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Przłjś(i~ Ob( ( r~lów ,woitlilng~h·- iglko PO uprzed-
nim porozlIDłił!uiu Wf dlrodz~ dgplolDiłlg«:zne-, 

BEnLtN, t8 .fyemta. (pAT.) - Niemieckie bIuro infonnacy!nc (lo
nosi: Po uchyleniu sprawy nadzoru nad liOmunikacją wodną Hzcszy, usła
loną '" traki acie wersalskim. pnEJŚCm OBCYCH Oi{RĘTOW WO.J EN
NYCIJ J~nZEZ KANAL KILO.sSKI BĘDZIE DOZWOLONE Wn~ĄCZNIE 
PO VI'IłZEUNIl\1 POIłOZU~nENrV W DIlODZE DYI'LO.llATYCZNE.J. 

LONDYN, 10 słyeznła. (pAT.) - Oficjalnego I)()twicrdzcnia zamlmlę
da kanału KlluilslLlcgo Jcazca tu nie owymłlD.o. Ucul!!r donosi, że jcśH Da-

wel windomuść la zostanie połwt ... rdzDila, to wlaśchvie sytuacja dotyclieza
sowa nic ulegnie zmIanIe, gdyż WYPOWIEDZENIE KLAUZUL TIUKTA· 
TU WEflSALSI\:IEGO, umIędzynaradnwiaiących drogi wodne Rzeszy, odno-
siło się do wszysłkich dl'óg wodnych na terytorium Niemiec, a więc tylD sa
mym i uo kanu!u Kilmlskicgo. Dzisiejsze postanowIenie Jest qlko logiezn)'lll 
n:l51ępshvem poprzednio powzi~lcj dccyzjL 
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I' Minister Mo teł: ostrrzega p~ze $2 o i1ftfy i aluzjami 
CO do sCU5ago pEFzełsiedDania 

PARYt, tO sfyeznln. (Tel. w1.) f kolonIzacy.tnej. • kolonb:ae,il w wymienionych kra 3) dokona si~ selckrji matcl'lału I wyspy. 
Fancuskl minister kolonii Ala-I FrancuskI minister kolonii d9' Jach. S~l jetinu!. podstawy dl)! ludzIdego, który b~d7je pnysto-I l\linlste:o Moułeł podkreśUł "I 
riusz Aloulel złużył ddś przed-I dał, li nn podstawie starannych I przYpuszczenia, że magą być 0- I sowany do warunkó .. ,· życia w I końcu, że Franrja pragnie na tej 
slłlwicłcJom prasy o~,vladczenle badnń slwierdzono siqgniętc Zt:i:llw2łafą~c wyni.kl, I n1>wycI1 krajach zaOlieszl,-ania. I dr'ooze OlC lylko zrealizować do-
o możlhvościacb lmJgrtlcy jn)'ch I PEWNE Mo2LnvoSCI nn-' jeśli uczyni się zadość naStęPu-! Minis~er zapewnIł, że omawia-; bre możliwości koJonimcyjne, 
dla żydów zagranicznych do ko- GRACYJNE W NOWEJ KALF.-\ jąeym warunh.cm: 1) Cal:l aliCja J ue IDlJźliwośei kolonizacyjne by-! lecz również przyjść z pomoec 
lonU [rancuskich. DO~II, NA NOWYCU IIEnnY- kolnuizncyina ma być finanso- ły s!arannle zhacIane przez rze-, tys:ącom ludzi, któr%y znosić 

l\1inlster wyrazfl SZC7.c~ DACJI, NA l\lADAGASKAllZE : ",ana p:.-zrz Wi1[ywową i doświ:ld ' eZl)muw~ów minisierstwa lw!o- MUSZ.\ CIERPIENIA NA sro· 
UZNANIE DLA SUKCESÓW ty I GUJANIE. I e.laną ol'ganiz~lf~jf!, 2) Ohs:ml'y, I nli. Cównicź gubernator l\1ada-: TEK NIENA 'ViSCI RASOWEJ 
DOWSKIClI W PALESTYNIE, Minister francuski ostrJ;~gl po~ru!mc dia celów IWlanl:jla~yj-: ~askaru przcdłażył sprawoZda-

j 

OnAZ PRZEŚLADOWAŃ RELI-
które, zdaniem jego, J)()słuiyć przy lym. przed szkodliwymi ilu I nycI1, b~dą słm'3nnie «1abrane w I ule o mo~li\Yościacll )włonizaryj- GJ.JNYCI-I, NARODOWYCH r 
mogq za .wr \V dzieJacb akcji zjam1 co do możliwości masowej I wyniku skrupuia~nych b!l:ła!i, nych na p~wnych obszarach lej POLITYCZNYCIL 
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I ZD r e ~e· la le d • o I le Ol' 
Baskowie w obawie nowe; ofenSJJw'!i doPtlm: aia ,ie pomOCJI 

LONDYN, 16 słycmla. (PAT.): ferencję tę przybyło samolotem l Reprezentanci trzech rządów' żywność, poza tym rozważano l co d~ kt6~ej, jak się zdaje, nie, 
~vening Stand:ll'd'· zamieszcza I z Bilbao trzech przedstawicieli mieli sobie przyrzec wzaJemnie II sprawę I'ozdzialu złoin, znajdu- i pOWZI~to Jedna~ :f:adnych kOD'" 
depeszę z Barcelony, jakoby Lar separatystów baskijskich, I pomoc przy znoj}ah'ywap.iu w .iąccgo si~ w Banku Hiszp:1I1skim kretnych decyZJI. 
go Caballero zamienal te 'F'0(""'W WTH"'IfIS"~ M .•• w .. .,....<-,?;'i!l.W.. • ~ \V zakresie spraw wojsk. 
PRZENIEŚĆ SIEOZlnĘ nZĄDl; wy ch omawiana była przede 
Z WALENCJI 00 nARCELONY • wszystkim kwestia przyjścla :I 

gdyż sytuacja w Walencji Pl) wy ł II pomocą baskom, którzy obawła-
lądowaniu wojsk powstańczycb _ I ,ją się ponownej ofensywy wojsk 
w pobliżu l\falagt staje sJę coraz J\I łf Lr. powstańczych l domagają się IJO" 
bardziej nlcpewna. flo.a ftoi:f§§ka na wo 3.:li .H1ilil'UllCli mocy Barcelony l WalellcjL 

J ...". 000 P b I' l niedzin!elt doroczny rald wiose,n- Postanowiono, że trzy rządy LONDYN, 16.1. (PAT) _ Reu- est tCll o,w,o~, . rzy :.' t on 
PAflY2:, lG stycznia (PAT.) - ter donosi z Gibrnltr.1ru: Według do Kurly!{sU nn duż:m sta!lw ny, Jellnostli.i noty udadzą się be:/! b~dą się starały nadal harmonł-

"Figaro" donosi, że ostatnio od· Inrormacji, po~horlz=1cyclt od godne- ~ł·.i: N~ZW l. BEZ FLAGI. pośrednio do Gibraltaru, gdzie po zować swe ,",rysllkl w dziedzinie 
była się w __ . .lłej miejscowości, [O zaufania naocznego śwhdkaclt Ten,!e ~nghl{ ~św~auc·l~ł ł~.of,espon- łączą się ~ notą śródzicl~.momor- wojskowej, a Barcelona przyrze 

Poł"żonej we wschodniej Hiszpa I'lbywatela brytyJsltiego, dn~.l 12 ([en.owl Hcute.a: ze w ~e''illl.1 Je:ez GI~., .. Kombmowane ćw.lczcnin prze kła ponadto dywersję na tron-
de la Frontera I w ł(ildv!,sle wIo WIdZiane są na konlcc lutego.. ., 

ni i, konfercncja przcdsławlcIeli b. m. wieczorem wylądowała w • ..:'.. - Przed rozpoczl>ciem ćwiczeń J·ed. cle aragollsklm na półnoony p. 
KadyItsie I chów t marolianc.zykow Jest (. ~Iw... , l 

t-zec-h rządów, a mianowicie: rzą więcei nii. żołnierzy hiszpańsliich. lIoSLki noty metropolitalnej zgOd-! chód w kiernn~m BelchtŁe, ce em 
du Walencji, rządu w Barcelo- DRUGA PARTIA OCHOTNIKóW LO~DYN. 16,1. (PAT) - Flota nie z tradycją, odwied1ą niek.tóre odcią.żenia fron,tu baskijskiego. 
lilie i .rządu b;\sk.ijskicga. Na kon- .}VLOSKICH. metrupolit.alna rozpoc2.nie w po- porty Afryki Północnej. 

, 
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• • n aWlczna 
NiemcJ!. H;JzDa~;; ,WJlpróbowula swe nowe 'eorie woiskowe 

t . . (Od. specjalr.ego korespondenta "Głosu Porannego·) 
BARCELONA. w stye~niu. ., jeszcze bardiiej podważyło auto I Asturyjski górnik Pancho Villa', student filozofii z brygady mię-' milicjantów. 
Gaje oliwne Andaluzji stoją w I rytel gen. Franco i zmobilizowa- przy pomocy swych prymityw· dzynarodowej okazał się lepszym I. Dy!urny lekarz -nie pozwom 

płomieniach. Neron hiszpailski" lo patriotyczne uczucia ludności I nych bomb dynamitowych znj- strategiem od wielu generałów mi długo pozostać z komendan · 
generał Queipo de LIallo. speł-, przeciwko sprawcy obcej inwa·· szczyl już dziesiątki tanków naj hiszpańskich. I tern Jtfaasem. ale w ciągu krót, 
nił swe przyrzeczenie - przy zji. nowszej konstrukcji. a ni.ejeden Z jaką zaciętością sołdateska kiego czasu, spędzonego przy je 
pomot'y niemieckich bomb. l Powyższe twierdzenia itustru- hitlerowska rzuciła się na odci go łóżku, przekonałem się, że by, 

Ministrowie spraw zagranicz- Je szereg faktów z ostatnich dni. nek frontu pod La Rosas! Z to ły speaker nie wyszedł jeszcze 
nych w Paryżu, Londynie, BerIi Mordercze bombardowanie stoli Bezpieczeństwo warzyszeniem tanków. pod co z wprawy w swym zawodzie ... 
nie i Rzymi~ wymieniają ~ięd.zy cy by~.ajmniej nie wywołuje za· -IW chroną, aeroplan,?w, zaopatrz~me Opowiadał dokładnie, ze wszy 
sobą uprze~me Ilot~, z.a~~lCrają· chwytu w szeregach gen. Fran- W y g O d a w bron mechaOlcz~~ odd~H~łr. stkimiszczegółami przebieg tej 
umowy 'Idzentelmenskle , a na co, "Niemieckie kanalie niszczą szturmowe "trzeciej dYWIzJi I strasznej bitwy 'Wystarczy prży-
ziemi his~pańskiej 8!0'i.y sl~ na- Madryt, b.o to ~Ie ich stolica!·' : rozpoczęły m~rsz na okopy mię- toczyć jedno. bodaj n&jbardziej 
dal leutonsko InwaZJa. Arnll~ ge Kartk~ tej tr~ścl z:zuc,o~a zosta- dzynarodowej brygady. Pr~e~ ~a, syntetyczne zdanie: "W ciągu 
ne~ał~ Franco załamała Sil: u ła w nIklowcJ paple~osll1cy z ae- Wszystko eo cenne łą I}0~ trw!lł alak, a ~ SWlCle' dziesięciu godzin stal i ciała 
W~jŚCla do zbu!zonyc,h pr~ed- roplanu fas~vst,ow~klcgo do oko- p r _ e es h o w u i I wycwlczcm, zdyscyphnowani : ludzkie zlewały się w jedno ... " 
mIeŚĆ Madrytu I bataliony hltle- p6w republikanskich w Casa dcl żołnierze hitlerowscy uciekU, T ' . , • 

r.owskie pospieszyły na ratunek eampo. pozostawiając na polu walki . set .N.<?woro,czny ata~ :,trzecl~ dy 
zagrożonego prestiżu faszystow Nie są to nastroje odosobnio· W KASETKACH ki zabitycI). y<IZJI" 11ltlerowskl~J uwazany 
skiej międzynarodówki. ne, Świadczy o tym chociażby I Opowiadał mi o tym dowodzą Jest za najzacieklcJszą bitwę w 

Pierwsza dekada nowego TO- znany powszechnie fakt, że gen I cy w tej pierwszej bitwie z zoł- . walce o Ma~r~t. Atak zosłał ~= 
ku minęła w atmosferze naprę- Franco od pewnego czasu nie pc ' nierzami Reichswehry. pułkow-\ party, ale ~IeJedr.a pod,?boa hl-
żenia. wywołanego nową ofen' wierza już samodzielnego prowa I nik Aleksander Maas, były apea- t~a czeka Jeszcze obronców sto 
zywą na Madl'yt oraz wypadka dzenia aeroplanów lotnikom . ker radIostacJi w Kolonii. \hCY• 
mi .na morzu. W pr~sie tUL.«;j. hiszpallski,m, a c~łą awi~cję od· I Po zwycięskim odparciu tego N~emleeey oficerowie przejęli 
szeJ panowało prześwladczeOle, dał pod klerowDlctwo Dlemeów ataku rannego komendahta przy, kierownictwo na wszystkich 
że . po ener~icznej o~po~vie~zi His~pailska wojna. dom~wa ! wieziono d? .Barcelony. No',Vy frontach. W korsar.;kic!t wyczy 
rządu n-a ultImatum mcmlecklc- sprawiła rozczarowanIe WicIu ,.transport clęzko rannych Up1Ie-; nach floty tkwi . również ręka 
go admirała Rodalsa (w spra- teoretykom wojskowym. Okaza- • i szczono w szpitalu, pozostałym nietniecka: . , , 
wie' okrętu ."Palos") rząd bille- lo się, że tee.hni~a nie jest j~- l po wysła~łe światowej:w ' 1929 1 Wystarczy ' spojrzeć na '. now" 
rowskl o[ic.l~lnle wypo~vie woj- szeze 'Yszy~tklm, ze w sztu,ce ~ll: ODDZIAŁ W LODZI, I roku. Ten wzorowy upltal, zbu I literaturę wojenną Niemiec, by 
l1ę.Hls. ~anU I ,:mała ~voJn~ curo. szczenIa pl~rwszorzędną ! Ole lU., KOŚlllUSZK115 I dowany . . na pO.ka~. 'prz~z .dłui- I pr~eko~ać . się, że. generałowie 
pCJska na połwyspre PlreneJ ral: decydUjącą rolę od,..,rywa nil ł.I szy czas stał bezuzytecznlc na te ReIchswehry praaną teraz w 
Ski,!, rozciągnie się lei Ba lIUle człowiek l, jeg,o pobud~1 Idco'Y!' r~~ie wystawo~ym, na M~-11łl8zpann WJpróbowa~ swe te.-
ItraJ~ ~uropy.. ... O.kazało Się. ze. entuzjazm milI- I tJulch. z~pomnl!l~y .zdawało Się orie wojskowe. ' Teoretycy hille. 
- .ofICJalna "wl~yt6W~1l nl~' eJa~t6w, p~zYJmowany z~z,,:y' • 1 prze~ zar:ząd miejski Bar~elony,' rowscy uważają, że Niemcy 
mu~cka ~ wypo~ledze~le!" w,0J. ~zaj ~ uś.mlechem po?ł~zanla, I Dople~o po wybuc?u wajny. de-I przegrały wojnę ś'wiatową z po-
ńy zmUSiłaby Dle~ątplIw~e ~en J~st. więcej "'!lrt od !ę'p~j, z?łdac- , moweJ prz~pomDla~o sobIe o wodu deftlOzywnej takfyki floty. 
telmen~w z Forelg~-Offl~e l z kleJ. d!scyphny:, ~III~CjanC,l" nau • ,lym zakładZie leczDlczym, zao- i Rece'pty na przyszłą wojnę prze 
QuaJ. dOrsay do. dZlałn~la. ~Ie czyh SIę .. ~ZtUkl wOJenneJ, ale Czynsz dZlerławny Ipatr~ony~ w ',10. woczesne.ur~ą-twidują berzustanną aKtywność 
~ nl~l~nlny n~jazd w~Jsk.Dle- WYS7.koleOl marokkań~yey I żn! znacznie obniżony , dzenul cllIrrurglczne. ,~ blnłych , flot y - ' t. zw, "wojnę błyska-
!"Iec~ch, na mczapowledzla!'ą nierze RelchswclU'y me nabyh l \ , J l słonecznych ,saln~h szpitala 'prze i wi~zną". Taktyka ta polega na 
m~zJę ~~tarczy odpOWIe- eotuzjaZDlo_ " bywa obecDle kIlkuset rannych, sprawianiu wrogowi córaz. to no 
d~leć potępleDle~ lub wyra że· i _' • \WYCh niespodzianek prz_ na-
Il!~m żalu W' BOCIe. czy dck.lara głe wycieczki krążownik6w do 
eJL . J • miast portowych w celu ..,..-0-
.::n;;ze~!t~~:a::~ I Z S zon, przez gar, :i~~::::~ie~~~~~, ~'kzi~:l~~ 
~lazpBDU. Rozp~zęły ~, bez ,Orl- I •• a się na teren atakowany i poko" 
~Jalne"o wypowledzenta. u!,lk~... - 4 - '%0 J - , I - Ił , nując tym łatwiej opór ogarnię ' 
)ąc tym samym bezpośredmej III .,0 51e l.aOie \II l.g€ZDla D rzeł eJ zeszg tych przerażeniem oddziałów 
gerencji Anglii 1 Francji. Gdyby .. • • '.. . -wroga. . . 
wyprawa hiszpańska zakończy- Bel'lIn, w stycZnIu. I skubtą· Tncba opędzać SIę I z I kazały u~ządz.e.ru13 w ten d.zi.en T . d ".' . • k 
ła się powodzeniem możnaby ::Abnmrera w Niemczech sŁała przodu i z tyłu, i z boków. Tu wszelkich zabaw karnawało- . b~' rzeCla . .Y\VlIZJa
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, . . .' . . I S . t t' h' b d· i lo' b t po ninv z tera narazle gon I p on swe-~ię wkrótce po tym spodziewać Się dziWnIe podniecona. NIrC- OWI'C y cy Ują szereg prowo- wyc, ę z..e z y w .'. - . tak d k 
podobnych manewrów bltlerow mice, który na ogół niechętnie I kacyjnych posun,i,ęć na terenie dzień, 3Jbv oddawać ' sirę pustej i.go pu~:t~zego a .ud o. onane: 
'skieh w CzechoslowoeJI, czy i~- rozmawia o polityce mi~dzyna- hiszpallskim, tu Fmucja wy- zabaw'''.~. Wreszcie te opo,~ia~a fOk:gk' OI~ .~ Aza!~ a?I~ now:~ 
'nych państwach z którymi Niem rodowej obecnie cOOzienn:e z mieni.a do'kładlnie cele zatargu z I Ile sobIe r.a u~ho pod naJwII!- r 11 y~.. es l u.~.a I r~ncj{l 
"ey ulrzymuPl 'dobre stosunki z,acieka,~ieniem szuka w gale- powodu Marokka. okreŚlając kszym sekrl"erem plotki . u rezy- koc~n~ wr.e~cle enłerg,lczne 
'sąsiedzkie" to ł~h odpowiedz.i na różne pyta je mianrpm d'l'u~iego Agad:ilru; gn.acji IIi.tlera, o ZĄmknjęciu ; t ro I lh ~ Z;'Po .. le~ wys .an~u lO 

Jakie Sil· perspektywy hłl1e- nia Mimo ogrruniczeil, jakim tu Ąn,glia , pomimo wrodz041Cj Reichstagu, o mianowaniu Goe o~!:c . o . 'l'°k~t hnast;pndyc't · y
.ł'Owsklej ..wnra- hiszpańskieJ? podtena pr~ mimo ~owych fl~my, .. ta wia coraz ns.trLej· rilllga k3Jnderzre~ o Coraz cWi'I!~ l w

t 
rIZf,;!l OI

d
em

l
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IC,.' !'Y.lał ry .I'}o, 

"o1l" "J 1'>' b al . d k" 00' " . . f 1) ra 1 na a s aWIC czoo I(aJza, W poprzednich artykułach pod i coraz częstszych koofiskat sze zarzu.Ly r {li mIę Zyn.'lTO- szeJ mezg Z1rp w s er,ae ... 0- , t '. t k " . 
kre§lałem. że dwadzieścia tysię- pi.sm zagranicznych. docierają d(;wej 10jaJnoś.ci, wreszcie Ii~z- h~ej ~Lemi:~l~iej , "elity" Wl~ę. szym a: 0Jh. . 
ey ' obcych żołnierzy nie może do przeciętnego obywatela Rze n~ rzesze, wy~le(HonY'Ch z N~e- gd~l.e rzeczyVl'l1JSrCIC. ,~~(lll temu . "', L. Schneidel'm~ 
Uldecydować o l-wycięstwie ge- szy coraz liczn.iejsze i coraz llllec d:zIre~n:ika;rzy, prlłl<.'uJą daje, n: ten. tego łajc... . , •.• ~ ..... , •••• ~ ........... ;ł 
nerała Franco, gdyż armia repu· nieprawdopodohniejsze plotki. I cych .0b~n.Ie na ł~h pr~s~ I briredny obywatel ntireI'ntt,eki, . nU .. MED · . . 
blikańska rośnie znacznie szyb· Prasa n1emiJecka robi dzisiaj austl"l~Ckle.J , czy ~zwa)CarSkle.} który dotąd ·żył · względnie spo 'O ' DÓZ· .:a 0 '11)" 
ciej. Przy tym wprowadzenie wrażenie odyńca, którego osa-I s~ukaJą ndJwetu 1, m.e cor~Ją kojnie i z dumą i ufnością sp(j . • K .." 
'obcych oddziałów regularnych czyły ogary_ Z każdej strony Slę p~z:d podiawar?-",em do WUl- glą.dał na r.ozbooowę gosptXIar- . . , 

Największą atrakcją 
karnawału 

- bodzie premiera wspanialej komedii muzycznej -

realilaeji genialnego WILLY FORSTA, 

Wkrótce w kinie "AIALTO" 

<1~106Ct wszeni.lI~~ danych, Clą i WZll'ost prosti!u swego kra Speeląhsta ehorob 
ktore t,n;ogłyby, .. N}e~-com za- ju, o~,nie zaczyna pytać Z ni( skc5rnych, weneryc.n.~ 
szk.OOl1C w op~nll sw:ata,. 'yszy pokojem, 00 będzie dnIeJ, Wy. I seksualnych 
stk!.ffi trzeba ~dp~Wl~Zi1e~, . I czuw.a się to chociażby z tego. p01lVr6cif 
dlatego' prasa me?-11t rOI ~Ię te podczas O!\.tałInieh drnri. Niem':, . . 
?d hr~talnych me.raz, zwroto~ ey wypytują się o nowiny lIarułuwlcla 9, II D., frald 
ł n~lowków. "Fr~':"cJa p~agJllre swyeh zna.iomych eUdzonem-1 ·TeJ. 128-98 
W?.JIOy w Marroikko , ,,~Ja ~ ców, W pył8Jllia.ch tych przebi. pr.rJmuje. od g-f ł 5-0 wiec .. 
WI~~~ kC''Ilf;o1uJe gramce IIlISl .ia obawa. czy me będzie nowej .............................. . 
pa.n:rr " : ,ldI1oty.czne khmstwa wO.iny. Bo prz~ei.ętny niemiec- , p'OPULA~NY TUR~US OSOm. 
p3J'l"Y~k'-eJ pras):"" .. 40.000 fran "Biirger" wojny nie ehce 1 woj- ZAKOPANEM. 
r,usklr("h ochotmkow w boLsze. ny sirę boi, Nawet ten który no- • WY W • 
wick1e.i HiJszpanili" - oto wzo- ,i brtlJllatną koszulę. 'Większość I . ~ZIŚ uplyw~ o6tateczny te.lllU\ 
rv tytul<Sw n.;ezlicronych art y- irCh pamirf'ta jeszcze ostatnią r~lf.Ói 11a ~'i:0WY turn~~ó ')bo.z~ 
kulów n1emi,eckiej pl'a~y, I na- woinę j lata moralnych i mate· :~. . w T ~ °kar;en~ k'~ m: 
wet ten, kto nie czytuJe. łl~zet 1"taImych kleosk, jakie ona za ' so- CZl 1'1(,: w

k
' WI1IW"iktu]aw an a,., bfl 

Z3ltt'an'czn:y'Ch, lUZ z n,!.I"m·~- bą nociągnęł,a. I może dlatego _am"ys lego. , ~ smaczny ~ o . 
kich pism moż,e SLę zoriento- myśl () nowoł.arniu Goeriillga ńa t~·. Kurs .narcuklartl\ki. ppod

Z 
kNler~! . 

wać, r,o zagran.ica 7.a.I'ZUca cwłow€ i niemal kiero~nacze mC,twem, J?!Str - orow ..' • ~v y 
Niemcem t . k R ,. ł'0zyczaml:t llart na mieJSCU. , s anoWlS o w zeszy, pomllTll·, _ 

A O/Prócz tego krąży tu ooraz całej pO'Ouhrnoś-ci, którą t~n Opłata za t4-dnIowy turnus pet-
w1ęcej opowieści na temat 30 mąi Dosiada. nie jest zdaJe sie pularny wraz z przej~zdem w obili 
stycznia.. Ze coś ważnego zaj- w Niemczech mile witana. Tak §uony i kursem narcIarskim wyno 
t1iie. w to nitkt nie wątpi. Prze- p.rzyna imme.1 można wniosko- si zJ. 70.-. 
rle wszystkim jest to sobo-ta. wać z luinveh rozm6w, jakie Wyjazd z Łodzi 20 stycznia, ..... 
dzień, jakby wybrany specjał- Urdare sie nawl4\7.ywać z tU!tej- Pozatym sekretariat Ż T, K. (Piotr 
n!1C prze7 Hitlera do ogłas:tania ~'ZYJ1l.i obywałelami, kowska 101:) przyjmuje zapisy na 
światu l.a iważniejszych posu- T. lL S. daJl"'f.e turnusy obozu i kolonii , w 
D'it;>ć . DalPj sfery urz~dowe 7.4- Zakop;lli~m j 'Woroą4cie. , ' 
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Ponad 18 łys. sprtŁ w 
ma do rozpatrzen;a 

N. T. A. 
Warszawski koresp. "Glosu Po

łannego" teleronuje: 
W Najwyższym Trybunale Admi 

nlstrac)' jnym stwierdzono ogromny 
Ilaplyw skarg na decYZle władz 
admlnistracy jnycb. 

W roku 19:;6 wp~ynęfo ogMem 
do Najwyższego Trybunału 6070 
skarg, a w obecnej chwili NT A ma 
do rozpatrzenia przeszło 18 tybięcy 
procesów. 

Jeslcze 7 sludentów 
pozosta e w areszc e, 
Warszawski koresp. "GIosu Po-

rannego" teltJonuje: 
Wczoraj wieczorem z aresztu cen 

tralnego w Warsz:;wie wypuszczono 
studenta polltechniki warszawskiej. 
Bogdana Placbchiskitgo, areezto· 
wanego w swoim czasie za udzial 
w blokadzie. 

W areszcie pozostnJe Jeszcze 7 
studentów. Złożyli oni podan:e do 
sądu okręgowego z prośbą O zmła 
nę §rodka zapobiegawczego. 

Bnmlla zEgarowa 
w bramie domu w W 'n'e 

WILNO, 16,1. (Tel. wł.). - Do
torca domu przy uL Mickiewicza 
38 \V Wilnie znalazł w korytarzu 
domu bombę zegarową. Zegar połą 
czony był z bombą i nastawiony nił 
godzinę lI·tą. 

W tajemniczeJ tej sprawie polleja 
tvdrożyla śledztwo. 

Nin. llnge!estu 
"rzybvwa do War3zawy 

BUKARESZT, 16.1. (PAT) -
Prasa donosi, li wizyta mln. 
oświaty Angelescu w \Varszawle 
nastąpi z końcem lutcgo r. b. 

, Dziś kongres 
Stronn'ctwa Ludowego 

Warsz:lwstd rtorcsp. "GIoau Po
rannego" teleloruje: 

U dniu diliiejszym w Warsza
wie oJbędl.ie się kongres Stro:!
oictwa Ludowego, który obrado-
wać będzie pod prze~odnictwcm 
b. pos. Tbugutta. Referllt o sytua· 
Cli polityczne1 wygłosi b. marsza· 
łek Rataj. 

RBwo~ucja 
Ul HonduraEie 

MEK!'>YK, 16.1. (PAT) - Na· 
deszły tu pog:oski, Jal(Obv w re· 
publice Honduras wybucb;a nowa 
rewolucja, a powstańcy zająć mieU 
miasto Trujillo. Pogłoski falde sU, 
nie utrzymują się w Salradone. 
Broń powstaócy otrzymać mieli 
drogą mnrską. W meksykańs1ticb 

ko!ach politycznych pogłoskę tę 
1łrzvlwujt z zastrzeleniami. 

napad rabunknwy 

, 
" 

,. 
Na I,op~ iel Ee 

(z,cnyc 
nadużrć na szllode ubezpie .. 
; skarbu państwa 

Wars:mwl'Iki koresp. "Głosu Po czeń "Buropa" trzymają dla. 'do- (.7.y p. lI. I S~lcb~rg. "-. - .. j 
ramll'go" tell'fonuje: l'ra ,ialszego 41euztwa w tajemnicy Ratlnnia, prowadzone nad dzJa 

- lnlnt '.3cią towRrzysiw~ "Europa" 
prz{'z Panstwowy urząd_' kontroli 

Wła~zo ślp.llrze, które wkroczyly w)'nild dotY"hczasClwycb hndnt. 
Ol;tatllltl do towarzystwa ubezpie ~l (',rztwo prowadzi s~dzia ślcd 

PKO BILANS ZA ROK 1936 

Ilość klient6w 

2.489.881 

Wkłady 

895.668.822 zł 

Obrót w 1936 r. 

30.000.000.000 zł 

Lokaty własne 
i nieruchonlości 

748.702.404 zł 

ul>ezpicezeń ft:$UWllły od pewnegł) 
czasu pewne podejrzenia co do 
moi.lłwoś'!i nadużyć. 

W wyniku tych bada6 Urząd kOD 
LNU, : stwil'rihiwszy, że sprawa 
ewentulll. 'l nadużyć przekrllc~. 
jego kom t- •• "neje, przekazal spra
wę władzom sąc:owym. 

r t1dejrzenia te idą w kienankU 
dwcj:ddego rodzaju nnduiyć: 
1) przeciw Interesoni ube~pieczo-
1I~'ch, ~) przeciw intercsom skarbił 
państwa. 

r.a'illnia dotychczasowe dał, 
l'0diit:LWY do przypuszczeii, że za,.. 
rZllu tcwarzystwa określa wobco 
uhezl'il'czonyth wysokość zabezpie. 
czenia IJ:l Ilumy wyższe, niż to u1 
l" w i$tl) ~ie. 

W zwi:pJm z tym powstawał3 
lIlo7.liwoEć bruku pokrycL.'\ <toho 
wiązań, '~'lciągnll:;tych wobec ubez 
JliCCi'lllly ,~h przy prz<'prowadzauhl 
Oh(>l'uio likwida.cji towarzYt>lwa. 

W ogóbych zarysa.ch afera w to 
warzysIwie "Europa" przypomina 
aferę towarzystwa "Feniks". 

,.E'lropa'· należy do mniejszych 
t',war~yl>tw ullez}.I.cczonycb i VQ: 
t;iada Kapitał zak,adowy w wyso
koś~i jeunego m.liona z.otych i pro 
w&lbila dzi:lly ube:zl'ieczeu O<l 
kl'adzie~y, ogna i na iycie. 

Wuikul,cie , w gospotlarkę zan:lł' 
I ·lu IIjaWlJliO, iż agcnd Luw. ,,.l::wU" 

IJa" uprawialI niedopuSl.czalay spo-
~b ak wuycji. Oglulizouo uUauuwi· 
"il', że ,,1-:uJOva' udziela pożycwil 
l'rI,y t VlU np. ~ kaida sto &lUł)'~b 
utb.ielonej i,oiyC%ki obowiązywało 
IlbezJliec~ełlie rJ, na zycie w wf'O' 
kości 1000 aJ. 

TI'gO rod~ju ake;a' prowadióU 
hyln w ouuz,ale tt1::UI upy" w 1'0-
lIIlłui'" glhio 1.1ł owauzolJc jt'st ślcut 
t\l'U \V tyw kicl UUKII. Z po~ycZE.'k 
',P-h kon;y~I.Jlly I)rzcde WIi:l.y.t.kiua 
.. rery I,racu\\ uic,,,. 

W rezul<acie pozyczkoblorca byl 
obcląiolly nie tyll\o Spiatll długu, 
alĄ I W) soką składką ubeZpłłCA

niową· 

Afera " Europy" ł;udzi wiclkl~ 
zaiulf;reso wal1!<: w ste11lch tiuczpie· 
,·zr.uit wych. 

Ch-kawid pr7edstawia sj~ sklad 
rady nadLorczt;j i zarządu "Euro-
P)". Pl'ez~sem mdy uadzorczcj był 
p •• -\rtur l\lacWeJu, WiCf'piCzeseru 
_ Jńzef Wemer, I.:zlonkalnl b. S6-

natl 'll/wic Perzyńsli.i i dr. Wyro-
stek, 

n" zarządu należeli: prezes
Heliodor Wieczorkowski, wieeple-
1.,~" - Ign;.\cy Goldman i b. sena· 

_l.nropa." miała oddziaJy W' Lo-I 
tor p.,cz~tovrsld. ' 

a_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii __ ~iiiiZiiiiiiiiiiiiii'ii--ii-i-ii-ii- ii'-ii.i'-~;;;;;;;'-i dzi. Byll~oszczy, Poznaniu i w Czc • gw e W fi I ",tocIaowie. 

Kró:owa \VllIlelm~na 
w Bielsku 

I{ATOWICE. 16.1. (pAT) _ • wYlechala do Igls 
W Bielsku dokonano dziś rano Kula utkwiła w kości nad kolanem. - Profesor Radliński HAGA, 16.1. (PAT) - Krćlowa 

Z~ ił siC 
morder~twa rabunkowego. NieujęCI holeJlderska Wilhclm:na \vyjecbała 
dotychczas sprawcy wtargnęli do orzekł, że operacja jest narazie niemożliwa na odpoczynelt 7.lmowy , do 19ls, w 
mieszkania 74-letniel Henryki Sil. okolicy lnsbru'!l.a. Krćlowa prze-
biger przy ul. CieszytiskieJ. gdzIe Od ostatnich dwuch tygodni' mieszkanie przy ulicy Plotrkow I WczoraJ stan rannego o tyle bywać będzie w Tyrolu incogTlito. 
dbiwszy staruszkę uderzai'lc tę- Leon Jalka, wspób łaśeiclcl ko-' sklej. się pogorszył, te rodzina w po. ' P. a!>a austriacka otrzym:lła f'r.!2Ce

pym narzędziem w gIowę, zr;!!,,· lektury "h ulizał objawy silnego I Willoeznł... jakIeś dzlwne fa- rozumieniu z tutejszymi teka.! nie nie pisa'lia o jei przyjeźd7.łe. 
wali Itasetkę z gotó\vką i bl~ut~- ' I II ć I 7.dl'ncrw'lwanla, a lo w zwtąz- , t.um przcśladuJ'e le!!o mlodzteń-\rza. m postanowa zawezwa Z ł Zno'lll ta~' emnłfłzD 
rlą w,arto~cł oko!o 20,000 zł. Wła- ~ w 11 {I 
dze prowadzą. energiczne do~hodze kn z wielce zagadkowym napa- ('a, S(!yż w ubiegly płątek "'y- W nrszaw)' znanego cWrurga I h 
nie, celem ujęcia sprawców napa- dem- który mIal miejsce przrd darzył 'sl~ znowu z n!m dzl,,'ny prof. Rndlhlsktego. bom..,y 
da. ..!cdawnYlll czasem na jego wypadek. I Prof. RadIlaiski orzekł, ie 0-- OSLO, 16.1. (PAT) - Na fty· 

..... ~~-R-~-M-~-H-~-l-~-' n-K-ft-l-A-~-~-'(-'-(-~-'-ł-~-~r-(-,-m tij~l-;-I,\ ~;d:~: w .~:::~ ::;;:.~:!:' :'::'i~m::;l:"!"1 :::..!::~I:'::~! ::'~~;,~I.:": !~:~~:'::y :;:.~'1.~ • C:b q P J redO opiece lutejszych lekarzy. pu u.!)'wan ... go n .. ogol w lEHntctWle. 
I , , . , dG Idcszcni l rewolwer, który \ to Bomby ta są takie same, jak zna· 

ul. SUI. RtidrZ31iJ 3 I Gd;l~ł;lł I ul. Po:n~m~!ł3 3 nie byl zabezpIeczony wypalił. • .... ~.............. • •• lezione niedawno M północ od 

niniejszym poda'e do wiadomo!ci, te rozpoc~~ła J{ula przeszyła udo l Ulkwu81,elrO"ftf.ftV i nS'b!ed-llłll:rstad na wyspie Tra~soe. Po-

h 
. <1 nFp~s!J Jest członk em i tWIerdza to istnienie taJemniczycb 

d,skon\GWante kUJ C n li w Ii.,eo",e w kości druglcJ noaL l * • I samolotów. przelatujltcych w ostat· 
ed LI.teS,. Zastawnyc. m, .t. Warszaw. I tod.i ord 60/0 00 rannego Jatki zost.1 na- oUtr ~Jmtei rodl DJ. I nich latach nad pó!no~nymł czę§· 

Obligacji M'elskich Pl. tod.I, iJcJuu1ut gwe •• uJ JeIł,ar. k t6rIJ Da Imle P.llska c:iam1 NorwegU i Szwecjt. 
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KUP~ A - NAJWIĘKSZ y WYEÓR 

. Nr. 17 

DUDO li ARU K radioapar' 6w, facho.a obsfuga -oto p zyny
ny, dla kt6rych firma n/JSlle cieszy 8 ~ 2IłI-

D10-4 DIO 
a!uton,m powodzec"em Zapraszamy do ob .. j- _ TA A U#!!!!!!I.. UTTA" (Grand-Ilotel)_ 

:==========.::=====::=:==:aI!I_~r~ze~n~iłl:.:re~-w:ełą('J TacłiowJch na .. ro .. k.'9.3.7.' _________ ,.;iI _______ .. ________ _ 

on U .1' Zi. or.zo ,ch O bar OWID, 
Igeei'ras, a ' Do\Vslańczego na alage I ak lotnktwa rządowego:· na 

WASZYNGTON, 16.1. (pAT) -1 acja wojskowa -pOd Madrytem wY. 
Departament stanu otrzymał wla- kazuje pewną poprawę na kor~ŚIl 

:::~:YC~e ::S~la:b::~~~O;~~ i ~;~I!~I~ r:~~~:~!·w U~~:~:!~Zy~ 

- . . 
stron1 pólitócno * r.achodniej, żo- ' Be m~J w Algefras, 
stało powstrzymane. Ulice Madrytu 
miały dziś wygiąd bardziej norma' GIBRALTAR, 16.1. (PAT) ~ 
ny. Otwarto pÓllOwme37 'kin i 5 Reuter donosi! Dziś samolot rządQ
teatrów. wy rzucU 2 bomby, które ek:splodo 

wały w poblUu hotelu "Rełfta Cd
stina" w Algeciras. Jak sądzą, gen 
')ueipo de LIano dJkonubc Inspek 
cji frontu południowego, wła$nie 

przez p6wstańców. Arcbiwum kon otocżenia 'Madrytu, Zwłaszcza od 
sldatu ocalało. Konsul i personel 
kOd.'m.atu są ewakuowani od '20 
września 1936 r. Wobec tego ofiar 
W' ludzlaeb nie ma. Departament 
stanu nie zamierza za!ożyć prote-
8tu z powodu tego bombardowania. 

w tym botelu umieścił 8Wę kwate,. 
główną· Liczby ofiar ani określenia 

Malaga brm"arlfowana 
· GIBRALTAR, 16.1. (PAT) -
Iłombardowanie Malagi przez samo 
.oty powstańcze ' było dziś 6ardzo 
gwałtowne. 

OtWf'rcre Jcin i featr6w 
MA~RYT, 16.1. (PAT) - Ko· 

respondent Reutera donosi: Sytu-

WSPÓlnu prOgram WłOCh I niemiec ~::~:::a::~WY"'bJ 
siwarziI, zd8Dl~m kół rzglDskl'b, waronlłi Donoszą słrat, 

dla nowej współpra€g BILBAO, 16.1. (pAT) - Komfł 
, • nikat rady obrony donosi: Artyl. 

RZYM, 16 styczn:a (PAT.) -jkt6re toczyły się pomiędzy pre-',pańslwu. poniewaz wSPólnoścI rła d tr l' ł aJ 
. . d' ...J. (j ., ł''- k' . N' . 'Wł h t rzą owa os ze lwa a IW tow-WłoskIe koła pólurzę owe 0- mlerem oermglem, a w uS Iml progtamu lemlec ~ oc s wa '" 

świadczają. że odpow:edź wło-' mężami stanu, wkroczyły ~ fazę rza watuhki dla szerszej współ- uJe pozycJe rueprzYJacielskle na 
ska na notę brytyjską z dnia 1 t I końcową, .. ' pracy europejskiej. odcinku Elgueda Orduna Amurrio. 
stycznia w 5prawie Hiszpanii I Włoskie koła poHtyc.zne pod- O przebiegu rozmów wll1sko- Wojska powstańcze pODrosły p. 
jesi: kwestią najbli7szych dni. - kreślają ponadto, że wizyta pre- niemieckich informowane są po- ważne straty. 
Oświadczenie to kvcenłowane .\ mieta Goer1nga nla jesl: skiero- selstwa austriackie i węgierskie. 
jest jako dowód, że rozmowy, wana przeeiw jakiemukolwiek . . Plin. DeliJe S I DI~adi8r 

Koncesje gospodarcze dla Niemiec 
ujekc.rowani wielką 

wstę3ą orderu J.""olonia 
RestltutEi" 

PARYt. 16.1. (PAT) - Amba
sador R. P. w Paryuż p. Juliusz 
Lukasiewicz udał się dziś osobiście 
w godzinach przedpołudniowych 

wzamian za zbliżenie "olilJlczne do 'ranc;; . 
nERLIN, 16 słvezrua. (P AT.) I niemieckich w Paryżu nadsyła-', kolollJalnego. Doptero na po~ 1 rego lJublicystów niemieckich, dna Q1 ualRd'Orsay i w1.itm!eniu

d 
Pkrezy-

~ .. .' i ' · t i ia • N' I ó'dą a żadue en a zeczypospo I ej u e oro· Niemieckie kola polityezne z du- ją w tej sprawIe obszerne do- OT.U os ągm(' ego .,.,roz"J~ en , ze lemcy n.e p J n ł r k' - u.tr 
. tym zainteresowaniem oczekują uk~lcnia. Utriymują oni, żc w ł !!ó~podarCiEego, nasląpł~ ma w t targi z Francją I nie zgodzą się wa r~neus ~ego ~n a n:r:aw 

mowy premiera BIuma w Lyo-.! Panźu odbyły się .Joniosłe na-I przysżloscl- żblitt!nJe pont)'c~ne. na koncesje polityczne wza- z~g~~cz~yc P
d
• VOpd l i Rosa 

· • . . ...ł ł b t ... i ze I i za kor'T.VścI gospodarcze, wIe",,! ws.ęgą or eru" o on a e-nf~ Jaką wygłosić ma w dniu rady wstępne z ud",.a cm 8m a- Jes rzt:'7ą muflą - p s I m an~" I sUtuta". Następnie ambasador Lu-
~ styezoJa. I salinr" Francois Ponceta w spt'a lIofi,'nu:!c .. Fremdenblalt" - dz1ś 

Prewler franeuskl złożyć ma. wie zawarcia szeroL.icrto poru- z,. ambasador Frautois Poneet ! nR'7~W' "'A TON ..-n.rr & DYTO- kasiewicz ud-li się do minlster-
to r ~ aL. U.l:fUAUn stwa wojtty, gdzie również w Imle-

p.'«Iobno df'lllarację w sprawie zuml('~ia gu.spooarczego z Niem odifa~na ,int ~orą('ym Z1'folen- WANY. niu p. Prezydenta Rzeczypospon-
lonlpcwośei zbliżenia niemiec- cmul. n:kicm Id .. i., Iż TUUDNE ZA· 

• ,. znY .ZENU I 'grąży Wlawe' ~nownłe poglo tej uókorowal wielką wstęg, or-
I ko - francuskiego, najpierw na . Kula francuskie, %danlem kow f' ADNEl\Jr-. - • ska, że dr. Schachi nda się jed- deru "Polonia Restituta" ministra 
~nełe ,;o. .. ,odar-t'%ym, a p6ź· I!e~.pnn"{,lltów pism niemieckich WSPÓU'It.\CY MrĘDZY FJ'łAN • b I p 
mej na lerenie poUtycznym. "ykol'ują Jakoby pojednaw. f.JĄ .A ,rEIICAJn R01.PO- nak do Paryia w aasie SIOSUDw I w.?Jny I o rODy naro~owe tu-

· Sprawozdawcy dzienników czo~e nawel co do zagadnJepia ClĄC NA' EtV 00 STRO~Y kowo bliskim. ' CJI 'P. Edwarda Daladler. 
GOSPODA łłCZEJ. * nIe ódwrot 

OSłatni tldJ~~eCJI HEnRyą PF .. FFER 113 ~~~ .. ::"~I:n~:!o~:~!Ir.:: Zła urzemlana materii orzU3 ~Iesza sll~Jl~ 
J o D o W D a z ni i k a u D Piotrko1nls~a I'Jza nlti8!'t1l~łe dobtyeh alosunw ZllniccryszezOII1a . krew mtlfe ' świadczenie ",-yka:r:ało, fe ,.. 

ktw polilycznych. powooować szereg rozmaitych "horobach na tle złej przemia-
Stwierdzić. nalefy, te w I dolegliwości, hóle aTtT{'ty~Znł' ny materii, ehronicz'Jll'go ,.a-

Na kar.:. s-lllier i łh'ac'h osłatnIeh .... ftletnleekteJ wzdi:Cia., odbijania, bóle w wą- prurcia, karnieniaeh fółciowyeh, 
~ oplnłł "uNIemej W' stosunku do I trobie, niesmak w ustach, bralt żółtaczce, otyłości, artretyzmie, 

skazano nauczyc!ela za deprawolft.anie uczen;c {.'I'andl wldoezne sli nukhlac.fe apetytu skłonność rlo tycia I maJą zastosowanie zi-oła "Cho-
n;t'mal. z dnia WJa d~leń. A.keen .. plamy 'i wyrznty na skórze. IekiJlllz'a" H. Niem~jew~ki~o. 

na Kaukazie _ ty pO,łednaweze J)l'ZeplaiR.'JJ sil'! Choroby złej przemiany mate- Broszury bezpłatnte wysyl!1 
: MOSKWA, 16.1. (PAT) ~ Z Ar- nictwo traktuje się jako ekonomic" I '" łonem pelnym wynntów I rid ni'suzą org'<lJnizm i przyspie. : Lahor. Fizj. - chcm Cholekl
than~ielskoje !la Kaukazie dono-: ną kontrrewolucję i zwalcza się Je I st'ełJtycyzmlt. 'izają starośoć_ Racjonalną zgo- oaza H. Nbemoj-ewskie~o, \Var. 
szą: Nauczyciel Głoty skazany zo- karą śmierci, nie mo~na postąpić I :{)!!llln!e błorl't sprawa poro· dną z naturą kuraeją .iest nC)r- i szawa, Nowy - Świat 5. oral 
stał na karę śmierci za depr,wo, inaczej z ludźmi zwyrodniałymi, któ ł zlun:en!a niemiceko - 'ranens-' moOw8Jnie czynności wątroby i I apteki i składy apteellie. 
IVanie nłeletnlcb u~zenic.· Prokura- rzy e~ynią z2mach na najcennieJ- (tif"~f) s!anowl w fierllnłe staly netck. Dwudziestoletnie do- I 
lor w mowie oskarżyclelsldeJ wy- szv kapitał - dzieci sowieckie. lemat do dyskusJI. Po Iłfedaw-, ~ijQII~'_IIIII_g ______________ _ 

szedł z założenia, że jeśli szkod- nych ostrych przesfrogarh sze-

prał ..• 
Powstanie nowego klubu w senacie 

W~rszawsld koresp. "Glosu Po- no na pierwszym posiedzenf:l ko-
taonego" telafonuJe: mitet organizacyjny z sen. Makow· 

Rreszlow lni ą 3 .. nh 
. urzędnikó. 

za łapówki i nadu!ycla 

Skazanie nar.-sociallst, 
za obrazę senatu Wolnego Miasta 

staedt, zajmujący wbierareM pa:r 
tyjnej poważniejsze stanowisko. 

Wezoraj w senacie odbyło sIę skim na czele. Lwowski kore5p, "Gło!!u Po-
oryginalne posiedzenie, a miał Ponieważ sen:tt Uczy obecnie 95 rannego" teletonuje: 

(j[)AASK, 16.1. (PAT) - Prli:ed 
sądeOt gdańskim odpowiadał dziś 

w trybie prżyśpieszonym pod zarrd 
tent obrazy senatu Wolnego Mia
sta t'z!onek Sttonnictwa narodowo 
socjalistycznego dr. ' Herbert Eck-

Dr. Eckstaedt ska7a.Dy został 
na 8 miesięcy więzienia, przy cz~ 
sąd zarządził natychmIastowe o .. 
dzenie go w areszcie. nowicle konstytucyjne zebranie senatorów, przeto w klubie biorą \V wyniku przeprowadtonego 

J{lubu Prac Parlamentarnych. Do udział niemal wszyscy. To tei, pelt dochodzenia aresztowano tu 3 
kluhu tego zapisało się 80 senato' nie było powodem puszczonej w ku urzędników skarbowych pod Kaw L tl5na SaSI-a. .-zb 
rów, a przewodniczył pierwszemu luarach sejmowych plotki, ze pler rzutem polUeranla łapówek I u- e D 
~branh. sen. Bt'browski. wszym zadaniem tego klubu będzie I marzanla 'bezpodstawnle podal-, • 
Głównym zadaniem klubu Jest wyloniell!e nowego klubu, któryby ków. .' , . Echa zatargu konserwatys o N z rządem 

~oglęblenie prac senatu. Wyłonio pogłębił pr;;ee starego klubu." Na~wi5tul • ty~h ' nrzędników • War5Z. koresp, "Głosu poranej obzn8jmł~la się z gospodark .. 
. • _ • • • b~mllł:' ~azlmlcrz. Kr:r:yt~no",:- Ilego" telefonuje: lasów panstwowych i planami 

ZaJSela antVI'ldow-llle \V Warce SkI, !,"ranels~ek. Bolan\lwslu, MI- Głośny zatarg między grupą budżeto\V~i. • . . 
• kołaJ CzetmewIez., • komerwatywną a rządem w spra I Dalszy CJąg pOSIedzenia kOIDł-

'Przy zatrzymanym znaleziono brcń i kilka- .S~a nadużyć popełmonych wie lasów był przedmiotem roz- sji w poniedzJ,ałek rano, ale już 
naście petard me. Jest d~kład,?le ustalona, ważań specjalnej podkomisji, wy w gmachu sejmu. Jak słycl~ć 

stWierdzono JedynIe, że łonione - rzez komisję budżeto. jeden z posłów ma na najbh:r:. 
Wars7.awski koresp ... Głosu Po- mano. Znaleziono przy nim "było kilkanaście wypadków u- .n!: szym posiedzeniu sejmu wnleU 

taonego" telefonuje: BRON i KILKANAŚCIE PETARD marzan la poszczególnym Platnl-

I 
wą seJ - wniosek o zwoływanie we wrzcś 

W czasie jarmarku "fi Warce OsadzODO go w więzieniu Ifó- kom kwot slęgaJlleY,eIi kUkn lJ- P~komisja .obtadowała w dy: niu każdego roku nadzwyczajnej 
doszł6 w ub. piąt~kdo zalść an' Jeckim. slęcy zlotyth".. rekCJI lasów I przez caly dzicn sesji budżetowej izb celem a. 
tyzł'dows.kieb. chwalenia budżetu lasów pań-

lira od' • K ,-n D -y. Drugi ' tydzleń rekordowego stwowych. no sklepu Stymoria' Kułerinaua 
"'eszło lUtku osobników, którzy 
usUowall odwieść od kupna kIien 
(6-.; eb~eścUań~kicb. 

Na tym tle wynikła awantura, 
która nie obeszła się bez loterwen
eJi poUe1ł. 

JednelQ • awant~ atrq 

Dziś 2 Daranki : 
o g. 12 i 2 Pl'-

Ceny od ao 

-d I Czy wniosek o zwoływaniu eo· . powo zen a . rocznie "sesji leśnej" uzyska wię 
ateydziela ~ki filmowej p. t. kszość, jeszcze dokładnie niewia 

: S' , . ,J: R' A ". ,I S O" t~;iln!nY ł6dzkie do r. 'II: ~ r~· - '- . wlasnJch k~IOn~i ! 



~F~T~._1~1~ ____________________________ . __________ ~]~7~.~T~~"t,~lL~O~S~P~O~R~A~N~N~!\~Y._4~~1~93~7 _______________________________________ =-

I e~ 
ludzi~ staDil s"e lIi~wid.ljftlni pod WpBgWł:ml 

promzłni inŹiłoił!ra PiłgbjBla 

1llodnfJ, .e'lwtlJ'~ 
!ZapacA 

p051edBJą wody kwiatowe 

DUDAPESZT, 16 stycznin. (PAT.) - "EsU Ujsng" donosi, że Ford nab,;ł Z:l ccn~ 1 mmon:. 
dolarów palcnI na wynnlazek inżyniera węgierskIego Prybilla. Inż. PI';\'bHl wynalazł oslałl1i.o 
SPOSÓB NA UCZYNIENIE osón l RZECZY NlEWIDZIALNYMI l'OD· WPLYWi::l\l DZIAŁANIA 
SPECJALNYCH PllOl\UENI •. 

