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ks'. arcJlbiskupa krakowskiego SaJ)iell"
wnias le 'o se -_ na I Je a- izb
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t@resp••;Gldlti

'Poran-

ti'yifii wruasYiami, a więc (łoma'- Pitsuuskiego, zcbra'rli j.oonońiy'śl • di'um klubu ao pm"zrostawienia mu ł senaifu w sprawie samówo]
gali si~
nie p06ta.nowili
rząd<>'Wi pogJlądów i dezydera· nego przeniesienia przez ks. me-

nego" telefonuie:
Weroraj o godZ.n

m1ina, przeprowadzenia Iał~ejł Wa wyrazić najostrzeJsze pOtępłenl~ tów, wyrażanych w toku obrad
za.powi.edzit\., wel~ ukarania biskupa Sapie- dla gorszącej aamowolł księdza klubu"
'
·odbyło si~ w gmachu .ejmu
hy, oddzielenia kOŚCiOła od pań- arcybiakupa krakowskiegQ Sa.
Dodać nalety, :re na zeManie
posiedzenie klubu. dTSJmsyjoego
atwa.
płehy i udziełić rządowi wszeI. klubu., liczącego z górą 200 uposłów i MOatorów,
UiCZutnf..
P'neełwko tym dalaofdąeym kleh pełnomoenłetw w kierun- czestD'Jków, przyb~ło wedwLe
ków walk o niepod1egłou., pod wniosk,Qm WJ'SUWił wicemanza ku- nniemotllwłenla podobnej 46 osób. CzfłJookowle klubu poprzewodnictwem wieeJJl8I"S%ałka łek. Mi ~~. O wynikI! obrad
fa.JZ w
I pn ~h.4i.
słowie j . se:n.atOT'o\vie
będą,cy
Mie<hi.MkiegQ. W trakcie obrad poinform."OW8nO ogół komurnika
.
członikaIm &~, "': Obradacb
W ,tym oelu .ttebraru.
udziału nie '\lli
niek.'tórą posłowie i senatoro- tem.. VI' kt6.rym p~edziaD!O, co
,
następuje:
podpiBaIl wnIosek o zwołanl_j Liczba podpisów, $k.ładanych
wie
~o szaz~ zapOma41 sesjl nadzwyczajnej sejmu ł H, na wniosku wysunięt~ przez
'l: prezesem pAJ; .... Sleawzewo:łn ~ z przebiegiem sprawy
nato.
krakowską grupę regIOnalną o
lIkim Da eseJe,
~t1.Sienla
zwłOk
MarnaDtapolDadto
upowa.łJoiarro
~
swoIaoIe
aesjl nadzwyesajneJ.ej
~ępQW8iłi .. bardzO radybl~j~ ~
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wygrala· angielka

fi-I

LONDYN, 3. 7. (pAT)~ ~
tlale turnieju tenisowego o mistrzostwo świata w tenisie, .Ję·
drzejowska pokonana wstała
pnez angielkę Round po drama
tycznej walce 2:6, 6:2, 7:5. R9und'
zdobyła w ten sposób
mistrzostwo świata w tenisie.
Jędrzejowska po raz pierwszy
w dziejach polskiego tenisu zdo
była wicemistrzostwo świata.
IW. grze podwójnej pań w
nale para francusko - angielska
Matl1ieu - Yoł'k.e pokonała parę King P4ttman 6:3, 6:3.
.W grze podwójnej panów w
finale para amerykańska Maks
Budge wygrała z parą angielską
Hnghes - Tuckey 6:0, 6:4, 6:8,
6:1.
,W grze mieszanej zwycięfyła
para amerykańska Budge Marble, bijąc w finale parę fran
cuską Mathieu Petra 6:4, 6:1.
Mistrzostwa przyniosły w ten
sposób duży sukces Ameryce,
kt6ra zwyciężyła w 3 konkuren

fi-

c.iach.
TYTUŁY

MISTRZÓW ŚWIATA
ZDOBYLI:
W grze pojedyńcze.i panówB udge (Ameryka).
W- grze pojedyńczej pan
Round (Anglia).
W grze podwójnej panów
Maco i Budge (Ameryka).
W grze podw6jnej pań - 1\-lathieu i Yorke (Fran~ja i Anglia)
, W grze mieszanej - Budge i
lHarble (Ameryka).

ra

Z

.

przekroezyIa
przez art. 36

kon.stytuejL
Na terenie iZD panuje poc:ałde potrzeby, aby przebieg sesjt
wyr-aził się w skupionej I godnej
p08t.lwł~ .'ldpowiailit.j;!lcej
dz.to . lłgadrucenia i r i :.~
tyr Lzło')ą.dk,1l pe.rlament W io ......~
spebli6...·h. .
, .
(PAT).

ound 6:2. 2:6. 7:5
z:nowtl ataku,Re wygrywa ostał
niego gema; a zarazem i seta 6;2.

publiczności.

Sz,zegol, merzu

zefa Piłsudskiego
HeWę wymaganą

•

nych sir Samuela Hoare, który
jest również przewodniczącym
angielśkiego związiku tenisowego. Gdy Jadwiga Jędrzejowska
i Dorothy Roull'd weszły na kort,
powitały je huraganowe 'oklaski

Gra odrazu zaczęła się od bar
dzo ostrego tempa i w pierwszym gemie dwukrotnie obie mi
strzynie doszły do 40 pkt. i tyl·
ko jeden punkt dzielił je od wygrania gema. Trzykrotnie jednak Jt:drrzejowskiej udawało się
wyrównać, ale w końcu Round
zdobyła
pierwszeństwo
gema.
Następne gemy pierwszego seta
były mniej zaciekłe. Gra toczyła się przez pewien czas dość
równo i dochodzi do 2:2.
Round, dzięki bardzo mnie'ję,t
nej grze p,r zy ' &iabee, ostrymi
smeczami zdobyła 3 genm ~ obJĘDRZEJOWSKA
jęła p.rowadzenie, rt'ie oddając
'.
już Jędr.zejowskiej ani jednego
,
" g'ema i wylkaZUl.f~ niewątpliwą
przewagę. Round bez większego
LONDYN, 3. 7. (PAT). Piętna- I trud? zdobyła n~stę:pne my geście tysięcy widzów zebrało się my l wygrała pIerwSzy set 6:2.
w sobotę na słynnym centralW drugim secie toczyła. sIę
nym korcie Wjmbledonu, aby z.nowu uparta walika o pierwszy
przyjrzeć się rozgrywkom fina- gem. Tym ;razem jed!nak z więik
łowym o mistrzostwo świata pań szym szellęŚciem dla Jędrzejow
w tenisie. '\V oficjalnej loży za- ski ej, która objęła prowadzenie.
siadły ciotki króla Jerzego VI R:oUlllid wyrównała na 1: 1, Ję
księżno. Beatrycza i księżna Ma- drzejowska poprawia na 2:1, a
ria Luiza, w towarzystwie am- następnie do końca seta panuje
basadora R. P. i p. Raczyńskiej, już z.up cl!ni e na korcie. W trze·
oraz ministra spraw wewnętrz- cim., czwartym i piąlJm gemie,

tropolitę Sapiehę szczątków J6-

które Jęd:rTLejo'W'lSik'a z.dol)yla po
prostu brawurlł&, da,ją.c w kat·
dym z nich angie1Jee tylko po
jednym pU!Ilkcie, mistrzyni polSka wyk.azała makomitą grę i
była eIlituzjastY'Cmie oklas.kiwa
na. Niektóre pillki Jędrzejowska
plasowała bardzo nisko, tuż nad
siatką i miały one Ił:aką siłę, te
poprostu było trudno je odbić.
Przy stanie 5:1 na korzyść Ję
drzejowskiej miss Ronnd 7.dobywa drugiego i ostatniego gema., natomiast
Jędrzejowskal

Po tych dwóch setach, w kt6rych obie mistrzynie wykazaly'
mpełnie r6W'Jle &iły, napr~enie
publicmości ' wm-osło W' SP<l56l)
niesłycbany. Ro7ipOCxął się hM. .
dm drugi trzeci set, w którymi
obie zawodniczki walczyły zaciekle. SZalony tIlPał, niewąjfpli
wie przyczynił się do pewnego
wY'Cieńczenia obu tenisistek. I
gra icll w ~eeim secie była bar
dzo nierówna. - Z poelią.rtlkU
Ro'llJD.d była jakl>y ZiIlllęiCzon.a i
nie 'Wy"kazywała należytej ener~ii. J~dl1'Zejowska 7Xłobyła pierw
szego gema o·ddając jednak d!ru..
giego miss Rouml. Przy Marne
2:2 Jędlrzejowska, znowu ja:khy
owiana nową energią, pTZeszła
00 ostrego ataku świetnie zd0.bywając następne dwa gemy. Prowad~ąc
4:2 Jędr'zejowska
jak gdyby mstygła w swej ener·
gii i ~ając może zhyt ostrożnie,
oddała miss RoUtDd 2 gemy. Gra wyrównała się więc do 4:4
i wó~zas milSS Round poprawiła na 5:4, z kolei jednak Ję·
drzejowska wyrównuje na 5:5.
Było jednak już widocznym, fe
porka jeSlt u schyłku swoich sU
fizycznych. Ptrzy stanie 6:5 na
korzyść
Round Jędrzejowska
stawiała
jeszcze słaby OpÓł' i
zdobyła jeden punkt, ale oSIta
lecznie R()und rozsItlrzygnę.Ja seta na swoją korzyść 7:5.
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Kto ponol; w;ne:
Mamym'o hecuie Ptydzień
(1'''"'dy
P propad t
orza,
an rezy en
Rzeczypospolitej w przemówie·
niu radiowym
milio·
b
t l' d wzywa 34'ół
ny o ywa e l o czynnej wsp pracy nad akcją zespolenia kra.iu z ideą morską, akcją rozbudo
wy si,l nej floty wojennej i licznej floty handlowej, Lamy prasy zapełnione są materiałem propagandowym.
Z konieczności i prasa "narodowa" musi w tej sprawie zabrać glos. Jakżeż przy tej okaz,ii
nie upiec pieczeni antysemickiej.
IWprawdzie ostatnio endecy
wiją się z bez:siły, nie mogąc do
głośnej sprawy obrazy majestatu
Rzeczypospolitej
wplątać
również żydów, boć w tym wypadku napewno już ci nie mieli
wpływu na bieg wypadków, ale
z morzem prz,ecieź łatwiej, i "ma
teriał odpowiedni" można z-awsze znaleźć. Znaleziono więc
"nadzwyczajne źród1a historycz
ne",
M' całej prasie ,,narooowej" C)publikowa.no za pewnym niesa.
dru k owanym
mOWI't y-m plSmem,
polskimi czcionkami, noszącym
tytuł "Merkuriusz Polski Ordy. "(Nr. 20-1 00 ) "rewelanarYJny
cyjny" artykuł p. t. "W świetle
llajnowszyeh dokumentów hłsto
rycmych _
dlaczego Gdańsk
nie został włączony do Polskł _
z
kulis walki międzynarod~
w.e.go żydostwa z odradzającą się
politycznie Polską".
Zajrzyjmy więc do tioKumenłów, na które powołują się n ba dacze oajnowszych dziejów", _
Cytują (nie podając tytułu) ja_
kieś pamiętn.ikJi b. ambasadora
Francji w Londynie de Saint _
·•
t'
f"
A u l a1il'e a, nas ęDnIe ,,<,> lcjalne"
wydawnictWo
ame-..1r ańskle:
,___ ~
. "'''.
" The gClUo.l.lUUJolehevlle eOJJ"-turation. issned by the Coxr ~--9
f
Public InformationK ' ( a~..nngton D. C.) z grUdnia 19is t jakiś,
" ""U

za

bliżej

nieokreślony, memoriał

wywiadu amerykańskiego, umie
szczony rzekomo w r. 1920 w
piśmie francuskim "Le. ~ieiłłe
France....
'. ,} . ,
,.:-

Palec i oko Wilsona

MTymienione ..najnowsa:e dohi
'umenty storyczne", jak wynd.ka z podanych dat, ogłoszone byIy 17 _ 20 lat temn i miały wów
czas udowodnić, że rewolucja
' k
b o1szeWle' a dokonana została
za niemieckie pieniądze, że bankier żydowski z Niemiec Schiff
wydał na rewolucję rosyjską 12
milionów dolarów, że Lenin,
Trocki., LunacUlrski, Zinowiew i
inni działacze rewolucyjni byli
na żołdzie wywiadu niemieckiego sztabu generalnego, że tenże
bankier Schiff był głóWDym doradcą prezydenta Wilsona, że
dosłownie "Wilson był posłuszny na każde skinienie palca lub
mrugnięcie okiem przez Schiffa.
Żeby nie Schiff Polska dostałaby
Gdańsk z ujściem do morza, eały Śląsk Górny i Cieszyński bez
plebiscytu i t, d.
,W artykule tym, szeroko reklamowanym ulotkami ulicznymi, endecy usiłują udowodnić

k

wsze<:hpotęgę międzynarodoweżydostwa. Rzeczywiście, podziwiać należy fantazję i pomysłowość endecką. Już ktoś niego

.dawno dowcipnie powiedział, że
ży~zl w dzisiejszych smutnych
cbwilach winni czytywać prasę
endecką, a wówcza's napewno na
strój ich poprawi się, o ile nie
zadloru'
l'
cjonalislicz:: m;gak?ma~Ię n~-

żydostwo.

