ile węgiel odzyska swoje 
znaczenie, o tyle telazo strad 
je. W wi~kszości wypadków zo 

stanie ono zastąpione przez me 
tale lżejsze, jak aluminjupcl, 
magnezjum i berylium. Będzie
my budować domy z alumi
nium i azbestu. 

Drzewo i szkło zostaną za
stąpione przez produkty synt::-
tyczne. Nasze ubranie będzi(-' 
się robiło:: celulozy; zniknie 
zawód praczki, gdyż zużyte lub 
brudne ubranie .odrzuci się, ja· 
),0 niezdatne do dals;;:ego użyto 
ku. Pożywienie nic będzie przy 
rządzanc w postaci pigułek sro 
:'ządzan~'cll w laboratorja,~I~, 
gdyż substancje chemiczne nIe 
mogłyhy dostarczyć energ,:i 
potrzebnej organizmowi lud/.
kiemu. Przeciwnie, wieś b~dzie 
sir: krm'lcowo różnić od wsi 
dzisiejszej, a to z tego względu, 
że w lllir:dz~'czasie otrzyma si~ 
sposobem naukowym ziarna 
zbóż znacznie wydajniejsze od 
normalnych. Ulepszone zostaną 
rówmez rasy zwier;;:ąt domo
wych, znikną różne dokuczliwe 
owady, a być może, że i rasa 
ludzka ulegnie polepszeniu. 

Pogląd, lotnika 
Miejmy nadzie.i~, że za sto 

lat nie b~dzie już istniało coś 
takiego, jak l.otnictwo wojenne. 
Albowiem. jeśli sądzić o przy
szłości z drogi już przebytej, sa 
molot z groźnej broni, jaką 
.iest obecnie, stanie się WkOllCU 
panem człowieka, i narody, 
które wezmą udział w wojnie 
wyniszczą się wzajemnie. 

Ludzie. pracując nad ulep
"i7.eniem 10Lnictwa, dba li dotych 
czas tylko o wykorzystanie go 
dla celów wojennych. ILinje po
wietrzne mają prawie' wyłącz
nie charakter strategiczny, zaś 

piloci handlowi tworzą rezer
wę dla lotnictwa wojskowego. 

Lotnictwo może i powinno 
służyć dla podniesienia pomyśl 
ności na ziemi; niestety, uczy
niono zeń straszliwą groźbę dla 
ludzkości. Wszystkie narody 
świata myślą tylko o tern, aby 
sŁ\ 'orz-yć flotylle powIetrzne, 
które mogłyby jaknajsprawniej 
bombardować i niszczyć. Z 
chwilą wybuchu wojny, każde 
paJJstwo pchnie przedewszyst
kiem we wroga swoją flotę po
wietrzną. Każda istota ludzka 
stanie się wówczas "objektem 
militarnym" i celem dla bomb. 

W ci'<}gu trzydziestu lat awja
c.ia stała się potężną siłą de
strukcyjną. J ej użyteczność 
handlowa jest stosunkowo sla
ba, Samolot zdaje się być stwo 
rzony w naszych czasach do 
jedncgo celu: do bombardowa
nia. Niemożliwością jest, aby 
tak dalej szło przez następne 

sto lat. Albo człowiek, albo ca
ły naród musi położyć temu 
kres. Lotnictwo winno porzucić 
drogę, jaką kroczy dotychczas 
i stać się wyłącznie handlo
wem, turystycznem i cywiliza
cyjncm. ,y przeciwnym razie 
świat zmierza ku samob6jstwu. 
:\1iejmy więc nadzieję, że za 
sto lat wszelkie samoloty wo
jenne znikną ze szlaków po
wietrznych . 

Oficer marJnarki 
ma gloS l 

Pojawiają się czerwone świa 
telka. Aparat diwiękowy o-
7,l1ajmia mi na moim posterun. 
ku dowódcy, te zbliżamy się 
do fali, która podnosi łożysko 
Atlantyk:u wzdłu! wybrzęży 

Europy. Wydaję kilka rodia-. 
zów i schodzę. 

Zamykamy prąd transmito
wany przez radjo i wprawiamy 
motory w ruch. Po kilku minu 
tach statek jest pod wodą. Kie
runek pokazuje nam kabel, za 
którym pewnie posuwamy się 
naprzód. W chodzimy w wielki 
l,anał nr. 3, który nas doprowa 
dzi do portu nr. 3, znajdujące
go się pod wzgórzami Walji. 
Tutaj wysiądą nasi pasażero
wie i tutaj wyładujemy towary 
oraz zabierzemy nowe, przezna 
czone dla Ameryki. 

Już wiele lat "temu zdano so 
bie sprawę z tego, że każdy o· 
kręt obciążony ładunkiem mU
si sir: "bronić" sam. Rzeczywi; 
ście, gdy okręty zgromadziły 
się razem, aby odeprzeć ataki 
łodzi podwodnych, pogonmlło 
to jeszcze sprawę, gdyż cel sta
\val siQ widoczniejszy. Obecnie, 
gdy tylko nasze instrumenty 
wskazują na bliskość niebez
pieczeJlstwa, zanurzamy .,ię 
pod wodę. Jesteśmy naturalr.ie 
uzbrojeni, ale nie w armaty, 
.jakich używano niegdyś; posia 
damy aparaty, wytwarzające 
promienic Z, nieszkorlliwe dla 
człowieka, ale pod wpływem 
których metale topnieją. 

Zmiany pogody nie mają dla 
nas żadneqo znaczenia. Gdy 
morze jest niespokojne, zanu
rzamy się pod wodę. Gdy jest 
piękna pogoda, ślizgamy się na 
powierzchni. _ 

Oto niebieskie światło! Wcbo 
dzimy do portu nr. il. Wyłado
wujemy 5.000 tonn przywiezio-. 
nego zboża, które natychmiast 
zosta.ie zmagazynowane w 0-
pancerzonych §.pichrzach. 
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Tainiki życia Ił.rab 
Właśnie tcraz obchodzili' my 

llroczyscle jubileusz 75-letniej 
pracy naukowej .Tean Henri 

Fabrc'a. 
Działalność tego wielkiego 

przyrodnika nie jest jeszcze do 
statecznie znana szerszym ma
som czytelników. Fabre potra
fił połf\cz~'ć talent narratorski 
z gcnjuszem obserwatora i ana
lityka. Dlalego też wyniki jego 
badań stanowią bardzo cieka
wy materjal nieLylko dla przed 
slawicieli świata nauki, lecz ró 
wnież dla lwżdego człowieka, 
1: I My j n Leresuje si(~ otaczającą 

go naturą. 
S~' n prostego wieśniakA 1'0-

dl'lIl z Prowancji, mimo olbrz~'
mich lrudno-ci materjalnych , 
FaIJrc" dzięki swej niespożytej 

l'llel'gji i wytrwałości, ukoóczył 

d wa w~'działy uniwersytetu w 
:\folllpelier: lllalematyczl1~' j 

pr7~Todnicz~'. ~iepom\'ślmi sy
illflC.la finunsowa zmusza go 
dfl przyjęcia skromnej posaLly 
nauczyciela ludowego, a późn!"j 

\\'\'ldAdowc~' licealnego w Avi
i(!lOn ie. Z tej pr~·miLywne.i ka
:'dr~' padają słowa enll1zja q~, 

i ~ \\' l<'Inego popula "yzaLora, ldó 
n' rlo"konflle umiał prz~'kt1ć u
wn!.{(: dziecięcą do swych harw
lI\'ch i dowcipnych opisów. 
T"ahrc> z czasem specjalizuje siC; 
i ohicra za dziedzin c: swych ba
d<lll ~wiat owadów. Po 40 la
l:tch rmuuncj prac~' realizuje 
.,,, t' marzenia młodQ~ci i OSlt'1 

da w cichym zakątku w Se"l
gnn\l, gdzie do kOllca życia 

)'IJlllynuujc swe (·.iekawc ekspe
rymenly. Umiera w wieku lał 

D2. Niedawno minęło właśni~ 
20 lat od jego zgonu. 

Spostrzeżenia swe zehrał i 
wydał w postaci t. zw. "vVspo
mn!eu entomologicznych" (Sou 
\'eni1's cntomologiques). 

Romain Rolland okre'la w 
tlaslępujących słowach swój 
~IOSllnek do Fabre'a: 

"Zawzięta wytrwałość jego 
genjalnych obserwacji porywa 
mnie i zachwvea narówni z ar 
c~'dziełami sztuki" 

"Souvenirs" -- to niezw.' 
kle piGkny i przejrzysty opis 
doświadczeJ'i. Fabre'a, którr 
przeprowadzał .ieszcze jako sln 
rzec SO-Ielni. Sam pisze o tern. 
fż o 10 wieczór kłuły go mocno 
()czy. a mimo to niesposób by
ło go oderwać od słoja, nalleł

niOIlego dziwacznymi "Niedź

wiadkami ILalldwedacji" (nic 
mającymi nic wspólnego z 
lIiedźwiedziem polarnym, czy 
inll~-J11, lecz raczeJ powinowate 
f.!o naszych prol.·i·cznych bn'-
11Ichów). 