WAMlKO 
G~ ., ~ .... OSD Budz, ., S i 

HASAN.TA, 
Ct.\LENDAL, 

lAVAr~DE 
d= B~nJlO t.l::Imaft 

Pos. Sikorski zasłania się nietykalnością przed prez. l\1nzurem I 
nego" tekronuje: ~ulącej mu nietykalności nGscl-' sll.icgo w ogjle nie IHj!HJwj~!~zinł. f 'Y~~ 

'Varsz. koresp. "Głosu Poran- dz!ł, te nic skorzysta z przyslu-' kładem swego Iwlegi, p. Dni!zj'll Q ~ 

\V czasie rozważania budżetu skleJ, a wówczas prezes Mazur I Jest to już drugi wynndek WY ·,' . ., ~A 'lIjll. . 
ministerstwa spraw wewnc:lrz- wytoczy mu sprawę sądową, oy I IW)'7"'s'ywania nidy!m!n!)śd no- . ..' . Q'~~f' , 1'6\ fA Im n te 
nych w komisji sejmowej, posd uzyskać rehabilitację. s~Jskie_i w \-;ypaillmcll na~aści 0- li"' • I(~ eJ 
Bruno Sikorski (sanacyjny en- Poseł Sikorski zachęc~)Oy przy sohrstc.f. . 
dek) wygłosił przemówienie, w j ".", u 

którvm bardzo ostro zaatakował ~m~:V$i-im!':.1l·a;!,W!",QltfiI1:I Wi6)'Joj&#Qł~ F 75 7 

prezesa Eliasza Mazura, zarzu
cając mu mi~dzy i~mymł, że o· 
kralla skarb państwa 1 popełnia 
wlelIde nadużycia. Ol 

., 
\V rali,znJch 

Spili AkCa e~KStlą2nihcacgA-tllaS~1J WV8 L1ł1Iovwie 

Straty wynoszą 200.000 zł. - Ponadto SpłoIięła mapa wartoścI 100.000 złotych 

\Vobec łych zarzulów prezes 
Mazur wystosował do posła Si· 
korskiego list, w którym oświad
cza mu, że wszystkie zarzuty, 
skierowane w stosunku do niego 
pochodziły ~ !llls~~'"y~h ł 0:1 I~:WÓW, 16 stycznia. (PA!) i r.arlltam~ Id!szarni i pl'~eI'mdł! Dopiero o godz. 15·ej poiar 120.000 zt, w książkach .okoł(J 
szezcrczych zrod~ł A dlntego le~ I DZ'ls :>godz. 12 wybuchł puzar !Hę na IJI~ii'o CZv: :li'ae JJL.C3Z;C;:~- · zastal ugaszony. ! 4·0.000 zł. tazem eonaJrunleJ 
ape!u.ie do posła Sikorskiego. :l-. w o~dzialc fołomee~umicl.'lllJym cc· inh'o!~ga:m'nlj~, w ldórej wl Na szczę~cie stropy żelazo- 200 zł. przy czym cyfry te truda 
by odwołaj na piśmie poczynio-' w wielldch EQkładaeh grllficz- tym mom2nc;e mn.ido";llly się bet,o'nowe nie dopuśclly do rU- no ustalić w ciągu pierwszej go-
tle mu zorzuly, alba teź shvier- nyc~ .znanej s!,lółId oIicyjn~j Q'gromue .ilości ks'~że'r... i ni-c.:c:a ciC'żt':~h. mas~yn cyn.Ko- I dziny po P?Żarze. • 

ORYGINALNE 
PASTI LLES 

VALVA 
SlOSUJ~ Sl~ PRZY 

GRYPlEi PRZEZIĘBIENIU 

"ICslązn!ca - Atlas" we IL\".-oWlle Robotn~ey zdołalI zb;,ec &cho- graL.czny'ch l mlroltgatorsklch.! \V oddzlllle fotomechontcz-
przy uEcy Z:elonej 20. dami na dół, OgicEi zaś trawił i Szkody w zniszczonym budyn, nym "Ksiązni·cy • Atlas" ~najdo 

Prawdop{}dobnie, j,eden z ro- lałwoIHdnc maicrjuiy, zwlasz- ku wyno,szą okolo 60.000 zł., w i wala się przeznaczona do po-
bolrl!ików ogrzewając na plamie cm papIery. J aparaturze i mD.szynach około I· wiclani:l wie!ka mapa ka'~Ir"" 
niu gazowym płyt~ cyr.kową, I "'DM'~ na mIasta Lwowa. z "16rej 
l;.lóra zanadto się rozgrzała \ 9i jt ~ 4fetknio.' ..... , Ó urntowano tylko cz~Ść. 
wrzucił ją przez omy~kę zn-I 'A. "rM('}~rt111 n~/lJ/ U/GJrlr. Mapa wielkości ok. 5 m, k'W~J 
miast do wody, do nnfty lub "& ____ --,!Jvc-r.;, U,.\o:.&Vl • opracowywar.a była przez eałJ,t 
benzyny. szlab urz~d:ników i rysown.Lk~ 

Wrn., •• pod r,ką byly I"y Iloz RqcluJer,?żo/l1i! OCZ" w dągll wicIu mlcsl",y, :~ I gaśnice i kran WOOOC!qgowy, 11 'T czym dokonywano zdj~ .... 
___________ cynkograf stracił - Jak się zda- /}Ut!/70 U/~C ZIIC:J)/ok!lIJ mololu i nt. tęj podstnwie.dop 

.ie - panowanie nad sobą i 7.:I'j dlr()Óa?/e oh/i!ąm ;ranim ro rysowano ploo. posesji 

Do Berezy alarmował roboLnJItów z sq.,;Jd- rffi1 sta. i. 

nieh sa!. I iaJ/CI/lem OSfQmrivJć'/{ ~. Gdyby się okM.ałOo, te .1!IlmI~ 
WARSZAWA, 16.1. (PAT) - Tymczasem jednak pr:l('{}W- Znaki nalrzon/((/: mi.cjc'i.ki nie pOosiada kopii P3 

00 miejsra odo~obnienia w Berezie I ni!l H!anE:ła w płomieniach ldó- T/"_ u) ol r /,/ sz-c.zc.gólnych fra.gmenlćw te 
Ka tuskle} wywieziono ze Lwowa re rozszerzyły się wsJmtek eks- fi' . ., ml1py, to d., szkód w1"'-'ld 
magistra praw Bronisława Ropltat I ploz-ii batiki z beMvną. j)/m-deka/lIme'pą nych potarcm trzeba b~zJe ~I 
notowanego za działalność komuni- Pozal' zn.isz~ył całe trzeeI~ fi' _ 1/) ClI tt dn6 jeszcze około 100 l:ral 
s1yczną. ł'~~tro wraz z pl'ccyzyJnymi :!- zło!ych.. 

iJ;W.&aWAiSt~WAW\'łtttMtCUl ({woranlU/CJ tUl/o'tJjnOJĆNa miejsce połaTU pnyb 
5l()ie//nq i m alp Luft/cie "raz z.e sŁrnz:t poiarn21 pn . 
prądu. Nojorlpowiędnie/- !iI!awiek'Je władz. \ 

UIJll7 do (Z~,ron;(J jes! JvJiaHr. rassowa : . . - , <" ... ł. :- '.. • ~ 

proces o do~ra Ostrowy-Zagórze Iloiarowlril1a 125-])/111. TrUD Dl fDrZ~ kOlB-
WARSZAWA, 16 stycznia. -/komPlecie 7·miu sęczi6w rozpa- . I-O'lIym "I 

(PAT.) - Dziś zapadł wyrok w trywał w dniu 9 b. m. l ~ W 
toczącej się od wielu lat sprawie Dziś zaś Sąd Najwyższy orzekł Ił 101 Bandyta zastrzelony 
br. Natalii Drassowej, żony wieI nn podstawie art. 12 l:aktatu ry-l d 
kiego księcia i\lichala, brata cara I skiego, że m3.iątki nadane przez W czas:e napa u 
:Mikołaja II, przeciwko pat'lslwu' byłych carów r3syjskkh ch~- uJ~tJJ//qltz mO!OC;)t7J7P r!t7/ą o/;/tl~ I/C/n/R iW/Q/la Onegdaj na drodze pomlt:dzf.l 
polskiemu o zwrot dóbr Ostrowy]1 ciażby nadanie to nie ,mfnłn eha· /IV 'I r o'b p O I .} Ir i P~otrkowl'm a MOoszczenicą Ina\ 
- Zagórze pod Częstochową. rakteru poH!yczntgo, nIe pfJ(lIe' leziono strasznie zmasalLrO ...... 

Dobra le należą obecnie do' ga.:':} zwrotowi. aSi~"mb).'ii!;j~·~wmiHłii!!i~;mp!§fiMJl?*ł\" Ile zwłoki nu~z('zyzn,., leżqee .. ' 
, t· d t .. t ,, 1 w •• - - ... --...........-. .-' X_ l e koleJ·owym pnns wa l prze s aWla.łą ,var osc '.GHWM'łi&?p*rh;a::tt!C't;m~s"t4!t-mw;~':9;~~~7jzC"'e!!':o~ ~;iTe"$j(*»ti1iie~irię "USP orz • 

kilku mmonów złotych. I~ierwotne pl'zypuszezcnle. ~ 
Sąd okręgowy w \::z'::ltochowie _ III , . osoDnik ten, niejaki Połak pacą! 

, ~ ~j ~I., !):~. lt..;" J r.~ ~ Q . ł karskIe uJa···nlly ran" .-~Hi;~~~'~~w: ~a~~~~;~w~~d;~ I. m· ""I: JS· ,. D. I: ~~~o~ ·",~~1 ~,f k.··· 5 .. :i l" .,. IJr·o· J11~;i~r~ ~~·r::c~e;~~:W::~d~ 
podstawie art. 12 traktatu rys!de ~t ~... r..&.;:o; - ~ . -' .. uy c ... "" r-" 
go (k lóry przenlósł na państwo l d k stuulowq w· okoUry 5e~a. ' 
polskie własność wszelkiego mic Niedbalstwo oracowników kolejowyc 1 przyczyną wypa u PoHcja wszczęła dochodze., 
nis i wszelkich praw ma.iąU.....· .nic, które doprowadziło dOo sen", 

,I KA TOWICE •. 16.1. (Tel. ~ Jasny) Glćwn:> wine. p·ono?i d<\";~urn y łowal wystrutem z rewolweru no . h It l' Oka~'" """'. ch, nadan'-'ch przez carów ro- \ .< sllcYjnyc rezu a owo u!, 
~Y··J7.3kicb). oJ - Nil miejtSce wstrząsającej Iw ta- rudm na stacji w My&łowicach zbawi:! się życia. Niemal w ostat- się, że Polak w towarzystwte.. 

I-trofy w MysIowicach zjech31a śleJ 1I1banek. niej chwil! pow8trzylllala go ou te, Stanisława Kubickiego ł Dront .. 
Hr. Brassowa odwołała si~ 0(\ 

Sądu NaJwyższego, motywują~ 
prośbę o kasację, że nadanie 
wspomnianych dóbr nie miało 
charakteru politycznego (sprle· 
cznego z interesami narodu pol
skiego), 

Sąd Najwyższy sprawę hr. 
Brass.owej w nadzwyczajnym 
"'* ............ ~O++ .. ...., 

Itp. TEllU' d7i~c~p 
II Pa(sce nie moie byt 
gI1uJn,. Ifaid-v qrnSl 
~łoiłt''ł1'"~ konlo P.'4.9. 
Nr. 70.~OO DrZYn:e$~e 
ulge bezrobolrr,m. Ra
tulmy od zlmnD i glOdu. 
~ ..................... . 

C'M kllmi8~:'. lllinist.erialnn. celem u· Na pole~enie prokUJntora zntrz;y g'I' wlln. sławo Krawczyka nlanował na-, 
:<talt-nla je; przyczyn. m:!tlo go Vi arc:;zci:: śl:?d('J:Y"l wraz I pad rabunkowy w jednej z pod,.' 

Jak !Oir; ok<izuje, powsta~a ona ze zwrotnicz~'m l(o:do'em. M-n~st~r Piasecki miejskich wiosek. : 
wsklltek karygodnego ni('dbalstwa l"rb3.nek p~·zyznaje się ze !rami ~ - ta Gdy na odgłos podejrzanyeh 
p~;nlących od!lo";!'i~dzblną 5!u,:ł;ę w omtch do \"iny. Oświadr7-vi 0r: UJ MU,s €iW. łaCi s'lmerów wyLie~tll wlaśdcieIka 
pracownik6w kole;o-wych. l ?'(' na tychmiast po kat:1strolie ust- Df, Mysłowic przybył WC1nrai zagrody, ujrzawszy nap"ls!nł. 

-- lyiecZ0renl wiceminister kOlnlluikn. k{''\\·, oddala szereg słr7.a16w, I 
~ lJI'!ilT ? ~ łI. ~~ nJ~ i ('ji iuż. Piasecki i dukonal wizji tttóryeh Jedeu śmiertelnie ug~ 
OJ 'UW' cr ~.ta ~ lći'G fi \okaln ~j. llził Polaka. 

$m!er~elna ucieczka ~ rzed ster): I Zelc:ą () póluocy cdjecllał do W!l.rs7.& Współtowarzysze wyprawy. 
bil~t wy. pragnąc uhzeć za ~bą ślady, 

Przed ImlUisję let<a.rs1>.ą w BerIi- r posiada! prry 5IJble Iwpił 
nie powo:any został k1lpie~ be; t:ń- II cO Iklle a plitym piechot,! sze{U 
ski, !\'lali: WeiUms, olciec trzech d~ do Lipsl.:a, p:':iaic,i d'J CZ€Ch03:0· 

znb~aH zwłoki zabitego i porzu.. 
F'omvjlnu staft rBnllfC" f·m na torze kolejowym prago 

Dl!e w łf'n sposób upozorował 
"mllobójs!wo. losIych córeli. Lelmrze on:eldl, że I wacji w I(mlowyctl Warach. Nie Wt',lłll~ inform:Jcji otr~vmanycl1 

I.upiec musi po;ldać się steryiilacj! : doszedł jedn:Jt do upTlIgnionego dliś w goJzi 1~ch popolud!.iowy~h 
iako umys!o\\"o • chory. Kupiec celu. Na drodze do I(arlowych 'l.l' srcr lekarskIch, st:1n 7.flro~\"Ja 
odwołał SiEJ do wyis1.:ego sądll Wa~ 5w, już w gnni~ach Czechoslo wszv,tkkh muuvch G!wr k'łfastro 
zdrowotOl'go w nerlir:i~, ale be~- wae}i do~tal ~.i<:: po:1 ko!a saWOCł;.Q-l f Y k. l.>~owei }e~t pom~ś!ny .. Są n~:l 
",łmtecznie i dlatego postanowI! du l pcmćsl f.llllerc. \lt(l!'ll~m I:rosKliw~ opJekl} 1 CZUJą 
zbiec. Za ostatnie pie!liądzc, jakie ~i~ dchue 

Kubicki i Krawczyk zostall 
aresztowani i osadzeni w w~· 
l.ifulu. 

Policja prowadzi dalue t:kt
chodzenie. 
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=~:~I~~FA~m=~~~:~~~! ~ AROKD -I S-w-le nOlUom:el~ 8 OSUlnle, nOWDS~1 
fabryk BIELSKlCH w W1ELIU:\I WYBORZE poleca co: Tel. 152-71 ' HUR f I DETAL' 
.' .. ~ ...................... ga"""""""~"""~I=-"""'" n 

.rez de • 
I je m. chrzesln m 

DYtURY AJ1TEK. - r~oC)' dzi- b b t ł6d ki 
.fejszej dyiurt:~ą następuj.,;,:e aple- syna ezro o nego z ego 
:!~; ~c~~:~:erk~~;':'!~~t ~~~~;::: Dzrs:ei5za orOł:zgstoit '" lłOŚ,if f eWilnllelił:kim św. l'Ia~(DSZa 
t!6); J. ~wldelew:cza (Piotrkuwska 
:aS); ~. Bojarsl.iej ł S-ki (Plzejazd' W dniu dzisiejszym o g. 12-ej I denł wyraża zgodt: na wpisanie l jest siódmym· z rz~upołom- graf p. Prezydenta. 
19); c.z. Rytela (Kopernika ·26); l' w kościele ewang.- augsburskim Go do akt sianu cywilnego, jako kiem mt:skim. P. Prezydenta zastępować b~· 
~. Lt(lieca . (Piohkowska 193J; w. św: Mateusza odbędzie się nieco-l ojca chrzeslne~o nnjmłodszego P . Prezydent Rzplitej nadesłał dzie przy c~re!D0n!i 'chrztu staro-
KJopolowskIe"'o l S-ki (Rz&l)w· dZIenna uroczyslo~ć. syna Oskara Lldlkrgo. chrześniakowi ksJąieczkt: PKO.. sta grodzkI łodzkl, dr.. Mosłow-
łka 47). co Człon<:k lej parapi, bezrobot-! Lidtke jest ojcem dziesięcior- z wkładem 50 zł., przy czym ksią ~ki. . .. . 

ny Q. Lldtke, zamIeszkały przy, ga dzieci, a synek jedo Oskar żeezka zaopatrzona jesł w aulo- O godzInIe 12-eJ w połudOle w 
OTWARCIE LODOWISK MIEJ- ul. Rzgowskicj 73 otrzymał z kan I e kościele św. Mateusza po uro-

SKICH. - W dlUu wczoraj:;,zyrn ceJarU p. Prezydenta Rzplilej Ildl\c BAL pamiętal. ił powodzenie D N O l plyftny ~rodelr czystYm nabożeństwie odezyta-. 
o'twarte zostały bezpłatne louol\'j. odpowiedź, w Mórej p. Prezy- nil w tańcu 111pewni CI od potu ne zostanie pismo p. Prezydenta 

~amk~~w~~ ~~d~· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;r;~~c~p~~~,~~~·;m;1~;.:';2~=~ o~~.~w~M~~doa~ 
ski<'go, ~ródliska oraz na placu I .. • słanu cywilnego małego Bruno-

PI~(:~~~~~ew:ick~:~~~h czynne l dnas",' łod -I I le zrasta ::. ~:~~:!ikf':v~~: ':;j:~a~,:~~ ~dą codziennie w goclz. od 8 dl) . żeczkę oszczędno~ciową na zł. 
2r'-('j, zali na ul. Lagiewnickicj ou 50.- dar p. Prezydenta. 
godz 8 do 1(j-ej Dl' Poniewat Mzrobolny 'Lidtke 

. .. n roko 1918 - lLjt.8~9t " roku 19li - 65l.ł02 zna.fduje sit: w . położeniu mate-
M _ I riaJnym wręcz fałalnym, spole-

Gl 
Ludność naszego miasta słnle 114.565 mieszkańców. I kresie poszukiwania pracy_na ezeństwo pośpieszyło mu z po· 

ąsy prasy wzrasla i to w tcmpie znacznie Zaznaczyć należy, że przyrost wsi, co miało miejsce w czasie' mocą, wystarano mu się o ubra-
o filmie wi5kszym .niż ludność innych, n?turaI.ny w Łod~i jest mniejszy,; wo.in~ ś~iatowej, z racji unieru- nie, by mógł zjawić się w koście-

R i J •- II mIast p( Iski. nlZ w mnych mIastaeh, tak, że chomlenla przemysłu_ , Ję, .tudzież z kuchni 'xn dzielni· 
II omeo U la w pierwszym rzędzie na ten znac~ne zwiększenie liczby, mie-I W 1920 roku liczba mieszkań- cy wydzielono dla jego rodzin, 
FHm ren to pomnik wysła- wzrost wpływa, napływ c~ raz SZkakueóbw n)alCŻY k)ła~ć głgOw)nide '4co32'w881PoDiownkle, ,zmalała ~o specjalnie 10 obiadów śwłątecz· 
~ Th 11..._ . . 'nowych szcre"ow ze WSI do na nr ruc lU nap ywowe o U .... mesz aneow, co znow nyeb. 
wIOlly a ut:l gOWI, gcruuszo-I ł ok· ., I no~eł I od t l Ró I· f'· ś M . wi ekranu... Rom.(,'O i Julia _ przcmy~ u, co ,,:S -aZUje, że SI a l· ,spo.w ow~n~ zus. a o przez p~- wn ez p~r~ mOle w, .ateu-
to szcz l artyzmu Kreacja alrakcYJna ŁodzI choć w porów-, \V 1918 roko Lódz Ilczyła wazne zacJ~gl m~zczyzn do WOj- sza poezymh przygotowama do 
Normy YShearer na ·~ajwyższym naniu z ~k~esem . prz~d\Vojcn·I341.~29 mieszkańców, czylł w o- sl~a w. c.zasle wOjny polsko - so- p:zeprowadzenia ~oraźn~j zbiór-

P
nr.iomie Reszta obsady 'Wv- nym, zmmcjszyła SIę nICCO, jest I kresie 18 lał niepodległości, przy wIecklej. kI na rzecz ubogiego Ojca tak 
. . ł'·. . d· jeszcze zawsze bardzo wielka i było aż 311.573 mieszkańców. Dalsze lała od 1921 do 1935 ' licznej rodziny. 
W'!ąkza a. S!ę zeT swego z~ ~Htl przyciąga robotników. \Vzrost zaludnienia postępo- przynosiły co rok nowy wzrost •••••••••••••• " ....... ... 
. ma om~le... u wresz.c:e Jes I .. .. l· b . k" . t· ofr .ztuka... Zestawienia liczbowe zarządu wał Dlerownomlerntc. ICZ; y mlesz ancow; przecIę me .. r6dłem Z d r G W i a dla 

(Everung Standard). miejskiego wykazują, że na t W ciągu jednego roku ludność od 10 do 25 łys. w c ągu roku. k a i d e q a ta kil D i e I 
, •.. ,stycznia 1937 roku ludność Lo- LOflzł wzrosła o 92.000 i w 1919 S k' ar ;: " 

... KreaeJa Julu oo~wor~a I cizi W)'DOSila G53.402 mieszkań- r. liczono już 43~472 mieszkań- I Sil Z ił "",OVODLn • 
I!~ ~ormę Sh~rer .JCSt ~1C1- I ców. ców. Irwin

o
" Thalberg wysLa- .................... • ~ 

kim triu.mrem lej ReI\IalneJ ak-'. • 
torki.. Jeszcze ni.gdy dotąd nie- . Ponu~'Wat na t styc.zma t~3() r. T~ nagły napływ tło~aczyć w] , wspaniały pomnik Dr -L~n' "au '. 
\Śmiertelny utwór Szekspira nie bczono 638.857 mu~szkanców, n~lezr powrotem l?dnośc! robot • 1111 ił 
;.;ostał od'łworrony w tak pię-1przeto w okresie roku przybyło ruczeJ do swych mleslkan po o- sztuce filmowej obrazem przeszedł do wOje-
liny sposób ..•. RO'IMO i Julia to I wództ-wa 
naprawdę wielki mm w mi-I om-o Jak się dowiadujemy kil...,"' • 
.uzowski sposób zrealizowany... ,t " referatu administracyjnego lta 

(Duy Mirror). I rostwie grodzkim referendan dr . 

..• Romeo i Julia - Itiezwy- KOPI nIK"T 1- ull-a" J. Landau opuszcza z dniem 2<1 
iły film. .. Gra aktorow na naj- • I b. m. ~woje stanowisko i plzecho 
wyższym pooomie. Rzadki lu·k I dzł do oddziału administracyjno 

_I. U I prawnego urzędu wojewódzkł-C). 'e~łJ tClLran ••• -,. 

. (DaJly Telepoaph). Podajemy do ogólnej wiadomo~ci, że naj po- OtCPDI".·edz,-alooBft Zgon 
Film przeszedl wuelkie o- czytniejsza powieść ostatnich lat łt w III 

tzeki wan:a... Dezspneunie karna starosty E. W.lczyń .. 
prze,~bie do hbtorii kinemato- CLAUDE FARRERE·A skiego 
grafi.i.._ Nonna Shearer potrafi. "fewykazane składki w dniu wczorajszym zmarł '" 

la wydobyć pełne piękno z kd OC RZE ITWA Zakład ubezpieczeń społecz~ szpitalu ubezpiecmllni społecznej 
tfego słowa n,ieśmiertelner:tll poe . nych wyjaśnia, że uhezpi~al- I w Łodzi star!>sta pC)wia~wy "_ 
nia·tu SzekSipLrowskjego. Wspa- nia I!tpołecz-lla 'Vi wypadku Kole pIk. Edward WUc~ns~i, uro 
niala ta artystka stworzyła wi~1 stwierdzenia iż pracodawca u-' (l,zony w roku 1889. 
ką uduchowioną kreację. ILe- bezpieczył ~racownika oct" za-: . W dniu dzisieJszym ~dbędzie się 
slieHoward dorównał jej pOtł (Vellle d'ArmES) robku niższego niż rzeczywisty, eksportacja zwłok do Warszawy 
każ.dvm względem. Film, zawie . lub let uchylał się od zglc.5ze- i Ko~dolencJe ~dowi: po .pIk. WU. 
rająey w sobie prawdziwe pic:- została już sfilmo .fana. I nia _ p1ą prt'-.vo wymierzyć i czynskłm złor.ył w lm!emU 1'. wo 
kno... '(Da;'y Sketch)' I I ściągnąć od pr34YJtdawcy dodał-, jewody sekretarz osobiSty p. CJch~ 

-I Role gUi,!ne odtwarzają: i kową opłatę. Opłata ta nie. mo I wicz i p. starosta grodzki dr. Mo-
FHm: . ,Romeo i Juli.a" Rodnie i że przekraczać wysokości k.wo-! tltow~ki w imieniu własnym. 

reprezentuje wytwórn'ię Metr()o Ann!llbella .- Vicl"r Francen ty składek, k.Łóre przypadałyby I Obsfrubllla 
Goldwyn _ Ma~~r, stojąCłl u U." od pracodawcy, a nae zostały Au 
si:ezvtu. Najwspanialsza op()o wykonan~ ani uiszczone. I jest ws.kaźnikiem zlego chiał~ 
wieść miłosna świata została "N oc przed bitwą· - to wspaniały dramat, P0bra'!'Le od pracodawcy d?" I nia żołądka i kiszek. Lremi-
oddana na ekranie w pełnej i1u~łruja,cy dzieje kobiety, żony admirała mary- datkoweJ opłaty przez ubezple cza herbata Chambarda stosu~ 
swej pi('kności. Norma Shearer I k· k· . h ł d ś . ,czalnLę. społeczn~ wyklucza m. o J·e SI·ę pr~ zaparcI·u stolca, - .. . k · k nar 1, na t6rel m SZCZ!ł SlA grzec y m o o CI. I ".. .... 
jako Ju.lIa Sze Spll1'OWS a · SlWO-, "I " ft.t0Ść Jednoczesneg~ . Wys.t. ~?le- ! gulu.fe' żołądi!k j ułatwia tra-
t'zyła kreację faseynujncą. . Film ten l)owier7yliśmy do wyświetlania kinu i ma d? -wlad.zy ~dmInIstracJl ?- wi,enie. Cena pud. zł. 1.30, t& 

(Sunday Times)' .. (UIOPA" W Lodzi. : gólneJ z wruosk~em o ukaraille rebka 35 gr • 

••. Film "Ro;neo i Julia" jest UNIVERSAL PI·ct. C- 'rp. I pracodawcy. _ . --------
ftajwspanialszą przeróbką fil- v 
mową S~ekspj,rowskiei sztuki , WARSZAWA. Belrobotnv i na~bjecf· 'Wzrost wk·a łów 
wstysłkkh czasów... Film lila, nip;sl, iest członk em W p K D 
m.i.Ji.onów... olbn:,miei rOdzrn,. • • • 

(The Ob!=erver) Iłt6re i na im ie p liSI ka w dołu 14 b. m. odbyło alę p" 
... Romeo i Julia _ to wspa- _~~~ __ ;,;;;,,;;;;;.,.. _________________________ -:'____ ~Iedzenłe rady zawiadowczej P. K 

ttiala uczta aTtystycma dla o- p _.' _" 0_, która, po wysłuchania sprawo· 
cro i uszu. Film fascynuJe nas I Naj:~:~~~:" apa SIli ZBnl 'Zdania komi!tjł rewi~jneJ, zatwłer 
od pierwszej sceny do ostatn;/ej. dzi!a bilans PKO za rok 1936. za-
Kre~ja Normy Shea,rer _ kO-I II polska mykaJacy się C1=Ystym zyskiem Z!. 

r~ą. d<?t~chc7.as(}~ej kariery Osta~nie 2 dni! Nieby1Afala zniżka cen I 5)5;k~:;y,S5~roSlY w cłą~u rokt.l 
lej wIelkIe 1 .. rtystkl._ 

JE'st to jeden z naipi~knieh Dziś O g. 12 i 2-ej Na wiecz. ubltogłego o złot~rch 1~,~81,942,60, 
!zych filmów, Jaki kiedykol-\ B- osi.urają.c na dzień 31 grudnb ub • 

• k tał r Tl~ , DOran I r. o2ńlną sumę zł. 895,66S.~1.29. 
;;:acj~O~ zd,~:~ J~~~:n~~. n8 j: I gr seanse KSiązeczki oszczędnościowe wzro-
wyżs7vm poziomie... Fitlmv te- . ' III· II zl I· sly w Cł~2U roku sprawozdawcze-
~ pokroJu co "Romeo i Julia" . Ceny od l. { Z I ~o o 3°7.988 ~zt. do 2.286.830 
winny być realizowane eZę-i . · ';ztuk. Og6Iny obrót wvni6s1 nfeno-
Ide} , U czn-o""'sk.-. _ . S4 . gr. i as ...\.r. . . towan, dotąd eyfrę 30 mitiarclów 

CSqnday Ex-press) -- 1;:16 dOłyeh, . 



Nr. t'J - 17.T- "GLOS PORANNY" - 1937 , 
.. 

Jak udzielano kred,lów i inkasowan naleinośc:1 w firmie Ilart, Roulseau I S-ka 
Wczo.raj wznowiDny został I Osk. łlus1nlowlcz: Czy pan' przyszedł z podwórza zapytać Ad",. Flehnas Czy Musi.:lło-I 

prooos przeciwko windykato.ro. : wie, te jest raport firmowy, że I si~, co się slało. w-1cz nie proponDwał panu sam, ł 
wi fi.rmy Allart, Rousseau i Co.! pan chciał dać gWaTall1c;ę h.ipo.-- Adw. ~~on~lak: Gdzie był Mu- teby pan !>oszedll z nim do Dau 
MusWłowiczowi. Na wstępie roz ' tec:zną? siałowicz. jak w biurze firmy bel?O w sprawie tej hiopoteki. 
prawy sąd postanowił sprowa-I Sw.: Oni tylko. chcidi wziąć. Allart odbywała się r<lwizja Św.: Ows7em. Mote mn.ie 
dzM świadka Eizncra, n Rysz:ar Ja bym też chciał wziąć wszy-I ks~ąg? ch~;al przerobić na swoja stre>-
da Daubego. zgodmJe z wnios,

l
' stkie pieniądze z banku. '1'0 mi Św.: Musin.łowicz dzwon!ł do nt;l-•• 

kiem o.brony, &kreślić z listy je dadzll? jednego z kolegów i pytał się: 
SeJs)a 

m!edzv adwakallm] 
świadków. _.. "Co się tam u was dzieje? Inny 

Jako pierwszy zeznaje ~w. S~aba I~m:ec 'w~aika kolega także mówił, że teleło-
Jakub Kalz. Oś w i'adcza , że Mu· Osk. 1\1 si ł ,I • n . l 110wał Musitflłowicz i że oczeku· 
siałowi.cz był u niego i proPo-\ b . u. a ~\>i cz. ~~ pl<SO ł je on wyniku rewizji, Adw. GotHeb bada teraz świad 
nował układ. Świadek odmówił zo o~nązan.Ie, ~e pan gwa'j " ka w związku z różnym: pozy· 
rokowań, poniewa! zawsze po- ~arncj'ę? Czy p~l sam, czy klo 5fracano raufan-e cjami w ksi.ęgach fi.rl1!Y. W p_ew 

. wal si.. bezpośrednio E IIIlny? I - . d ł neJ' chwili adw.MonUak pros-
~;:'~}~selinekiem. Musiało~ilCz Sw.: N,ie pami~tam. Zdaje się. a Dlen CI ze w,~ iCiRO tuje jakiś szczegół . . 
zadzwonił wówczas do dyr. Sa· że poo. W dalszym ciągu świadek Adw. Gollieb: ,Proszę. aby 
Iadina. który. podobno. dał n1>U Osk. 1\fusl~ło~'lez: A może wyjaAnia, ze Musialowkz 'v o- pan po.wód cywilny nie prze
polecenie młatwienia sprawy. pa::, alho ,'lali skI s>'n? l krcs:e choroby swojej córki. o· szkad'nał mi. Ja lei siedziałem 
W rezultacie dłutSJych pertrak .,w.: l\!O7;~ być,. nie ~nm ~tnm lrzymywał z firmy pieniądze spoko.jn~e ... 
tlllCji, postnr.owlono, te Kub Zresztą to Jest nZoCwazne, co lo a conto swojej prowizji. 'AdW. l\iontlak: Dziw-i.ę si>ę. ~e 
spłacae b .. dzłe swój dług w rn. ma wspólnego? . .. Pl'Zcw.: To było w okresIe, kolega, który staje może po raz 
łaeb mlesi~eznych po ó łys. zł. ~rz~~v.: To JUZ sąd wyCJ:ągllJ.e kitCuy fir~~ straciła juz do nie., trzeci. w karnej sprawie, zwm-
Po h·m. «dy Kabowi suma la w1uoskl... ~o Ulufam:oe. DI:lczCgo wobec te- cn mI uwag~ ... 

. stnła' się zbyl wysoką. uedu.ko- Adw. GolUcb: Ja.1de pan miał go da\va 1 iśe',e pieniądze? Ad",'. Gotlieb: Wypraszam so-
WILOO mty .10 2500 zŁ obroty z firmą ALIart ? {; ·,v.: Myśleliśmy, że zaln.twł' bi.e takie po.wiedzenia... Ja nie 

Propozyeja Musiałow1cz3 Sw.: Nic pamiętam. ruektórc sprawy... Uczyłem. ile razy pan stawał w 
szła jeJnak w innym kierunku. Adw: ~otlieb: Du:że czy male? . rr~cw.: Ale. już wiedz.iellścioe, karne.i s.1)rawie, ale może osiem 
Domagał się regula.eji na 60 Ile? MI.hon. dwa" trzy? ze nIe załatWI? nawet, to ... 
proc .• z tym, fe Kat& da gwa· Przew.: Lnczen.:e, ile razy kto. 
l'aneję hipo.teczną. stawal w i,ukioej sprawie nie ma 

Pru",.: Nn i świculek dał ta. lu znaczenia. 
ką gwu.rancj~t Adw. GoU:cb: Proszę sądu!- i 

.. W'Drowadzanłe 
na jwiat'o dfenne" DObre samopoczu-
$",Iudek: Skqd miałem wdąć?' cia Pani spotęguje 

czekała spokojnie. aż 
pan.owie pełn.omocnwy powoda 
cywhlnego SkOliczą badania i 

r.z.es7.kiadz.:.lJla. a teraz pa--
... pełno.mooniJcy pI'zes:z.ka~ 

Czy UUŚ mi da? Musi:t!owicz pielęgnowanie ciała 
zaczął IW gro1.it. te mnie ""KG' pudr9m Va s e n O ł. Ad",. Jarosz: Proszę o sh\;er.( 
cizi du eiuP1' te mi oglual upad· P u d e r Va s e n o ł ie, że ja n:.e pSl.kadzałem i 
loSt. te wlue zrujnuje. lo ja mu U t rz y m u j e s k Ó rEt pnes7kadrom. 

, 
pomarrancze 
i grej pfrutlJ 

Sa. najsociystsZę ,' 
o \IV .O C ~ A L e s T v N S 1<' 0<. 

podpi.sałclU paltier. te dnIU Gwa zdrowo i sucho i za- Adw. GolUcb: Przepraszamy! 
ran(;"jt: hipoh·C7.ł'4. Ale skąd łUWa P O b i e g a p o c e n i u było powiedJziane pod adre· Osk.: Czy plóv.ilem :t;>:ln1l: te 
lem wziąć? Jaok podpiliJQł~1U len . adw. Mont1aka. muszę ~ob~ć spec!hkac)C: z, 
papier. lo Musialowiez powk- Się· Adw. lUontlnk: Ja tylko pro. akt, znoJdu].ą,cy-ch sJę w lecz'. 

. • . k tJ' kach? . 
d1.iał, tu "mu sprawa jeSt zn' l Puder Ję Jlr7.l'CIW o a Hemu spo- Ś . . ;. <'N' 

łahv1o:18 i .wOOc lego jemu si~ ł ktd«mia świadka... w.: NIe. 
te.! C06 unldy. ląduJ tlla siebie: do plel~g~ow~nliD dała Adw. GoIUcb: Pan adwokat Osk.: A czy szafy z teczkami 
1000 ~ł. _ Odmówiłem. ZAczął 4 llak tak samo zadawał py- były z.amkn.i~le? 
nlllie slmszvć i lcrorrzllwut. lo I '~.poraty VA S E N O L f Q polslllm produklem. Nolet., wY51rzegot 11'1 anill. Św.: Tak. 
lUU r-al duh~-m (no d, Wi,"Ccj uic I tlOłlodownlc:tw. ZoilI. P,xem. Vasenoł. Tczew. Adw. Mon!lnk: PTntSZę O m· Osk.: Otóż mogę teraz złu-
chci.lłcan dat. chocini ilU obie. I ie w protol<t1!e m~ żyć ważce o::;wia~ezcn;c. l) .. os:z:.~ , 
cał, te jal; dodam 600 Er.. tu OD • oś"';adtczen:a, że w pół godz.i,ny I sądu, tcczId, kłól'ych finJla· ni~ ' 
mnJe .. "-yprowndzl na awlaUo gw.: D~to. 1 .~,,-,~dJek ni'e -umie dać oopo.- , po tym, .lak sko.rczyłem bada· posiada, zr..aJdują sh w ręka('h 
dzienne". Adw. ~~Iteh: I otrzymywał WIe-dZl. .. nie świoadka. zarzuca .mi sip nie· I s::dzicgo śJcflcze~a, ldóre~tl je 

I'rzew.: Co to. mial(1 znaczyć? pan \\'YCltlgl kaso.we? I Adw. MOfI1t!a.k za~a.re pytnn1a1 właściwości. dałem. Mam no tn pokwHo.;a· 
Św.: 1.,. b-:dQ jcs.zc:ze mógł Św.: T~k. • dotyczlloe .ClSob,. ktnre zostały Adw. GDflt,.'l: Proszę bardzo, D:e. ", 

b8ll1l1l0.wa~. Adw. Gollieb. N:l c.nł~ sumę przez MlLS:ałOW<l'Cz.a nabrane na ja nie oponuję... Po tych slowach o.sk:użcmy-
Adw. Jnl'OS7.: Kiooy łwlr.dek czy. te~ t.ylko. na c~ęść? I róż,:: k~yoty. Świadc~t odpo.wl<il. tł ................. " ..... przed')tawia sądowi. pEk . d,oku , 

ugod7lill si.: z firmą? ~w •• l\a ~łll. .' d~. IZ wl.illdomo mu: ze Mt;Solalo- mentów. Sąd przegląda je, po 
Św. Kilka lIut..os14.'CY po i.nter. Ad",. G01!It'u: A moOxc f1,rmu

j 
WICZ wZllą1 od k~<SJera \\ Ihana czym polpt>a O~~~~_ ~lt!s·cloy. :-czo-

wencji M Ut'itdUWłcza. czc:ść ukry"ala? 2 tys. złotych, dając mu prywat, wit aby dokłacLnie odczyt.ał wy- , 
Adw. MODlIak: Cn '",iadek ŚW,,; Co? Ukrywała? Przecieź' n? pokw.ito:yan;,e. którc n:lstliP' kaz tych te-cze!{_ Gdy oskarżo-· 

mó,,-iII MusiałowilCZowl. te ole .. "~kL . me zaml~n'ł na weksle. że od I ny bierze doJm,menly z powro-
pOt'lricK1a hif!)otcki? Katz.a wzią! 400 1t,. n od Jaku· tem do r~ld. (k> ławy jego. do-

g",.: R:.z? Ja ma to. sto 1'Ilzy Gr(ib' ba r,orn<;tczil1u 100 zło. I choo7Jl szybkim krok1em rzecz· 
m6wiłC1J\, te nie nie mu. Ale zam:ast roz[cren-a Adw. Montla!l: Cz~ znane ~ą ti~"onlł t.2~ I n'lk firmy Allart, - . 
on mó"ił. te to nie 5zkod1.l. te N t' • I. '11' t panu "J-d:lrzema w Banku Społ . 'adw. l\lontIllh:, który Dsilu.te Ow 

. as t:plll1e zeznaje ;!IW. nr ser, d.,·,.nlcz -nl? I I I b oC dok t I ~o e 
ja ~ORę się poslarat ,d7.leś u buchnHer firmy Atlart, Hous. "ś"" .) ...' (e ra~ umen y ?S tar6. n • 
znaJOmyeh, te "'s~yslko będzie l a . Co kl6 kł da do(ht w.. Tak. l\lUSlalowlcz. JUK mu. 1\:8 8:!1l sądo.·weJ powstaje 
w porządku. tyllko tebym pod-, se ,,~ l '" ". .ry. s a '. ,<. mi mó, .... i""tlo. nabral Lam 5 - 6 1 I walka. Z miejsc wstają bowiem 
pisał. te dotę gwar:mej4; w wy. 1 ~o. e _ y.jaśnU:~Io,. h dol~ CląC~ ty9iQCY złoty~h. a po tym gro- ••••••••••••• A ....... - obrońcy osk8l'ŻOneg9 adwoka· 
łQkośei 140 łys. d. I slęgo\>ia;rua r?znyc. pozyc~1 zU, że ujawni n:.eporządki. ma'l .. ci PicbDa ł GotIłeb, nic dopasz. 

na koncIe. MusWow~7.a .. ~łuz'l chlojki, że wyto<:zy sprawę kar- . Po. tym. mcydencłe, ad~. Got· czając adw. ?tfonHaka do oskar. 
lapacz duchO" I S1;ą dysk~J~ ~'ywołu~c kSIt:oowa nq. teb zadap dalsze pytanIa św. żo:t~rfo. l\ll~ ndwokataml stn 

Ole proWIZJI l kosz tow. Oka7.u, KelzerowI. je w~'n sa.o . 
Adw. Flehnll: I pan podpisnł je si~. te na rachunck kosztów 20 U,s. zł. na kosz", - Czy pan pamięta sprawę Inc;d!nt .li s~r.; silę coraz o-

.. łcdząe •. tepa.n ni.~ ~. C~y dla handlowych ksłc:gownnc były te • , '. Szapowa'ła? . ...trzejszv. Adw. "Mo.ntlak zabie. 
pllina panski podpa nJe me zna wydatki Musiałowicza, z Iltó· Adw. Monl1ak. No l b)ła spra Św.: Tak Jest i '. . d d b . 
ezy? . . rych slp on rozliczył, natomiast lwa? Adw. Gotlieb: Na czyje nazwi draokgumoS" l tpórw

OSI 
ssak' ~oo e u.

ratue 

I I Ś • J t 'l dzt . T • t .• ~n o arz nem -
Św.: To. 'Wsrystko wyglądało wszystk e one - nn rachunek ,_ ~.. :s w 5\ e wIe. o Jes sko p.rzep:.sana zosta-ta g~aran. Przewód sądowy ~ mówi _ 

mi na jcden "'lelkl ŚmJeeh. Nie jego pro\\'lzJI. . 1\.(l1"' ,'I tp f) procesu_.. . eja hI'poteczna po uklad.zle fir· jest dalslym ciągiem śledztwa. 
miało to dla mnie ładnego zna-I Adw. l\lontl&k: Mo~e śwmdek A.dw •. l\lnnUnk: A ('!l pan WIe my z Szapowaf.em. '1+ ....... ~ ....... ~34t> .... ""~ ..... ' 
czenia. Po<lpi.5aiłem teb się od' o.po.wi~ sądowi, 00 si~ działo w o fIrmIe .. Węglohlok"? • Św.: Na mO.le. .1, 6.& I 
cupił i przestal le~or iować. gahioneeie dyr. Gyseu.ncr~a w ową I Św.: Tam. pooo!mCl. Mus~n- Adw. Gullieh: Dlaczego na "r łlCem % ci r Ci VI I a d. 21 

A
d FI h • C Y M . ł niedzielę, kiedy Mwsl'a,łowicz za lowioez nabrał majstra na 600 nazwisko świadka. a nie na fir-; k a i d e g o to Ił ą ił i e I 

. w. c: M. zy • U'rul o- powie(b;lia.ł roz1iezenie się? I złotych. mę? Może wówczas Szapował ' k' N . " 
~z Ch~Z1ł ~.a panem z rewol· ŚW.I Firma wezwała katcgo- Adw. l\lo-ntlnk: Co zrobi! Mu. był 'W shni.e upadłości? I Z 5Z,SZ CI " 'VDDln • 
_erem I groził? • rycznie Mus:.a.łowicza. aby zdał slfclllio,,1icz W sprawie Ryszarda Sw.: Nie ,,·Iem. ZałatwiaJI to, ........................ -

Sw.: S, słowa ~~le nI! !~. cały rachunek. Miał przyjść w Daube~o? adwokaci. Ja. s~ę zgodz.i.fem i nie J~li wo.lno podoez:ls dochod7~· · 
_ol wer !... W mIeŚCie mowlh. sobotę, ale telefonował, że woli I Sw.: Wziąl 23 fyS'. zł. nn kosz widZA: w tym ni<: lllioewłaściwe· I' ni.a zabrać do,kumenty, to wol· 
te Muslnlo,,-f(·z to jest zwykły w ni.edóelę, jak nie b,dzic u- , t)'! Pertrakto.wał podobno z I go. ,no to uczynić również. sądowi", 
"łapacz du('IJów". rz.~d,n:ików. _ Dyrektor ka7.ał Dauhcm i ~n mLał się z~od7.ić W tym momencie sąd ~a.rlĄ·, Zresztą chodzi tu prz.ecioet o ,pQ',. 

Adw. Fichnn: No. i zla.pał "du przyjść ta'de i mnie oraz P. j na gwarant~jQ hipoteczną na nioe dza przerwę. • kwilowanIe, nl kfóre pow:ołaJ i 
cha" im:'cniem I{atz? Haydemu, :Mus!alawicz nie przy ruoeho.mości p runi Haymanowej. ~ę oskarżony. co nie jest bez 

Sw.: No. pewnie!... n'lisl ro~l!cze!lf3, lylltO 2'..:::;towie I Po tym Dauhc stwi,erdz.ił wobec Itwanlura tnacze:t.i,a dla sprawy. 
Ad",. Flchn:u Czy pnn był w dZIał, że zrobi dontcs!cnic (!o mnie i IIn\"d,ego. że wo~óYe nie p.o przerwie św. Kai'zer o· Adw. G .... llie·\ o.ponuJę prze-. 

pOr7.qdku z wekslami, które P3Jl1

1 

prokuratora, że ks:ążki są nioP. l mówił z nik im o gwaranl'!ji. a w świadcza następnie, fe wie na- ciwko ternu i oświad.cza: 
dał rirm.ic? \'11 pO'l'7ądku, ze dyr. Gyselinck hdnym wypadku n:e mó!tł mó- pewno, iż c,skariony po.siada I - To są dokument)" z akl 

Św.: O tym się n1e mówi. To "ma nieczyste ręce", że są ma· 'I wić o pnt!li HaynulJTlo\1l·ej. bo , s~ereg teczek z aktami dłużni" śledztwa, które toczy się obee; 
nie nnkży do tej sprawy. Nie I ('11Io.ioki itd. Tak krzyc7.:lł w !ta· przed,et, nie może ro.zporządzać ków firmy. Szukał t~h teczek --
\Chcę na to od'powiedzJeć, 4blnecie, że palacz fał>rycmy l cudzą hipotek4- 'w biur%e ,ale tam ieh nie było. (Dokończeoie na slronie nast.) :. 
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wrnd,koVlala f. Allarl za DGŚredniclwem MUljałowicza gieniadze od dluinik6w 
(Dóko6e~enie). , .. -tłem ~łą na~tność wraz z kosz.\--dajef że o ile mU Wiadbmo, fo l Istotnie., pO" pewnym. czasie 1 najął cale pi~tro z pi.ęcio-poko-

nie pnedwko firmie Allart, 3 ,Łami sądowymi. Za sprąwę Ei- adwokat dostał. na poczet ho- dłużnik zaMiarował 20 t·ys. zł. jowym mieszkaniem. Sam b
któryeh my nie' drcemy obec-,Lzn6r'a ... -wyp~cmśmy mu - s.ooornorartum zaledwie 21)0 zł., a, Mu;;iabwiez nie dał jed-!lak za skarżony mówił świadkowi, że 
nie !łjawn.ić.:. r •• J zł. Ale z. tytułu tej sprawy żąda 1600 zł. ,Wen mu jest ~lusiŚl-J wygrane, tak, że wkońcu otrzy- i urządził bankiet w Grand Ho-

'. . .' on od JtruI 25 tys. zł. łowicz. l mał od bl'bta dłużnika :rabezple' telu za przeszło 5 lys. zł. dl. 
Zeznania '.,. '. . . _ : W sprliwie Frenkla i Alfabe- cmme hipoteczne aż na Hlf) tys. dygnitarzy skar~o,,:yc~ ł 8ąd~ 

dJlr Gvserncka '- "'. "Jak zr} MllseaJaw.łt ta, gdJ;i.e Musiałowiez probono- I złotych. · . wyeh, ż.e ma wI~-IkJ,e 1 rozległe 
• • • . ..~ 'ł' h·' t k Lub·.I(, k'" I stOSUnkI w sądzIe, fe może U-d Dalsze zeznanIa śwtaaka do- w.a !!pO e ę " at1uw l , W k· -.. k • k . . d 

Są ponownie ogląda sporne tycz" prywabnego trybu życia ŚW~.rtld k stw.ietd.ta, ż~ t. ona I .., anclan~'~ I Z~a ac wyro w CIą.gU Je nego 
doktl.menty i spraw<1Uwszy po- .... F kI ed ł d O rn h ł I kAw szaz4><fólne pozyciA pokwitowa- osk. MlMiiaJowicza. Wy:lika z ren a pOW! Zla a '? me1lo:, pa JC p a n: " 

"'l> oT" nkh, że oskarżony żył na sze· "Takle bi(Młłeki to mOznłl do.- P , '. A M· ł _. I R II nUt sędzi~o śLedczego, zwraca ... . słać po 50 zt." rzew.. o qo USI'a ° dCZ II ozmow, 
je w całości oskarżonemu. roką skalę, mhał W1Uę, kome l óskarżył Bernbauma? • ~ - ł 

ZkoLei staje p.rzed sądem dy· I Św.: () oszustwo. Sprawa zoo-. Z m n.s ram 
rektor firmy Allart, D Gyse~ '-' ... p O D Z lĘK O W A.ft:l1 E. . . stała jednak umorzona. oSkar-I Przew.: Gzyoskarfony brał 
Unck, belg z pochodzenaa. Na NinIeJszym skladam.y lIajserdecz~lJeJsze POdZlękowll1ll~ żony mówił Wówczas: ja tego pieniadze za zaprzestanie ściga-

( pp. lekarzom przy Tow. "Lmas - Hacbolim" a. w szczególnoścI • • ::. .•.. 
W'slł!pie prosi Sc1d o cierpliwość, JWP. D-rowi II. nERGSmmWI za pomyślne prteprowadzenie I zyda muszę wykonczyf,. mImo ma dłuzmka? 
gdyż będzbe mówił łamaną pol-I eiężkiej operacji. tyczymy Im wiele Slczęśc:a i pomyślności lostrzeżeń świadka, że przecież Sw.: Tak w" d-wuch wypad-

Swiadek opowiada szeroko o l Dle sloslr0!D za łroskhwą o.ple~ę, sz~zegó!nJe sloslrz.e· AnUle, Il kit oskarżyć o rze.ezy które nie .t· 
c>zczyzną bardzo wolno. I w. da~szej pracy lekars~iej. Je.dnocześnie wy~aia!DY podzięk?wa- nie m9żnan~winnego cgowie- kach: w sp;awie Kaca i Bor€m' 

. przelotonej. p. Lengowej za Jej macJerzynską troskliwość. • . , li etna. 
tym, w Jakich warunkach Z~J l ABRAlI.DYMANT Z 20NĄ f Póhlócnll 8. nualy; miejsca. . . Przew.s A czy przechwalał 
angafował do pracy osk. MUSIa - . ' .Św~dek prz:ypomlna sobIe się stosunkami w generalnej 
łowicza, potwierd7.3 ", .. szystkie l . ZI łr -'I l' - jeszcze, iż oskaofŹony mówi:, iż l rokuratorii? 
~arzutv, zawarte w akcie oskar po~oz;, urządzal huc~e prZY-j ai.Om. . Sl~ p9drzuci Bernlmum.owi odezW)' p ś. . 
ien.iG i dodaje, ze na myśl mu JęcI~ w Grand H.otelu Itp .• Inror- r.a uJ rJlte mzl~ tki Iioinunistyczne. w:. Tak .Jest. Nawet z telefo-
nie przyszło, że oskarżony na. I m~cJe o tym, Jak OŚW dczył .• : Trzy tnieS'iące siedział św. nu bmrowego wobec wszyrt 
duźv.łe zaurrunia firmy. ŚWiadek, ~trzymał ~d Heydeg? ~ Ądw. MontI;'k. Go spow?d~: I Heyde w Byd.gOlSzczy w zwioz- .~.""'':1-•• <)oI)~<1!o.~i>~''~t'l'.,.".., .... 

Przewodn.: Czy w umowie ~V czaSIe daIszeoo. b~~~I..l, w~o, ~e prz~ Jął p.am Mus.ał ,ku ze s'1rawą Bernbauma. Gdy ,~·r01 em Z d r G W ł a cUa 
uslnej. jaką zawarł pan z Mu- ŚWIadka w~szłC?!la .JaW, IZ o-lw~za,l ~.owl'erzyl mu spraWYIPo'''.rró.c:t . do Łodzi za11lllereso- każdego lo kalliel 
siałowi~zem wyraźnie ustalono, I skarżony m;,ał JUZ p ę spr~w I w1!ł1.dy;u,.:c.!l'? • . wał s:'oę koszta!n: te; s.prawy.- .. • _ " 
iz b«:dz:ie on otrzymywał od- I karnych ze ZloStał pozbawlO-1 Św.: ~!o.wlł, z~ ma ~rzyż NIe r.kaz.al.o si,~, że l\lu,$fn1{)wicz po- Z SZJS!J(ą uH lV lD1D • 
dzi~l!llie prowi'zję od ~'ywimdv- II n! <K:krete~ Prezydenta stop-, podległo"Ol, że JeM of1,ćer~m, że djął tytułem kOSztów zwłąza-' .. ,..,. ..... ~e~"'~ .... ..,.~·.<;t •••• ~ •• 
kowanyeh kwot i oddzielnie .pie ma orlc~-sluego. 'praJcoVt"ał nad budową panstwa, nych z Z1\łąt~ricniem lej sura Wy I 
niądre na pckryeie kosztów są-I Adw. Montlak: . Czy • m6wił I Ośw,iadczył, że zna klient~l~ Itr óO.OOO złotych. • I kich łączył się z V\-Tars7.awą, )'o~ 
dowyeh komornnkowsldch itp.? pan o tym sędZ';.emu sledcze'l my l wie, że posiada ona o:..ry-. mawiał rzekomo z kancelarią 

Św.: 'Tak jest:. Prowizję do- mu? te. majątki, które pozwolą~ n~ I W:erom6wiące I Pre~ydenta. RzpIitej, z. ministra-
sławał po załatwieniu ST'Ta''''.-! Św.: Tak. '!mdykacJę dlugÓ~. Po~oba. lIN I - = mi I~. Stv.;er<;lztlem, z.e h w.,z"S 
Na poczet kosztów wypł~'mo Na tym rozprawę przerwano Sl~, bo byt ene.rgbC2lDy l wyodA- mll(zen_e stko Jest trICkIem d'Oplero przy-
IDU z mojego polecenia dość do godz. 5 po południu. ....................... ., 'Wszvscy w Cirmi,e byli tasko- padkiem, ~dy WZIąłem do r(..ki 
~kie sumy _ ~Ius;alowtcz - • I' Przy ehó!Obaeh }z~eeJ! a ItWłba:sz~za czeni "n'rrekŁor zażądał rozli- I ~azetę i przeczy talem, ze mIni-
~ .y~ • ~ . • Zdz;alal nlew'e e przy zaparcui, uZy:s>KtlJe Się u ye mlO- , ',. .J • • t kt' 11.1 ł'o' lal 
miał ;Mę z nieh po tym row- • .. ł dodanych pacjentów już niekiedy cz,enIa S~Q z sum. To Jednak nIe s er, z orl m u ,!,S,O WICZ m 
ezyt. Adw. Jarosz: Czy Musiało- przy ~ szklanki wody g o r t k i e j nastąpiło. Oskarżony zwlekał, r~ekomo ro~mawlac ho~i nd .. o 

wiCI miał prawo brać z pie- I Fr*nelsakil-Józefa znakomile tezullaty. k~i.r, oburz-al s~. Nash:pnie lowaniu •. Prz.cdslaWI.cłl su: pr~-?z 
. PadsteD l n~zy przeznaczonyeh 'Da kosz l .oł ••••••••••• • aE •••••••• świadek oś w i..'\dcza, iż oskaTŻ()-1 tuleron Jako poruc'l:dk Mnslg, 

- d k 11 ta a OOII1to prowiozji? . • _ •• ny otrzymywal teczki ze spra- I!)wle~ l J'Ob~ M~'lt, te mini· DrZ' win JI ae: Św.: Nie, w żadnym ..",ad, , waloo mL Sl~ ~e ~le SJ~ ~adti- ' wami 00 domu do przestu.di'O, slcl' n!," przyjmuje go o W)-zD" 
Pnew.: Czy windykując U-I ku. To nie było wprawdzie ściś wal do s'W'(),)ej roh. Po1eeil go wania_ czoncJ godzIule n .. aodłeae, . 

IetnośQ od firmy Bem!xlum o- le sprecyzowane w wn.owie, ale Heyde. •• I Pnew.: S'W'iadek mówił w 
skariO'1y u:tył podstępu? oczywiście praldyą nie dopusz I A~Y.. ':'ehna: W jakI ~~ I śledztwie, że oskarzony zała- tobuz I drań 

Św.: Tak. eza takich przelewowo .lLlSl-aioVt"lU otr~ym31 lik . e - twił sprawę Bcrnhauma bez za- Pnc\'l.! Czy nie t obił świ ;)... 
Przew:: Czy podlożył. Bem- W dalszym ciągu na l'yta.nie ką kwotę, s~~c.ą .107 tySLęCY I rzutu, a tu h,-łel'dzł. :i.e uiył I.cwi vP7ul6w, że h,~Ly zbyt ma 

bunnowl odezwy ).OWUAloIIłlyc.z- adw. MCII1Uaka. dyr. Gysclilnck zł~Y'Ch?l\ll I d let(a 1811'.- pray .... Ind,.kacjl długu pod.stę- 'e kBSz\l., 
De' .. rereruje kolejno zna.lle już z w.:.08 em slo n I Po-' pa! ~w.: Tak, mówił. te trzeba 

Sw.: Jm nIt WIem. O ode~- przewodu sądowego windyka- nł~. Mówił, te ę rozl n-y .. l Świadek (tnilezy). wit:eej liczyć firmie. _ Było to 
wach komunistycznych mówił cje u pu>zczcnólnych dłużników wJJer~y~eIą mu odrazu t Whe e. w zwi:p:ku z wystawieniem 
mi lIeyde. I Hrmy. Z zezn"all wynika. że 1\1u spraw. 1 dawałem.na kos~ a. s,-, MotorJlkl mailla pT7ezt" mnie rachlJl:ku z kiłlU~ 
N3I!!tępnie d~'T. GysetineJt S?'cze I slalowlcz zdziałał niewiele. Naj- ' oo;,'e l adw()Ik8l~1JC orat. reJen- i paiUli dnio,,-eJ.o pobytu 'I\: Luhlin;e.-

g6ł()w~ opowmda sądJowL, kIedy I cha.ra·kterystycmiejszą jest spra taIne. , '. b' . h . ' HaC'hunek oIJiewal T.:' 365 71. 
doszedł do wnil?sJ{~, iż oskar-I wa Krykusa, gd:zire ukła'd zawal' : A~~. Fi~III~~: . l{t~ ~ ZWierze. -, : Następnie świadek Hey~ o- Przrw.: A co m6wił. gdy dy-
tony przebrał plel1lLądze na po-, ty przez MusLałowieza spowodo n S"ljrrt ~~~J~:OO d· . hl powiada o prywatnym życlU o- :ektor zakazał wypł.ocać mu za-
czet kosztów e~zełul:cji, )ak wzy . wał wpłatę 137 zł. na należność w adek:. O:I~ ,le .mme a I skarżon~o. ~ łóre s?ccja!nie ba-
wal ~o do roz.licz~nba Sle z wy-: wyrażającą si-ę sumą 100.000 gowal.... " t ;, ó- dał. ,Wydatkl Musmłowl<cza na l;f:zck? 
daLkow, wreszcI·e odItwarza . zł. _ \V tej samej. sprawie, za I .Adw • . Fl,chD'l. O • YT'1 n ,e, ~ osoMsle cele stały w sp rzecz- Św.: Klął. ~Iówil o dyrektorJJt 
przebieg ni~zleli st.ycz~io~-ej? dom, kh'~ry firma otrzymała na ":lę· Jak ón bll1,g0v.;ał co:;z!en= ilości z Jego dochodami. Wycla- niecenzuralne zwroty. 
w ' którą z.amxa.st roz~Ic:-yC ~lę 11 zahezpi~zcnie 7 tys. dolarów, ! ~le,. to pa~r się , m~S!:: ~o z1eu. I wał ""lele, kupował mołocykle, Przew.: Jakie? 
przedstaWIĆ raJChUdlkI, Muslało- uzyskano na llcytncji 9.400 zł n;(" (~aw~ć ~OW!fI· o na wy 1 miał w11l!', która kosztowaln ~o Sw.: te jest dtJ"3lniem, łoba-
wiez urządzi.ł mu a~amlurę.. snuć róz~e • os~. •. • przeszło 30 tys. zł., choclat nie zem itd. . 