CZy

endecia 1
Judę I LeDSle

nie miała o RosJ';.. o stosunkach s ki'
ej, m i a,ł swego r ab'ma
dokumentu
społecznych rosyjskich, zakwe- Magnesa, l ten Magnes magneso"
. •
stionowała specjalnie dwie spra- wał do bolszewików, Mnie się Tak PIłsudskI wspomma •
'
' tych T
czasach:
wy czę ś C10W~
,mozT Iwe dla"
U l zdaJ'e
e J , że ten Magn
, es mI'ał racJę,
'
t b'
h"
do ZrOZ'1Dlllema: adnotację o gdyż rabinom świetnie się w Ro" ... , ySląc. rą
jeryc onsklch
stosunkach w Ameryce i sprawę sji podczas i po rewolucji, po- brzmla!o wowczas po c.ałej P,ol:
50 milionów złotych rubli. Po- wodziło, gdyż albo ich rozstrze. s~e, zI.ał? o~dechelIl: mechęcI I
lak, który bliżej znał Polskę lano, albo zmuszano do produk- menawlśc.l, Ule I?rzecl~ rusin~m
przedrewolucyjną, zlekka nawet cyjniejszej pr~y
ale przecIw mme, me przeCIW
interesował się przebiegiem re- Otóż ten Jakób SChiff, mędrzec tym, którzy L~ów chcieli zawolucji 1917 r., wprost natych- Syjonu, mason, kapitalista, nie- brać, lecz przecI~ temu, kto omiast rozpozn'! nieudolny falsy- miec, żyd, hypel"rabin, przyja- ~roną ~wowa kIerował... Trą~y
fikał, jakich krążyło moc pod- ciel Lenina, Trockiego, Wilsona, .lerychon~ko, - narodowe grZIDlaczas wojny.
Kiepmy, Ordollki, i t. d, i t, d, ły oskarzcme?D
zdradę w~zelFals,fikatu
przez kiwanie l mruga.de po_ ką, syczały, Jak płaz pełzaJący,
.,
• ,
działał piorunująco na Wilsona by wzbudzić w obrońcach LwoPneJl"Z!J1Dy kUka dokumen- i ten odmówii p
, P I 'wa bezsilność." gdy tutaj brotów. A WięC: konszachty bołsze- Gdańska, Śląska,
rzyznaOla osce niono Lwowa, napół nago, napół
wlków 1\ soeJalistą Seheldema- ZUl'Ó
Cieszyna, Ma- boso ... w tym samym czasie istnem. Nonsens; Scheideman był
C w.
,niało inne wojsko, ubrane w
śmiertelnym wrogiem bo1szewiz- rod~ za po!~a zt!e~o mlędzyna- świetne mundury, mające broni
mu, do dojścia Hitlera do wławego
os a.
pod dostatkiem .. , To wojsko staała
"SDisek niemiecko-bal- d~y tr'Y międzr nim a. komu- Machinacie endeckie lo gdzieś n~d .Sekwaną, ale trąsze - k- Ił
mstamI słała wOJna; dokument
S '00 k '
d k
by JerychonskIe grzmiały o zdra
WIC I
. Nr. 7: szef wydziału wywiadu k ą j ~a mne o '!lmenty, dzie legionów, P.O.W. i niejaZe wskazanych źródeł ztioby- -,n iemieckiego sztabu generalne- t~yC~ l!-Ikt ~óPolsce D1~;d~ła kiego Józefa Piłsuds.kiego".
lem jedno, które zresztą endecy go pismem z dnia 12 stycznia r. po t w~zyc, a . re '! spo~. meDrugi dokument: Mąż zaufauważają za n~poważniejsze, _ 1918 do komisarza spraw zagra- wą:,hWYtystwIs~dz:r' IZ winę nia, delegat Komitetu Narod()J
Otrzymałem i to całkiem prz,y- nicznych między innymi pisze: szatawi0p6ei ze śąsi Śelmk' zaNP~- wego, weteran endecji, prof, Stapadk owo, owe "of"al"
~
, _1
k'
n e trczę
ąs aC· lem. ~- Gra b s k'l, po rozejrzemu
.,
JCj ne wy-" S zt-s..
illI.I ~.ęnertuny roz azuJe nam com
ł c ŚI k
, msW.w
oownictwo "The german-bolcbe- nalegać na wybór następujących k" za ~ a ę,
ąs a, leszyn- się w sytuacji, po uporczywych
vle oonspiration", Niewątpliwie osób: Lenin, Trocki, Zinowiew, s I~O, azu~ow, zGad~ePkrzYłą- daremnych wezwaniach do Pa, t t o d"
kO
"
J o ff e, L unaczars k'l, R
czeme orgamczoe
ans a I do ryza,
.
jes
mSlaj, b'lał y kru.
ka-KamIemew,
Ut '
by natychmiast przybyła
zuje się, że wydane zostały te Kołłątaj i t. d." do Centr. Kom. ,zeczr;j0spo ej pon06Zą wy ącz z Francji armia polska, przesydokumenty w tłumaczen.iu pol- . Wykon. partii komunistycznej. m~ e; ecy, t
. k f
.. la zdenerwowany w styczniu
skim p. t. "Spisek niemiecko _: Najzabawniejsze jest zakońo c~s. rwama on erencp 1919 r, memoriał do Komitetu
bolszewicki" - dokumenty do- czenie tego "źródła": "proszę 0- wersalskIej ~ sprawa~h grame Narodowego w Paryżu w któtyczące związku bolszewików świadczyć prezesowi Rady życze nowo,powstaJących panstw, de- rym dobitnie i bez j~kichkol.
niemieckim naczelnym dow6dz-, nia sztabu generailnego (podpi- cydu.Jqcą rolę odgr,Ywały fakty wiek niedomówień, czyni endetwem, wIelkim przemysłem i fi-I sano) szef wydziału Agasfer, a- ~~k;n~n~., Za , najlepszy Jv'!zy- c.lę odpowiedzialną za slratł2
nansaml, oraz reprodukcja foto- diutant Heinrich."
. ab s ;~!Z ~oze skrawa. Ilna ziem polskich na Śląsku i Pomo.
graficzna dokUmentów _ War:Według "dokumimlu Nr. 28" l ,~~u ili e 19OW~WaDl
ego:
, rzu. Pisze on:
szawa - 1919 1". (wykonano w przedstawiciel Reichsbanku G. t
k'1ego
pows ó
\ ~an" ... Komitet Narodowy (endeona
UlkI. graficznych "An", ~ar- von Sc'hanz w dniu 28 stycznia s wa
ki) ciągłym odkładaniem tel'Illl. wr ~ ~~y a h
szys~~. sh
nawa).
1918, ściśle tajne, przekazuje boI
lC granlcac
~scę 0- nu przyjazdu wojska szalenie ..
U
Prasa erideeKa po'd aje, te są to szewi.Jkom 60 milionów złotych R !rzeboda byłł°dnt,oczyć whoJdn z słabił obóz aliancki w kraJU.'.".
d oAumen
1_
t y "of'ICJa
, 1ne amery- nu'
-'~1'J. na k osz ta u tr z)jmaDla
. czer kroSją,
po
u'"
.,
t U 10 r- WSC
L .o u ua
. .. wy w P
aryzu
SIęgaCIe argd<!
kadskłe". Gruba nie~isłość. Są wonej gwardii i agitatorów"; zaś ołalndc~ sz urmh°odwa. l w~w, k
mentami sIownymi po Ho-.4 • .
to d ......... _ t.- " _ L a
eał
d k
t N 13"
P unIO - zac
zIe CZeSI w ro
. .'~"o"'IU.U~I5•.., pl'Zt'2Hane przez ,w . ug " o umen u r,
z
r
Śl sk C·
, k'
przez trzy mresIące pozostawiaszpiega Edgara Sissona do kie- dOla 25 lutego 191,8 r. sztab gel ~a
ą,
Ieszyns, l, za- cie Galicję wschudnią po Lwów
rownika jalkiegoś blifej nieokre- nerainy spostrzegł w czerwonej I c o~;a gramca. Śląska. l półno~ we władaniu ukraińców choć
ślonego biura wywiadowczego warmii "operującej przeciwko nie I ~:ó y y ,w O:~l~.l ~ :lemcal~I, wiecie, że Lwowa bronią' 14-letWaszyngtonie Georga Creel'a.- mieekim wojskom" propagandę /'
Dleyche c~e t hO rowo U1Ie ni chłopcy i kobiety, a najlepsza
Sisson podaje, te był "przedsła- wzywającą do powstania naro, s~ S
o y~d~Z:s~w~c l młodzież ginie w walce nier6wwa
wlcłelem Iromitetu informacyj- dowego, i t. do
fr~wI~CJI, , pr:a
s' ~ y- nej z braku amunicji, ehoć '91
nego na Rosję podczas zim,. r.
Sielankowa korespondenCja!( a, oPifZ: ID ~: ,nasc~ndl.dAr- waszej mocy było dać pomoc do1917 _ 1918." Ponieważ "doku- Da,i1l 50 milionów, po miesiącu mla po s. a, ~
aJąea s~ę z a,,: stateczną...
menty" te, ogłoszone przed laty, proszą o zaniechanie propagan- nyct .110nlSt~w? r~owlak6w.l
".Jeśli pomoc ta będzie dalej
w amerykańskiej prasie, wywo- dy, następnie podają sobie na- c~~ ~I ba~y~ b zo n~e;;y
rO~Jsię
opóźniać, stracimy wiele wię
rta
łały dużo
wrzawy, "prezydent" wzajem nazw,i ska szpiegów, Ser- s l~
a s.a a, o
b , ,ez cej jeszcze",
ta'"
. d
'
ś' ć"
ma:.erl"-1'U WOjennego
ez pleA
..
0fwego ,JemmcCzego kOInIt~tu ~n eytczDI~ Ut~~ sźlęódJlleł~~na przyt niędzy i żywności. M~siała szko- k:" śWl y. ze spokOjem olImpijormacyJDego ree1 zwrócił Się cz aDIU " ...... " r
, nawe lić ak t
hot 'k
l
ć s lm eCle depesze ,,.ze wzglę
do ad hoc skompletowanej ko- nie potrzeba dużo spostrzegaw·
r. ru a .- oc
";1, a, ~a czy dów technicznych opóźniamy
misji, w skład której wchodzili czości, aby stwierdzić naiwne fal zhros~a;na':lll, uk~alDcanll, cze- przysłanie wojska" ...
.
ś panOWIe
.
F ran kI'In Jame- sw w anie dok omen tów.
c arru 1 memcamI,
Gd Yb Y armIa
. polska z FranJacy
son i SaJllluel Harpe.r, aby spraw
Nie radzę endekom przesyłać
A jednocześnie pod władzą en- cji przybyła niezwłocznie do kradziJa autentyczność dokumen- tych "dokumentów" do Rosji, deekiego Komitetu Narodowego ju, to napewno nie byłoby róż
tów, Sam ereel w Liście do ko. gdyż Stalin po przeczytaniu ich w Paryżu, stala armia Iłczna, nycb plebiscytów, i granice Polmisji zaznacza, iż "dokumenty może nakazać usunięcie zwłok wspaniale wyekwipowana l wy- ski byłyby napewno wcześniej
te nigdy nie podlegały oficjalnej Lenina z mauzoleum, jako faszy- szkolona, Choć żołnierze tej ar- ustalone, brzeg morski byłby
ekspertyzie". Nawet "komi5ja" sty i sojusznika Niemie;c.
mli z utęsknieniem oczekiwali większy, dłuższy, granice slratew dość obszernym protokule wy
Na podstawie znowuż doku- rozkazu ~o~otu do ojczyzny giczne byłYby dogodniejsze, posuwa licme zastrzeżenia, jak np. menŁu Nr, 64" z dnia 27 '~rześ- dla obroD1eDla granic, Dmowski wstania na Sląsku byłyby my...
"Typograficzne omyłki i nawet nia 1917 roku Troeki miał ołrzy- ł endecy. w Paryżu usRowaIi teczne, Cieszyn i Gdańsk niepogramatyczne błędy tych cyrlmla- mać eiężkie pieniądze od domu zmusić Piłsudskłego ł rząd pra- dzielnie należałyby do nas.
rzy ?iemieckich n!e pozwalają bankowego Warburga, a córka ,,:owity~ - w. obli~zu tak wielMieszkańc~ Gdańska w roku
uwazać ich za orygma1ne doku- Jakóba SchiIfa wyszła (za te ko- klch D1eb~Zpleczenstw - do u- 1918. p~agnęl~ całkowitego włą
menty s~abu ~eneralne~o, Pew- ligacje ręczą endecy, nie miałem si_pieni:, Jemu - Dmowskiemu c.zema Ich mlas:t?- do P0I:>~L ne właŚCIWOŚCI wyrażen wcho- ani ochoty ani możności spraw- mężowi opatrznośeiowemu, Urząd kanclerskI w BerhDle odzą tu również w rachubę ... Ude- dzenia ieh)' za Feliksa Warburga wlactzr W' Polsee. O ile się nie \ trzymał wówczas doniesienie od
~za nas również wzmianka o St. a szwagierka Sehifla _ Pawb zgodzici~, to zobaczę, c'rj prze- posta niemieckiego w Bernie, że
Zjednoczonych.~
Wa-rburga, kuzynka &hiffa wy_ trzymaCie" a co ,przez ten czas knpcy g~a?~! w większości ty,w dalszym ciągu protokułu szła za bankiera azwedzkiego z Polską Slę staDle - furnal
zwrocih SIę do rządu polbadań komisja ma szereg zastrze Olafa Aschberga, córka Asch- Wywierano nacisk na francu- sklego w W~rszawie ~ prośbą o
żeń co do podawanych w "orygi- berga jest łJoną Trockiego, czyli sldego minłatJoa spraw zagraniez eałk?wite zajęcie Gdanska. Było
nalnych dokumentach" rótnych w ten prosty sposób Trockiemu nyeh Pichona, żeby nie uznał ~ Zl~ą 19~8 .roku, ale endecy
operacji finansowych, jak np, Wy się pieniądze złotym Itru- rządu warszawskiego jako pra- D1~ sI?leszyh s~~ wówczas. ze ścią
przekazywanie przez niemców mieniem I
wowitego, jedynie endecki ko- g~ll~Ciem armu do I.'0!SkI, p.óź
bolsz.ewikom bagatelki, drobnej
,Wielka szkoda, te endecy nie mitd narodowy miał monopol Dlej sprawa była JUZ trudniejsumki, u schyłku wojny europej- wyszukali takich dobrych koli- na polskość.
sza..
.
.
1,
skiej, tylko 50 milionów rubli w gacji również Leninowi, a karoW łrzym
-azd'
Zdaje lD: SIę, ze cytowane
złocie, i t, d.
li mu jedynie wproat cynicznie ka s I ki YWaoc;. WYJ
wOJ- przeze mme dokumenty są pewTak przyhołubione przez en- brać pieniądze od wYWiadu nie- ~ ~ s ego z ;anc~i ,do pO~i niejsz~ od beznadziejnie głupich
deków "źródło historyczne" u mieekiego.
się· naYrmubc~ae~emh PRomlen unosl~ falsyflk,atów, których w la: ach
d
d"
' l zac
zeczypospo 1- bezpośrednio powojennych moż
owa ~laJące współpracę u;ta~u
To Jeszcze nie wszystko'. Na tej, młodzieź nieletnia bohater- na było na każde zawołanie z~

swych
D czytelników?
'W:,l~
"
eCyZje
J!u>ona uweinione
rzekomo od woli żydowsko-niemieckiego
bankiera? Teraz uo'
zumleć można, dlaczego Wilson
wkrótce po tym, po pomieszaniu
zmysłó~, zmarł. ~o kiwanie i
~rugame zaszko,dzl10 mu tak. I
CIekawe następme, dlaczego dot~chC'Zas .podobnych rewelacji
me opub1ikowa.ł I. Paderewski,
~zeezywi~cle bardzo bliski przyJa~e~ 'Yil~a, l główny ,ni~ątpLiwIe lDisprrator sławnej WIlsouow~kj.ej d~klaracji o niep~dległośc Polski. Rzecz zrozunllała:
Paderewski zbyt szanuJe się,
zbyt .ceni prawdę historyczną,
_
a napewno ma l pamięta
wszystkłe tajniki obrad wersalskłcb, aby ogłaszał tak beznadzięjne bzdury.
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od::l

'._:f..

dz!'

cem p:~'ez SChiff~o ~ol:c~:~e :o~~ f:~~~~~:;~:8 :~:~~;!~~~~Ci' ~:;:~;.!~ j~~~~~nm\;~~~ :~~!~O;~Jw~:kSZ~~;~<!v;~~ ~~i~ ~awett pieniągze z każdej
ferenc.1 1 w:rsaIS~Iej na prezy- "dosłowny tekst" rozmowy tele- nie mogłem (zresztą straty nie sił zbrojnych.
ZIe zmy orzyma ;,
.
denta Stanow Zjednoczonych A- fonicznej pomiędzy Czlczerinem poniosłem b już ty h 64
A
d
.
.
Prasa "narodowa lubI korzyInefTyki Północnej Wilsona i w Petersburgu i Trockim w Brze
.
'.? k C ; moen ecy szaleli, na WlecaCh[stać z brudnych źródeł, aby tylmruga?ie okiem, pr;ecie~ to 'k~- ściu _ Litews~im, Specjalna ba- J :e~~~e:e~!~ę ns:~ga~;t:I' p::U~ :ó~jsłPo~s~~~~:::::Ud.~ki u: ~? ~oś o ,,~i~~zyna,rodowej ma ,
wał mebywały. Jak mozna 1I- dawcza komIsja ameryik.ańska jr Ili3.tu.r. ) Schiff który był ró _ ki, k t
L ó
,i z.e pol fn ~ydowskleJ naplsać. Jest star;:zyć 00 bez~raniczn.a .naiWJlośĆ która zielouegQ
ppjęcia ~;łpe~n~
nież nrezesem loty olDo-ul~
w_ s~w~a _
~':..I_.c w w chce llD na' re
,l. dobr'e przysłowie:
_
_ •_
_ _ , JO:. _ ~'~ , ,_ ~ _!V~ ...,Y"...
dzleJU
czapka gore,
J.Na.
K. złoU.

ą

ę

j,cld
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Salon mody męSkiej

Leonard Hetman

s'taciono1.łVa.
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ZOSTAŁ

ej na Inorzu Śr6dziernny

PRZENIESIONY

na ui.ul·p~~:i:i~62Nr. 6

krohi wob~t: impasu iW sprawie nieinferWfOł:li -=
telefon 168-90
LONDYN, 3 lipca. (PAT). 20 paos.UI
• li za pIanem o 27 rz.ądó,w europejskich, to we.
6 rzlonko' O N R.
Flota angielska na morzu ŚródaJe nie beznadziejny.
ziemnym
zostanie
wkrótce francusko brulrJ·sk.-m dług irnfonnacji posiadanych
Nieinterwencja jesz,cze istnieOdpowie za zamachy
zwiększona o pancernik "Har~ •
, p'l'zez francuskie placówki d'Y- je i. włosk,o - ni~mieckie propo- petardowe w Warszawie
lI"
lIIf

•

•

spile" pojemności 31.000 tonn.
LONDYN, 3 lipca. {PA'i1. plomatycz.ne dotąd
zycJe podkreś,laJą chęć tych mo
Warsz.. koresp. "Głosu PoranPowraca on z Malty, gdzie pod- ~ala prasa an,gielskll: stbwiexdza, 20 rządó~ opowiedziało ~ję. za carstw ubr'zymani.a jej w mocy.
nego" telefonuje:
dany był przezbrojeniu. Pancer z~ sprawa utrzymama przy ży- planem f!anc~ko - bryty.lsklm. WSZySlCy, pisze "Times" mUiSzą
Zakończono dochodzenie ."
nik "Malaga" tego samego typu, CI~ lI!kł~;tu o nieinterweIliCji w Impas .w~ęc, J~k podkreśl.a pn- obecnie · wykorzystać krótki czas
sp'
r
awie
zamachów peta:rd~
co "Worspite" udaje się nato- HIszpanlI',
'
sa angIelska, Jest całkowIty,
przerwy dJla mstanowienia silę·
wych na sklepy żydows1>.ie."
miast na Maltę, aby zastą;pić oznal~ła słę w Impasie. .
Nie jest wyklucwne, te z tego
WM'szawie w grudniu uh r. ~
kręt "Queen Elizabeth" jako
Z 9 rządo~, :eprezenŁowanych
zastanowienia
styczniu b. r. Między innymi wy
kręt admiraLski floty śródziem-! \V; p(}~Omltecle,. 6 zdeeydowawył-uni się jakiś nowy plan kom buchy te us11kodziły aastrono.
~
nomorsJdej. Olkręt "Queen Eli- me stOI pn str~le planu ~~el.promisowy.
m!c.zny sklep Hirszfelda przy
zabeth" bowiem przybył na wo sko ~ fr.ancuskIego,. a p.rze~rW1k.o
Cała pTasa angieLska pochwa uhcy Marszałkowskiej. Przed są.
dy an.e,ielskie z racji uroc:zySlł.oś pIanowI włoslk.o - mem1e;Juemu,
la zresztą taktykę rządu hrytyj- dem stanLe 6 b. cZlłonków oboro
ci koronacyjnych i POIz ostaje do z~ tr~y rządy.t. Zll. oprocz N~
~AZIMI skiego, podkreślając zwłaszcza naTooowo - radykalnego. Wszyty;chczas W POl'1t.smouth, gdzie lUlec l ":ło~ Jesz.cze Portugalla
rolę premiera ChambCi'laina, sC.y ?s~arżeTIi majdują się W'
przeprowadzane są zmiany w je - opowIadaJą. SIę. 2m. plooem
który w dużym stopniu przyczy wIęzIemu.
go uzbrojeniu. Okręt ,."Royal
włosko - memlccklm.
USUWA PIEGI.ZMARSZCZKlI
nil się do zajęcia przez W. BryOak" przerwał swoje DOdl'óże
O ile chodzi o peliny komitet, W~.GRY IINNE WADY CERY
I łanię tak mocnego stanowiska.
do wybrzeży Walii i stoi w Port
smonłh gotowy do wyruszenia
na sesję jesienną izb
w razie potrzeby na wody hiszWa<rsz. koresp. "Głosu Poranpańskie. OkTęt ten posiada ponego" telefonuje:
dobnie jak ,,'Vor~ite" i .,MalaNa sesj.ę jesienną dał UiStalo
ga" 8 dział 15-cal-owych i spewodawczych
r·ząd przygotowuje
cjalne
przeciwlotnicze wieże
trzy
zasadnicze
projekty u5taSALAMANKA,
3.
7.
(PAT).
koło
30
strzałów
armatnich,
jed
kieJ,
nie
pociągając
za
sobą
ofiar
pancerne.
projekt
ustawy
uposażenio
wy:
PARYŻ, 3 lipca. (PAT). Duże Lotnict",~ :ządowe. ostrzeliwało nak pocis~i nie wyrządziły więk w ludziach. 2 samoloty usiłowawej,
który
byłby rewizją słyno
sze::eg
mIeJsc~woŚCI
na
tylac}!
szych
szkodo
ły
bombardować
Walencję,
co
wrażenie
wywołały w Paryżu
PARYZ 3 7 (PAT)
zostało udaremnione
przez 0- ncl','o Lex Jędrzejewicz, projekf
wiadomości o wzmoeneniu es- WOjsk powstanczych, <l szczegol
refoTllly podatkowej i p'I'ojcld
nie
Burgos,
gdzie
padlo
18
zabi.
"
:
.
.
Ha,:as
do
bronę
przeciwlotniczą.
kadry angielskiej floty wojentych i 21 rannych z pośród lud- nosI; WalenCJI: 7.samo:otow po
reformy usrtroju palestry, którra'
nej, stacjonowanej na Malcie, n9~ci cywilnej, przeważnie ko- wstanczych zrzncIło dZiś około
MADRYT, 3. 7. (PAT). Kores miała być już przedmiotem 0co uważane jest jako wstęp do biet i dzieci.
50 bomb na Sagonte (25 klm. pondent Havasa donosi, że wczo brad poprzedniej sesj, ale jak]
oczekiwanym w Paryżu dalSamoloty rządowe usiłowały na I?ółnoc od Walencji). Bom~y r~.i po południu w st0!icy nas tą wiadomo, w ostatniej chwili ze'.
szych zarządzeń ze strony An- dziś borr,bardować Salamankę, trafIły w zamek oraz poczynIły pIła gwaHowna wynuana sb·za stała wstrzymarra.
glii l Francji, zmierzających do co zostało udaremnione przez
rybae- łów arIrleryjs,k icb. Pociski dział
wzmocnienia sił. mQ1'skieh obu
powstańczą obronę przeciwlotpowstancz~h gęsto padały w
państw na morzn Śródziemnym.. niczą.
centrum mIasta.
MADRYT, 3. 7. (PAT). AgenPOLSKI BEZ
VITORIA, 3. 7. (PA'Ij. Havas
Za opowiadonie weoolei ~
cja Havasa donosi: Na froncie
m/'u-- ....ddf,''''''sz.e donosi, że na froncie madryc- gdoty, Ulważanej za obrazę
południowym nad rzeką Tag 0''''"'::1"f.N<,N'""",::/,
kim trWlała do dziś rana ożywio wY'Ch Niemiec" i ich kier~
żywiona działalność
artyleryjPERFUMY f
na strzelanina. Porty w Barcelo ków, nieiaki Ma. L o e w q
żonka
ska. Artyleria rządowa bombarnie i Tarragonie były ostrzeliwa żyd, zamies.z.kaly w Rhed~
wyjechał do Juraty
dowala Toledo i okoUce.
WO DA
ne w ciągu 5 godzin przez flotę stał skazany na rok i
PARYŻ, 3.7. (PAT). Havas do
KWIATOWA powstańczą. Eskadra lotnicza miesięcy więzienia pna
GDYNIA, 3. 7. (PAT). Dziś,fa
nosi
z
Barcelony,
że dziś z rana
bombardo wilia port Barcelony, specjaLny w BielefeJd 'W\ ~
Ilo o godz. 8.30 pociągiem speI
okręt powstańczy bombardował
zrzucając bomby o wielkiej sile fuili.
cjalnym przybył do Juraty pan
Czławiek, który anegd~ ...1
wybrzeże katalońskie pomiędzy
wybuchowej,
które
wyrządziły
Prezydent Rzplitej z małżonką
dalej opowiadał, wstał llIkaz8Dj
powatne szkody.
oraz z domem wojskowym i cy- Tanagona l AntefnIla. Padło 0na osiem miesięcy więzienia
wilnym. ;Przybyli z panem Prezy
dentem gen. Schally, ks. Humpola, kpt. Kryński oraz kpt. Hu
ber. Pan Prezydent zamieszkał
na wystawie paryskieJ
w willi fundluszu oficerskich do
PARYŻ, ił lipca. (pAT. DnłIIJ
mów wypoczynkowych.
Winston Churchill i inni politycy przeciwko planowi komisji 9 lipca nastąpi otwarcie na ~ .
sŁawie paryskiej ,.,iPawilO'Ilu po.skazuią"
Utyków należących do wszyst- strzałów do mieszkania Issa Ben koju". W mauguracji pawiloau;
w procesie młodziety
kich stronnictw angielskich, w daka, przy czym lekko zrani 0- wezmą udział czołowe osobialx)..'
komunistycznej
tej liczbie Winston Churchill, wy na została jego żona i córeczka. ści politycznegO' świata fra.ru:tB
stępują
stanowczo przeciwko Sprawcy zamachu zbiegli.
kiego i zagranicmego. ZnaCZlUlłl
Wa:rsz. koresp. "Głosu Poranpodziałowi Palestyny. DomagaZamach ten pozostaje niewąt cz>ęść pawiton,1l, który nalety=
nego" telefonuje:
ją się oni debaty parlamehtar- pliwie w związku z walką mię liczyć do najbardiz1ej udan
Wczoraj zapadł wyrok w
nej zanim uskuteczniona ma być dzy muftim z Jerozolimy a emi- poświęcona jest lidze DaToo6
sprawie mitodzieiy koml1I1i,stycz
tak istotna zmiana w polityce pa rem Ahdullą.
i jej dziełu.
nej. Skazani zostruli: Frank n~
lestyńskiej,
kontynuowanej od
3 lata więzienia, Gryn.berianka
czasu wojny światowej. Politycy
na 2 lata, Kaliska na 2 la:ta doci. sądzą, że zalecając podział
mu poprawy, Nusbaumówna i
Palestyny, komisja królewska
CymermanóWlUlłi po 2 lała domu
przekroczyła swe kompetencje.
poprawy z zawiesz,e niem. Frank
powstanie przeciwko emirowi Abdullahowl
1.0stał zatrzymany W więzieniu,
pozostałych
wypusZ'CzOlIlo na
wIstąpienie
wO'lność za kaucją po 500 zł.
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Skazani za dowd."