Fahrc nir wzdraga się przed 
iadnymi najpolworniejszych 
kszlałlów owadami, przeciw
nie, jako jedua z różnorodnych 
posLaci sLworzell posiadaj!:! one 
dla niego swoisty urok. Sl'odki 
hadawcze, którymi się posługu 

je. są bardzo prymitywne: ot, 
poprostu jego doskonała so
rzewka OCZlla i ucho, czułe na 
delikatne dźwięki skrzydlatych 
i hezskrzydlatych bohaterów. 
Przyznaje się otwarcie szcrego 
wi entom.ologów: 

- '\Vy ćwiarlujecie zwierzę, 

a ja sŁudjujG je pod szafiro
wem sklepieniem nieba; wy 
cZylucIe z niego przedmiot 
wstrętu i litości, a ja uCZQ je 
kochać. "'y badacie 'mierć, a 
ja badam życie! 

Przeprowadza śmiałe ~ll1a lo· 
gje pomi~dzy życiem owadów 
i człowieka, obserwując przeja 
wy insLynI<1u sam ;1 "chowawc."! 
go, przygląda się zalotom i mi
łości owadów, śledzi ich życie 

rodzinne i podkreśla ich s,yoi
ste talenty. Fabre owiewa swe 
uzieła ożywczem tchnieniem 
poezji. W jego oświetleniu 

zwykły, pogardzany zbieracz 
grudek nawozu, żuk - poś,,,ię

lnik czerwony (Seol'abeno Sa· 
cer) masta do roli mistrza to· 
karskiego i to nie partacza! 

Przypatrzmy się życiu po
świętników, tej służby zdrowia 
lra \\,l1ikó,,', zanieczyszczanych 
przez zwierzęta. Ten krewny 
chrząszczy, czczony w Egipcie, 
jako s~'mbol nieśmierLelnośc:, 

jest istotką niezwykle pracowi
lą. Jego życie upływa na nieu
sLannym ruchu, a ściślej na ... 
kOllSl1l11Cji. Przyznać trzeba, ŻP. 

poświętnik nie okazuje się by
najmniej wybrednym w dobo· 
rze pokarmu: wystarcza mu 
świeża grudka gnoju, aby zu· 
spol\.Oić głód. Latem nadci~gają 

Przemówienie króla 

I 

gromady żuków, wy Lrojonych 
w gładką czarną, lub połyskujfl 
cą migotliwie szat~, uzbrojo
nych wpiłkowale lapld oraz 
ząbki zasL~pujące im niełylko 
nakrycie stołowe, lecz również 
małe, silne grabki do rozkopy 
wania grun I u. 

Poświętnik okazuje się zwy· 
kłym egoistą. Zawładnąwszy 

pokaźną grudką, nadaje jej 
zręcznie kształt foremnej ku 
leczki i popycha do norki 
Fabre, niestudzony obserwator, 
podaje opis podróży scarabeu
sza do prymitywnej jadalni, 
podróży z przeszkodami w po
staci natrętnych żuków, pragną 
eych odebrać zdobycz. 

Co to za Proudhon wpro 
wadził do obyczajó~ poświę

tników śmiały paradoks: "Wła 
SIlOŚĆ - to kradzież!"? -' za
pytuje Fahre, będąc naocznym 
świadkiem zacieklej walki, po 
której zwycięzca, jako właści
ciel (prawy czy nieprawy) spo-

. żywa z apetytem kulkę w wy-
''''. l,:opanejuorze. 

'" misternie' " ulepionym 
przez siebie domku nakszhiłt 

g 1'lls'zk i przygotowuje , pOSWlę
tnik posianie dla noworodka, 
kLóry ma 's i~ wylęgnąć ze zło
żonego' tam ' jaja.' Rozmiary 
gruszki waha.ią się od 28 - 45 
mm. Fabre podziwia mądrość 

matki - żnka,,·kll6r . LItIt- W ~i$--pc ()kl'('!>n uknzuje sil: w ol worze 
łysce szykuje poży",ie'1ie nic>· . g'l'lls7ki ,,~' z\\'olol1~' żuczel<, k tó 
lllowlęciu w postaci świeżej r~' lIpa.ia ~ic: ciepł,\'llIi promie· 
mierzw~. Jednocześnie pit'ezoło niami Słol'lca. Po krótJ;;im 
wiLy po~więtnik zape\\'nia przy 
szłej gąsienic.y doslaleczl1q 
ilość ciepła i świa lła i daj<' jej 
doskonałe warunki rozwoju. 
Fabre porównuje pracę żlll,a 

przy tworzeniu gruszki z dzia
łalnością arLysty - rzeźbiarza, 

cyzelującego swój piękny od
lew. 

Przedziwna melamorfoza gą· 
sienicy w poświętnika odby" a 
się we wnętrzu owej kszLałtnej 
gruszki. której twardą skorup
kę musi mały scarabeusz prze
bić, aby się wydosLać na wol
ność. Często grtlba ścianl,n sy
pialni nabiera 1ll0C~' żelaznego 

wału, którego nie są w stanie 
przebj.ć łapl,i w~'lrwałego po
świętnika. Wledy ów m~('zen

nik ginie po daremnych wysił

kach. Fabre przytacza, iż nieJt! 
dnokrolnic lIlal wiat żukom w~; 

dostanie się z ich leJy zapon.,o . 
cą owinięcia ich w wilgolny 
gałganek, powodujący zmit:k
ezenie skorupki. Po pewnym 
czasie rozlegał sil: oslr~' 19I'Z~'t 

- to maly więziel'l zap01l10cą 

własnej pił~- przcpiłował .. !na
ty'.' Czas 1rwania rozwoju po
świętnika z po('zwaI'ld wynosI 

21 - ao dni. '" 1;:0I1cn trgo 

":/'ck - elH.J'zit' spiesz~' o;('ar::\
I)(,usz do prac\·. To, ('O ct.~'nili 

dziadowil' i ojcowi(' - cz~·tJi i 
OlI. Bez prz~' gotol\'a\Y('zego 

przeszldJknia zr~czllellJi f.lpkll-
111 i l()cz~- 111 <11:1 kulkc: z nawozu 
i zadowolon .\· z :>1I'bi(;' pc:dzi. ty 
tln.k~{· ~i<: do s~·ta. 

\\' oświ(,tlclliu Falll'e'a życie 

owadów nabiera swoio;Lego bla 
sku. Z .iak:-] prostotą opisuje on 
zwyczaje Slllllklikó'" (HalicLus) 
- czyli cl7ikiel! pszczół. Je~o 

sposóh ujmowania lrma111 da
leki jest od zawilych w~'wo

dów uczonych. Opowiada. co 
sam .widział, np. pisze o tem, 
jak to stara, łysa bahka ~mu
klil,ów strzeże wejścia do u'a 
i podohnie, jak uparta odźwier 
ua, nie dopu:>zczn intruzów do 
wonlJrgo miodu. 
mu prz~'byszowi 

jest' sl1luldikiem . 

każąc !,,; .~tłe
Il()wie~e, Ił. 

'1 • It, I " 

FaIJre nil' ogranicza się t Y 11\0 
do jednego gatullkn oWlldów. 
Zajmują go błonko - skrzydle, 
li k lórych odkrywa silnie roz
willi(~t~, illsl~'llkt mAcierzyński 

i inne. 

Charakterystycznym dla PO
glądów Fabre'a jest fragment 
jego rozmowy z Pastcur'em. W 
oj.resie. gdy ten znakomity u
czony podróżował w okoli· 
cach A "ignonu, odwiedził ró". 
nież skromnego i nieznane~o 
.i<'szcze nauczyciela licealnego, 
F~bre'a. Pasteur w tym czasie 
interesował się zarazą jedwan
ników, szukając przeciw nIeJ 
środków zaradczych. Przybyw
szy do domu Fabre'a, poprosi! 
o pokazanie mu kokonu je
(hyabnika, gdyż nigdy go dotą,l 

. nic widział. znał go wyłącznie 
'z hazw)'. Otrzymawszy żądany • , 
kokon, począł go uważnie oglą 
dać, a następnie, przyłożywszy 

don ucho, zwrócił uwagG na 

charakterystyczny szmer, po 
chodzący z jego wnętrza. Zdu· 
miony Fabre wyjaśnił mu. iż 

prz('(] kaplicą \\'. Jerzego w 'Vindsorze do zgromadzonych ze wszystkich krajów przedstawicieli harcerstwa. 

to poczwarka daje znać c 
swem istnieniu. PasLeur dowia
duje się z kolei, że poczwarka 
.iest niezbędnym elapem przej
ściowym od liszki do motyla; 
pozatem, że każdy kokon 78 

wiera poczwarkG. 