__ Do~um~tów me przyn.6sł Grube" rachunki .' Na tVlll. kor;~ ~~~ z~zn~ma była wcale tyle warta. Na tym przewodniczący !IW. 
- mÓWI św~adlek - ale za gro- " • ~ dyr. G~~l~~Ck . ł Runowal sobie dziwne ne- myka POSI!,edzenie, od:raczajqe 
zil mi, że wyrzuci mnie z POlo, W toku dalszych wyjD.snien \ , • • ' .... . ez J(u~lł m In małpę papu- dalszy cia" bad:1'1l:ia świad1ta do 
ski, Ż~ w firmie są "macltl~t- okazało si~, że Mwsiałowicz, Vrolekłor Kp$la.aW.,Z.8 I gtYitd. 'Fooząłko';o mi~zk;>l w poniedziałku, dnia 25 stycznia 
ki". Po tym nastąpiła rewizja który pOWIerzył. ad~. Rutkow- OstaJbnli re2'mQje po 'Pr~erwle 'maI 'mieszk3Jniu, po tym wv- o godz. 9 rano. '*' naszej ftrmie, a oskarżony s~den~u sprzedaz , nIerU~h~m~ wieczorowej głównY ' ś-Madek o- I ~, __ ym _________ . __ . _____ , ___ • _____ ...., 
m6wll, i~ to, co zam~ldował po-I CI W ZgtelZU, przedstaw1ł fIrmie &kaTż·enia, uhędlhilk fi.ritlt Al- oeZTOWA I 

IlCiji jest zaledwie połową lego, raehu~ek adwokacki nD l~OO laTt, Hugo Peyde. Oświadcza. REKtl MA P s. Z o. o. 
(10 o IlU wie... ,",. Zamlcrpdow3lJlY przez śWlad iż on właśnie zapropo- , 

.Przew.: Ile wypłacono Musia- ka, Musiałowicz oświadczył, że IliOWrul' oskarż 0!I\Ie <f Q MU$iałowi- UdałaipwcJ! .. Poązta Polska, Telegraf I Tel.fon" I .. Radło Polskia" 
. t tu· ł·l D I fj' CENTRALĄ, Wllrullwa l, ul. Królewska 6-łowiczowi? talią ~Ulnę I,S ~ 108 wp aCI. yr. , ~za do fi:rmy. FittI$ mi31awów 

Św.: Do grudnIa z;esił~o ro- G.yse!mck, ~toremu to ~onora- cz.as klopot z ,d,łttżniJkietn., który I 0<0 O Z I AL • L O O Z I: ul. TrauguHa 2, tel. 128-00 
kli 103 tysiollce zł. Rozliczył si.ę nun~ Istotme wydało ~!ę zbyt ukrył cały sw6j . majątek. , s II W i II d II 1ft i.. ł e 
,tylko z 39 tys. zł. Tylko w spra wygoro'Wane, przy okazJ1 spy.al, Na:S>tęplllie świadek dI~rakte- DZIAL ADRESÓW - Tel. 281-87. 
wie Daub,ega, od ' którego nale- adw. Rutkowskiego, dlnc~ego są , ryzuJ·e ha przykładaeh dziclal-" Sprzedeje: AORE~Y kompletllmi nil Clił" Polskę firm lIan-
.tało się nam 180.000 zł., Musla- I ta e U ~ ~sz a. . a o a . .IlOŚĆ oskadonego. ., szkolnictwII, kleru itp. ZII &wrot~' adresów bonIfIkuJe pełne sumy. . ki d ż k t N t dw I I 4lowvch, pnemYllłowych, wolnych zawodó.w. lIielf'iaństwlI, I 

,łowict wziął 10 tys. na koszta. I Rułkowsk1 mLał OŚWIadczyć, ~e W sp.rawie. Bernbauma świa- . Rozsy.e: druloi bezadresowe do wldcicieli mieszkań, bunt 
Obiecywał, te najd.'l1ej za trzy ł Musiałowi~z po!-:.clł ~ ~u zrobIĆ I dek. HqYłłe jetd.ttł· z· ~kaT'Źo= ł raz nil m'esi"c do IIbonentów rlldia i telefonów • 
. tygodnie dostalniemy z powro-! "gruby rachune~ • Swmdek dO-j nym do tlydgosu:.zy. ,Usiłąwa,h , DZ.AL PLAKATOWY _ Tel. 289-01_ 

,
:··,··a···[··a··[··(··;;··p···a··u···I·a····W···· .. e·s····e .. I· .. y nlkipi~~.· :~" ~.;.:ę~!, !J:s.ies.,ł.żo.'~!i~: I". SP:S AB~;:l~~J~~j;7;~f~~~L;F;:Z::::W P::::::C: 

.. . I KO.,CESJONOWANYCM w POL'iCE - Tel. 280-91. 
Je,t to ledyna księgll brllnżo_ Polski. Puet .ały Tok na 
biurkach 145,000 obywateli. " · W -II- f t .,Kru~~1c1 . f ROCZNIK \.EKARSKI R~PLITEJ POlSKIEJ pod red. NllclI'elnej Isby 

_ . @ I ł I D r S . na lamlllie ODoru ' Lekarskiej, . "'D ' ·ś .. 12' ' . ~ .. " ·ta.tl VI su~t ~500 d. Mu. . 'Ce,~1l egzemplarzll Zł. 15.- Tel. 280-91. 

. '211 O g. 12 i _ Siar:::icl.' oś\Vl1idm:ył wtedy NA KAtoE :tĄDANIE WYSr~~'1Y t:iR~~~TAW1UELI lub SZCZEGÓ-

,2 PORANKI film 'e wielkich kreac]'i świadkowi~ie on musi wvdo- Własne Oddzlał"1 
'W stać calA, silmę', że jeśJł dłużnik 

aktorskich p. t. nie zaplatl wytotą mu spra- Kra k ó w, Rvnek Główny 33, tel. 169·99 

uliK ~' lf KOO[IY Mlt~"~[·" wę pl'olulI'atorsk" ~e posiada Póznań, Pierackiego 12, tel. ~5-64. po~' tvm ~ruczJd. "tort ,~amłą , t w 6 w, Słowackiego 4. tel. 107 -90. 
o~~ ·. ~ __ --__ --~------~------------------, . 

Ceny od ' 

Ggr. 
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! cz railze s i.. . 
'wiat robotniczJ domaga sie ZI wierdzenia nowego magistralu 

socjalistycznego . i Dole.Dil .. ·.demagO,fjie .: radłlJeh ęnde~klch 
Interwencja w sprawie zwolnienia radnego . Zd~le~o:w,s~teg~~' , .:.w:: ~ min . . ' .. spra:wie_dliwO~i 

limą 
jakże cz~sfo odczUwa się 
zmęczenie i zmniejszenie 
energii życiowej. Są to 
skutki braku życiodajnych 
promieni. jakimi darzy nas 
słońce latem. Norweski 
Tran Leczniczy zastępuje 
poniekąd promienie sło
neczne, a dla swej bogatej 
2awarlości witamin A i D 
stanowi tródło zdrowia 
dla dzieci i doroahch. 

w dniu wezorajsrym odbyły l ~lają, ze magistrat, • więc: pre- I nienia się wyrokil,atesitowa:ne- wodowych i znanego dz~ałaerJl 
się we wszystkich dzielnicach p, zydenł, wiceprezydenci i ławui- go niedawno rndnŁgo - KluDu P. zawodowego, Mieczysława Zdzie 
P. S. łódzkiego wielkie masówki i ey wybrani zosłali Da podstawie P. S. i klasowych związków za- chowlikiego. (ge) 
robotnicze. Ogółem odbyło się 10 I ustawy, prawidłowo. W związ- - - -' li 
zgromadzeń, na których obce- ku z tym rezolucje ' głuszą, aby 
nych było ponad 4.000 osób. nowe władze miejskie łJodzi zo-

Po przemówieniach, wygłoszo stały szybko zatwierdzone przez 
nych przeważnie ' przez działa- ministerstwo spraw wewnętrz
czy socjalistycznych i radnych nych, aby socfaliści mogli szyb
klubu PPS. i klasowych zwią,.- ko wziąć w swe ręce sler gospo
ków zawodowych, powzięto na darki samorządowej Lodzi i rlą
masówkach obszerne rezolucje o dzić dla dobra klasy robotniezej 

i miasta. charakterze polilycx.nym. 
. ... Zebrani potępili następnie 0-

NORWESKI M .• m. rcrol~cJe słwlc~zaJą: slro dema .. ogię i zakłamanie rad 

T 
te ~wl~tU grozI now~ WOjna I .nych . Obolu Narodowego, któ- I 

R A N wzywaj, klas~ rob?lnlczą ~o za: rych wystęny obniżają jedynie 
LECZNICZY c~owanIa cZUJnoŚC1, aby Ole dac powagę rady miejskiej i samo- p" ł ar udzJ/n·sk.- zwro·· CI- lubwenQ-e 
_inD" DO całym t.lecle, Sll~_ sprowokować złym. mocom: rządu i przeszkadzają' pracy dla V. ~ . 

... ----------.... dą7.~c~ do wywoła~lla nowej dobra lipołeezclislwa i gminy które otrzymywał na wybory od żydów 
rZCZl mIędzynarodoweJ. miejskiej. 

FEl.lETON - Rezolucje domagają się od tlą I Wkońc.u rezolu.cja w.zywa~, ,,~ian;,"" pTZ.ynosi wiado,,' sko - s~radz.kim. • 
du zdecydowanej polityki w spra. P. S. do mterwemOW8ma w mI-, JllOSĆ, że odbyło snę poufne ze: W ZWIązku z O\Słatlum wy. 
!"ie GdaJlska, który zagrożony' nister~twie sprawiedl.iwości, w I bra'Jli~ gr.upy prz.emysłowców .1, st,pienie~ BUdzy{ISoku-go w tlej.. 
Jcst przez Trzccią Rzeszę. ! spr~wI~ wypuszczen,a na wo!-1 kupeow ~ydowslo.ch, którzy f!-. mLe, ofmrodawcy f??duSLÓW, 

Robert i Jlertralłld są dobry- D l ść l" k noś.:: az do rozprawy apelacYJ- nansowah wybór posła Budzytl-! wyborczych post3JnoOwda wysh,~ 
mi porzyjn~iółmi. Robert jest. a tsza .czę dre~o U~jłl!"s azu- , nej i ewentc11nego uprawomoc- I ski,ego w r. 1935 w okre$ ła- pić na mogę sądową prreeiwkQ 

Dwa ubrania 
t 

' ł . I Je na o. ze en eeJa USI Uje na te- . niemu na teJ' podsfaw;'" te ob 
przys ojlllym ros ym m(!zczy- r n' ł' P l k' ł'ć kI . ..... • lln~ Bcrtrand natomiasl ma e le c!1 eJ. o s l za~ OD! aSIe darowany p. B udzyrlski popeł-
kr r J t ol ł robotD!czeJ rzeczywłsło~ć przez nił grubą nie,,'dzi~1JJ\Ość w stG 

0. opną ~~~, es y y, I~o-I szerzenie antysM1lityzmu. Cel SU1Jlku do datcryńeów;' 
~ m:c za ~ -,JJeJ r~c,e za (t! I lego koniukluralnego anłysemi- W najbhl'ższych ooia~h od-
~I~. bezrtran ~g y Ole ~yc. I tyzmu jes! przejr~ysty. Chodzi o być si~ ma powtórna konferea-

:Zł paras. nosI rę awlC7. odwrócenie uwagI od istołn--h . •. 
ki k.eJoM! mied!z!ianego nie wy- d" _t.. . k' t' J~d CJ8o, na której 1U:ezmą jut. 11-• . ' . . za :m ł WOUA, Ja 1e s 0Ją prze .J_'_. .. .. . d . k ' 
~.te. na kr!1":1lt D1gdy ,,:tęceJ. Polsk . uruau zap. oszem a wo sa:!:. 
;mi pi~ćdzJCSIąt ~oszy 1 do łl . SP!~wa ta. 7,a,powtoda\Słę sa 
czarnych spodni wkłada z roz- Następnie rezolueje doma~j!\saeYJDle" zwłasZcza. te S ... 
koszą tółte trzewiki. O jego ka się rozwiązania sejmu i senatu i dzvtl5ki, przy .podejmo",.a.nia 
p<-lU5ZU wc,.;óle lepiej me me> rozpis.,nia nowych, demokratyez subwencji, miał u.ład3Ć wobee 
wic! nyeh wyborów do ciał parlamen or .. roduwców: przyrzeezenia o-

Pewnego dnła, przyehodd Ro- I larnych. brony apr!\w łyoowskich. 
bert, pLękna ~tać w nowiu-I RezoJueJe przechodził śoJei 
teńkim ł{amiolurze. Ubranie Je. do zagadnień lokalnyeh. Podkre 
ty jak uJnne. BerInDd OAlupiall iiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiii_"_ 
~ :racbwytu. 

Konkurś mUZYGŻI, 
la. T~ rrI • 

. - Gd7Je dtt'łel Je t:robl~' Pro"esla"yjol slrellll ~ U Relniaka. ." Data Ue.ba kandydatów j ta. 
- Ue r.apłae.Wt ;1' U Buhlego drda"'k pianisto.. I Iknrpltó. 
_ Nie. . do kounnu muyclAego. orgawco 
.....:. To ~lłwef 111\' Ju! donidUłmy. w f.bry- wanego pnea LóddLie \Owanrl'.o 
..;.., Nie, ani "rasza. Podaro- ee .Buhlego, przy ulicy lIipoleez- Muzycznt! wskazuje, że impreza ta 

wa.no mi t.o uhrame. I neJ 719 powsta.ł ostry zatarg. - wzbUlbila odpowiednie zaiuterew· 
_ Dlaczego? ~lia~owicie. r~boł,!icy. Z8iądn1i wiloi~ .. 8zerokkb"kola.cb muzykaJ 
_ Ze w.tg'~u na moJIł figo-j P?w!ększema Ilo~CI dm praey ~o ue-j młodzieży i że ··wśród nich re-

I'fJ. pięCIU w tygodnm, a wobec me- 3 fEITODO ll!y LU"'SUSOWY ODBIORNIK prezentowani są uczniowie i UC!6 
Bertrmda zjada zaZd1016. ,UWZględnieni~ ich postulatów, .. ft e niee najwybitńiej!zyeb pedagogĆ\1' 
A RQVert Of>owiada: .. Kraw- przez dyrekCJę. od Irzeeh dni 3 zakresy fal. 2 obwody. Hegulacja barwy głosu, Imponu-, rull!l~ego miaóta. 

eowi podobnla sl-ę moja figU1"81 przerywaJą pratę w fabry~c na .iący zasięg. \Vierne odtwarzanie całej wstągi częstotliwości. Pierwot1\ie zapowiedziany w kon 
na 'Pierwszy rzut oka. Pierwszo prz~d"g Jednej ~odzlny na ma,!' . , . . kllr~ie udział zespołów ehóralnych 
rJ!~ny krnw:i,ee, dbały o repu- protestu przee~w post~po~anlu 2 i S-lampowe odbJornl.d na prlld zmIenny, stały i baterY1ny, i instrun'entalnych, publicZDY.cl:l 
fację swej (iJrmy, eh~t. pra- dyrckr~l. Jak SIę dowt~duJemy, GlOśNIKI do odbiornik6w detektorowych na prąd zmienny, t'7.kÓł powszechnych i publicznych 
cuje dkl dobrze zbudowanych ro~otn!cy z~ecydowant. Sił .eo> ...' : . :<zk(ll doksztalcają.eych, Z8 wzglt' 
~fczym. Przy kadej mia:'1"ze dz~enD1e .streJko\Va~ ~ ciągu Je~- S,lrzedaz na 10- ~ o:n es E!!czne spłaty dów f,'rmałnvch i technicznych za· 
~od:ziwiał. jak dobrze ubranie n~J godzmy dopókI I~h żądanIa w wltauZJch sklepach radiowych. rząd L. T • .M. zmuszony był M-
!la mnie ldy. B,·t '\\'pro~t za- me zostaną uwzględmone. wołać. 
chwycony. A kiedy było goło- Do lej pory inspekcja ~ D··· d I Konkurs ma. na celu zaehęeenie 
we, powiedział: Daruję pmu nie zoslała powiadomiona o isł- ZIs.elsze au liC e mJodzif-źy do poważnej pracy rwJ 
to ubranie. Tak jak pan je ma niejącym zatargu, to też konfe- Illllzyką, jak również tlkonstantow3 

T 
• l\'EUAIARK I LOPATNIKOW I .. Fausla" Lenaus. Solistą koncertu bę-' • d .• . , 

na sobie! o jest reklama dla rcncJi jeszcze nie wyznaczono. Dobrze omany polskim radioslucha- dzie mIody kompozytor rosyjski Mi- me, czy mIę zy przyjmuJącymI .. 
mnie. Ale jeden "'arunek, Mu-. uom dyrygent, stale przebywający w kolaj Lopatnikow, który wykona wla- nim urlział, nie ujawnią!ię DOW. 
:si pan ,,-s~z.W opowil1dał. te 'Holandii, Ignacy Neumark, prZYPOęl'l' sny koncert na fortepian i orkieslrę· t:tlf"nty muzyC'zne. 
ubranie jest u mnie robione", Ml'ło~ó ich była tak I ni się pol~kiej publiczności o II, 22.00 "pOEZJA AllLOśCI" Zapisy do 1 lut!'g'o r. b. przyj. 

I'l I W koncercie orkiestry ,ymronicz:nej O godz, 21.00 rozglf'śnia wileńska • , • d 
Ber'-and r''',k-'' - .... d--~-L· N k d ć I~d . d - f t I h . k t nlllJe f!l1~. Jak otychr'lllS, w lok&-u y'- U1 .. .... .-vM:; •• ł . k . I eumar yrygowa "'" Złe uroczą u- na aJe ragmen s ue ()WI~ owy p. , 
Po ośmiu dlniach prz~'cho<b;i ZyWlO owa la samo zy- I werturę do .,Snu Nocy Letniej" Men-I .. Poezja miłości" z "Wieclorów florenc 111 Synrlykatu Dziennikarzy, M. 

Bertrand. ~mies~nll postać, ró- cie, tak silna i niezwal- deluohna. Debu5sy'ego "Fet u" - II; kich" - Juliana Klaczki. niu!lzki 5, we wtorki i piątki. od 
W'Ilicl w Jlo()wiuteilkim ubraniu. uęś~ I nad~.'Yezaj · ba.'wnych i typo-,I Ciekawa la audycja • wysoce .rty- godz, 18 - 19. 

a "ak ś ' eS i WG imprl"sjonisty,cznych "Noeturnu" stycznym opracowaniu dr. WładysIa, ----
Ubranie wygląda jak gdyby CZOD J mler • oraz poemal symfonic!n1 Ił. Rabaud wa Arcimowicza b~dzie rewelacją ra- Pod kOlam,-
deszcz je tTzy razy zmoczył i I "La proeession nodurne", według diowego programu Iiler::.cJ.iego. 

jn!k gd-ybv ktCłli trzy razy na Ro.-o I samochodu 
ndm siedział. ,," lanie zimowe podrń2a dO ZSRR Na przechodzącego ut Liman.,. 

- Gdozie dałeś je robić' 1- lu 1-a" I L- U Reiniczka. spe.'alne wycieczki na obchcSd z okazji 100· lecia ~mlerci fikiego 55-letniego mies>::kańca AJ&. 
_ Ile Z"""--I·'.-~? Puszkina (10-20.11.37), teatralno-muzyczne, Dedal!o 1iczne, sporo ksandrowa Erwina Orauwłnkla ... 

_ .. UM; Il=> towe i dla lekarzf prle ... INTOURIST- orllanizuj, 
-- Noie. POLSKIE BIURO PODRÓŻY "UNION-LLOYD" Jechało .auto clęi.trowe. 
- To Itiemo-lliwet "·ar·.awa, ul. Chmielna 44, tel. ·"2-24. W I l J 

R6 
'.L n ., u.. ezwany ekarz pogotow a młe 

- Nic! Ani grosza. WThleL zbudow3lIlych mężczyzn.. Przy oru WAGONS-LITS'COOK, Warszllwa. Krakowskie Przed· skłego skonstatował u olIa"" prze. 
l mnie J)'Odarow8:l1o to ubranie. każdej miarze był uoz:puczooy, midcie 42, tel. 5.4820 '<J 

_ Dlaczego' jak to ubranie fatałlllie leży. ~ •• zeg61.· IlIfo.lII. udllel"j, wSlystk'e placówki wylej wymle- Jechania stan eiężki, Grauwłnkel 
_ Ze względu na moją rtgU- Wprost płakał, A ki4..dy było lIionfch Biur Podróży. ma złamaną n~ę i dozftał .ogól-

r~ gotowe, powiedział: Daruję pa- Tamte sprzedaż kolejowych i okrętowych biletów lIa B\fSlrl nych obraieó. Prz~wle1.lony 'ZOSta1 

I n----"-and .... ~_.:r_ '. "Kr-w nu to ubr3lIlie,. Nie jes.t ono re- i Daleki Wschód, do Paleatyny l z powrotem prze. ZSRR. 
~rll ~~~ ••• wua Q :::::;:::::::~::::::::::::;:::::::::::::::::::::~d:O~~:P:łt:~:a~W~R:a:d:o~g:O:8ZC::ZU:.~_ eowi nie podobała si~ moja fi- klattlą dI~ mnlle, Ale .Jed~.n wa- - _ 

gura na pierwszy rzut oka, rune~, NIe ~OIDO p3Jn~ nik0'!lu D A N C I N G Dziś całkOWI-ta zml-ana pro"ramu. 
Pierwszorzędny krawi«, który mÓWlć, t~ JeSt u umre roblO- •• TA B A R I N" !I 
dba o reputa.c.fę swe.i firn"", Re._ ~..a8peo·łeule duet MACK ,- TWINS 
o.iecJl~ r~ qbr~ dla tle L S. -
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REnomOWAnEJ 
MAKI 

CENY FABRYCZNE .. • E A 
122 PIOTRKOWSKA 122, 
- PROSIMY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA NASZĄ. WYSTAWĘ! -

a - radi rrzy- głoi:iku ",dio • ."m 

Sterana . e . ... . 
TEATR MIEJSKI ., Wysl'lwa ~zYn..n. od 11 rano do 8 "'1 21.30 ReeitaJ fortepianowy 

Dziś o godz. 12-ej w poł. pr%f!miła . (w nle.i:n\eię do ' 2.30 pop.). Aszkenazego 
ltajka., p. L "Dzieci pana majstra". - ,''n.' 22.00 Muzyka tanecma "Historię segara" op.lwiadał nam I to Już dlUg' rozdział lej historii. .-

"Cuy mirone. . J.lZISIEJSZY PROGRAM poprzedniej pogadance DR. JERZY wstają pierwsze sklepy, zainicjov. ",la 
. O godz. 16-ej po cenach zniżonych RADIOWY .' AUDYCJE ZAGRANICZNE BAU~IGARTEN. Poczynając od zega- I zo~{aje reklama hand\r-wa, kolorowe 
. ,Skąpice:' z udziałem mistrza Ludwi- 8.18 Koncert niedzielny z płyt PRAGA (470) rów słonecznych, wodnych, PiaSkO-!latarnie I waraże mają przyciągnąć 
, ka SolskIego. ... I 9.00 Trl!.n.smisja nabożeństwa 12.20 "Wesola wdówka" _ operelktt wych, poprze'z pier.wsze budziki ro- klientów. Powsta~~ . wyst.aw~ sklepo-

O godll. 20.30 a w pOnled~lałek I we Po nabożeństwie koncert 'rozrywko- Lehara. I dem z dalekich Cllln, poprzez pierw- we. a z czasem rozn.czkuJą s:ę skll'py 
wtorek o godz. 19.30 komedIa muzycz- wy z plyt PADy;t \1648) &ze zp."arv mechaniczne, które poja- l obierając sobie parę I.rtyku:ów czy 
.n .. N?e w .. Grand ~otelu".' ~ której I 12 . .03 Poran_ck muzyczny 16.00 Utwory Bethonna (Uwertura wiły IIlę około 1000 roku, wIeżowe pare ~:rtunków. Daleko jeszcz:! do 
szerokIe pole do pOpISU znaJdUJą: zna-. 13.00 "Teatr i: 'jegO znaczenie" - _ "Corialan", Koncert skrzypcowy i (rok 1300\, pierwszy zcgar~ kiesz~n-; vrs?ókzesm-cl: dom:~)\ ... to~uowych, '" 
kamila śpiewaczka scen wars~awskich l' wyglosiW4tąHlI : l?i1ecki Msza D-dur). kowy - wiek XVI, dochodzImy dople- I kton'ch nabyć moz~a wszystko, pa. 
.Ja~ina Kul~z~ck.a or.az Ankwlc~ów~a, H.OO Rt'llortaż l' iyda RZYlI (4-"0) ro do zegarów wahad!owycb J:ley~nsa. czawszv od szczotkI d'l zębów, skon-
WI~kowskl I Korwm. ':'! pOOledzla-l 14A5 Muit:yka·· ludo\\'a w wykonaniu 16.30 "Spiewacy norymberscy" _ ope- len szkic historyczn~ opOWIedZIany I ~ywszV na ~amoehodac?, Ale t.fI 
łek l we .wtorek ceny znlzone. . kapeli Feliksa: D:zierżano~'Skiego. ra \Vagnera. barwnie i zajmująco, u"azał nam frag I pIerwsze, prym,tywne - Jak na dZI-

W peł~yc~ próbach . pod reżys!'~lIt 15.30 Audycja dla wsi MEDIOLAN (368) ment historii ludzkiej cywilizacji. sieJszy stan rzeczy - przejawy han-
H. Szle~Yllsk.iego arcydzleło leromskie- 16.00 ,.Zielone kol~dy" _ audycja li.OO Koncert symfoniczny. fragment, o którego istnieniu nie wiele dlo~vej dz;ałalno.ści z,.wieraIy j_uż VI 

go ,.Bóza". 16.15 Słuchowisko p. t. .. Potrójny 20.00 "Oberża pod Białym Koniem" wiedzieliśmy. I sobIe te wszystk,e eleme.nty, ktore VI 

ślad". I - operetka Benat~kv'ego. * rozwoju swym dopro ,\-a :lzi:y do szczy' 
TEATR POPULARNY 17.00 "Podwieczorek przy mikrofo- I\IONACHIUM (405) Z cyldu "ŁodzianIe nol szerokim łów rookwitu oTg~:zację handlu. 

. nz!~ o godz. 16.15 i o godz. -20.15 w. nie" - transmisja z sali restauraeji 19.20 "Carmen" _ opera Bizeta. świecIe" Dada~a Lódż dn:a .. hm. po-I .-p 

,,~dI czwo'ro" Gabrieli Zapolskiej. "Bristol". I ·PRAGA (470) gadankę p. t. "Na pokładzie Ba~ore- "DawnII!,i I dzl~" 0:0 tytuł felietonU 
17.55 Po~adanlta aktualna 20.05 Koncert symfoniczny pod dyr. ' go". Nie dowledziebśmy się żadnych re red. J. WOJTYK'S~HEGO, odczytanego 

TEATR POLSKI 19.00 .. Miasto a wieś w poezji" ~ F. Buscha. I welacji. O statku "Bat!)ry" P;S2110 w ,In'a 10 bm. przez Janma Snaya. Fe-

eego ~htopca": o godz. tlU5 po cenach 19.1~ Melodie do. tańca 22.05 Symfonia. B-dur Haydna, Kon- tli chodzi o aktu.alnośź, !" łÓ,dz~a roz-: - i dla IÓł?rii. Łodzi .prze~o?,ow):ch 
Dzisiaj dwa przedstawienia "Czarujll szkic literacki I LONDYN (342) swo:m czasie dużo i szcze;ló'owo_ Je- I:eto<n za\\':erał kilkanakie c:ekawych 

p.opą.larnych i o godz. 20.30. 19.ła Koncert solistów cert forteplanowy G-moll Men- glośn:a przvpom.na cl;w,laml filmowe ,- dal. Pows,an.e Łod71, wa!lu socJal-
Swlt'tna komedia, dzięki pięknej a. 20.40 Przegląd polityczny delssohna i .. Szehe;ez:ada" Korsako- I dodalki P. ·A. T.-a. Conajml1:ej o rok ne i pol:tyczne, pot~żna rola proleta-

prawie scenicznej, znakomitemu wy- 21.00 "Na wesołej lwowskiej fali". wal. I zapóźno. Przy okazji . pra3n~1:byśmy I r;al~ lód~kie~o .,w wal,kach o nlepod!e 
konaniu i przemiłej muzyce podbiła zwrócić uwaf!ę na kon:eczność wyraź- ,Irlośc, po.):\'t Pi s:,d~kle~o w Lodzl, 
serca Lodzi. pnzy pnZEZI ĘSI EN I U, nieiszego wymaw;an:a n:u:wisk preIe- w:cszc:e. lala "'O.J11Y, or,Lcone pr~ez 
Toła Mankiewiczówna. Aleksander K K genIów przez speakerów. I m:cszl,anców naszego m,as!a C1F;zką 

bbc;:zy ń sld, Zygmunt Tokars.ki, Zofia ~~ d:lIl'ną krw1 ich sj-nów i braci, lalami 
Syklliskil - to CZWÓr1Ul bohaterów GRVPI E, KATARZE Dnia 7 bm. usły;zeliśmy pogadankę gło~:1 I n~dzy. c ;t;i~:;m .okresem oku-
pogodnej przygody, jaka zdarzyla się ~ I , gospodarC'zą red. 1\1. KOŁTO~SKIEGO na~JI, w kOllCU ~as plenvszy No\,:" 
w noc wigilijn~ P. ł. "Od wt:drownezo kram~ do domu ROK w odr~dzoneJ Polsce - ws~ys!kle 

••••••• 4A •••••••••••••• , 

'WYSTAWA 
SALONU SZTUKI 

A Gulnaiera 
Z WAI{SZAWY 

OTWARTA 

rlnlrMuwsMa 106. ~~~:ts·. .... "' .................. .. 
ut WYSTA WA ODAZÓW ZYGMUNrA 

SZnETERl\ 
Przed kilkoma dolłlmJ otwarta !tO budu;ą Niemcy nad granicą polSką 

tłala. lokalu przy ul_ 1'1ulrkowllkleJ Powszechnie znaną jest do . Jączqca granice: niemiecko - ho
JO wystawa obruów cnall.oUlltego ma niosła rola, juką w czasie wojny lcnucr:.l.ą z Frallkfurtcm n. O 
larza paryl>klego, ZygmulIta Szretera..loucgrały koleje i inne, wteuy drą. Jeden z jej odcinków Ikrlin 
Wystaw. obejmuje kllkadzlesląl prac I jeszcze nie doskonałe, środkó _ Hanower. długości 220 klm 
tego arlysly, malowanych w ostatulm transportowe w niemieckich o- zostal otwarty w ubiegłym ro 
okresie, .. przecbtawh'.łąc)'eb dutą ' war peracjach wojonnych. ku_ 
~,~ arl)'slyczną. Łod:lianl~ maJII do-I W c1lwiH obecnej jesteśmy \V tym samym czasie otwarto 
skonaJe prace Szrch!MI I Jego poprzl"d świadkami dokonywujących si~ odcinek JJcrlin - Szczecin, a w 
niej wyslawy '" r. 11)33. W mlędz)'- ' w tej dziedzinie zmian, mają-I buduwie znajduje się jego prze
~zosle Szreter 'odnl6sł poważne sukee cych na celu zastąpić koleje, 01- dłużenie, szlak bicgllllcy prz,'z 
r;y na wysta.acb • Oolandll I BelgU. brzymiml lJulosłradnml. Zbytec71 cnłe I·oworze nh'miccldc do ~ra 
~L ID. wystawione zostały D& repre- nym jest wyjaśniać, jak wielką I nicy polskiej, po czym przez 
tenłaeyJueJ ... )'stowle sztukI paryskl!'j rolę odegrają te nowuczesne Ii-I Gdal'tsk do Królcwca. Tu więk· 
tJ· Brukseli oleje Szrełł."1'lI .. .\lusi Dali" nie komunikacyjne w czasie woj sza część od ci n ka Elulą~ - 1\ ri 
,,Przed lastrem" I r.eJz!d .. Po deszrzu'" ny. lewice jest na ukończeniu. nędr. 
Krytyka fachowa odezwała się o łJcb \V ostatnich lalach Niemcy cy w budowie szlak Berlin-
eksponataeb • superlatywaeh. przystąpiły do budowy aulo- \Vrocław - Bytom zamykał to 

Ohecna wystawa w Ludzł, l'61'l1 sIrad, które szczególnie Inłere· półkole, łączące centrum nzcszy I 
tU. In. zawiera wspomniane wytej obra sują Polskę, ze względu na Ich z Sląskiem i Prusami \Vsehod
'et, przyjęta została gorąco paze, sze-j trd,sę. nimi, otaczając ogromnym lu
rokłe ueue Qlnośnl.kchr ~arstw.. .W y tyczona została autostrada kłem Poznańskie. Obecnie zo!;ta 

l wrhdetla naj przedniejsze 
fiłmv I 

Dzi~ i dni nB.5tępnych' - MAŁA CZAROD2IEJKA EKRANU 

S irl~g I~mpl 
'IV swe i najlepsze! kreeeli 

M O.,JA GWIAZDECZKA 
Wspóludz1 ał biorą: SlIm Sumęrv I!e, Jena Dar.ell 

Nadprogram; Dodatek kreskowy .W PANSTWJE SMOKA- Ol .. 

tygodnik i kronika Pata 
Ceny miejsc na wszrstkie seanse od 54 srt'. 

Ha'! nauym ł Najn t5ze ceny l - NlljJeps'>:e film" I 

Najnowsze i najw8panialsze . . 

la zaprojektowana nowa auto
strada. mająca biec po cięciwie 
tego luku, z Szczecina na. Sląsk. 
B~dzie ona wiązała te dwa cen
tra gospodarcze najkrótszą linią 
zacieśniaJąc zarazem półkole 
nad granicą polską. 

Nie ulega wątpliwości, fe lak 
opracowany plan budvwy aulo
strad ma zna.czenie strategiczne 

tawarawcgo". Była to w krótkIm, po- , te faI,t~: n 'eza:vsz~ 7.n~~~. 10d:!:Jan0I!" 
pularnym zarys:e historia handlu., uL\;'Orz) ,y, raz,m II1ttlle~uJącą całosl 
Poczatki handlu to torby wędrownych I fcI,ctolJowa. 
kr:lI;\arT.y. Oni. ",Ja ~ie prz.enos7.~e s;ę r ,..~<C' .. ~ ... ~ •• ~..,.';. 
z m:a~ta do m.asta I z kr:lJu d3 krajU 
hvli n!etvlko p:on:erami handlu, ale i 'I Tl1an-nl1 r~d'4 fe do 
w p~wn('.i m'erze pion er:lmi cywiliza ~11:::;!!:.fIl_r.'~C" R.ftrO~ H. 
cji. Srednlowieczne cechy handlaI"E)' i~ Ih, "" "IHl H'l8 _ u li . .~ ............... ~ .... ~ .................. .. , 

••• 
1\ajwsnanialsza wiedeńska karnawałowa 
kO!.ledio-operet ka 

Rekordowa obsaJa 
Lajlepsz)'<:h artystów ",iedeńskich 

• 

I 
awel er 

Idela Sandro(k 
LilIi HOtzscłtuh 
Wal' Albach-Keit, 
Frftz Imhaff 

IE B SZA ElB!... 
Przebo:owe m~lodie I 

Muzyka Ralfa BenaŁzkyłego 

~ajpięknjejszy ak,tor świata., eza. 
rująry kochanek. jooyny następca 

Valentlna. 

Robert lJl tlOR 
i e'Jdnwrut, :..reykobieea 

LORETTA YOUNG 

JEJ PIERWSZA PllłaOSe 
Po",: 11. 2. .4 • . 6. 8. 10 

'Dzi~ o .g. 12 .i .2 

.'.2 PORANKI 
Ceny od p. t.: 

up~ór na sorzedal 
··t1W3~a: Młodzie! szkolna za okazaniem. 
!pgitymacji płaci na wszystkie miejsca. i seaDse 80 gr. 

Nnjpic;kniejs7.Ą flara ko~hankó~ 
" n:ljlepszYIIl filmie milosnym 

Wkrót~e " Kinie 

CASI o 
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Stosownie do naszej znpowl('- zwróclll uwagę. że przydział ba- DWUClI Zl\n~N ROBOTNI- SJ,oJcl om6wiono sprawę I kweslil podaży oraz cen przędz 
tbl, w dniu wczorajszym bawili welny w tej wysokości dla Lo- KOW. ZAOIłATUYWA!'łlA I)UZEMY- zapewnia I,rzetwórcom dosta-
w Louzi przedstawiciele mini· dd jest stanowczo zbyt rn3 y i l\finisłersh';o zgodziło się na SLU PUZET\VÓnCZEGO W Sllllcczne zan}lUlrzenie fabryk I clą 

slersiwa przemysłu i handlu w ualeiałoby go pow:ększy~ eon aj- podwyższenie kontyngentów do ROWIEC W I"OUl\UE llEZPO- głość produkc.ii. W sprawie po
osobach pp.: dyr. dl'parłamen1u mnIej o 15 proc., by prz~dzalnle wysokoŚt'l zl1l,otrzcbowunlo, zglo ŚnE()~IEGO PRZYI>ZIELANIA I dnż3' przędzy ministersiwo przy
przemysłowego minilot. przem. i I mo~ly pracowa~ cuorlażby 4G' szoncgo Ilrzez Zrz('s~enle. fJdPO-1 PRZETWÓRCOM SUROWCA. 1.lęlo dg wladomuści deklarację, 
handlu p. Kundla, zastępcy dyr. godzin t~'godniowo, Q tym sa wladającego Ilonlyngl!nlom, ja- l\Iinisl('rstwo zajmuje wob .. :: tcj Idoloną rJrzcz t"złunków Zrzesze 
depar~:mumtu p. W!crusb . 1-\:0- mym dać im kle olrzymałD Zrzeszenie w m'

l 
koncepcji slanowisko negatyw- I nia, że cJoslarczać oni będą prze:-

walskiego oraz radcy p. Walcza· ~10ŻNOŚĆ UTRZYMANIA g!'udnin r. ub. ne, uważając, że uregulowanie dz~ w tycb samyeb Ilościach, jak 
kowskic;.;u. ldórzy odbyli konfe- I w allaJo~iczllych okresach ulJ. r. 
ren('lę w ZrzcszCllLU producen- ..., Il." L II • lJ • I Jc:i.eIi ('hudzi o 
łów prz~dzy bawełnianej w Lo- Ou iRO e Hon~ gen.y-·w SsJ/CZI1'U , CENY PHZĘDZY nAWELNIA· 

dzi. Zao)atrzenie fabryk w surowce ulagn'e poprawie I . . NEJ, 
W konferencji ttJ wzięli 0-, . to m!msterstwo proponuJe ' shv~ 

dział członkowie zarządu zrzesze Jak wiadomo, ostatni przy· r POD K~NIEC STYCZNIA MA-I SlanisIawskie'!o, odbyło się Wrzenie ł. zw. komisji arlJitrażo-
nia, dYl'ekc.ia zrzcslcllla, z ra-, dział kontyngentów surowców JĄ llYC PRZYZNANE UODA'f- , dniu wczora i~zyJl1 pvsieuzcnie I wC.i, klóreJ zadaniem byłoby u
mienia urzęól wojewódzkiego; włókienniczych, a mianowicie' )(OWE I(ONTYNGENTY, I komisji porozumiewawczej pro· stulanie een }lrzędzy bawelnianej 
naczelnik wydZIału przemysłowe I bawełny, wełny, od~adków i i k.tóre uzupełni~ luki, jakie m?- , duccnt~w i przctwórców przęuzy oraz czuwanie nad stosow~nicm 
go lnż. Głogowski, delŁ--al mln. szmat został wydatnIe uszczu- Siałyby powslac w znopatrzcOlU! !JawelDlancJ. ieh w p,·ukłyce. Jak wldać z po· 
przem. i handlu przy z;zesz('niu ~lony na okres stycznia. i lutc~o.1 przcmysłu na okres ,slycmin i lu \V posiedzeniu brali udzial' wyższc~o, Iwmisja iaka nie do~ 
p. inż. Slanisławski, z ront:el1i~ I ~prawa .~a była prz~Jml.otcm m I tego, gdyby przydZIały przywo· przedstawiciele Zrzeszenia pro·lllU:Ścł do nleuzasadni~nej zwyż
izby przcmyslowD - l:andloweJ lerwcn~JI na teren:e mm. prze· i zu surowca utrzymane .zostały I duccntów przędzy bawełnianej.lld cen Jlrzędzy. I{omis.la funkcjo 
pp.: dyr • .Inż. K: .BaJel' i wicedy- mysłu I handlu, któ~e przyrze- na .dot~·chczasowym obntżonym I Stowarzyszenia fabrykantów, o. : nował:1by !lod przcwodnietwcld 
rektor Inz. LUCJllskł.. kło P?stulaty. przem) sI? rozpa- pOZIOmie. raz Zwi}1zku konfekcyjnego w dele~ata mm: przem. i hand:~, a 

Tematem konferencji była tl'zyć I zał:tlwlc stosowni c do po- 'V ten sposób sprawa zaopa·

1 

\Varszawie. skladał::by su~ z przcdsławlcleU 
przede wszystkim sprawa usta-' tl'leb zwiększonego w n:ldcho- trze!1'a przcmysłu włókiennicze _ ., . prcuue~nlów przędzy bawełnia-
lenia planu I dzqeym okresie sezonowym uru- go w importowane sur:>wce ulec l'\a poslcJ~enlU ły~ omówI o' nej i jeJ przelwórcd'hv. Niestoso-
ZAO?ATRYWANIA pnZE:MY- chomiel1:a fabryk. Na razie j~d-' pow;nna w niedalekiej przyszło- ny zo~tał wJllosek .!wlązku ~O:1 ' i wan;e się producentów prz~dz1 
SLU B.\ WE~.JNIANEGO W Su-,I nak zwi~ks1.enie kontyngentów ści odprQ;:enlu. rckcyJnego, ~tóry p.rzedstawlł ,la : do cen t1stnlonych przez komi· 

ROWCE ORAZ DEWIZY. nie nastąpiło, wobce czego cen- potrzebowame swo;ch członkow i sję, poeiągn~łoby za souą ealJ 
Jak w:adomo, ministerstwo, traln:! komisja przywozowa u- Z1n'3t"~flfblWan-C! na przędzę bawel.maną na na~'lszereg kons~!n'\'Clll'jl, jak np. po-

pl'zem~Tslu ł handlu zmnieJszyło sl.tUteczniła podzin! kontyngc?, prlfd O" chodzący sezon WiOsenno - letUl I zbaw:enie producenla pgbierają-
ostatnio l)r~Tdzlały surowca ba-! tow w w~znaczoneJ poprzcdmo dla prz:e~ysłu konfek- Po krótkiej dyskusji wn!os('k, eego wyższe ceny - konłyngen-
'lrelnian('~o din Lodzi nn slyez~ń wysokOŚCI. cYir.e;o został przyjęty i zakomunikowa- lu bawełny. 
r. bież. o 30 proc. I \\'edłu~ inrorma~ji kół Ulin. Pod przewodnictwem delega- ny przemysłowi przędzalnicze-I Na tym konfereneję zakoń-

Przedstawiciele zrzeszenia, tere50wanych ta min. przem. i handlu, inż.! mu. - czono. 

mrozg i~ pomoeą komIsji regionalneJ. I todzi Pierwsze Dosiedzenie 
na rynku walorów. 

Z dniem 10 'tycznła izba przem Przemysł przyg: t:wu'e już kolekc'e na sezon I,tni Obroty na rynku walorów były 
L_ "1 I d lik' 'I J wczoraj nllniruallle. l'\iehczne tran
_Du O\V& w .0 J W wyn u pru· PrZf'mysl dzIany przfs"łPIl do opr.' powatne kapUały przemysIu. Obeena 'Io~ ,ahlnków. NaJprar.dopodobn e . mkc·e dokon -wano I 'Iko niekt6-
5unię~ decentralizacyjnych przeJę1a I 'OOwallla kolekcji na nadcllOdząl'Y 1Ie- falll mrozuw, przll~zynlć się Cloie do w porównunlu z nnaml & r. ub. bt::dą I.J l . . ;) . 

• 00 leIni. OprAcowanIe kolekcji po.; pewne"o ożywien:. ulargu w delalu, one wyższe, ze lI'zglf:du nu powainll rynu czolowynu I"'pleraml. 
C'zę~ciowo rU!\kcJe row. zlelcze cen-,Irwa do polowy lulego, ze względu na natomfasl nn odri'lienle skladów, po· zwytkę surowca, Jaka w międzyczasie 7 proc. pOlyczka c;tabilizac:yjml 
tralneJ komiali przywo7.owe} W doŚĆ dużą Ilość oraz ruinorodność ar-\ wslalyeh ze z\\rol6w, ". przemyśle nie natl:tpll.. sp:ul ,a na przeclgieJdzie wataaw~ 

db d i 
I' ł IY"lI:(lw lelnleb przeznaezonych 11'1' będz'e m;al. iadnfgo WIII)'1I'u. I I'rudukeja lowarów będzIe nadaJ O-Ide) O 100 rkt do 450 Na rYDka 

lIWlązku J tym o ę ze 5 ę W po- Iqnnl~ dla kOIl!!lIP1cji ,Iej~kiej_ Równld I przemylii Illl\\'elnlanl ros, slroina, fłodueencl che" w miarO; moł s ." . : 
nłedl.ialek. dnia 18 b. m. plerwSD Ze względu na bruk grubszych nume począł już Inlensywne przygotowania ności uDlkn"ć gromadzenia zbyt wl.eI-. prywatnym, wskutek lilabego za.. 

rbw przędzy opracowanie "'ulel.cjl za-/ do zbl:illj~'eego się sezonu Idnlego we ' kich zllpasów na aklad"eb, uie mając hlleresowanla, kurs nie zDslał usm 
posiedzenie regionalnej komisji wleralącej gnlbszlł J,rz~dzę natrafia na wlóklennlt:iwle prneując obeenle nad ' pe"nośel, cZl wyprodukowallY przeB lon'\' Obr.acaJlo nią w granicach 
Izbowej 1'0" przewodnłctwtm dy· pewne lrudnoścl. W przemyśle dZla-1 kołckeloml, killl e będą wykończone I nldl IU"'ar znajdzie nabywców. I'...,.. kur~;1 ol1egdaJ!\zego. 

. nym pO"'8Ialy przeto lendencJe, aby, Jut pod konlee b. m. I dukł.'Ja nUI by~ przystosowana do g- : " l la 
rektora Izby inż. K. Bajera. Na w przcwidy"aniu bruku gruiJ,szej przę ł potrzełłowllnlu. 6 proc. pO:l.yczl.a do arOWll D.", 
rto!;ledzeniu h-m komisja uskutecz. dOlI z pnwodu uszczuplenia konlyn- , j lIuros~opy. nj p~zySzloś~':VlleJKbran- Jdell ehodzl o "arunkl pok1'Jdo, byla nolowana. Kurs orłentllcyln" 

nt
- Ił' k' t 6 I gealów bawelny. opracować kolekcję .llrze~ tawl~ ę li t: PI:UlY~ :.! .. :p~ to nadal .a!>adn:czo bc:dzle obowiązy- tej pożvczkl obracaJ si~ w paulo 

przy, z_a, on yngent w na n e- bez Iych numer':;w. ,Ta nyc praw e ~ar-Ilsow o ,ro I ",alo pokrycie wyłącznie Ilotó\\'kowe, 64 60: 
kt6re surowce włćkiennicze dla Pozwoli lo, zdaniem przcmy:;,!ow. I nłch nie posiada!,! I będę musieli pa· z pokrycia lI'ekslowego :Lon1sla~ bc:dą each ,;). • . I ciJw, 1\'ywil!zll~ się z oltzymanyeb za. e :::ynlć zakupy. eJ odbiorcy. którzl dolychezu8 wywlą· 4 proc. prem. p01.yezka dolaro
eafego oltrc::u ł6dzluego oraz koa I mÓ\\' icó w przed1l'Ieilstwie do sezonu I Z drugiej strony. wyp!al'lIlno'~ kllen zywall się ze w!!zyslkleh IIwlł1cb .obo- wa (dolarówka) spadła o 25 pkL l 
tyngcnty na szereg artyltulów, kt1 zimowego, w klórym nledos:ateezno 11'11 kszt.l!luie się pomyj l?!e, co tluma-,I whlZllń bez zarzutu. notowana była 46,25. Pr~'watnle 

.. i I I I I podat n!ckłóryeh numerów utrudnia ezyć lIałei.y nie tyle ogułną poprav.:" Jal,kolwlek ostalnle temperatura obracano nia po 4575 kupno 4675 
rych pOaZ a pize taZl1ny 70sta la prorluł,cię. i gospodarną, ole w pler~s.zym rzt:dz.e spadllł, na sprzedał lowaró~ I ' .' " 

przez centralną ItOmisję przywo. Zakończenie sezonu zimowego bylo , tym, że. dostawcy od ".uzszego eza~u wybitnie zlmoW)'eh I:becnle Już się me - 47 s(lrzed~z. 
. •• no ogól niepomyślne. Arzknlwlek nIe udzielaJ q kredytu odb.lorcoD~ ,ba,.lzo zanosi, na ogól bowiem konsumenci 3 proc:. po:tyczka Inwestycyjna 

lawą komISJI regionalnej. zanotowano speejalnyeh pogorszeń w os!rotnlc, obligo wlt:c .I~sl mtn,malne. zaopalrzyJ1 się jui dawno w te !owary, ksztaltowa!a się bez znllan. Za L 

P:eltum unU 
w1plaealnośeł Id~eni(;w, lo jednak du- I Trudno stwierdzić, .fak ksztaltowa6 a o lIe nawet 'Yplywaj:t zamllwlenia cm płacono 6425 żądano 65 2~ 
ia Ilość zwrot.)w otra:ymanyeh od pro- sIę hę'Iq eeny towaru w letnieh, ze do kupców, realizowane są one z upa i II 64.!5 ł' I ' 
wlnc'onalnych oil!.Jloreliw ZIlmrozi~a wll"l~du na b:lrdzD pc.waipq rozmai- .ów posl:ulanyeh na skladach. za za em. ,I w p acen u, 

". przyszłą st.bott:.·.. 65.75 w żądaniu. 
e k 4 proc. potyczka ttonsolidacylna 

W dniu wczorajszym odbyło się D!'J~łoitł 'ł rUs o s ,-ei u Dr" ratora również bez zmian. Nadal obraca~ 
"osiedzenie zarządu wui wlóldcnni ił \M.... , V no ni~ po 50,50, kupno 51,50 sprze-
czeJ. Sąd zc:rzuclł upadłym przestępstwa na szkodę wierZyCieli dał.. Drobne 49,75. 

Zarząd unn postanowił zwolać Syndylt upad!ośzi firmy rra~ownic1.e 25,000 zł., podatld I Sąd przyjąl do wiadomoścI spra- Pozostate pap!ery bez 0~ot6w. 
Ila sobotę, dn. 23 b. ID. zebranie r R SZO" S • UR l l 80 o r () l woz""ni" syn(łvk" Ze \VzgIędu na Kursy orlcntac"Jne łych poz"'czek , kć "LU 't '"V hA Al-RET A 1 &wiadczenla oko o ,ti z., lUZy' -u.." 01'" '. ~ ~ 
plenarne cz.oa w. , J"RUl\.ARNIA \YOl.F GUTGOLD , czym nie uwzględniono d!ugów by· to, li; upadli pozostah pod zarzu-1'!Ją następujące: 

Na porządku dziennym zna}d-'l1 I S.KA" po:ecznych, ktćre zna~znie prze- (em przeslę!'st\Y na szkodę wierzy 5 "roc. po~y~lta konwersyjna 
się m. in. kwestJe zwią7ane z obce, złoZył sądowi sprawozdanie, z Jttó wyiszą wartość nieruchomości. Cieli; zaciągania pozornych zobo· ' 53,35 - 5~,30, 3 pr('lc. renta ziem .. 
U1 sytuach, wytworzoną naskutel, I rego wyni!ta, li: po m~ano\Vani!l go Upadli w 1932 r. kOi7ystall :II wiązań lnieprowadzenia nale:1yteJ Eka 74 - 75. 5 proc. łódzkie Usty 
1J1edostatc:cz?:.:ch przydział6w su ' lSyn:lyldem udaj się z komomil~icm . otlrQ<,zenla wypl:!t i Za\l311l układ k~,l~gowości Itttr.icelt!ej, sąd posta. za",fawne 49.25. 
rowców włcJuenniczycb. do nemy. I n~ 100 proc., który zo.st~1 wyk.o, nowlł powiadomić prolmratol'a są· Rytleh akcjowy - 2upelnie bet 

W kasie syndy!t znaJ:tzł Itwotę nany. Jc~tncmu :r:e wspclOlM\f flr- du nkr~gowego w Łodzi. obrot6w. 
[OW, numer 7 zł. 65 gr. ł 1 weksel klijento\V- my, Tajblumowi w 1933 r. ogloszo Wniosku o wydzłerzawic'lie fa- Przemvs~ rosv~ski 

ski na 100 zł., p~atny 20 lutego. no upadłość. bryki na!!!,k .!~_'!... nie uwzględnił. . • "Polityki GospodarezeJ'. 
Pierwsze wrażenie syndyka było P'lJ"'O BHCHA'-TEąYJN"'I __ R~WI~YJ'jE czynn:kicm zbrojen. 