P. Prezvdent Z

ma'·

aradv

lU SD

awie

oDdziału PałeSlunu
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Mufti przygotowuje w Transjordani

Ostre

Van Zeeland
w LondJnie
LONDYN, 3 lip<:a. (PAT).
W Londynie potwierdzaj.ą wiadomość o przyjeidzie premiera
belgijskiego van Zeelanda, którY' ma tu odbyć konferencje z
premierem Chamberlai'llem i
min. Edenem. - Van ZeeIand
przyjeżdża do !Londyn.u dziś po
połUJdnifu w charakterze gościa
rządnI angielskiego.

Bil Król Alfons
ma wnuka

__1~~~,~______________________________~-r.~~t~~
- '------------------__________________~4~.~vrr~~~"GL....;o~~~p~OftA~~-N~NY~~_~
' ~r.

.

19 zabuefowań

r

spłonelo

we wsi

z z

Piła

pow. kalIskiego

KALISZ, 3 lipca. (PAT). We
","si Piła w powi~ie kaliskim w
zagrodzie mieszkaJlca tej wsi
Rybarczyka wybuchł pożar. O,gieI1, natrafiaj,ąc na sprzyjające warunki i ponoszony wiatrem, przerzucił silę na sąsiednie
zabudowania i strawił 19 zabudowalI, w tym 16 domów miesz
kalnych. Ponadto sp~onęło wiele inwentarza żywego.
Straty, 'Wyrządzone pnez po_
żar, sięgają 40.000 zŁ

towwar01lVe

•

Z

rządu (baDi~mpl'a
są nadal za
nięte

nat:zelnum problemem

Giełdy

81 ..

PARYZ, 3. 7. (PAT). Rząd konsekwencją deprecjacji walu'lru nad cenami, rząd utrzymał w
GIELD TOWAROWYCH.
Chautemps'a zastosował dwie m'"
d' . f
uniemoiliwien:; ty l zarzą zen ID lacyjnych. Po dalszym ciągu w mocy
Należy oczekiwać, iż po nkon.
tod.y celem
za dekretem rozszerzającym za.' DEKRET O ZAMKNIĘCIU NA stytuowaniu i zorganizowaniu
zwyżki cen, będącej naturalną dania centralnej komisj'i nadzo- TERENIE
CALEGO KRAJU

ii~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ nowegoapara~ admin~~ac~

nego kontroli cen, giełdy towarowe postawione już w obliczu
unormowanej sytuacji, rozpacz
ną swe normalne funkcjonowanie.
Należy zaznaczyć, iż nowy de
kret przeciwko nieuzasadnionej
Sąd
podzielił
biegłych
uważa, że
zwyżce cen stanowi tylko rozwiZabił
powstała
nienawiści
państwa
nięcie dekretu opublikowanego
który mu uniemo!liwił
przez rząd llluma w sierpniu roWarsz. koresp. ,,<aosu poran-I znalezionym u oskarżonego w st:rza Bujaka w Mińsku Mazo- ku ub. to jest w momencie, gdy.
kradzie!
nego" telefonuje:
postaci gazet żargonowych i wiecikian, niewyk.ryci sprawcy rozpoczęła się we Francji, w oWarsz. koresp. "Głosu PoranSąd okręgowy w Warszawie różnego rodzaju pism. Opiera. d'Okonali zabójstwa żyda Celi- bawie przed zbliżającą się dewa
nego" telefonuje:
sporządził pisemne motywy wy jąc się na ujawnionym materia- cha. Po tym zabóJstwie niekt6- luacją, niepokojąca zwyżka cen.
Do Sądu NIł!.fwyżs-zego wpły roku w sprawie J'o oli Lejby le I - - stwierdrLają
motywy- ny świadkowie - jak przyta- I?ek:et r~ądu BIuma ogroniczyl
nęła seria skarg
osób, skaza- Chaskielewicza, skazanego przez przyjść należy do wniosku, że czają motywy - UJStalili, że ze SIę Jedyl11e do produktów sponych na kary śmierci za prze· sąd okr~owy na karę śmierci Ghaskielewicz, jeśli formalnie strony żydów padały pogróżki żywczych oraz do produktów
Sltępstwa
krymi1na1ne. Między za mbójsdlWo wachmistrza Ja· oLe należał do partii komu.nisty z powodu śmierci Celicha pod pierwszej potrzeby, obecny deinnymi wpłynęła taka skarga na Bujaka.
cznej, był zwolen-niikiem i wy. adresem polaków. Sąd dos.zedł k~et obc.imuje natomiast wszyst
niejakiego Jana Tkacza, szewca
Jak gtos7Jąl motywy, przyjść znawcą .lej ideologii w sprawie do wniosku, że z:brodnia, jakiej kie towary, zatrzymując jednoZ Ostrowia,który zabilł w sprzecz należy d.o wniosku, że nie chę-ć ustroj.().\vej w Polsce. W dniu 1 dopuścił się Chaskielewicz, po- cześnie sankcje karne przeciwko
ce bezrobotnego Nowickiego. zemsty osobistej i nie udręki, maja ub. r. wi~(l równo na mie. wstała na tle nienawiści do pań- nicuzasadnionej zwyżce.
Tkacz był skazU!ny przez dwie doznane rzekomo w wojsku. sią1: przed zabójstwem wachmi- litwa polskiego, a zwłaszcza do
W każdym razie dekret ten nie
Chaskielewicza
do
instancje na karę śmierci. Z to- pch.nPty
jego
armii..
stawia
żadnych sztywnych ram,
ku przewodu sądowego wynika, zbrodni zabójstwa, natomiast iW da.lszym <:lągu. mot~ów gdyż dopuszcza on zwyżk«: cen
że TI~acz usiłował dokonać kra· stotne pobudki czynu tkwiły w
są~ .~tw~erdza, ze Ole. p,?dzle!a, towarów importowanych z zadzieży, której Nowicki przeszko przekonaniach po Iitycz.nych. ---.
OPI~ll ?legły~h psychla!row, nIe Igranicy, jak również zwyżkę
Chaskielewicz należał do orJta·
dziŁ
znajdUjąc jakICmkolWlek da- tych wszystkich fabrykatów. w
nizacji, która, jak stwierdzili
ny~h, które mog~yby w5~azy- których skład wchodzą surowświadlwwie,
podlega silnym
wac n.a anormalnosć psyc.lllcz~ą ce importowane z zagranicy.
wpływom partii
komUlJli.stycz·
oskar~onego.
Są~ uw~zaJą-c, ze Zagadnienie walki z zwyżką cen,
. W p ł ywy t
'
'ł'
ł ZGRUBiE.NJA SK R
oeJ.
e UjawnI y Się SOL KLAWIQL, ~~G~~~~~:=:
zginął w Dolomitach
oSkarzony ChasklelewIcz dopuś l które staje się w tej chwili narównież w pamiętnikach Chasc!ł się zb~odni z całą św~ad~moś czelnym problemem rządu Cl1e.u
BOLZANO, 3. 7. (pAT). - m lde1ewicza oru .w, materilUe,
c.u&. wyuuerzył karę śmieTCL
temps'a, jest ułatwione w poważ
e%wartek., 1 bm., około południa
nym stopniu spoko.iem, .jeśli na
wydarzył się w Dolomitach na
wet nie apatią, z jaką francuska
'Zachodnim zboczu Punta tre
opinia publiczna przyJęła ostał
Scarperi tragiczny wypadek., któ
we Z3rządaenia monetarne.
rego ofiarą padł młody lekarz
Prasa prawicowa wysuwa dzil
wra(ają(feO
polski dr. Wielski, który wroz 1szereg zastrzeżeń w stosunku dc:l
towarzyszem, również obywate·
BUKARESZT, 3.7. (pAT) - Król okazać królowi ·... dzięczn<.'Ść całego nę jeszcze raz Waszej Ekscelencji opublikowanego dekretu.
lem polskim, niestwierdzonego Karol n 1V towa.1"Lystwie D&atępcy kraju 1& wBpallią.ły dukeea, r. jakim podzięk.owa.ć za tak gorące jentu·
dotychczas nazwiska, wyszed~ tronu księcia Michała powrócili podjął &ię w kraju sprzymierzonym ziastyczno przyjęcie, jakiego dO'I:11awczesnym rankiem na wyciecz- dziś do Bukaresztu, powitani na i u.pr~ja.tnionym pracy donioalej lem od wszY8tkich w Polsce, jak Poważne zastrzeżenia
kę alpinistyczną.
Na trudnym wspania.le udekorowanym dworcu dla bezI·ieer.eńs~ Rumunii i po· ~wnieł wyrazić mój podziw dla w łonie partii sociaUstyprzejściu Wielski poślizgnął się, przes członków rządu z premierem kojn europejskiego".
cznej
jego pięknego krajll ora.z jego wspa
lstracił równowagę i spadł w kil na czele, pa.triarchę ldk"n&, geneZ dworca król Wral II następeą Iilalego wojska".
PARYZ, 3 lipca. (PAT). ZglO'd
kudziesięciu metrową przepaść, ralicJę. prz6 w odnicących oUyUwu tronu nd.aJl &ię
&3zpośrednio do
(-) Karol IT.-.
nie
z przyrzeczeniem premiera
ponosząc śmierć na miejscu.
Izb parlaDlentu, pnywódców atron· E'lkoły wojskowej, gtl.de w obecno4'
W odpowiedzi p. Prezydent R. P. Chau:temps ses,;a parlamentu po
luctw politycznych oraz czlonkC:;w ci szefa. Bztabu głównego gen. SLa- przcała.ł pod adresem J. K. M. kro uchwaleniu pelnomo-cnictw
poselstwa. p.)lskiago. Prezydent O'ł. chiewicza odbyła. się uroczysta no· la Ru!lJunii depeszę treści nastę
nie została zamknięta,
Bukaresztu wita! krtlll i następcę minacja nowych podporuczników. pująrej:
lecz
obIe izby pracują równol~
wprowadzone na Śląsku tronu tradycyj'lym ohlebem i BoiIi.
"Serdeeznie dziękując J. K. M. gle z us'tawodawstwem dekreto
niemieckim
W'Ią!ana depesl
Z& J(>go uprzejmą depeszę, pragnq
Następnie król Karol w towa.ny.
wym, obradująe nad tymi pro. BERLIN, 3. 7 (PAT). W lwiąz ~twie Wielkiega Wojewody przeje·
DOlegnalnJch
Go zapewnić, te pobyt w Polsce jektami ustaw, które już oddaw
ku z wygaśnięciem konwencji chali przez nd'3korowane miasto,
WARSZAWA, 8.7. (pAT)
Waezl"j Królewskiej Mości oraz Je- na znajdowały się na warsztacie
górnośląskiej z dniem 15 lipca (·ntuzjastycznie wita..'li przez lud- Fned l'['USZczeniem granic Rzplite) go Królewskiej Wysokości Wielkit' IlIOT"tna lnego usta wodawstwa.
Polskiej J. K. M. król Karol I! I,rze go Wojewody Michal:l., pozo~tawi
1937 r. zostają wprowadzone w 110ŚĆ.
Okres letnich ferii parlamenPrezydent m. Bukaresztu w ode- sbl pod adresem Po Prezydenta we wszystkich sercach polskich glEJ tarnych roz,poeznie się odram
niemieckiej ezęścr Górnego Ślą
ska antyżydowskie ostawy no- zwie, rl,zplakatowanej na mieście i Mościckiego telegram treści IlMtę bokie i niezatarte wspomnienie.
od dor.ocznego kOThl',Tesu partii
v"
( - ) Ignacy Mościcki".
rymberskie, obowiązujące na te wzywającej ludność do powitn.ni3 pującej:
socjalistycznej, ktocy ma obrakróla., podkreśla. m. in., i~ "należy
renie całej Rzeszy.
"Opus:r;czająe ziemię Polski prag.
dować od 1 do 14 lipca w Mar'
GloSf DraSJ rumuńskiei sylii...
BtTKARESZT, 8.7. (p AT) - CaObrady kongresu
ła prasa. rumuńska nadal omawia
mogą być bardw burzliwe
Wi7ytę króla. K.a.rola II w Polsce.
Dziennik ,,Diminea.ta." stwierdza. z tego choćby p.owodu, te no~
polityka
finansowa gabinetu
~ wizyta. mia.ła charakter gorącej
Bluma
ro~oczęta
w marcu, ba...
llWlif(,dtaCji narodu pol~kjego na
drzila
cz('ść Rumunii, co znajduje potę~ny
LOl\DYN, 3.7. (pAT) - Słynna ku oraz pasy bezpieczeństwa i w na mość, te Jedea li krótkofalowców oddtwięk w sercach narodu rumuil poważny 8pl'zeełw na ~
tJa cały świat lotniczka amerykań- zje gdyby salUolot nie mógł się dlu przejął słabe sygnały radiowe na likieg".
skrzydle stronnictwa,
slca Amelia Earhart, która 1 czerw· go utrz~'mać na powierzchni wody, fali 31 mtt., ?dpowiadaJąceJ dla.'('urentur pieze m. in., ft "Ha- a program fina.nsowy noweRt'
ca rozpoczęła lot dookoła świata, Istnieje jeszcze możność utrzymania gości faU aparatu Earbar"
&lo po~ego pa.eyfizmu, opar- rządu., w sZlCzególnośd mś Jl!Oot
znajduje się w poważnym niebezpie ' się przez pewien czas w kauczuko·
tego na przyjaźni i sile, na. zaufa- we p od.atk i pośrednie, majlJce
czeństwie.
wej łódce bezpieczeństwa.
WASZVNOTON, 3.1. (PATJ -- niu f współpracy, stanowi dziś swym ciężarem spaŚĆ
Earhart wystartowała wczoraj z
Stacja nadawcza straży pobrzei· Departament
marynarki potecU wepllny sztandar RumUDii i Pol- na barki szerokIch mas, bndzł
Nowej Gwinei, pragnąc dostać siQ Ql'j w Honolulu nadała komunikat, okrętowi wojennemu "Colorado" ski".
bardzo poważne zaostrzenia i
na małą, zaledwie 2 mile długości źe lotniczka osiadła prawdopodob- aby wyruszyi z Honolulu na poszuPozc,etale pisma równieł !amie- sprzeciwy w lonie partii socja- I
liczącą wyspę koralową Howland, nie na morzu w odległości około kiwanie lotnIczki ~arbart. "Colo- E'zt'zają artykuły, w których dają. lisłyczneJ.
Z tego tei wz.gl-ędu
połoloną na Pacyfiku
między N. stu mil od wyspy Howland. O go· rado"D1a trzy samoloty na pokb- wyrltZ uczuciom pr:r;yjaźni
wobeo rząd prawdopodobnie nie wydal,
Gwineą a HOl/olulu. Z Nowej Gwi· dzinie 2O-ej znajdowała się ona w dzie. NlezależuJe od tego wysłano Pniski oraz składają hołd królowi dekretu Q nowych
podatkacJi
nei dzieliło ją od wyspy Howland odległości 160 kim. od tej wyspy, z Honolulu na poszukiwania samo- K.'lTolowi II z okazji jego powrotu j przed zakoI1czeniem obrad kan2,500 mil Pacyfiku bez moźności lą· a przylot jej na wyspę oczekiwany lot, pilotowany plUlI znanego lot- do kraju.
- i':
gresu socjalistyomego.
dowania.
b~'ł mniej \lięcej w godzinę później. nika por. Harwey'L
O miejscu katastrofy lotnłezkł
O północy otrzymano od Amelii
Earhart radiówkę) donoszącą, ii
SAN FRANCISCO, 3.7. (PAT) brak Jest Jakłejkohriek wiado.
"Achilles" moścL
. .
wskutek silnych wiatrów przeciw- Krążownik angielski
nych, jt-! zapas benzyny się wyczer "rzejąl wczoraj o godz. 23 wedlug
HONOLULU, 3.7. (pAT) - Jeden
anulowania zawodów Gordon-Bennetła
pał i że posiada jej jt'szcze zaled· czastI Greenwich syguały S. O. S. z samolotów, który odleciał w Ideo
wie na p6ł godziny lotu. Wobec od lctniczl,i Earhart. Pozycja runku wyspy Howland w celu po.
BRUKSELA, 3.7. (PAT) - Wpły , ~ to, iż. nie może być mowy o Jatego nie ulega wąt!>liwości, że Ame "Achilleea" jest nieustalona.
szukJwania zaginIonej lotnicz~i nął protest aeroklubu niemieckiego, , klejkolwle~ pomyłce ze strony ~
na Eal hart wraz ze swoim to warzy
Z Honolulu udało się w kierunku Earbart, zmuszony był zawrócIć domagający się anulowania tego- I chów, gdyz Dad CzechosłowaCją
&zem nawiga10rem Manningiem mu w;yspy Howland 11 hydroplanów, z drogi i lądować na lotnisku. Pea~l rocznych zawo~ów o. puchar Gor- I IJrzelat~wały, nie~ał wszystkie basie'l opuścić się na wodę i obecnie dziś wil'czorem dotrą one do wyspy Harbor z powodu buny ~meżnej} don - Bennetta w ZWląZ~U ze zmu· lony I ze ~IKI} memc6w zmuszono
sam(~lot ich prawdopodobnie unosi . i natYl!hmiast rozpoczną przeszuki połąc'tonej z silnymi wyładowanla- szenłem. aeronautów memiecklch do lądowama, podcza~ gdy francu
się gdzieś na Pacyfiku. Mają oni w wania okolic.
mi elektrycznymi, którą napotkli1ł I do lądowania przez samoloty cze- z6w I belgów zostaWIlJnO w spoF
'M' .!!"Mia~ łódki: z kauczu
Z Los Angele§. nade~z!a ~iad9- _!f ~zasie lota.
. akfe. W Brukseli zwracają uwagę koJu.
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ILWÓW, ~ lipca. (PAT). Program o~ó1ny 15-f,'o zjazdu lekarzy j Pl"z)'lfodp..ików , polskich,
rozpoczynającego
się dziś we
Lwowie, obejmuje w niedzielę
nwożeństwo w katedrze i o g.
lO-ej uroczyste otwarcie zjazdu
w teatrze WieLkillll., z wykładem
inauguracyjil'y m p. min. oświ3lpM
ee'

lwowie

ty ŚwiętosławslGego, o godz. 13
otwarcie wystawy na placu targów wsehodnich.
W poniedziałek rano rozpoC1
ną się pOosiedzenia sekcji" a o g
11 - 14 posiedzenia plenarne
z wykładami prof. No,w aka J)
cz:liowieku i ziemi", doc. SZUlca
,,0 alkohOtliźmie w świetle no·