Człowiek, który widzi rekami 
Drutii~ źg(ie Ił~nt lonrnenra 

W muzeum Rodina w Paryżu 

lJIOŻn'.l napotkać człowieka, kt6ry 
('jesz)' się w tej instytucji spccja~· 

tl,v'mi względami. Jest to ślepy, 

oprowadzany przez jednego z dCl 
'I,orców. Spędza dlugie godziny przy 
slynnych rzeźbach, które studjujo 
• lotykiern w najdrobniejszych 8ZCZ~ 
gólach. W muzeum zabrania się 

~ reguły dotykania eksponatów. 
Dla ślepego uczyniono wyjątek. 

Rene Tourneur, były bokser, 
ntieszkal 11rzez długi czas w Domu 
Inwalidów, nie zwracając niczyjej 
uwagi. Należał do wojennych kalek 

~a początku wojny wybuch grana
Ln p(J~bawił go wzroku i lewej ręki. 
WbreW przepowiedniom lekarzy 

odzyskał zdrowie i opieka społecz
na llmieścila go w Domu Jnwali 
(IGw. 

Pewnego dnia zaczął lepić z gii 

ny figurki jedynie prawą ręką . 
Ubmacywał potem ręce towarzyszy 
i modelował je z gliny, poczeru 
l'l'zys:da kolej na twarze i głowy. 
Podobieństwo rzeźb stawało się co
raz bardziej uderzającem. Zarząd 

'l.:lkladu zaprosił artystów, aby 
Qcenili prace Toul'lleura. Opiuj:\. Wl 

padła bardzo pochlebnie. Co naj 
bardziej uderzało w rzcżb:lch, to 
oddanie uietylko fizycznego podo
Qieństwa, lecz również duchowego 
<J!Jraw modelu. 

TOHrneur zapragnął studjować 

·hiela mistrzów plastyki i \ltrrynH1l 
~ezwolenie zarządu muzeum Rodina 
na zapoznawanie się z eksponatami 
j(·dyną. możliwą dla ślepeg'o drogą 

przez dotyk. Rodin przyjął go w po 
czet swoich uczniów. Otwarta obec
nie wystawa dzieł Tourneura dowo 
<hi, że należy do wybitni~j!;zycb 

{~dep.t<; w mistrza 

- Jakto? - pyla Fabre _. 
Pasteur. nie wiedzący o liszce, 
kokonie, poczwarce i przeobra
żeniach, miałby przyczynić się 

do odrodzenia .iedwabnika? 

Ten wielki eksperymentato, 
nie ",jerzy w możliwość prze· 
prowadzenia reform na podstr 
wie teorji, bez grutltown<,j zna 
jomości isloty rzeczy. 

"Przez poznanie do wirdzy'" 
- oto jego hasło, które sam 
przedewszystkiem realizował, 

pozostawiwszy cenną spuściznę 
w posLaci różnorodnych, a je 
clnak tak doskonale usystema
tyzowanych spostrzeżeń, które 
niejednemu uczonemu mogą u
łatwić badania w ciekawej kraj 
nie owadów. 
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WYMAGAJĄCY ZEBRAK RENE PUJOL :tebrak: Mój przyjaciel powiedział 

mi dzisiaj, że pan dobrodziej dał mu 
dziesięć groszy, panieważ ma tylko 
jedną nogę. 

Pan: Tak, to jest prawda. MEŻCZYZNA BEZ PRZESZlOŚCI 
Zebrak: W takim razie daj mi pan 

dwadzieścia groszy, bo ja mam dwie 
'logi ... 

MAŁY ZNAWCA 
Tadzio idzie z matką do miasta i 

po drodze widzi pana z monoklem. 
Zapytuje mamy: 

- Mamusiu, ten pan należy także 

do ubezpieczalni społecznej, prawda? 
- A po czem to poznałeś, Tadziu? 
- Dlatego, że dali mu tylko polo-

wę okularów. 

ZE SZKOŁY 
- Powinniśmy - mówi nauczyciel 

ka do dzieci - być zawsze uprzejmi 
i starać się aby codzień zrobić jakąś 
przyjemność starszym. Czy które z 
was wczoraj zrobiło wczoraj komuś 

starszmu jakąś przyjemność? 
- O, tak! - odzywa się jedno z 

dzieci. - Ja bylem wczoraj u cioci i 
\\'iem, że ciocia była bardzo szczęśli

, wa, kiedy poszedłem do domu! 

* Karolek: Dawniej koledzy, kt6rzy 
siedzieli na ławce za mną zawsze się 

wyśmiewali, że ja mam taką brudną 
u:yję. Od dziś to mi się nie przytrafi! 

- Będziesz si~ mył? 

- Nie, ale teraz siedzę na ostatniej 
ławce. 

Nauczyciel: Natura dąży we wszysf 
kiem do równowagi. Jeżeli naprzy
kład ktoś na jedno oko ne widzi, to 
za to drugie widzi o wiele lepiej. Je
hU ktoś na jedno ucbo ile słyszy, to 
drugie jest czulsze od normalnego 
Czy może mi ktoś z was jeszcze Jaki 
przykład podobny przytoczyć? 

- Jeżeli ktoś ma jedną nogę krót
uą, to drugą ma o tyle dłuhzą ... 

CENNY OOKUl\fENT 
Do pewnego miljonera, amatora 

rzadkich pism i druków, przychodzi 
mizernie wyglądający czlowieczyna i 
mówi: 

- Jeśli mi pan da zaraz dziesięć 

złotych, to pokażę panu dokument, ja 
kiego nawet za połowę swego mająt· 

ku nie mógłby pan dostać! 
Zaciekawiony miljoner daje dzie

'ięć złotych. 

Mizerny człeczyna pokazuje mu 
lwiadectwo ubóstwa. 

Wróg kobiet 

Po dojrzałym namyśle posŁa
nowił pan Bauchard stracić pa· 
mięć. 

Od czasu, jak przeszedł na e
meryturę, czuł się nieszczęśli
wy. Przedtem znał swoją żonę 
bardzo pobieżnie. Widywał ją 
tylko wieczorami i w niedziele 
i to wystarczyło w zupełności; 
charakter jego połowicy nie na
leżał bowiem do najlepszych. 

Jako żona mogła ona ucho
dzić za pozbawioną wad, ale 
brakło jej wyrozumiałości dla 
otoczenia. Musiała je ciągle wy 
chowywać. Najdrobniejsze błę
dy nie uchodziły jej bystremu 
wzrokowi. Spędzała czas na po
uczaniu, wygłaszaniu kazmi i 
doradzaniu. Gdy pan Bouchard 
był zajęty w ministerstwie, żo 
na jego musiała zadowolić sil) 
rządzeniem kanarldem lub mi El 
sza niem wszystkich ras z psem 
"Bouboule", który wysłuchiwaJ 
Jej tyrad w milczeniu, świadoll} 
tego, że wieczorem i tak dosła 
nie swoją porcję żarcia. Ale te
raz przestał pan Bouchard pra
cować. I oto spadały na jego 
pięćdziesięcioletnią głowę, co
dzień od rana do wieczor:t, nie
zliczone wymówki i pouczenia. 
do radykalnego rozwiązania 
kwest .li przez rozwód, lub sa· 
mobójstwo. Znyt słaby, by wda 
wać się w dyskusje, myślał co
raz częściej o stworzeniu dla 
siebie nowego życia. I podczas 
gdy podążając za "Bouboulem" 
szedł od latarni do latarni, po 
~tanowił stracić p"amięć. 

Poddał si~ srogiemu trenin
gowi, gdyż nie jest łatwą rze· 
czą wszystko zapomnieć. Natu
ralnie: przestać kłaniać się mle 
czarzowi i nie płacić gazecia
rzowi - to potrafi każdy. Tru 
dniej natomiast zrezygnować 
ze swych nawyczek i wykopać 
głęboką przepaść między tern, 
co było, a tern co jest. Gdy o
siągnął wreszcie, jak mu się 
zdawało, swój cel, nie powró
cił już, jak zwykle, o siódmej 
do domu. Kupił sześ'ć bułecz~k, 
podzielił . się sprawiedliwie ze 

uaD,atowany Yi. ~narakterze nocnego dozor.". do fabryki modeli dla kraw· 
~ I6w. 

swoim psem i spokojnie po
szedł naprzód. 