:y WYSzne:~:r dJ~I:I~ygOd!~k~tr~;~li~i;~: ujell!n(!; uwalał on, .Ii. • upadli po- A R N O L ID El A A W E FI lWI A N . Dziś, t. J, w niedzielę, dnia t7 
d .. N t . rz ,. II wnrost przed<lęblorstwo W • 43 II r I 1--.)- . 26- 9l l' b. m. o godz. 12 J). Zygmunt Szem-

GOSJlO arcza. nmer en lawa'ra U,)" " ' • uJ: P.O r!towskEl. ' p. ro~t •. te . '~-OO 1,)- pllti~,ld, raMa mln. luzem, i handlu 
11\. in. arty~uly: .. Rt;n!~ polityczna w

l 
fabryce ł bh,rach p:t..1nwal nlezwy- Z.prowlldzll I prowlldlli kSII:,!owoSć. nil. mle§c'e I w biurze . Pił· wymo!!dw wv ... ·osi w J,łdze l'Iaństwo\Vcćw 

I!ospoda~stvl'le . polskim .. :. "Marszałek kły nie!a(t, t:ldnc"'o z uradłych Skllrbowych P" cen !Ich przyst"p7\yc'\. BIUr;, clynn, od 9-2 I o i 4 , 7 p. p. r;~,':t ań k 17) d "t t. P e 
Pitsudskl o bIUrokracJI. "Nowoeko- • b .. ,~C cz "' ił O CZV II rz 
Domska teoria min. Poniatowskie~o", syndyk w f.abryce nIc zastał. -, ( .'" 
.,Pryslor, Koc, Matuszewski", "Ot'hro l Na killta dni przed up:ldtoścłą mysI ro<;y):;!d jako czynnik sIły 
na lasów", "Parlldoksy re~lamentacji wywieziono olt. 2.0CO sztul( town- 1' ... 1 Mif,DlYHnRnnn\,~ ~ Innc} fnIHlnH~ zbrojnej". 
dewizowej", "Orq:mizacjn h:lndlu za- rl; co nasuwa przypus7c7.enie, I~ H U U U ił' L R U U R L ••• · ... , ,"' ...... ,.."' .......... 
gr~nl;znego· .. "N:e decenerować hall-11t;adJi przygotowvwnli się do upa- ::=-_~ ... d-~-U 

121 

dlu Importowego". '01" Wir Len-nglS""adziea !.-'!!~-~~ -2:?.!"a&::r 
Do numeru te~o ,.Polityka Gos-podar I d!n~~ł. CD O 

eza" dołączyła listę "'j'bitnyeh o50bi· Bilansu flrmv dotychczas nte Wyc:B~z~i zbiorOWE I UldYl'JlduiAlnB do PAIaESTYHY . 
slości, ktf>re w ub. ro:m zamieściły na ~porz~dzono. Ust:\Iono r6wnież, fe 
jej łamach ~rtykuły. i opinie. Znajdu~! upadia firma nowierzvla do dnI- p CZKI do Z. S. R. R. t 'III' w.~.łtł ,~ 
jemy tu m. tn: naZWiska: Le<:na Baran i !'ze] orzerćbld powierzone sobie W ~ 
skie,-,o, Al. HClmana - Jarccklcgo, Ada-I • Zgłoszenia I informacjez 
ma lIevdla, Cz. Klarnera, Adama Krzy- to~.,ary Innym firmom. II .. P d Ó Ż 
inno\Vskieg~, Edw. l:iT)ińsk!ego, I~. Wt'd~u~ tymczasowych d,anych p O S k i e ~ D I' o o r g 
Malu~7.cwskll'~o, J. M:ehałsk·cgo. Feli- j waJ'fo§'! RZllt'unltoW:l masy wynosi b Oy;'tu Łód' p' t' Ir 42 11 107 ~7 

poprzeczna ofic ': nCl. ! oi~tro 
Tel. 15;) ~:' 

lua Młynarskiego, Józefa P~n;<ttow- o'en'o ,$11'10"0 zł .• "ltf1l'i olt. 5'1" O~{) • U~IOłł ~l ~s. l, 10 fKOWSnł , e. -, 
Iki~". H .. nrvka Tenenbauma I Ferdv· l-t. __ f • ś i b tui' 1S ~OO zł .' ·~" ••• ia.liiili.5 __ =-====.=::::li==.a.l!iilIiiIIII •• M DUcia Zweiga. "'ł ..... e:.o C ro O CU.U ·.ti 

godło od 2 -- 7 DO _. ,1 Reno tyl1t~ .a WCEeJnieis:em T'\m,iwienier-
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s e iild ją poparda! 
W koszykówce ustępujemy jedynie zespołom amerykańskim 

Ciekawe uwagi na temat dzia- mi w Polsce wzrasta - dowodem 
łabtości naczelnej magistratury czego jest liczna obsada mistrzostw 
gier sportowych w Polsce w minio Polski w hazepJe. szczypiorniaku 
nym sezonie, skreślił w krótkhn i siatkówce. 
artykule znany działa"z sportoW'l'1 Kontakt sportowy z drożynami 
'V.-prezes PZPR inż. Tadeusz Ku· zagranicznymi był w roku ubie
ehar. głym bardzo żywy. PZPR musiał 

1936, konstatuje !nż. Kuchar macz 
ny postęp we wszystkich dzlałacb 
gier sportowych. 

W konkluzji swych eennycb a-
wag na koszykówk~ któm zaliczo
tU! jest do programu otimpij-;kie6o 

r----------------------'--~, 
WYSTAWA OBAAZOW 

ZYGMU TA SZ ETERA 
PIOTRKOWSKA 90. I. PIĘTRO, FRONT 

OTWARTA 
od gcdJ;A1~.j do 2O--eJ. '- W nieimel~ od gode. 10.i'lj do 14-el 

\.- .. el 

'. -

Zarząd PZPR pracuje w atmosfe- PZPR nie były w stanie rozegra, 

Zdaniem prezesa mź. Kuchara, bowiem dostarczyć sprawdzianu 
organizm związku rozwija się nor· formy pol. kom. olimpijskiemu. 
matnie. przezywając obecnie wiek Niestety, zawody te przyniosły po 
przejściowy. I ważny deficyt, tak, że władze 

rze sportowego "fair play", ni· !'potkań zakontraktow:tnych z Ja
szcząc w zarodku niezdrowe obla- gosławią w hazenie i Rumunią w za 

Dąb sił eś DV Z iai 
usiłowanie przekupstwa i działanie na .szkodę polskiego sportu 

wy porachunków międzyIdubo· !ozczypiorniaku. 
wych. W porównaniu z innymi pań-' WARSZAWA, 16.1. (TeL wł.) Q skreślenie Dębu z tlsty c:złonków Za delegatów do PZPN wybrano 

Rok 1936 był ołtt'erem pracy do- stwami. poziom sportowy poszcze- - \~ sob"tę rozpoczęlo si~ w War· IigL rp.daktora Obrubańsklega, majonII 
raźnej, nastawionefna wyszkolenie gółnych dyscyplin gier sportowych SzaWIC walne zebranie ~lgI z udzła· JJelegat Dębu In!. Cms~ek twier Kępskiego I Rybarczyka. 
reprezentacji Polski w koszyków. przedstawia się na~tępuhco: lem delegatów wszystkich klubów, dzi, te zarząd Dębu nie ma nic * 
te i szczypiornia}{U, Po olimpiadzie HAZENA: R~"lVanzaeja oJtranicza Po jellnomłnutoweJ ciszy dla wspClnego z afer4- nie przytaczając Motywy kontisji skre81enia Dębu 
PZPR nie wiedząc, czy uda się się do Jugosławii. Inne państwa, uczczenia zm'llrlyeh działaczy: ppłk. lednak żadnych dowod6w na po. z ligi przedstawiają się następu-
związkowi utrzymać trenera, nIe poza Czechosłowacją, nie wykazują . Lotha I mjr. Grudzienia, wybrane parcie swych twierdzeń. jąco: . 
mógł z,akreślić programu pracy wy· więltszego zainteresowania tą płęk- 'prezydi:tm walnego lebranla, na Walne zebranie postanowiło wy. 1) udowodniono, że usł!ow.ane 
szkoleniowej na okres najbIilszy ną ga~ęzią sportu kobiecego. ktćrego czele stanął red. Obrubań- brać lmmisję w sk::adz:e: Kpt. Kn· pr:tekupić gracza Sląska, Mrozka, 

Pod koniec roku PZRP otrzymał SIATKoWKA: Nasi siatkarze ski. blin, pp. Rybarczylt, Preger i 2) stwierdzono, że sprawa ta 
zapewnienie ze strony PUWF, że reprezentują równy poziom z pań- J k ł ł • Skwarczyński, która zapozna Elę z 'I:1tana była członkom zarządu r"ę. 
związek mOle liczyć tła pomoc w stwaml bałtyckimi. • a ". pierws~ przem~wl~ wie- motywami wniosku zarządu IigL hu, 
utrzymaniu trenera. KOSZYKÓWKA: Jedynie w tym ruem. 7..l.ządu hgi. kpt. Kublt~, pro· Po dyskusji lmmisja przedstawi- :I) komisJa do~'zła do przekona' 

Agendy zwią7.ku z dnia Ita dziale mieliśmy sposobność porÓw. panaJąc .połączeme dyskusji. nad Ja walnemu. zebraniu wniosek o n· ala, że aczkolwiek nie udowodnl()
dzień wzrastaj". Ini. i{ucbar uwa-I "ania naszych sU na clim1:liadzle. a~SOJuto;1Um dI"i, ustępuJącycb I sunięcie Dębu ze składa członków no ułunkom zarządu bezpośredw 
ia, ze Polski Związek Pil ki Ręcz- Jesteśmy słabsi od USA, Kanady, " w adz ze sprawą ębu. ligi "za usHowanie przekupstwa niego współudziału w tej aJerze, 
.ie}, nie może oprzeć swcgb budże- !\feksyku I Filipin, stoimy na rów· Pn llchw.alenlu wniosku, kpt. Ku· bramkami ŚIllslca Mrozlca i działa- to Jednak fakty - przemawiaj,! za 
tu ' na niskich skfadkat"h czJonltow ni z WIocbami, Janon"', Estonl ... , blin referował obszernie stanowisko nit na szkodę sportu polsldego". tym, Ze zarząd Dębu był ., tej 
sldeh. Wladze PZPR muszą uzy' Łotwą I Frant"ją, silniejsi od pozo., zarzadu w sprawie Dębu, podahe' Wniosek został przez walne ze· '1,rawle poinrormowany. 
skać stałą pomoc od czynników sta?ych par.stw. tło afery. Przekupstwo bramkarza , branie ucbw.llony lTszystk1mi gle· ({omisja wyraźa zapntrywttltle, 
miarodajnych na prowadzenie pm· SZCZYPIORNIAK - dopiero sie l Śląska Mrozka przez prze cI- sami, przy sprzeciwie Ruchu i t~ należafoby równlez wyciągnąć 
~y organizacyjn::j, a przedewszyst. rnzwi.;a. Na .. l zawodnl"y wkładają stawicieli Dębu zostalo udowodnio-' wstrzymaniu się Legii od głosowa- Icnn'lekwt'ncje w stosunku do władz 
skiem wyszlwleniowej. Jeśli PZPR jednak do szczypiorniaka zb~ t wie- nI' WszelIde pOizlakJ wskazują, że nia. "lub n "Śląska" za n!ezawiad~le· 
nie zdoła uzyskać poparcia u kom· łe wzorów z ko~zykćwkł. Do,iero zarząd Dębu był o tym poWo,·mo· Po po~egnaniu ustęP'ljącycb &tle natycbmia!t władz piłkarskich 

. petentnych c~'nników niema mowy ostatnio podnios'a się klasa czo!o w:lny, Piętnując ostro szko~liwą czlon!ców ligi Śląska i Legii i przy .0 fakcIe przelcupMwa. 
o svstematyczneł i planowej pracy. wycb 7e!\~ołów Polski. działalność tego kluba, m-wOlI witaniu nowych CZ!onków ligi - . Co do !\>trozka, -komisJa uwab, 

Zainteresowanie gnami sportowy Zestawiając ogólne wyniki roku stawia łmłt'niem zarządu wl~.Jsek Cracovii i AKS z Chorzowa - za- _ ,~C!' gracz ·ten; ktÓftgo zarząd PZPN 

Zaf:)!:)na w roxu 1891 

bacznie! ~Ia Zwierząt 
& !1~DK!!~~NI.w~~RT'!~l~~~ 

ODDZIAtV,wewnętrzn, ł chlr""""7 
SZCZEPIENIA 1156. i koni 
STRZYŻENłE psd. i hnL 

KaDIele IIs6w. 
KUCIE KONI, aitowanle kop." 
Prz:,ięcill w pr1ł'cbodnl od 8- t i 3-8 
Cclonsow:e łowllrZ:yl!wlI opieki Blld I 
z:.i~rz:ęt!lmi "taeli ul.zowe cen,. 

l1OJf'1UJ 
10-2..4-8 

bl.2.01-89 

'ączki 2 szt. 25 gr. 
(iastka DO 20 gr. 

Kapuh,c,,,, od S·aiu .ialtek 
15 proc. rabatu. 

KOLACJE JARSKIE 
wraz z obs!u; .. zł. 1.10 

poleclI 
CUKIERNIA 

fłZRODŁO" 
PRZEJAZD f, TEL.: 209-87 I 133-72. 

Obóz i olania W'Da
cz,nkowa "MAKABI" 

r ale zakneblufesz 
cmarą trzasków .. 

malqc 
7-ramp. ruT<susowq superheterodyno 

GLORIA .* 
·ELEKTRIT 
DO NABYCIA W CAŁYM KRAJU 

rządzono przenvę· twoInil od k;b'y';m1intt .wniG$Jar 
Nowe wl.ulze Iigiwybratto ,. ligi, winien być JMnak ukatallJo 

następującym składzie: Prezes wi-
remin. Jaroszyński, wiceprezes 
mgr. Skwarczyltski i kpt. Kublln, [Chranl"al--sw-I sb'rD 
sekretarz - kpL Machinko, zastęp II nu II 
ca kpt. DziubiMki, 5karbnłk -
kpt. Rokita, za!ltępea kpt. Wy
drycll, członkowie zarządu dr. Lu-
1emburg l Tyczka. Kapitaąa apor
towego po6tanowioDo dokoopto- . 
wać. 

Do koml!!J1 rewłzyJneJ wenI1 pp. 
Oawroń!;kl. Konopka i Słonlewski, 
do wydziału gier l dyscypliny -
kpt. KlIblin (przewodniczący), Ce
bulak, Lirka, Ej!lmond, Woli6sk1, 
Szenaich I Zastawlak. 

b 

Laski wyszły z mody 
w Londynie została zamknię· 

ta niedawno jedna znajstar· 
szvch firm angielskich HoweU 
et -Co .• która od roku 1832 do· 
starczała wszystkim eleganckim 
gentlemanom lasek. W końcu 
ubiegłe~o stulecia firma Howell 
zatrudniała około 1000 pracow· 
ników, od początku jednak bie· 
żącego wieku liczba ta stale za
częła spadać, a w ostatnim roku 
istnienia firmy wynosiła tylko 
250. Prasa angielska wid'zi w u· 
padku znanej fubryki jeden z do' 
wodów wpływu mody na rozwój 
lub zahamowanie poszczegól
nych działów przemysłu. W eza 
sach bowiem, gdy pięknie rzei· 
biona główka laski była dumą 
każdego "dandy", interesy do· 
mu Ilowell były w pełnym roz
kwicie. Obecnie jednak mlo· 
dzieł sportowa, spędzając wolo 
ny czas przy kierownicy auta 
lub z kijem do golfa w ręku. nie 
ma czasu na popisywanie się 
piękną laską na spacerze po uli 
ench Londynu. 

PDmoc zimowa to nie I 
lalmuina-to obawYąlek. 

I nakaz sImlenia ! 

przez stosow8 .. le 

2-t:b Kr.em6W 
PO ·Np·S 

Wiatr I rl1"6z wysusnJą naturalne 
składniki tłuszczowe skóry. czy'hillC 
ją S1lorst1.ą i chropowatą. Nieeh 
Pani masuje ed czasu do m:.aIlU 
t"-arz., uyję i ręce P O N D' S 
C O L D C R E A M' E M w ciągu 
dnia i z:awsze wieczorem przed u
daniem się na mcczynek. Krem 
ten zastępuje naturalne składniki 
tłuszczowe sk6ry i oehran:, j, 
przed szorstkości, i chropowato
ści,. 

roza tym stosowanie POND'S 
VANISHING CREAM'U (nie tłusty\ 
nodaje skórze tak wielce uprag· 
nioną świeżość. Krem ten natych
miast po z:astosowaniu staje sit 
niewidoczny i Iworzy idealny pod· 
kład pod PUDER POND'S. Pudeł' 
ten jest niezwykle cienki, dosko· 
nale przylega do skóry i posiada 
delikatny zapach. Pięć odcieni: 
Rachel l ; 2, Naturelle, Peche 
; Brunetle. 

Próbki o b y d 'IV Ó e h kremów 
i pięciu odcieni pudru otrzy
mać można po nadesłaniu 
znaczka poeztowego za 15 gro
szy na koszty przesyłki przez 
DIn WLADYSLA w GLAZER 
Warszaw .. AJ • .Jerozollmska 41 

Nazwisko 

Adres 7()7 

\VZ DPA M Geyer-Balfyk 13:2 

Tnnie pobyty 14 dniowe. W.Jazcly Indywidualne. Kolonia mle'cl si .. w wilii "C6ru'ka" ul. Witkiewicza 
.. WmMi. i UDiu: • M A K A 8 ~". AL Kojc~~s~1 ~1 •. ~I. a410007 od ao do 22. 

Mecz bokserskJ Geyer - Bałtyk 
zakończył się po nieciekawym prze 
biegu zwycięstwem druiyDł' ł6d'7-

kłeJ w stosualal 13:7· 



n.I...,..; .. GLOS PORANNY" ..... 1931 Nr. 17 
• 
Z wIe., fem, te meble 7:lImll,.'a Ile ~Ik. o I 'la NARUTOWICZA ł ~ Wykonujem" meble WSI' . .,rOlekłcSw arch ' ftlkf6. 

w WYT\\'ÓRNI I M TfllHFIT'08 eg&, od .&, '" POpWORlU R BOlA PIERWSZORZĘDNA 
MEBLI •• I' . ł: 1882 r tel. 134·18 G ĄfARANTOWANA 

.&łIlill:I':iIII_.:m ... P.O.SlIiIIA.D.M.1aY_R.Ó.V,.VN.IE_Z •. • N.A.m.S.1m<ł.,A.D.Z.IE_.I\I.I!.B.LE __ GO;.?WE, l\OWOCZESNE I STYLOWE. CENY PRZYSTĘPNE. 
• 

L 
spec. ·chor. seksualnych, . 

wenerycznych I skórnych 
(WłOSÓW) . .' 

Rndrzeja ~, tel. llZ-U 
2r.yjmule od 9-11 rano i od 4-8 w 

W nled;iel4 I świętll od to-u 

• 
przeprowadził się na ul. 

rÓdmie-ską li 
tel. 165-20 

DOKTOR 

El 
Specialista chorób skómfch 

wenerycznych i seksualnych 

Ietzenie promieniami Roentgena 
Południowa 28. fel. ZDJ··)j 
przyjm. od 8-11 rano i 5-8 w. 

117 nied.iele i ~wif.tll od 9-12 pp, 

LEKARZ-DENTYSTA 

• Ton owsk 
pr~.eprowadziJa się 

aa ul. P:otrkowskil152 
fr, II p., teL t 7 4-93 

Fr%yjm, od 9-2 i 3-8. . 

Dyplomowany masażysta 

f. P r ~ , S k i 
CegIelniana 37.., 'cI. 260-58 

Z praktyką w'słynnym \Varszaw 
skim Szpilalu na' Czyslcm: Wy. 
konuje masaże stosowane w .oT· 
top~dii. , ncurolo~ii. artrctyimie, . 
masaż stawowy i odtłuszczający. 

URSY, szron, MIERlfnfA L I Ił Y K A U F A N ""oja:l:erovarie 
ROJU I MODELOWAniA Slenldew!c;ta 67 t.,. Zapi" "" nowy kur~ dla pp. pOSZU iwwani 

, r6g Nawrot 113-'1 Krawcowych przyjmUje klin cel. 
• dobrymi referenclaml stllle podrółujlley doskonale 
?bznajmienł I wprowadzeni na Pomorza, Poznań.k ; ", 

·Dr. ,mt>d. - 3'U Prof. CHINA S I H D LE B ··E 
",..n....... anasz ~będzłe udzJela~ w ci. 19120 !lłyemł~ 

_ '-- _ _ ::BEZPLATNYCH PORAD KOSME-. 
chlrurg.urolog -cl 1 YCZNYCH w lab~rele p. Dr. med •• 

- ~ MarII LewinsonoweJ w Lodzl, Piolr-. 

l
! O~rnym Ślll.llu mOll" ob Ile kole'tcię firmy prodaku· 
IllceJ mllfer ely sltucznego iedwabiu, 0'41 kolekojł 

hurtowni swetrów. Oferty lub.: .Jed",ab". 

4~6 pp. ~kowska 88. Godz.l 10-2; 4 -1 w: 
ul Plotracowska 121 ~Karly wstępu wydają ws&ystkle dro.~ I 

• ~ lerlll l perfumerie w Łodzi. ~ I KULARY BfFOKALNEI 
Okulary ze Izkłami dwuoglliskowemi (do pa
trzenia wbJit j wdal, w doborowym gatunku tel. 139-88 ~""'''''.~'''' ••••• n"., •• y ___ _ A _____ _____ _ 

DOKTOR Dr. nled. 

S O I-e ,-c l ·H ~:eo'!a'c!! .~r!!.' 
wenerycznych 1 mocz;,płclowych 

ehor. weneryczne I .k6rne Nawlot 3t, front I piętro 
PIOTRKOWSKA 99. Tel. 14-t-92 tel.fon 213·18. 

- pnyim od 8-9 30 rano lad 5 30-9 w. 
PuyJmuJe .od.2 3 i 5-9 wlec.. W niedz. I ~",ięta od 9 _ 12 w pJł. 

W niedZielę od 9-HI. ---- ._._--
Lfkarz • Dfntysta Dr. me~. T. PUCHS 

B fi [ l K I ~·R ~ l f lł Hl D M (analizy lekarskie) 

wznowiła przyjęcia 

PiOlr8owsM8 123 
p01łVr6cil 

Legfon6w 3, tel. 131-91 

niekleione) - jut ' 

od 28 złotych 
ś ci śle w g. p r z e p is Ó w pp. lekarzv 

poleca 

SZYMON URBACH 
, OPTYK 

ŁÓD~, PIOTRKOWSKA 33. TEL. 222.23. 

PIERWSZA 

lctznita S'omaJtolOeił:zn8 
ZE STAł-YMI LÓZKAMI 

r. med. ado ierskiego. 
ChirurRia z~tÓWI szcz~k i jamy ustnej 

FIOTRKOWSKA 56 - ·"EL. 129.77. 
Dn. I\fF.Il. Przychoc' nia czynnIl olf 1!0c'I 9 do 12. 

I EW Aż KIl .. DR. '~E" I L d . f 
I , •• ::~::~ :: •• ::k:::~~;~nJ.h IMml EIJIsberg r. U I .M alk 
t Anćrzeia 5 telef. 159--10 I CHI~UhG Chuuby S1órnu I weneryczna 
I pr.y:muJe od 8-;' rllno i od 5-9. przeprowadził się na ut Kawlot 7 tel. 120-07 

_____ 1 w niedliele i §w~a od 9-12 &::aC;llCdnią 63 pU)'jmuje 0:1',0-12 i .5-1 . 

nOIiTOR - -- - Telaf. 117-tł7. --- - ---

N YIOWSK~ 
Specjalista chorób weneryczllych 

skórnych i seksualnych 

TraUDUl11 9, f:~.o~62~~f 
prly mu'e od 8-11 • oj 4-9 lir 

W niedz . . świl;tll od 9-H.lO PI' 

-n~. Irf'd. 

• Kryńska 
Chor. sk6rne . wener:ca .. 

IkODlet, ł dZleei) 

S!onklewi(1~:i1 łoili.. Uj-B 

---_ .. - ---
1.F.ł<AHZ - UENTl'ST . .\ 

eiODa ale 
- Do akt Nr. Rm lJ20/38 

OnWiESZCZENłE 
KomornIk Sądu (jrod:tki ego \\' Lodzi, 

ruw. U-go. zlJmieszkałv w Lndzi. Al. I 
Maja 17 lIa za~adt:ie art. K. 1'. C. osła-

I 
sza, że w uniu 22 styczn:a 1937 roku 
o godz. 12 w domu, przy ul. Bazarnej 

NARUTO",VT'CZA 2 Nr. a odh('dzie sil: pu[,/i("zua licytacj.; 
lIV l fucIIOIIIU.';("i. OSZlj('llWlIllych II. 'lIczn, 

• _ \ SUlll~ 1:1. 800, a ll1ianuw;cie: G warsz(r' 
Tl·.l •• 1,0 UU \ló\\ lkactdch, kll)n~ Olo:.ina oHl;ldal' " 

IIOd&. prsy;. 01 11-1 I 3 - 4 PP . ';odz. prlyj~ć: (lll 10- 12 i 4 _ 7. dn u Lcytacji w ItllCj5ClI sprzedaz, -, 
. OORTÓn ______ -. --- - - - - -- Cla~.C "yi('j oZnaCZlJll)'lll. 

Lódź. dnia U stycwia ł!':l7 r. 

~e~~;o~:-;rz~z;;adze;::;::c W. Óftunowski Dr.'.KIE ItI Is!ł" Z.\Wl.-\r'OV~';~I~~ł~m 17I37 Komurn:!.: (-I L.1I01.l"S 

SZKOŁA KOSD1E YCZnn :!. Sprawa firmy II-cia A. Sz"ct prze ' I DGWrOcil Ch:rur::-Urobg re!.O~_~~~i~~j:c~ G~~~:I~cr~~ ;rz~o~~~ ciwko D. Rafałowicz. 
. Bpec. abol'Ob wunllrVClnYIIII. choroby IlllrEl\c!6w moazoplciowy,h Al. I-go Maja 17 w Łodzi lIa zas:ldz:e _________ _ 

~R. D b·E W 1ft S D HO W ~ J. 1I~.ui,.nyGh I 1110rnYIIII (,·h"r. ncrek, peche~n I dr6Q mo' art. 510. 54 i i 52 I K. II. i § I. 2, 3, .. i:> 
c . ' OilHnet Roentjleno- i ~wiatloleeznlCly ctowyeh) ; nozl>. Min. Spruw. z Jnia l ['pca IU3-l Do akl Nr. Km XV/ 238-1/35 

\ltierow.njlo dr. ~ed M~ HIELLEIli) I PIOTnKOWaKA 70. Tel. t81.83 przeprowndził się na ul. . r. (Dz. U. R. P. Nr. :;9 poz. (10) zawia- D~ VIi::SZC'!~ENIE 
k 88 i 1\, III' •• ts 11:0 ldam:a, że w. dn;u 21.stycllI:a I!):J! r' l Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi, 

Ł6d'. Plotrkows a; Pnl"mu'e od B.BO do 10.30 .ano, od ,"'. l\o~rfUSZfti Q, o god~. Ił-ej w ŁodZI, nrzy ul. H.po- rew. 13-go, zam;eszka'y w Lodzi, przy 
Jrurs nauki teoretycznej I praktyczneJ 1'01 do 2.30, p!," orj 6 do U':) wlecl tRog Zamenhora) tel. 114·99 lec~n~J n~. 7/9 w IGk~lu f. Zak a~y ul. P;()lrlwwsk:('j 277, lIa 7.aslHlzie art. 

4'0 m etlięcsay. w nledzlola I 'w!QIa od 10-1 ewtl. t<ll. 207.10 _ puyjmuje Ol 4·-7 I \yłoklen~.cze K~rol ~. !.łuhle od!Jc:dz;e 602 !C P. C. ogłasza, że w dniu 2{} stycz 
ln10rmllcje i zapili}' na miejscu Się puhhczna .1:cylac!!I naslępuJ~cycJ: oia 19:37 roku o godz. la-ej w Lodzi, 

d -" --- I towarów, na.lezqc~cl: do. f-my .. 1{lr,u l przy ul. Obywatelskiej Nr. 19 odIJc:dzie 
Or. ml' • • Ingbor" a m:allow:c.e: 2.7 Sz:lUJI at,asu się puIJł:czna licytacja ruchomości (1-

Dr. mt'd. 

M ~~~~lJ(ln 
Prywatna PRZVlHIDNIJl I prima o ogólnym.melraźu 7;i-12 mtr. i szacowanych na lr:cZl1I\ sumę zł. 620. • . łt a . 230 sztuk zwyczaJllelP o o.{olnym me. , a Ol:anow:cie: 2-ch koni, 2-ch krów, tre 

( O ko· YS ł' W 6 łt E R D b D li I C Z 11 1 traźu 9.172 mIr. czyli ogółem -177 szt. den su kuchenne;;o, 2-ch szaf. slolu roz 
lub 16.917 mIr. I suwanego wozu roboczego które moi. 

• chor. c;kórne i wen ery: zn ! Spr~edaż odb~dzje "le celem 7:ll5pO- I na ogląda'ć w dniu licytacji w miejseu 
Spec. chor6b wenerycznyoh, e Od 8-ei rllnCł dCł 9 wi~cz6r. k~jenla pr;lensJI f-my K. Dubl., w su- l sprzedaży, w czasie wyżej oznaezo· 

seks~6lnych l Sk6rn,c.. AKUSZER-GINEKOLOG w niedl 9-1 po Dol mle d. 15.~07 gr .. 93. , nym. - 1 I 218 02 p. . e II b t lelc Towary podl<"saJące sprzedaty mo!- L·d· d • !) l . 1937 IJftg-lelnlana 1. te. J. Pomors![a 7 tel. 127-8ł linie prlYlmu: o Je a IIrl na oglądać w miejscu I w czasie wyżej o l, ma s yczma r. 
lłIi • ...' '10 T R K O W S K A 161j oznaczonym. Komornik: (-) AD.UI MRÓZ. 

Prly!mu!e od 8-12. 4 -I) w. Prz1JmnJe od 8-el do 10-cj rano Lódi. 13 stycz:nia 1937 r. Sprawa: K. Włodarczyk pn:eeiwke 
w nled .. i 'wi~ta od 9 do l po pol i od 4-7 wiec&. PORADA 3 ZŁ. Komorn:k: (-) L. BOLLAS. Aleksandrowi i Emmie maIż' Sme~ 

et 

• -
(1\1 Dziś i dni nasteDnvch I "'" ~ilsnnie l'I'tiłDsnyl'n p. t • 

.. fz:~~l:~: N rlena Die'łrich " i bohaterski liary CnOPBr , 
GN,. ............ ~ ... liU. ............. ~~ .. ~-·~~w.~~~ 

poruszyło cały świat 
-a 

A rcydzielo, które 

" 
DziS poraz ostatni! 

Paweł mUfti ~ 
o 

Passe paltout8 i bilety ulgowe, prócz urz~dowych niewatne.- Ceny miejsc od 54 gr. ... " 
W roli 
głównej 

Anons! NaBtępny program: "Bolek i Lolek" z Di'mszą i FErtłlerem w r. gł. N 
_~ _______ ~",cW ______________ II!Jr.~"""" ___ ~~1iIBIIW91!J1il19 _.Ii'i.".~ .......... ' .,~ .. l::'!I""*& A... ~ 

~ i.!...J lxii i dn2 nasleJnrch! p A N N A L I L I foto;.:';l ~ry~"'1.:.zlar~rej .c. JIl JIll 
i as; Kapitalna komedia ~ KI·IU \U!I~ ." UfB~ 
~ L-: ' a je; partnerzy to: Hans Jaray. SzCSke Szakali. Film wiedeński mówiony i śpiev.any w języku niemieckim. 

Q ~ n9drrrllgram·. F;lm fttastU*znr. NowV wynalazek - dostarcza widzom Rjpzwyklych wra~eń i .emocji. 
ł::W -.w~lI' " jL U t .. I.Q. - .1 Nw ........ 1..... Okulary bez'J:atnie. ....~ 
os -=-== -....;;;::.-.-...::::~~ . Nastąpny program: .. A D I E U" W roli głównej: Margaret SUl1

7
8van 

F 1:iiiii1I.:.1.uomskJe:o 7ł176. te1. lall-:8&. Pocz. seansów o g. 4, w wed&. i iwie ta u «. 12. t:CllV Illif:jsc: l m. 1,09, II Dl. 11\1 g.IU m. UO g. Klip. ulg. lJ g. 

_ '" J I 
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PASY do MISZ N FRANK REDDAWiv Sulena Drukarskre I 
Warszawa, Trąbacka 10, tel. 617-9,) CAMEL PR"NT I WllELBLĄDZIE 

.. CAMELETE" 
§lUI'n ••• Kercascha" 

Skład Fabl'Jcan, ' w,ł~czna spr •• da! na P~lsk, .,rOb6w •• _ • I_NG PAD" 
1akład6w Pnt m .łowyoh 