-l'Iakabrgł:z

~ oł~rfg

..tałujemy bardzo, nie potrzebujemy pana trupa"
Instytuty anatomiczne uniwersytetów nowojorsldch postanowiły
nie przyjmować więccj ofert lla dostawę trupów za zaplatą.
W tym
{'elu wydrukowały formularz z gotową odpowiedzią na liczne oferty.
Odpowiedź ta brzmi
następująco:
,.Bardzo żałujemy, ale nic reflektujemy na trupa pana".
Przypomnieć należy,
że jeszcze
przed kilku laty zaJ'ówno w Europie, jak i w Ame-ryce uniwersytety
odczuwały brak trupów w prosektoriach, co bardzo utrudniało naub:ę przyszłym lekarzom. W tych cza
sach przyjęło sit: zwłaszcza w Ameryce, że rozmaici ludzie sprzedaw.ali swoje ciała jeszcze za życia instytutom anatomicznym. :Jmowy
zawarte w ciągu kilka lat między
uniwersytetami a "przyszłymi trupami" były tak liczne, że pokryły
zapotrzebowanie instytutów amtomicznych na długie hta, wskutek
czego uniwersytety zmuszone były
zaprzestać dalszych "transakcji".
IJ ak się czasy zmłeruaJą! Medycy
na słynnym uniwersytecie w Salerno studiować musieli anatomię tylko na zwłerzętach, ponlewał ru~
mama było w tych czasach dostać
trupów. Pierwsze sekcje zwłok lud];
kich dokonał profesor Mondlno de
Luzzi w Bolonii w roka 1306. Trupów dostarczali i Jema l Jego następcom zbrodniarze, którzy zazwyczaJ kradli zwłoki r; cmentarza.
Rzecz oczywłsta, te klazali sobie alo
no płacl~ za swoje asłngt
I uJe tylko w §rednlowieczu, ate
je9'Zcze w czasach nowożytnych
tworzyły się bandy, które. grasowały na cmentarzach ł rabowały liwie-

•

B,dgoszav
jedzie

Prezvdenł

amerykański spadek
w przyszłym tygodniu wyjeż
Uża do Ameryki prezydent Byd
gOoszczy Leon BardszewSki celem załatwienia spraw, 7iWiąza
nych ze spadkiem po !Lenie CoheD', zapisanym w gminie m.
Bydgoszczy.
Poniewaź spaiłkooaW1ctiJ 'pO!sta
WI·'·!l za wa .....
'iJ1ek, źe odsetki (Tze• ..,
kc:mo w &U.Inie pół miliona zł.)
nl.lały być pTZezn. ac.zone wył!łll?z
n~e na s.ub wen~Je,~ utrz;yman~
mezamozifiY'ch zydow, mI~z:t'-an
ców Bydg05'z-czy, rad~ mleJs~a
swe~;o czasu spadku me przYJę'la.
Nrustęrpuie .iednaJk
na zlece-•
,I
nie władz nadzO!r'Czych gmima
zapis przyjęła.
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

po

ŁODZIANIE

SCHRON

ZWIEDZAJĄ

PRZECIWGAZOWY.

Propagandowy schron przeciwgazowy LOPP, mieszczący się przy
nL Piotrkowskiej Dr. 1, cieszy się
duzą frekwencją. zwiedzających.
W ciągu 6 miesięcy T. b. t. j.

od
dtria 1 stycznia do dnia 30 czerwca
1!137 r. zwiedziły schron 263 wycieczki o łącżnej liczbie 14,588 urze8tników.
'Wycieczki do sebronu należy na.
B dni przed terminem zglaszae do
tdnra łl-dzkiego obwodu miejskiego
LGPP (ul. PiQtrkowska 149) tel.
106-2.0,

•

•

żo

pochowane zwłoki. A kiedy wła
dze przedsięwzięły energiczną akcję
przeciwko "hienom cmentarnym",
bandy te zaczęły mordować ludzi
na ulicy, czy w lesie, byle tylko
zdobyć trupy i móc je sprzedać.
Wstrzymanie zakupów trupów
przez uniwersytety r.owojorskie usuwa ostatnie pozostałości epoki,
w której handel trupami był na porządku dziennym.
-

?uk

SUDORY

woczesnej fizjologii" i profesa
ra GarbowS'kiegtQ o ",ptsychoge·
netyce".
Na wtorkowym posiedzeniu
plenarnym wykłady wy~os:zą:
płk. Fiumel ,,0 wpitywie zawo
du lotnllczego na UJstrój czfI:owie
ka". Odbędzie się rÓ\'\"Ilież dy·
skusja ogólna o bioceno,logii
pod przewodnictwem prof. SLZ&
fera i wytkl:ad prof. Lelesza o
witruminach.
Na p,osiedzeniu p1enarnym w
środę odbędzie się dyskusja o
dyluwiiUJm pod przew. pTof. No
waka i o godz. 17-e.1 zamknięcie
zjazdu z. wykładem prof. Wachholza n. t. "Geneza przestęp
stwa a prawa kOilltrastu".
Olbrzymia dziedJzirna wiedzy
lekarskiej znajdzie wyraz pod·
czas z,jazdu w p["zesz~o 800 re·
fe-rataich wygłoszony~h p'odczas
pOosiedzeń licznych sekcji i podsekcji. Niema~ wsz~Slłkie P'!"o-!
blemy lekarskIe znaJdą wJlTaz
w tych referatruch,
Niektóre referaty HustJ:towane
będą
pokazami na cho;ryc.h i
pTzygotowanym~ preparatami.
\Veterynana 1 farmaceutyka
obTadować będzie w osobnych
sekcjach.
Zjazd przyrodników i leka'l·zy
po~skIch będzie
wielki:m sejmem nauki pol'ski,e j.

I

przeciw szkodliwym skłttdnl.
kom dymu tytoniu stanowią - dzięki zastosowaniu
szlachetnych włókien morwowych - delikatne samospalne

I

SensacJlinJl pro;ekt

-

WYł_ĄCZNE PRAWO STÓSOWANIA WŁ6KIEN MORWO-WYCR
1)0 WYROBU ZWIJEK PAPIEROSOWYCH .ZASTBZ. U. PAT. Nr. 5034.

o

aUlłrali;slliego inż

ni ra

ki,erunkach: jedni stację, łodzie ratunkowe itd. O·
samoloty, dru kręty będą chronione w ten spo
dzy uważają to za niemożliwe i sób, że otwarta część kadłuba"
szukają innej drog,i, mianowicie kształcie "U" będzie tworzyła
"pływaJących lotniczych baz" przystań. ,Wewnątrz tego "U"
na ocet'lnie. Opracowano już licz woda będzie spokojna, chronione projekty, lecz większość z na z trzech stron ścianami przeniebywałej
nich cierpi na błędy konstruk- ciw falom. Szerokość jego wy~yjne. Obecnie j~dnak australii-I starczy, ponieważ przy ~ługo~ci
Dla odciątenia sezonu jęsiennego, na aa~ tak z~anr ••og6rkÓ~'·
ski inżynier HeLSer opracował 500 metrów wnętrze"U posIat. J. od 5 do 20 lipca b. r. włącznie przyimowa~ będ~~e nas. oddZIał
do chflm. czyszczenia i farbowania po JnaCZnle zn1l;onych cenaoh
'I plan porto lotniezeg~ na oceanie dać będzie 120 m. szerokości.
i • naszego już bardzo niskiego cennika
który wywołał wielk,i e z~intere- Nawet największe 1?arowce będą
udzielać będzie 33 proc. opustu,
sowanie w kołach techmcznych mogły poruszać Sl~ wewnątrz
flrzyczem zaznaczamy, te w rllzie niedotrzymania przez na;'l umóswoją śmiałością i prostotą_
swobodnie.
wionego terminu wykonania, klilenł nie jest obowiązany zap~adc za arł . Wyspa skonstruowana jest w Dla samolotów urządzone b«
szaenle. Dla orientacji podajemy kilka <Jen Ja pra~dzl\vie chem.
czyszczenie na sucho palta. zam, sł. 6" _.t, 4,-, ubrama zam. zł: 6kształcie olbrzymiej litery "lI", dzie na powierzchni kadłuba lot
d. 4,,-sukni zam. d. 3 zł.-2,-, bluzkI zam. :d. 1-50 zł. 1-) t p.
długości 600 m., szerokości 275 nisko długości 600 m. i szeroko.Goniec do usług P. T. Klijenteli.
m. i głębo.kości 100 m. ,Większa ści 70 m. Na drugim skrzydle ka
"AS" Chem. prain!a i farbarnia
część kadłuba zanurwna jest w dłuba urządzone będzie lotnisko
Oddzial t6di, TraugllUa 2,·' tel. 233 98
wodzie na głębokość 62 m. Na- dla hydroplanów. Na zagięciu li
wet silne burze nie mogą ruszyć tery "U" umieszczona będzie
z mIeJsca kadłuba, ponieważ wielka maszyna, która będzie
ruch fal poniżej 20 metrów gIę- wyciągać hydroplany na pobokości zupełnie ustaje. Wiatr i wierzchnię kadłuba i wystrzelać
bez ładnych ograniczeń
prądy morskie mogłyby poru- je z potężnych katapult.
W dniach najbliższych wchodzi
War'mkiem wydania paszportów szyć kadłub, gdyby nie przeszka
Jako materiał budowlany prze
\V życie ustawa turystyczna polsko- do krajów wymienionych jest obo- dzały temu inne siły. Pomyślano
rury stalowe, przy
italska zawarta w Rzymie.
wiązek wykazania się wobec ""ła- mianowicie o automatycznych widziano
stabilizacyjnych, czym szkielet konstrukcji p,o dob
dzy
paszportowej
zaświadc.zeniem urządzeniach
Na podstawie tej umowy wyja.z_ . . tyt .. b nk
'
dy do Italii mogą mieć miejsce upoważruoneJ ms UCJl
a oweJ opartych na wyzyskaniu siły wia uy do sieci, spoczywa na dwu
potężnych ciężkich pontonach w
bez ograniczań pod warunkie:n W,v- (dcwhowej), stwierdzającym wpła- tru, a głównie na, energii elek~
cenie odpowiedniej kwoty na waż- trycznej, dos taTlcz anej przy po- głębokości 62 m. pod wodą. Pon
. kupienia czeków
turystycznych
mocy motorów. Podług dokład tony te umożliwiają równowagę
(akrt'dytyw) w wysokości od 100 do ZDJE[IA TECHNICZNE oraz reproduDlCje
i działają jak wielkie kotwice_
500 zł. na każdy tydzień pobytU' szybko i po cenach przystępnych nie obmyślanych planów kon- Mimo swoich rozmiarów cala
strukcyjnych zostałby wypeł
przv wyjazdach indywi1ualnych i
~rko,.uie F O T O - P I P P E L
. . tOOZ, NAWROT 2. TEL. 205-61- niony główny warunek: ażeby konstrukcja jest lżejsza niż kon
po -75 d_o 250 zł . na k'd
az y t y d zwn
strukcja" wielkiego mostu.
przy wyjazdach zbiorowych.
ny nu danego kraju czek turyl't~cz': samoloty i okręty, pragnące za,Właściwe trudności tkwią ~
_ .
.
ny (akredytywę) przy czym dZieCI winąć do pływającej wyspy, zna
W zWIą.zku Z poWTlS~Y;'l. m~: r de lat 4 wolne ~ą od obowiązku po lazły się zawsze na tym samym dwu dziedzinach, z którymi mupunkcie oceanu.
si się liczyć każdy konstruktor,
~praw wewnętrznych WYJasma, lZ siadania akredytywy.
paszporty do Italii wydawane są,
•
_
Olbrzymi ka:dłub dostosowa- który chce rozwiązać tak poważ
:;godnie z obowiązującymi postanoOplatę ~ paszporty. mdyw:\(Iual- ny jest w zupełności do wyma- ne zadanie: w kwestii kosztów i
wieniami na zasadach przyiętych w M <itI Italii należy pobIerać w wyso gań: porł musi chronić okręty organizacji. Możliwe jest, że mię
stosunku do państw (Bułg~ria, Ju- kości 4{) zł. r:a. ?z&s :ważności pasz- być miejscem starto i lądowania \ dzynarodowe por,ozumienie pogosłavria, Rumunia, Węgry), do któ portu do 2 mle~lęcy l SO zł. u. czas dIa samolotów i posiadać odpo- siadać będzie dostateczną ilość
rych śro:lki płatnicze z kraju mogą dłuższy aż do Jednego roku.
wied:nie urządzenia dla hydro kapitałów, ażeby ponieść olbrzy
być wywożone w postaci cze~ów
Opłaty za paszporty ZJ)ioTowe planów. Prócz tego musi zawie- mie koszty konstrukcji i uruch o
turystyeznych (akredytyw) a. me w pozostają niezmeinione.
rać zbiorniki benzyny, zapasy mienia tej "pływającej wyspy" .
postaci efektywnej waluty polskiej.
fywności, staeję lekarską, radio- Heiser nie zamierza oddać swo
----------------------------------jego planu tylko jednemu towaDz'., o g. o-ej wiecz.
rzystwu lub .1ednemu państwu_
Cllociaż

od czasów Lindbergha czej. Dzisiejsze maszyny nie są
dokonano już licznych przelo- jeszcze tak dobrze skonstruowatów nad północnym oceanem ne, ażeby ryzyko przelotu nad
Atlantyckim, nie można jeszcze oceanem było z.:ednko~ane do
myśleć () bezpiecznej linii lotni.-I minimum. Techmcy robIą stara
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Do słoleeznego fiotelu "Eseddor- pnJJeICI& .,.....
loneernu prasowego Stefan Zaehert w towarqatwle .we·
go rowleńsklego korespondenta Andrzeja Stadnleldeco I
jego tony Zofii. Po kolacji na aprouenle pani Stadole·
klej Zachert udaje się do pokoJn Nr. 211, w kt6f'1D1 ....
nęll SładoleCJ. Zmęezony podróżą mąt pani zom kładale
się spa~. Zachert I pani Zofia wypijają butelkę uampaaa.
Po wyjściu Zacherta paol Zofia kładzie się do ł6tka. .w kilka minut po I)'m odgłos wystrzału rewolwerowego
alarmuje słutbę hotelOWI!. W pokoju 211 popeloloDo morderstwo, ofiarą którego padł pan Sładulckl. N. mleJsee
pnyb)-waJII wlade pollCJ'Jne. Slecbhro prowacld pronrator GralI6skL
Podczas rewbJl przeprowadZ1)DeJ a słuthf hotelowej,
wywladowCJ maleźJl a kelnera Michała Brzoą .bad&lo-

dl~

.. Glosu Porannego·· P'eliks Morvarid

p~e

panna Maja:, - ale po tym wypadku nie zostanę nawet jednej godziny pod tym dachem.
- My teź nie, - prawda, panie Stefanie? - spy·
tała Stadnicka.
- Naturalnie, - oopowiedział Zachert, pilnie ob·
serwując wdzięczną sylwetkę Krahelskiej. - Z same·
go fana dam dyspozycję, by dla pani znaleźli jakieś
mieszkanko. Jest pani przecież skazana na niewyda·
lanie się z miasta, - dodał z uśmiechem.
- Bardzo panu dziękuję za opiekę, jestem przeciet taka strasznie sama.
- Póki ja jestem obok pani, nie powinna się pani czuć samotnie - odpowiedział Zac.hert, całując ją
1111 bltuterłę.
w rękę, a zwracając się do panny Krahelskiej, zapy- 'li. moł.e mi pani powie, w jaki spos6b" moider- tal:

e; =::::~e;o::t:~~

w którym

do lustra, poprawiła włosy. Znów zamy~
ślila się głęboko, a po tym szybkim ruchem zerwała
z siebie szlafroczek, koszulę i zupełnie naga stanęła
przed lustrem.
Zapatrzyła się w swoje odbicie z zachwytem w oczach i podziwiała swe smukłe rasowe nogi, skrzypcowe biodra, młode piersi, linię pleców ...
- Dla takiej kobiety warto nawet mordować szepnęła do siebie.
Kiedy się już upoiła własną pięknością, włożyła
z powrotem koszulkę i zgasiwszy światło, wślizgnęła'
się pod kołdrę ...
I znów w pokoju 211 zapanowała cisza.
tym