O ósmej był już na Placu Re 
publiki; o dziewiątej na Placu 
Opery; o dziesiątej na Placu 
Zgody. "Bouboule", którenh! 
spacer sprawiał z początku 
przyjemność, stawał się powoli 
krnąbrny. Był to młody szcze
niak i spacer prędko go zmę
czył, Co dwadzieścia kroków 
stawał i nie chciał ISC dalej. 
Ale pan ciągnął go nielitości
wie na lince, tak, że musiał 
wreszcie poddać się i iść na
przód. Także i pan Bouchard 
był zmęczony. Mimo powolne
go kroku i roztargnionego spoj 
rzenia, nikt jakoś nie zaintere
sował się jego osobą. .Musiał 
więc jakimś niezwyklym czy
nem zwrócić na siebie uwagę 
przechodniów. Pan Bouchard 
poszedł w ~órę Cham\)s - Ely
see i usiadł przed jakiemś ki
nem na chodniku. "Bouboule" 
usiadł obok niego i nie intere
sował się więcej ~wym panem. 

Zwierzęta przyzwyczaiły się 
już bowiem do ludzkiej głupo
ty. 

Po trzech minutach stał juf. 
obok nich j~IJ.,jś policjant. 

- Cóż pau tu robi? Naty"h . 
"I"lliast pro~zę wstaćl Nie tan·.o
v.nć ruchul Dalejl 

Pan BoueulJd u~mif'diI\ął 
SIE~ tylko, ale nie wstał. Po!',· 
cjant był nieustępliwy, ludzit, 
.. ta wali. "Bouboule" szczekał. 
Najwidoczniej sądzili wszyscy, 
że Bouchard jest pijany i usi
łowali postawić go na nogi. 
Ale on, ku uciesze liczniejszej 
coraz gawiedzi, usiadł spokoj
nie z powrotem. Do tłumu pod 
szedł drugi policjant i obydwaj 
zaprowadzili Boucharda do ko 
misarjatu. Tu przyjęli go urzę
dnicy bardzo grzecznie, ale stu 
nowezo. Bouchard uśmiechał 
się tylko. Nie odpowiadał je
dnak na zadawane mu pytania. 
'Vezwano wobec tego lekarza. 
ILekarz zbadał mu puls, kazał 
pokazać sobie język, podniósł 
mu powip.ki i skonstatował wy 
soce uradowany: 

- Bajeczny przypadek zani
ku pamięci. 

Zwrócił się do Bouchardtt: 
- Jak się nazywacie, dobry 

człowieku? 
- Nie wiem -" odpowie hiał 

Bouchard. 
L. Ale, ale! Niech pan po-

myśli. Gdzie pan mieszka? 
- Nie wiem. 
[Lekarz zacierał ręce: 
~ Uajecznie, bajecznie! Zu

ppłnie nienormalnyl 
Przeszukano kieszenie Bou

charda, ale nie znaleziono ża
dnych papierów. Jakiś szczegól 
nie chytry policjant odkrył je
dnak ńa obroży "Bouboula" .ia
ldeś nazwisko i adres i udał 
się na poszukiwania pani Bou
chard. 

Pani" Bouchard przybiegła, 
hez kapelusza', tak, Jak to. po
winna uczynić pełna obawy 
małżonka. 

- Julot! - krzyknęła i rzu
ciła się w stronę Botlcharda. 

"Bouboule" przywitał ją 
gwałtownie, ale Bouchard otarł 
sobIe tylko wargi. 

- Dlaczego ta pani mnie ca " 
łuje? Nie znam .;tjl 

- Julot - pani Bouchal'd 
była bliska płaczu. - Jestem 
przecież twoja kochana, mała 
żoneczka! 

Chory obejrzał ją od stóp uo 
głowy. 

- Gdybym miał małą, ko
chaną żoneczkę, nie byłaby ona 
napewno tak brzydka! 

Pani Bouchard wybuchnQła 
płaczem, a to nie upiększyło jej 
bynajmniej. 

* Przez czternaście dni wypo
czywał pan Bouchard w szpita
lu. Profesorowie robili na jego 
osobie doświadczenia na poży
tek nauki, które spowodow!lly, 
że podZielili si~ oni na dwa 
wrogie oboly. Jedni oświadczy 
li, że choroba pana Boucharda 
jest naturalnym skutkiem alko 
holizmu, inni twierdzili, że za 
jego stan jest odpowiedzialny 
wyłącznie pradziadek pana 
Boucharda. Co do jednego byli 
jednak wszyscy zgodni, miano
wicie, że choroba jest nieule
czalna. Wobec tego wypisano 
go ze szpitala i przewieziono do 
domu. Z zupełną obojętnością 
przywitał pan Bouchard .swoje 
meble, swego psa i swoJą żo· 
nę. Jajecznica i sznycel, kt6re 
otrzymał na powHalny ob:ad, 
były przyprawione łzami. Pan 
Bouchard zjadł i powiedział: 

_ Kuchnia pani jest bardzo 
marna, szanowna pani. 

Pani Bouchard rozgniewała 
się: 

- Na co ty sobie pozwa
lasz? 

'- Od kiedyż to jesteśmy 
na ty~ 

. Rozmowa urwała ;lę. Ale 
wieczorem otrzymał chory tyl
ko kluski na wodzie. Na drugi 
dziell kartoflankę. 

- Szanowna pani, - powie. 
dział pan Bouchard. - Jest pa 
ni doskonalą kucharką. \Y5\zy
stko, co pani ugotuje, jest 
wspaniałe. 

Pani Bouchard bardzo była 
łasa na komplimenty i wzru
szona otworzyła puszkę z mar
meladą. A ponieważ przez ra·. 
djo słychać było wiedeńskie 
walce, stała się czuła. 

Pan Bouehard nigdy nie był 
poetą. Niemniej jednak rozko
szował siQ nowym miodow,ym 
miesiącem, który był o WIele 
piękniej5\zy, niż pierwszy. 

Pani Bouchard nie była JUZ 

tą samą kobietą, a to tylko dla 
tego, że sądziła, iż pan Rou
chard się zmienił. 

Pani Bouchard nie sypała 
już więcej dobremi radami i 
kazaniami. Odkryła swego mę 
ża, tak, jak on ją odkrył. Nic 
im nie przeszkadzało, ponieważ 
uważali przeszłość za zapo
mnianą. Ludzie bowiem za
wsze dobrzeby ze sobą żyli, 
gdyby nie wlekli za sobą takie 
go balastu wspomnień. 

Sąsiedzi, którzy nie rozu
mieli przemiany, zaszłej w 
niej, m"ówili o pani Bouchard: 

- Nigdy nie była tak 8zez<:
śliwa i zadowolona, jak teraz, 
gdy jej mąż zwarjował! 

Nie wiedzieli wcale. jak' nar· 
<łzo mają rację-

TALłZ~fAN 

- Dlar.zego masz taki wyświechta· 
ny, zniszczony kapelusz? 

- Bo to mój talizman. 
- Co? 
- Żona mi powiedziała, że dopóki 

b~dQ chodził w tym kapeluszu, nie 
wy jdzie ze mną na miasto! 

RADA PRAKTYCZNA 
- Czy wiesz, jak się cielęcin~ za

chowuje w świeżym stanie przez całe 
miesiące czasu? 

- Nie wicm. ~Iożc na Jodzie? 
- Nic podobnego I Trzeba popro. 

stu nie zabijać cielęcia! 

IlYSKRETNA 
- Wrzuc iłaś list do skrzynki i nie 

widziałaś , że na kopercie nie bylo żad 
ncgo adrcsu '! 

- Owszem, widzi~łam , prosz~ pani, 
ale myślałam , że pani nie chce, abym 
widziała dla kogo jcst ten list. 

DOWÓD 
_. Co? ~(nie nazywasz tchórzem " 

?lInie, l\lóry odważył się na to, na co 
żaden m~żczyzna by 5iQ nie od,,",:;)'ł" 

- A coś ty zrobił? 

- Ożeniłem sil; z lobą! 

SZCZYT SU.\UENNOŚCl. 

Punktualnie o godzinie dwunastej 
w nocy ktob zatrzymał za pomocą au 
tomatyczncgo lramulca pocittg. 

Zamieszanie. Niepokój. 
Obsługa pociągu poszukuje puy · 

czyny zatrzymania. 
Do nadkonduktora melduje się pan 

1\ alasan ty. 
- To ja pociągnąłem za hamulec' 
- Pan? Dlaczego? 
- Bo jadę z córeczką, która właś · 

nie skończyła dziesięć lat. Chciałem 
dopłacić do jej biletu! 

ZWINNOŚĆ 

Wszystkim, którzy kiedykolwiek 
mieli konieczność załatwienia jakie
goś interesu na poczcie, jest wiado
me, że urz~dnicy pocztowi naletą do 
najsysl ematyczniejszych ludzi na 
świecie ... 

Na tern Ile powslała nast<;pujądl 
anegdota: 

Towarzystwo n'l letnisku zabawia. 
ło się poloy,'aniem na ślimaki. " ' i e
czorem "myśliwi" opowiadali o "ło· 

wach". 
- Ja schwytałem dwadziekia dwal 
- Ja trzydzieści I 
- .Ta tylko dziesięć ... 
- A ja - dorzuca pan Stempelek 

IIrz~dllik pocitowy - złapałem dwa. 
Tu mam jednego - pokazuje swą ::do 
bycz. 