F. AEDDAWAV & Co Ltd. ęze pozarna: 

I Łąezniki i smar do pasów ~~~2~ I . "CAHEL BELT.PASTEII MANCHESTER ~}1t6ELTING LONDON lniane. 
~~~~~~~~~~ ____ ~~ __ i" ______ " ____ ;;;;~ __ ~______ Inicano-SlaI~OWWł! 
- ---,----------~-----

BAWELNIANE. 

ZI\W DAMI" on7.IBtv e PRlf~lfSlOJfY lDUIt no nUWl60 LOKALU pny ul. 

Sz. DOWDą Klijentele. iż ~łówDJ sklep ~lł(lIf[fJ :: lOT KaW KlEJ 
E ........ 1 I ....... ·OGLOSZ lA DA·OB 

, 
o' Kaita j "'~jcbDUl~.ii8 ·--01: ~i~Ci~l~iK2 ~~e;j~ta udziela lek- P~ZEDST A WICIEL.A odpowie. ',I' A~S A . do ~warzrst wa. dls. ?am 

dzi.a1~go w ŁodZl na woje- w srtłdrum wlQku, IzraelItka, lUtO· 

'AssoLWEN~~ uniw;:yt-=-za- M1t _W'''7''' .. wództwo łódzkie poszukuje ligentn:l, ze średnim wykEztalce 
granicmego uuzi&la alHnellikie!!'o, IQ Kupna l sprzeda1. II Spółdz.ieluJa San.ił.a.rn·a, \\' Y-I' uiem. a tak;że z grUl)towną znajo· 

f 
~ C> _ dziaJł DezynfekcYJn' o - Dezyn- . łuościa gospolarstwa, lat 25 - 40, 

. rancuskiego pojedyńczo, grupy. - t ... .- - I -
.Koretipouaencja. Tel. IW-til, U r. KUPIĘ biurko gabinetowe •. fo- fekcyjny, Warszawa, MOk010W-1 (otr~eh~a 01 ~raz. Ofe~ty z refe 
_ 4 po pol. lub Al. L ALaja ul, l"'e, lampę świccZJIikową, dyn ska 49. rf>ncJam~. curnculum Vitae, oru 
Ul. 9. WUJ! ~x.! uferly' ~1.a1o ui \\a .-.-' -- fhtogrnhą składać do redakcji 

ne...· • Ol Y -, ZASTF:P3TWO wojewMrkie odda .• (JJ('.~1I" sub "P. K.". Tylku po· 
(.odrć.żującemu papiernikowi prowi· ważM oferty wchodzą w rachubę· 

ucz SIĘ angielskiego, francuskie 
go; niClUJeckwgo pud wyt.rawn. SYPIALNIA nowoczesna, kre· 
kier. znanego prof. lliuTy Greena. I dem. stół o'krą.gły, krzesła, ser-
5. zł. miesl~cznie. ZaPi8Y . rodz. od I wa.ntka, stolik radiowy do 
6 - 9 wieez. w szkOle ł'iloudskie. sprzedania. ~icnk..iewicza 52 
go 62, frunt, l p. -.- . 

7.yjnił~. Wytwórnia Papierów Jntro· 4504-2 
ligator,;kich 8. Szczerbiński. Kra· 
kc·.w, ul. Wieiicka. 5. 491-2 

JUR n .En ~, Knrnhhlln. Piif'llJlłFtde 
go !>7. tel. 2j~ 7d (.ławn. PolllOnit\ 

.\GE~1'URA· wciny poszukitje mlo: 
d~go ruchliwego a~pnta do odwie
tlzllnia kilenteli. Dokł:tdh:t . znajo· 
mośc branży konieczna. Oferty Eub 
,.A. A." do Fuchsa., Piotrkowska. 
nr. 87. 

. ----.. ~-----
BEIU.JTZl 12 rok szkolr:y. Kur!y 
~'~zyk~w Obcycn (angielskiegll, 
!I!'Uc'l-3kiego, nietuierkiego i \\10 

t-kieg,') Vi małych, ściśle dol-ranycb 
glUpu~h i l·roezlIe KUIBy l1a0l1l0> 
we. l.i:f!jmujące: kf'ięgowość Ws.zys.t 
kit'b systewów, arytmetykę i korea 
r,'m,lt!orję Dandlową.. lI~tawodaw· 
"two :Jaodbwe, 8OC'jalne j 6karbo· 
we, t-teQograru~, mlłszyoę do pill&llia 
i. an:;iel:ski jęryk. InJorOlacje cos 
dziennie od 12 do 1,30 i od 5 do 8. 
Andrzeja nr. 8. 228-3 . -...' - ... ---- ........ ---
MISS MARY udziela anglelskie
"I), francuskiego, niemieckiego. 
Załatwia wszelłtą koresponden 
ej. Przyjmuje 12-2 i 4-8. 
Piolrkowska 2(. m. 7. 

1 ZLOTY: Angielski, hebraJski, 
konrirmucja., judaistyka, przedmio
ty ogólne. Tel. 187 ·59, Kamienua 
m. 10, Dl. 8, od 9 - 10, 2 - 3. 

WĘGrET.. pierwszorzędny " plom. wa 8), wyb'luje roboty artydtyrz 
Lowanych workach dostarczam do ne pg. najn(\wszycb wzor<S", zagra 
wieszkań Pl) 4,50 korzec. Dzwl)uiu nicznyeh. Celi Y }lr~yr;tępne. 
10'2-35. ---- -----
__ ,DYWANY: Perskie, krajowe. 

SKl.EPOWE anądzenie dla kon r~m.e i maszynowe naprawia 
It;kcji galanterii, manufaktury, per. 8ll"tyslyczony zakład naprawy n
rl1merii, komfortowe W' częściacb szkodzony.,,!'. dyw3tt1ów H. Mil
lub całości tanio do sprzedania. groma., Khld'1lsklegO 18. 4503-5 
Zgłoszenia 10 - 12, PfeCler, Piotr· ----------

kowska 113. 1\ JI .. 
KlJI'IĘ obzyjnie silnik mocy 1 U 
K. ~l. u':.jfazowy, krótko zwarty. 
CJlerty ł'1lb: "Natychmias& • eilnik:'. błałYmi łatami' 
--.. -----.,----
PO ('O aPICIE na ełomie gdy od 
8 do lj zŁ tygodniowo d!'stać mOl 
IIA ntnł.t>raee, otomany, tapczany, 
lntanki ł knesla. Setki klientów się 
jut pr7pkormł", iż nlłjodpowiedniej· 
I'zą r.,botę wvkonywuje się tv'lko 
1\ tapiMr:l P. Wajsa, Lódź, Sien· 
kiewicza 18. 

wabi si~ "Rumba". 
Zwrócić Za wynsJ!roduDiem 

KilińsKiego 210. 
.~-----

.-----------'""--
tYD. KLUB Sportowy poszukuje' 
s:tm(ldzielnegl) seklcta.rza., · oQznaj· 
mi OM go . z pracą społeczną. Oferty 
łącznie z eurriculum vitae 8UO:,,&· 
luetarz klubu". 
~~ .. ~ __ ~.~~ ..... a •• Mr 

Lokale I _n ______ ..... _.· •• ___ .. 

POKÓJ ameblowany:' I wygodami 
do "''Yrutjęcia dla. panar:(i). Główna 
Ul'. 9, na. 18 . 

~.---------------------ELEGANCKIE umebL' , poJmie 
lub rojedyńeze, front I pi~tro, 
wszelkie wygody, telefon, od· 
dam (iar.). Kopernika 4:, m. 8. 

4:90-2 

DO WYN t\.JĘCL\ natYl'hu.iast na 
W1F.CZNF. pióra f olóv;ki auŁoma· biur", gabinety Lekarskie lub na 
tyczne, naprawa i moutat. ,.Ome- cele 6t'Jwar.ty~zc6 itp. 2 pnkoje t 
~a", wl. I. Cegieloki, Lódź, Piotr· powierzchni po 21 mtr. kw. i 2 sal,) 

TANIO udziela lekcji rutynowana no SPRZEDANIA dobrze prospe· kowska 82, w podwórzu. 08-10 pn 1~ mtr. kw .• elcne('znt', central· 
sila pcdago~czna. Zakres powszecb rnjąl'lI. "·ypo7.vczalnia. książek. Will ------. - ne ogrzewanie, woda z filtrów (od· 
nego gimnazjum. Gwarancja popra- dl)mość,.,. admin. niniejszego pisma MŁ0DA, kulturalna pani (iu.) po- żE'leziotl.'\), Al. Ko~ciu~zki nr. fi'? 
wy. Wiadomość: POmOtSka45340-9-519_. I II -R-6z. ne _. święci chętnie kilka. godzin pracy (Jom nowy, b('z podatku lokalowe-. 

I:'polecznej. Oferty sub "S. A." go). O~ląrlać można cooziennlo 
_ •• _. ___ •• . ____ • __ .~ \V godzinach 9 - 15, wskai.e do· 

S1l,;DENTKA długóletnia nallczy.' ZASTĘPSTWO solidnej firmy tekli ZAGINĘŁA legitymlłJCja Fnn· zorca, informacji udziela admilli. 
cielka udziela łaciny, matematyki, I tylnl'j lub trykota.źowej na Lwów duszu Bezrobocia na nazw. Ste· ~trator w dni pow,sz('dnie do.gqdz: . 
pol~kip.go, hebrajskiego. Uczy tei i okolil'ę obejmę. Kapitał do dyspo 'fruna Ozgi, Nicia.rn.ia.n.a 5 (Wi, l.3-ej. Telefon nr 10&.88. 
uorr.słych, przygotowuje do egza-' zyrji. Referencje r.ajlepsze. Oferty drew). ___ o .----

minów. Dzwonić: 223·57. I'od .,Ustosunkowany·' do admin. iiJ I 5 i 6 ~ POKOJOWE mi~zka. 
.. __ _ _ • ,.Głosu·'. II Posad, ",ia z wygodami oraz 6-pok,ojo-

BUCHALTERU włoskiej 1 ame ----s Wf'! Z wyftodami i «1lt1'3łnym 
~ykańskie.! oraz pisania na ma Z KAPITAŁEM 2000 można POTRZEBNA panna do 8-letniego ogrzewaruem przy ul 'Narut6wi 
szynie gruntownie wyucza. za I produkować znany artykuł opa ('hloprzyka w godzinach od 8 do eza 49 są Qd za.raz do wyna-
25 d. Skrócony kurs w etągu tentowany pierwszej potrzeby 7 wit cz., możliwie z hebrajskim. jęcia. Wiadomość -w adm1nistra 
1 mies:ąca zł. 1/;. Pisania na dobrze wprowadzony w Łodzi: [tnłtinstein, Pomorska. 10, pomfttdzy cji dJOmu. Tel. 101-31. 
maszynie 5 zł. Udzielam rów· powód wyjazd. Orerty ,,Papier" :J - 4 po poL -~ _.-_ •• 
niei kore<;pon.łencji i. arytme- do administracji ---- POKÓJ duży, słoneczny, z me, 
łyki handlowej i steno~rani. _-- ___ • MAJSTER tkacki z dłuższą blami . lub bez do wynajęe~ 
KiIińskiego 50. poprz. oricyna Z KA.PITALEM 10.000 zł. przy. praktyką biurową poszukuje od '~srelkJe wyltOd~, telefon .. :lwu 
T pi(!tro. Zapr'Jwadzam księgi stąpię do intratnego i pewne- po,,;edniej posady. Specjalność: ~ ~8, m. 6. II "ięłro, front. 
i spl\rządzam bilanse. go interesu. Oferty do admi.ni- jedwabie i damskie wsłny. La-
_. :;tracji sub ,,10.000". skawe zgłosze'fI,ia pod "Rutyno· OD ] LUTEGO sloneemy, (ron 
RE'VELACJAI Na białej har- _ -----. wany fachowiec".' łowy, umeblowany pokÓj, wy-
mon.i:1 (~n.strument jest do 7.AMELDOWANIA, wymE'ldowania _______ ,___ gody, do wyna.kci.a. Gegiemia. 
ćwiczeń) i fortepianle wyuczam 'lraz stemplowanie fotografii w LEKARZ _ dentystka sam od zł el n_n_4_2_._m~. _3_. __ ~ _____ _ 
~ ~r~.tkim. czasie. S ub. "Ame- Ubezpieczalni uskntecznillm. Zgła- na,. dyplom zagraniczny, pos~u- 3 POKOJE z kuchnią z wszel-
neam • 'mlm 8ię na wezwanie telefof.iczne: kU,J,e posady. Oferty "Prakty- ki.mi wygod:a.mi w czystym do-
____ _ t66·78. Zand, 11 Listopada 19, m. 3 ka._. _ mu w centntm pos'7.l1kiwane od 
PANNA "'ładająca kzykiem he ---.----. --_ .... --
brajskim perfecł poszukuje lek UWAGA, Ell'g'unckie Panie! Now,,· BEZPLATNn; nauczę dziewczynki zara.z pod "Pilne 'V._ .. ..:;·, ___ _ 
cji ewent. kondyc.ii. Dzwonić (ot.worzona w'Ylloży~zalnia sukien l flichu w ciągu krótkie~o crasu, KOMF'ORT0WE 5 i 3·pokojowp 
teł. 237-61 od godz. 13--15 po slubnvch i balowvc.h. Stodolniana l'oC7.ym zatrudLiam i płacę· TeL mieszkanie z wszelkimi wygodami 
~ołud.niu. nr. lu, rlg Zachodniej, Kutnerow~ 147-05, od 11 - 1 po poł. do wynajęl'ia. Piotrkowska 189. 

• 

l'()KÓJ przy inttligentnej 1zr. ro
tb:inie do wynajęcia dla kulturalnej 
lt3ni z utrzymaniem. Gdańska 2'7, 
l/l. 15, od godz. 'l - 5 i od 8 w 

POKóJ umeblowany dla jednego 
ewent. ,dwtlch panów (izr.) z w6zeJ 
kimi wygodami 'do wynajęl!is. Mo· 
uiuszki 1, m. 13; obdjrzeć moina 
2 - 4 po poJ. i od·~ wiecz. 

- . - -----
.w ~Ownr d?ll;lU. ~dwań~'Iła 4-3. 
~ą do w ynajęcia.3 i 4-noltQjowe 
mieszkani,a. komfortowo wykończo
ue. Wiadomość JlIl miejscu. . . ~ . ~" .. 

DO WYNAJĘCIA' ~l'a.z 5:ci~p~, 
jowe komfortowe mia~zkl\nie ze 
~~,z(>lkieJp.i , wygódaitli 'i ce>tttralnym 
c!g'r~e~~ńieIn .. na' wysokim parterze, ~ 
(Jdpowiei:lnie roWniet ·rut'biui-.()~ Ale-, 
je-](u~ciuszkj· 98. 

• t 

POKÓJ z meblami lub bez·z waeI
kimi ,'ygodami przy:' rodzinie do 
wyullj~cia.. Magistra.eka 1. m. ss. 
011 gcdr.. 3. 

POKÓJ pięknie vqdzony, d ... 
okienny, pojcdyilezej 060bie do ."." 
J~jęęia. Dzwoni6: 178.23 w .,.tL. 
S - 7. PIae' ~ s.. 
al. 
--~,---------------------~ 5- CI0POKOJOWE mienkame, 

w&zyat.Jde wygody, ut terom8kie
go nr. 77~79, do WJ1I&jęt"ia. DoU)f 
t'a w8~e. 

------~-----------POKóJ I!loueezny "meblOftllJ s 
lliekrępującym wejściem do odd. 
ma. Piotrkowska 79, lit. 57. 

._. __ 1 ~ 

DLA ADWOKATA lub denty!ty 
gabinet z poczekalni~ na godziny 
1. -~l w; ~iliń8kiego róg N:lWl'ot, 
!lo wynajęcia; teł. 1,55-77, do H-ej 
i od 7 - 9 wieez. 

DO WYNAJĘCIA.duźy'PQkój z uży 
w~l.n' śetą kU,c~ni i łazienki; ta.m~ 
tlocl~g dla. dwojga. osób. Gdań~ 
nr. Hi. 'lu 15, poprzecz. 3 piętro. 

POKÓJ ewetl. dwa. umebiowane 
z wejściemniekr~pującyńl do wy. 
nn.jęl'ia. Pi()trkowska. 37, m. 68. 

DO W'YNAJ'ECJA sklep frontowy 
llrzy ul. Nowomiejskiej 21. Wia 
(lom"śe na. miejscu w· 6klep~e B-ej 
Bulka. . ..... 
5 POKOI i kttchni~ z wszystkimi 
WYf'( darni, wyremontowane do 'W"! 
najęcia. Piotr-.kowska. 209. 

PRZYJMĘt starsze~o pana .. 
mieszkani.e, na, stałej posadzie. 
PrY.'dzalniana 38, wiadomość 11 

r!.ądcy. ----------
SŁONECZNE 3 i 4: - pokoje)
we mieszkania z wszystkimi 
wygodami do wynajęcia. Piotr· 
kowska 200, tel. 182·98. 

__ o • - _. - _. _. - __ _ 

POKÓJ umeblowany dla 1-2 
osób od zaraz z utrzyma-
",iem lub bez. 11 !Listopada 33. 
m.22 . 

Uf.leJcowe krno Ilz!ś I dni 
n8stegnlCh ! J KlE URA w arcydziele prod. wiede:dskiej 

mówionvm i śpiewanym 
pO nie~lecku AKIET w BLASKU SLO CA (im Sonnenschein) 

'SienJUewicza 40, teL 141-22 Poczatek w <bU ooqraz. o 2. " W niedziele i świ~ta o a w pol. Na' pierwszy seans wssystkie miejsca po. 54 gr. 
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przJimu'emy zlece
nIa na w)syłiO lezek PDczlow ch do ow~eti~ j •• 

f) II 
Da podsta"'le ~peeJllnej umowy z przcdstawlc!elstwem Handlowym Z. s. n. n. Informaeje na miejscu. 

Dojazd tramwajami to I 111. "KONSUM" przy WjdzewskieJ Manlllaktui"ze 

OPONY UELASTYC N lON E 32 

Reprennł. na wo!. Łódzkie 

Telefony: 19869 i 180-18 
ARUTCWICZA 32 

jJl4:1ślł lDleJszym pouaje si~ u') wiac1o :nośd, iż firma Z. SZEJ r8L\I.\ ~ l S-k!ł Z duo l-ym ł'liłl'iIIlZD:"Zę!!:'Ir:J 'I-N' . . .1 tJSTOSUNI{OW ANY 
w srpruch I..upil·ckich i przemysłowych 
wybitnu sila, poszukuje oU[lowil'dn'ego 
ptZt'd,lawieielsl \\'a. llrun~a ohojo:llla. 
Nu żądanip 11.)"'aznt! 'eferencje oraz 

(łaUd, Tnśmy I BtycZIlia r. b. zmieniła naz\\'~ i brzmi obecnie 

I 
B!URO EKSPEDYCYJ:-lO-TR..1NSPORTOW.:! 'Uramsniy 

TUS~~~!c!(BJB I 
f'ABh\I.t\ S tO N' C E" I 
CHEM.CZ1\A " 

Sp. s o. o. 

I mogę złożyć wymaganą kaucję. Oferty 
I lub . .,8. J." 

I ze L 
Ulauznla, ut. laud"' c-a, ta\. 953·58, I 

Przedstllw ciel. I L6ciUi. peOT liSkA so. \tel. -78. I m a ł L~! !i~ Dt!~ ~ D o g D. lłNfił, lód~I~------------------------------__ ~ 
._L_eS_I~~1 _tcl. 1_44-1_3. ł 

- Najpiękniejszy film miłosny 
O g ł O S Z e n , e. 

Coraz czo:ściej sI wierdza się, te wie 
te osób nie zglaua do ubezpieczenia. 
służby dUllluwej. I 

Skłania lo Ubezpieczalnię do wszczę 
cia energicznej kontroli na szerszą I 
.. kalę I _. w wypadkach stwierdzenia, 
powyższe~o uchybi~nia - do st«sowa , 
ni:!, sanI cji karnych. prz('widzianycb II 

wart. 2()!J ustawy z dnia 28. 3. 1933 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 39G). 1 
Chcąc jednak umoźliwić opieszałV-M 

praeodawcom uniknięeia kary, Uhu. I 
pieczałnia o;:lasza, że zaniecha wymie
rzania kar w stosunku do Iych lIraco· 
~awców. którzy do dnia 1. 2. 1931 r. 
zgloszą s\\'ojll lIłużb~, :,odając właści· 
wą datę (lrzysląrienia do pracy. 

w rola.ch głównvcb .. 

Uprasza się o zawiadomienie 
Zacbodnia 5J-a, mieszko 8, 
tel. 153-30, Kagroda bQuzie 

BUCHALTER ~ BILANSISTA 
: z wielolelnim doświadczeniem. "'vbit
I ny orglluizlltor oraz b. <>zcf biurll (lo
,ważnego pczedsi«:biorst·,va. poszul..uje 
odpowiedniego zajęc:a na caty dzień, 
wzg)~dnie godziny. Oferty !lub. ,,8. P." 

----- --------
liaPJrn:rf RaCJOn3!ne) KosmEfykl 

I "'UII!!I f lI:lznlclIIgo 

I •• IK O S lWI E O •• 
Po dniu I. 2. 1931 r. Sltnkcje karne 

b-:dą stusowane '" całej rozciągłości. 
UBEZPLEC7.\LNJA ~"OLECZNA 

\V LODZJ 
kc-6ł:ce "" LOdZiaaa 

I wł. Berbara Prz:eradlka. 
,IGIt:, FlafrtDUli!ra l U, m.17, fel.15H'ł 
Rlldykalne usuwanie defekMw aIl6'7. 

UczcIe się zawodu II I 
Kancelaria T-wa .Ort" w Ło , 

dzi. WólezD11ska 27. przyjmujo 
znpiav na nnstępuil}C6 kUlliy i 
... arsztatv znwodowo: 

PońcJosanictwo mechanIczne 
Tk"cł\YO mechaniczne, 
Dziewiarstwo mech/lniClne 
Wyrób awetró" i r~kłlwieze" 
~'lIwiectwo d/lmskie l krój. 
Bielit .Jllrstwo I krói, 
Gorseciarstwo i krój, 
Ondulac,a i man:c.,e. 

Artystyczną Pracą F"tograf,czną 
wykonywa ZAKŁAD FOTOORAFICZNY 

II E BE " Al. KoSe-uszk: 9 
Rekojmię wysokle:Jo pos:lom~ prał, II ,"arllntu e 

kierownictwo SZ:lWY KAR~, oraz upewniona wspól
praca wybitneg I fachowca. 

trlldzike, smars:lClzek, plam I t, r. 
Uplęk<lzan e dzienne i wleczoro ...... 

MIlnie kosmetyczne i If'unicce. 
Wyczerpuj"ce pora:!, - be.platnl .. 

-
PRZVCHDDłłl1l 

WDłłERObOGICZłłł\' 
leozonIe chor. wener1cznych 

I .1t6rnJc~1 

Za ad2%Cla 1, tel. 122·7~ 
CllfUnll o..l 8 r. do 9 wiOC4 

Porede 3.,. 
KURSY 

f(anC'l'laqa C'l\ mla cudlif'llnłe od 
lodz. II C'J ranu du 7 .j "'t'':I(,r. 

CZESNE on~I1.U:'liI'-

li puftie 
Z l-to źródła I<ROJU, SZYCIA i MODELOWANIA 

za,w. ,.nez M. W. R. I O. P. 

W [elki wyb6r: 
WóJ;KóW c-zieeięc:ych I tOŻEI{ komodowych 
tóZEI< metalowych WYiYM~ClEK 
folATERACY wyścielanych miuki "Ru .ber· 

R li faurtadomlentl Zakład Meblowy 

B-ci renbuch Istniei4ce od 190~ r. 
midcl się obecnie ouy ul. 

PIIsudsklupo GO, pr. of, 2 w I p. 
Gwarllntuj. m~ za solidne wykoMn;e 
i oluao!etni" trwałot~ naszych mebli 

MATERACY spręiyn, LODOWEJ< 
.Pa~ent· LEŻAK6W, iiAMAKóW 

ŁOŻEI< polowych RO.\'ERÓW i d :etyn łOP1, l la DZ"A 36w m. 3. le1• 231-03 
"fabr\cznym DOUCnpOL" Łódi, Piotrko'Ns'u 73 
- - skladaie " ilU w pll Iw. Tt'I. 159-90 

CAŁI{OWITY KURS nauczenia TYL~O 75.- ZŁ. 
Kończącym św:a"!ectwa. Kancelaria czynna od 9-1 i od 3-7 p, po 

CZYSln8Ć I blu[ona 
to zdro..,:. I 

Cyłrlinowall;e, drut, won'e I fro
terowanie posadze , cr.yszue
nIe wpław i okIen, aprzllłllnie 
biur i pokoi odkurzanie elele
truluxem. Re-erllc'e Jjroleum. 
Pakowanie ohien I drtwi. 

J. HUPERT i S-ka 
Piotrkowska 44. 

~ea. 202-'14. 

Htfii (GEJ utrafi [du~dnat Twą ffznZ{rttl 
t y I Je o nll'shnnie;uy Jasnowidz-Grafolog 

\\Cl':OLTH ~istrz Mi~c'z~ft'!lrcdlJweg) 
Inst)'tutu Wiec'zy T. 'ellIn.'. 

uznany jako "'uechświatowy fenomen 
dy~ponując:y nl0cą sugeslli i magne
tyzmu oraz jasnowidzenia na odle
głość. Przy pomocy slynnego i jedyne
go na kuli ziemskiej Med:um "TA
MAIIHY", które posiada lIauprzyrodlo 
ny dar promieniowania i wysyłania 

nuidu astralnego. W transie jasno widzi bez różnicy oddalenia, za pomocą 
kontaklu pisma i kilku włosów danej osoby. Odkrywa wuelkie tajemnice ży· 
ciowe każdego. odgaduje przeszłość, terainiejSlość I przyszłość, opraeowuje 
horoskopy i analizy grafologiczne. Daje możność zdobycia miłości pożądanej 
osoby, rady i wskazówki, odZWy,czlljll od wszelkich nałogów. Odnajduje lagi· 
n:one osoby. Medium "TA~IAllHA" jest nieomylne. Zestawia w trunsie uczę· 
śliwe i pewne większe "ygranp. N-ry losów wskaże, gdzie laliOwe można na
być. Napisz nalychmiasl do mnie, podaj rylania. slan, datę urodzcnia, załącz 
kilk:l włosów i 1 zl. znac;:;,i pocz!. na koszly przesyłki. a otrzymasz w prze
ciągu czterech dni odcmnie dok.ładne przepowiednie - horoskup, który wprawi 
Cię w podziw i zachwyt. 

Med:um "TAMAllIlA" wybierze 4la Ciebie w transie szczęśliwy Nr. losu. 
który pod gwarancją bQdzie wygrany. Otrzymasz odeOlnie prawdziwy kłucz 

, nowego życia. który przyczyni się do popra\\y Twego Lylu materialnego i za-
AGAAIJBI (m eko, dowol('n!a duchowego. 'Viele wiełkich wygranych. to owoe mej ł,racy, dłatl'go 
~VJU1U K bulgersk.e) l' te! każdy zwracający si~ do mnie dzi~kllje. Pisz jeszcze dz:iś du mnie na adres: 

A 
p ~eca r. Jasnowidz WO~IOUTll, Kra:u;w, I.ublez 23 m. 2 - Bezplaln;yell boroskop6w 

ptc a p. • nie wysyłam. 

ST. HAMBIH'!a i !-ka 11 
" LODZI, ul. Glówna &~, leł. 218-61. 
t ____ _ 

PRYWATNE KOErOKUYJfif KDUn HAnDLOW~ I. [PJHIlHBANDA 
W Łodzi, ul. Przejazd 12. Te2ef. 151-91. 

Wyklad, w naat~pnym pólroclu 

rozpocznll .i~ 18 slycznla 1937 ro"u o g. 7 wfeet6r. 
Z .. p sy przyjmuje KancdllrJ' kurs6w codziennie od 11- J P. .. 

I od 4 -8 wiec,,-
Kierownik kursów I. Manłinband 

~--------.. ------------------------~'----~-------------' I\la zbicka Dr. B. "urwiez 
choroby skórne i weneryczne 

wykwalifikowana płeł~nłarkD Picłrkowska 10 
z długolclnim doświadczeniem tel. 26.553 

pn.dllluJe W8'!llkie zabit-gi. Przyjmuje od ~-1l i ~d 5-9 
lly:tURY. TEL. 246·36. w niedz. j święta od ł'ł-l 

Do wwykonczenia domu 

posadzki, rzwi i okna 
dostarcza: Pn:emysł Drzewny 

aksy ·Ija Dku D icz"!. A. 
Żeromlkie;o 90/9', tel. 115 74, 157-74 

hcdaklor udp. Juuj NUllSlew l.a .Wydawnictwu .. Prlisa", wydawnicza sp. & uKr. udp. ~u"elljUlz hrunmaD. 
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DzisiejSJY num!'r 

•• RIE"" •• --
zawipra m. in. następujące rurzy: 

K. Teacer: Kariera Ricardo Gua· 

lino. 

ba Kr.1 Serca nIlszych synów . 

W. Wcldle: Tradycja w Anglii. 

Conan Doylc: Sztylet Almocha-

desa 
!\Igr. n. EpsJltalnl Pit'niądt n,dtl 

światem. 

Nr. 3 Specjalny dodatek "GŁOSU PORANNEGO" z dnia 17 stycznia 1937 r. 

J. DeI.! Pochodzenie !iwutyki. 

~[. Gel.1 Inauguraeja filharmonii 

palestyńskiej. 

~. S.I łlollywoOC: - fabryka złu. 

dzeń. 

rauJ !\Iorand, Pochwala brwi. 

Jerzy Gellerl Miliard pocałunków 
dziennie. 

u Dra I • 
I i i 

toscanini • , 
TEL A VJV, '" slyemłn. 
Cała Palestyna żyje od kilku 

tygodni pod znakiem inaugura
cyjnego konccrtu założonej 

przcz mistrza lIubermana orkie 
stry symfonicznej. Filharmonia 
palestYliska stała się doprawdy 
ośrodkiem wszystk:ch zaintere
sowań. Na długo przed jej inau
guracją wykupioae zostały wszy 
slkic bilety na ,,·szyslkic koncer 
ty całego sezon:t. Na lydzicil 
przed koncertem pnyleeiell u
molollmal do Palestyny lIuber
man I Toscanini i jeszcze w dniu 
ich przyjazdu dnnaU entu- ja
s tycznego przyjęcia. Burmistrz 
Tel Avivu, Rokcach, dla uwiecz 
nienin historycznego mORlenlu 
pnyjazdu tak genialnego dyry
~enla. jak Toscnllini, ruu:wal Jed 
"4 z uUe mlr.4;!1l ·jegn imIenIem. 
Tchwała ta została jcdnomyśl

,ie zatwierdzona przez radę miej 
ską· 
Plan IIuberm:ma, kt6ry oddaw 

na marzył o utworzeniu w Pale
stynie wzorowej orkiestry sym
fonicznej, urzcczywistniał się po 
woli, lecz systematycznie. Prze
szło rok lrwał dobór muzyków, 
Jluherman dążył do tego, aby w 
filharmonii zasiedli sami soliś· 

d żydowscy z całe~o świata, a 
szczególnie z hitlerowskich Nic
mice. Miała to być odpowicdi na 
ucisk, jaki tam stosowano wo
bec artystów POcIlodzcnin żydow 
;kiego. Udało się lo mistrzowi 
tylko w częś'ci, albowiem wielu 
znakomitych muzy!tów niemiec 
kich zostało zaangażowanych w 
innyrh państwach i urządziło 

.ię tam doskonale. I tak np. kon 
certmistrz berlińskiej filharmo
oii, GOJ.DnEnG, pierwszy wio
lonczelista tej orkiestry, Mikołn'j 
GRAUDAN I słynny skrzypek 
"tefan FRENKEL wyjechali do 
Ameryki , gdzie zostali zaangaio 
wani z micjsca do :Metropolitan 
opery w Nowym JOl'ku Wielu 
muzyI .. ó\V ulękło się rozruchów 
palesiyóskłch i wyjechało do in
Ilych krajów, niektórzy zaś zo
stali zatrudnieni przez radio je
rozolimskie. l\Hmo to udało sit: 
IIubermanowi zorganizować 70· 
osobowy zespół muzyków o bar 
dzo wysokich kwalifikacjach 
Na specjalną uwagę zasługlł;ą 

następujący członkowie orkie-

Huberman przedmiotem entuzjastycznych owacli 
(Specjalna służba kor~spon.denc!Jjna "REWIl") 

Itry symfonicznej Iluhermana: 
Rudolf BERGMAN i Andnej 
WElSSGEllnEn. Pierwszy z 
nich był skrzypkiem wiesbadeń 
skiej opery. drugi - to słynny 
wirtuoz o znanym w Niemc~ech 
nazwisku. Poza tym grają: zna
komity wiolonczelista, DERN. 
STEl N, altoviolista ryski, nLUM 
DERG, cieszący się 'reputacją 

muzyka wysokiej klasy, pierw 
szy flccista z Odessy, SZUl\IER, 
'wirtuoz, klóry przez lługie lala 
grywal w orkieslrach amery· 
kariskich, . jeden z nnjlepszych 
na świede ,valtornist6w i dyry
gent.. nnONlSLA W SZULC. 

Z polskich muzyk5w wymie-
n.ić nu leży jeszcze Mieczysława 

_I"LlEDEUUAUMA, pierwszego 
skrz) pka filharmonii warszaw
skiej, J. SUlmWICZ.\. b. dyrek
lor .... warszawskiej filharmonii, 
skrzypka. !\lAUnYCEGO LEW A 
K.-\. z łódzkiej 'orkiestry filharmo 
nieznej, rodzinę GINSBEllGOW 
z filharmonii warszawskiej 
(ojciec Pesach i jego trzej syno
wie - soliści, Alfred, Bronisław 
i Bolesław), SZTYGLIC (War
szawa), Marek llAI{, sol:sta 
lwowskiej orkiestry, wiolonczeli 
stu, nODENSZT AJN, i in. Grupa 
polska w filharm'Jnii palestyń
skiej liczy 22 osoby. Reszta mu· 
zyków pochodzi z \V~gier, Au
strll, Ameryki, Włoch 1 Palesly
ny. 

Wielki autorytet mistrza To
scaniniego wywarł kolosalny 
wpływ na muzykó\v. \V pierw· 
szej chwili podnkcenie z pnwo
du jego obecności na snU pod
czas próby bylo lak wielkie, iż 
mimo danego znaku nikt nie 
mógł wydobyć łonu ze swego 
instrum~nłu. Trema Lie opuści· 
ła członków orkbstry przez dal 
szych kilkn minut. I dopiero 
Toscanini wzruszającymi słowa
mi orzcłamał mur oni::śmielenia 
nakłaniając do ·gry. Gdy przegra 
no pierwszy utwór, tresztą dość 
nierówno, Toscanini oświad

czył: 

Dobrze jest, cllłopcyI Be-
neI 

Bezpośrednio przed inaugura· 
cyjnym koncertem vdbyła Slę pu 
bUcz na generalna repetycja. 

Sala koncertowa, w~·posażona 

we wszelkie nowoczesne urządze 
nia, odpowiadającr. wymogom 
akustycznym, zostula sp~cjalnle 
I)rz('budawana przez słynnego 

are:liłckta ber;iilskie.i "Volks
blihnc", prof. Oskara Kaulmana, 
z trzecb naJ wspanialszych pawi
lonów Targów Lew:młyńskich, 

a mianowicie wloskiego, francu
skiego i mi~dzynarodowego. 

\\iytrzymnla ona ognic.wą próbę. 
Mimo to Iluberman marzy już i 
widzi w nic-dalekicj perspekty
wie nowy. wielki gmach Cilhar
mon ii tcl-Ilvh·skiej. 

ki hymn6w brytyjskieao i żvdow ki estry. Tego nie moina zapo' 
skie:;to. mnieć ..• 

Na generalnej próbie na sali 
panował nieopis&ny tłok. Bilet, 
bezpłatne rozdano muzykom, 
nauczycielom, pisarzom, malt
nor I, słuwcm ludziom, pracu
d. e 'm na pol u s ztuki. 1\a s:tli 
panował nastrój n::td:!r uroczy
sty. Gdy w boczr.ych drzwiach 
prowadzących na estradę. uka
zała się smukła sylwetka Tosca· 
ninicgo, zerwała sic: burza okl:t· 
sków. Podniosły naslrój udzielił 
się mislrzowi. Dyry~ował wobec 
blisko 3-tysięcznej rzcszy z du
żym przejQciem i widać było, że 

ma nicmlliclszq tremc;, niż człon 
kowie orIdcstry. 

Bezpośrednio p~'zed koncertem 
wszvslkic ulice, wkdr..ce na Tar 
gi LcwanłYliskie, zostały obsa
uzone silnymi kordonami policji 
:.tn~ielskicj i żydow..ikicj, oraz 
straży ogniowej, celem utrzyma 
nia porządku. Dzieslli1ki lysięry 
ludzi obległo chodnIki I jezdnie. 
i autobusy z lruduości' torowały 
sobie drogę uo sali kor.certowej. 
Orkiestry wojskowe na godzinę 
przed rozpoczęciem kuncertu u
stawiły się na wielkim placu. 
oczekując wysokiego komisarza 
Wielkiej Brytanii. sir Artura 
\VauclIopca i prezydenta świato 
wcj organizacji sjonistycznej, dr. 
Chaima \Vajcmana. Co chwila 
zajeżdżały piękne limuzyny 
przedsta wicieli rządu palestyń

Dostojnicy 4rząda ( reprezen· 
tanci żydowskiego społeczeń

stwa zajmują honorowe miejsca 
na sali. Panuje nader uroczysta 
atmosfera. Szybko zajmuje miej 
sca doborowa publiczność_ Panie 
przybyły w efektownych stro
jach, jąk na pierwszorzędną re
wię mody paryskiej; 

Z kilku stron wychodZił na 
estradę muzyey, owac,ioJe wiła
ni przez tłum.. Rozbrzmiewa kiJ 
ka akord6w próbnych, po czym 
salCl zalega martwa cisza. \Vszy 
scy zamienili się w jedno wi~lki8 
ucho i oko, chwyta jąe najmniej 
szy ruch na estradzie. 

Wreszcie wybija godzina oz
poczęcia historyczn::!go koncertu. 

Miękkim, lecz szybkim krokIem 
wchodzi na estradę maestro To
scanini, trzymajq: w ręku cza
rodziejską pałec::~ę. Sponlanlez 
nym owucjom zgromadzonych 
nie mo końca. Kres kładzie lm 
dopiero Toscanini, który daje 
znak do rozpoczęcia koncerlu. 

Rozlegają się pierwsze tony 
u,,'crtu:-y nossiniego "Jedwabna 
.urnhina" ("Scata delła Setta"). 
Po chwili cala widownia pogrą· 
żona jest kompl.:!tnie w ulwo
rze wielkie~o muzyka wloskie
go. Toscanini z m:ejscn podbił 

calą publiczność. Następnym u
tworem, wykonanym przez fil
harmonię palestyńską, była dm 
go sYlUfonla nrahmsa. 

\V ograniczonych ramacb ko
respondencji dzicltnikarskiej 
trudno jest oddać nnslrój i wra
żenie. jakie Tosc.tnini wywołu

je, gdy stoi za pulpitem dyrygen
ta. iO-telni mnestrl wpada w 
dziwny trans. Twarz jego jesl 
blada. Jak kreda, orzy zamknię
te, a z półuchylonych ust płyną 
miQkkie dźwięki. 

skiego i Agencji Żydowskiej Toseeninl śpiewa ... razem z at 
oraz korpusu dyr-1omatycznego . . łówkami I wioloaczelamł. lewą 
Przyjęcie to przypuminało do . rękę trzymn na sercu, robiąc 

dudzenia wielką uroczystość, średnim pnlcem r.odonne ruchy 
jaka miała miejsce przy otwar- do wiolonczelistów, gdy zamle· 
ciu unlw('rsytclu hebrajskiego w rzają wydostać z :u .. trumenłu 
JerozolimIe. subtelną wibrację łonu. 

Gdy zajechało auto wysokie- - Sple",ajel~ ~plewajełe-
go komisarza, rozległy się dźwię uepce blagalBym taoem do or-

Program składa się jeszcze 'I. 

"Nocturnu" i "Scherza" ze "Snll 
nocy letniej" MENDELSSOHNA 
"Nledako6ezonej Symfonii" SZU 
BEllTA, a kończy się efektowną 
uwerturą WEBERA "Oberon". 

Gdy pada ostatni akord, wi . 
downia zaczyna wprost sz~leć z 
zachwytu. Toscanini wyprowa
dza na estrad~ ojta fiłh8l'monU 
paleslytisklej, mistrza Huberma
nn. Owacjom nie ma końca. Ci 
dwaj tytani muzyki padają ~o. 
bie w ramiona. Następuje wzru 
srająca scena. Hube!'1DGD ma " . 
oczne" łzy. Cbce przemówić, 

lecz "'zruszenle odhlM'R mu głos. 

• ~a estradę wpadają fo o~epor 
terzy, którzy pragną zdj,,~ obu 
mistrz6w. Toscanini wysuwa sł~ 
z estra~y\ i ~imG , niemilk.n!!cycb 
oklaskGw, więcej już na estradę 
nie wychodzi. Hunerman opanu 
wuje się i :zaczyna krótkie prze
mówienie. Usprawiedliwia. To
scnnin:ego i dodaje: 'i 

- Tos~allinł usZ<'zęślłwił nu 
I łlszh:~hetnlł. 

Po koncercie odbył się uroczS 
sty bankiet. wydar.y przez Ul· 

rZlld miasŁa, w którym wz.jęli u
dział reprezentanci rządu, spole· 
c7.eństwa, sfer artystycznych i 
prasy. Na bankiecie ToseaniIp 
oświadczył, iż chociaż jest pierw
szv raz w Palestynie, to jectnak 
nie jest to jednocześnie ostatni 
jego przyJazd. Będzie w prz~· 

szłości częstym gościem Pałest.~
ny. 

.- Slractlem - powiedział ""i" 
tl'q' kra.te: WIochy, Nieme,. i 
nosję. Ale zyskałem ~zwarly. 

W kOllCU mistrz zakomuniko 
wał, że wyjcdzie z orkiestrą pa~ 
JestYliską na kilka występów $ 
Paryża na wszecMwiałow~ W," 

.. tawę· 

Jak wspomnieliśmy' ~a wstę
pie, inauguracja filharmonii pa
lesty6skiej była wielkim wyda. 
rzeniem kulturalllym dla całegl1 
Bliskiego \Vschodu. Pc- koneel'
de tel-avivskim filharmonia gra 
la w Jerozolimie i Hajfie, po 
ezym wy jec.-hała :.a gościnne wy· 
'!itę,oy do Kairu i A!ek~andńi. 

&1. GeJ. 
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w przelefdzie da ' S.wejcerii zlltrzy 
maI lIj~ w Paryłu IIby zll5i~gn ,ć po

rady wybilnrgo okulisty 

Technrczne iUbaeUSze 

• 

s y I 
~r~yż_~~z,~~ , erą " chrześcijańską - SVłf8st:yka 1111 !!ł:aro:i:y- ' 
1Ii'~ ••• , ~ <-' ,!la 1AIsc:hodzie -- S1IVBstyka u s'-'l'nery,czyk6w 
,., ~~~"",~ .. -,:yl'n 'łysiąCleciiu przed Chrystusell'n -- Symbol ""i
c:1i~H' .-- ToR'" -- Teza aryjskiego pocttod:iA!enia -- Na przed-
.. - -',.: '" - ~ ~-.' allańskiej Krecie 

'Krzyż;' emblemat chrześcijań- dziejów zootechniki i roLn.ic- W Indti.ach w kulcie Buddy trwającą kilka stuleci, swasty. 
stwa, czczony był jako symbol hva, łąćzył z kultem swastyki swastyka j,est symbolem wia- ka znikła z tego kraju. Twier
religijny i mistyczny jeszcze na w.ynalezi,enie koła. Według nie- tru, napo,tyka się ten symbol dzenie to prz,eczy faktowi ilSlt
długo przed powstaniem chrze- go kolo, jako zalw(1czenie ry- również w Chinadl. \V staro- nienk. sw~tyki u asyryjczy
§cijaJlstwa. Krzyż ' był świętym sunlm swastyki, rniał-o' na po- gerrnallski,ej reJi,gili swasłyl,a łą ków - semitów. P'ow tym i,sLnie 
emblematem w Egipcie, w cy- czątku wyłącLll;·e religijny cha czy silę zpoj,ędem wiatru, będą j,ą wyobrażenia swastyld 7. dTu
widhacji krete(lskbej, która po- rakle,r, będąc przedmiotem kul- cego mIOItem Tora, boga tego lti,ego tysidecia przed Chrystu- . 
przedzała h-ellełlską, w Mezopo tu. żywiołu. 'V pierwszych wie- sem, rnianowtci-e z roku 1400 
t3mii i nawet w. Ameryce przed Ustalon·o obecnie, te haczy- kach chrześcijm'istwa swastyka gdy Mezopotamia znajdowała 
odkrycilCm jej - przez Kolumba. kowały krzyż CZCZ'01ly był w b:,<'ła na ich~:niei cz.czcmym svtn się pod władzą semickich lu-
Jest to jeden z elementów P{)- MezoOJ1otamH już w czwartym bo,lem. Napotyka się .ią w ką.-· dów, które zajęły Akkoo. 
ga(lski.ch zwyczajów i wierzell, tys:,ącJ.ec':u przed Chrystusem. takumbach, u egipsld.ch kop- Twi,erdzenie Ungera, że swasty 
l<fóre poprźedzały chrz,eścija(l- Naj:starszą cywiJiz.'l,cją na tym tów, w Ablisyni.i. lm znikła z MezOlpotami,i w cza 
Sitwo, lecz ' za w1.era ją wiele cech obszarze była cywilizacia sume- \Vszystk ie te dante po. walają si,e semkkiej kUJluTY ni,e opie
runalogicmych z kultem Chry- ·ryj.ska na poludn:u Me:z{)fpota~ v,-.: '()Sikować, że zarówno w cza ra si,ę na żadJnyeh konlnetnych 
słusa. Dawni teologowie goto- mii w kraju "Sumer". Sumeryj sach prz,edchrześc:i.jadisk·ch, j,ak dflJnych i przeczy ' wielu fak-

Dziwnym zbiegiem okoliczno, wi byli Homa,czyć podobie11- cZ)"Cv nie by!:i semHull1li, którzy p,o Chrystusie swastyka była tom, które przyta,cza sam. 
śd ,rok 1937 będzie roki.em sze- stwo niekłórychsymbo-Iów i przybyli tu późn:,ej i podbili sz,emko rozpowszechni,onym Nie byli aryj,czykumi ani kop 
regu jubileuszów wybitnych wy obrzędów ch.rzcśc.ijatiskich do po póJ:noc, zwaną "Akkod". Na emblematem w wi,elu Krajuch, łowie, ani C'hiJlczycy, ani ara-
na:lazków technicznych. gru'ls,kich rytuałów driabelską in- po.dstawie pisma kFnowego u- n:ez,3Jleżnie od pochodzen'ia lll- bowie, 3JIli eli,arpskie s.zczepy -

W roku 1687 czyli 250 lał tE.' tJ'ygą, Uisilowruni,em szatana mą staJono, ze zna1J1Je d7i~ krzyż,e d'l1,().~i. Cz(':.lj ,ie ilfldo - t'uronej wszySCY Olni .iedlllak szcW swa~ 
mu wykryto w Europie sekrel C'ić wkm: w cźystoś-ć reli.giJ pro haczykowate w t!czbie trzech czycy, sem:d i nies.emici. Nie stvl<ę. Była na tysiące łat przNI 
wyr'obu ' PORCELANY, ' znan~ rrunacJą idei chrześdjm'isldcju- pOIchod-zą z :3200 laŁ przed może uchodz.ić za ' czys(o aryj- Chrys.tusem świętym , emblema
chhiczykom już w siódmym' stu podotbn,i,orne,j do pogulistwa, Chrystusem, NaJprawdopodoh- ski svmb 9,1 , pomimo, że uczeni tern . kreteńczyków, ludu absolut 
leciu ery chrześcijańskiej. Szcz,ególni,e ciekawe są dzie- ni,e,j SWrU;'1tykę przyn.:eśIi do Me przeds-Ławidele niemieckie~o ra nie nte ".ary·i"ki;ego". 

\V roku 1812 czyli 125 lat te ,ie h3l~zyko,,'ateg"o , krzyża. kló- zopotamii sume.ry}:~,zycy, którzy s:i,zmu usi'łu'ą tłO.nUllCZyĆ pocho- Sir Artur Evens, odkrywC8 
lnU iaczęto fabrykować- w An- ry p'oo nnzwą swastyki czczono przvwędrowal:i tu z Środkowej dr.eni,e swastyki z pU'Il,ldu ho- kretetlskich pamiątek, \ opis.uJe 
glii IGŁY STALOWE. ' jako symbol lub ta,tilzm.an na Azjt. n.onI tego k"emnku, pragnące- w swym d:r.iele , o ' wykopaH-

1201at temu w roku 1817 skon wiele wi'ek6w pr7ed Chrystu- Gdy w łiru~cim tySr~ ,ąJCLec,i.u go narzucitć j,ej wyłącZ!Ilą aryj- skuch w pała,cu MinOlsa w 
struowano. pi,erwszy , mo!;lel welos~ ,za, d,uwnych cywiliza.cJ,i, przed C.hrystu.sem al{kadtowie skoŚć. ' Kn,oss .zlł1Glez;i.o:ne rvcin'\', na 
cypedu, , nazwany drezy:ną od na 'Vs:~hodzie, w Indiach, w podhiLi krat~nę Sumer, kult swa f'lrofresor Unger brOll1.i . tezy których podobizny krzyża łą· 
wynalazcy leśniczego Drciza. ChLna'ch, u scytów, obecn,ie zaś s.tyki przvj.ął się w tym S7cze- czysto aryjskiJegto pochO<lleni'a ' czyły s.~ z w1zenmk.i:em słoOJica. 
Model był drewniany, nie .po,sia- uzm,a,ńo za oficiaI,ny cmh1.em~t p ite hahiJolis,ko - 3Jsyryjski!Il1.. sWUistyki i utrzymuje, że w Me gW':i~źd .. i ksiręż)"Ców. - ZnaJezio
dał . pedałów i jeździec musiał rru'l:lstowskich N'ierniee. Edward Krzyż haezyklYwa,ty istn~ał w. zopotamii po wyparciu surmeryj . no rówru.eż , lR swastyk OTU 
odbijać się od zietpi nogami. ' Helm. znany ni,em1,ecki bawl.cz asyryjski:ch świątyniach. skiJej' kultury przez · ~ą, dwa krzyże złoty i porcelano-
Pn~lWI~y wroku 18n~~ ________ ~ __ m_m_~~B __ ~ _________________ ~~w~Nasrere~~ąu~~~ 

niemiecki fizyk~eler odkrył - quJ.e znalc.,;i.ony w skarhcu ' kr6 e 

ALUl\IINIUl\I. lewskim kr.zyż z ' marmuru. n- . 
, , ~1Pł'se , wynalazł TELEGRAF nełnite podOlbny do używa~ycb' 

w, r,Oku 1837, czyli przed: 100 la- óbecnie przez duchowiepstwo 
ty. ' " . , pr,awosławne: ~ 

W. roku 1847 pojawiły si~ ..- Minojski poganjn - m~ , 
p~wsze NAFTOWE LAl\IPY, wi ,Evallls - spogląda.ł ,przed , 
ktere w ciągu półwiecza były kUku tvsillcami lat na ten 
Jedyhym oświetleniem domów i krzyż z, Thiem,niejs~ą : czcią, nlii 
lIlie. pop param, w obn;bie ld6rej 
. '\V tym samym czasie wynale- znajdują , si.ę rwi:Qy pał~u Mi· 
zii!moNITROGLlCElłYNĘ, ame nOM. . ' , 
rykańin lIow zbudował pierw. Pmfeso.r Glo.c pi",ze ,w lJW1D1 
szą l\łASZYNĘ DO SZYCIA, a pe dzsitele "Erri,pska religia": 
wien inżynier. 'którego nazwisko ,- Krzyż ieSlt to iiedten ' z wrn· 
nie przeszło do' potomności, skon' I boló'w ege.i~lt.i ,ej rel'g-i:i. Krzyź 
::.1:rubwał"'piErrwgią DROKAn·-' fr~ łacłJl~ki, grecki, krzyż św: An-
SKĄ lfASZYNĘ ROTACYJNĄ. j rh'zeja , I~rzyź ha.czykowaty, czy 

FARBY ANILINOWE, odgry- . Ii svtasłvka - wszvstMe te ,00-
wające taką ważnę l'olęw prze- . m: ~lT;'Y ' istni,ei.ą na Krecie .. : -
myśle, wynaleziono 80 lał temu. t~,' _N;.) chorkd tu o . , Zwyc" za ,~n",. 
GĄemik PerkinsO'll pierwszy- za- f1 nw: ', w zdohnirezy... I tu ; myśl 
czął je produkować w ' roku ['j m i$/. 1 z",,-racu ~: I' 1111mOWOU dl() 
1857-; ze smoły węgla kamienne-:~ S~ J~i :, C:ly na L;.~)- prz~'pu'szczaćl 
go.. '. h~ C'll,!l! t'mal krzyża ' przy;wE,'dTO 

W ' roku 1867 paryski ogrod- \\·a~ wra,z ~ lmltem ZNlsa kre-
111k: Mamer otrzyi:nał patent na . t~{i L; :d,f'.g'o, ż e p rz::'1i,o;sL,ał s,i'ę ' do 
ńietłukące , si'ę doniczk i, ktore za i'ń I ''', !\TIIV wr~ "l z mnÓo"!wem i,n 
P'oc.zątko'wały technikę ŻELA- • nv< r elementów e;gin s.ldej , kul-
~O . -BETONU. W - tym samym Łu,f\! ) Twano ÓdPOwlcdziteć 
roJ<u -Nobel , wynalazł DYNA- twierdr-.ą.oo IJ,a to pytanie 
MI.T._ Wschód ZiTlaJ r6wi1Ji.~ż odctawna 

'V roku 1877 pojawi,ł się fono- znaJd.; podobne d!() ' krzyżą., r6-
graJ 'Edisona i TELEFON Gra- 'T.n.e l,ch

e 
odm;,any· znal,ezi,orno w 

hamaBella. ' F.1!l:m~e , sw~s,tykę napołvJ.a sł~ 
W roku 1877 Da,imler· zbudo- nfl. całej prz,eS'trzeIri od Ind.ii do 

wał pierwszy SAMOCHÓD. Troti. , -
W roku 1897 czyJi przed , 40 Na Krecie j.edlnak kr7.vż jest 

taty Marconi przeprowadził czymś więceJ, niż zwykłym ' ta-
pier.wś'ze pomyślne próby sygna- J.i.z,nwnem, ' poziOstnje tu w bez-
Iiz:3~Ji ._,RADI~JWEJ;_ d Diesel zbtll nośredlltim związku z rel:~ią , 
iłował swój pier.wszy MOT,OR. \V kreteński'ej nl;tolo~1 ri hcigiijli 
________ •• \Iatka wręcza krzyż y synowi. 

''-Jerzy VI II rodzinlł w,jddfaillCl • 
londynu, był przedmiotem burzliwych 
IJw!I$ljj ~~m6w. - 2. Agia SOfill, ~al
plęlcl! _ejs_JY ynecz~t ,m~EUłmllńskl na 
świecie obchodz.J jubileuaz 1400 lat 
istnienilt.-3. Patrol mllrokllAczyków 
bada' ok olićę podcza. Illciętych walk 
;) stolicę Hiszpanii. - 4. Mile. Lllmp. 
son zosłal mianowany poslem .brytyj
skim w Kllirse" co podkreślll adzJ
.kanie suwerenności państwowej przez 
Elipt - ~. Motta. obrlln) ponow
nfe prezydentem SJwajclII'li- 6. De
filjtda .) cofanych taksówek odbywa _ 
si~ eco roku ku, ucielle pa'ltu -

. Plac. ZaodJ. 
. .... "" . 

1\ia jednv'Ill ",i7emn1m ob.ol 
boskli:e',i ko'zv, n.ad którą świ'eri 
SW:lJ ... tvk~, druga koza ka,l"))1 ; 
bo"lde d,zj,edę . 

Krzvź, z3Jn;m stał SJie ,haw· 
~zvm ta1i7m~i"em, p()S.}adal n~ 
Krecie głf'bokie mistyczne zna , 
~zcn~e, które z,ó,<;t<ln ,~e mu orz,, 
W1"Ó~OIIle, gdy będZli,e w nowej 
"ell'g-Ui symboHzoować Syna Bn 
żerro. 

Takffle są d7..1tełe swastyki 1) 

rm:mailtveh hldów w ~7.a.si,e , 
1!dv mn.ały upłynać jeszcze tv
!!<;ąee lał, ' zalllittń powstał<l 
,..hr~wn. 

~. DeI. 
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S wcrz!Vwsz)1 &;rzepaść fedzJI świa,lem. a człowiekiem 
1\10110: "Doplero przez brąz ulowlck wyszedł I epoki kamIenI •• N:. krążek metalu, nosi na sobie wi- produkt indywidualny ustąpił 

wy;dz:cmy z naszych trudności bez zastąp:en:. obccne;:o pieniądza In- zel'unek rzcczy, a wi~:: ryby, wo miejsca podziałowi pracy, II więc 
Dym narzc;dz:em". S:lIo. Neymau). łu, niewolnika lub wlązld l:lla- pracy zbiorowej i produkcji se-

Nam, współczesnym, pieniądz wia nabywanie za ni.~go wszel- ia. \V nast~pshvie wieków i te ryjnej. Jesl to tylko jeden z drob 
k · - d br k o. . wizerunki na q~ól się 1utracają. nych pzykładów, ilustrujących wydaje się czymś zupełnie naLu- 1C~0 o a, ws azuJe, ze PIC-

ralnym, tak, że zwykle ludzie: n'quz sam \V sobie jest bczuS3- pieniądz wyzwala się zupełnie z ową przemianę dawnego "co" w 
istnicn:e pieniądza w:ą~ą z istnie bawy, dcztrc,śchvy, ,it~1 jakąś for owego pierwotnego charal\leru dzisiejsze .. ile". 

m !>, po .... którą może ,,'1" tml'eś- rzeczowości, a wzamiun za to Teraz chcemy właśnie podkre niem życia zbiorowego w ogóle, .~., ... 
Zresztą nie lrieba się bynajmniej cić każóa treść konkretna, a \"ięc prlyb:era posl:tć I znaczenie ślić, że wraz z tym zmieniła się 
temu dziwić. Przecież już od pieniquz dziś jest tyllto fikcją, abstrakcyjnego micrnUla "warto dawna bezpośredniość. jako po
dzieeillslwa korzystamy z "do- abstrakcją, pusUtątl! ści" rzeczy. Pieniądz dziś stał się stawa człowieka w życiu, a na
brodziejstw" św~ecącycd monet. Aby zrozumieć, jakie to mo fikcją, wielkością abstral.cyjną· stąpiła dzlsleJsz~ pośrednioM; 
które w tym okresie stanowią znaczen:e dla całokształtu spraw Dziś picn :ądz nie jest rzeczą, wymiennośe, chwiejność I nic
źródło zabaw i uciech, a gdy ich życiowych człowielia. trzeba się ani jej symbolicznym wyobra- określoność. Aby nie zagubić sit: 
niema - powodują lamenty i cofnąć do owego okresu, gdy pie żeniem. lecz pien;ąt:z dziś jest w drobiaz~owości przykładów 
łzy, s gdy dziecillslwo ustępuje niądz powstawał. Wówczas bo- słosunldeCl m:ędzy rzeczami. konkretnych musimy, niestety. 
miejsca młodości, pieniądz jest wiem charakter pieniądza był in stosunkiem oderwanym. fikcyj- posługiwać się tezami ogólnymi, 
tej przemIany nieodłącznym to- ny, niż dzisiaj. W p:erwolnym nym i abstrakcyjnym. Kie może które mają lo do siebie. że za
wa1'Zyszem, gdyż młody czło. slad1um swego Istnienia p~e:1iądz my tutaj zatrzymać się nad ana- wsze trącą frazeologią· Dlate~o 

. był zmyslown, materiain" rze- lizą tc~o "stosunkowelto" znacze też chcemy si" zastrzec, iż n;e wiek, wchodząc w życie, najczę "ł "ł " .. 

ściej lo rozumie. jako samodziel c~. Pieniądzem była sól, psze- nia pieniądza. Chcemy tylko do- jest bynajmniej frazesem twier-
ne ubieganie się o pieniądze z nica, ryba, topór, niewolnik. dać, że tak, jak kal dy stosunek. dzenie, że dziś nllogbł we wszysł 
i ich zdobywanie, W ten sposób muszle, wcIna etc. Kloś oddawał jak każda proporcja, pIenIądz, Idc!1 stosunkach życia przewagę 
ludzie pędzą swe radości i smut- . k' k b . k ,iu!m slosunek rzeczy, lest wiei· ma nie In, co jest kon~iretne, bez 

sle 'wrę za . oz'!. ry ę za WIąZ' ę I~ośc:ą ollcrw:111q, bczfrcściow" pośrednie, ale h, co .test lIt>ścio-
ki, rozkosze i cierpienia, w bla- zboża przy czym Iudzl'e w~'lnl'(, "ł 

, J - i nieosohow=,. OLóż tę dro_."" roz- • i f l t skach i cieniach bogini - Mone- niali nie wartości abstrakcyjne ·t ,," we. wymlcnne ormu ne, I) co 
ty. ( _ jak lo zwykle bywa - rzeczy konkretnych, ale ich uwa woju pieniądza można krótko jcst fqnkclauuine. 

. . sformułować tak: DawnieJ' P '1.'- C ł ., ó . 'ł rzeczy codziennego życia żywlo ga była zwrócona na rzecz S!llll:>, J zowie.\. - przez w zywlO o 
'I tano si,,: "co" (lin, . co 1110;;n:1 do· 'o l t' d d k' łowo urabiają nasz sposób by to- na jej zmysłowe i rzeczowe zna" wv rozwoJ, • ory o gOS))O ar-l 

wania i mimo że na całokształt C;lenie. Przecież ten charakler stać za ryhę? topór, muszlę etc.) pierwotnej. nattira:ncj, doszedł 
Dziś p.yla.]·:>: "ile". (lic kosztu,'le d b ... · f r1 d k' . naszego modus vivendi mają przedmiotowy pieniądza pierwot" o o eCucJ azy l't~Spo ar -I p.('-

d o czyli ile mo;',na dostać za r'j'b"? . o' ł' 1 de wplyw ogromny, lu Zle najcz~- nego uwidacznia się np. w h.·m, .. nlę: neJ - cz oWle.{ o rwany 
o 2 złole. 6 franków. 1 mark" etc.), t I d t łt b ś d ściej ' sobie tego nie uświadamia że mieszkańcy wysp oddawali ... zos U o CnO' co go ezpo re . 

Podkreślimy tutaJ' j'eszcze r!lz: . . ł d ,. .. t 
J'ą C .... 'ż bowiem wielu z nas zda swo.Joe r ..... by za muszle. przy czy"\ mo wląza o z ra oscwml I smn 

• UJ kai.da ~yba oddn'''''na b"ła ;'a nastąpiła radykalna zmiana, mia karni Śwłata. człowiek stracił 
je sobie sprawę z te~o, co lo jest .... " .. nowicie: "Co" zamienilo sI" na t d et • t 
pieniądz I Jakle Jest Jego znacze- muszlę lej samej wielkości, co o- .. mocny grun 1'0 no ... aml. a s ra 
nie dla całokształtu ducbowego flarownna ryiJa. O tym samym "Ue". cił tym samym i habitus ducho-
obUcza, zarówno jf'dnostki, jak świadczy i lo, że w okresie istnie Cóż to oznacza? Owo "co" by we - a wzamian za to s~&1 się 
i społeczności? Należy na to od- nia monet kształt monet mrtalo- ło własnie uosob:eniem tego. liczb:}, kreską, n:1 gl('ldzic śwla
powiedzieć negatywnie, gdy t wych ma kształt ryb. albo wid- cośmy wyżej nazywali bezpo- ta, podlegającą tym właśnie 
wydaje lię słusznym sądzić, że niejq na nich wizerunki top o- śreuniościll stosunku człowieka wszystkim niespodziewanym sko 
jeśli ludzie zdawali by sobie do- rów, snopkó\v zboża. ryuy, wo. do świata. kom, wzrostom ł upadkom Jt;p.ł-
brze spraw" z te:to, co to J'csł łu etc. etc. To wsz"'slko nrzctn". Z d l' dowych noLowali, Dawna więź, 

.. .. J " ... awsze. g y cz oWlCk bezpo. ł Ił' l 
dziś ,pieniądz. - napewno zrobi wia za tym. że w okresie powsla średnio bierze udział w życiu, która ąc,zy a cz 01!le ~~ o ~ gru-
li by 'z nim koniec ... I nietylko nhl pienindz miał znac7.cnie r1C pn. z svslemem prouukcJI i jego ., wysuwa się na pierwszy plan ' . . . ł 
dziś' pieniądz jest z,;ubą lego czy, przedmiotu. Ludzie nic wi- pylan ie: co ja zrobiłem konkret. wlasnytm wytworóaml, prys a 
świata! Już Sorokles wołał. ii dzieli w kowalliU melaltt mierni nego? ' port wplywem utok \\' ze strony 
p ielliędz jest burzycielem ładu k.3 abstrakcyjnej wurtości odda. pieniądza, człowiek . - jako 
świat;! ... zbrodni on wszelkicj wanego za I. zboża, lecz dawali Ka miejsce właśnie owej bez- jednostlm - uwolnił ~i~ od te~o. 
ludzkości jt'sl mistrzcm i drogo rzrcz za rzecz. l'o:;rcdniości przyszło roś inne- T~k, niewqtpliwic ów powiew 
wskazem \\'e wszelkiej sromu. 1'utaj oI\'\'icra si,! pole do roz- go. Pien iądz uow:em wcisn:lł wolności, ow.a wielka l~skn(lta 
cie", a o wieki póiniej wielki wazalJ. dlaczego łak b)/łoo Oczy- ~ : ę w owe -stosunki bezpośred.nie za1wtych w różnego Tcdzaju z~-
Szekspir pyta: wiście. t.e nle , b~dziemy tego róz czlowieI.a do świnta. pien:qdz ro le~'ności ludzi - tę.iknota za 
" Cói to jest złoto? Zółle i ~wie- strzygali. Dla naszych wywo zerwal ów stan rzeczy i picniądz swnbodą - wzmacJ1iała się rów 

cące dów wystarczy zaznaczyć. że ży stworzył przepa:ić m:ędzy cxła- nole~le z wzrostem potęgi p:c. 
Kosztowne złoto? 
Toć odrobina jego zamienić 

zdolna 
Czarne na białe, szpetne na 

I.łrodne 
A złe na doL.·e, podłe na 

sllachetne 
Starość na młodość. tchórza na 

rycerza. 
Na co to, bogi? To zdolne 

odciągnąć 
I{npłaJ!ów waszych od waszych 

ołtarzy. 
Wyrwać poduszkę z pod głów 

zdrowych lQdzt. 
Złoty niewolnik len - wią::e 

i zry\va 
Ludzkie przysięgi, przeklętych 

poświc:ca 
Każe ubóstwiać ohydną trędo-

, wato(ć 

Złodziejom daje godność i po
kłony 

Na senatorskiej sadza ich lawie ... 
... Przekl~ty prochu świa ta 

wszcteczn ico, 
Ziarno niez.gody mi~dzy naroda-

mi. .. 
/Sze!{spir: "Tymon Ateńczyk") 
A więC' pien:ądz to wielkie zło! 

- wołają najlepsze umysły świa 
ta. Ale n::! to dziś, w epoce kultu 
dla p:en:ądza , odpowiedzą zło
śli wi, ~e plca:ąr~z .t~:t cl):):':n-,d:1 
złem i n::,~::~;::~jci~l:l, łl:~ łyl~() 
clla t;V~~l , t.tór:zy CI) nic pD3:!:d:l
j ą. Ci nllt,nqlias t. C:l p:enią<1zcm 
dysp onuJą, .lIwa:·,a;:} go Z:.l na j
wil;,.hzc. GOJI odziej,;two, glly :~ za 
plen :ą.1ze clO ~ J1a m :eć wsz~'slko. 
OLoo daś n: e tutaj tkwi cały nie 
szczęśliwy c:l~raktcr dzis:ejsze
go pien iądza. Ta cecha. ta wła
~eiWQ~Ć pieniądza, która umożli 

cle ludzi w ep()ee, p()prz~dz,nją- wicl.icl:l, a iiw:atclll. Dlate~o tel. , niqdza, Gaspodar:'a plcnI~:';na 
cej istnienie gospo4!:lr:'i pi~n;ę::. owo kon!.relne •. co·· dziś n:e wy::wo:Ua cdnw:crl::t od za:e";co
"ci 1 ł ... , d ' t istnieje na o~ół. dziś wzamian za ścl !~~nost:'()\7yC:l, kon!trcłnye:,. ... , S :1 () wOołł.e llD 7.11a .... (·nl 
iywlolu re::Jnoś.cł, rzeczowoget. to i~Lnieje "ile". Duwu:ej np. ko inuyw:~untn)'c:l~ GosJlodar!~a p:e 

Najczęściej la wła.śni~ epoka. wal, czy ślusarz. patrzył na swo n:ę;', na oderwała człowiel\.a od 
P?~rzed~:tjąca g~spo<lnrl.ę p:e- ją pruc~ i na dziel,o. l~.W~j ~ra~v , owej ' ~ezpośredłlioś('i. stałrj i 
nll~zną. nazywa Się caresem ga !,owlcdzm~ na Ja,~les ~.\~cle moc~eJ,. ale za to owa gos;>odur · 
spouarld Ilalurulncj; Tlnvi w ' - Jal\O n~ ~s, co ?n zro.blł I co ku ~;elllę;~!,a tlała 1~:I~i3m w~J. 
tym dość s.łuszna intencja. ma.:ą p~zedstaw.lf1 Je~o '!Idywldunln~ IlD~'· .. kruc.lą, cll\~le.lną wol~os~, 
ca na l:el,u podkreślenie rozbież. p~acę. I?zls ~obotnlk ślusarslil bp..dącą: w zasad~le tyt~o Olczn
ności pomiC'uzy o'wym natutal- me ~a JJ1dy\~.?ual~le~o ,wytworu leznośc:q od JJ1dywldu~lny~h 
nym sposobem życia dawniej. a swej pracy. GZI~ mowl s.~ ilu prs ł~on~ret,n~eh rle~zy. a n.e. n.e
nienaturalnym, czyli plcniQżn~'m rD~'V~ł3 pr~~ lebo ro~za.(u prae~ za!e;,nosClą od Oleokreślonej ca
eharakrerem życia dziś. Albo- ł Le wyroiUono SZłU.l. Robota l łoscl. 
wiem w owej epoce naturalnf'j ,'M41. ' '''' Ąt;il$Ii!aZ~ . W tym miejscu ciśnie się pod 
gospodarki jednosłka ~yła na tle pióro wiele uwag I i>Ytall. Musi-
~rupy, nIe i:yła tnk, że 08o~iście lYlo~nEnthau my jednak ogan;czyć się do na 
zale::ała od minImum Inuywi. t'J stępujących pytań: Czy tylko 
du::tln:e j('j zn:1Dyc~ ludzi. Pom pien:qdz zerwał, ~kruszyl ową 
tym jednostka bczpośrednio wy bezpośredniość. która cechowała 
twarzała sama to wszystko, C') epokę gospodarki naturalnej, 
jej było potrzebne do życia. Po- ~z~' tylko pieniądz jest przyczy-
nadto ważne jest, że produkt Tlą powstania ow..!j przepaści 
pracy jednostki nosił na sobie pomiedzy człowiekIem. a świa-
indywid ua)nc pięt(\(, ""'(';~() ,\ y- tem wraz z wynika ią('ymi z tc~o 
twórcy. Ten zespół crch istot- konsekwencjami? Jeśli tutaj pie 
nych dla charaktcrystyki owe~() TliącJz chcemv uznać Zh przyczy-
naturalnego ol.resu żyt'ia ludzi nę lego całego proce!\u, to istot-
nazwijmy bez~oś.j·wnlością s~o- n:e jedynym sposobem wyjścia'z 
sunku człow~el[:l d9 świala. Otóż obecnych trudności jest ~niesie-
w ten bezpośredni stosune){ wci- nie pieniądza. a raczej zniesie-
snął się w jakiś sp:lsób p:eniądz. nie ob('cnc~o ellarakteru m.eiafi-
Najp:erw i pienlądz l.llSil na so zyltl plenię:';ncJ, w którą ubrane 
bie p:<:tno bczpośrcd;1:ości - był są wszystkie stosunki, wynikają 
/,(,wie", rzeczą, pr.:I'.lmiot(·m 11\ ce z wzajemne:;o współżycia lu-
dyw idualnym. Z bie:;:icm czasu dzi. J)ziś bowiem celem wszyst-
powoli plcn;ll:lz zatraca SWIlJ kich ddałnń ludzi .fesł naogół ple 
chara ketr kon!,rciu, ale nosi na niądz. Celem robotnika nie jest 
sob:e piętn o s~' mbolu. I aczko!- dokonanIl pr:lca, celem fabry-
wiek sam p:en:qdz n:e jest już kanta - nie tkanina, celem ko-
konkretną rzeczą , a w:ęc nic jest palni - nie jest wydobycie wę-
jUt siekierą, owcą, solą. lub ry- gla, celem hodowcy - nie koń, 
bą, lo jednak ów symboliczny kanclElrz skarbu St. Zjedna- celcm lekarza - nie uzdrowie-
pieniądz, jakim się stała moneta, czonych nie chorelZó: łeb 'Wszystkich ceo 

lem jest pieniądz, \lzyskan~ 
dzięki pracy, fabrykacji , górnic
twu, hodowli i leczeniu. "Nigdy 
chyba ludzkość 'nie była m~ral , 
nle bardziej zwarta. Powszecb· 
nIe wyznaJe .icdcn tylko cel" -
mówi ktoś słusznie. Tym cełem 
jest pien:ądz. Tutaj zaznaC7:t s~ę \ 
owa przepaść pomi~dzy jednost
ką, a światem, tutaj mamy zenya 
nle owej bczpośredniości ży~io. 
Auy wyrwać się z h'go chaosu, 
trzeba zmie.:ć system, znieść go 
spodarkę pieniężną 

Zanotujmy gwoli ścisłości, że 
już dawno wolano, aby znieś~ 
dzisiejszy p:eniądz i aby na jego 
miejsce wprowadzić inne ~rod
ki, inne m:ern:ki, lub miar~·. o
parte nie na .. tosunl.aeh, nic nR 
fikcJach, lecz na konkretnv\ 11 
rzeczowych poustawach Np 
miernikiem wartości jlkiejś 
rzeczy n:ech będzie ilość, wy.lat , 
kowanej na jej wytworzen:e I ra 
cy, przy ezym na łye!J ha~lmo' 
tac:l znrnl:tsł napisu ,,5 d." hę 
c!z:c 1!3,is: l) godzin prnry. NJC. 
wchod,z:my ani w slczcgóły. ani 
w krytykę tych pomyo;łów. Chc~ 
my tylko tulaj podkreślić, iż vi 
łych pomysłach tkwi świadomI' 
pojmpwan:e roli pieniąd'3. ' 

Zresztą rozwój idzie najczę
ściej w tym kierunku: Najpierw 
żywiołowo życie samo wysuwa 
pewne 'zjawisko, zj:l\viska to po 

" 

woli się kształtuje, rozwiJfł, wy - -
wiera pewien wpływ d ... datni • 
ujemny na inne zjawisk:l, wres .. 
de ludzie poczynają sob:p. ItŚW'Il 
damiać, jasno pojmować rok t. 
go żywiołowego roZ\voju ; wów
czas powstaje świadon\c dąłe
nie człowieka do ujarzmit'nis I 
rozsądnego pokierowania'O~yUl 
żywiołem. Czyi owo żywiołowe 
pojawienie siQ czegoś, ~1y sam 
żywiołowy początek - j~~l jut 
zaczątkowym stanem ~\\'indo
mości? Trudno na to oclpow·o· 
dzieć, choć nic jest to b('7 zna· 
czenia dla ro~wa ":wej i tutaj 
kwestii pieniąd1;a. Pien:ądz ho
wiem, podczas gdy w żywioło
wym stanie będąC' rzecz~, nie 
lamał ówczesnych, stosunków t.y 
c:a, to c:;:ś "';!:lśn:c, j:l!;o pUJta, 
Il,~rcainą r;kc~ą, buny, rU.inu.ie 
n:ctylko lad spnlcczny, ~Ie kształ 
tU.ic nnj~lement:ll'niejszc , stosun
I~i e:dowic!m ch człow:cka, od-, 
elula i zhli:::a, lagl)(lzi i dra::nł. 
Czy istnieje w tym jakaś sprzccz 
ność? Dziś wszelkie stosunki są, 
jedyn;e ilościową funkGją · pie
nię;:ną, a stosunek człowieka do , 
człowiel.a stal się prostym po·, 
wtórzeniem jego stosunku do 
rzeczy. 

Odbywa się to n:etylko na te
renie wartości moralnych. este
tycznych, religijnych etc. ale 
również na terell:e myśli badaw
czej. Mo:e dość dobrze robią · ci, 
którzy na pytanie, ja!til jest war 
tość nuulmwa danego uczariego " 
odpowiad:l.ią sumą, oItrcślająeq , 
clae:tód roczny tego, o Id6rego 
pytanI). Tak robią naog6ł w A· , 
meryce. 

Jeśli i od tego nawet absŁrahu 
jemy, chcemy w za!wńezeniu 
tyeh uwag podkreśI:ć jf:dno: na
wet w badaniach naukowych me 
todv, ilościowe, ' matematyczno- : 
formalne, powoli się:;:ają po pry 
mat i monopol. Nie chcemy jed 
nak zbyt daleko posllwa~sję w 
twierdzeniach. Dlatego też te u
wagi o roli pieniądza i .ie~o wpły 
wie, szcze~ólnie o jego abs trak .. 
cyjnym. fikcyjnym znaczeniu 
dla całokształtu stosunkQw , ży, 
ciowych. zamykamy iyczen,:'em, 
aby się ci, co potrafiq samodziel " 
nie myśleć, nad tym trochę ~asła 
nowili. 

)lIP'. Uj_ EP5ZłaJa.. 



ttoworoczny bilans 
'łTimesła" 

.,Times" zwykle w styczniu 
, wy:<fuje specjalny dodatek. w 
który~ robi bilruns ubiegłego 
roku " z n-ajrozmaHszyc!l dzie
dzin., W 1936 roku najwięcej 
miej50ll poświ.ęoOlIlo Francji 
l}fZY czym o "wyborz;e BIuma" 
g~eta wyraża SILę przychylnie 
Specjalnie I zazna.czqno ,,~i 

-wzrost ' prest1żu" francuskiego 
pręzydenfa rnilThi.strów pośród 
J'bbotn.ików ' (wedJug słów "pra
w~dawcy, B.Ium w ciągu lata 
otrzymał 25.000 listów od 
hie:dnyeh ludzi ' z pod.-:ię-kowa. 
ntem za umożliwWnie im let.nie 
go , wYja'zdu). 
S~ . 'IllileJlSCa roświęeono 

s.prawom rosyjskim. W liczbie 
zma.rłych w 1936 roku sław
ny.rh ludz,j, specjalną uwagę po 
ŚwięcOlllO metropolicie Antonie
mu; A. K. Gła'ztbIll()wowi, Ndki
de -Ba.liewowii, I. P. Pawł.owowi 
i MaksymOM Gorkiemu. 

W części łffiłraIne,i dotn,Mtą 
ze wśród sztuk, mającycł. naj
wi.ększe pDwodzenie w Londy
h!e, znajoowala si·ę "Mewa" 
Czechowa. 'V "Teatrze l"Je
wym" ' O!;tlądala ją tak wielka 

, ilość puhlicZlIlOŚci, ż,e o takim 
powlO<dze'Il.iu ruie moi.naby ma
rzyć : J)'l"zed dJz1esńęc.iu laty". Ga
zeta! uważa to za objaw rosną
eego w Anglii zarunłoeresowanaa 
Illla .. powainyeh sztuk. W spo
~, także jest powodzenie 
,ł'C15yjskięso baletu w IL<mdynti.e. 

Pąd względem zmarłych w 
i9~ roku poLiltyeznYch dzia
ł:aezy • . Z. S. S. R. z.ajmuje j~ 
'dno "pierwszych miejsc w 
w: świecie ... Timesu\\"y'ti.oet~ ru.t 
x,~: C ziezer1na , ZilJlowiewa 
":rcaimieh.iewa. Tomskiego, nie 
W$'P~mina.~ o przyczynacll tej 
iml!,emE'j śmi~rtelności: są one 
pI:Jećiet, i tak dobrze znane. 
, Co si-ę tyczy nauki i S7.hlki., 

bilans roku 1936 jesh całkiem 
utAaWa1a;ący. An~!els.ka gazeta 
wyrda się u~emnie tylko n ca· 
Id produkcji kin,ematograficz
IltĆj tła kooh'11.encie. Próez obra 
zu " "MaV'el'11n~" ł ,.Bohaterski 
ja'rmatr.k" "Times" nle widm w 
produkc,ii tt'j ani jednej dodat-

, ~j p01;ycji. 

KryZYS się końglY 
Pod~zas minionych św:ąt w 

P~ryzu panowało tak nif'7.WY
kie ożywienie, jakiegD nie pa
n\.i~ta,;ą lud~i'e pr'7ez WSI: vst.kie 
la~ p,owoJery,ne. TefLtry i kina 
b,:ł, przepeln!one, w rest3UJl'a
c,~~h n!<e ~!.eŚoCiH S~I~ .... T(.;7'""~y 
gDśd.e, na a W o.rca,ch byłv tłu
my ' :w.jriddżaJącJ'ch na świ-ęta 
ftahelJzó'w ze średniej klasy. , ' 

, CZy'~ zn~czy to, ze we FrancJi 
lrońoz,y się pOWQli kryzys eko
nomiczny? C .... y itstnj.eją i inne, 
wfl.ż~ejsz'e ,objawy tego .fak!u, 
oprócz zęwnętrz.nego Dzywle
I\Ul,? W~lug orzeczeń minister 
sfwa handlu i przemysłu Db.ia
wvtakie istnieją. PrzE'j~w!\zyst 
kteht: należą dD nich woływv 
z , podatków. \"I.? trzecim tri me
strze 1936 r. zwięltS7.yly sin one 
6' ',7 procent w porówi>an1u ... 
otlpo"'edn.im O:inse'n ubiE'~ł~~· 
RO roku, a w paździeiJl::"n i li· 
~t-(lpadzj.e - rtawet o tU pro' 
A w'ęe wzró<;i obrót i pO!<:!;:"i.y 
ły 'Si~ stosunki. 

"'wóz w 1936 roku \"7.10<:f t) 

:.~ pn{"ent w stoSl1nk'l d'o 1 n5 
roltu. WZlost ten oilno!1i .. ię 
przewa;;nie 00 surowców: wę
,11ł. wełny i bawełny. To z,na
ezy. ,te wzrasta ią potrzeby prze 
~ .,rzelwórczeao. 

'-le e1Y Ja.-; ... " 
MARGINE'S 

.E~E~ 

PO-LITYCZ N V 

, 

Co się tyczy bezrobocia, 'to WIoski dm"cyl najwyższy punkt osiągnęłoOJ1O ' , " " " -
g1ąd "Germanii". która pisze Proroctwo Unamunl a 

,że wzmożenie wwozu w~gla i 
w lutym 1936 ro.ku (587,374 Włoska rada mhtisłrów przy
b~zrobDtnych) . ' A w grudndu, .ięła ' projekt budżetowy : na rok 
mimo mrDzów, ilość bezrobot- 1937-38. Wpływy' wyn<.szą 
nych zmni.ejszyła sIę o 31A46 20.596.595:415 lirów, a ' wyda.tki' 
osób. - p relimirnowane są na JalJ'Ów 

W grudniu 1935.roku . wpłY- 23:769,547.158, a więc ' deficyt 
wynosi 3,172,951,743 'ltjry. De- ' 

wy 7a bilety kolej.owe (ruch pa ,ficYt ten powstał skutkiem no-
sażerski) wynoSliłv 36 milionów wych wyd'ltków na Otl'ganizaeję 
franków na tydzień, a w: gru- i iawwacje w Afr- wscho-
dniu 1936 roiku - 40 mU.fran J~ dni,ej, wydatków na r~OI ga.niza 
ków tygodnLowo., Ilość wago- eję potęgi militarnej, a w ~zcze 
n?w. tDwarowych, będących w gólności ' maryriarki ' wojskowej 
uzycm, wzrDsła o 11 procenl i lotnictwa, na podwyiszenie u-

W'listopadzLe 1935 ralcu w ' posażeń urzędników, ' na zwię
Paryżu zrunotDwa11o , 300 bam- kszenie funduszu ochrony mat
kructw, a w listopadzie 1936 ki'i d~iecka, na'bomf1kaJty pra-
r. - 173 bankructwa. cy li t. P 

kDksu do Austrii okazało si~ 
pod ka ~dym względem n;edopu 
sz-czalne. Austriaclde zapo rze
bowanie w~gla z Niemi~c wyno ' 
SI obecn' ~ tylko jed11ą SZÓSią, a 
z Czeclw.łowacji i Pohkl r~· 
lem - akurat pię~ s/ó:,ty~n, 

.. lJ7.I(.1 n,lk . nowo~d ŚWIat i 

wych" pi6Ze na ten temat: 
"HandlDwe położen.ie Austrii 
jest w ten sposób upDrządkowa 
ue i ustalone, ze większy 
obrót na korzyść Niemiec mógł 
bv być osiągnięty tytko wów
czas, gdyby istniejące umowy 
handlo.we z innymi państwami 
zostały zmieniane, lub odno
wione w mn.~,iszym zakresie. 

Szcz"śliwa SzwecJa k 
Cał.kiem jasne Jest. że zasadni-Za az · kryfJl\i cza zmiana polHyki handlowej 

" wywarłaby wielki wpływ na 
Jeśli jest taki kr3j w Europie, W Ni(>mc~ech nle w.olno kry Aou&triacką politykę prz.emyslo-

, Trzv lata temu lliedaWlD.1l 
zmarły Mi.guel Unamuno przy} 
mował w Sala~a.nee grupę' fru. 
cusUch dziennJka.rzy. Filozui 
był, wielce pesymi5tyem.ie Da< 

strojony. 
- Nie uda się nam 1lllikną~ 

krwawego starcia m1ędzy kILką 
wojenną, a a'ttarchisłarni. Ja ()e 

sobiście Uważam to starei~ za 
konieczne: gady muszą pot~ 
się nawzajem. 

Dzi,oonikarze zapyt.ali. jak' 
długo ,może trwać takie .. sfM'~ 
cle'". 

- Bard~<) długo· --- od'Powie
dział UnamtbIlo. '- Lał pięć, .. 
może nawet dziesitęć. Aby ' zbu
dować nową Himlpam-ę Łrzeb~ 

calkowic..ie oczyylć grunt! 
w którym dzisiaj nit' wspomma tykov."ać zakaru krytyki, ale io wą a tym samYm na rynek pra 
się "dDbrych, starych cza<sów", wiadujemy si.ę np. z "Kurll-ra cy, rÓW11ież na ruch turystycz
bo jest tak dobrze, że nie ma co rumQwego", że złły film rów- 1\V cudzoz.iemoów; mot!łaby si.ę 

nici nJe mDże być suget'ow""v wortóle okazać niebezpiteczną. PI'loz"f,"a Cd'" Pa," lałDwać przeszłDści - takim kra pubfucu ośd. jako dob:y. r a- ., "J I I~-
jem z pewnością będzie ·Szw,. Wfl: zgodnie z z..'l:kazem kryt.9ti. Jugoslawila ostatnio pJ'leko- Bogaty kupiec chiński, Czitt· 
t ja. pojawil się ostatni.o film pod. nala Stię, d,o.kąd prowaod-zą zbyt Paj, ci.esz~cy się wiel!::l slaw~i. 

Ś tytułem: .. Annemarie", który obsrerne illlrteresy kompensacyj- w · chińskit:j dzielni.ey Nowego 
więta Bofego Narodzenia i jak don~i pismo fachowe, ,wy ne z Niemcaini. Au~tria, jeżeli Jorku, otrzymał n:.edawJJ.) I,si 

~ylwester były w tym kraju oh- świetlooy jest w wielkim, berJill- nie ('hee. tak jnk Jugo.sławia. od dwu·ch swyeh braci , którzy 
;'hodzDne tak, jak byśmy żyli w skim kinie przed pustymi krze- zmądrzeć po szkodz.i~. musi w o,fczyinie biorą udział w wo.l 

hA.rd'Zo ostrożnie, powoli i w 'o- . okresi.e fenDmenalnej proSV"Ii- słami.. WLnna temu jest kryty- me d~Dmowe.i i naIpz!} do dwuch 
k k Ó 

• !.. • .& 61' g.rai!lJDcZonym za.kresle wyprac..o- I' h' . ty. Ożywienie w handlu, za ku- a, t rej ;lU wag e me ma zwa czającyc SIę wzajem nu: c 
FUm ten dostał wspaniałe orze- wać stosunki gospodarcze z bozów. Pod wpłvwem tej wia, 

py, zabawy prześcignęły ws'zyst- ClleJl:ie od ,,-ladrz i to w.ttftono by- Niemcami. ' domości Czin - Paj odebrał 50 

ko, co mogli sąbie wyobrazić lo, sądzi "KUT~r flJmu,,-y~·, '.za I .. b~ życie ,ZOSIławLa~c ltrołklJ 
najwięksi .optymiści w tych pesy ch~ć ' puMiezn.ość do obeJne- Malarze, ma UiCII nQtatk~ dla komis3!rza p 'JiiC:j; , 

mistycznych czasach. MO.OOO rua ~o. (Jakby "d2'liekalwiek u.. , ' " . ~ZWÓl'kD! ' Treść tej kartki jest nastr,pUlli 
, mieszkańców Sztokholmu wy_ r~we polecemae ' mogło ' v."Ply.. 'f . ca,: 
'ł_'ł 'II" 'li k . nąć na zdanie pu.btiemości 6 Naemiecka akademia ', srluik l ,.LepiPJ- umrzeć w sp oko m, 

SunO ... 't mI ona art powłnszo- J'a,k!_J: t...",. .. u artyśłyemymll .' ; n;~kn",,"h. wyp' . , owiada, ' si'" w ' ,0.- .J-
, runa "'U<I Y""" J~ ... nitŻ żyć w wojnie". 

wan noworocznych, co · oznacza .. Kurier ' nJmowy .. ', pr~ycho... sobliwy sp,oSób: Ur~d ,raso~o-
prawie 7 kart Da każdego miesz- dzi do wniosku. fe sam zaJtaz ' poli.łycmy 'NSDAP_. zwrócił u
kańca; otrzymali zd 1.6 milio- krytyki · nie wystarcza. Władze . wagę, te wielokrotnie. p,Qjawia
na kart. Poza tym ~tołecz.na pQcz pow.inny kaidnrazowo Ulwiada- jll ~, utwory "Z łb8.lSzych" cza-

miać kieroWtti,ków , &iałów 8J'Io ~6w. kt,ljre ' ohrazowo, lub 'IW m
ta wysłała 730.000 paczek ,z po- tystyc'myeb, iłe, wiersty "l'epor- ' ny sposób, pncdstawiają n~e-
darkami gwiazdkowymi, nada· tatu" nalety pbŚwtęei~ katdemu m.ieeką' rodJzirnę ' . :,ly1ko' . . :% - je~ 
Dych przez mieszkańc6w Szlok- filmowi l katdJej' moce leatral- dnym, ,lub ''dW?jgiem o'laeei. Na_ 
holmu. Dalej, jeśli chodzi ·o sto- nei! , rodowy socjali7:mzwa:e7.a ze 
pień zamożności krnju, przy to- Nnłetn.łoby \\"Idoiwre uery- -sl>OC,iaLnym .. n.ndsl,:em ,,!lystem 

r.ić je~zeze coś: ,,'ł,adlze ~muszą dwoJga d'Lieci", poniewatpro
czyć można i to, źe w roku ubie- zmusić publiczność za pomocą ' wadzi on naród niernie -ki do 
glym od osób zamożnych wpły- odpowiedtnieh kar. aby ezytala 7.guby. tąda on, . aby w każdej 
nęło 22.4 mi·liona koron na róż· te "reportai..e" 'I' Wyci~ała z rod~i!J1:ie by1o. -fuf.ri.imum ' czworo 
ne cele filantropijne i spoleezne, nich właściwe wniJoskL dmieei, abv chociaż l1trzvmać o-
wówczas gdy w r. 1935 suma ta ' hecną il).DŚĆ ludn'ości. Gdzie tyl-

InlerB"Y Z n,·em"aml ko . 3lI't",styczr..e potT7c1
1V na to 

sięgała tylko 16.8 miliona. . !l ' 'pozwa!'lją, _ a bt:'dżie to m.o-
Szwedzki przemysł "órniczy, Wiedeński ,.Dmenm,~ nowo- żliwe w - w,h~kszoś.ci wypadków 

maszynowy, drzewny przeżywa ści światow~'lCh" omawia -w ,je- - równ,:ez i tWOlrz.ą.cy artysta 
teraz koniunkturQ, ja.!dej nie by- dnym z artykułów ,moftiwośei a s"ec.ialn~tC malarz i grafik 

na · podsta,,"ie kt6r"cl, ooh'oy maJą w ramaeh atl'tystyc7.nvel> 
lo nawet za czasów wojny. ,Zbro rOZ57..f"r7.VĆ się stosunki hllndlo- możliwości., przedsLą.wiać rodzii
jenia ,na całym świecie wywola ' we mi~d7.y AllSlt,rią ' 3 . Niemca!,"i. , nę, chocief z czwor~i,em d~ieci. 
ły olbrzymi popyt :la różne Sl1· Przytacza on mi<:-dzy j'nnymi po ' ' 
rDwce, maszyny, obrabiar1d p~e
eyzyjne, celulDzę, to też wSZyit
kie przeds:ębiDrstwa szwedz~;.!e 

z tej dziedziny są tak zawalone 
zamówieniami, że, z ledwośc~q , 
mogą wykDnywać je na termin, 
Eksport wzrósł kolosaln:e, tak, 
iż tworzy on trzecią część ' prn- ' 
wie bilansu hadlDwego SzweeJi ' 
DDbrobyt j~st powszechny, co 
wyraża się między innymi, ł w 
tym, że Szwedzi nie narzekają 
na wys'Dkość podatków, nie'mó , 
wią nawet ° nich - zjawisk.) 
bezwątpienia rzadkie. Jedno
cześnie unika się też w Szwerji 
- o ile tylkD się da -- rDzmów 
na tematy pDlityki zagranicznej. 
aby nie psuć sDbie humDru. Na
wet i prasa szwedzka traktuje 
ten temat tylko z kDnieczności i 
mDżliwie dyskretnie, przystoso
wując się dD .ogólnego nastroju, 
Słowem - szczęśli~yy kraj, oaza 
w EurDpie skłóconej, zwaśnio

nej, przedenerwDwanej, zbroją

cej się i doju~kującej. 

Rekord lotniczki 

Słynna lotniczka francuska Maryse Bastie, pobiła rekord, ustanowiony 
przez lotniczkę Joan Batten, dokonując w doskonałym czasie przelotu 

, przez połądniowy Atlantyk. 

w l!ś":e, który zostawił dla 
przy pdela chiń~zyka, Czir. 
raj n:> n; ł.ał : 

.. tycie podDbne jest ej l ' .11:'-
' dwabnq::o ubrania, ktc'iI \: !'Ił: 
zrzuca, gdy wyblaknie. NiJ ma 
~nsu pn:echowywanie zmS7CW 
r.yeh szmat · - Gdy jutr!) rano 
\ .. sta1I,ie słolice, podobn;~ Ih i 