podeszła

ROZDZIAŁ V

Rekonstrukcja zbrodni

łóżku śpi pani, a hotelu~ panien'Ka co ma zamiar robić, po opuszczeniu

- Je. nie wiem...
- Jeszcze nie wiem, proszę pana, będę się starała \
Prokurator Graliński był następnelZo dnia jakiś nie..
- Ale sprawiedliwość musi wietizie6. I wła~nie o pracę.
..
sWOJo
w celu wydobycia prawdy na światło dzienne zmuS2:O- P?dob~z mi .si.ę -:- powiedziała, p.atrzą~ ~ej w 0Z samego rana wezwany został przez szefa proku.
ny jestem aresztować nie tylko kelnera ale i paniąl
czy paru ZOfIą, - JereIl chcesz, mogę Cle WZląC ze so- ratury. Odbyła się tam krótka narada w obecności sę- BoUl - zawołała przeratana pani Stadnicka, bą w charakterze pokojówki.
dziego śledczego i przedstawicieli policji.
~wytając Zacherta za ~~ - Niech mnie pan ra- Mam nadzieję, - powiedział mu szef, -ze paif
tujel__
jako jeden z najzdolniejszych prokuratorów mlodej
- PaDłe prOl"arałor~ -- powieCłrlał Zadiert po.
. I
generacji, w szybkim tempie spowoduje schwytanie
watnym tonem. Jestem fCot6w ręayć całym moim mazbrodniarza.
jlltkiem, że pani Stadnicka stawi si~ Jl& k.dde .wawaZ tego, co mi wiadOllllo, na miejscu zostały prze..
cież
jakieś ślady, które muszą doprowadzić do njędll
nie pana prokuratora..Zapano'W8ła dłuższa e1iwUa ełszy. GraltńsB zada, ,
sprawcy mordu.
...
nawiał się, następnie poprosił na bok sędziego śiedeze"
Po tej rozmowie Graliński wróci1 do swego "ga1I.
go i po krótkiej naradzie % nim oświadczył:
netu. Sekretarza, który wszedł, by mu podać jakieł
Panie Zachert, robię to rzeczywiście w drodze wy.
1~"IIM~)
akta do podpisu, ofuknął niezbyt grzecznie. _
jątku dla pana, że nie aresztuję pani Stadnickiej. A pa-'
tt.rlf/l"'f~
;Wotnego posłał po dwa »Kogutki" i paczkę "Egip
nią - zwrócił się do bladej Jak kreda pani Zof'Ii
skich".
I
poproszę o zgłoszenie się jutro do sędziego śledczego l
I ,Wziął oba proszki naraz. Był niewyspany i zły, •
n rejonu, celem podp'isania deklaracji ,o niewydala- I
I w takich wypadkach proszki, których zresztą nie znaniu się s miasta.
)
sił, sprawiały mu pewną ulgę·
_ Bardzo panu jestem: wdzIęczny, pani"e proItura.
Zamknął się wreszcie na klucz w swym gabinecie,
torze, - powiedział Zachert, gdy na znak Gralińskiepowiedział, że nikogo nie przyjmuje i rozłożywszy na
go dwaj agenci wyprowadzili kelnera z pokoju. Może
~)iurku protokuł zeznań przesłuchanych wczoraj
pan być zupełnie pewny, źe pani Stadnieka nie zawieświadków, zaczął studiować każde słowo, rekonstru..
dzie pańskiego zaufania do niej. Przy okazji chciałując w myślach zachowanie si~ przesłuchiwanych.
bym zapytać, ezy pozwoli pan, te go jutro odwiedzę
Sprawa była więcej niż tajemnicza. Stadnicki zoa
v godzinach urzędowych'
stał zastrzelony, to nie ulegało najmniejszej kwestii.
_ Proszę, będzie mi bardzo miło _ 'oopowie-dział
Trup spoczywał w prosektorium, gdzie odesłano go
Graliński, podając Zachertowi rękę. _ Mam jednak
celem dokonania urzędowej sekcji przez lekarza są-nadzieję, że wizyta pańska nie będzie miała nic wspóldowego.
Strzał- był celny, kula przebila serce, przy ezytI[
nego z pańskim zawodem, to jest z dziennikarstwem, '
bo nie chciałbym, by prasa zbyt szeroko omawiała ten
zbrodniarz strzelał z bardzo bliskiej odległości. Mutragiczny wypadek.
I' siał więc być to człowiek twardy, zaprawiony zbrod...
_i rosłotywaz:y na biurku protoklIc...
•
k tóry me
. w ahał'
_ Zapewniam pana, te me i: naszej, rozmowy nie
marz,
SIę przył oży ć swej of'lerze redosłanie się na łamy moich dzienników.
-- Bardzo pani dziękuję, - odpowiedziała z "do- wolwer prawie do piersi i strzelić.
-~
_ Świetnie, _ a więc dowidzenia..
brze udanym wzruszeniem w głosie, panna Maja. BęA więc nie nowicjusz, który rewolwer zabrał JII.
Po wyjściu prokuratora p'ani Zofia: zakryła twarz dzie pani napewno ze mnie zadowolona.
wszelką ewentualność, ale człowiek, który szedł mor~koma.
- No, dobrze dziecko - powiedziała pani Zofia, do wać. Świadczy o tym też fakt, że gdyby nawet Stad..
_ Bot'e, jakie towszyst1to straszne - wyszeptała k.tórą zachowanie się panny Krahelskiej ujęło za ser- nicki obudził się, wystarczyło go oszołomić uderze_ Tyle wstydu....
ce - i<li teraz na spoczynek, a jutro razem z nami Iniem rękojeści rewolweru, bez konieczności mordo-<
Ostrzegawczy znaK, który Jej zrobil 7.acnert, był przeniesiesz się na nowe mieszkanie.
wania. A więc inacz~j mówiąc, mord był właściwym
"owodem, że nie do'kończyła zdania.
Kiedy nowokreowana pokojówka opuścila pokój celem, a nie środkiem.
Niespokojnie rozejrzała się dokoła i teraz oopiero pani Stadnickiej, Zachert wstał równiet ze swego
Ale paco mordował? Komu zależało na śmierci
zauważyła, że obok balkonu, nap& zasłonięta portie- miejsca.
Stadnickiego'
rą, stała jakaś postać kobieca.
_ Trzeba ])yło raczej polecić jej tu zostac z panią
MoŹ'liwość zamachu ze strony tel'orystów, o lct6Była to panna Krahelska, która przez cały czas pil- _ powiedział. _ Przecież ja nie mogę tu być całą rych wspomniała pani Stadnicka i Zachert, nie wyda"lie notowała w pamięci każde wypowiedziane słowo noc, a mam wrażenie, te samotność w takiej chwili, wała się Gralińskiemu zbyt realna. Każdy krok tej
f w swej kształtnej główce kojarzyła fakty w zupełnie będzie dla pani trudną do miesienia.
organizacji i jej członków, był znany brygadzie poliinny sposób, niż przedstawiciel sprawiedliwości.
_ Wolę być sama _ odpowiedziała pani Zofia. _ tycznej, zresztą, jak wiedział, Stadnicki nie był aż taK
_ Co pani tu robi? - spytała pani Zofia.
I tak spać się nie położę, a zresztą, letnia noc jest krót. ważną f~gurą, by organizaja wysyłała kogoś w celt',
Panna Krahelska, nie straciła nawet na chwilę :dm· ka, za kilka godzin będzie dzień, dzień nowego życia... zgładzema .go. . .
.
nl:j krwi. Szybko podeszła do pani Stadnickiej i po_ Ciszej, na miłość Boską _ szepnął Zachert _
OdrZUCIł z mIejSCa wprawdZIe tę hypotezę, ale na
chyliła się nad jej ręką.
tu ściany mają uszy.
wszelki wypadek wydał telefoniczne polecenie przy_ Tak mi żal pani _ powiedziała cichutko. Takie
Szybko podszedł do pani Zofii, pocałował ją w rę- słania mu z brygady politycznej kartoteki Stadnickiestraszne wszystko.
kę i opuścił pokój.
go i szczegółowego raportu z jego działalności polij
- Kto ty jesteś dziecko? zapytała pani ZOfia'l Pani Zofia została sama.
jtyczne .
mniej surowym tonem.
Chwilę stała w zamyśleniu na środku pokoju,
Po tym wrócil do swych rozmyślań.,
_ Ja ... ja... ja tu pracuję - ,o-dp.owiedziała niezbyt Yi, l~ miejscu, gdzi~ si~ pożegnała z Zacllertem, P.O.
'ot
ID· e. n.J.t
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KATOWICE, 3. 7. (PAT). W sobotę po południu w Chorzo
wie na stadionie p. w. i w. f. roz
poczęły
się dwudniowe lekkoatletyczne mistrzostwa Polski pa
nów. Przed zawodami odbyła się
defilada zawodników, po której
wygłosił do nich krótkie przemówienie marszałek sejmu ślą
skiego Grzesik, witając zawodników jako prezydent m. Chorzowa. Z kolei z ramienia śląskie
go Okr. Zw. L. A. zabrał glos dr.
Bałowski,
po czym w imieniu
Polskiego Zw. L. A. otworzył za
wody p. Foryś. Zainteresowanie
zawodami dość duże, zebrało się
bowiem około 1.500 widzów. Or
ganizacja sprawna.
Na stareie stanęło 170 mwodników' ze wszystkimi asami lek
kiej atletyki polskiej. Najliczniej
reprezentowane były okręgi śląski, warszawski i poznański.
Z pośród zawodników najwięk

srą c.hy'ba rewelację stanowi Du
necki (KPW... Toruń), zdobywca
2 tytułów wicemistrzowskich
(100 mtr. i 110 przez płotki). W.
dobrej formie był Zasłona, który
dwukrotni.e - w półfinale i finale - zdobył dobry czas na
100 mtr. 10.8 oraz Gierutta w dy
·sku, ktocego wynik jest zaledwie
12 mtr. gorszy od rekordu Polski. Najciekawszym punktem
programu był bieg na 10 klm.
Niespodziankę sn.rawil tu ,WI'rł'
kus, idący krok w krok przez
cały czas biegu Ul Nojim. Dopiero w ostatnim okrążeniu Noji

z n
•

I~ltkoail~'g(znu,h

chciał się urwać Wirkusowi, co l
mu się częściowo uddo, Wirkus
jednak na 300 mtr. przed metą
doganiał Nojego i zmniejszył róź
nicę do 10 mtr. Noji prowadził
bieg z wyjątki cm okrążenia jednego, przez cały czas.
Kucharski,
który dziś nie
wziął udziału w biegu na 800 m.
startuje w dniu jutrzejszym.
Po pierwszym dniu punktacja
drużynowa przedstawia się następująco:

77
45
18
18
15
14
13
13
13
8

1)
.
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Warszawianka
A. Z. S. Poznali
KPW. Toruń
Pogoń Lwów
AZS. Lwów
Cracovia Kraków
Zw. S1. Katowice
Legia Warszawa
Sparta Białystok
Stadion Chorzów

11)
12)
13)
14)
)
15
16)

Zagiew Warszawa
AZS. Warszawa
Jagiellonia Białys.
Śmigły Wilno

2)

2
2
2
2

pkt.
pkt.
pkt.
pkt.
pkt.
pkt.
pkt.
pkt.
pkt.
pkt.
pkt.
pkt.
pkt.
pkt.

Warta Poznań
2 pkt.
KPW. Katowice
1 pkt.
TECHNICZNE WYNIKI
FINALÓW.
Pchnięde kulą: 1) Gierutto (War1'(~aWi~nka)
:ntr., 2) Praski
w. trz.
towice) 13:58, dalej
Hoffman, Ruczka, ;Wojtkiewicz,
FiE'doruk.
10000 metr6w· 1) N···(
. •
OJ1
grupa
olimpij,ka) 32,01,4 min., 2) Wirku s
(Warszawianka) 32,12,4, dalej Ma..
rynowsld CebulsJd, Ruszkiewskl,

i!,62
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POiar na motor wcu "Bator,l.
znIszczył

szereg kabin

GDYNIA:, ~ lipca. (Tel. wll.
Teraz dopiero nadeszły do Gdyni bliższe informacje o pn:ehie
gu potaru w maszynowni polskiego motorowca tnm.satlaJotyc
kiego .,Batory"'.. W'lo8.domoścl.,
które nadeszły. świaekz, o tym,
że pota!' na statka przybrał zna
cmie wi$sze rozmiary, J)iri poeząJtkowo S~ZOlQ.o.

Poiar w JllASZ}'nOwm "Batorego" wybucl1ł w czwartek 3
czerw\C8. o godz.. 16 In. 7. Zapallila się ropll>, dopt"owadzana do
mCJfor6w Di.esla. I
W chwili, gdy ·&yg\llali"-zowano
potar na statku, .,Ba,tory" maj-dował się w odległoścL 940 mil
od NowegO JoI'i.ku, w półtorej
minuty po a:larmie wp'l'owadzono w rueh lParaty pr.zeciwpOl'taTowe, • w ciągu 7 minUJt pozamykano
wszystkie ognioszczelne drzwi. -.< Puszcz.ono w
roeh aparat, gaszący ogień. dwu
tlenkiem ~la i P9Żar stłum1oI

DO

W

.

"

dłidę ))10 wy'600liu: pOiIa:-

lupiec

. "eL-OS PO;RANNr.:.:...:._--...:;....:1:..::;9!::.,3':..:..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~1~

ru. kpi BorkowslOls'rióMU!niK:Ował si~ przy pomocy radia z mo
torowcem ",iPi.łisudski'·, płyną;
cym właśnie lt Nowego Jorku do
Gdyni ..
'pi~ l>In:Yliył wlirOfee
i towarzysZ)"ł "Batoremu" przez
dwie godziny. Wid:z.ąe, te pomoc jest zbyteczna!, .,iPitsudS<ki"
zaW!l'ócil i pośpieszył .w kierunku Gdyni.
Na skuteK J)'OŹM'UI musiano
l!Dlienić kabiny 20 paS3ŻeTOm.
Kabiny te ulef,ty częściowemu
zni·s.zczenlu w czasie pożaru i
aJkeji ratowttJiczej.
W ciągu 3 godzitnt pd p·oźarne
załoga statku 'llIl'u:chomiła maszyny. "BatoTY" pT'Zybył do Nowego JOI1ku ~ niewielkim .opóinieniem.
.,.Ba.torego'" po pTzyliyeiu a<1
Nowego Jorku skierowano do
dOlk.ów, gdzie statek poddalIlo
niezbędnemu remontowi. W
dzielę, dnia 4 lipea ,.,Batoll'y" wy
l'Thsza z Nowego Jorku w podróż
PO'Wl'otną do Gdyni.

łódzki dostał wści

me

kliznv

•

I
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do

PARYZ

do

DAL

Polski

Szyparski, Benkowski.
Wyniki osiągnięte przez Nojego
i Wirlcusa, są najlepslynu wynikaroi w tEj konkurencji osiągniętymi
IV bież. roku w Europie.
Rzut dyskiem: 1) Gierntto (Warsza wianka) 45,14 mtr., 2) Fietlorrk (Warszawianka) 40,38, dalej
Praski, Sawieki, Hoffman Karol,
~tall'Y\ach.

110 mtr. płotki: l) Haspel (AZS
Lwów) 15,5 sek., 2) Dunecki (KPW
Tor 1 1ń) 16,00, dalej Szmidt.
400 mtr.: 1) Kucharski (Pogol'!
Lwów) 50,2 sek., 2) Krawczyk (Sta

dion Chorzów) 51,4, dalej Szefler,
Bet'hner, Zawieja.
100 mtr.: 1) Zasłona (PKS Sparta Białystok) 10,8 lek., 2) Dunecki (KPW Toruń) 10,9, dalej Popek,
TęRiorowski, Krz:mowski.
Bieg na 800 mtr. 1) Gą50wski
(T..pgia Warszawa) 1,59,2 min., 2)
~o!deIl (Cracovia) 1,59,7, dalej
rzeniowski, Sciężor, :Mackowiak.

Ko-I

c;

11 i 17-dniowe wycieczki lądowe i
14-dniowe morskie na Wystawę Swiatową i do Berlina. Cena zł. 295.- przejazdy, mieszkanie. utrzymanie, zwiedzanie. Wyjazdy co tydzi~ń.
25 - dniowe wyCIeczki wypoczynkowe
do Dubrovnika. Zwiedzanie ·Wiednia.
Budapesztu i całego wybrzeża Dalmaskiego. Wyjazdy 31.VII. 4.IX i 2.X.
Cena Zł. 645.-

ITAL

2/1 dniowe wycieczki wypoczynkowe
na plaże lIalii - Viareggio. Lipiec,
sierpień i wrzesień.
Cena Zł. 400.-

Sflłł:f
łłJlłOPY

29·dniowe wycieczki: Berlin - Paryż
Riviera - Rzym - Neapol- CapriFlorencja Wenecja - Budap~zt.
Lipiec, sierpień i wrzesień.
Cena Zł. 795.-

do

od
po

PIRAMID
F lOR D Y

WYJAZDY

INDYWIDUALNE

Letnie wycieczki morskie po Morzu
Śródziemnym, na Atlantyk i na Morza
Północne, luksusowymi statkami polskich i zagranicznych linii żeglugowych.
do Austrii, Bułgarii, Czechosławacji,
Francji, Italii,' Jugosławii, Rumunii.
Szwecji. Bilety, hotele. paszporty, akredytywy.

F

l

Warszawa

Mazowiecka g
Tel. 206-73 l 258-20

•

J'zel IPiak pW

ęgier

El

es raniony i odwieziony do szpitala ewangielickiego

Etap ósmy wyścigu kolarskiego nik węgierski Eles złamał w LęczyNagrodę g.m. Langnera dla pierWł.ocła. cy koło i pajając na bruk zranił wszeg'o łodzianina otrzymał Koło
wek - Lódż wprowadził duże zmia poważnie głowę. Został odwieziony dziejczyk Nagrodę "Helenowa" dla
ny w klasyfikacji zespołowej. do szpitala ewangielicJdego w Ło· pierwszego zawodnika przybyłego
świetnie Jadąca drużyna Pols!{i III ~zi. Z druzyn zagranicznych zosŁa· na tOi' helenowski otlzymał Józef
ł'
ł d h
d 'k'
z ?zona . z m o yc . z~wo !11 ow, la jedynie rumuńslia, która w dniu Kapial{. Poza tym nagrodzeni otrzy
mali kwiaty od LOZK.
Duała dziś pechowy dZlen. Najlepszy dzisiejszym jechała dużo lepiej.
Przebieg walid na trasie dzislejKolejność miejsc przybyłych ..
I defekty
z drużyny Urbaniak miał at trzy
gum, nie mając trzeciej szego etapu był dość monotonny, 6smym etapie:
1) Kapiak Józef 3:32:58, 2) Igna.
gumy zapasowej lechał na obręczy! urozmaicony od czasu do czasu
Drugi skolei Wiśniewski Jadąc w nieudanymi ucieczkami.' Dopiero na czaI!: 3:36:14, 3) Napierała 3:36:15,
czołowej grupie potłl1 kł się do trzy klm. przed Ozorkowem, gdzie 4) Kapiak M. 3:36:16, 5) Kluj, 6)
krwi, pozostali dwaj z drużyny mje rozpoczęły się "kocie łby" uciekł Wa<;ilewski, 7) Moczulski, 8) BamKapiak Józef, zdobywając na me· bagiotti, 9) Wiśniewski, 10) Koło·
li po kilka defektów gum.
eie
około 2 klm. przewagi nad po· dziejczyk 3:39:46, 11) Tzapou (H),
W ten sposób drużyna PoI5Id III
zostałymi. Dystans 112 kim. pokrył 12) Clements (P), 13) Staręt\ski,
spadła w og6lneJ klasyfikacji
Da
14) Szaley (Węgry), 15) Urbanłak,
drugie miejsce ustępując pierwsze zwycięzca w 3:32:58.
Olbrzymie
tłumy zalegały nfice 6) Duda 3:46:05, 17) Hl'ynciuk (R)!
miejsce druZynłe Polski L Po za
tym wycofana zostałll drufyna wę Lndzl, począwszy od pierwszych 18) Wandor, 19) Matczalc..
domów przedmieścia aż do toru koDrużynowo na pierwszym mleJ"
głerska, w której najlepszy zawod
larsklego w Helenowie, gdzie była scu przybyła Polska I. w czasie
meta. Na trybunach wśród kUku ty. 7:09:14, 2) Polska II - 7:12:29,
sięcznych widzów był obecny do
3) Połslta III - 7:15:37, 4) Polska
wódca OK gen. Langner, prezydent IV-7:16:03,4, 5) Rumunia 7:28:37.
miasta Godlewski i pik. Gebel W klasyfikacji ogólnej indywidu·
zwyciętają w Rydze
prezes PZK.
alnej prowadzą:
l) Napierała
W międzynarodowych zawoNagrody honorowe za VIII etap 38:18:34, 2) Wasilewski 38:21 :21,6!
dach kolarskich w Rydze wczo- otrzymali:
:3) Kapialt J. 38:32:58,4, 13) Koło·
raj w biegu na 1000 m. trzyJ6zef KapiaJ{ - nagrodę wojewo dziejczyk 40:04:48,4.
krotnie startował lP'opońcZJY1k, dy Hauke - Nowaka;
DRUŻYNOWO PROWADZI Pol·
zaJmując ostarteez.nie
pierwsze
włoch Bambagiotti jako pierwszy "ka I 76:52:08, 2) Polska III ~
miejsce i maj:ąe 8 pkt. przed zawodnik zagraniczny również na' 76:56:18,4, 3) Polska II 76:57:30,61
Leineksem 7 pkt.
grodę wojewody.
4) Połska IV - 77:5.1:36,8, 5) Ru·
Nagrodę prezydenta miasta GO'j munia 80:31 :49,2.
. W biegu na 10 klni. ·za· proO godz. 14--eJ nastąpi start do
wadzeniem motoru startowało 4: clewskłego otrzymał rumun Tzapou
zawodlllików z polakiem Pu- iako pierwszy zawodnik zagranicz [ ostatniego etapu LÓtł:i - Warsza·
wa (145 Id m.).
szem włącznie, ktÓ!ry dał swoim ny w klasyfikacji ogólnej.
przeciwnikom 35 mtr. for. Pusz p'rzyszedl na drugim miejseu, tracąe do swego zwycięzcy
pól't-ora metra w forach.
dookoła Polski na trasie