- A drugi' 
- Drugi mi uciekl .. 

OSZCZĘDNA ŻONA 

- Dlaczego odprawiłaś kuchark~~ 

Przecież to żadna oszczędność, bo po 
sługaczka kosztuje to samo. 

- Ale nie wyobrażasz sobie, ile 
oszczędzam na jedzeniu od czasu, 
gdy sarna gotuję. Mój mąż nie je te· 
raz ani polowy tego, co przedtem. 

Ofiara zawodu 

'Lekarz: Co się stało z tym lermo 
me!rem? 

Żona pacjenta: Panie doktorze, 
mój mąż tak zawsze robI... pr.~\I .i(' 
w hucie szklanej, 



REW)A 

p AWDZIWY TARZAN 
Film, który staje s;e rzeczJlwislościa 

Powieści i filmy o Tal'Zanic, 
cLłowicku - micszkallcu dzie
wiczej l)l1szcz~' , zostaly,.pobi
te" przez młodego Rubena Mar
roquina, którego prawdziwego 
nazwiska nikt nie zna i którego 
wieku nie można dokładnie u
stalić. Jest to chłopiec (lekarze 
oceniają jego wiek na 7 do 8 
lat), nic wic, skąd pochodzi, 
kim byli jego rodzice, wie tyl
ko, że zawsze mieszkał i żyl w 
dziewiczym lesie. Dziś jest ucz
niem szkoł:-' powszechnej w 
San Salvador, umie juz mówi(; 
)0 hiszp'ańsku i jest na najlep . 
~zej drodze, aby stać się normaI 
nym europejczykiem. Ale hi
'lOl'ja jego pozostanie dzika i 

romanlyczna, przytem jest ona 
bezspOI'nie pl'awdziwa, 
waz wszystkie fakty 
sprawdzone. 

ponie· 
został~-

Salvador posiada jeszcze wieI 
kie, prawie niezbadane, tereny 
dziewiczej puszczy, w klóre.i 
oprócz nielicznych tuziemców, 
resztek wielkich szczepów indyj 
sl:;ich, mfeszkają tylko ,zwierze:· 
la: .iagu nr,:, I',y)' górskie, dzikie 
kol~' l bardzo wiele małp. t: brze 

~ll jedllP j z t~'ch puszcz żyje orl 
wielu lat biał~' kolonizator Don 
Francisco Jayier w swej hacjen 
dzie. Utrzymuje on stosunki wy 
h1clllie z tuziemcami, . pozosta· 
.i'jC 7. nimi w zażyłej przyjaźni 
P('wj~n indjanin opowiedział 
mu, że w d:i.un~li żyje jakieś la

jemnicze stworzenie ludzkie, 
zhlii:a siG czasumi (lu namiotów 
illd~-j!>kich, ale nalychmiast Hcie 

Don Francisco niebardzo wie mu zbliżać się do siebie, w ża

rzył tym opowiadaniom, pewne de.n sposób nie chciał włożyć 

go dnia jednak odkrył w czasie żadnego ubrania, nie j8.dł rów
polowania ślady stóp i wobec nież gotowanych potraw, lecz 
tego udał się w towarzystwie tylko surowe owoce. Spał tylko 
paru przyj~ciół na ,poszukiwa- pod gołem niebem, albo w tra
nie tajemniczej istoty. Po dzie- ' wie· albo na drzewie; nie można 
sięciodniowem tropieniu ;,zwie-" 'leż było z nim' się porozumieć. ' 

. rzyny'(' -odnaleźli istotę ludzką, Wobec tego Don Francisco po 
która siedziała na drzewie i na jechał z nim do dyrekcji policji 
widok zbliżających się wydała w Salvador; władze początkowo 
okrzyk, podobny do ryku dzi· daremnie usiłowały ustalić iden 
kich zwierząt, usiłując zbiec. tyczność chłopca. Nie udało się 
Rozpoczęła' się gwałtowna po- zupełnie wpaś~ na trop rodzi~ 
goI'i i wreszCie udało się zbiega ców dziecka_ Nadano chłopcu 
schwycić na lasso; był to chłop- nazwisko· Roben Marroquin -
czyk 6 czy 7-letni, zupełnie na· było to nazwisko zupełnIe przy 
gi, z długiemi, spadającemi na padkowe - i posłano go do in· 
plecy włosami, z paznokciami stytutu wychowawczego prof. 
u rąk i nóg na kształt szponów Ramirez Chule, jednego z naj
i silnie rozwiniętych mięśniach lepszych pedagogów kraju. 
rąk i nóg. Tu powstały początkowo 

nowe wielkie trudności. Tarzan 
. Początkowo nie można się by 

lo zorjentować, czy ten młody ,w dalszym ciągu nie chciał jeść 
dzikus, który nie znał an( jedne nic innego, oprócz surowych 0-
go ludzkiego słowa~ I i~~ wyda. woców i jeśli ich nie dostawał, 
wał z s,iebie jedynie zwi.erzęce to najz\vyczajniej kradł je. Bał 
dźwięki, wogóle jest białym. Je się zamkniętego pokoju, siedział 
go skóra była ciemna od opalt'- cały dzień i noc pod golem' riię
nizny i brudu. Don Francisco bem; nie ,mógł się zgodzić z in
zabrał go początkowo do swego nymi uczniami, których zwykle 

atakował WŚl'ód gwałtownego 
domu i umył go, przyczem mlo· 
dy Tarzan bronił się gwałtow- ryku, a ponieważ był niezwykle 

silny, więc zawsze odnosił z.wy· 
nie., Kiedy, brud z,ostał zmyty, 
można było stwierdzić z całą pew cięstwo. Kiedy jednak pewnego 

razu' przy ataku poważnie zra-
116ki.ą, że jest to jhiecko białych 
rodziców nil jednego z 'kolegów, prof. 

Cbule chwycił kiJ i porządnie 

Don Fran-cisco mial poc7.ąlko 
wo zamiar zatrzymać u sieblp 
ehlop,ca i wycho~\'ywać go', uh' 
zadanie to ok~:tzalo się zbyt trud
ne; Tarzan nie pozwalał niko· 

zbił "Tarzana". Od tego dnia 
chłopiec stał się spokojniejszy i 
gdy proC. Chulc chiał czegoś do 
piąć, to wystarqało mu poka
zać kij, aby Tarzan stał się po-

.\ 

słuszny. Powoli przyzw1'c.zaił' 

się do jedzenia ciepłej stra,vy, 
aczkol\viek po zje'dzefllu lakiej 
potrawy poraz pierwszy, rozcho 
rował się na parę dni. 

Poznanie mowy ludzkiej na
stąpiło również przypadkowo. 
Pewnego dnia prof. Chule obja~ 
niał swym wycl10\Vankom na mo 
delu istotę telefonu. Tarzan sIu 
chał z naprężoną uwagą; nagl~ 
zerwał się, podszedł do modelu, 
na~ladował dokładnie wszyst
kie ruchy profesora zaczął 

również powtarzać słowa, wy
powiedziane przez nauczyciela, 
początkowo zacinająC się tro
chę, a potem coraz płynniej. 
Od owego dnia z dzikusa stał 

się cywilizowanym białym chlop 
cem o niezwykle szybkiej zdol
ności pojmowania, obdaTZonym 
nieprzeciętną zręcznością i siłą 

Coprawda o swej dawnej prze
szłości niewiele sobie może przy 
pomnieć i nie wie do dziś dnia, 
jak dostał się do puszczy i kim 
btli jego rodzice. Jego najwcześ 
riiejszemi wspomnieniami są za .. 
bawy z małpami. 

Dziś ~Iarro~luin jest sensacją 
Salyadoru. Fotografuje się go i 
przeprowadza z nim wywiady, a 
profesor ChuIe, jego wychowaw 
ca, pisze książkę o przeżyciach 
Tarzana, który jako male dziec
J,o zosłał wydany na lup wszyst · 
kich niehezpieczellstw puszczy 
dziewiczej i jnk dzikie zwierz~ 
mllsial walczyć o swą egzysten

cje:. 