l!1ałżonka, idąec!{o na -fl f,t.k!l
!:ie Z ukDchaną żoną, ja hc: dę 
już t~m, skąd nie ma Po.wrotu 
~iar,ę przed bo.r-amj ~w:nb j 

Wciro nadzk;~. ze moja ofh' ra 
i.I~pokoi zapał wojC'nny 'Ii sercu 
niebieskiego smoka". 

RównIeż w egipsl{~m domu 
królewskim 7darzyły si·... po
ważne powikb:nia sercowe z 
powodu pewnei amerykanki ~ 
ale mi·ałv cał'ldem inne rtlżwią
zani,e, niż w Angl!li. Prz.ell dwo· 
ma mies.:ą'cami stryj młod~o 
k ,,6

'
,a er!ioskie.go, 'Faruka, ' 3ł-

letni k5liązę Sald Hl'-ltm, o
świadcz ,-ł. że pragni.e kOIlJ!teez· 
n,ie poślubić (łnme swego. sereR., 
amer~·kanltf>. Me Cullock, którą 
poznał w Pary~u. 

Obecnie panna Mc. CuHoe1t 
wrl.1o('.a do SL'lnów 7.jedn.oero
nvch, a ksi.ążę przygm.owu,f.e ~ 
do mnUetlsŁwa z cgip!lką ksi~ 
źni.czką· 

Przed sześciu laty , puścił on 
F.~lpt, gdyż ówc7..esny , hól 
Fuad n;e zezwDIJł tou na lawar 
de małź.eiisłwa z ' inną białą ko
h:etą, iakąś an,glelką i bawił w 
Europie, gdz1e podobno wydal 
o',c"ło 7 miEonów iłotvch. 
M6~ł sobie na b PDzw<o.l,it, 
Itd~ż ojd,e.., ,lego., Moltumed A1Ji 
Hali.m, n,'lleży do najbo:g3!tszyeh 
ludzi w Egipci,e. 

Przez swoje hde na knnty
ł1JC1JlCOO książę Said HaF.m zer
'wał kontakt z ro,dJzi.ną, ·która ró 
wnież n;e chci .... l'ł. sh' zgf'lti,7.ić na 
jego pla"lv małżeń s1de. Obceni€ 
orzeprosił się z całym dom~r" 
królewskian 
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W dzlej~h i zye:," pows~e- czen.i~. podczas gdy inne j~zy- stulccia. s~dziowi,e i nllwokaci r czości i tarłu. Ic,cz ~, p-'r..ilw~:,kwe Lanca$łe(. Lorda majora 1L0IJ1' 
~'lim iadncRo krąju protcs c- k6, które uerpaly z tego same- peln'q s,ve urz~dowe funl.cje sUą narodowego ' tOllbrUr' i' dynu wybierają doty-c~c~~s 

'lVolucji nie po:::o8~,ale. w takiej go iródła. poczyniły w tym w perukach. Istn/lCje po jziś tJmiłowanie tratf~'cjl '~ ąik~ftia Co' przcdslawiciele rzemieślniczych' 
harmbn:l • .stńł08~tą~ przyzwy- kierunku wydatne tmiany, Nic dz'eil crzl'r! .,S:raż I'Zc:clu Por- d() ,,'ierności sta.rym \;~Yc~a- korporacji, noszących ,slarni>1-
ua!en.:~m ł włcrnoścf:l trad)"- przeto dz:'wnego, że w' An;;lii tów" _ Warden oC lhe Cinque jom, charakterystrc7.ml i~dńuk ne rrancuslde . riazwy. 'Nfe-ml';' 
tJJamt Jak ... Anglii. najnnwocześnte,isze puj~c!a no- Portos - choc'i:li: porty te -już jest n!cc:'c:~ «!o nadawanla I('j łoby lo ser.stl, gdybY' -te ee~hy 

lJrylyjskJi ł,radycio'ftaTł~m n'lP 51ą dawnc nazwy. Auta np. na- oddawna uniezależnIły SIę od wiarnDśel Jak:chkolw!ck form garbarzy i cyrut:Jtów nie ·był! 
Jes-t ani p:uf,yjnym hasłęm, ani zywają jcszcze chwlpażcm. korony, Dotychczas zachowa- prawnych. w rzcczywistośoi. organ'izacjaqlii 

::hwilową ideologl·ą; każdy ąn- Jeszcze wyraźn:ej "'yst~pu.ie lo s:łę prawo, r.łe p,mm'~:a.tące Jednostajność. angrelskleqo ty wielk'ego kapitału, istni.ejq~ym'i 
~lik ma ~o "we krwi". każdy kons,erwatyzm w architel.ttt- c210nfwwl r-arlarn~n:u zrzeC! 0'.:1 i obyczajów płynie II'IC r głównie dla celów filantropij-' 
w większym lub mnt."jszym rzc. Od ~zasu, gdy w Angfli 8!ę tcJ godnnścl Inuezcj, jek przymusu i nie z dobrowolnl'go nych. Charakter ten uprawn·ia 
stopn:u myśhb i posl~pu.je łrady przyjął s·~ styl gotycki, wpływ przez r:rzyj~c:e s1::nowiskn set- zobowiq1.nnia, lecz z ,,'rodzone je w zupełności do uczestn:cw 
cyJw'oe. nn\\'cf gdy uwa'-a siebIe jego nabrał cech stałości, n:e- n'!ta, które już od ",ieków stra ~o podo!licństwa upudohań i nta w wyi>ot:lJ::.h wysoldlCgou
tll rewolucj,m\'itę. Tradycja znanej w Qil1nych krajach, Ten c'lo realne zn~czeni,e, Jak za pD1rzcb, z którego nikt nic 7cła nęcLnika, którego , stano~lSko 
zwyci~:iył... nl'crlawny kryzys: czysto an::tIelski gotyk pr~('rho czasów W:Jhelma Zdob ;wey, je sobie nawet sprawy. ĄI'~ron. dost~pne jest jedynie dla llajN"r 
angielska obyczajowość wzięła wał si.ę i w późn:ejszym lJUdo- lub Jn.na Cez Z'lem\ przy wstą, jak w,'Gdomo, jp.st jedyną wi~l- gatszych obywatem City .. 
~órę nad jeJ triiędzynarc,dowym ,,~n,ict"",e z czasów Elźbit'ty i pieniu na tron nowego króla. ką racją. nie posiadającą ani Znehowanie obyczajQ\1'ej ci4-
brąkiem: Idcn monarcblzmu 0- Stuartów. które starało się na- hcruhl wy~y\';a r.~ JlOjetlynck konstytucji nn pIśmie. anI pl. gl ości i stałości. ogólnego cha
~azaJa się 8'lnleJs~ą od o~bi- ~Iadowa~ europcjskie Wlo.ry każdego, lito ~~przcezy Iłowe- fJ!!nego kode!isu karne~o I ry- takteru tycia wymaga olbrzy
~fr'.ł sympatll do pOllularne~o klasyczne, Tak zwane o:lrodze- r.t:I r.umftr::::e pi'uwa (:':. trollu. wilne~3. &lnl procrdnry 4IndOo mlego zapasu c!ćrpllwoścl i n 
króla. nIe gotyku n:e było w An1!1ii I nic :r.~il~:~ się wśrM zgro- wej. Pr~wo ang:-elskie jest prą· poru. CudzoZl'emscy obscrwato. 

W Ang1ii ntc móW15 !ię głoś- 5z!ucznym nnwro!em ~!) stn- m:lU~3ncg'3 tł:nr.tu n~kt. ~to wem zwyczujowym - ł.ywą tra r,zy a.n::flelskiego' ilyCl'Q nigdy, 
no o tradycji: ,,;erzy się w nin ryc!t form. Formy te bowiem pr~Yr!}ldy tD wyzwanre, ::~y za- dycjq, wiecznie Z!lchowywuną i ni.e przestawali M:wić się kun-

• d t' '~ł b.)!ć z przcst::rza!cj ł;,3m~:m . . '" • F I t ' • k'· l' w milczeniu. Nikt ni~ broni j('j rug y u we zaOl,.{a y. WIecznIe zmlCnt"nqcą ~Ię· 't1l. sztown, z' J.tl Im aug lCy tWOJ 

w sposób, przyj~ły na kontv- Zmiany w dzi,edz!iIl:.e literatu. Zachowan:e dawnych zwyr.7.!l· te tradycJa nie Jest utrwalona rzyłi swoją kulturę, oraz . po]J,\-> 
. j jów. dav,'ncgo j::zyka w rodz-a.i1l w nIsnnych nor, mach, pm':,wala ł"czny l' społeczny ustrój',' L""".· 

neno:ę; Ole przechvst:l,,":a je ry n·je J>yly równ!tez tak nagłe l' J ", ... 

Ś l · dzjwa~zne.,go sądow?~o żar~o- zm'c:t!ać j:.1., zachowuj'"" jedno- sprzYJ'ał im coprawda. OstatnIą nowo Cl1om, ecz przystosor.:'le i stanowcze, Jak gdzie ilOdz~,ej. ot 
" d' • A f t nu, dawnych strojów ~ ceremo· czclin:e n.oczuc:e jej stałości. bItwę na zfeml ang!elskleJ sto-je ntle~naczR'1e o nIeJ, ng e - Przejśo'e od śred,nilO\vt'lecza do I', 

I J nid nile j,est kwestią malo,,"J1:~ AnszHcy wolą nie zrywać " cznno w r. 1845. \Vslrzfts ten ska tradyc.,a es! przede wszys! odrodzenia. od szekspirowsk/'e- ., .. 
klm 'wladomMclq I potrzehą RO baroku do klasycyzmu, ().(I _ pN,!!#'!:f!p!i!IYfi!!lIig G przeszłośdą. l~cz nie pozwa.lajll nie był ~b)-t Slilny i dotykal je~ 
clągłofef, dziejowym pragma- XVIII wieku dQ poez.ii roman- jej zastygać w martwych for- dY'lll'e dynastycznych ł.nt.er&>. 
tyzmem. Ciągł~ć ta nie wy- tycznej ni,e oom."czn1o s:i~ ta- Zajwier~zOnB in~cjE.ły mach, stających l1a przcs7.ko- sów. Nie mniej jednak An~li. 
ltlucla jednak zmian. orzcwidu kim rewolucjonizmem jak w dz,'e naturawej i koniecznej stawała zawsze wobec di1śĆ tnl. 
'je Je, jako konie<:zność. Znsada pozostałej Europie. zm!enn~ci, nfleodlącznej M dnych zagadn'leD i potJ',afiła, .r~: 
e~qglo§el przeciwnq Jest zarów- rozwoju. Ang·clllkD litcratura wią~ywać~. mętnie ł stGnOt1A; 

Wszystkie pcrypetle dz!e.t6w rozwijała si.. spokojnieJ, ntł czo, lecz zarazem z pO"OA;' ~. 
no reakcji, Jak rewolucJI. Za- lIt t ni " .. .... .. 
thowuha zmieninć, zmienia- era ury uwzglt:d a~y I SZ:ł- Irnncuska, . I~e~ ładn.D łnstytu- c1.ta,. jak1ej ))\081y . pOZ4zdrO(Ćslł. 

nowaly tr.ndyej::; Moina "'praw" . 'eJa' 'w rodzńJuÓk:adeinłł~ zolo- J'ej inne narodv.. Nie ftotrzeblii,' 
jąc z8chowywa6 - stanowi za d' ó" . ć ' d ' t' 

. Z II! rozr LRIll w nlle.i prą y toncJ przez kardynałn Rlel:e- ;"'J' b"'ło rewolucti, aby w cliU,.., sadniczy motyw tycia Angli.t. 'j lub . . ~~ J J' "to~ 
mnie wl:ięcej przeclwnc. licu, nie usiłowała kr"powai ostatn:ch stu łat dokonać ~ł"bO 

Jedna e tym rom. ul odpowia. l l.Ld I j "., .. cez ta~ a epoka. wyb ern ąe Jej roZ\\'oJu. k'eJ' przcbud:o","y sWM70 tnołeci 
a wi~ej konserwatystom, dru Jb dzt I J i od I . ~" '"1!"" ua ar e. e, po'" ndnląct', ne!!o t"'cia. 

g3 liberałom. w gruno'~ jP.-. d '1 I Zmiany, zas7.le 7.Ą Cromwella, ., J n:e r,ar z: n ol!rzuconyr.1. 
dnak zgI:ldzajq sic: w tre&ci. ()., Wiadomo powszechnie, jn.k1e były Ilm:ej radykalne. n't re· 
koh~zność ta tłumaczy fakt. te mnóstwo dawnych zwyczajów formy francuski~j rewolucji. 
rozdz~al pnrtyjny w .\ngl:ł nte j form przechowało się w An- Iccz i prz)'wrócenie na . tron 
przyttOmina glc:bok·e,l róznlt'Y gUi do obecnych czasów. Prze- Stu:lrtów było trul,'e.i rt".akcyjne, 
poglądów I psycltclugU, ('ha- trw::l d!}tyc~cz::s sys!ern m:::r olż powr6t Durbonów. 
rakterywjącej partyjność na i \Vng, pom'lmo niedogodności '\Y nngielsldm r.abine~e m-
kortynencie. Zarówno angic!. . w praktyce. SzyrJll~ i pen~ pn- s'adaJą dwaj młnlsłro,,'le bcz 
ska polityka. jak kulturn. klieru nuje w systemi.e monetarnym, te!ti. Ich urzędy związane są z 
ją s:ę jednym hasłem: zacho- jak przed wi~l{a'h1i. ProresO'ro- d:n .... nymi. obccn.'~ nie realny-

D1J1eje An~lii dowodzą. fe md 
tnn na:dać głęb.ize znaczenie .ra 
dzie Voltera o "upraw:e swegą 
ogrodu". AngFa n:c innego nie 
czyn.'lła ł dzięki telou ł.yje pel
'nym życiem, pomimo konser
,,'ałyzmu, o którym jut przed 
8:) 13ty powłedz~al Emerwn, t~ 
Jest "bezpłeczel'isłwcm współ
czesnego świnta". wać przeszlość w teraźniejszo. wie i studenci wkładają w uro- mi już funltcjarm lorda stratni-

ści I przyszłoścI. I\o.nscrwatyzm czystych chwilach szaty z XViI nowe6o kró:a on/lie:ski go J:,ucgo V _ ka p:.cczęoi i zarządcy ks:ęstwa W. Wełdle. ł 
ten nie moze obejść się bpz ~" _____ D ____ ' a ___ =as=_m_a ·.:mI2:llD ________________ a._. __ _ 
zmian. lecz jest ich stałym pod" li 'M Hi*' 2i5iF *psw'*,łtCtilQ Mg "a&tłW4ił ·l!!III%Un • • 

PRAWA łożem. 

W'izyscy ltngwt't1ci łwierd·zn 

~godnie, że j~zyk tm~lcJski jest 
najbardziej rozwinl~ły ze ws::y 
stkil'h europejskich J~zyków. 
tak pod wz~!~dem fonetyk'.. 
jak morfologiJ j składni. Je, 
dno~ześnJe jednak pOSl'Uda naj 
bardziej przestarz.ałą pisown'~ 

najbardziej riekons-ekwentną i 
nielog:ezną, Nigdzie nte jest 
dz:ecku tak trudno nauczyć s!( 
ol'''o~rafie:n:e pisać w o,it'zy 
slym J~zyhu, jalt w Anglir.. 
Sprzeczność ta da slitę łatWI) wy 
tłumaczyć, jeślh weźmiemy pod 
uwagę. że zmiany fonetyclOe i 
gl amatyczne za.~hodzą w jE;zy
ku ni'eświ.a:··'l}~e l i stale. zmi,a
na zaś pisowni wymaga św:a· 
domej r~rormy. na którą an, 
glikowi nie łatwo się zdobyć, 

Tell' sam ' konserwatyzm pa, 
nuje w słownictwie, Wyrazy 
zapożyczone z łacilOY. łub jęty, 

'ta frattcuskiego. zachowały v,' 

1Wl:e1u wYDadkach dawne zna' 

CIEKAWE 
Komiczne (d,zEwQlag§ usfawodawcze Amer"ki 

W Am\,ryce wydano I'lekawq ."inl, 
kę. Jesl lo z~lór loll:1:nYI'h fon\"'. I,;tll:" 
j:lcyC:' po dzi~ dzieli _ riiinyeb Shl' 

Ilacb. I.lczlła łeb jesl bardzu "'Icl~a. 
Niektóre dalują sIę I"!;;cze z I':crw' 
szych cbw:1 Istnienia Slanów, j.,.n 
anglelsk!l'j kolon:l. 

Rzecz na~ur:1ln3, te nie wuy~!k't 
te prawa zna.~dulą dz:ś zas:osowanle, 
lecz nie zQsta:y ollcialn:e znles:onl.'. 
Są. wśród nich 'Istne curiosa. 

W s~anlc AlalJama np. z3!;ran!a się 

nosJlen:a sz:uc.znych wąsów w kose:elr. 
O lic la maskarad3 \\'y\\'o: .. śm;ech o' 
becnyeb, w:nowojl'y srozl w:~zlen:e. 

W OnRONIE DOBRYCIJ OBYCZ .\JÓW 
N:ekfórzy prawodawcy doclJodzUl 

w o~rQnlc o!;yezajnośd do kom!zmu. 
W mieście Sł. Jose w K!llIfornll m~* 
:!zyzna I kobie~a nie ma~ą uslL:Ść jed' 
lIocześn:e na lawce w parku. 'V s!anle 
Nebraska męiczyinle , kobIecIe tlle 
wolno jeś~ z jedne~o nal'Zynla. W Pll' 
'udllłoweJ KarolinIe odległoś6 pomh: 
tlą lóżkami mUl! wynol16 eonaj
mniej GO centymetrowo W Pensylw.-

na wnlno ką~a~ s!ę w wannIe tyll,o po 
jeł;'{:czo. '-I Iym s:Jmym stanie męto
wi przys!ueuie prawo b!r tonę z W3 
runkiem jedli ak. te kIJ, którym j" 
"pOIl~za" n!e bę1fz;e grubszy od w;d
klego palca U r~kł. W Okla!l:1m:e ko· 
b:e::ie nie wułno wylś~ na ulicę bez pa
skn. 
Z CZASÓW pm::WSZYCH SA1UOCIIO 

. DÓW. 

Ca'y szerc~ śm!esznyc~ praw IItano
wl przeżytek eFokl, Sdy na Illlcaelt po 
Jawny s:ę plc.rwsze 5:1r.tOC:IOdy loby 
walełe chwy:aU się r;;żnycll 'rod-

Uw w obronie przed Iyml "potwor~
mi". W sianIe Arkansas moża. Jeidzl~ 
Dutem lrdynle " Iym wypadku, Cd)' 
przed ,,'oltl'm bIegnIe ezlowlek • ez.,· 
woną ellorqglewkq, n!llrzega!ąe pl'H
ehodnUn, przed nlebezpleezeńslwl'm. 

\V Colorado nawet eyklł~tl muszq dzwo . 
nicI bez przerw". W FlorydzIe mołna 
pozo!llawl" auto na ulicy, o Ile przy
wlllie sIę je do drzewa Crubq Ilnq, 

LATARKA NA OGONIE PSA 
Trosko o bezplceze6slwo rueba \llIe. 

nego nasuwaJ. sen.lma nlekt6ryeb 
sfar.ów dz:,,'ne pom"sł,. W sIanIe 

?---:..=. - ' 
~\\~+ Flaga panam:-

rykzńsk3 

1I,la oficjalnym I,lande" 
rem koft~er Dcjl paname
rylrll~51de,. 1rl6ra edhyła 

siO Vi Buenos Aires 

lIJldlle - West ap. woloo wyprowa
dzał! ps. wieczorem, o Ile wlaAcle'" 
prowadzi Co na sZDurku I prz"wllI" 
mu do ogona ezer"on" latarkę. W ~. 
wadzie nIe wolno Jeidzlł! n. wlelbl,.
daeh, •. " WirginII - w"pusnuł! iw, 
n. place publlczne. W Saa ,,'ranelKO 
utrzymujący w mieszkanIu kllule n.· 
rua się na dużlI karę plebl(zną. 

lIlĘ:tczytm W STANIE mA-'~~ 
Niektóre prawa nte d'J" .. ., Wf'" 

"ytlumaczyc!. Watanle Idaho W$zy" 
sef J:lężczyi .. • musz" nosl~ brodę. W 
sianie tym zabrania się kogutom plaE 
przed godzlnq IIz6sl" rano. Nie 8tOla
heym sIę do lego przepisa wlaśclete. 
Je plak6" placlI karę. W MIddietowo 
labranIlI alę polow.~ na plakl I pltl 
rzęla I .ul. molorówkl or81 wszelkie
,., m .. ehanlcznego WOI1l. Pr."o eayuł 
WYIlItek n. IT.ltz_ wielorybów. 

N.konlee w New Yorku atare p~wo 
.,zabranIa dopolr9'atS alę o dług _ 
wt"lcatS do więzleniaN' zlWlrlego dłut· 
d .... 
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1. Ks. Julianna z narzeczonym przed oUarzem w kościele Grooten Kerk '. 
Hadze. - 2. Orszak weselny w Hadze w drodze z ratusza do kościoła. _ 
3. Ks. Tokugawa został obrany przewodniczącym japońskiego komitetu oUm 
pijskiego. - ł. W dniu 6 stycznia tradycyjnym zwyczajem w Bukareszcie 
obchodzono uroczyście święto Jordanu. Na zdjęciu widzimy uroczystość 
chrztu wody. w obecności króla rumuńskiego Karola II. - 5. Julianna van 
der Mcer. sobowtór następczyni tronu holenderskiego, wyszła zamąż w dzień 
ślubu swej wielkiej imienniczki. - 6. Hubert Wilkins zamit'Tza w towarzy. 
stwie swojt'j małżonki odbyć podmorską podróż naukową do bieguna pół. 
nocnego w specjalnie skonstruowaRej łodzi podwodnej. - 7. Burzenie sta. 
rych domów w Rzymie jest przygotowaniem do olbrzymiej. 80 metrów szero 
kości arterji komunikacyjnej. wiodąct'j od Pincio do katedry św. Piotra: ---
8. Francuzi, rosjanie i kirgizi walczą również w szeregach milicji ludowej, 
walczącej z faszylowskimi oddziałami generałów hiszpańskich. - 9. Nowy 
król Anglii, Jerzy VI wraz z małżonką królową Elżbietą oraz następczynią 
tronu księżniczką Elżbietą.-lO. Zmarl we Lwowie senator gen. w stanie spa
c:zynku. Bolesław Popowicz, b. dowódca O. K. VI. - 11. Przy rządzie kr6-
lewskim " Szwecji został mianowany nowy poseł hiszpański rządu Walen. 
cjl, p. Izabella Palencia. - 12. Zwłoki bonzy przewożone q • Birmie Dll 
wielkim drewnianym ałoniu do kremalorium. - 13 ... Latające jajo" - aamo 
lot, skonstruowany przez amerykanina Cambela, kosztem 6 tys. zł.. olil.p 
uybkośt 190 klm. na godzinę. - 1ł. Dyktator Turcji, Kemal Ataturk, .. 
,,",ohM ocWediJitq4 alJ ..wek po królu armat,. Zac:.batowM. 
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yl ze I 
była ws~ęDem d sza mlaiacei karier, Ricarda Gualino. 

Było lo na kłlka dni zaledwie 
pr1.ed ukończcmem bilansu pew 
~ij wielkiej firmy włuskiej. Sie 
dcmnasłoletni praktykant biuro 
wy, l\icardo Gualino, wałęsał się 
po wszystkich pokQjach biura, 
Nikt pic interesował SIę nim. 
W szyscy zajęci byli bilansem, 
który należ:.:.ło za kitka dni prze 
dłożyć walnemu zebraOlu akcjo
nariuszy. Ricardo przeszcdł 

obok stołu, na którym leżała 

otwarta gruba ksit:ga. Zainterf'So 
wało to Ricarda. Rzucił okiem 
na rzędy cyrr, chwilę liczył i 
przypadek' chciał, te odrazu zau 
ważył błąd. Ricardo zadówolo
ny, zapamiętń.ł sti'on~ i wyszedł 
spokojnie i cieho z pokoju. Nikt 
nie dowiedział się o jego odkry
eiu. Rieardo umiał milczeć, 

D_a krańce kariery 
Ju! następnego dnia poczęto 

Iliepokoić się w centrali buchal· 
terii. Coś najwidoczniej nie zga 
dzało się. Do p6tnej hot y widać 
by~ podczas kilku następnych 
dni łwl'aUa w pokojach buchal
terii. Szukano błędu. Szukano, 
szukano I nie znajdywano. Sytu
acja była rozpaczliwa. Zamknię 
eie bilansu zbliżało stę. Walne 
zebranie było jut wyznaczone. 
Buchalterzy J~zell, gł6wny bu
chalter był jut zupełnie nieprzy
tomny, prokurenci drfell o swe 
posady, Rdr! dyrektor naczelny 
był • złym humorze. Nieuchron 
nie zbliżał się ostateczny ternlin. 

,V cdy zDczął działać Rieardo. 
Zgłosił się do Iwego bezpośred
niego nera łzakomunikował 
mu. te wlę. gdzie si~ znajduje 
błlld. kt6ry od dni ciążył. jak 
zmora. nad eałym biurem. PC) 
kilku minutarh był Jut w gabine 
cie pierwszego prokurenta, a 
gdy minęło jes7.cze kilka minut, 
miał jut '" rc:ku wymówienie 
posady. We wszystkich pokojach 
m6will teraz urzcdniey o losie 
Riearda. 1 Jut chciał Ricardo O' 

pułcić - ru na zawsze - biu. 
ro, gdy woiny wezwał go do ga
binetu naczelnego dyrektora. 
:Wotny otwo:rył mu drzwi i Ri
eardo znalazł sic: w elegancko u
meblowanym gabinecie. Swiatło 
wpadało tu puez ogro'mne okna. 
Dopiero po chwili 8posłrzegł o. 
Izołomlony rtlcardo wielkie biur 
ko w kącie pokoju. Za biurkiem 
siedział ' siwy. starszy pan. Po
prosił 'on -Ricarda, by 'podszedł 
bliżej. 

- Otrzymał pan w'y~ówienie 
- zaczął dyrektor - dlate~o, że 
nie chciał pan wskazać błQdu, 
szukanego przez nas jUi od kilku 
dni •. 

Ricardo przezwyciętył strach 
i odpowiedziaJ: 

- Pan wybaczy, panie dyrek 
torze. Natychmiast wskazę błąd, 
ale muszę wzamian otrzymać 
lepszą posadę. To wł::tśnie oświad 
czyłem panu ~ prokurentowi. W 
odoowiedzi olrzymałem wymó. 
",jenie. 

- Zarówno paJlski pogląd, 
{jak i DOgląd pana prokurenta 

jl"st zupełnie zrozumiały. Ale w 
inleresie firmy leży, by odna
leźć błąd nłltychmiast. Jak się 

to stanit', jest rzeczą najzupcł

niej obojętną. Proponuję panu 
posadę pomocnika sekretarza w 
dyrelicjj i płacę cltcrokrotn:e 
wyższą, niż doty,chclasowa. Czy 
jest pan gotów wskazać błąd? 

Ricardo przyjął propożycjQ. 

Po kilku godzinach przedslawio
no dyrt'ktorowi wykoliczony bi
lan". I od tej chwili rozpocz~ła 
się oszałamiająca kariera Ricar
da Gualino. 

Pail fasó;u 
Ricllrclo Gua~ino był dwuna 

stym dzieckiem zc~ntmislrza \V 

Viella, prowincjonalnym ~i('ś
cle Dołudniowej Italii. Tam teZ 
urodził się w roku 18S0, ~Iając 
pietnaście lat dostał się do Genui 
na praktykę kupiecką do szwa
gra. Szwagier' Ricarda był wla' 
ścicielE\n\ małego przedsil!bio
stwa dr~wnego, które prospe
rowało bardzo słabo. Tu poznał 
Ricardo ten surowice, którym 
miał przeprowadzać późnicj ol
brzymie obrofy. ,I'rzede wszyst
kim starał się wydostać z tcgo 
eiasnego środowhka. Szukał 
wic:c jakiejś wielkiej firmy, w 
kt6rej mógłby się wybić i zna. 
lazł -ię' w lej właśnie, wspomn ia
neJ wy!t'j rirmie. Tu jcst przcz 
dłubzy okres Clasu drobnym u. 
rzęcJniczyną. Ale szuka wciąż 
odl>owiednit'j sposobności by 'iię 
wybić Przypadek pomó~ł mu, 
jak jut wiemy, do otrzym:lnia 
lepszej posady. Mając siedemna. 
ście lał jest ju! pomocnikicm se
kretarza z książęcą pe~sją dwu · 
stu lir6w miesięcznie. 

Gualino jest niezwykle praco . 
wity. Stara się o przychylność 
dyrekcji, która widzi jegc praco 
wilość. Posyłają go do Tyrolu i 
l\aryntii. gdzie z ramien:a r:rmy 
r.adzoruje przy wysył::E' drzewa. 
Mnjąc 21 lał jest już prokuren
ll.'m i prawą r~ką naczclncgo dy 
rektora. 

I W rok p6tniej rezyttnuje l po 
udy i mając pewne własllt! 
oszczędności, rozpoczyna na wb 
SJ·ą rękę sprzedaż drzewa i ce
IlJtmtu. Koniunktura jest korzy." 
na. Gualino ma powodzcn i ! , Za 
Czvna sam fabrykować ccmcI;t 
we własnych fabrykach. l\l::Jląl! 
25 Jał jcst już bo~ały, zaklada 
pirrwszy trust ccmentowy '''f 
\'lłoszcch i wchodzi w orbitę 
międzynarodowych intcresów. A 
",ięc przede wszystkim: ogrom' 
np przedsiębiorstwa drzt'wnc w 
Rumunii. Od tamtejszego r~ądu 
1mpuje ogromne lasy w Transyl. 
wanii. Gualino buduje linie kole 
jlJwe, zakłada tartak. Gdy jest 
.;1;Z tak dalcko - wybucha woj
ua światowa. 

D~,]~u)J~:J tn,va""ranJ 
Dopiiki Humunia poz,,!ootaje 

JI"utralna. zarabia szalone sumy. 
p~ ws:ąpieniu Rumunii w suan
k. wojny, traci GU'łlino ca1y pra 
w!e majątek. );Ve Włoszech m' 

o!1)rzym:e długi , ale nie rC1.vgnu 
Je z walki o pieniądze. Kon!un· 
ktura wojenna slawia mu do dy 
sr ozycji szercg mozliwości. 

Drz('wo i ccment są poszukiwa
nt·. Popyt jest ogromny. Anglii 
potrzcbne jest df1cwo, a na fran 
• uskich i włoskich polach bitwy 
el nwnl jest tak samo ważny, 

l: k amunicja. Gmlino wykorzy 
"tuje swoje stosunki, dostarcza 
lI! ;~ewa, doslarcza ' cementu 
wszystko to masowo. Roszta prl~ 
wozu morzcm wzrastają i zmniei 
szają zarobck. GLUtlino zajmu.ie 
siQ przcwozem i zarabia podwój 
n' e. Raz na drzew:e i .:cmencie, 
IIi ugj ra7 na przewozie. Znów za 
rabia miliony. Cóż ma zrobić z 
zarobkiem? Złożyć w bankach? 
Byłohy to nieproduldywne. Jcgo 
pi ::> lliądzc muszą być stale w u
brocie. 

Gualino zaczyna produkować 
sztuczny jedwab Gdy kpńczy 
siQ wojna, zakłacIa <-~I "Snia 
Viscosa" - największą w Euro 
pie fabrykę sztucznego jedw~'1-

biu, która zatrudnia dziś pra
wie osiemdziesiąt tysięcy robot
ników. 

- Należy lawsze zrozumicć 

wszystko kwadrans przed tym, 
niż inni - powiedział kiedyś 
Gualino. - To jest tajemnica po 
wodzenia. 

- Po wojnie przerabia drze
wo ze swych lasów na damskie 
pończochy i suknie wieczorowc. 
Pr~dzej niż konkurencja pojmu 
je doniosłość masowcj produk. 
oji Jest leż przekonany, że jed. 
wab szluczny zastąpi w przy· 
szłości naturalny, a może nawet 
hawclnQ. r\ie mógł jednak prze
konać przcm~'słowców w~ók:cn
n:czych o wie::dej przyszłości 

sztucznego jedwab:u. ' N:e rhq 
zrezygnować z jedwabiu natura! 
ne~(). Powstrzymują s:~ z udzie 
Inr.:em zamówiell. Fabryka Gua
lina okazała s:ę zbyt du:·.a. Mo
że produkować dzienn:c lO:>.OQ() 
kg. sztucznego jedwabiu, pod
czas gdy sprzedać mo:~na w naj
lepszym wypadku CG.030 Sytu· 
acja jest fatalna Akcjonariusze 
żądają lepszego oprocentowania 
swych kapitałów. GuaIino prze
cież uczynił im daleko idące na
dziejc. Gualino jest jednak nie 
tylko dfJskonalym kU;Jcem. Umie 
przcwidywać. Przed innymi prze 
mysłowcami przewidział przy. 
szłość faszyzmu. Gdy faszyzm 
nczyna dopiero swą walkę o 

władzę, zalicza się Gualino do 
nnjgorętszych jego .. woltmników. 
Wiążą go bliskie stosunki z 
Mussolinim, kt6rego marsz na 
Hzym Gu~!::to finanSUJe. Tego 
nie zapomina ma późniejszy dy 
ktator Włoch. Pośredniczy on 
między Gualino Ił Teplitzem . 
Teplilz jcst \\"Ioskim "królt'm 
clektryczności'" jest głównym 

akcjonariuszcm' Hanca C011111ler 
ciale, w którego zarządzie lila j
d,dl' się wkrótce i Gualino. W 
ten sposób otwierają się przed 
nim nowe moiliwości. Wkrótce 
tez wykorzystuje je. "Snia Vi· 
scosa" pracuje llcficyto'IVo. Zro· 
zumiałe - jc.m wziąć pod uwa· 
gę, że jej zdolność produkcyjna 
wykorzystywana jest tylko 
w połowie. Do le~o dodać tez 
n:lle:' y wzrastającą kIJn kurenr j-: 
bel~ijskir.h, ang:ebkich, a pr7e 
de }\·szystkim japońskich fa
bryk. Akcjonarit..>ze "Sn:a Vi· 
scosa" lmcą tys:ące • setki ty, 
s'ię"y, niektórzy nawd mmony, 
a:e nic w:E'dzą nic o tym Prze
dloi.one bilanse lVykal.ują sla IE' 
znaczny zysk, ob:ecujący duże 

dywidendy. Aby je wypłacić, 

trzeba sprzedawać akcje. , B~dąo 
członkicm zarządu flanca Com' 
merciale, robi to Gun!ino z btwo 
śclą. Gdy napotyka na trudności, 
przekupuje polityków, zapew
n:ając sobie ich pomoc i w tcn 
sposób omijając przeszkody. 
We Francji zastępuje jego inte
resy bankicr Oustric. W len 5;>0 

sób płyną nawet z zagranicy mi
liony do kas Gualino. 

Ale nle mogło to długo trwać 
- o tym dobrze wicdział GuaIi
no. Musiało się coś stać. Guali· 
no postanawia zawrzeć umowy 
m:l!d7.Y wszystkimi fahrykanta
mi sztu~znc~o jedwab:u w Euro 
p:e. Plan len zn:ljtluje uzn:lnie 
u Lowenstc:na, prezydenta ł:cl. 

gijskicj fabryki "Tubizc". Lo· 
wenste:n zaJął się szlu~znym jed 
wallicm w roku 1922. Przed woj
ną był on ban:dercm, w czasic 
wojny zaś belgijskim oficcrem. 
wsląp:ł jako kapitan do an:.:::el: 
skiej armii, gdzie pr~cuwilł dlll 
.. I nteWgence Servicc". Zyskał 

sob!e w ten sposóh przychylność 
gencrała Williama Alexandra, 
szefa wywiadu. W latach dwu
dziestych powstaję na żądanie 
władz wojskowych fabryka 
sztuczne~o jedwabiu ,.British 
r.elilneze", klóra przed kilku la
ty przejęta zosłała przez kon
cern Courtaulets. Generał Ale
xander należał, jako reprezen 

tant "Jntclligence Servire" do Zł 
rządu. "Celancze" powodziło si~ 
tak samo, jak "Snia Viscosa". 
Trzeba ją było sanować. Gen~: 
rał Alexander myśli o Lowen· 
steinje, który zajmuje poważną 

pozycję w tym przcmyśle. Lo
wellstein obejmuje sanację "Bri 
tish Celancze·'. A gdy to zostało 
do!{onane, większość akcji znaj 
duje się już nie w I~l\ach angli
ków, lccz \V rękach Lowensleina. 
Chce on połączyć zakłady bel· 
gijskie i angielskie, w między

czasie zaś prowadzi pcrtraktacje 
z Gualinem o przyłączenie fa
Lryki "Snla Viscosa". An::(lia 
się n:epókoi. "InteWgence Ser
vice" zaczyna interesować s:ę tą 
&prawą. Sztuczny jeJwab jest 
przecież tylko parawanem, za 
którym kryje się produkcja m:ltd 
rlałów wybuchowych. Liiwen· 
steina śledzą. \Y roku 1928 od
w:edza~ą go w jego willi w o:ar
r:tz "regon:a" ta,;emnirzy wła· 
mywacze. Poza kle jnotami pant 
Liiwcnstein wartości siedemna
stu milionów,. zn:kajq również 
wa::'ne papiery handlowe. 

Kctas.roli 
Dnin 3 lipca 1928 roku wsiada 

Lowenstein w Croydon pod Lon 
dynem do swojego prywatnego 
samolotu. Z nim razem jedzio 
sekretarka, stenotypistka oraz 
lokaj. Trzymotorową maszyn e' 
prowadzi doświadczony, od lat 
w służbie u Lowenstc:na, piiot. 
Gdy maszyna ląduje w Dunkier. 
ce brał;;: Lowensteina. Po czterna, 
stu dniach znajdują rybacy w 
kanale jego c:ało. Po dziś dzień 
okrywa tajemnica ten wypadek. 
Faktem jcst jednak, że prywat
ny kapitał Lowensteina, któr)~, 

w dn:u . j ego śm;erci wynosił 

2.:a m:lionów zło tych, tc ka::>iłał; 
tkw:ący w przeds:ębiorsiwach; 

wynoszących 800 milionów, ~tra 
eony został w ciągu kilk.l tygod' 
ni, je~o plany rozwialy się, a an" 
g;elska t,Cc!:mczc" odzyskała 

swą ~am.odzie:ność i plan m:ę
dzynarodowego kartelu sztuczll~ 
f W jedwabiu nie zosŁał zrealizą 
wany. 

Dla Gualina był to cięzki cios. 
Jeslcze cię':szy spotkał go w ro' 
ku 1930. Paryski bank Ousttic~ 
zbankrutował, we Włoslech MUA 

solini zrozumiał niebezpieczcti. 
~lwa, tkwlące w spekulacjach 
Cualino. W grugniu 193J roku , 
mówił Mussolini o "Cagliostro :' 
gospodarki, który chce opano
wać bez skrupułów wszystko, po 
czqwszy od czelwlady, aż do ce
menlu i od drzewa do sztul'zn~ 
"t: jedwabiu na szkodę narodu", 

Po tej mowie zostaje Gualinó 
- .. włoski Slinnes", jak go 'na. 
ry"'ano - aresztowany. Nie do~ 
• htJdzi do procesu. Gualino po
krywa I własnego mająlku 
stwierdzone braki w "Snia Vi. 
scosa". Osadzają go na wyspacb 
I.iparyjskich, które mają być je 
g~' dożywotnim ' azylem. 

Skończył się sen o opanowa
lIiu ,ospodarki światowej. 

K. Tcnecr. 
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Zostały zale wie . 
Hollywood - "najmłodsza st~ 

lica świata" - rzuca duio świa· 
tła na kulisy przemysłu kinema
tografic7nego. 

W , roku 1887 "sentymentalna 
angielska" pani WUlcos, zało

żyła osiedle hollywood, na miej 
scu którego znajduje się obecnie 
DlljruchIiwszy bulwar dzisiejsze
go miasta filmu, nazwisko ta§ za 
łoiycielki otrzymała zaciszna, 
wysadzona pdmami -uliczka. 

W r. 1903 rozsprzedane· dział
kami osiedle liczyło 700 miesz
kańców. Powoli powstawał -o
środek nadziei i -rozpaczy. Sta
tystyka samobójstw, wzięta-z ar 
chiwów miejskich, -dowodzi, te 

II~lIywood góruje lIezbą samo
bójstw nad wszystkimi miasta
mi Ameryki i jedynie '!\fonte Car 
lo może z nim rywalizować pod 
tym względem. \V Monaco staw
ką są pieniądze, w Hollywood -
moralne siły człowi .:!ka. 

ł~ollywood j~st miastem mło
dzitlży; roi sIę tu od młodyeh 

twarzy, rzadkością są ludzie w 
dojrzałym i podeszłym wieku. 
"Młodość" przepełnia długie, 

geometrycznie rozmIeszczone uli 
ce. Więcl'j tu aut, niż ludzi. Pi e-
szy spacerowicz wieczorem wy
daje się na tyle podejrzanym, że 
policja sprawdza jego dokumen
ty, jak się to wydarzyło lotnil. o
WI Moli!l!o,mowi. 

I 
ją się być na wszystkich uroczy-
stościach, konkurs&ch, mect.ac4, 
we wszystkich no"nych loka
lach. na dancingach, w nadziei. 
że przypadek otworzy im bra· 
mę niebios - wytwórni; na len 
przypadek czekaj" często lala i 
to napr6żno. 

. -. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~zyscy mfudzi - to .. ~a~ 

"WskażcIe mi szpal'k~ n8ł· 
mniejszą szansę, II już się wybl. 
Ję" - w tej nadziei żyje młu
dość, smutna i zwichnięta mło
dość Hollywoodu. Młodzieńcy' 

przystojni, ubrani bez zarzutu. 
typu "gangster" lub też "gcnUe
man''', eleganci r6inego rod za .. 
ju I odcieni, tłoczq się w ba" 
rach, stoją gromadnie przed 
chiilskim murem wytwórni. 
'Vszyscy dąż" do łeg!> muru, 
przez który prowadzi wąska furt 
], a, S~:lcżona przez okrutnegO! 
,.Cerbera" i jego pomocników.l 
}{aida wytwórnia ma takiegd 
"klucznika", broniącego zacle' 
kit· dostępu. 

tiWIJlID fi Wf 
zdradzaja światu tajemnit:e swej orodg 

I - Jeanette Mac-Uonald 
o włosach , 

, Uroda kobieca zależy też bar
dzo od tęgo, czy kobieta potrafi 
wybrać dla siebie odpowiednie 

rada: zwykłe ogórki. Wieczo
rem myję twarz wodą i mydłem. 
Po tym następuje masaż sokiem 
z połowy ogórka. Jeśli skóra jest 
specjalnie sucha, dodaję jeszcl'!e 
trochę kremu. Zamiast ogórków 
używam też cytryny lub poma
rańczy. 

" 'Uczesanie. Sądzę, że dla każdej 
ltbbiety istnieje tylko jeden spo

, $ób czesania się, w którym jest 
jej naprawdę do twarzy. Powin- Dobry IUimor - dora-

'lia tęż ona odkryć go i pozostać dza M"rnaLo, 
'przy niin. Jest to może nieco 
nudne, ale trochę biżuterii wno- Włosy pięknej pani winny by6 
si. tu urozmaicenie. Problemy u- zdrowe i pełne połysku. Swoje 

, ężesania nie są bynajmniej pro- słynne jasne ~łosy utrzymuję, 
sle. Zbyt wiele od nich zalety. mimo szkodliwego wpływu refie 

•. ktorów w atelier, zapomoCSl 
.Kol>ieta winna uzalebić swą de dwuch tygodniowo kąp~eli w go 
eyzję w 'pierws~ym rzędzie od rącym, pozbawionym zapachu 
lin.'ii' i formy twarzy;. Diiewcz;y- oleju rycynowym. Kąpiel taka 
tl~ • ~łu~ą wąslt~ twarzą ni~ po trwa od jednej do piętnastu mi
/"'lDDa IUgdy m!eć przedZIału mut. Po tym płuczę włosy zim
: pó~rod~ug!o,,:y, podczas gdy ną wodą. Jest to bardzo ważne. 
\l~zaSlłte takle J~st pardzo o~~o I gdyż pod wpływem gorącej wo
~,edn~e dla pan! z. okrągłą lIDią dy pozostawia olej ślady. Po tym 

, ~wa~zr' .Ja OSobIście wolę to,~? myję włosy w zwykłej. ciepłej 
:'.n~~yw~Ją u ?as "a ~ong bob. wodzie z mydłem. Do osuszania 
,~ ' roh wspołczesneJ pozos!a- służy mi naturalnie światło !oło
' ~IillI} włosy w tym uczesamu, neczne. Jeśli niema słońca osu
!'~la . ,ó1 histor~cznych. trze?~ jut. szam włosy sztucznie. Zau~aży. 
~OIil?CY. sztuki .• fryzJerskleJ,?y łam jednnk, że dla włosów jest 

' .alezycle utrafle w styl epokI. lepiej, jeśli suszą się naturalnie, 

"'l lt:g:la Karle, dera
. d:2 ... sen 

. Prawdziwie piękna kobieta to 
fa:. n której młodość i tempera

"men t wyrażają się w ruchach i 
w błysku oczów. A więc jest to 

'p'iękność wewnętrzna. Z ze· 
~ wnątu nie wszystko można zro
' D~~. Sport, gimnastyka, mas~
'~e.i , kąpie:e - wszystko to na-
Ie~~ do kosmetyczne;;o rozkładu 
"dńia pięknej pani. Ale nie p'Jwin 
~a' ~1ł.a ' stać się ' niewolnicą tych 
wszY5~kich spraw. Jakże często 

,;iaśtępuje CIcha godzina, spędzo 
,~a:. nad piękną książką, najbar
:4~iej odż~wczą kąpiel. Jeśli jed-
nak pracuje się, jak naprzykład 
~rJystka . f:lqlowa, od rana do 
późnej nocy - zabiera to oczy 
'!fHeie' wiele z owej młodzieńczo 

. '~Gyi pi'lk~ości. Wolę więc ładn" 
pr'zejai.dżkę samochodem, a 
ż_włas~cza sen. Gdy jestem bar
d7:o pogrążona w pra{)y, spędzam 
~olne :go<lziny ' na spaniu. Do
nbrze się wyspać - oto tajemni-
~a ' każdej pięknej pani. 

., l 

", Irena HerveJ o ••• 
. , 'og6rkach " 
Wie~y o tym z do~wiadcze· 

nia, te ładna skóra traci swe 
walory w zetkni~ciu ze słońcem 

pod działaniem słonecznych - pro 
mieni. 

Jako jeden z ' najwainiejszy("h 
czynników wymienię używanie 
pudru odpowiedniego do koloru 
skóry. Zarówno zbyt · ciemny, 
jak i zbyt jasny puder-nie _wywo 

Słonie Hanibala 

łuje należytego skutku. Nie , za 
pominam też nigdy o wpłyWie 
jaki na urodę kobiecą wywiera 
nastrój i humor. ~pływ ten jest 
o wiele większy, niż to sobie ko
biety wyobrażają. Dobry humor 

,czyni nas_pięknymi. 

Ógromne znaczenie posiada 
łUknia. Pr.lekonałam . się zwla
anego doświadczenia, jak' bar
dzo zyskałam na tym, że, trafi ~ 
lam na odpowiedni dla mojej 
postaci typ sUkni. 

'Ann Lor:ng ' ui"'a 
d*u s,clotek 

Chcę zaznaczyć tylko .dwa mo 
menly: miękka woda dla skóry 
i porząclne czesanie włosów,. przy 
czym należy używać dwu szczo
tek. Robię to dwa razy dziennie. 

"Bel sllucznołci" 
- wola SY~V:,3 SidneJ 
Wierzę w dOdatnie ' działanie 

kąpieli całego ciała w wodzie l 

delikatnym mydłem, rano i wie
czorem. Myślę też, że nie wolno 
zanadto · ufać szmince. Każda 
dziewczyna winna pamiętać, że 
$lm.nka, róż, czy r :.tder, wyna
lezione lost:lły po to, by podkre 
śllć natnralne ' powaby ' twarzy. 
A więc nie nadużywać tych środ 
ków! Stosować je w mIarę. 

.lytlaci" na ;:WhJLdy i gwia ~: l
I UW, WSLyllt· ... pra~n~ dosłać si~ 

na ekran.. Restauracje,' bary ro
Ją się od "młodości'~- pełnej na
dziei. O każdej perzE> dnia i no
cy moźna napotkać piękne dziew 
l'zęła w najbardziej niezwyklych 
strojach, od pyjamy do balowej 
suknI, lecz zawsze bez kapelusza. 
W hotelach trzeba zamawiać u' 
P.fz~c!ńio pokoje, przed zakłada
Jlli fryzjerskimi stoją długie o
gonki. 'Na kursach 'gimnastyki 
plas,tyki rytmic~nej, w ."Akade
mii psy~hizmu", unauczyeJell 
wszyslkleJL'rGdzalów sporlu pa
nuje Uok •• ,Gwiazd~czki" st:p-a-

Napis na ścianie, jednej poelf) 
kalni głosi: ' 
"Nopróźno czekacie. Naprół. 

na nalegacie. Tracieie , c~as. Nil 
nJe polecenia. To miejsoo nJs 
dla was. Nie wchodźcie". 

, Plakaty - nie pow~trzyntUj, 
młodzieży żadnej sł~wy i bn,. 
gaclw. Przemknąwszy się przel 
pierwszą furtkę, czekają cierpli
wie i - napróino. tracąc n:~ "'1 .. 
Ąo ezas. lecz i iyde Od~w; <,rm 

Rnnl Play Wong 

. { 

- ,-' uciekaj" się do róznycTt sp )-0-

bów pozbycia się natrętnych go 
ści, nłe dopuszczają do dyrekl'il 
nawet tych, których mają ro.t~ 

ku wpu~clL Ale ;.ttiłodoŚć"~ 
wystrojona i ufryiowana .. 118 

wszelki wypadek", czeka cier
pliwie przed chif.skim murem, 
czeka Jalami, bo ,.gwiazdy" nie 
wsehodzą w HOllywood,;a prze.. 
ważnie poza Jego obrębem. 

zamierza definitywnie porruei~ film 
i resztę życia sp\)dzić w swej chińskiej 
ojczyźnie, do klÓrej ,podobno bardzo 

tęskni. ' 

Losami Hollywoodu rz,dZ\ 
akcjonariusze spółek filmowy~ 
którzy, nie podając motyw6w. 
mogą w każdej chwili pozbawi" 
stanowiska reżysera lub gwlu
dę. Zdarzało się to jut nlera •• 
Ta n;epcwnogć losu i bczbto ..... 
ność jest udrękq wszyslkleh pNo 
eownlk6w ekranu. wpływa na 
nerwowość i zasila statystykę M" 
mob6jstw. ~ Hollywood nieza 
dowoleni są wszyscy. od najni' 
azego pracownika do wszech-> 
",ładnego zarządcy. Wszyscy O« 

Ikarżają się wzajemnie, niedo
wierzają sobie i maj, się za po
krzywdzonych. 

Praca w studio jest obliczona 
do minuty i odbywa si,ę wedłu~ 
systemu Taylora::nuj\vi-:ksza pro 
dukływność w , najmnłciszym 

~zasie. Minutazdjęł' kosztuje 
2!byt du~o, aby Ją trar.ono na ar 
tysłyczne wątpliwości. W kącie 

studia siedzi niecierpliwy 'przed 
stawiciel akcjonariuszów i gry
ląC cygaro, woła niecierpliwie: 

- Prędzej, dzieci! Spieszcie 
aięt Jeszcze chwilll uwagi i skoń 
czymy prędzej I 

li wiatrem. Jest na to doskonala Scena _ aakręcane,o obecni. ~. Wloueeh filmu, UllIlruj,cqo,okHa rOKwitu IWoiytnelO !UJm. 

Każdy ruch w ~djęeiu wyma
ga dużej liczby technicznych u
czestników. Zwykły pocałunek 

kochanków wymaga ·obecności 
, .. 

• 
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50 osób, wykonywujących róź- sami konkurs -taki ma ·na celu go 'wietnego efektu. SaInt 
De techniczne funkcje. Taka jedynie reklam~ upatrzonej "gwiazdy" SIt równid "urabia-
mniej więcej liczba asystuje zwy ,,idei". • ne" przez mistrzów, decyduj~-
kle przy zdjęciach. \Vszyscy są Po wybranIU libretta, okre- cych o "stylu" ich piękności, 

ruchu, rozmawiają, robią uwa śla się. wysokość sumy, po- dzięki któremu zyskują rozgłos, 
~j, krytykuJą i wrazie potrzeby trzebnej -na nakręcenie filmu i zasypują1!y ich dola:'ami i .lista 
oklaskują. Wytwarza to almosfe wyznacza,. ile IIlli przypaść każ mi miłosnymi. 
rę nerwowecro pośpiechu, połą- demu wydziałowi. Zndne nie- . !Lecz wśród amerykruiskich 
czonego ze strachem przed wska przewidziane nawet okoliczno- kryzysów występują jut zary
.t.ówkami zegara, liczącymi ko- ści nie mogą wpłynąć na powię 8y kryzysu "gwiazd" Rolly· 
:iztowne minuty wydatków. kszenie wyznaczonej' sumy. woodu. Zostało Ich wszystlde-
:\tmosfera ta jut w postronnym go dwadzieścia trzy. 

Na poorw5zy plan . występuje 
~'idzu wywołuje uczucie lęku, a J. S-owa. 

Sonia Henie 

popularna łyżwiarka i artystka filmowa. zamierza poślubić w lIollywood 
młodego artystę filmowego, Tyrona Power. 

teraz wydział informacji, kt6-
artyści żyją w niej lata i przy- 1~ _____ "lIIml!ll:m __ ._iD __ ~_ICI_?EillD ___ iD_lil!~m_CII ____ ~'" 

ry mu i często od'Powiedzieć na 
lwyczajają się, dopóki przygnę-
bienie i uczucie dręczącej pust- pytanie w rodzaju,. jaki Jest K 

kolor morza w dancJ mlejse6-
ki nie popchnie ich do "niespo

woścI, ile zębów posiadn grze I c • u dziewanego samob6jstwa". 
bień, noszony przez· jawajskie 

Jeszcze mezośniejszą wyda się dziewczęta, czy sędziowie noszą 
atmosfera filmowego sŁ.udia, gdy peruki podczas nocnych posie
przypomnimy sobie, że pracu- dzeń i t. d. Jeżeli wydział nie 
ją w nim coraz częściej dzieci. posiada odnośnych infOTma1!ji, 

Od . chłopca na posyłki do króla fihnu amerykańsl<n~go' 

Podział pracy w atelier obli- rozsyła zapytar.ia do najodle
.czony jest na minuty i odbywa glejszych nawet miejscowości. 
-się ona racjona1n1e, ale "bez rft- W końcu zaczynają SItę. zdję-
doścl". eia.. Tu wytwórnia najba'l"dziej 

Nastrój jest pełen niepokoju przypomma teatr o większych 
l pośpiechu, lee z bez uśmiechu. jednak rozmiarach I· psycholo
jaki często zdarza się widzieć za gii, przeniesionej do dziedziny 
kulisami teatru. "Fabryka ilu- techniki. 
1:ji" rywi ię pieniędzmi. leel Kł!lematograł muł' potrafić 
mimo, ił! poehłan!a mUiotty, tm p!'!erueść do ateller kaidą miej 
nuje w nieJ atmMfer1!! 8kępstwa !IeOwaU Itft tun .· z!emskJeJ, 
Ca..Ji szereg wydliałów przygoto !mienić natUrę. zmieniając 'jej 
wuJe decydującą chwilę zdjęcla. barwy w celu uzyskania nowe: 
Najbardziej Interesuje wydział --==~=========== 
"ideI", rzueający dute 'włalła Rn_rYGIÓW_ 
tta dzłeJ~ zwykłego eD~11IDIL 

,Idee .... pozostaJl\ee 'POza Ol 

brębem. wjdzia.łu., nie ZfilljduA 
dostępu do wytwórni. nękorl~, 
zwracnne q autorom Ile. 
lDaJomlcnła slę • I~h trriel .. 
1rierownit:y .. fabryki ' iluzji" q 
zdania, te tWOTzenie ,.,idei·· na· 
lezy wyłąeznie do odn~. 
wydziału. Pracownicy ~o u~ 

kładaj, scenariusze; ta okoti.ez
ność tłumaczy nIezwykle nlskł 
poziom filmowego libretta, Je
g., bezdusznoU. 

Specjalny wydział leldury 
ezyta. w ciągu roku do 25 ty
sięcy powi~Acl ł robi z nłell 
skróty, kt6re wędrują do ar
chiWUM WYtwórni, skąd czer
pane Slt .. idee" w miarę polrze
by. Filmy Iworz" sI~ nie po
dlu~ treśe1 danej powidei, lecs 
podluf( skról:t. zrobionego w 
wydziale "Idcl". Stąd staje się 
zrozumiałym zniekształcenie 

najbardziej nawet znanych 11'" 

twor6w. a zwłaszcza ich du .. .f 
chowej I intelektualnej strony. 

którą na balu-mody obwo!ano w tJeh 
dniach w stolicy królowę mody. 

. Inau.1!uracja sezonu 

Czterdzieści lał mija od cbwl 
,li, .gdy. nieznany nikomu emi· 
grant z dalekich kresów moIiar
cnH aumo - węgierskiej :zało

żył wytwórnię fillmową "Para-
mount". -

Był to 88" rok ubiegłego stu
lecia, gdy l6-letni chłopiec, 

ADOLG ZUCKOR, opUścił ro
dzi.nIU\ węgierską wieś Riese i 
udał si-ę do AJlłeryki w poszu
kiwwJu 5Zc2:~ścia i'H dolarów. 
Był słerątą, a Ll"Cwnł oddali go 
nl! .n~ukę do sklepu koIonialnec 

go, Il)Ii.eli· bowiem zamiar '9."Y~ 

thO'wać go -na diielnego kup
ca. Ale 7.a.n1!ast zważać na wska 
zówki sv.1~go s.zer~ wolał A
doli ~p~dzać CZM na marze
niach. do których -pobudzała go 
pofa.Jenma ,.lektura powieści o 
dalekich krajach ł awanhirnł
eąch prźygodacb. Szef nie był 
'z niego zadowolony. 

- Z le;;o chłopca nie h~dzie 
nigdy dobry kupiec - oświad

czył krewnym Adolfa. - Niech 
wiQe ler.icj uczy się w szkole. 
Obmżony chłopiec powziął a

wanturnicze poslan:-,.,."Vicnie. Po
stanowU udąć się da Ameryki ł 
zos!ać... m!Uonerem. 

Z trudem udało mu si.ę wydo 
"tać od krewnych pleniądze na 
podrót. Ale jut podczas podró. 
ży wykazał młody emIgrant, że 
posiada jednak - wbrew zape
wnieniom owego właściciela 

sklepu - pewną dozę zmysłu 
kupieckiego. Podl'óżnwał ·miano 

. wie:e, jako łmchc:k· olU'ętowy i 
w ten sposób zaoszczędził sobie 
koszta p:zejazdu statkiem. 

Na ląd amerykański w5tąpił 
z krupitałem czterdziestu tlola
rów. Po pierwszych miesią
('ach pobytu w Ameryce zdawa 
ło. się już jednak, że Adolf 
Zllicko:" bGdzie musiał zrezygno 
wać z kariery milionera. Mu
siał Slię zodoowoHć karierą prak 
łykanta w warsztae:e. Podczas 
bezsennych nocy uczył się j~zy
kaangiclskie;o i awansował w 
międzyczasie na chłopca na JY-ł 
6yl1d. Zarabiał wówczas cztery 
dolary tygodniowo. !lo roku był 

omoenlldem Imcharza w re
.muracjl w Chicago. Czas pTa~ 

cy: czternaście godzin na <10-
.,ę przy pensji osiem dolaróW 
tygodIni.owo. Adolf Zucker mu
siał atwierd.zić, e droga do sta
nia się milionerem jest () wiele 
łrudnJ·ejsza i moz(llniejsza. n:ż 
to sobie' wyobrażają młodzi 
chł(),~v z wr:giersk:ch wi,osf'k. 

Ale rok 1890 staje się dl:! nie 
go przełomo\V~. Poznał miano
wicie pew!:i:go wr:gra, który wę 
drował pll Ameryce ze swoim 
muzeum osobliwości. Adolf do
stał posadę u niego, a po pe
wnym czas:.e sŁał się wspól!n.i
k;~m lego przed~>l,biorstwa. 

W tym to czasfe rozpoczql 

Gdy doltonano Joł wyboru 
"idei·', zaczyna się Jej IIwlato
wa re!dama. Zaskga się zdani .. 
agent6w ""ytwórn-i we' WS7yst
kich krajach i następuje odpo-. 
wiedni'l zmiana scenariusza, 
której dokonuje sp~jalny wy
dział. j łoże się w ten sposóll 
zdarzyć. że zdanie pracownI.. 
ków którejś z agentur mote 
zmlenlć tre§ć "Dou Juana", lub 
,,Fausta". Czasami wytwór:nia 
ogłasza konkurs - scenariuszy: 
wiedząc 'Z góry. jaki będzie wy~ 
nik. Jak bowiem jut nadmie-. 
111ono, wytwórnia nie korzysta 
'z "id,eiCl

, nie sfabrykowanych 
lw jej wydziale scenariu.uJ'. Gza 

"., oper •• "Metropolitaio" ." -No.w,.mJorkll gromadlł najbogatlze amerykanki ' • najkolztowniejszych kleJ!loladł 
1 clJatea. DUJ- li, .cliaIDeIlto~ DrllDiera". 

noWy wynalazek ·kmematogra. 
fil sw.ój zwyei~ski pochód. A
'doIf Zucker b~ł jednYlJl z pier
wszych; którzy dostrzegli ol
brzymie możliwości rozwojowCII 

. mmu. Z poezątku ograniczył 

się do pllkazywanl~ .. eh~tnym 
za opla~ą 10 centów żywych 0-

brazów. AI~ po~em zaczął sam 
je produkować. Pewnego dnia 
ujrzała puhiiczIiość wieIQe fra
pującą historię, . na ' którą złe). 

iyłosię ograbienńe pocUig( 
przez ba.1J.dytów, strzelająet. 

bandyci, dzielni policjanci i fa.4 
De rekwizyty, które' z 'czasenl 
rozwilIl~ły' się w . . Sen~yjhe fU", 
my z Tom Mixem, czy ltarrynf 
Poolem • . Akcja -=tego ' ,nUnu ':'1 
pi.erwszego· 'seh~lieYJneli(j -. fIlmU 
- koiiczyła . .sIę 'Pbca1~litkl( ID 
ślicznej c6rkl' zawiadow~'~ fila· 
cjl z dz1eln~,n szeryfeitł~'W ten 
sposób narodził się happy. 
end, a Adolf Zuckor rO'zpocz:tł 
$wą bu ie.cznl -ktlrl.ere. J) 

Z bczprzykl'adną encr~ią 
wz.:ął się Zuckor do prs,cy w tej 
nowej branży. Zn.czął"starać folę 

o wybitnych aktorów teatral
nych dO' swoich filmów. N.}\yo
jorscy dyrektorowie tei1l~\'t'}w 

v:yśmLali go. Ale gd'~. Znckor 
za 3g.0aO dolarów zapewnił ~q •. 
bie "'sp:'ilpracę wt.elkleJ Sar1 
nern~ardt, stracili ochotę do 
śmiechu. Sądzili jedrn:ak, że lui· 
dera Zuckora skończy się bar· 
dzo szybkO'. Ale ·Zti.ckor ·tryum.
fował wbrew wszystldtńt J)l·l.ewi: 
dywaniam. PO' tryąmfie ohr.lzlI 
"Monte Christo" nastąpił'l ra-, 
la seria filmów, które spotkałY, 
się z ogólnym zachwytem Mi-

t 

liony dolarów iac;ic;.ły. 'w:P~ wat! 
ao kasy " młO'dego 'Przed~I~b~r.; 
ey. Ił sumy, kłór~ in",'estcwNUi 
.w nowej gałęzi przem'yła. PI'(1 
prawiały o zawrót głowy. Z 
dawnej atrnkejl jarni~' :mł'j 
wyrósł Ql!Jrzy.."i prz~m'y&'. a 
pion:.er jego" Adolf :Zn.ckor, słał 
si.ę . władcą r' ~eBtnyc.tl'1 ekr·a-
nów. ~.I· 

Rok 1929 i załamanie si~ 
'wiatowej konjuuktury zagrozi 
lo poważD1:e przeds:Qbi·orstwu 
Zuckora. 1\11al o'n już wówczas 
57 lat, ale , pełen był jcszczo e
nergii i optymizmu. Udało mu 
się tet uchronić swe przedsi~
Morstwa przed skutkami kry
lIysu i zachować dla slebie ~7.()

łową pozycję w trzecim z koJ.e1 
- jeśli chodzi o wiclkość ..... 
'łuemxśJ.e Ameryki.' 



'10 * 
W' 

ChwilamI śni ere 
Uduszone kot, Irzy- ~ 
,wrócone _do i,era 
W~ ·:. P~ie.tsbur.gu odbył' się 

"Y{~ngfes'<" :tra.nsfuzjjj' krwi«, na 
kt~rY~l ' reierowano ciekawe 
próby przywrrucania do życia 

kvŁó\v, ac,konane w laborato
l'iu:m woJskowej akademii me. 
dycżinej . p~ k1:oerqnkiem prof. 
Papowa. , 

EksJEr,ment . Draf. 
PODIWa 

Koty u.śmi,erca~lo przez udu· 
szenie w celu absolutnego 
wsthymani.a (Ulllkejn se.I ca ID or
ganów oddechowych. Przywra
caril'1e do życia qdbywało si,ę za 
poinocą sztucznego oddychania, 
wstrzykl~w3Jllia adrooalimy w 
tk:fuk'ę sercową i masażu mię· 
5ma sercowego. Z, 30 kotów 
przywrócono do życia 15. Te
dnego z "wszekrze5z01Il~'ch" po
kazam.o członkom zjazdu. Kot 
b3-\\rił S.:lę w sali posiJed~eń, n.rle 
zdJfa:dzając żadnych menormal
nyeh objawów. Na reSliO'e ko
tów, orzywrócooyeh do życia, 
"chwilowa śm:ilerć" pozostaW'Ji. 
la rii,ezatarte ślady: różne odcin 
Id -mózgu m mlecz~ z,ostały wy
klucz.ooe z funkcji n'eTwowego 
sY~Jemu. Jeden kot oślepł, hl'IlY 
stracił swobodę ruchów. Gdy 
prófesor ~ow zakładał mu 
ła.p'1,vę za ucho - koł trwał ~ 
tej \P~~ycjt. dop6k1il go z niej 
niJe'- Z'WóIMoolO. 

N"r.,. 1"1 dłute) nil 
;, ,. serce 
Prof. Popow tłumaczyl te za 

burzenia funkcji systemu ner
wowego w nast~pują.cy spo.sób: 
"ChW1'~'owa śmierć" nfle pozosta
wia śladów ,jedynie wtedy, gdy 
seroe . prteslaJe bić najwyżej 
'ta przeciąg 6 minut, a oddech 
ulega przerwre nie dłużc-j, jak 
na 16 minut. Dłuższe trwan:"e 
"chwi,lowej śmflerci" powoduJe 
mtialJly w. tkank.ach nf'rw~
tvych i zanilk pewnych funkcji. 

T.m;,umy te poz'osta ią 00 orlV
lVr6c,eni,u zwi,erzęci.a do łyoh. 

Ekscperymenty profesOTa Po 
powa potwierdzają w , ten srpo
stSb hipot€zę, że system nerwo 
wy zachowuje na kil1t3 minut 
dłuże.i objawy łycia, n,':f serce 
i oddech'. , p('Ipilw . ,i-edne-go koła 

trzy raz~ llśini,ercał .; przywra
caJ do żyda, wstrzvml1jąc za 
każdvm raz,em funkcje serca 
na t' - '2 ·minuty. Pomimo to 
kot pOZOstał zuDełnic normal, 
nym. 

Wskr%ps1:a'!'~p. Ir",llt"14 
DO!b2W~OIiJ'C~ !frwi 

, - , 

Oruga ser11a eksrH'r.vmc.lf~~ 
profesora .Popowa pnl<'C::',ła na 
transfuzji J\rwi do ŻYł Iw.i,,
:-ząt, uprz!,drłio zupelnie jej 110 
lll~w"().nyeh. 

Dziewiętnastu kotom. w~-
pUSZCZOlIlO ' krew do n-';tal ::.ej 
kropb:,. Rozum1e SI)ę, że sel"( ' 11 

w tym wyuadku orzestało funk 
cjoonować. ' Po, k,'llku m1nuta~h 
wlewano. do żył krew . inny~h 
lwtów i maso\',ano seree. Pod
dane traI".sfuzji koty powoB 
wtaca.ły do iyc!a. O!,a:iu!o S1"P.. 
że . pr'z.vwrćceJ'1:·e do ivc:a mo
i1~twe je ... t Jedynie wl!'dy, f!d" 
transfuzii d o~; o.I"1.no nic pM· 
n!ej. nl'li po t1~łvwi~ ", O1mut 
od chwU,b wykrwawienia. 

aJ. 
_. 

;r aliza moczu 
>Kiecf; c ~y~tępuje w tej wyd.zielinie białko, 

OdJczytywanie analizy moczu 
nie jest rzeczą prostą i dlatego 
nl,c powim.ni się zabierać do te
go w pierwszym rzędzie laicy. 
Rozumie si'ę, że ocena rozblo" 
ru ' ~oczu czlowieka zdrowe~o 
ni.e nastręeza najmndejszych tru 
d.ności ze względu na brak skla 
dników - patologicznych, ale 
lam, gdzie składniki te są o
hecne, wyciąganie wniosków re 
alinych nie jest rzeczą łatwą. 

Na co naleiy zwracać uwagę 
przy odczytywaniu analizy mo-
ezu 

Latcy IHo zwracają często u
wagi na rzeczy istotne, a nlepo 
koi łch zawsze,- obecność blal 
ka, czy leukocytów, względnie 

osadów, chociai nie utają s;.o. 

Me sprawy z kh js.l1oty i ma-

moczu u ludz.i po wielkich wy
siłkach fizycznych, u sportow
ców, po zimnej kąpieli, u ko
bIet ciężarnych, albo w okresie 
menstruacji, u osób cierpią

cych na zaparcie i t. d. Biatko
mocz ten Jednak ni,e jest stały 
i szybko przemija. Jeżeli zaś 

bLałkomocz jest zależny od 
czynników chorobowyc", ole 
można go zawsze utożsamiać z 
zapaleniem nerek. Może on tak 
że występowac przy zapalenau 
miedlIlkzek nerkowych, wzglę

dnJe pęcherza. Może on być tak 
że ' wYł'azem obeenośei kamieni. 
uowotworów, czy też innego 
schorzenia. Jakiego by nie był 
pochodzenia. stopień zawarto
ści białka nie mówi nam o cięż 
kości schorzenia nerek. 

czenia. W1ę.ksze ilości białka w mo-
Kiedy występuje w moczu cro przy angin!e, grypie, czy 

BIALKO? zapaleniu płuc, jako wyraz ta-

i . ksycznego uszkodzem:a nerek . B alko w moczu Ole ,zaws7.e 
§wiadczy o chorollie nerek. Mo przez jady bakteryJne, ust,pują 
. • l'ć u zupel ' zazwyczaj szybko i bez ~ladu zemy Je zna ez w mocz . 

po zwalczenńu czynmka zakaź, 
nie przypadkowo; taił. samo. 
jak moźna znaleM w moczu 
cukier w warunkach fizjologirz 
nych po spożyciu mększej ilo
ści cukrów (węglowodanów), 
czy wimogron. Analog:lCwie do 
tego można wykryć bio~!ko w 

notatnik łe~:rzJ 
Nie da Ilę zaprzecz'yć, że nadmier

ne użycle herbaty zakłóca funkcje ser 
u, powoduje zW1lpnlenle wszelkich na 
czyli kwrlonośnycb, potę:;u!e spleen I 
astmę plcrslową. (Gelineau) 

Chory cierpi nie z powodu cb!)ro
by poszczególnych o;,~anuw, letz z po 
wodu odczuwania Ich bolesnoścl. 

(GUASSl\IANN) 

* Nie ma ' lekarza, który pra.,anąlby 

wldzle~ zdrowymi swych własnych 
przyjaciół, ani żo:nierza. który wl· 
dzlalby cbętnie ojczyznę zawsze bez
pieczną· 

(FILEl'IlON) 

* Spolwjny sen Jest najlepszym le
karstwem dla chorego. 

(KOOLl\IANN) 

* Wiadomo, że cla:o wtedy Jcst eho· 
re, gdy je czu;emy. 

(AUGUST BIEU) 

* Jellyn!e dohry psycholog moie b)'6 
,dobrym lekarzem. 

(BOFMEISmR) 
Lekarz apeluje do Boga ~ ostatniej 

Instancji, partacz jut w pierwszeJ. 

* Lenistwo, blpokryzja 1 ~l'I!gljne podda 
nie uciekaJą się również do Boga, 
lecz jakże różnymi drogam! I na za
sadzie różnych uprawnień. 

(SONDEREGGER) 

* Snmiermy Icknrz, zan!m prze;tlsze 
c::or:'I:I:J I:!:,:ns:wo, w:n!rn z:;ada~ do 
k.!:l:ln:e n:ely:ko chorobę, lecz rów
nież sp os ub tycia l>ńcjenta l budowę 
jego organizmu. 

(CYCERO) 

nego, podczas gdy w bardro 
ciGżkiej chOTobie nerek, grożą

cej w każdej chwili katastrofą. 

możemy znaleźć iJo.ści zna~m.je 

mniejsze. Jednakże w chorobIe 
nerek, zwanej nerczycą, lloś~ 

białl.a mcże dojść rlo 5 - 10 
- 15, a nawet kilI.udz:csłc:ciu 
promile i to jut nje jest bez 
znaczenia. Dlalego przy ocenie 
obecności białka w moczu nale 
iy takle zwrócić uwag:: na in
ne towarzyszące mu składniki. 

To samo, co było wyżej po
wiedZIkme, można leż w pewnej 
mierze odnieść uo 

WAŁECZKÓW. 
Wałecz.ki bywają szldi.sle, zinr
nWsle i wl\),sko\\,:lJLe ,w zależno

&ci od s~Gpllia t,-. yl'\a:u:cuiu lon
nal1r..ów n~l':wwych. Pierwsze 
z nich wskazują na nieznacz,ne, 
powi·erzchowne uszkodw.nie ka
nalików. l.iarn:':s.te zaś, a zwła

szcza woskowU'~e, św1adc:ą już 

o daI.eko poswli~lych zmianach 
z .... yrodnLcnlowych. 

IillI::W 
w moczu mcże pochodz.:(; l róż 

UYCil ooc~n.!\.ow drug moczo
wych. Obecność jej może zale
żeć od wielu przyczyn, jak sla 
ny zapalne, l;.umic~ oowoh,-o
ry ł t. d. Ilość kn. inek czerwo
nych, czyli erylrocylow. ma 
noogó~ muie Zlluczenie, chyba 
że mamy do czyD.1en.ia z gwał
townym krwiomoczem, który 
może doprowat.l.zić do anemii 
wskutek wykrwienia 

Ciałka białe krwi, czyli 
LEUKOt;Y'ł'Y 

wystGPują we wS.lYlioUUlCh pra
wIe sCllOczeniach dróg moczo
wych, a "wtaszcza lam, g<1o:te 
m~lily do czyruenia z ropie
l1:em. W zapal enJ u ru:eWll
czek nerkowych całe pC'le W1-

dzenia mikroskopu bywa usia-

krew, cukier 
. 
I osad 

ne leukocytami pojedyilczymi, 
albo w skupieniach. 

Obecność w moczu 
CUKRU, ACETONU I KWASU 

ACETOOCTOWEGO 
świadczy bezsprzecznie o 
krzycy. 

INDYKAN 
711ajduje 's': W moczu normal
nym w ilo§ciadl minimalnych. 
Wzm()lźona ilość .jego wystE:puje 
albo przy nadmiernym odży

wianiu mięsem, albo przy nad
miernych procesach gnIlnych 
w jenach, dło też !a!;o wyraz 
t!~)1)śledronej r,zynn,pścl VJa~ro

by. 
JrROBILINA 

równ1eż znaiduj,e się w warum
ka-ch normalnych w Hości,ach 

m:Itl,lmalnych. \V zmożolJ1ą J.eJ 
Hość stw:'erdzamy przy Mlła~z
ce pne":orlzen!a '\':-~~ro~o~'ep,o, 

al~)o przy zćł'nc~ec I:.cmn):tycz
n e!., pows!are.i ",sIm~e~, rUZ!)fł

du czerwonyc!J hrv:ineJ,. 

Po za tymi s!\laoo.!,hmi pa
tolo~i.cznymi. boląclką wip.lu 
pacjentów jest obecność w mo
czu 

OSł.D~W._ 
, NajczęścieJ spoty!ta ' się osady 
z moclru!l6w. rosrortm6w IUh 
sxcxawi:lh."l6w. Obfi,t.e ()~dy pod 
nos.7.ą r7:ecz .hsnn ekż:t.T właści 
wy moczu. nlat('~o ,.chorzy" ci, 
Jeśli slan r:·~ólny r.a In pozwa
In, powinni olf.'co!c::-:ać spo':y
wan:e po~:nrmów b!r.lt.ov:yeh 
i wprowadzać dOi org!ln1lmU 
wi :-cC'j p ł~'n Ó -',', by '\':-yr.łu!:nć 

O!C!!l~~O d:,c";1 nC~Z;9~oI·C wię-
kS:l:ym s!rt:m:~n:cD1. 

Jcżeli zwrócić jed.nocze&:-ti.e 
uw.a~z na O(kl~ll m oc:m, rr.o-
żn.:t 7_:mważyć, żt> l:t3cz:my 'f.":y 
r-::l{~a.~ą w ~ar=u [",-:::~nym. fo!>-

na'i::,nnvm 
nywa n:m rówmez tytoń w 

postaci wypahm'a fajki, ' lub 
Cy~~lra i allwid w postael 
s,,:~,lan'd ph .... a, IlE:> kiel:szka wi 
na Nalcży Jed)ll:e strzcl, "'ę 
przebran;a m:ary. 

ILudz.:e. którzy deżo my<;lą i 
komMnuj.q, zasyp:,ajq pr~dzej, 
k"lncenlnt,iąe tJ',yu.'W · n:l j:.ikicj4 
funkcji 'zinysło""ej, aby -.1ripO' 
mnic:?, o na tf(~tn);ch myślarh', 

";l. na proc!'ullrze f'rl:ly"'h(lnh, 
t:czqc ,..-d0::,~ly i wyde~hy, lub 
rr?:ystr'i~"'Hil'C :<>łuc', dl) i:1 1(if.
W: ~ ró,,"r.om:crne;,o, n:r.zbYł 
głośne~~ S":UI'111, ja.k \")r,an:e 
7.C<:{:1Ta. Nk!dórzy zasYl):a.ią prę 
d:"ei, recyll~:~'C , ..... myśI.i .ink:~ n
h .. -ór, nn:3!ad!l :qc brz~c?'I'Tlie 
p!>zczćł, S:'C'lF:\.n:e .. trum'yka_ 
r::,~1:!n' I' desz('zu 

!;w~~~~':~ 'i IWT)no7.~ r:1Zpf1r7q· 
elza'1 illnyr:1i tro.c,~;a:ni, "-;,fO
":a c.! z:\ '~c;mli 5~n. Po!c;::! ':} Cle 

r1. wy:,c'n,-,--!,"1"l1 sz('rq~u rn
('~'Ó''' , r.::lf;l".t!l '~~yC'l isl()~ne 
run~,cee (r"an:zmu. Prn~!1Ilcy 
1\1';:1:'::6, u!;łac,a S:Q w~';ronn'e. 
r-:r.,t ~ rn::! z".(;!\,n:\ PO\yo!j I ~łę 

ror::~y - \V ~:>~=u o cC:~zyn:e b,:~;o f'~'rlyc'!l:'!~ . f'odqas ",de-
~ns~rl.a,"lyI!l, hó c=>oh:nym, a c'~u oty;:·era powoli o"z~' i r';w
szez:lwinny - hez rćżn:{'y na ,,'ri T'lo· .... ·oli 7nmy~{a je pocczaoS 

\",·ydec~m. Prr.~~f!ura · ta koilCZY 
s.:~ z";ykle za5.n:~·c: ·cm. 

odt::-:y:t rn:J~2:u. S!)coS':rzcZcn:a te 
n :·e S'q bez ::n~cze.n':.a. Płynq z 
n :ch bowi,em \'Vssa~a d:ete-
tyczne. 

nr. Z. S. 

rnzon:rOWTE 
- Powiedz mi. dziadziu. co tp s. 

"przodkowie"? 
- Naprzyklad ja j twój ojciec to są 

twoi przodkowie. 
- l I tego ludzie są dumni?.., 

H~!ijtłiJ ~n hirJIł] 
dl ~ Z\lli~~ząt 

W l,!;ISku wyil:!oo ks!ą;;kę kucha .. -
' s!tq dla z,,-:erz:}l, u'oi:>nq przez klll.g 

EOO!O:!ów. Auforty ws!tazu!ą na Is:nle 
nla o~rotlćw z:ml:J;!lczny'cb we wszyst 
J.lcb w;:;'tszycll m;as!ac:l. Llcz::a Icb 
zwl~!tsza s!ę z (t:lii/y::'! rok!cm,- tak, 
ł.e od:!ztm'a 'S!ę juf brn!, wysz!wlonc.1 
.lui!Jy dll plclC;~:1cw:mla zw:etząt. 

skulk:et:1 czc~o panuje wśrud tvch 
łJS~D:n!c!J w!e!l,a ś9:er~c:n()ść. 

Nowy jadlospis ma na celu u!:l!wie 
nie zadania dyrekc10m I persnnebwi 
IwIerzyliww. Zawlcra ws!(azówki, jak 
odiywl~t'! wszystkIe znane ga~un!d 

zwlerzqt. Dla kaide;:o l: nlcb u:(lżn, 

DO jadłospis I sposób przyrz~dz:m:a je 
dzcnla. Niektóre "potrawy" są bardzv 
skom;:likowanc I drog!e. 

Jednemu gnlunltOwl ' fua:p nalci1 da 
wat'! 'r!.iane I:śt:e, 'In!temu, ojlraCll 
orz~c!l(IW I bannnaw, ry'.:y. rozmaicie, 
rrzyrzlldzone. Niezwylde skor.1l1l:kp

'tany jest jad!os;Jis jaJloilskich mai · 
peczek. Sk:ada się z mandarynek, go
towaneJ rzepy, kartofli, ryiu, ciastek 
Ił. mleko l specjalnego bulion .. 



S-wiat wrażeń na fa'lach eteru 

W JAKI SPOSÓB ZJEDNAlEM~ "Eteryczna·· 
walka o kclonte z początkiem listopada Pol· 

powiele mOwlona 
skie Radio wprowadziło do 

Doniosła rGla krótkofalówek sw:ych . programów, jako ekspery 
- angiel,kich ment, nową formę audycji - po 

69 radioabon nt6ww 
Rząd angielski już przed. kilku wieść mówioną przez radio. Po· Pan Wladyslaw Kaczmarek, 

taty uznał doniosłe zn:,.czellie ra wieść . ta zatytułowana "Dni po- odznaczony I nagrodą w konkur 
dia dla ' imperialnej prvpagandy.· ws:ednie paIlstwa Kowalskkh" "ie radiowym na największą 
To też zbudowanu długofalową jest w~swej formie <-zymś pośred ilość - zjednanych abonentów, na 
stację nadawczą w Daventry. nim między felietonem liter~c · deslal do Polskiego Radia swoje 
ktora · miała stworzyć połączenie kim, a. słuchowiskiem i porusza uwagi i sposLrzeżenia nad pra .. 
radiowe z poszczególnymi domi- problematy, jaki.e nasuw.a samo cą radi-ofonizacji wsi 
riiami. Ta, naonczas największa życie w dn'i~ codziennym. "Jako prncownik samorządo 
europejska stacja okazała się jed Polskie Radio już dawniej na wy, kiero·l. any gromadtkim 
nak . za słaba i w -nikłej zaledwie dawało często pogad.mki i ou, . wspó~życiem od .kilk u lat rozpo 
części ' imperium mogła być sły- czyty na tema·t ~odzieltnych Zll' cząłem społeczną pracę n.a wsi. 
sza na. Hadiofoni .. angielska :mu gadnień - w powieści mówio- We wszystkich organi.:acjach, w 
siiiłlł za tym. StWLl"lyĆ -nową ' pla nej wykorzystane zostały rów· . których pracowałem, czyn:one 
cówkę, 'stację w Dr JiLwich, o si- nież te same codzienne sprawy, było wszyslkn, aby dać ludności 
Je 1'50 :k.i!owatów, która już od jednakże w głębszym, psycholo- troclię posiłku duch:nvcgo. W 
dwu·llll jest cZYJina. . gicznym ujęciu i w bardziej pre tym cetu organizowanóróżne 

,Ale . dopiero zastosowanie król cyzyjnej formie literackiej. imprezy kulturalno - oświato-
kofalow.ych nad~jn:ków pozwo- PowieŚĆ " 1:1Ówiona ukazuje się we, pogawędki, odczyty itp. Po 
liło ~rzeczywistllić, ~k . pr.zez w.programach radiowy~h raz na mocą tutaJ była prasa oraz ak
rżą l pożądane połączenie radio- łYdziell, we wtorek o godz. 17.00 tualne i ciekawe audycje radio
we -rlominiów z wyspami brytyj- Każdy z odcinków, choć stanowi we; które chętnie b~'ły słuchane. 
skiini: Krótkofalowa stacja na- ciąg dalszy treści. przedsta\~ia To zachęciło mnie do r;racy nad 
dawcza w Daventry przynosi im zamkniętą w sobie całość, wyczer rad;ofonizacją . wsi. Skorzystaw
~erium brytyjskiemu nieocenio· puiąc w powieściowym skrócie szy z okazji ogłoszonego przei 
ne korzyści. Okazało się, że · sta- .. jedno z zagadnień powszednich. .,PaI'lstwowe zakładv tele- i ra
cję tę słychać o każ jej p.orze Historia ta czytana jest przez d.jotechniczl~c" konk~rsu, za zgo 
dnia-na całej przestrzeni i w każ rÓŻne, ale stale te same głosy. dą zarządu - głównego gminy 
dym zakątk~ imrerium: od Indii Jeden głos reprezentuje autora, przystąpiłem do zjednywania no 
do Australii i K!Jnady. . poza tym stosowany jest dlalog, wych radioabonentów. 

nezuItaty tych a:udycji były który w radio ma swój specjał· Wyniki moje,i pracy, jak na 
najzupełniej nieoczł"kiwane. Ha- ny popis. tutejsze warunki, były imponu-
mowały one zobo;ętnienie domi- Autorką powie§ci mówionej Jące, zjednałem bowiem 69 abo 
niów wohec macierty. Zdołano jest znakomita pisarka polska nentów, za -Co otrzymałem z Pol
ustalić, te począv.-s:y od pewne Maria Kuncewiczowa. kt6rej .. kiego Radia I nagrodę, t. j. 200 
go ciasokresu wzrosła gwałtow ostrość i przenikliwość wejrze- zł. na książeczce oszczędnościo
nie ilość angielskich radioapara- nia w . szarzyznę życia wydoby- wej P. K. O. Zdawałoby się mo
tów. An~ielski minister pocz-ty wa rzeczy nie tylko ciekawe. ale że; że przy zaufaniu, jakim się 
stwierdził nawet wzrost kares- nawet nieznane i njezauważon~. . cIeszę wśród mie,.zkańców gmi-
por.dencji z domini;'w. Najlep- Poza tcmatami1 które mieli ny, nie będzie to trudna spra-
szym dowodem jeJn:lk były le już radiosłuchacze możność usly wa, a jednak osiągaięcie dodat
sętki tysięcy listów, które angiel /)zeć - w najbliższej przyszło- nich wyników wymagało trochę 
skie radio zaczęło otrzymywać z ści porusz-one zostaną sprawy, w wysiłku. 
zar.lorskich posiadłości. Pun- których wyżywamy się codzien- ·· 
Idem zwrotnym stał. się mowa nie. a więc: mieszkanie. współ- Jeden z gospodarzy na-moją 
t:marłego króla Jerzego V pod- życie z sąsiadami, ,.pani młod- .propozycję nabycia aparatu ra
czas Boż~go Narodzenia w 1934 sza" i .. pani starsza". służąca diowego powiada: 

k k t • ·l ·t ,- - Dobrze, panie, ale ile to ko-ro u, prze azana pr .:.ez S aCJę l p., l p. 
krótkofalową. Zaczęttl tworzyć Jak tego rodzaju kopia tycio sztuje i kto mi to założy? 

ne dołączają instrukcję, która Było nawet i tak, ze jakby w 
jest tak dokładna, że z załoze- wyścigu, w pewnej nieduźej- wio
niem każdy może . sobie z ł~two' ~ce przybyło aż 15 nowych ra
ścią poradzić. . dioabone-nt6w. Zamówione apa 
Żona reflektanta oświad~za raty urząd pocztGwy sprowadzał 

· natomiast kate.gorycznie., że ra- seriami po kilka Ńiektórzy z go 
dia nie chce, a re 2 zł "85 gr. ·mie spoclarzy zwracali się io mnie· z _.c 

sięcznie · na zapłacenie raty . za prośbą o pomoc jlrzy tainstalo.
radio, 'ohróci ·na sól, mydło, czy wa.niu. Kaźdorazowe zainstało
na co innego. W odpowiedzi wy wanie aparatu było witane ,za-

· jaśniam, iż do teJ soli, nafty czy wsze z entuzjazmem. Dzieci, nie 
· mydła, potrzebne jest w. domu mówiąc .iuż o starszych, wydzie 
r.oś takiego, co każdego intereso rały s{)bie ~łuchawk,i z ręki. .~ . 

· wać powinno, a radio oprócz au tak, ' pierwszy rozu,mnie.iszy ' go
dycji rozrywkowych daje dużo spcdarz ze wsi pocią~nął za so· 
wiaclomości gospodarczych, a bą kilku innych, ' kł1rzy już sa
przy tym i wiadom0ści ze świa- mi zgłaszali się z prośbą o ąpa
ta, ho dziennik prąsowy jest kil raty. Odwiedził mnie naw.et ta· 
ka razy dziennie. Radio to szko- ki· am'ltor, który mi się zwierzał, 

' ła, teatr, kino ' - ' cytuję dalej. że radio to doskonały wymysł, _ 
- Ladnie pan mr1~vi, ale gdy- tylko niepotrzebnie bezustannie . 

by mój sLary nie pił wódki i nie ~ada, gra i śT)iewa, r.o l żona. się 
palił papierosów, to może zgo- obawia, by wi'Osną kurczęta - w 
~iłabym się na to. jajkach się nie pogłuszyły. ' 

Z.apew~iam ~ospodynię, że _ Jak to? Bezustannie gra' 
mąz, ma.!ąc radl~ w d?mu, na- . _ zapytuję. 
pewno me będZIe mIał czasu .. 
pĆljśĆ na wódkę, a gosT)odar7., . - Tak . .Je~t,. pame. ,~tym r-a.. 
który jakoś łatwiej zapalił się do dJem to Jakles "fokus . . 
radia. przyrzeka, że wódki pić Po sprawdzeniu . przezemnie 
nie będzie. Dzięki temu uzyska- dość starannie zainstalowan~go 
lem zamówienie na radioodbior aparatu zauważyłem źłe połącze 
nik. nie anteny w odgromniku. · Po 

Dalej już praca moja potoczy usunięciu błędu zniknął "fokus" 
la się łatwiej. Jeden gospodarz i aparat funkcjonował jaknale, . 
powiada: ży. Na jednym z ·zebrań sołly-

- A niech tam pan pogada z sów wypytywałem, jak im się 
moją żoną, bo wi,e pan już, jak 'radio podoba. Oświadczyli .,mI. 
to jest z kobietami. że bardzo, bo od aparatu od'ch~ 

Drugi mówi: dzj ezło\Viekbar~iej uświado-
- Doskonale! Na taką okazję -miony, a czasem to tak, jakb" 

czekałem od dawna, tylko czy pojechał do teatru , do Warsza. 
· będę umiał założyć to radio. wy, czy też nadobrSl zabawę • 

Po objaśnieniach, .jakich mu ·muzyką. 
>udzieliłem, również podpisał za
mówienie. W krótkim czasie uzy 
'f;kałem 8 radi<oabunentów i to 
już było najlepszą zachętą dla 
następnych. .. 
. - J e7.eli sąsiad mógł sobie po
zwolić na radio, to i ja proszę o 
takie samo. 

lak więc . ,,'idać ·-z tego, ~radł., 
to już dzisiaj . nie ' luksus -: te 
rzecz pożądana, a w państwie 
kulturalnym to konieczny , PQsi~ 
'lek ducho\yy, w tym _ szarym, et 
dziennym życiu kę.żdego człow: 
ka". 

sp~cjalny program dla t. zw. im- wa przypada do upodobali współ - Tylko 29 zł., a kwestia za
perialnego radia, programy o ·lre czesnego człowieka świadczyć instalowania to . drobiazg. Prze
'Ci z życia codziennego: przepi- może fakt, że taki sam ekspery_cież do kaźdego kompletu od
sy kucharskie dla gospodyń do- ment _ powieści mówionej i na biornika zakłady radiolechnicz-