POlsc, kolarze

Su ces

Wm:t:~~: ~!:~o~ł l~o~~~

za
czyk. Przecilwnik polaka z nieWliadomych pnyczyn piUJSiZczal
gaz z matoru. Gaz ten dilawił jadącego o parę metrów w tyje
p oponczy
,
k-a. K rz tusz ąc S'"
l.... P'o pończyk jechał dalej. Dopiero
w 3601krążeniu wycofał się po
pę-knię.ciu opony.
". ••
•

pokąsania przez własnego psa
sm.'tlJtny a zarazem rzadlci wy J rano nagle zaczął on zdradzać
··
ś . kl·
ha ak
b'
padek zapa d męJCla
w Cle D- c r terystyczille
o Jawy wo. na
,
. .
z,nę wydarzył Sl.ę ~zoraJ w Lo- dOW1StTę:tu l meoowem też dostał
dzi,
i i
I
silnego ataku szału, usiłując po
Ofiarą teglO okiropnego wy;pl3!d gryźć d omo·wiIlik ów.
ku padł kupiec łódzki 36-letni
Wezwano przebywaJąeego na
Regenhaum, zamieszkały p·rzy letnisku dr. Mrówkę, który ł iłolZrnskl.
ulicy Rzgowskiej 9.
stwierdził, że Regenbaum donarazie wygrywają
Regenibaum
posiadał
psa, stał ataku w:ścieklizn~. ZLodzi
lW turnieju tenisowym o miprzez którego przed siedmiu t y- wezwano n1ezwl:oczDle pogotJo- strzostwo Lotwy TIoczyński pogodniami został lekko pog.ryzio wie ratunkowe, którego karet-Ikonał w drogiej rundzie łotysza
ny w palce U! ręki.
ką przewieziono RMenbauma Jansona 6:0 6:1, a ~zaj'kowski
Kupiec zlekceważył sobie ten do szpitala dla umysłowo cho-- wygrał z czoł?wą rakIetą 10Łew_1_
•
h
K h 6 k-'
ską Kronberglem 5:6, 3:6, 6:3.
wypa~ek i vvlKróree o mm za- ryc w
oc an w.. u:.
,W gr.ze podwójnej para TIopomDlał.
Lekarze orzeklI, lZ Regen- czyński _ Czajkowsk.i pokonała
Niedit~o po tym pies Regen- baum może Jeszcze pożyć najwy łotyszów Rosenberg Mayer
bauma I).agle zdechł. Teraz Oka-I że.i 2 do 3 dni.
6:0, 6:0. . •
.
ruje sil} te pies zapadł na wście
Na marginesie tego' strasme.W tU~D1eJu o puchar wędro~
.
'
.
ny ryskIego K. T. TIoezyńskl
UJlllIlę. .
•
go ~adku nalezY,d?da~, że 0- pokonał mistrza Lotwy Bertin
Onegdaj Regcnbaum pOjechał stabu wypadek wsclekhzny w _ Berzinsa 6:0, 6:0, a Czajikowdo rodziny na letnisko w Pod- Łodzi zanO'towano przed prze- ski zwyciężył łotysza Steinber~debiu pod Tus~yn~m. W cz.oraj szlo rokiem.
.ga 6:2. 6:3.

wskutek

•

I

CZBJkOWSkl

na międzynarodowym
Na międzynarodowym kongre
Siie łyżwiarskim w St. Moritz delegat Pols'ki p. inż. Nehring odniósł duży sukces przeprowadza
jąc definitywnie
zatwierdzenie
rekordu świata p. Zofii Nehring·owej na 3 tysiące i 5 tysięcy
metrów, ustanowione w latach
1931 i 1935, uzyskując w ten spo
sób dla Polski pierwsze miejsce
na tych dystansach.

i

łytwiarskim
Po kongresie w Sztokholmie'"
1935 r. o to pierwszeństwo ubie
gało siQ kilka państw. Walka to
czyła się dwa lata. Ostatecznie
sprawa została rozstrzygnięta na
korzyść Polski.
.
Na kongresie w St. Moritz Pol
ska poparta była szczególnie go,
rąco przez Czechosłowację i An

kongresie

glię.

•

Zderzenie d uch sa ochod·w
Kilka os6b rannych

M"czoraj przed gmachem urzę
Nagle z ulicy Zachodniej wy·
du wojewódzkiego przy zbiegu jechała taksówka i wpadła na
ulic Zachodniej i Ogrodowej mia auto p. Rozensztajna. .wskutek
ło miejsee katastrofalne zderz e- gwałtownego zderzenia oba sa·
nie samochodów.
mochody zostały poważnie u·
Ulicą Ogrodową jechało auto szkodzone, zaś pasażerowie i ki~
prywatne, należące do wlaścicie'l rowcy samochodów ulegli n.
la fabryki p. f. "Arkadia" (Ogro szczęście lekkim tylko okalecz.
dowa 13) F. Rozensztajna.
ni om.
W samochodzie siedział p. RoPolicja spisała szoferom prO'
zenszłajn i jegO znajomy p. Szer tokuły.
man (Pomorska 5).

PORA'RNr"'

ł.m..:. ~

r, l

z

Uśmiechy

Do braci endeków

Z powodu wysunięcia kan·
dydatury adw. Kowalskiego
na prezesa obozu uarodowego.
Mówią O tym coraz głośniej
(Nie pomoże rozpacz nic twa)
Że mecenas Kakowalski
1\Ia prezesem być stronnictwa.
.·Więc, że będzie waszym wodzem
Ten, co mistrzem jest od
szczucia
Dziś już ślę wam, o, endecy
Słowa żalu i_ współczucia.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiRiiiiio.-Diiiiioiiiiiiii
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prze

rśle

I

go
zatwierdzony
k n zaniawski
apelacyjny w Warszawie
przez

mleczarsha

I

w detalicznej sprzedaży po 20 gr.
butelka.
Polecamy nadal nasze produkty:
mleko połnotłuate i inne.
.
. I?Y1:UR~ A~TEK. - ~ocy dZl'
sl.eJszeJ ~yzuruJą następu~ą.ce apte·
ki: Kon l S-Ira, Plac Kosclelny !:I,
A. Charemzy, Pomorska 12, W.
W~gner. i ~-ka~ Piotrkowska 67, J
ZaJączklewlCz I S-ka, Plac Boernera, Z. Gor.czycki.ego, Przejazd 59,
M. Eps.zta.Jna, PlOtfkows~a 225, Z.

sąd

Przed sądem apelacyjnym w
W przemówieniu obrończym nie roztaczali nad n1m właści
Wa!"!oi7awie odbyła się rozpl'nwa adw.
Grocbowski
wnosił o wej opieki.
przeciwko Tadeuszowi Szaniaw- zmniejszenie kary, wskazując,
Sąd po naradzie, zatwierdził
skiemu, zabójcy Berko~icza i że Szaniawski nie działał w chę wyrok pierwsze.' instanejL
Zendela w czasie
pami~tne.j ci zysku, ma ograniczoną poczy
Adw. Grochowski zapowie~tl'Zelaniny na ulicach Łodzi. \V talność, jest młody, a rodzice dział wniesienie kasacji.
pierwsze.• instancji, w sąd1:ie o',
k "~~owym w Łodzi, Szaniawski
sk '!Zony został na 12 lat więzie- .
Wszystkim, którzy oddali ostatnią posług'il
nia.
prowadzeniu zwłok naszego nieodtałowanego
Skargę apelacyjną pOPieralI
B. P.
adw. Grocbowski, który dom agał się powtórnego badania po_
czytalności Szaniawskiego przez I
biegłych lekarzy oraz teksyko-I
a w szegóJności Towarzvstwu Ostatnia PO::iługa _Chesed
loga. Wniosek o powołanie teSzel Emes". tą drogą składamy serdeczne "Bóg Zapłać"
ksykologa został przez sąd od- I
rzucony lekarze bic"1i orzekli
i
że Sza~iawski jest od~wiedziai
ny za swóJ czyn, mimo zmnlejszoneJ nieco poczytalności.
• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1=_ _ _. ._ _. ._ .

niniejszym komunikuje, te został iuź wypuszczony na rynek
orzeźw~ącE n-.ó.i. 2~wotnv

inż.

I

Tobi sza Higier

I

7So

•

wydały zarządzenie, zawierające przepisy
dla rowerzystów. Zarządzenie przewijuje za
kaz jeżdżenia na ulicach na rowerze młodzieży poniżej lat 12.

te
jechać jedynie
prawą krawędzią jezdni. Zabroniona jest jazda kilku rowerzystów obok siebie, nie wolno wozić na rowerze drugiej osoby,
jak również jechać bez trzymania kierownicy. Wzbronione jest
czepianie się podczas jazdy innych pojazdów, używanie innych sygnałów, jak dzwonka, a
przy rowerach z silnikiem-

wyratam swoie szcz~re
pozostalej Rodzinie

Rowery muszą być zaopatrzo
ne w bezpieczne hamulce, z tyłu
w czerwone szkiełka, zaś wieczo
rexq winny być oświetlone z przo
du latarfką.
Policja zatrzymywa6 będzie
.na ulicach tych rowerzystów,
którzy nie będą się stosować do
wydanych przepisów. Nakładane
będą mandaty karne oraz sporządzane prolokuly dla ukarania w drodze administracyjnej.

o

śmierci

współczucie

Sz. Panu Szefowi

ora.l

Juliusz Kerger
W pIątek, dn. 2 lipca 1937 1'. zmarł po dług'ch i ciężkich cierpieniach cz/onek ZlIrzlldu Stowanyar:enia Komiwojałer6w

b. p. NAUM KLEMENTYNOWSKI

Wyprowadzenie zwłok nastąpi w niedziel~. d... 4 lipca b. r.
o godz. 3-ej po pał. I domu puedpo,r:z:ebowego.
O liczny udział w pogrzebie uprasza PP. Cdonlr6",
ZUUD Sł01lllll'ZJSzeal1l lomlwoJlIlerd. t. O. 8. P.

oc

'r

trąbki.

głębi wiadomością

Rodzina.

b. D. Ann, MaurJlcowej Holeman

Zarządzenie ł6dzkich władz bezpieczeństwa
•
Łódzkie władze bezpieczeń
stwa

Dzieci

Wzruszony do

Prze ·SJ dla rowerzystów

przewidują,

•

I ie zbrodni

........................ Świadkowie powołani przez obronę adw. Kowalskiego i A.Czernika

,

"Jed,nre i trlka kąpiel
z sz,szka Novopjn zachowuje zdrowie i Sil,"

lekstylnym

Donosiliśmy już wczora.j, że. kbw włókniarzy. Konferencja ta ż~ odJ'zuce~e głównego żąda- nięte żądania ł zamierzają o ole
wobec odrzucenia przez ZWIązki wyznaczona
na nadchodzący ma robotników przez przemysL przeprowadzić walkę.
przemysłowe żądań rObotni-l' czwartek, będzie miała duże zna przesądziło juź ,!łaści"1e spraCzwartkowa
narada włads
czych, a W szczególności postula czenie dla dalszych losów pro- wę proklamowarua strajku ogól związków zawodowych będzie
tu podwyżki płac o 20 proceut wadzonej obecnie akcji, ponie-, nego W przemyśle tekstylnym racze.ł miała na celu ustalenie
_ kierownicy ruchu zawodowe- waż zadecyduje o dalszych posu Łodzi i łódzkiego okręgu prze- kroków, jakie poprzedzić mają
go postanowili całokształt spra nięciach włókniarzy.
mysłowego.
wybuch strajku.
wy przekazać wielkiej konferen
Z
wynurzeń kierowników
Związki zawodowe podłl'zy- Rzecz Jasna, że sytuacja może
Cj~~~dÓW w ..yslkleb ,wląz- związk6w ..W1ldowycb WYDika, mDj. w całej ",.clągłoścl WYSD- gruntownie się zmienić. W łonie

OkręDuwa SpÓłdzielnia

Dalej przepisy
rowerzysta może

aw

Doidzie do strajkU ogÓlnego

Wla~omo~[j ~i~lQ[e

S:r.yman skle~o, PrzędzaImana

~=.....!t9~m~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _'...;;
' '__
'r_
. ..;;;.m~

l

stanowiska przemysłowców.
Odwlec otwartą walkę mogla.
by również ingerencja ezynnl.
ków miarodajnych z inspekcjll
pracy na czele, aczkolwiek żad
na z zabteresowanyeb stron
takiego wniosku nie wysunęl.
i do inspekcji pracy się nie
zwracała. Krążą pogłoski, że

w

ciągu bież.

tygodnia odbędą sl~
ponowne narady w łonie prze.
mysłu, jednak, jak się wydaj~
nie zmieni on swego pierwotnIe
zajętego stanowiska.

(m

RObotni" sezonowi

w

urzędzie

wojewódzkim

iPlrzedstawiciele związków za;.
wooowych robotników sezonowych ZZZ i polskich zw, z:aw.
"Praca", na zapros.zenie nacze)'"
nika wydziału społeczno - poliJ.;
tyczneg·o województwa, dr. Wre:;
ny przybyli do urzędu wojewódzkiego.
Delegaci wspomnia.nycll ..,..
żej związków informowali p. na
czelnika Wronę o postUilatacb.jakie wysuwają robotnicy se-z;().
nowi i o zamierzeniach roboto'
niczych :na prz:ys.zlość.

Umowa zbiorowa
w szpitalu Poznaftsklch

..

.

Donosiliśmy jut, fe osiągnięte

.

porozumIem e w spTaWIe
Iikwidacjj konmktu w szpitalu
im. maltOJllków Pom.ański~h.
Jak nas informują., wcz<l'l1lł
podpisana 'losłała w szpitaLu tfo
mowa zbiorowa. Obejmuje ona
wszystkich pracowników, z wy"~tkiem perso'Ilelu lekarskiego.
W umowie zagwarantowano
pracownikom S-godzinny dzień
pracy, zrupewniono, if przestrze
gany będzie regulamin p.NU:Y,
przyznano person e,1owi pIelęg
niarskiemu wolne dni świątec-t
n-e, zasilki chorobowe, pośmierł
Ile i wojskowe.
JaIk stwierdzają zwią'rltI, ..
kład Jest dla personelu bar~
pomyślny.
"
zostało

Lista świadków zawiera 16' Kazimierz Hałaburda, Broninazwisk: Jan Gawlicki, Broni- sław Kowalski, Bolesław Grosław Michalski,
Feliks Turski, chowski, Roman Galar, StaniAntoni Belka, Wincenty Kożu- sław Bartczak.
chowski, Jan Szwajdler, FronciS· dk . .
.
t'
k H enryk S zul c. L eon d " wla
oWle
s Wlerszek B ą,
t
k r CI mają
ś .
.
Grzegorzak, Aleksander Klikar, ~I~ r~y OkO I~zn.o C'I, a ~DIano
WICIe, ze os arzenl w czasIe swo
bhczną pochwałę przestępstwa.
jej kilkuletniej działalności poliż. K.
Adw. Kowalski i Antoni Czer KOLONIE TOWARZYSTWA RYGORO.,' tycznej, a szczególnie antysemic
nik na plenum rady miejskiej
ZANTÓW (t. D. A.)
kiej nigdy nie nawoływali do
głośno wyrazili aplauz dla zabój
Jaremeze,
komfortowy budynek stosowania gwałtu, że obecni na
ców żydów na ulicacb Łodzi.
przy głównej plaży, własny park posiedzeniu rady miejskiej w Najprzyjemniej spędzisz walt..
2·morgowy, bo,isko dla ćwiczeń i. gier dniu 27 stycznia r. b. nie skon- cje na kolonii Towarzystwa 1.yI Ich okrzyki, zawierające ce- sportowych. Turnus 4-tygodnlOWY statowali w okrzykach oskado
nad BaltJ,k~em.
chy
przestępstwa,
pochwałę zł. 97.. dowskich Słuchaczów Prawa U.
Zakopane, w pięknej wilIi na Haren nych poeb wały zb1'0d'
ni oraz, ze
J. K. ze Lwowa. Doborowy wikt
zbrodni,
zostały
zaprotokułowa
Najbliisze turnus, WYdzie nad Dunajcem, który w tym miej w czasie posiedzenia panował pięciorazowy, wygodne pom~esz
ne, a prokuratura wszczęła do- scu umożliwia kąpiele. Wycieczki dla taki gwar że trudno było ustaruszaja w dn. 6. 8 i 10 chodzenie.
początkujących . i zaawansowanych. lić kto
mówił 1 do czego na- czenia, własna plata, bOISko
VII. b.
Turnus 4·tygodmowy zł. 92.,
sportowe, oraz piękne wycieczPiwniczna - Zdr6j czynna Ju! od woływaL
Obecnie,
jak
się "d owiadujemy,
ki
do Morskiego Oka, Kościeli
Informacyj ud:z:;ela i zapi!lY·
i czerwcal Najpiękniejsza miejscowość
przyjmuje Sekretarjllt Ż. K. S.
obroncy oskarżonych powołal w
dolinie Popradu, niedaleko ZegieProkuratura powolała świad· skiej, na Kasprowy Wierch itd.
"Makabi-, Łódt, Al. Ko§ciuszki
świadków odwodowych w oso- stowa, Muszyny i Krynicy. Piękna wil ków, rekrutujących się głównie Cena za turnns 4-tygodniowy 93
21, tel. 241-07, codziennie w
ha ch bądź b. radnych ~ndecji, la z własnym ogrodem, boiskiem i pla Z pośród urzędników zarządu zł., 82 proc. ulgi kolejowe ze
god •. 11-13 i 18-22·ej.
!bądź znanych działaczy Str. Na- żą. Ryczałt kuracyjny, obejmujący
.. k'
. b l' wszystkich miejscowoścI. Ze
4.tygodniowe pomieszczenie wraz z wy mleJS I.ego, ~tórzy ob.ecm. y I
•
rodowego.
żywieniem, 10 kąpieli mineralnych na posIedzenIU rady I ktorzy względu na formalności zn1tkowzgl. pół·borowinowych, taksę kura- słyszeli wyraźnie treść okrzy- we, zgłoszenia należy uskuteezCYjną oraz ordynacjflleka~~ką zł. 125.-: ków, wznoszonych przez oskar- n1ać jak najszybciej. Zgłoszenia
Dziś Doraz
Krynica, Willa "Dana z pełnyml·o
h
i informacje: Tow. Zyd. Słuch.
wygodami przy ul. Słonecznej tuż pod Z nyc •
ostatni!
Prawa, Lwów, Małeckiego ~ lasem niedaleko Lazienek. Turnus
S
b d . d
.
4.tygodniowy zł. 110.pr~wa
U Zl.
uże zamtere- Zamiejscowi załączą znaczek n9
~h~~~~:a:~rl\~o~
Wyżywienie na wszystkich kolo- sowame w ŁodZI.
odpowiedi.
w upojnym romansie filmowym reżyserii W. WELMAN'A
nlach pierwszorzędne, 5-clorazowe, na,
Iżądanie djetetyczne. Uczestnicy kOlo-I
l. nii
korzystają z wszelkich ulg i zniJak nowoczesne zdobycze techniki
żek, przewidzianych dla tego rodzaju
P. 12. 2.4. 6. 8. 10
zagratają światu. _
imprez, w szczeg6ln{)ści konystają
uczestnicy
ze
zniżek kolejowych. Zgło
W pozoshlłych rolach głównych: Lewls Stone i And, Devlne
szenia i informacje: Towarzystwo RyNadprogram: Tvgodnik aktualności P. A. T.
gorozant6w, Lw6w, św. Teresy 26a. I
Tel. 230-41, od godz. 9 do 15. W razie
Ceny miejsc na wszystkiil seanse od 54
W roI. lit.
Ceny miejsc na porenki o g. 12 i 2
zapytania pisemnego uprasza się zolą
LDII CHAlEJ Ir.
i n. wszystkie pozostałe seanse od
•
. czyć znaczek na oopowiedt.