Cal'los Cabrera. 

e;~ 11 

1. Strzał honorowy, oddany pnez gen. 
Hydza - Srnigłego na kobiecych zawo· 
dach slrzeleckich w 'Varszawie. -
2. Zdj~cie nasze przedslawia Ludwika 
Spirosa, greka, zwycięzcę w biegu ma· 
ratońskim na I olimpjadzie w Att' 

llach w 1896 roku. ka, gdy zobaczY człowieka. 

~~~~~~.~.!!~~~~~~!!~.~~~~~~ana~~"~L~.~i~4~"~~~~~~~=l:"~:~=:'''~~~'~~~:~::~~~~~~~!!~~~!!!!!!!!~!!~~!!~~~!!~!!~!!~!!~!!~~!!~~~~~~ 

LUDWIK ANTON 

Manja prześladow(za 
Profesor Sommerhoff, słyn 

11)' neurolog i psychjatra popa 
trzył badawczo !la pacjcnta po 
przez okulary. 

'-- Jakie objawy i cierpif'n in 
chorobowe... panie ... - hl Je 
karz spojrzał do leżącej ]1l'zf'd 
uim ksiąr.ki i llzupetnil --:- pa
nie Meixncr. 

Pacjcnl, li(~z,tc~r $obil' lat (1-

kolo trzydzieści pi<:(: i wyglą 
dający źIP, mimo dobrze skro
jonego ubrania. potoczył nic
spokojnclll, llcrwowem spojrze 
niem, a polem powiedział ci
cho: 

_ Panie profesorze, prz':l. 
cały czas czuj~, że mnie ldo~ 
ściga, prześladuje ... 

- Ach tak ... ? Hm ... hm ... 
mruknął profesor, a pan 1\l l'i
Xller miał uczucie, jakgdyb:-' l" 
wiedzial eoś hłahego i bezs I

sownf'go. 
- N'apl'<1wdl;', panie profe!-() 

rzc... Takie wrażenie odnos " 
stale ... - dodaJ: pacjent. chc' 
wzmocnić wiar~ w przed ch ' 
lą wypowiedziane , słewa. 

- No rlohrze - rzekł P' 
chwili profesor -- jakkoh\ 1('1 

brzmi 1:0 niewiar~-godnie. to .i t' 
dnak jest możliwe. 7\n w~7 ('lki 
wypadek cłlcillłhym pa\li1 do 
kładnie zbadat', Prosz(:, 'niecll 
pan sil: rozbierze ... 

Gdy badanie zostało przepl'o 
wadzone najslIruiellniej do kOI1 

ca, prof. SOl1lmerhoff wpisał do 
t.siążki djagnózc;: 

"P_ l\feix,ncr paranoia i chro 
'liczny alkoho1i7.m". 

_ 'n'J11s1d wvoadek _ rzekł 

gdy pacjent siedział już na
przeciw niego, ubrany i- niceo 
spokojniejszy - nic ,iest wcale 
czeinś lladzwyczajnem i, nic
zwykłem. A przedewszystkiem 
chciałbym pana uspokoić, że 
nikt palla nie ściga i nie . prze
qadujc, jak to pan sobie wyo
hraża. Chodzi .tu o typową ma
IljQ przćślado\Yczą, wyv\'oJan'l 
przez ... - Teraz nastąpiło dłuż
sze wyjaśnienie popularno
naukowe.któremu pacjent przy 
słuchiwał się z wielkiem zain
leresowaniem, jakkolwiek w 
oczacll jego wyczytac było mo
żna pe,,,ną dozG niewiary. 

- Jeśli pan zechce ściśle "ie: 
zastosować do moich rad 'i hy{o 
mi bezwzględnie POSłUSZłl~,n). 
lo nie wątpj~, że uda mi sic: 
uwolnić pana od P311ski(j 1)1:1 

llji prześladowczej IW\\ lp
dział profesor na poi('gnani ,' 
podając l\leixncrowi ręJ'I> 

* \y lr7.'~' dni potem pl jawił 
'dr. pan ~reixner znowu. z OZ11"\ 
kami llajwyższrgo wzhurzenia 
.- w porze gdy pro!'. Som mer
ho('f przyjmował pacjentów. 
\Y~'glądał jeszcze gorzej, niż 
poprzednio i był jeszcze silniej 
przygnębiony. 

- Panie profesorze - szep 
fal zwidocznem przerazenie\1l. 

Niema najmniejszej wątpI i 
wości, że jestem ścigany. Tal< 
,wst. jeslem śeigany. Błagam pa 
na, hy mi pan zechciał pomó~. 
Nie mogę tego znosić dłużej ... 
.......: lu pacjent padł na fotcl i u
krył twarz w dłoniach-

I~ekarz wsłał i położył mu 1 n 
jąco rękę na' ramieniu, poczem 

, zaprowadził Meixnera do oknn 
Przed ich oczami rozciągała si t: 
ulica, sze'roka, piękna i spnkoj
na. ldalel~a sł,\' chać było nie 
zbyt głośny halas z głównej ar· 
terji komunikacyjnej. 

- Czy nie widzi pan? - m{J- . 

wił dr. SOll1l1lcrłloff spokojnym, 
łagodnym głoscm - jak zupeł
nie nieuzasadniona jest pall~kH 
trwoga. Kto miałby pana ści
gaĆ" i prześladować? Jaki cel 
Illiałob~' to'? Z jakic,i pr?)"czyn\' 
miałoby to się dziać? T co mo · 
globy panu grozić wtem pięk. 
nem spokojnem mieście? 

Gdy dr. SOllunerhoff prZel11 ~l
wiał łak ' uspakajająco do swe
go pacjenta, wzrok jego padł 
na przeciwległą. strol1Q ulky, 
gdzie ujrzał człowieka w ptaSi" 
q:u gabardi n.owym i zielonawo 
żółtawym l{ape'luszu. CzłowiC'k 
ten zwolna przechadzał się P(I 

chodniku, jakgdyby nU kog()~ 
czekał.. ; 

Pacjenta udało sic: profesoro
wi ",kOtlCU uspokoić. Gdy ~leix 
ner począł zachowywac się nur 
maTnie, dr. SommerhoH poże
gnał go. pobraw~",,' nr](dl hono-

, rarjum. 
Ale już naslępnego dnia :'IIcix 

ner pojawił się znowu. Był jesz 
cze bardziej wzbmzony 1 zroz
paczony, a wyglądał. jak gdyby 
hył cieniem samego siebie. Le
karz usiłował znowu wywrzeć 
swój kojący wpływ. 

- Nie można doprowadzar 
'iię do takiego sta.nu - mówi ł' 
- to pana zniszczy zupełnie.·-
'Iusi pan postarać się o opano
wanie pallskiej wyobraźni" któ 
1'a widzi chorobliwe zjawy i ma 
n.iaki. Musi pan sobie powie·' 
dzieć to i uwierzyć, że pan jest 

ehory i uic więcej. Trzeba " 
sobie wzmocnić poezucie rze· 
czywistości, która przecież nic 
jest groźna, a wledy zapanu,il" 
pan nad nonsensownem ucza 
cieru IGku. klórego nic n1e U7' 

saclnia. 
Jednakże pan Meixner n ie 

chciał się tym razem lak la lwp 
uspokoić. 

_ Błagam pana, panie pro · 
fesorze; ratuj muie pan! - wu 
łał. '- Nie mogę tego dłużej 
znosić! Ja oszaleję! 

Profesor S01l1l11erhoff WZl'1 1 

szył rumionami, poczem cho· 
dził dlugo po swym pokoju Ol" 

d~·nacy.inym tam i z powrote m 
gdy tymczasem :'IIeixner skulo 
nv tkwił w fotelu. 

--- Musi pan uzbroić si(: w 
cierpli wość -powiedżiał WI,Oll
cn profesor do pacjenta. - Me 
dycyna może wprawdzie leczyć 
ale nie może zdziałać cudów, 

VY swej przechadzce doszedł 
do okna , zatrzymał się tam i 
mówił Llalej: 

- To, co pan wyrządził swe 
mu ciału przez - profesor Si':U

kat jakiegoś popularnego okre
ślenia - p'zez wieloletn·ie za
niedbanie, p,rzez niezdrow} j 
wysoce l1icrqzsądl)y tryh życia, ' 
to się nie da ... - w Lej samej 
chwili zamilkł, gdyż po prze ~iw 
nej stronie u!icy. zauważył, ci ,), 
kładnie tego sA'uego, co wtzo· 
• aj osobnika , w gab~lrdillow\ "l 

płaSZI...Zil i żólhnyo z:elol"lyl\l 
kapelu,wu, klóry , PO\' oH pn : 
chadzał się ta ' l i z powrotem .. 
- to się nic da naprawić tak 
odrazu. w pq:cciągu kilku dni .. 
Przeciez pan to sam rozum i.'.: ... 
Pan nie jest dzieckiem, panie 
\feixner, lecz mę~czyznq ... ~i;
nym i energicznym mężczyzną .. 
Proszę, żeby pan siQ uspokoił 

i przyszedł do mnie jutro ... 
Natychmiast po opuszczeni:J 

pokoju przez Meixnera, profe· 
SOl' Sonllllerhoff pośpieszył de 
Il;;,na. C7Jowiek w płaszczu ga

bardinowym zbliżał się właśnie, 
odbywając swą wędrówkę, a 
gdy :'Ileixner po , clwuch minu 
tach wyszedł z bramy, poszecll 
za nim ostrożnie, w odległości 
trzydziestu la-oków. 

Gdy na drugi dzień pacjent 
slawił się () oznaczonej god:~i