~~~~nki o ~~k~ ~~me~~~su~~~~ I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~n ••••• ~~~.~~~~~~~~~~~.~ 
I dominia przystusowiłły się do Ameryka w "Historii państwa 
tego programu. Jednak ni.! po- O'Nell". Audycje te r-ozpoczęły 
dobały się le propagandowe zdo- się prawie w tym samym czasie 
bycze niemieckim placówkom co i audycje Po!sldego Radia, a 
pr°(lagandy kolonialnej. Krótko- państwo O'Nell stali się popular 
falowa stacja nadawcza w Zee- ną i bliską radiosłuchaczom pa 
sen rtadaje już 00 roku, codzien- rą na terenie Ameryki. 
ne ·audycje propagandowe w ję
zyku angIelskim, .przeznaczone 0 powodzeniu powip.ś('i mó
wyłącznie dla angielskich kolo- wionej wśród polskiego audyto
nji. Audycje te ' posiadają treść rluin radiowego świadczą ' liczne 
nietylko polityczną, ale przede- listy, w których słuchacle, poza 
wszystkim gospodarczą. Propa- podziękowaniami za tego rodza
gują one zwrócenie Niemcom ju audycje dopytują . się o. naj
kolonii, szerzą . nastruj~ antyfran . drobniejsze szczegóły w życiu 
cuskie. Ponieważ znaczenie pro państwa Kowalskich, intere~~ją~ 
pagandowe tych audycji niemiec się bohaterami, jak swymi 50-
kich było dość duże, postanowio bowtórami. Listy te ~wiadczą 
:uo wybudować w Daventry dwie najlepiej jak bHską jest życiu ra 
n'owe, angielskie stacje krótkofa diowa powieść mówiona. 
łowe. Będą one gotJwe w mar- Oto fragment jednego z listów 
en 1937 roku i swą codzienną radio~łuchaczy: "Do tej chwili 
stałą pracę rozpoczną w dniu wszystko w pani powieści zga' 
koronacji nowego króla t. j. w dża się. Chcemy tylko uprzejmie 
l~a.iu. Koronacja i mowa króla zapytać, czy państwo Kowalscy 
będzie pierwszą audycją nadaną mieli długi i czy duże i co osła
przez . te nowe stacje. Ciekawą lecznie-stało się dłu~ami państwa 
jest rzeczą, że największy wpływ K.owalskich (przecież je mUSf.ą 
wywierają niemieckie audycje mieć)? Ciekawi jesteśmy czy dal 
propagandowe 'w Afryce Pułud· l\7.e dzieje uda się pani zilustro
niowej i K~nadzie. fso ' . wać równie trafnie jak obec'1e?" 

.Słuchowiska Dolskie zagranica 
ZainteresQwanie si~ twórczo

ścią polską i artystami polski
mi zatacza coraz szersze kręgi 
w świecie. radiofonii zagranicz. 
nej. Po sukcesach w Berlinie, 
Pradze i Brukseli słuchowiska 
"Miasto Santa Cruz" Moraw
skiej i po wystawieniu w Kairze 
oraz wprowadzeniu do progra
mu Pragi "Dwuch okien na pil}-

tym piętrze" l. Deho<!lówny, rów 
nież Węgry, Szwajcaria i Hola:t 
dia zwócHy się do Polskiego Ra
dia z ' prośbą o nadesłanie pol
skkh scenariuszy słuchowisko' 
wych. 

Zanotujemy pouadto, że w ro 
ku ub. same rozgłośnie czeskie 
zrealizowały p'okaźną liczbę 
ośmiu polskich słuchowisk. 

. ;\' '.: -

} . 
l. "Latający orzeł" . Nowy pociąg o linii aerodynamicznej, wprowadzony ria 
jednej z magistrali kolejowych w Anglii. - 2. Elektryczne autobusy zapro
wadzono ostatnio tytułem próby w Rzymie. - 3. W Suresnes, we wzoro
wym przedszkolu dziatwa w wolnych chwilach od zajęć uczy się ' praktyq
nych robót. Oto na zdjędu widzimy dwoje dzieci z zapałem pracujących 

przy war4iztacie tkackim. 
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i 'lEi C, DZIESTOLETNIA ~I'~~!~i l~~~~~z~r~ 
,. dziwić się . nie rozumieć, te pa 
~ 1'i1fl7C, J'eśli J'cst m", dTa, wy_ ciat ~ ... ·niy trochę ' w.i~cej, nii · mniejs"l!ymi pud.rami nit przed.. , §II" ' lU musI "znowu' mIce n-owy 
§I!!I ,dądać pru>śliez.nLei lak, że ni- przed kilku laty, lo zduje sobie Taty. Dysltrclnie farbuje swoje kapelusz. Dla kobiety kapelusz 
§II komu na myśl nie wpadnie po- ~ t('~o ~p.ra,vę, że jej w tym do ,,:łosy, szczotkuje je często i wy. 
~ ,,'iedzieć: "Powinna pani jll by twarzy: Ale zwraca uwagę na biera bardzo skromne fryzury. ma zupetni.e in.ne znaczenie, 
~ łlł widzieć dziesi.~Ć lal lf'lllU". swą . wagę ' i od czasu 40 czasu n~ce swoje pielęgnuje bardzo nii dla mężt:zvznv. Jest on czę 
~ Prrelmlcza ona z łatwością tak orzeprowadza ji-.(Ien ' dzieli d1t'- starannie - w.ic przcd-et. ze ścią jd twarzy, jej uzuDełnie
§II trud-ny i n;.cprzyjemny koniec ty ow.ocO,wej . . 'Co sz,eść micsi<:, r~ce najłatwiej zdradz.ajfl wiek niem i jej podkreślc:nlem. Suk
§III trzydz.iestki, kiedy to rozstrzy- cy, . da je się clok ładn:n zbadać J; oblety. 
Ell . przez l,ekarza. Zim" !!mnasl"'- nia moża postać kobiety uczy-
~ gil Sl~. czy wszyslko j,est skoń- Ot .. J Suknie jej są '>kromne i ni· 
~ C7.0nc, czy też nadejdzie j()szcze kuje si,ę regulaJt'nie, u latem u- gdy nie sla'n s;.ę wyglądać jak nie w~kszą, dumnit'jszą, smu .. 
~ s1er.cg lat, kiedy wyglądać bę. prawi a trochę sportu. Dużo wy pod,Io,teg. Nosi dużo czarnego klejszą, ,ale chociai kolor jcj 
al d1.ie n-iezmielliona. poczywa, nie denerwując przy takie lewed w paslclowvell ko- nLe jest oboktny dla twn'rzy pa· '.' I~ t.,·m ·SWN!O otocze-nia. J.e~li l w"'- ,J nI'. to n l.." mo" z'c on" J-cdn- '-

Z 
• b' "i J lorach, białv salin, tiul i cznrre "'" .. UA 

,. .nn SIC le dol. ładnie . . \fiała <'hodz1 . jea.n~~o wiecz·oru, na· 
", czterdzieści lat okazję ~auwa- o:t:!pne"{:> - id~dzi .. c;i,ę \'.clcśn:e J(oron!d. Jej knpclusle ni.gdr zmiOOić r~'s6w kobiecych. KapE' 

. ~ ... •• 1 ") nie są przesadnie moc1ne, jej ob I .. l" t h . _~YC, co Jej wn no pIĆ. l e może 00 łóż!;:a. Odwi~(lza' rettUlarn:e nsz mOLe IJ."I.ę, yp, wyraz, c a 
Il'iiiIlllUlIJ'llTIlllIJ UlIIU' 'ć '1 J" ~ casy nigdy nrzesadnie wysokie . . ':.': •• IUI.... JH, a t e pa IC. Nie przep.xo- "salon dle beauLe", ale nie wy- .' raktertwany lal( zmienić, te 

pocnWlła ' briUi 
Roblf'ty twierdzą, fe chl'ą 

hyć pic:kne.. aby podobn': .. ię 
mt:żczYwum. Nie wier/.illy le· 
mu! J;/)bicty cz~sto hołdują mo · 
dzi,e, która jest wslr~tna 'dla 
m·~2czyZIt. Jeśli na tym miejs!"u 
omawiam beznadziejny w!pn
dek kobiecych btwi, eZylli~ te. 
tliateg,o, . te jest rzeczą każli '~o 
mę7~zF.ny obronić pj~kllO 1\.0" 
bi~e . przed t Y1ll i 7.drdJ~pmi. 
1;.(61'ZY .nu szkodzą, twkrJl11Ct 

t~ mu słu!ą 

Dlaezege, kobiety łolą 4łobj'e 
br'" f? Pr ... ·dOpodobn:e, aby .,
pt'liobn-i6 s:,ę do «WJazd fdinł'
wyeh. Ale piazdy mm~ .. e 'Wy 
rz('kają się tej cudownpj. I'm~
mnicie zarysowanej . ozdoby, a
bv nit' 2drndUlła ich pf'JWdtl
wyeh' u-czue; Aktorka,k tó, a 
zmuSzona jest co mlCsUl"~ srać 
innll kobietę. . uważa za ~ ~· go· 
dne miE'Ć bladą. bez w~ rtll1.l 
twarz, nn której nrtysla, Uóry 
ją ~zmi-n.kuje. ~,anlalow~t: J~oi,t 
pc-tUug swego uzn(lnin: "trar!" 
falszywą ni.ewi,nność, luh lot\ li· 
!.0wnne zdz.iwi'C1lie. C7.e~.; nj'e 
'>ą zdolne wla.snymi śl'odlwllli 
wyrazić (n:·ema wiele Sar B:.rn· 
hardt, lub nęjn.nes w film'cl, ry 
su5~ :m na twa"y chalt'akterry
zator, ",a k!Ika m:lnut pr7.ed 
t:vm, jak stan~ przed obj('ldy-
went. 