OLON lA
s.

Jak już donosiliśmy, w dniu
30 lipca odbędzie się w sądzie
okręgowym
sensacyjny proces
menerów Str. Narodowego w Ło
dzi, byłych radnych adw. Kowal
. ' .I Antowego
.
.
Czermka,
0sInego
skarżonych z art. 154 K. K. o pu
.

związku twierdzą, te zażegnać
wiszące .nad Łodzią widmo akcji
strajkowej może tylko rewizja

••••••••••••••••••••••••
Lato w Bialvm
Dunaj,u

"Makabi"-lódź
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Robert Taylor i Janet Ga,nor

"

"

I

I

I
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I
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EURO PA

WlADCA pOdwodnego .; . . ;W_I_____.A
S
80 gr
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sobienie

PrzJ

W iskawe W liceach BI:VSICAWlcznA SZYBICOSC
J NIEDOSCIGNIONA
PRECYZJA ZDJĘĆ
- OTO NIEZRÓWNANE
ZALETY MINIATUROWEJ KAMERY

obowiązkowym zasadniczym przedmiotem nauczania

Położenie
geograficzne Polski
!musza nas do wielkiego wysiłku
organizacyjnego w dziedzinie obro
ny i przygotowania każdego obywa
teIa do zadań jakie na wypadek za
grożenia kraju będzie musiał wyl,onać. Szkoła polska nie może pozos tać obcą tym dążeniom i dlatego
musi się zająć sprawą przygotowa
nia przyszłego obywatela - :lolnierza do zadań, które w razie po.
trzeby będzie musiał wykonać. Spr:a
wa obronności państwa muei (;i~
stać z.'\sadniczym akcentem wycho.
wawczym szkoły polskiej wszystIdch jej stopni.
Wartyltule niniejszym chodzi
lIam o omówienie zadań wynikają
"ych stąd dla szkoły typu licealnego.
Obowiązfwwym przedmiotem Dau
czania jest przysposobienie wojska
we. Celem ogóluym p. w. jest opa·
nowanie przez ·ołodzież podstawowych wiadomości technicznych i
sprawności wojsitowych oraz umie·
jętności praktycznego ich stosowania. Na cele te l,rogram szkół Śred·
nich przeznacza w ostatniej klasie
gimnazjalnej oraz w obu klasach
licealnych po dwie godziny tygod
nipwo. Ogólny program p. w. "
szkołach męskich obejmuje strze.lectwo, elementy :uowadzellia wał
ki, t. j. gry polowe i niekt1re ćwt.
czenia bojowe, a nadto naukę słuz·
by; w szkołach żeńskich - nallk~
ratownictwa i ubronę przeciwgazo
wą oraz naukę ałużby.
Od zasady tej będą stosowane
wyjątki, w stosunku do ćwłczeli I
obozów dla młDdzIeży słabej lub
clJorowlte). Zwolnienia te nie będą
mleć Jednak charakteru !Stałego,
lecz czasowy.
W wą aowo'§efą fest SJtotęgc)wa·
bte stopnia upiekł wladz szkolnych
nad prowadzeniem p. w. Organizowanie hufców p. w. ataJe się obowiązkiem dyrektura w:zgtędnie prze
łożonej moły.

Szczególną uwagę

trzeba

będzie

na

zwrócić na wyrabianie w mlodzież,y
woli zwycięstwa, chęci wysiłku,

wiadomościach,

wyniosła

Jalde

młodzież

z nauki geografii. Podob·

nil" przedstawia się związek nauki
p. w. :& nauką fizyki I chemii. Oba
te przedmioty wiążą się ze sprawami obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowcj, motoró\v spalinowych,
telefonów, radiotelegrafii Itp. dziedzin techniki, w których Itażdy żoł·
nierz powinien posiadać chOCiażby
tylko ogólną orientację.
Wielkie
znaczenie posiada dla wojska nauka rysunków, która będzie pr~
miotem obowiązkowym w niekt6rych typach licealnych. Również I
MARSZA LEK SMlGLY - RYDZ
nauka historII moze wieJe przyczyO godz. 11~0 I;!~~~~~~iil nadawać
nić się do rozwijania w młodzieży bt:d%ie na wszystkie stacje transmisję
cech, potrzebnych przyszłemu żoł- z pobytu Marszałka Edwarda Smigłewą.
nlerzowi, przez I13mo chociażby go - Rydza w Liskowie.
Od(lo~ednlo . prowadzona naukn-/ zwracanie uwagi !Ja l'rzeiyda ŻOł-1
MUZ\'KA ,INDIAN
geografii U!~rn:l .pracę nauczyciela nlerzy w czasie wojny, Ich bohater·
Niezwykle sensacyjna audycja c%t'ka
p. w., umozllwlaJąc mu oparcłe SI" stwo Itd.
radiosłuchaczy o godz. 13.10. Będzie

hartu i wytrzymałości oraz odporności na niewygody życia. W śród
szeregu przeróżnych sportów szkoła powinna położyć nacisk na te
sporty, które bezpośrednio służą
celom obrony państwa, jak: strzela
nie, pływanie, motocyklizm, automobilizm, wszelkie odmiany spo~tów terenowych, lądowe i wodne,
nadto Sjlorty pod:;tawowe, t. zn. lelt
kOCItIetyka i gimnastyka.
Z innych przedmiotów naukt
szkolIlej należy zwrócić uwagę na
te, które w Jakikolwiek sposób lączą się Z wiedzą i służbą wOlSkO'1

. Jidcg
tRNST lEITZ -

Dzisiejsze audycje
to transmisja wszechindiańskiego zjał
du w Flagstaff (Arizona). W tycb
dniach bowiem odbywa się VIII "Soutb
west All Indian Pow-\Vow", - zjazd
w którym udział bierze 7.000 indian.,
pochodzących z rozmaitych %achildniOo
Ilmerykańskich indiańskich szczepów.
Zjazdy t.:go rodzaju odbywaj" si ę .,.
becnie co roku i ściągają zastępy przy.
byszów z wszyst kich Stanów i krajów
obcych. Posiadają one cha rakteT czę
ściowo handlowy. częściowo świątecz
no - rozrywkilWY. Tutaj odbywają się
jakby ind iańskie igrzyska, w których
czerwonoskórzy przedstawiciele najstarszych szczepów, wykazu j ą swą zrę
czność w osiod ł aniu dzikich koni, w
cb\\'Ytaniu zwierząt lassem i t. p. Specjalnie na ten cel urządzona wieś indiańska zapoznaje przybyszów ze sposobem życia jej m icszkaliców. Dla radia zorgan izowana zastanie audycja na
wolnym powietrzu nad jeziorem na tle
starego sosnowego lasu. Rad i osłucha
c%e całej sieci N. B. C. i wielu krajów
europejskich, takźe Polski, usłyuą zespo/y instrumen talne indian, śpiewa
ków • solistów i w zespołach, śpiewy
poszczególnych szczepów, śpiew wojenny wykonany prz~ c%erwonoskórych jeidźców % Navajo, tańce o ró!norodnych charakterach i rótnycn
szczepów, w tym indian "Hopi". melodie i tańce złączone z uroezyato.łclaoo
mi Wielkiej Nocy, ta6ee ognia I wiele
innych. \V ten sposób po nu pieTWU7.
pozna radiowa publiczność polska
tentycznIl ' muzykę dzii już prawie 1egendarnych mieszkańców Ameryki.

I
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W ZAKOPANEM

Organizacja ta bę

dzie oparta na instrukcJI, wydanej
przez władze szkolne, clzłałaJlJee w
tej sprawie w porozumienia s wła·
tłzami woJskowymi.
BezpMrednlą
opiekę (kome:ldę) nad hufcem speł
niać będzie Jeden s naaczyclen lub
nauczycielek danej szkoły. W nkołach męsklch komendantem hufca
p. w. będzie nauczyciel, (oficer lab
podch01'ąty rezerwy), o De możno
ści (ale nie koniecznie!) nauczyciel
wychowania fizycznego. W szkołacb łet\skich komendaotkaml będą
instruktorki przyspMoblenla woJskowe~o kobiet. Do obowłązków
komendanta 1VZględnle komendantki należyć będzie prowadzenie wykładów i ~wiczet\, a nadto organizacJa ł nadzór Dad administracją,
porządkiem i karno~cłą hufca.
Z powyższego wynika, te przedmiot ten będzie wymagał !pecJalr.ego doboru ł przygotowania naaezycieli. W tym celu władze '1zkoł·
ne I woj:,kowe organizują w (':zrasle
ferii kilkutygodniowe kur!ly, celem
przygotowania przyszłych komendantów hufców szkolnycb.
Aby p. w. Ila gruncie ~zkotnym
mogło naleZycle o~ią.gnąć należyte
wyniki musi być ono silnie zazę
bione o naukę innych przedmiotów
!;zl{olnych i korzystać w całej pełnł
ze sprawności ł wiadomości, Jakle
z nich młodziez wynosl Na plan
pierwszy wysuwa się tu wychowa·
nie fizyczne I pl7.ysposobienłe sportowe, jako dziedziny, które przyczy
ntają się do wychowania zdrowego
i tę.e:iego zarówno pod wz~łędem
fizyczn)'m ł moralnym żołnierza •
obywatela.
W wychowaniu fizycznym trzeba więc będzie położyć szczególny
r:adsk na wytwarzani!.' tęzyzny fizycznej, umo:iJiwia!ącej !Iprostanie
'~'ma o:aniom nowoczesnej walki na
froncie i przetrwanie jej na tyłach.

GRAND-KINO

LETNI DZIEIQ W MUZYCE

W koncercie południowym orkiestr,.

Isymfonicznej

lli2ZW~,.~"~,~~.. dćc~:~~~~~~,~~dWbWL~~k".M L.~8"~~u2~~,,,u.,~~L~~~L~~~~u~EWlliilldJ

w

"dniu (1z~sieJszyni, 'zgodnie
z zapowiedzią, przybywa do !Lis
kowa na zakooi::zenie wystawy
,,Praca i kultura wsi" Marszałek Sm1gły - Rydz.
jaki o godz. I) uruchomiony roZgodnie z opracowanym p-T()staje z dworca Lódź - Kaliska
gramem Marszałek Śmigły-Rydz
do Li sk owa, zorganizowanych
o godzinie 10 p-Owiltany wstanie
zostaje szereg ,,:ycieczek au;to~u
przez p. wojewodę łódzkiego
sowych z ŁodZI. R6WlJlocześme
Hauke - Nowaka i ks. prałata
zOO''''runizowana zostaje wyciecz~
Blizińskiego. O godz. 11 p. Mar
ka naczelnych redaktor6w pIsm
szałek obecny bQdzi.e na naboł6d'l!kicll. WNieez.k~ prowadzi
żeństwie w
kościele
miejscoreferent prasowy urzędu wojewym, po czym o godz. 12 przed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w6dzki.ego red. Jan Wojtyński.
stawkiele społeczeństwa Ziemi
Łódzkiej wrę.czą
Naczelnemu
zaprasza na swoje
Wodzow,i 41 karabinów masz yII
fachowo prowadzone
nowyeh, baterię haubic, 5 ",Tanatnik6w oraz inny SpT'zęt, za~
DO JUGOSŁAWII I WlOCH na 3 I 5 IJgodnl
Zł. 335.kupiony dla armi,i plJ'Ze'Z spoleDO WtDCH-Florenc;a, Rzym, Neapol, Amalfi 30 dni " 675.czeI1.lS<two Ziemi Łódzkiej.
Po pohtdniu p. MaTlSllałek' oPRZEZ AUTOSTRADY ALP i nad Jezioro Garda Gross"
g-Ioekner Cortina D'Ampezzo :!-17. vn
.. 365.beony będzie na zawodach i pokazach uT'ządzony>eh w ramaeh
DO PARV!A I SZWAJCARII na 15 I 30 dni
" 485.świtęŁa sportowego p. w. pow.
POWY2SZE CENY OBEJMUJĄ W S Z E L K I E O P L A T Y
ZA PRZEJAZDY. WIZY, HOTELE, UT RZYMANIE 1 ZWIEDZANIAł
kaliskiego.
Na uroczystości do Liskowa .
i
ze zwiedzeniem:
w dniu dzisiejls zym w godzimach
Selzburga, Verdun. ,Paryże, LllJ:emy, Chamonix, Nice, Monte Carlo!
rannych wyjeżdża p. wojewoda
Genui, Milano i Wenecji (do WIEDNIA-kole;1l następnie luksusow,ml

WYCIECZKI KOLEJOWO· AUTOKAROWE

I

autokarami)

tiar.-eld I

2 PORANKI Ceny
85 gr
od.
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KOBIETA W ROLI DETEKTYWA

Dzl§ o g.
12 i 2

DO PARYiA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
•

Zr6dłem Zd r OW i a dla
k a i d eg o to lc ą Di e I
k' No
-"

Z SIJSZ ą
vopln.
. ............
.........
Otwarci@ DUalni
w Ciechocinku

A R G O S"

H~I~Da

COLDBERG W RADIO

Znany skrzypek Szymon Goldtierg.
wystąpi przed mikrofonem o g. 22.00.
Artysta wykona Sonatę "z trylem dlaHamte ~ Nowak', naczelilUK wy_ winskl, prezydent G'OOlewslti 0- belskim" Tartiniego ()lnu: drobniej. .
utwory KreislerL
działu spoŁeczno - polityczrnego raz szereg wybi<tniejszych dygWystęp Gvldberga, jednego. Dlljlepdr. Wrona, iiD.Spektor dr. Tor- nitarzy naszego miasta.
szych kameralistów oczekiwany Jest _:
•• •••
•••• •••
•
•
1 dużym zainteresowaniem. Artyście ...
..... •••
•••
..
Poza poeIągJeIIl popularnym, . kompaniuje prof. L. Ursteiu.

Splot f'mocjonuji\cvch wrateń i sebewnych przetyć.

Obsade! BmY DAVIS
GEORGE BRENT

12.~

Sprawozdanie o zbiórce na. F. O. N. wśrc'od ludności miejskiej wojewód zt,va Udzkiego. Ozdobny ten adres
zostan1ą w. dniu dzisiejszym wręczo ny przez prezydenta. m. Lodzi, p.
Mikołaja. Godlewskiego, p. Ma.rszał
kom Polski Edwa.rdowi Smiglcmu - Rydzowi ,

To, co 1aden film dotychczes nie poke%eł

DEIEK'}'W

pod dyr. G. Fitelberga
pory etnla znajdla ...6J wy .
ru muzyczny.
Koncert TOEpoC%D,ie
waehód aloóea z baletu ,.Daphnia i
Chloe·'. Tuy fragmenty symfonii ar.
7 "Le midi" Haydna oddadz" nutr6j
letniego południa. Leniwe skwarne
,.Popołudnie
Fauna"
Debussy'ego
przejdzie powoli w "Idyllę wiea:ornll".
Fihicha. "Noc na Lysej Górze" Mussorgskiego będzie zakoóczeniem pro! gramu. Koncert odbędzie .ię G godz.
wlZys~e

Dhltsze pub"':. PUJiII I • Monle Certo

zł.

575.-

Za wuelkle prseJudJ, wlq. hotele, ołrz1man1e, zwiedzanie l L d.
Wieloletnie doświadczenie I
Fachowa obsługa ł
Ilość mieJsc ścIśle ograniczona I

"ARGOS" Warszawa. Wierzbowa 6
tel. 65374 i 38434 oraz ODDZIAŁY.

~~--------------------------------.----

II

~

~

Dziś nastąpi otwarcie pIjalr..i wócl
w Ciechocinku - Cieplicy. W związ
ku z tyLU do Zdrojowiska prZ'Jbę
dzi~ slerl'g wybitnych osobisioś('i
ze ~wiata. lekarskiego oraz za.powietl7ian~ są liczne wycieczki.
Pijalnię. kUra jest ostatnim wyrazem t~.:hnik:i, projektował int.
~trai'7.ak. Konstrukcja pijalni wyk,r.nana z żelazo - betonu. Z zewnątrz obłożona jest efektownie
rJytallli z kieleckiEgo marmuru i
ićrawieńskiego alabastru. W podI ziemin, wyłożonym pł y tami ~lazu I
\ ,!,c,wymi, znajduje E!ię nowoczesna
r aparatura, dostarczająca C!O kra.nów clerpg,lnych solankę, która
rł)(lgr~ewana jest za pomocE- pt:ądu
elektry(·,zncgo. Zaznaczyć należy,
że cała aparatura jest szczelnie zamknięta. co uni",możliwia zanieczy..'
~zczenie solanki.

I

Nr. lRt

Str. 10

Krwawa bÓjka
przy ul. Zachodniej 56
Na tle porlOChun.ków osobistych wynikła wczoraj bójka mię
dzy kilku mężczyznami pTZed
domem przy ulicy Zs.chodniej,
nr. 56.
. '
Podczas bójki odniósł poważ
ne obrażenia cielesne 28-letni
Chił Roolbaum (Zgierska 38). ' Pierwszej pomocy udzielił mu
lekarz pogotowia ratunkowego.
Policja wdrożyła dochodzenie.

).
\!: ~nUnNUl
li. li L.
~
60 ~Z9"kmnrf!e.lrP:rłll·

ieclu

I

Dziś odbędą się w Warszawie zyli, Janusz, Michał l Sergiusz. '

sie samo,hód

Spalił

naładowany manufakturą
Szosą

w

pobliżu

Rudy Pabianic-

jechał do Łodzi samochód cię
żarowy załadowany
manufakturą,

kiej

należący

do

przemysłowca

KopIa
Wielunia (Sieradz..
ka 5). Z nieustalonych dotąd powodów zapalił się motor w samochodzie, który momentalnie stanął
w ogniu.
Przetycłdego

:l;

Szorer l Jego pomocntK zaczęli
trzucać
auta sztuki tnanufaktury
i zdołali więlrszą część uratować.
Natomiast samochód spłonął do·
szczętnie.

z

.

Przetyckl oblicza swe straty, na
około 10.000 złotych.

o ••••• "' .... , ••••••••• t ••••
Zr6dłem Z d r O W i a dla
a

a

k a z d e g 0, to k ą D I e I
Z sz,szką "NoVODin".
e •••••••••••••••••••••••

Tomaszów
PRAWA DLA GIMNAZJUM
W 1938 ROKU.
Delegacja w osobaeh prezesa p.
Bolesława Szepsa l 2 radnych gminy żydowskieJ, która udała się 'tł'
~łym
tygodniu do kuratorium
~ Warszawy, eelem interwencji
.dania gimnazjum iydowskłemu
~'rnw szkoły państwowej, o Czym
pisaliśmy, została przyjęta przez
kuratora okręgu warszawskiego p_
Ambroziewicza, oraz przez główne..
go inspektora szkół.
Delegacja uzyskała przyrzeczenie, że w 1938 r. żydowskie gtmnazjum w Tomaszowie otrzyma pra
wa szkoły państwowej.
O. Z. N.
Podjęte zostały zabiegi
celem
~organizowania w Tomaszowie oddziału utworzonej przez pułkownika
Koca organizacji O. Z. N. W nie·
dzielę, dnia 4 b. m. odbędzie się w
sali kina "Modern" odnośne zebnanie organizacyjne, na które przybę
dą delegaci z Warszawy, prawdopodobnie na czele z prezydentem
m. Warszawy p. Starzynskim.
ZASTóJ W DYSKONCIE.
Na prywatnym rynku dyskontowvm w Tomaszowie odczuw,a się
o;tatnlo brak odpowiednil'go materiału wek:;lowego. Weksle zaliczane do pierwszorzędnych, chętnie są
dyskontowane w stosunIm 1 proc.
J~iesięcznie, zaś drugorzędne1 ł pół proc, Natomiast wel{sIe
t. zw. grzecznościowe po 2 i pół
nawet do 3 tlrocent miesiącznie,
pomimo, że- nieraz pochodzą od
przemysło"ców, nie znajdują nabywców.