nie, profesor przywitał go spoj 
rzenieJll pewnej sympatji i 
rzekł hez szerszych wstępów: 

.- Ohawiam się, że co do pa
na postawiłem fałszywą djagno 
Zp'. Mianowicie w międzyczasi(' 
miałem istotnie sposobność 
st wierdzić. że pan jest ścigany, 
że pana ktoś prześladuje ... 

Pan Meixner od~tchnąl z n 
czuciem ulgi. 

- A 'więc widzi pan tera", 
panie profesorze, że jednak mo 
je wrażenia nie myliły mnie,
~ ie skarżyłem sk panu ])CZpot1 
stn wnie. 

- Tak jest ~ odparł lekan. 
- OkaZl1je si~. że pan miał ra, 
cję. Jest pan , istotnie ścigany, 
w każdym razie śledzony ... -
:) przyszedłszy z pacjenl~m do 
olUla rzekł. wsknując na dru · 
gą slronę ulicy - widzi pall te
go palla w gabardinowym płas~ 
ezu, lUlll po drugiej stronic n· 
lic, ? TC'll w "tym zielono - ż61· 
l~'lll Jwpphl sn; ... On pml.~ ślf!
<łzi. .Ja 10 ... 

P,11l ?tTC'i .· ner odwr6cił sif~ 
wściekh' i rozczarowany. 

- N'onsens po'wicdzi<ll 
gwałlownie. - To jest właśnie 
deL-ekiyw prywat))\'. klórego WY 

na.illłclll, ah~' rllnie chronił 
przed la111l~·m. prawdziwym 
J1rzcśladowc~ ... '· 



/ 
(Ciąg dalszy). 4) 

- Przyszedł jakiś pan, który pragnie z panem 
mówić - zwrócił się do de la Roche'a i podał mu wi 
zytówkę. "PerikIes Milierakis - Antyki - Boulevard 
St. Germain 31 H. 

- Poproś. 
- \Y jakiej sprawie·zostałem wezwany? - odra· 

zu zapytał grek przy wejściu. - Już mieszkam w Pa 
ryżu 25 lat i nie zetknąłem się bliżej z policją. 

- Chcielibyśmy dowiedzieć się, niektórych szcze 
gółów o panu - odpowiedział de la Roche. - Im prę
dzej i szczerzej pan odpowie, tem prędzej będzie pan 
wolny. Jakie stosunki pana łączyły z Odette 
Queval? 

- Byłem z nią kiedyś zaprzyjaźniony, ale od pół 
roku nie spotykaliśmy się. Nie rozeszliśmy się wrogo, 
poprostu postanowiliśmy zerwać. 

- \Yłaściwie kto z kim zerwał? 
- Prawdę powiedziawszy, ona ze mną. Nie 

chciałbym źle o zmarłej mówić, ale była bardzo wy
magająca. Chociaż jestem człowiekiem zamożnym, 
jednak nic mogłem pokryć wszystkich ekstrawagan , 
cji tej pani. 

- Czy pani Queval żądała od pana pieniędzy? 
- zapylał Rostand. 

- Nie rozumiem właściwie ... 
- A może po iadała jakicś listy od pana i żąda-

ła za nie picniGdzy? 
- • -ie, nie. ::\igdy - odparł grek z podstępnym 

uśmiechem. :\'igdy listu żadnego nie pisałem. Poco na
rażać się na późnicjsze ewentualne represje? 

- Mówi pan, że pani Queval nie widział pan od 
pół roku. A może panu wiadomo , kto był następcą 
pana? 

- To mnie nigdy nie interesowało. Stosunki 
między nami były przerwane i to mi wystarczało. 

- Gdzie pan był przedwczoraj wieczorem? -, 
zapytał Rostand. 

Antykwarjusz uśmiechnął się i odpowiedział: 
- Byłem u pewnej damy, w której towarzystwie 

często bywam. Pragnąłbym jej nazwiska nie wymie
niać, gdyby panowie mogli się z tem zgodzić ... Nie bę
dę mógł również niczego powiedzieć o zbrodni, ~o nic 
nie wiem, ale gdyby zaszła potrzeba powtornego 
przesłuchania mnie, to będę w każdej chwili do dy
spozycji. 

- Chwilowo nazwisko tej damy nie jest nam po
trzebne. Gdyby okazało się inaczej, wtedy pana wez
wiemy - odpowiedział de la Roche i zwolnił 
ś, 'iadka. _ _ _ __..___ 

- Zdaje się, że antykami tylko handluje, ale 
w stosunku do kobiet ma inny gust - wtrącił Ro
stand. 

- Wracając do Rene Laponte - wtrącił komi
sarz Delaunay -- mam wrażenie, że się posuniemy 
naprzód, gdy jego zbadamy. To jest jedyny jasny 
punkt w tej całej sprawie. . 

- Pewno, że Laponte musi być odnaleZIOny. 
Prócz tego musimy tego dr. Brilla odnaleźć. TPra~n~ 
się również rozmówić z hrabiną Rumillac. o Jest 
to najważniejsze, co stać się musi - odpowiedzial 
de la Roche. 

- Doktora Brilla ja odszukam i jeszcze dziś mu 
zlożą wizytę - podjął się Rostand. 

- Bardzo dobrze - rzekł de la Roche. - I zate
lefonuj do mnie potem. Jestem ciekaw, co załatwisz. 

Pożegnaliśmy się i każdy poszedł w swoją słro-
'l.ę· 

VI. Badania 
Siedzieliśmy przy obiedzie w restauracji, gdy 

Rostand zapytał: 
- Jak ci się podobają dotychczasowe przesłu

chania? 
- Nie mogę w tej sprawIe zabrać głosu -- bo 

niewiele rozumiem z tych rzeczy. Ale jeśli pytasz, to 
chcę ci otwarcie powiedzieć. Mam wrażenie, że jesz
cze się niczego nie dowiedzieliście. Przesłuchano 
wprawdzie rozmaitych adoratorów Odette Queval, 
ale ci bardzo mało wnieśli do sprawy. Delaunay do
maga się aresztowania Rene taponte, przypuszcza 
bowiem, że ten notoryczny przestępca dokonał zbrod-
ni. A co ty myślisz? _ _ 

- To jest pogląd Delaunay, a nie mój, jak ci 
wiadomo. Znasz mnie i rozumiesz, że dlatego nie 
sprzeczam się z Delaunay'em, bo nie pragnę 'uszczerb
ku w jego powodzeniu. Mój pogląd na tę zbrodnię 
jest Zlip~łnie inny od poglądu komisarza. Nie popeł
nił tej zbrodni fachowiec, jak się wszystko wydaje, 
a zabił ty~ razem człowiek rozsadnY. który dłu.ao 
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zajmował się przygotowaniami do tego czynu. Dlacze 
go rozwijam ten pogląd? Pamiętasz, że odrazu nie 
uwierzyłem w rabunek, bo ten nieład zbytnio rzueał 
się w oczy. Przypuszczam, że zbrodniarz celowo sta
rał się, aby nieład zainscenizować. 

- Ale ta szkatuła do klejnotów została podobno 
rozbita przez zawodowego przestępcę - próbowa, 
łem go przekonać. 

- Naturalnie, ale czyż niemożliwem jest, że tego 
samego dnia, gdy miał miejsce nieszczęśliwy wypa
dek, inny ją okradł? 

Byłem zaskoczony odpowiedzią. 
- ;Więc przypuszczasz, że tego dnia aż dwaj 

złoczyńcy tam byli? 
- Właśnie to chcę powiedzieć. Brzmi to może 

nieprawdopodobnie. Najgorsze jest, że sam jeszcze 
nie rozumiem, jak weszli i wyszli i jak się spotkali. 
bo o pomocniku chyba nie może być mowy. 

- Dlaczego nie? Może morderca zabrał włamy
wacza. 

- To byłoby głupie. Wedłng mojego przypu, 
szczenia nie miał tu miejsca żaden mord rabunkowy. 
Odette Queval została zabita z zazdrości lub innych 
tego rodzaju pobudek. \V każdym razie sprawa ser
cowa. I morderca zabrałby ze obą świadka? O, nicI 
To byłoby nierozsądne. 

- ~Iuszę przyznać, że nie rozumiem tej trorji. 
\Yszystko mi się jeszcze więcej wikła - odpowiedzia
łem strapiony. 

- .Jeszcze trochę poczekamy, a wLedy ci dowio
dę, że mam rację - odpowiedział ze śmiechem Ro
stand. - Teraz chodźmy do domu wypocząć nale
życie, a potem złożymy wizytę panu dr. Brill. Chciai:, 
bym go poznać, chociaż już słyszałem o nim. 

- A co o nim mówiono? 
- Semblat twierdzi, że to szarlatan. Maro leczy 

medykamen tami, stosuje natomiast metodę psycho
analizy i pobiera wprost bajońskie sumy od swoich 