Ale je~t JM7.C7t" k.i.',1;:n l{()hiet, 
które n:e chcą iść do filmu. 
Czemu p-oditla i.ą slę Me ll"mu 
zbczez,eS7,~7.('n·iu, k t6.re narzu
ca wszyslkim jedną ("·arT.. 
'ry;arz bez c:eni, ldóre modelu
je wyraz i potrzebne są .id pi·ę 
I:nośd, jl1l{ fasadom domów po 
trlebne są gzym.c;y. s7.fnl-aterie, 
lub inne o.rnnm-"'lllv. kłórt clIJ
da ie nrch!.teld dla ltadaniu int 
gŁ~bl i wypukl-ości. 

Brwi są nnłurn'nymi "'YllU
k)ościami czoła. Ilez hrwi llpa
da cz,cło w byt ła~odm-"Ch Ii
niaJc', ku oczom, które ". tC1l 
sposób olrz"mu llł świtlHo ł 
kurz, brutalnic, bez "Tlei(~i,a. 
. , Razł.'>'l1 z oczami są brwi czę
śc:.ą,. -ł\vąn:y, k !óra nn i1:~trlJz:t' .i 
przyezynlla si,ę do p(lod.kTeilenia 
fjzj.o.n om ii ", mówi nurron. 

\Vyrzec s:,ę brwi, ml\e"v WT'

rzec się wyrazu, otrzeźwić !''lo.ł 
rzenie, zga.slć w nim wsz.elki.e 
i-yc:.e. 

J eśIi zbrinmv brwi !'lo s;e
Me, wyrni.amy tym strach, lub 
zma't'twien.:e, jeśli Je po~nosi
mv. to ie<>t to rarlMć, lub nn
d;i-ejn. która w p;t>knych. mkk 
kieh Uniach rozehodzi się po 
twa1rzy. 

DziV't'1le stuleci,e, kt6re dod03.je 

wadza żaanych forsown)"ch ku- gląda n:gdy, jak uszminl{Qwa~a Zachowuje um:,a'l' i opanowa .ta sama kobieta w dwuch róź-
raeji odllu.szcl.ających i che- i różuje si'Q lżej, a pudruje cie- nie i dlatego , wygląda pięknie. nych ka.pelusz.ach zupełnie ima-

Wieczo owa tore k 
czej wyglqda. Może on uczynić a jej rysy mJę-kszymi, odmłodlić 
ją, lub postarzc~, n·os zrobi« 
mme}sz)'lD, a OC1y wi,ększymr. 

może podbródek uczynić dne
dn~ym, lub energicz.nym., ... szy 
stko lftleiy ~od nni.i ronda, wy· 
sok.óŚci . główki" strojnOOcl przy~ 

braatia. at--------..t-:..""""""""'----:~ 
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Forma torebki 

Bardzo latwo Je5t zlobi~ sobie 
MmfJ wieczorową torebkę. 

Nnleiy przygotować JakikolwIek 
sztywny materiał, taftcq la~ę 1:11.1 
lall; ozdobny. lub gladld zamelt. 
jedwab na podszewl'ę l Jedwabną 
w8tQilu~ do wyl.ollczenta. 

Róbo!n 't bardzo prosta. Wy-
tma siC; i1ć:1I lOimę podlug 

Przykrojony materiał ' 

ryciny A 1. Następnie złożony ma
teriał I(iadzi~my na papierową for 
Ulę w ten sposób, by linia - .d - c 
tworzyła spćd torebId. Kroimy ma
teriał I podszewl(ę. Następnie ~ ,kil
ku sltOśnych plis robimy falbankI, 
kUrt' przyszywamy podłtll kropko 
wanych linII na ryc. 2. 

NIl'Jtępule robimy trzy marszcze
nia \V olb1.ępac!l 1, 21 3 tm. oeJ 

Kro(hmalone 
oztlub, te są one mocno uulywaloae 
krochmalem, te wno$zą ową atmosfe· 
rę św:deJ Ma!ej b:ellzny le lobII. W 
&posobic, w jaki są q!Qżone, IrGlowane 

. Golowa toreb 

brzega. W ci, .... .,.,. nitki • kierun
ku b -- ., b. - e, e - ., • - Co 
Następnie do jrod"a zamka prą 

szywamy środek torebJd b. Teraz 
'clągamy nitki, ukladlUnY równo 
fa!dy , prz)'Pyvramy .oko!o zam
ka brzeg torebki, przY$zywamy 
podszewkę, a UWy wykańczamy 
Inar.~ooą Wi,,~Cczq. 

Iplęle te rozliczne lokarcł,.. k.o!nICft1· 
kI I kwlalkl, leiy «:a'" urok lego wio
senne;;o przybranIa l caly kunszt łeb 
prania I prasowania. 

Skromne, czarne sukIenkI, wetnła· 

ne I jcdwa~ne domagaJą się rOZ1:18n:e
nlA. Obok bogactwo rozmaitych przy
brań I szyfonu, tlulu l koronkI, wyJI
ja 51ę znowu na .. Ian pierwszy przy
branIe z pIki. UbIegłego la~a m:cliśmy 
ju! rozmaite ko:nicrZ)'kl, kamizelki I 
kokardy II: płkl, ale cho!! kr,jIJwAn:e 
I';Jd prZYf.Ada zawsze na okres letni, 
lo Ic;;o roku r':wn:d z:ma onmu;c w 
bogaelwa przyhrllń pikowych. 

Ha.iio"an~ 80kił!Dki 

lUoda I. Jesl nlclylko mloda l tw. 
now., jell ruwnld praktyczna. Co 
czyi motna prostszym środkiem oży' 
wlć CZllfnq, welnianą suk:cnkę. nli 
usztywnionym bla'ym kolnierzyk:em, 
lub kokardą? To jesl właśnIe wy;ąlko 
wym wdzIękiem 'yeb skromnych 

t H',....". "!\'!ł::seetWL&&llJQL;l&l 

sztuczne rzesy do prawdzi
wych i :dóre z wla.snej woli wy 
rzeka si,," brwi! 

Nie znam nle smutniejszego 
od blasku la.l1Lp eleklrycJmy.ch 
wielkiego balu, lub przyjęcia, 
na tych biednych pozba wlO

nych ozdoby lwa~za.ch, na kto
rych mi.ęsiel'i brwiowy dare
mnie si~ pod wrażliwą skórą 
ściąga. 

Ta pustka łamie serce! 
Pozbawione pLęknego, jedwa

bi.stego łt,~{U płacze i oierpi ob 
nażone oko w jaskrawym świe 
lic. 

Daremnie wyry~u}e ołówek 
Lnne brwi na mI'e]scu p:erw
szych; szminka nbe jest w sta
nie zmit'nić kościstego łuku 
brwi. który nieszczęśliwie poZG 
siaje =>.a swym miejscu. 

lIafty, jako przy 
branie sukien 
znowu stały si( 
modne. Widzi
my cz~sto suk
nie bogato haf
towane perełka
mi, cekinami, 
złolem, lub src· 
brem. W niektó
rych modelach 
zahaftowane- są 

całe suknie, w 
innych hart u
mieszczony jest 
nn ręka wach • 
łub przy wycię
ciu. Na powyż
szej rycinie wi
dzimy skromny, 
czarny ~ostiu

mik, którego ża
kiecik jest bar
dzl) bogato haf
towany złoteni. 

Obok mała wie
czorowa sukien
ka z rękawami, 
bafto\V~ymi 

perłami.. 

Czy! mM na, si.ę za.teUl dżI,. 
wić, te ' kobieta. walczy o kDDe-
Jusz, te go stnrarmi(!j nieraz .... 
biera Ód suk.1.i, lub pantonll 
te ile, ~ieOdpowicdnio wybr .. 1 

ny kllf>ełuH jest małą kataslrQ 
flit a dobrze dobrnny Pł'ZJclJ( 
lUł dob~eg., humoru. . 

Tegoroczna moda bpe,~,: 
pomimo swej o,""omnej r6lno. 
1"Odnośel, nie jest łatwa. Te m. 
łe i duże kapelusze kryją PChlCl 
t:l~mnic. Są intercsujq,ce nI .. 
przez fanl:uyjne up~ie Cnllly,
zagl~la. łub linii rond.t. S. 
ciekawe przez nowe kl. ubm· · 
nin. Do n7.ystki<e fe nowe ko,. 

pel'lsz.e są przybra.ne CZ~StO drd 
biug)cm tylko, nie jukż~ rcln. \ 
nowanym. 

Kokarda. pi6ro, woaikll - pn' 
wo;,zyslko. Ale jnk szykowne ~" 
Ił" kokardy, jak wdz.i~czł)!t· -po
dobne do al7.nckich l\.oha~.1 na~ 

rodowych. Jak śmi.all str LeJa ia 
te kolorow~, bard:;,:) dłUbie piór 
ka w górę. jak mn.lownic~o spIJ. 
wnją aż na ramiona d1u:.r;~· wet 
a.lki, haflowane w kropkti 

J i billa \V geli ~ 
Jabłka Sil owocem najbardziej demo 

kralycznym naszej zimy. Oto jeszcae 
jeden sposób ich przyrządz:enia. 

1 k i lo renet, 
2:1 dk. cukru, 
łyżeczka waniliowego cukru, 
uczypta cynamollu, 1 cylJlyna. 
Oczyśeit i obrat jabłka. Dobrze .,., 

myte odpadki i środki gotować 20 mi 
nllt w I,ól\orej szklance wody. Przer. 
sować przez drobne sito i zagotować 
z 2;; dkg. cukru, cynamonem iwani· 
liII. Pokr3jane w talarki jabłka zaso
towat w tym syropie. Dodać sok z cy
tryny. Gotować łagodnie. aby kawal ki 
pozostały cale. Podawa'; zimne. 

Tyrolsha bluz17 czka 
(Do ilustracji w tytu e). 

Moda tyrolska c:ągle jcsz~1e 
znajduje zastosowanie. Bcibe 
hluzoczka. haftowrunu w sza
rotki i zielone Usteczki. zwiil\7.a. 
na zi,elonym sznurkiem, jest 
ml·ooa i praktyczna, zarówno 
do sportu, jak i na noporo
dnie. 



Kcsłium karnawałowy 

tIOwIftt r6wnle! Jef~, -jak ulaD,.. 

l(elner na łyżwach 

jest powszednł", l}awłIl1t1ł!M a lodo
wiskach w St. Morala 

, 

RAGEDI I IŻE 
, 

Jałt sprzedawano bledną Akumu za piel wolów 
Niewiele się u nas wie o nie- się on jedynie nabrany, i domaga 

zliczonych małych i wielkich się swej prowizji w ,lranzakcji. 
tragediach Jlliłosnych czarnej ra A należy mu się conajmniej je
sy. Panuje przekonanie, że pięk den wół z umówionych pięciu, 
na murzynka w spódniczce z ,które m.a olrzymać wuj Omwa
trawy wyszukuje sobie najlepsze da. Ponieważ Omwada nie chce 
go miotacza oszczepem, lub 'my nic oddać ze swego łupu, przeto 
śliwego słoni, po czym spokojnie Sandyia dokonuje sprzedaży sio 
oddaje się rozkoszom miodo· stry na własny rachunek: znaj. 
wych mi-esięcyw cieniu palm i duje on ,innego zalotnika, który 
drzew bananowych. Rzeczywi- chce zapłacić renę cZterech WC)

slość niestety wygląda zupełnie łów. Ten zaloł.nik zwie się Olu
inaczej i dzielny ojciec Peters, kale. 
który wykonuje swój trudny za- Tak więc biedne dziewczę jest 
wód misjonarza w okręgu Pół' dwukrotnie sprzedane, a kocha 
nocna Kawironda w brytyjskiej trzeciego. W każdym razie wy· 
Kenyi, donosi właśnie o drob- brany przez bala zalótnik zdaje 
nvm, ale niezmiernie charakter r się odznaczać cnotami męskimi 
slycznym wypadku: l silą, bowiem gdy Boyira przy-

We wsi Obango mieszka pan bywa z pięciu wołami i pięciu 
Omwanda, bardzo szanowany o- przyjaciółmi, zabierając ze sobą 
bywa tel. Jego kraal jest najwięk gwałtem dziewczynę, której nie 
'izy we wsi, posiada on najwięcej pomagają krzyki i płacz, wypa
wołów, ale bogactwo jego je- da nagle z ukrycia Olukale, wy
S7.ue się powiększy, bowiem po machując nad głową pałą, zabi
siada on również siostrzenicę. ja swego rywala Boyira izmu· 
imieniem Akumu, dobrze zbudo sza pięciu przyjaciół zabitego do 
wane silne dziewczę, za które ucieczki. Narzeczona w między
niewątpliwie otrzyma poważną czasie ucieka z powrott!m do do· 
cenę kurna. Wprawdzie rząd od mu wuja. 
dawna już zabronił sprzedawać Popłynęła krew i rząd wtrą('a 
dziewczęta mężom wbrew ich się do sprawy. Ponieważ jednak 
woli, ale rząd jest daleko, a Om- wuj Omwada i brat Sadyia wy
wanda jest potc:żny. Szuka on kroczyli przeciwko zakazowi 
wśród złotej młodzieży Kawi- sprzedawania dziewcząt, cała 
rondy i znajduje wreszcie pana· sprawa idzie przed sąd tuziem
Boyira, który jest gotów zapla- ców w Bomba w prowincji Ka
eić za swą przyszłą cenę pięciu kamega, który k&tze nie zabój. 
wołów. Handel trwa sLereg dni, stwo lecz sprzedaż dziewczęcia. 
wreszcie Boyira może się uwa- Wuj i brat zostają skazani, jako 
tać za pana małżonka . Akumu. "wspólnie winni", i muszą zapła 

na całą sprawę nie zwr6,cił uwa
gi ojciec Peters. o,. byłaby;' ona je
szcz~ do dziś ba.rdzo nieszczęśli
wa. Oj~iec Peters, który uśJyszał 
o całej sprawie, udał s-ię _w dro-
'gę i odszukał wuja' O:ińwa~i. 
Omwada dumni.'! rOL:siadł się w 
swym kraalu i nk nie .:hciał wie 
'dzieć o swej sprzedanej siostrze
nicy. Dzielny misjonarz, stosow
nie ,do okoliczności, wystąpił z 
całą energią, zagro:ił uawet de-

. portacją. Wówczus' Jor.iero Om
wada złagodniał i kazał przywo 
łać małą Akumu. S",~j? Z chaty 
Kanuti, brata zabiJegu zalotni
ka. 

l jeśli cała sprawa i tak była 
dość skomplikowana, tJ staje się 
ona jeszcze bardziej trudna. j~. 
śli się zbada przyczynę, dla któ
rej Akumu była u Kanuti: prze
de wszystkim nie wolno jej było 
wrócić do kraalu wuja, zanim 
wuj nie zwróci pięciu wołów, o 
czym jednak nie chciał słyszeć. 
A po drugie biedna Akumu spo
dziewała się dziecka, którego oj
cem nie był ani w międzyczasie 
zabity Boyira, ani jego morder('a 
i rywalOlukale, ani wreszcie 
sam Kanuti. Był nim praw'dziwY 
jej wybranek, który wskutek 
handlu o je~o "wybrankę został 
odsunięty na drugi plan, ponie
waż nie posiadał nietylko nie
zbędnych pięciu wołów, ale na' 
wet ani jednej kozy. Młodzi ży
li te sobą, nie bęc!ąc połączeni 
węzłami małżeństwa, ale wedle 
zwyczajów afrykańskich ojciec 
w ogóle nie zobaczyłby dziecka, 
p~niewaź popłyn~ła krew, cLlo 
Wiek zosłał zabity, ród został 
zmniejszony, i ten ród musi być 

uzupełniony przez mające się na 
rodzić dżiecko. Tak więc na pod 
stawie nakazu mor::llności mu
rzyńskiej Akumu przeb;.rwała u 
Kanuti. 

OjCie.c pet.ers .. z. rbbl.·l!~. ZJ'~. ek ze 
swego pra Wi'!,. : 1i1:tY. ó-':d~ąpu'~, rolę 
łaskawej Opatrińó~ci;' iai1iaował 
oboje zakochanyc-h~ dd-:'iwego 
"Forda" i zawiózł' :~hdo·'rttis.ii, 
gdzie Akumu d:bstaili Irr~cę w 
kuchni, a jej ukuchany"~W:'ogro
dzie. A we wsi'" pOlostaH~ po
smutniałymi minami ,wcir Om, 
wada, brat Sandyla, braf i'abite 
go Kanuti idru:;rrz'ałot[rł,k;;Olu. 
kale. W międzyczasie, jak orzmi 
spra\vozdanie, przyszło 'na świnI 
dziecko. . 

Cała sprawa wywarłagłębo· 
kie wrażenie na ojcu Petersie 
jednym z największych przyja
ciół tuziemców w Kenya. Misjo. 
narz zwrócił sil;' do opinii pu
blicznej w Anglii i oś~iadczył, 
że w Afryce istnieją .tysiące ta· 
kich nieszczęśliwych ,Akumu, 
którymi frymarczy. się za parę 
wołów i że murzyni w rzeczywi
stości znają niezliczone większe 
i mniejsze t:-agedie tęgo rodza
ju. Wprawdzie vii swiecie cywi
lizowanym rqwnleż n.e, ws'zyst
Ide sprawy miłosne mają szczę
śliwy przenieg, ale taka brutal
ność, jak w Afry~e, nie ~a już 
nigdzie miejsca. I póki biedne 
dziewczęta murzyńskie' nie są 
absolutnie pytane o idaIiie w 
sprawie ich własnego losu, póty 
wujom' i braciom z Kawironda 
nie wolno mówić: . "My, . dziey, 
jesteśmy jednak lepszymi ludi· ' 
mi". .' , 

Ale urzeczywistnieniu jego cić co następuje: 19 wołów, 2 ko 
szezęścia stoją na przeszkodzie ly i 150 angielskich szylingów. 
jeszcze trzy sp!'awy~ pt'lerle Z tego przypada: dla przewod~ 
wszystkim zarządzenie wład,;; nieząeego trybunału, który oglo 
po drugie Akumu naprawdę nie sił wyrok, za jego trudy 3 wołvr---__________ III!I.~ ......... ~IIII. 
'chce. Oba te momenty nie są i 50 'szylingów; nakosda sąd~
jednak absolutnie decydujące. we '1 wołów; dla kasy rządówe) 
Trzeci jednak: Akumu m~ je~ 50 szylingów; a powa'-na ręszta 
s~cze brata,' imieniem SandiyaL pr~yp.lil.daw ... dziale' rodzinie za
a Sandiya absolutnie nie zgadza- bitego, reprezentowanej przez je 
się na dokonaną tranzakeję. N.ie-,.,go brot&. -pq.na K-an~ti. Q, tym 
naleźy sobie jednak wyobraiać,. !.K-anuti' ~dzie ;j~zcze mowa. 
by Sandyia chciał w rycerski Tak więc dziewczyna wis.i jak 
sposób stanąć w obronie swej _"dyby w powietrzu., Nieszczęsna 
siostry. Skłonność serca siostry '-Akumu w ogóle nie zostaje 
jest mu zupełnie obojętna. czuje wspomniana w wyrJku i gdyby 

DRÓŻ POŚ IJBNJl 
takiet leszcze nie bgło 

Kto ma wotny ems. zdrowie 
j 100 funtów słerUngów? Po
dróż żaglowca "Cap Pilar" do 
krainy. przygód. 

Zaglowiec "Cap Pilar"" zaku 
piony w celu odbycia poślub. 
nej podróży, udał się już w dro 
gę. Każdy z nas w młodości 
marzył o ocdróży w daleki nie 
znany świal 

MarzC'Dłe to stało się 9bccnie 
rzeczywist' ścią. Przed kilkG ty 
godniami opt>ścił t!oki Londy
nu żaglowiec w celu odbycia 
dwuletniej podróży bez okre
ślonej "1lar:;~ruty, jedynie w ce 
lu przygód i wrażeń. !'Ja naj
wyższyrt jego mnszde powie
wa "Red Ensign"; królewski 
sztandar pocztowy,' albowiem 
statek zawinie do najs:-motniej 
IOT-ych zakątków bryt)jskie~o 
imper:um. .iak nn, WYSpy Tri· 
stan da Cun;a, dokąd raz na 
rok jedynie zawi ia slalek, wio
zący żywność i listy. 

Juk jedyną w swoim rodza· 
ju i romantyczną jest' ta pl). 
dróż, którą interesuje się , żywo 
cała Anglia, tak jedyne w swo 
im rodzaju są dzieje znpoczątko 
wania jej, wieje kapitana i za-
togi. , 

Przed czterema miesiącami 
przybył do St. Malo dwudzie
sloczteroletni oficer marynarki 
I,. łODlłt liczą,c~ 20 lat, pragn,c 

nabyć iaglowiee. Młody ello- Pozostawało jeszcze trudne 
wiek nazywał. się Adrian Sclig- zacia:nie dokonania wyboru 12 
malJ!. Był marynarzem duszą i ludzi załogi z pośród 600 kan-: 
ciałem. Towarzyszył mu do- dydatów, którzy zgłosili $<ię na 
świadczony pod,różnik kapitark wezwanie, zamieszczone w 
J. Stenhouse, który dowodł-ił dziennikach. Wybrani mUSiieli 
ni-egdyś "Aurorą" SI13kleton.a odznaczać się zaletami fizycz-
.,Discovery" Scotta. nymi i mo.ralnymi. które po-

ZlUODF.RNIZOWANill z"':ot:łyby. im stawić czoło lru-
STATKl;. dom i niebezpieczeilstwom lej 

Wybrali w tym ro.iącym sie osobli~-ej .podróży. Nigdy jesz· 
od statków porcie żag!owie.· cze ,żaden okręt i-e posif'dał tak 
"Cap Pilar", zoudowany 017c.1 niezwykłe,i załogi. Do tcj eliły 
20 laty przez \Vielki Bank So. naleź,al lekarz, marzyciel, kló 
wej Fund!'mdii dla połowu. ry miał być' doradcą nauko 
ryb. Statek snrowadzon) Ud wYm, drugim był biolog, zao· 
Londynu i pllcbudowano. 'Y'ł patrzony w' pomoce naukowI' 
zewnątrz pozostał dawny żilgl'" \V celach badall,~ roto~rar, ma· 
,,'iec, "tl •. tne nie rÓ7.niłl ~;I> I'" .iq.ey nadzó", nad najnowoczc
czym od nowoczesnych parow .. śniejszym ~ab:netem (o~ogra, 
ców. Statek za,opatrzono w 7.y- fieznym, stolarz, obrabiacz me
wność na d\Va lata. tali i nawet prawnik. r.ala ta 
Młody kapitan zacz!'}ł kom. oryginalna zalo!:ta przeszła kurs 

plelować załogę rów,nie niezwv- !\łużby na żaglowcu. 
klą, jak statek. Ogłosił w dzien Sensacja jednak i clou w?
nikach, że potrzebni są' mlód7.i prawy jest żona kapitana, pi~
zdrowi ludzie, mogą,ey 'rozpo- kna bru.netka, która, jak się 
rządzać wolnym czasem ł\lI zdaJe, rn:dzie 'duszą "wyciecz
przeciąg dwuch lat i posiadają- ki". Ta bowiem dwuletnia po
{'y sto funtów. Nasieonie napi- dróż w nieznane światy je "t po 
sał do Larsa Paerscha, należą- ślubną podróżą kapitana Sclig
cego niegdyś do załogi słynne- manna, najromantyczniejszą z 
go .. htku .. Ksi~żna cecylia" dotychczas znanych. Pasażero-
który rozbił się na skała('h wie "Cap Pilar'u" mają zamiar 
5fluth - Devon, proponując wrócić d(\ dwuch la~h, syci 

podczas ellknpady narciarskiej w Kr)nicy. 

l.uksu[,OW}l autobus 

uruchomili włosi ila stałe na linii Massaua - Addis Abeba w AbisynH. 
mu stanowisko pierwszego po- wrażeń z bogatym zasobem zdo rucmi.k.al- bytego doświ.adczenia i wiedzy .• _________________________ _ 
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Inleresująca ,ta nowela nall'iy do. - Oto sto funtów. Nie będzie wschodzie mówi się: "Jeżeli zra-

pośmiertnej spuścizny literackiej trwało dłużej, jak. godzinę. Po- niłeś sobie zatrutym sztyletem 
Conan Doylc'a, Uustrując wybitny wóz mój czeka na dole. palec, daj go sobie uciąć". Zona 
'talent narralorski znanego anglel· Douglas Stone sp ujrzał na ze- moja skaleczyła sobie zatrutym 
5}iiego powieściopisarza. gar. Za godzinę będzie miał i tak sztyletem wargę. Jest to przypa. 

(Redakcja) dość czasu, aby zdążyć do lady dek i należy działać jaknajprę-
Intymna zażyłość, jal.a łą'czy- Sannox. A przy tym honorarium dzej. 

fa znanego chirurga dra Dougla wydało mu się dość wysokie. 'Douglas Stone bez słowa sięg 
sa ,Stone z piękną lady Sannox - A więc o co chodzi? Ale pro nął po instrumenty lekarskie i 
uw.ażaną za jedną z najwytwor szę mówić szybko. materiał opatrunkowy . . Gotowy 
niejszych pUll w sferach towarzy Turek rozłożył ręce: do drogi zapytał jeszcze: 
skich Lond"nu, była tematem 0- - Czy słyszał pan kiedy o - Może wypije pan szklankę 
gólnego zaintere~owanJa. Zresz- sztylecie Almohadesa? Je~t to wina? 
tą. ani dr. Stone, ani piękna la- starożytna broń, oryginalnie Turek, słysząc te słowa, pod-
dy nie starali Się zupełnie jej u- sKonstruowana. Ostrze jest .jak- niósł ręce do góry: 
krywać. Wszystkii:! wieczory spę by trochę zagięte. Trudno mi to - Panie, przecież jestem ma 
dzali razem, powóz doktora go- panu określić. Handluję antyka, hometaninrm. Nam pić nie wol 
dzinami czekał n ali przed do· mi i mam duży zbiór starożyt- no. A co pan ma w tej małej bu
mem lady S~lIlnox, stu.e widywa nej broni. teleczce? Chloroform? l tego 
no piękną panią w jego aucie, - Pan będzie łaskaw mówić również prorok nam zabronił. 
nic więc dzi wnego, że wszyscy o chorej. Alkoholu nie wolno nam uży-
o nich mówili. Jedynym czło- - Ależ to, co mówię, jest w wać w żadn<>j postaci. 
wiekiem który zdawał się o ni- związku z wypadkit!IIl, jaki społ - Przecież pan nie pozwoli 
czym nie wiedzieć był lord San- kał moją żonę. Skaleczyła się bo chyba operować swej żony bel 
nox. Był on jeszcze młody, miał wiem tym sztyletem w wargę narkozy? 
zaledwie trzydzieści sześć lat, a - l ja mam opatrzyć ranę? - Ona nic nie będzie C7Uln.. 

wyglądał lIa pięćdziesiąt. Cichy, - Niestety chodzi tu o rzecz Już od trzech godzi!, śpi ~łl~h0-
zamknięty w sobie, może domy- znacznie poważniejszą. Sztylet klm snem. A przy tym dałem jej 
ślał się i tolerował w milczen'a ten jest zatruty. opium. 
skandaliczne prowadzenie się - Zatruty?! In 
swej żony, a może naprawdę Ole - Jest t J straszna trucizna, Gdy kareŁa zatrzymała się na-
wi'edział i ciągle jeszcze wierzył której nikt ni", zna. My na wsrho reszcie, Douglas rozejrzał ~Ię 
w je.i miłość i wierność? dzie wiemy o lIiej tylko tyl.C, że dookoła. Było tak ciemno, że nie 

Nie dawał nigdy po sobie po· sprowadza lIa rannego gt~h.,ki mógł rozpo'znać, w której dzielni 
znać, nigdy się przed nikim uie sen, który k.,'llczy się ~'nicrcią ey miasta się znajduje. Drzwi 
zwierzał. I to wydawało się bo· po trzydzie"tu godzinach. Tylko otworzvła stara kobieta. 
daj najbardziej w tej całej sp ,Il- (Operacja mo~e w takim w'ypad- -- CÓż porabia chora? - spy. 
wie interesującym. ku pomó.c, gdyż trucizna rozcho Łał nerwowo turek. - Czy mó-

Douglas Stone posiadał umie- dd się /powoli i godzinami pozo- wiła coś? 
jętność. świadczącą o jego zdoI- staje ,na jednym miejscu. - Nic, panie, śpi ciągle - od-
nościach i inteligencji wybijania ~ A gdyby ranę wydezynfe- parła stara. 
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orientalnej komnaty, dywany na jej 7. 'warz': i Dougla ' S.'Jlle 
p()dłodze i ścianach, starożytn::i. zdrętwiał: była to lady SannuA. 
broń, małe stoliki, zbiór orygi- ;' ll',l jej płynął·slrum· ... i'l kn\l. 
nalnych fajek. .. Na jednym ':sto1i . .1;,1.. we śnie widział do ,ao:, ~e , 
ku stała niewielki>. lampa i słabo tu. ek odkładał spokojnie Da !'[.ił 
oświetlała pokój. Doktór wziął swoje lśniące czarne włosy i bro 
ją do ręki i podszedł z nią do tap dę. W tej chwili nieszczęśliwa 
czanu, gdzie leżała młoda ko- lady sŁraciła przytomność i upa 
biela w tureckim stroju. Na tW:1 dła z powrolem na tapczan. 
rzy miała zasłonę, jedynie usta 
były odkryte. Na ddnej \)'ardze 
rysowało się ukośne cięcie. 

- Niech pan wybaczy tę za
słonę, a le słyszał pan pewnie o 
zwyczajach naszych k.obiet. 

Doktór nie słuchał go. Intere
sowała go teraz jedyn:e rana. 

- Nie widzę i.adnych szcze
gólnych symptomów Może uda
łoby się uniknąć open..cji? 

-- Przysięgam panu, tak jak 
wierzę, że zna idę się kiedyś w ra 
ju, że operacja jest kon:ecznu 

- Operacja bardzo zeszpeci 
twnrz - zawahał się jeszcze do
któr. 

- To prawda. że twarz ta spe 
cjalnie pociągająca już nie bę· 
dzie i do całowania te usta nie 
będą zachęcać. 

Lord Sannox zaśmiał się .ci
cho i powiedział: 

- Ta operacja była mojej żo
od/e potrzebna, może nie ty
le dla zdrowia fizy~znego, ile dl~ 
moralnego. Już dawno miałem ' 
pewne podejrzenia, jeżeli .jednak 
zachowywałem się spokojnie,. to 
tylko dlate~o, że hrak mi było 
dowodów. Od czwartku jednak 
jestem w· posiadaniu liściku pa
na, który przyT'Jadldem dostał się· 
w moje ręce. Ranę tę zrob:tem . 
m()im sygnetem. A P::in. dokto
rze, zjawił się ~a ~chadzkę, ' jak 
zwykle, bardzo punktualnie. ' , 

W tej chwili Douglas Stone 
wybuchnął I:{łośnym niepowstrzy 
manym śmiechem. Śmiał się 
jak ktoś, kto postradał zmysły. 
Słysząc ten śmiech lord sp oważ- , 
niał: rozglądając się trwożnie 
dookoła wyszedł na palcach z po 
koju. 

- Proszę uwafać na panią j 

znwiadomić mnie, gdy się obu· 
dzi - rozkazał starej,' 

Następnie zwrócił się do staD< 
gretu: " 

się zawsze i wszędzie na czoł.>- kować? Ckho wprowadziła ich w głąb 
we stanowiska. 1\Iiało się wraże- - Nie. to jest niemożliwe. domu. Podłogi pokrywały dywa-, 
nie, że gdyby los inaczej pokie· Jest ·ona na to za mała i zresztą ny i maty. Wszędzie snuły się 
rował jego życiem, byłby rów- byłoby to bęzoelowe. Miejsce za- pajęczyny. Szli tak dłuższą chwi 
nie zdolnym oficerem, kiero,vn:. trute musi być wycięte. U nas na tę, aż wreszcie przestąpili próg 

kięm ekspedycji naukow~, inżY~"8I"~Im .......... ms.a"""""""Im"=-~"~"mI" .... .a"""""~"~"""""""ID"" ...... ~ .. nierem, prawnikiem itd., jak był:l 

Stone zadr;':ał, sły-sząc te slo
wa. Chr,iał ostro odpowiedz , ~r., 
przyp0mn'iał sobie jednak. że 
nle wolno mu tracić czasu. Przy 
mnął swoje instrumenty i porhy 
'..'1 lampę. 'Wielkie czal ne v~zy 
błyszczały pod zasłoną. Żr(;nice 
hyły ledwie widocme. Do~tuła 
napewno dużą dawkę oP:UITI. ~t!) 
ne kilku zręcznymi ru..!~I.I ' 'li wv
ciął ukośnie część doln~j wargi, 
ookoła miejsca. nu 1..t' rym wi
do('zne było zadraśnię~ic zatru
tym sztyletem. Nagle l nid:l:lz
kin krzykiem turczynka I : \\:l ',t 
!tj,: 7. tapczanu. Zasłun,\ t 'lU la 

- Proszę odwieić doktora d~ 
domu. Mam wrażenie, te nie b~
dz1e mógł sam wejść na .sehod'y\ 
należy go odprowadzi~ na gÓf\ 
Operacja; którą zrobił prz" 
chwilą, bardzo go z:męcz:ybt. ' 

zdolnym, znanym i ogólnie wó; 
tym lekarzem. C .. łowiek ten ł."l 
jakby predysponowany do od.::
grania nicprzeciętnej roli w ży
ciu. Jego 'spokój, odwaga, zimna , 
krew, energia i pewność siebh' 
zyskały mu sławę najlepsze~(l 
chirurga w Londynie. Mial ogro
mny mająlt:k, ale luksus, jak\m 
sit: otaczał, przerastał jego mn
żliwości. W lady Sannox zako· 
chał się od pierwszego wejrze
nia, od pierwszego słowa, jakie' 
z nią zamienił. Da wniej, nim LO· 

stała żoną lorda Sannox, była 
najpiękniejszą artystką , teatrów 
londytiskich. Ogólnie dziwiolJO 
się, że poślubiła tego spokojnego 
człowieka, któflego najwięks ~~ 
przyjemnością było cicho i bez
trosko pielęgnować i podlewać 
wspaniałe orchidee i chryzanłc
my. 

II. 
,Wieczorem ochłodziło się i 7a 

czął pru szyć śnieg. Około gndli
ny' 9~ej służący zameldował jl'
szc;ze jednego spóźnionego pa
cj~nta. Na bilecie doktór prze
czytał: "Hamit Ali, Smyrna",' 

'- Czy mówi pan po angiel
sku? - zapytał dr. Stone SWC50 

gościa. 
- Oczywiście, chociaż nie ii!' 

pełnie płynnie. Pochodzę z Azji 
~fniejszej. 

Był to drobny wątły człowiek. 
o ciemnej skórze i bardzo czar
nych lśniących włosach i bro
dzie. W ręku trzymał czerwony 
turban. Był bardzo zdenerwo· 
wany. 
'- Zona moja ciężko zachoro

wała ... - zaczął mówić. 
Dr. SŁone przerwał mu: 
- Ogromnie mi przykro, ale 

dziś nie przyjmuję już wizyt; 
Jest już zapóźno. 

Turek bez słowa wyjął z Ide
szeni skórzany portfel i wysypał 
~ nie~o na stół garść złotych mo 
net 

l. I{onkurs na najd:uższe brody. Zdjęcie powyższe przedstawia uczestników 
konkursu llajdluższych bród w Japonii. Pośrodku grupy znajduje się 72 ·let
ni Naojiro Kato, posiadacz 2 mtr. brody, najdłuższej w Japonii i na całym 
świecie. - 2. Piloci francuscy Doreł i Micheletti zamierzają w najbliższym 
czasie wystartować na reprodukowanym powyżej aparacie do lotu długody
stansowego Paryż - Tokio. - 3. Kataslrofatna susza w Ameryce spowodo 
wala w całym kraju przyśpieszenie robót melioracyjnych, które umożliwią 
biednym farmerom odzyskanie urodzajnej ziemi z wyszuszonych i zasypa
nych piaskiem pól i łąk. - 4. Na plaży pomiędzy Soulec i Lamalie les 
Bains znaleziono wyrzuconego przez morze olbrzymich rozmiarów potwora 
morskiego. Długość jego wynosi 6 mtr., ma on olbrzymie paszczęki zaopatrzo
ne w silne uzębienie, posiada dwie pletwy długości około 1 mtr. 20 etm. -
Waży on 3 tonny. Rzadki ten oku fauny mor.kiej oaleiy do rodziny. asak-6w 
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- Dobry wi'eczór -~ tymi slo ale mam zamiar :Ąlu~:ikować bliczcn:ami pr?~ięłnymi, jak Iiard pocalunliów dzi,ennie, to masy lodo\ve nU biegunie pół. ' 
wy przywitał s.:~ ttprzejm:e ob-,: nioje ,,"ohncz.cnia,"nad I.lórylui o· naprzyklad 2.') wyświclle.'i lego znaczy siedem miliardów poca· nocnym i poł... 
ey pun, !iia·cLając obok mnie w statrU:9 prn~uk, i pewien je. !>amego filmu w ciągu tyg')dn:a. lunków "iywyc:t" tygodniowo. . - ... i ,voda z tych lodowców 
parku na ławce; - Dobry ,~ie- " st~m. " że wzJludzą one oqólne Czas trwa,nia jednego r;'mu \\ y Jeżeli dJdamy do te~:J miI1ard zalała::'y później całą naszą zi,e 
czór - powtórzył i spojrzał na za:nleresowanie. Mot!iw(', 'ił! h~ fl(\ ... i dwie ~o(łzinv, IlU'- ezle- pocałullków zmcchanizowa· mię, a dwa mH!ardy ludzi poto 
mn:e l. uśmiechem. Od!,owic- ' diie ~je ' można praJ<lycmie lU- rech przeds· ... wic.niach ,'7..t:n· nYc!l, to otrzymamy 8 millar- piło-by się, jak koty, w jej 0\1,f. 

c:łf:atem gT7ecznie na pOidrowi-c stosować i że oddauzą one wic! ,"e ośm, w dągu lygud.ll:l o- dów pocalun!iów lygodn:-owo. Z lach - z::tkonczy!em za niego. 
'ń'le, obserwując jednocześnie ki,e ilSłu~i w gospodarrf! "\l'- hq.glyclt dw;eście godi:n rrty czysto Cilzycznego punktu wio Spojrzał na Dln:c obrauliuy, 
'n1eznacznie sympatycznego je- wn~trZl'.ej. Zrozumie mnle p:tn puszczam, te jeden mln "'y. dzenia, jest to pewnego rodzaju rzuc:ł z wśóeklością cygaro, 
gomościa. Mógł mieć około 50 napewno, gdyż sądzę, te ChO :~ll !twiełla się najmn:cj w no ty- praca. POOliewni lmżda praca ws.t:lł i, obrzucaJąc mni'e pogal" 
lnt. ubraOly był czysto i staran- pan r(,wlli.e często do kin:I, ialt s:ącach kin c.'lłego świata i zużywa pewną ilość ener~ii, ma dliwym spojrze1.iem, mruknnł 
nh a'~! nie według O1itatnicj ja. Właśnie w kinie zrob:ł~1ll litqd wni<lsek, że w jednym l my tu do cZy1Th:enia z f>nerg:.ą, pod llos'Cm coś, co brzm:ało p~ 
mody. \'ly~lądał na em.·:-ytoW:l- moj-c p:erwsze spostrzeżenia, na tym samym filmie ludlll: call1.!!l k~bra ealkowi,c;,e marnuje się dobn'e, jak "i.gno,rant". Na
nego nauczyc:e!a g:.mnazjalne- których później oparłem cuł:) sj~ dzlesi~ć milionów razy. , O· hezużyttCZllie. Gdybyśmy j~. st~pn!e oddam się szybkim kro 
go; mOCil:l szp.alwwata, krótka mą pracę. bok tego filmu istnieje prze- dnal< mogli zużytkować te wiei kiem. 
broda OKalała zdrowo za rumie- - Chodzę d,o kina raz w ty· "też jes7.cze sto innych, w któ- ki.e ilości energii gospounrczo. M:tIl~ły dwa tygodnie. Zap(» 

' nioną hvarz z nie:!o za dużym g'Xlniu - wtrącilt'm skrNllllle. rych równ:ei Indzie całują s!~ to na'!)ew",'l ziemia nasza prze mn:ruem Jut o dziwnej ronno-
nosem, który nadawnl jednak - Doskonale. Jeżeli ogl.ld~ł równ:e ezę~ło. '1'0 claje miJiard i<;toczyłaby s-:ę w krótkim cza- wie ze "statystyki,em pocałlln
twarzy dobmtliwy wyraz. Usa- pan wiQ-C fi,lmy, rnu!.:ał pan n:e p~aiun!\ów tygodniowo. Są to ~!.e w rujo Sarno ciepło, wy twa- kowym", gdy pewnego dnia 
dowiwszy się wygodnie, wycią- jednn'!uotnie za:Iważyć, 7C 'V, fU tylko po,całunki zmechanizowa- rzane przez olbrzvmią ener~ię, krótka wzm:anka w kron:ce W! 
gnął z bocznej kieszeni palla pa maeh ludz'ie . czr.sto się całują. n'l) przy pomocy ele!drycznych wystarczyłoby do zapalenia padków przypom;tlałn mi o 
picl'ową torebkę, wyjął z n:ej Pocałunek filmowy tnn 0'1 j optycznych energii, a oprócz drugiego słOl'tca, ldóreby zaopa nim. ota'łka w gazeci-e d.onosila. 
powoli i ostrożnie cygaro i za· czterdziestu sekund dl) ('7. I ,'rech nich mamv przecicl prawdzi- trzylo nn.s ńa prze(':tl~ s.etek że niej.ald d'r. M. , uczony, kt6-
palił je na~tQpnJe z widocznym mmul Jeuen film bywa wy- \W!, ,,~ywe". Ponieważ nasza łat w światło i ciepło. Na całej ry zajmował się zagadnIeniami 
zadowo-len!<.:m. świellr'ny w k!Jnle prze('k~,,;c z:em:a zami.esLkaua jest przez z!,emi pan!)wałoby wieczne la- ma/tematycznymi, został prze ' 

- Pan Jest pra'wdopodobnie trzy razy w dqgu dn:a. 'y oh,· 2 m1Haruy ludzi, naoewno n·:c to. Niech pan pomy~li jakLe to '.vieziony do domu obłąkanych. 
niepalący? - z\""'l'ócił się do eLIelę i ŚWl~ta, gdy luna prCf u hr:dzie przesadą, je~1i p:)\yiem, minł,oby znac7.en~e dla naszych Zamieszczona obok notatki foto 
~nie. - Nie wyobrażam sobie ją równ:.eź przed p,)!udnio(>r.1. że n!l jeden dzień przypada mi. pól i la.sów, dla calego Ms.ze· grafia -przekona-Ia mnie, ie n:t 
nl,c pi'ęknIejsze~(), jn!i dobre cy- lkzba przed!.tawie{l d'(Jf;hodT.} rard pocałunków. Czy jest to J:{O życia. Ziemia nasza zmieni· rnor.m znaJomym z ławki mńl 
garo, 'wypalone na ~'Owic'trzlł, ' do 5. Nie mam jeszcze cj.oklad· d:a p~a zrozumiale? łaby sLęró,Yn~cż z tego powo- żart nie zrobił wra7.en:a i niC 
na hn':e cudm';nej pr.żwrodjY. ~-nych ooIiczc{l, muszę "lH:l' w - Najzu'!Je1niej. du, że to nowe s!o:1ce w krót· zawrócIł go z niebezpieczne) 
lo trzeba umieć patrz~t. , ma tym ,vypadku zadO'\yoii-: się o- - A wiQc Eczmy dalej. Mi- kim czas:e .roztopiłoby wi,e!kie drogi. 
n'nie ka"~d'e dTZe\V~. " bfłlat· I'II1 ___ a .. __ a:: _______ aalll'll __ ... s.-=.m.:raBma;:a.;:I;; ......... I3III11_=m_mlEllIIiI __ .. _, 
lra'wka mu sw05ą W:'Jml')w~. 1'13 , 

~j!e~!,~~:' }dórzyna t~ ,",'nt, Z H O L 
Poniewc!.Ż nie wietln~ .00 

na to , odpowiedzieć. 'kilwałem 
tylko potakująco g~': 

, " 
• 

- Niech pan nde ~ - ci~ 
gną! dalej, - fe jestem l1l'dcll
"Udem filozofiezlJTdl nga
dnień. Broa Bo! e! N~ iał~s1ł 
je mnie ~i Kant.,... ."5Ol.. 
nni łłuxley, gdy! _em przy- ' 
zWYC2:a.iony do() O')ieranta lilię na 
pozytywnyeb faktach, . d., ope
towania . niezawodnymi e ·rra
I1ti. Newton, ILapłaee ł c.st~tnio 
Ei,nstein 4- oto nazwi~ka łu· 
dzi, kt6rych uwielb:am. Cyf" 
i liczby moim f~'wi{)łcm, Na 
nich opiera się cała m~drość na 
rodów. To, co u~zyn:ł Huthe· 
fort, który p:erwszy obdarzył 
ńn<; teorią o rmdrobn;eniu nto
mów, przetrwa wszy'stkieh fiJo
zorów, pOCląWSZy OIł Sokratesa, 
a skończywszy na 'Veinin~crze. 
Czy mflże pan sobie wyobrazić 
naprzykład jedną tysiączną se
kundy? Nauewno nie. A .1e
dna,~ coś takiego istn:e.le. Czy 
wyohraża pa.n sob:e odlep,lo~ć, 
ohEczo.ną w kHomet"ach, Jaką 
musi prze!ede6 światło pewn·e· 
Jto c:ah ni,eb!-eskieg~1. al)y móc 
~i~ do,sta~ z dro~i mlecrne.f n'\ 
z;emię? CZy w;~ pan, Jak ";et
Id-m, a właściwi~ Jak małym 
.ie'tt a.tom hazu wodorowl\'to, Jt 
zel! w Jednym n~l')n"stkn m;p .... -
czą się 3 (Tuadrym:Vony? Gdy 
pT7e~Iąd!l się pan VI lustrze, to 
wi!!,zi p"',n swe odh:de odwrot
nie. To, co w r7.eczvwisto~ci 
Jf'Sl n'\ prawo, \\'i.dzimy w od
bic.!u lustrzaltwm nn lewo. Cz~ 
rr,ó~'by pan obli-czvć punkt Il'a 
łomatvc"T\V, w kt6rym o.,lt,ywn 
się ta' wi,elka f).rl"1llia.n.:t? nr. lt 
~i. L~lllgor z ttn1lfomi,is-kiego ir" 
s~vtltht te"hnr.,l'();~e?'ne'!o obli

,czvł, że n!cktóre 'gwiazdy POSli& 
da la wewn "trznn temT)era lurę 
dfllC~"n-(hlC~ dl) pół m:/l;.mn • 'or 
11i 'cleTlt'\. C6i Da", tera~ powk 
M tl)? Ctycvfry te są w s,tanitl . 
mim,nnowa~ poou? 

- OWS 7 "M - oP'Tlowied7.;a 
lem -. ~hy-1ę kornie cook 
przed " ::""1. 

- A \\'if'c "lech c;ię onn trzy· 
mn cvrr, mój nalT1:>e. Cyfry i 
l~cz"'v' to .ied'·nie ~wne rzeczy 
na tym świede. 

_ nz:~lmj~. PMtar:l,'ll ~;I'! 7~ 

stos('Iwać do pa.ń.skiej przyjaciel 
skiej r~dv. 

., - 'Vidzi pa,n, ja .fc!.~em wła
~~ciwie 5krcmn~;m statysty,kircm. 

( . 
czalllowo zlaclletna gra byla u"rawlana w Eu,o~ 

"ie, iako IfarJl90dnJl .hazard 
Wie wiemy d()kładn:e, kiedy 

i jaką drog" dostały się szachy 
d1) Europy. Cesarz bizantyjski 
Nicefor pisze w roku 802 do ka
lifa Haruna-al-Raszyda, że mat 
lica jego, Irena, plllc'la mu da
nin~, Ja!t piouek wiciy_ List 
tcn św:nclczy, że sznchy znano 
już wtedy w Europie. Nie W :3-

domo jednak. kiedy poznar:o 
tę grę. 

Długo ufrr.ymywala się wer· 
sja, że rzymh!n'c znaU .tuż sza
chy i n::zvwaU je z:odzicjską 
grą. Wśród graczy rozpo, .... szech 
uioną była mod\',twa: 

"Niechaj mI bn~owle d,npo
mogą t!ać przcciw~'ItOm ma!a 
za trzecim posunł(e:el!l~ Q na 
ws;;ySU~3 pozos~a2~ pluj~". 

Przypuszczano r6wn" d, te 
szachy przynieśli do Euro-py 
krzyżowcy. Hipotezl ,ta wydaje 
się dość uzasadn ·.on!!, rycerze 
boy,.iclll poznali n:ewątpliw:e 
szachy, bQdące ulubioną roz· 
ryw"ką turllów, którzy zabawia 
li s;ę tą grą nawet w czasie ,,;oj 
T. V. Gdv Piotr Pustelnik przy
b;·ł pol!czas o:;l~żen:a Ant;ochil 
do turec!dego doV':ódcy Karbu
g:\ w celu pertra!<łacj'.. zastał 
go grającego w szaehy. 

Z i.nnych jednak iródeł w!le
my. że sz::chy :manc były \V Eu
ropic jes:::cz~ przed wypra\';aml 
krzyżowymI. Stało się to może 
za pośrednictwem maurów, sa· 
racenów. '-:uż w dzie~ątym stu
Iec'u szachy znane były \V całej 
Hiszpanii, śkąd przeszły do 
FrancJi. 

P:crwsz:t pcwn!! w!adnmnś<! o 
s~ac~ae!t VI Eur3p:e IUJc~odzi 
z 1010 rok-t. Zawarta jest w te· 
stamencie hrab' ego urgelskiego 
w kt6rym przekazvł swoje sza-

. chv klac;ztorowi \V Nimes, uczy
n:r to również hrahia arkassOll. 
ski. Jcden z przedstaw:cicli ro
du hrab:ów urgel!'ldch pr1Cka
zał swoJ.e szachy kośc'ołowi 
m ·.asteczka Agere w Katalonii 
gpzie zr.'!}jdują sIę po dziś dzień. 

Wszystkie te fakty nie dają 

jednak odpowiedzi na Dytnnie 
kiedy pojawiły sic: szachy w Eu 
ropie. Są d,ne, które każą przy 
pusz,czać, że w szachy grywano 
Jut na dworze króla Artura I 
I'arola Wiclklc~o. W paryskiej 
b ·.bliol~e publiczn.ej przecho
wywane są POjCdY{lCZC r:~urki 
które maj~ być reszlkami ua· 
chów Karola \Vielldego. W po
daniach ,. Arturze i Karolu 
Wielkim majdują s:ę czc:ste 
wzmianki o grze w szachy. Pe
wien ryc er: np. gral z Karolem 
Wiell(m w szachy. W ,:łZIe 
pr~cgrancj mial d:lC5 r,łowc:, wy
graną m' ala stanowl~ Frnnejll 
Rycerz wy:tral istotnie, lecz: mu 
siał kodentownć się miastem 
lLyonem. Syn owego rVCer7.3 
nie che'al już grać z n:esło"'
nym królem. Z czasów owej gry 
ma pochodzić nazwa "Cb:l1'le· 
CI:l:;n~'·, oznncz:tją~a uprawia. 
ny pr:::cz wfclu ~rnczy sposób 
In'zt\~y~":mia gry, cle c!ojąc re
\vnn:;u. 

C' cl,awe są ró'\"m:et "szacho
we" lega'1ldy o kró!u Arturze.-

SLEP A BABKA. 
&- O. to na.pewno Dani rad

czyni! 

w jego cudownym zamku znnj.. 
dO"'ala się magiczna szachowni 
ea ze srebra i słon:owej kości, 
która zjawiała się i z.t·:kftla na 
zawołanie. Fignry poruszały si~ 
na nicj za dotknic:cicm magicz
nego kółka. Główną 0501>1 wość 
s!anow"lo dawwe mata " kił
cle szachownIcy_ 

Najnowsze jednak badan: a, 
opnrtc na terminolog:i szacho
wej, ustaliły, że szachy weszły 
w życie w Anglii z przybyciem 
normnnów po bltwlc pod Iłu
Ungs w roku le60. Od szachów 
m:anowie'e po~hodzi wyraz 
"exchequcz", przyjęty przez ao 
g:elsldch królów normandzk'ej 
dynastii dla ozn!lczcnia .zarządu 
podatkowego i fimmsowego. -
Już bowiem u ara~ów 8zae~ow 
n!C!1 s!utyla C!O ro::racI:unków 
p!)r.tlędzJ dłutnlkiem l wierzy
c:eIem. 

Nnjwiarogodn!ejsze w!c:c dn
ne wskazują, że szachy pojawi
Iv się w zachodniej Europ',e w 
IX _ X wieku, najprzód w 
Hiszpanii. Od tego bowiem cza
su wzm:anld o ' grze w szachy 
sta.iq się coraz częstsze. 

Piotr Dannano, biskup Ost'li 
skarży s· ę w liście do ptlp!eżil 
Alcksar.drn n, że spotkał we 
Florencji b'skuf)a, oóinieiszego 
papieża Mil~oła.fa II, grającego 
w szachy w tawernie. 

Pomiędzy Dannano a grają
~ym powstała sprzeczka. Sza
chista twierdził, że kośc:ół za
br:m"a jedynie gry w kości, z 
któr"mi szachy nie majq nie 
wST)ólnego. 

Już wire w pierwszych eh,,-i
lach zjawienia się s7uchów Ileś
dół ro::m!)?uł z l1i:mi ~'nlk~, n:e 
czyn:(!c' różnicy porni~dzy n 'mi, 
a innymi hazardowvrni ~rami 
Zakaz'y tak:e istr.iały równieJ. 
u :'fabÓW. 

Pr:rypzyrq z:t!tS'7.;;W rry w 
szachy byłY wyso!de s!:t~kł 0-

raz używan!e d3 fl,ry Itofe\ -
Słynny Majmonides był rów· 
nie! przec~wnv tej grze, o ile 

grano o picniądz-e. Okollczno'!.l 
te szachistów uważał,. n:e u-; 
sługujl\cych na wi:lrę w sp a" 
wach sądowych, świadczy o n1( 
znrdowym charaktf'rze s7ac11Ó\v. 
na Wschodzie. Charakter te,,' 
zncho\\'aly również w EuroJl:o ; 
chociaż na samym już poczalku 
powstały gorące protl'sty.
W jeQnym z poematów 13 wi." 
ku znajdujemy ustęp: 

"Szachy są szlachetną gr,: 
dozwołor.ą dla wszys-tk'ch, o ile 
graJą z umiarkowaniem, n e u· 
ciekaJąc się do sposoMw, którf 
czynią z nich grę hazardową", 

Szachy były n:ą istotnie. p()oI 
cią::;ała nIe gra, n wygr:mn, -
KaTol II Stuart chodzi w przC4 
braniu ~rać w szachy do tawer
ny, sT)odz:ewa.iąe się slltC'go zv
s!m. 'W tych warunkach s7.Uchv 
jak wszeiki h:JZ:lrd, s~aw&ly sit 
pr~cz:vn:t Móln', które n;eraz . 
ko;':czyły !'ię krwawo. Bójki 
przy szacha~h b,,'ły tym ni,ebez
pieczniejsze, że przeciwnicy 
zwykle rzucali w s:ehie f ' ~ur
kami masywnymi i ciężk·mi. -
Szachown ·.ce rob:oro z drzewa. 
lecz cz<;śc:e.i z metalu, szkł3( 
marmuru, lub kości. KosztowJ 

ny materiał czyn:t sz~('hy cen· 
ną rze~zą. Nic więc dz:wnego, 
że z te~o wzglC'du orzekazywa'no 
je kościołom i klasztorom. 

O trag'cznych wynikach b6-
jek przy ' szachach dow,'aduje
my się z w:clu śrf'dn:owiccz. 
nvch utworów. - Syn I{uola 
Włel!t"e"o n.,. znMł r-rzcciwni-
1-:. szaet19~'n·('ą. Ks'~żQ Rvszard 
Normn.ndzki bwp:ł się szachow 
nbl, r,dy go us : ło\~"a'1o zaNO· 
wadz!ć ra s7afot. .rf.'(:n~\""o z l-a
t-\".V l!'l"n ,"'iet~, drugiego slo
n:cl!1 i graJ dnlei_ 

Gdv z s?:lch6w zdi::to k!ątwę 
h'l.zardu, umu iąc ie Z'l. f1fP "szla 
('h('tna". s~')r;o;eczki i bó'ki trwa 
Iv n'l.d .... l. Te .. 5~:"~?·~_·c" z!-rod
n' c t:,!-'.~;t9-n'~!!'l .i~1~e.!t r~~: hlł.1! 
,..!.~, HOff'C pod U"'2rl'ą n!c::ta!e
riaIistyc-zny ChS":'3!t"er p!)~udek-

}';. Zn- - . Br. 