bogatych pacjentów. Jest równie dobrym kupcem. jak 
lekarzem. Poznasz go zresztą. 

-------------------
Około godziny 6-ej popołudniu pojechaliśmy do 

dr. Brilla na ul. Kleber. Nietrudno było odnaleźć 
adres tego modnego lekarza. Dr. Brill zajmował ksią· 
żęce mieszkanie w pałacowym domu. Pokój, do któ
rego wprowadził nas lokaj w liberji, był raczej po
dobny do muzeum, aniżeli do poczekalni. Prócz nas 
nikt nie czekał. Po paru minutach poprosił nas do· 
któr chłodnym i formalnym ruchem ręki do swoje
go gabinetu. Był to 45-letni mężczyzna o bladej twa
rzy z czarną brodą i gęsto zarośniętemi brwiami. No
sił czarny dobrze skrojony garnitur. 

- Nie przyszliśmy po poradę lekarską - wytło
maczył Rostand. 

- A w jakiej sprawie? - zapytał doktór 'dość 
nieprzyjaźnie, patrząc n::\ Rostanda. 

- W sprawie śledztwa policyjnego - odpowie
dział Ro~tand. - Proszę, oto legitymacja! 

- Nie mam ani ochoty ani czasu z panami z po
licji pertraktować. Zresztą nie wiem, o jakie wyjaś
nienia chodzi. 

- Jeżeli pan nie ma czasu odpowiadać na moje 
pytania, będę zmuszony poprosić pana do prefektu
ry, co okazałoby się mniej miłe - odpowiedział H{/

stand, zwracając się ku wyjściu. 
- Jeżeli już panowie przyszli, to proszę pytać -

wtrącił doktór z wymuszoną grzecznością. - Ale mo
żliwie jaknajprędzej. 

- Czy znał pan Odette Queval, którą zamordo
wano przed kilku dniami? - zapytał Rostand. _ 
I czy mógłby pan nam służyć jakiemiś informacjami? 

- Niestety nie mogę - odpowiedział dr. Brill 
z trudem. - Zdziwiony jestem tą propozycją. 

- ~Viadomo, że pan znał p. Odette Queval i dla
tego moja propozycja nie powinna wydawać się panu 
tak bardzo dziwna - rzekł Rostand. - Ale jakie sto
sunki łączyły pana z p. Odette Queval? 

Blada twarz dr. Brilla jeszcze bardziej pohla· 
dła. ~Vidać było, te z trudem hamował się, by nie 
rzucić brutalne.i odpowiedzi. Jednak odpowiedział 
z pozornym spokojem: 

- Mój stosunek do p. Odette Queval był czysto 
lekarski. Byłem lekarzem nieszczęśliwej i nic więcej. 

- Wiem, że często zasięgała p. Queval u pana 
porad .lekarskich, chociaż nic jej nie dolegało - od
powiedział Rostand. 

- Nie poczuwam się do obowiązku wyjaśniania 
moich tajemnic lekarskich - rzekł dr. Brill głosem 
rozdrażnionym - i wypraszam sobie tego rodzaju 
pytania. 

- Proszę się nie 'rlenerwować, panie doktorze, 
i proszł zrozumieć, te nie pytam p'an& cUa mP.Jej 

ciekawości, ale z obowiązku - odparł Rostand. 
- Mam czas ograniczony, proszę się więc po

spieszyć. 

- Pytam pana jeszcze raz, czy poza badaniem 
spotykał się pan z panią Queval? 

- A ja jeszcze raz odpowiadam, że takiego wy. 
padku nie było. ' 

- A więc ostatnie pytanie: Gdzie pan był dnia 
3 marca wieczorem? 

Udany spokój doktora zniknął nagle. Z krzy
kiem i pięściami rzucił się na Rostanda: 

- Precz, wynoś się pan, bo ... Precz! 
- Chodź prędzej - ironicznie odezwał się do 

mnie Rostand - bo pan doktór zbytnio się zdener
wował. - Dziękuje panu, panie doktorze. 

Na schodach Rostand wybuchnął śmiechem. 
- Ladne przedstawienie, co? Jak ci się ten hi

steryczny głupiec podobał. Ale bądź spokojny. Nie
długo potrwa a przeprosi nas. Znam ten gatunek lu
dzi; za ich postępowanie nie można ręczyć. Teraz 
pomówię telefonicznie z de la Roche'm. Zdam mu 
sprawę z tej wizyty. 

Niedługo trwała ta rozmowa. 
- Prędko taksówkę - naglił Rostand. - Musi

my spieszyć do prefektury. Znajduje się tam jeszcze 
jeden wielbicielOdette Queval, hr. Rumilhac. 

, \V taksówce powiedział mi Rostand, że hr. Ru
milhac zgło ił się dobrowolnie. Zaledwie przestąpiliś
my próg gabinetu de la Roche'a, urzędnik zameldo
wał hrabiego. Hrabia Filip Rumilhac robił wrażenie 
stuprocentowego arystokraty. MTysoki, szczupły. Po
stawą zdradzał oficera. Mówił pięknie i robił na nas 
z minuty na minutę coraz sympatyczniejsze wrałe
nie. 

- Nie czekałem, aż panowie mnie wezwą, 1_ 
sam przybyłem, bo rozumiem, jak bardzo cenne III 
moje zeznania. Proszę tylko najpierw powiedzieć mi; 
kto są ci panowie? - zapytał wskazując na nas. 

- To są moi najbliżsi współpracownicy _ .,_ 
powiedział de la Roche i przedstawił nas. - M' 
pan być zupełnie spokojny co do tej wizyty. To, 
się dzieje w tych czterech ścianach na światlo dzien
ne nie wyjdzie. 

- Jest mi niewymownie przykro przed panami 
zeznawać. To będzie raczej spowiedi. Poeiesza mnie 
tylko to, że pisma będą milczały. Czy mogę być pe
wien tego? 

- ,W, tej chwili nie mam potrzeby zdradzić pań
skiego nazwiska przed opinją publiczną. I obiecuję 
nadal zadość uczynić prośbie pana, o ile to tylko 
będzie możliwe - odpowiedział de la Roche. 

- Uprzejmie dziękuję za tę grzeczność. Jestem 
do usług i dyspozycji panów. 

- Niewiele pytań mamy chwilowo dla pana. 
Interesuje mnie tylko bardzo, co pan robił tego wie
czora, który pan spędził z p. Queval, a który był dla 
piej ostatni? 

- Około godziny 19-ej wstąpiłem po p. Queval 
Pojechaliśmy do restauracji, aby coś przekąsić, a po
tem do teatru Edwarda VII. Po teatrze miałem ocho
tę pójść do lokalu, ale p. Queval odmówiła, wobec 
czego odwiozłem ją do domu. Zostałem u niej z pół 
godziny. 

- Czy nie zwróciło pańskiej uwagi zachowanie 
się pani Queval? 

- -Nie. Była w dobrym humorze. Trochę tylko 
była zmęczona, nie miała więc ochoty pójść na dan
cing. Uważałem to za naturalne. 

- A czy pan niczego nie zauważył w mieszka
niu? 
, - Nie. Drzwi były, jak zwykle, zamknięte. 
A w mieszkaniu niczego nie zauważyłem. 

- Gdy pan czekał na taksówkę, doszły nagle 
usru pana straszne krzyki. Co właściwie wołała pa
ni Queval? 

- Dwa razy zawolała "Pomocy"l Ja i telefonista 
byliśmy ogromnie przerażeni. Pobiegliśmy do drzwi. 
Pukaliśmy i dzwoniliśmy. Przez parę chwil było spo
kojnie, a potem usłyszeliśmy głos p. Queval: "Nic się 
nie stało. Idź spokojnie do domu". ;Wiedziałem 
o tem, że dręczą ją często koszmarne sny, więc uspo
koiłem się. To jest wszystko. 

- Dlaczego pan przypuszczał, że pani Queval 
śni, jeśli przed kilku chwilami była jeszcze ubrana 
i przyjmowała pana? - zapytał Rostand. - Przecie! 
to wprost niemotliwe, aby w tak krótkim czasie zdą. 
żyła się rozebrać i zasnąć. 
, ---: Owszem, byłoby to niemożliwe, ale p. Queval 
była bardzo z m_ęcz ona. Przebrała się więc i uła!yła 
wygodnie na kanapie, gdzie mogła zasnąć. 

- Chwilowo st'arczy. tWięeej pytań nie mam _ 
powiedział de la Roent. - Ale proszę być zawsze dCl 
nane,_dppo1YJeji. _ gdyiDy 1'I.wa potftel)a. 

, ' .. 