AIALTO
Szampańska

komedia pełna humo·
ru, dowcipu, muzyki I tańca

tro IIh -e" '.-llrem dla

Lr"u·.

senatorów jest 27 i 3 senatorki.
Pomiędzy senatorami zasiąi ulotki. Zapowiadają one, prócz
dzie duchowieństwo prawo sław
ceremonii koronacyjnej, niezwy
Zan;eczy~zczona krew może nerek.
Dwudz:est,oleŁnie
do Ine, Dalej - chór cerkiewny, zło
kłe atrakćje artystyczne w wyko powodować szereg rozmaitych świadczenie
wykazało,
że
w żony z 27 osób.
naniu grup cygańskich. Grać bę- dolegliwości, bóle artretyczne, chorobach na tle złej przemia·
Osobno "na terenie neutraldzie orygin.alna kapela, odbędą wzdGcia, odbijania, bóle w wą· ny materii, chronicznego 2'3par nym", na wzniesieniu w rodza·
się taIlce cygańskie, węgierskie, trobie, niesm'a k w ustach, brak cia, kamieniach żólciowych,żól ju ołtarza obraz Matki Boshiszpańskie i
rosyjskie. Jako apetytu, skłonność do tycia, taczce, artl'etyzmie ma zastoso- kiej, sprowadzony z cerkwi.
"gwóźdź" programu zapowiada- plamy i wyrzuty
na skórze. wanie "Cholekinaza" H. Niemo krzyż złocisty, korona i berło.
ją afisze występ taneczny braci Choroby złej przemiany małe- jcwskiego. Broszury bezpłatnie Wokół korony ustawi się pi~du
Kwieków.
rii niszczą organizm i przyspie-wysyła labor. fiz.-chem. Chole· kandydatów na króla.
Afisze ogłaszajią,że do korony szają starość. Racjonalną, zgo· kinaza
H. Niemojewsldego,
Osobne miejs.;e zajmą koLietY'.
cygańskiej kandyduj~ ostatecz-I dną z naturą kuracją jest nQr- Warszawa, Nowy Świat 5 ora2 wszystkie w narodowych cygaJinie 5-ciu Kwieków: Rudolf, Ba- mowanie czynności wątroby i apteki i skI. rrpt.
skich strojach, obwieszone wszy
stkimi klejnotami i świecidłami,
jakie która posiada.
Nad całością widowiska koro
nacyjnego czuwa inny kandydat
na króla - Sergiusz Kwiek.
Nawiasem po~iedziawszy, atf:
ministracja stadionu nie bierze
poczym ze zmartwienia -rzucił się pod pociąg
odpowiedzialności za część arty
styczną imprezy.
Na ~Otl'ze kolejowym Karolew
~nia Żółtowska (Berka JoselewiPropagandą elekcji i koronaChojny maleziono wezoraj
Również na tle niesnasek ro-j CM 16).
cji zajmuje się p. Zdunel{, wła
~asakrowane
przez koła po- dzinnych przed domem przy ul.
!Lekarz pogotowia: ratunkowe ściciel składów przyborów p '.ś"
ciągu zwłoki mężczyzny.
Zawiszy 7 targnęła się na życie, go przewiózł denatkę do domu. miellllych na Lesznie. J ego to
Wdrożone przez polieję do- zażywając jodyn e:: 26-1ctnia Lodziełem są rozlepione na park , •
chodzenie ustalił(), iż miał tu
nach barwne obwieszczenia o wy
miejs.ce wypadek samobójstwa
borze króla.
Dnia 3 lipca r. b. po długich i ciężkich cierpieDuże
zainteresowanie budd.
i te denatem jest 44-lelnł Benryk Nejman (Rejtana 19).
niach zmarła nnsza najdrożsl'lQ. matka, teściowa i babcia
sprawa korony cygańSkiej. ByStwierdzono równie! przyczy
ła ona przedmiotem wielu spoB. P.
rów między cyganami.
nę samobójstwa. Oto Nejllllan
był nałogowym graezem. OstatPrzez długi czas nie wiedziamo weią;gn kilJku dni, grając w
no,
kto ma ją wykonać, bowiem
przet)'Nszy lat 63.
karty ze swymi, przyjaciółmi,
do
własnNh rzemieślnik" cyWyprowlldzenle
drogich
nam
zwłok
nastąpi
w
niedzielę
dn.
Nejman przegrał aż 500 zł., któganie w tym wypadku nie mieli
4 lipca. domu łlr.edp0l!fzebowlilgo o godz. 2 pp.
re stanowily ca1:ą jego oslJC'Zęld
Pogrąteni w głębokim smutku
zaufania. Ostatecznie wykooo-

i
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liolda Z U gieró\V tatIan

ność.,

Przegraną

N ejm'aJll

przeJął, je popełnił

nie korony powierzono jednej z
firm warszawSIkich.
Korona ma być srebrna pozła
cana, wykonana na wzór korony Lndwilul ŚW., ozdobiOIlej liliami burbońskimi.
Tajemnicą cyganów jest dlaczego właśnie koronę króla Ludwika św. obrali za symbol dia
swego nowego władey.

samobój-

stwo.
młeszk'aniu swym JlIl"'ZY 'al.
Zeg!larskiej 11 otruła się niewaną trucizną 26-letnia Ol~a Kwaś
niewska, żona pracownika pacz

W

C6rkl. Syn. Synowa. Zledowle I Wnuki.

łaI1t stę

k i Ibr

ZI
Udaremnione

ści

włamanie do składu manufaktury
.
ił
too mieści s1ę z frQll1tu na 1 pię
W ruezwyikły spo'S~b U;S1 owa \ trze. Korzystająe z nikłe«7o rU!towego. Lekan pO'gotorwia prze no d~k?nać wczo-:a,FszeJ nocy chn ulicmego w porze ~nej 4
wiózł denatkę do szpitala w Ba k'l'adzlezy w składZIe manufak- złodziei wybrało się na wypradOg06Z1CZU.
Przyczyna I - nie- tu:ry A?r ama Po.z~,erso[la przy' wę do tego składu, Jeden ze zło
ulllCy Pioł1:rkoW'skleJ 13. Skład dzi'ei stanął na baTkach drugiesnaski rodzinne•
• _ • •_IIIl• • • • • • • •IiII_• •-I!!I~~~m~~~~ go, zaś powstali dwaj po eiaPrsed wyjazdem lIIIbezpiecz się, ~placając: ie!lzcllle dsisial swe fund,uue ł~d~ dwóch towarzyszy wdrap a
n. op~ocentowaSpołdz. II Słę n~ balkon l()kalu składu. na Inauguracji placu golnil kSląteazkę ua .
1\
•
W ChWIl gdy dwóch tych złofowego
, W .LOd.l, ul. Piotrkowska Nr. 29.
a
czyńoeów dobi:erało się do dirm
w dniu 10 lipca r. ti. odtiędzte
wpłat
zas~rzezona bal~onu, zauwaJŻył ich do~{}rca się w BIed (Jugosławia) uroczyste
ściśle
Wolnych safesow me mamy. sąJSle~nego d~u~ ktÓTy .~szcz~ otwarcie nowego placu goHowego,
alarm. ZlodzIe]e ~ e'kw.llibryś~l nad budową którego objął protekzeskoczyli wówczas z balkonu tQrat ks. regent PaweŁ
na chodnik i w'iraz z fJowa:rzys.za
W uroczystości otwareta 'tł'eZIIIł
mi, mimo pościgu zhiegU~
dział ks. regent Paweł, b. WindsofU, który przy Jedzie tego ilnia t:
odbywa si-= stemplo wanie zapalniczek
(;
zamku Wasserleonburg, oraz kslęw ciągu pierwszych trzech dni ~tyC?, ś~~dectwa. pochodzeni~: z~zna i kslązę Kenta.
stemplowania zapalniczek za ulgo-I palruczki ltd. ora~ że 'YYbIJ~~le Pocz·;~·Ci~k:~:~y8. f:l~ se:lonu
••••••••••••••••••••••• ł
wą <,płatą 1 zł. od sztuki ostemplo- stempla odbywa SIę ba.r 'lO szy o.
PRAKTYKA OGRODNICZA
1.'I;ltUO ich na
terenie Warszawy .~. . . ~~.....
Ze wzglę<lu na kilkumiesięczne d1,024 sztuld.
Zastoina brzuszua, hemoroidy oraz
'I:l'ieszenie działalności samopomocozastoina w wątrobie ulegają szybkiemu wg. powieści laureata Nobla
wych stowarzyszeń akademickiclJ, a m.
We własnym interesie posiada- zanikowI przez st(}sowanie naturalnej
SINCLAIRA LEW15A
in. Stow. wzajemnej pomocy stuaenczy nie stemplowanych zapalI1icz~k wody gorzkiej Franels~ka -. Józefa Donl05tv problem tolerancji
tów żydów Szkoły Głównej GospodarlE,ży nieo.iklada,nie ostemplowama rano oraz wieczór po Jednej szklance.
.dl'ady małżeńskiej.
stwa Wiejskiego w Warszawie, studenci wyżej wspomnianej uczelni znade. p('żniejszego terminu, ldedy ~". . . . .~~.ft
Dzl§ o g. 12 i 2
letli się w bardzo trudnej sytuacji, alapodziewać się można wiQkszego '
bowiem zawieszenie działalności stonapływu interasantćw. Należy pod- \
ZNAK ?ZASU. . ..
Ceny od
war,zyszenia przeszkCHizilo w starakreśiic, że urzędy skarbowe stem- W~dzisz, Jas~u - móWI oJ~lec
Na wic cz.
niach o uzyskanie praktyk wakacyjnych dla członków.
plują zapalniczki bez ta.dnych wB~a~Ją.c
gwI8.zdy - tam Jest
seanse od
W związku z wytworzoną sytuacją,
trudności a więc bez potrzeby "WIelki wóz .
prczes Gminy Zyd(}wsklej w Warszaprzedsta~iania dowodów oBobi- A ile ma. cylindrów, tatusiu?
wie wyznaczył dla studentów żydów
S. G. G. W. 10 miejsc dla odbycia bezNajnO'tIWszy sukces
płatnej praktyki ogrodniczej na I'menKINO
fi""iatOVłlych ekranć)'W'! tarzu war.sza wskim.
Podania składać nalety do wydzialu
prezydialnego gminy.
Wspaniały film erołyczny o rewelacyjnej treści

l

Ks. Windsoru i ks. Kentu

D9nku "uPlecko-Kred,towegO

l

Taiemni'B
jest u nas ustawowo,
-.
przestrzegana.

wn-e
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Przyjechał właśnie z Pińska z r Na podium zasiądzie 30-tu ~
koronaćyjne. PolAle wśród rzesz cygaI'lskich żoną i sześciorgiem dzieci. Cały l naŁorów, w dwuch rzędach nascy cyganie otrzymają nowego przeważa przekonanie, że kró- I dzi~ń wczorajszy pracował nad! przeciw siebie. Wszyscy w smowładcę.
lem zosŁanie najpewniej Rudolf organizacją uroczystości.
. kingach i cylindrach, specjalnie
r Przygotowania do koronacjl Kwiek. Jest najpoważniejszy w
O samej uroczystości korona- obstalowanych.
idą pełną parą. Na stadionie W. rodzie, najbardziej ogładzony, cyjnej zebraliśmy następujące
Ci senatorowie radzić będą w
P. ustawiono wielki pomost, o niemal światowiec.
szczegóły:
imieniu 38 tysięcy cyganów, za·
powierzchni 121 mtr. kw., na któ
mieszkałych w Polsce. Właściwie

Iuroczystości

6 rym rozegra się akt koronacji. II'
Na mieście pojawiły się afisze R

Radoczynna solanka Jodo - bromOWI!.
LeclIy skutecznie: l'eumatyzm, artretyzm, otyłość. ischias, t<lbes, lIrterlosklerozę, chorQby kobiece, Iimfatvzm,
wole. - Kuchni" dietetycznA. Tanie
kuracje ryczałtowa.

,duje do koron, królewskiej

_

~

1

gł.

I

o
~r.
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ANNABELLA i Jean' Gabln

XIV TYDZJE~ LOPP.
:Miniilterstwo spraw wewnętrł
nych udzieliło lidze obrony powietrznej i przeciwgazowej zezwo·
lenia na przeprowadzenie XIV t yg(.dnia LOPP" w czasie od 24
września do 1. października 1937 r.
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w

ął:anie świa

pokątniarzu łódzkich

'fra znangtb
~a terenie Łodzi ujawniona
zostala fliecodzienna afera, której bohaterami są znani na bruku łódzkim macherzy i pokątni
doradcy Józef WieIiszker (Gdańska 74) przebywający obecnie w
więzieniu oraz Chaim Goldsteio
(Północna 6).
Specjalnością
wymienionych
było pokątniarstwo i inne macherki, kolidujące z kodeksem
k a rn ym. M i ę dz y inn y mi trudnili
się
dostarczaniem fałszywych

I

__________________________________~1~1

"Ił!rmomf!fr
Kontrola liczby

Na terytorium "expo" paryskiej,
qbok pawilo!lu prasy, konstruuje
się obecnie "termometr wystawy".
Jest to ogromna l(olumna, wysokości 20 mtr., na której automatycznie będzie uwidoczniona liczba od-

wiono świadka "utrącić".
się do tego samego lekarza i choć
.W tym celu Wieliszker i Po- był zupełnie zdrowy, za pewpowski zaaranżowali awanturę nym wynagrodzeniem świadec
i bójkę uliczną, po czym oskarży; two takie otrzymał. Następnie
li Popowskiego o pobicie, wyka udał się do innego lekarza i o- wiedzających wystawę
Każdy
zwiedzający
wystawę,
zując się świadectwem lekarza. trzymał świadectwo, że jest zuWezwany na przesłuchanie Po- pełnie zdrowy. Oba świadectwa który wkracza na terytorium wypowski oświadczył, ż.e świadec- zalączone zostały do akt sprawy. stawowe przez jakąkolwiek bratwo lekarskie zostało kopione I Przeciwko WieliszkerowU, Gold mę, sam odnotuje falrt swego we)że on może w każdej chwili na- steinowi i lekarzowi
zostało ścia: przechodząc przez wrota na
ldamek sekundy zaciemnia pasmo
być takie same. Istotnie zwrócił wdrożone dochodzenie.
. .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..iii

.świadków,

unieszkodliwianiem
ludzi, którzy mogliby zbyt dużo
powiedzieć itp.
l\ \rszystkie te czynności dokonywane były przy pomocy osób
trzecich, za odpowiednio wysokim wynagrodzeniem.
W aferę, o której piszemy,
. j eden z
zamieszany jest rÓWnIeż
lekal'ZY łódzkich dr. J. F.
Tło afery jest następujące:
w pewne.J· sprawie sądowej,
jako świadek po stronie przeciw
ników Goldsteina i WieIisz.'kera
stawał niejaki
Chaim Szlama
Popowski (Narutowicza 40). Po·
nieważ zeznania Popows k lego

Teatr. II.. u_yka .- radi
Sił 10100" Baeudla
•

zwiedzających

niewidocznych infraczerwonych pro
mieni, uruchamiając w ten sposób
foto komórkę i przesuwając wskazówkę licznilca.
Dane wszystkich
poszczególnych liczniMw 'zostają
sumowana również automatycznie
w jednym centralnym ,aparal'i'e.
"Termometr wystawy" połączo
ny jest właśnie z tym centralnym
licznikiem. Cała Iwlumna, zaopatrzona przez całą długd'ść w świe
cącą się rurl{ę, podzielona jest na
100 części. Odległość między poszczególnymi działkami wynosi 30
cmt. Za każdym razem, gdy na teren wystawy wejdzie 2n~ osób, bły
szczący słupek podnosi się o jedną
podz.iałkę. Gdy na wystawie znaj.
duje się 20.000 osób, słupek dochodzi do samej góry i natychmiast 0pada, zaczynając pracę od pOCZ.Wku.

TEATR
W "ARKU
STASZICA
Dziś i LETNI
codziennie
o godz. 9-ej
wiecz.
publiczność bawi się doskonale w ted i
t H I
- ) atrze Letnim w pTzemiłym parku Starac I zapowie z anego ora orlum W e enowle szica na świetnej farsie Feydeau "D uWielki rówieśnik Bacha, wspa- ku, a mianowicie operę, oratoria, dek".
m·ala barokowa postac,' oaJ-większeJ kantaty, psalmy i muzyl(ę instru- TEATR LETNI
PRZY 94
UL. PIOTRKOWSKIEJ
miary kom,ozytor Georg Fryderyk mentalną· W drugiej połowie sweStale zapełniona widownia jest najHaendel, przecho(lzU dziwne koleje go życia zabiera się do najpotęż- lepszym dowodem tego ogromnego po
Z samolotu
życia. światowiec, niemiec z uro- niejszej formy muzycznej, t. j. ora- wodzenia, jaki z miejsca zdobyła kaW protektoracie angielskim Be• i tk· t t
f·
•••• d
• pitalna starowarszawska farsa Dodzenia, przebywa d ZIes ą I a po- onum, rOZWIJaJąc Je o znaezellla brzańskiego "Zolnierz król(}wej Mada- chuanland w Południowej Afryce
za granicami swej ojczyzny, by dramatycznego. Miłując poezję bi- gaskaru" w mistrzowskiej przeróbce wybuchła wśród bydła niebezpiecz.
wreszcie osią~ć na stałe 'f'I AngtU i blijną, jej ton podniosły i głęboki, Juliana Tuwima.
na zaraZf;\. Około 262.000 sztuk zwie
przejść do bistorU kultury angiel- pisze trzy największe poematy, jak DZIŚ POŻEGNALNY WYSTĘP "CYRU rząt na przestrzeni 60.000 mil kwaJuda
i Jozue.
D'
.W A.R SZA":SKIEI~O" b
d t
h bł·
h WłaskI"J.
~
_
J W
Ik Machabeusz,
l d
. SaOlson
l k'
• lk
ZIS,!-,IKA
w me
y l) zagrozonyc.
dZIe Ię. d ma 4 Ipca r. o ra owyc
mogły mieć decydujący wpływ
Tw6r~~ Haendla. obeJm~ e
a, ~ u u Izrae s I~O,. wie ~ godz. 9-ej wiecz. odbędzie się w filhar dze weterynaryjne
po"tanowłły
na przebieg rozprawy, postano- wszy.,tkIe formy muzyki 18-go wle- bolesc z powodu upadającej potęgI I monii pożegnalny występ warszaw- I dzialać błyskawicznie. Posiadały
_....;;._ _....;;..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...., Machaheusza, dążenie do wolności skiego zespołu teatra~n. "Cyrulika War one dostateczną ilość szczepionek
i pełna wiary odwaga - to głów- szawskiego" w przebojowej rewii przeciwchorobowv.'ch, aby powstrzy
.
"Frontem do radości" w 16 obrazach,
ne podstawy etyczne oratonum 1'óra Tuwima Hemara i Minkiewicza m.ać szerzł."nie się zarazy, ale stanęHaendla, opisujących epokę rewowspółudział~m Jadzi Andrzejewskiej Iy przed ogr;)mną trudnością dolucyjną hebrajczyków za pomocą Stefci Górskiej, Ludwika Lawińskiego, tarcia do nieldórych okręgów dzi, . kiego zupełnie kraJ'u, niedostępnycb
wspanialej ekspresji chóralnej. Nie- Tadeusza Olsz~. .
Specjalne wyciec:zki: na Fep.tival Teatralny (1 - 25
., 1
.
.
Przy fortepIanIe Leon Borun~kJ,
września b. r.), wycieczki przemysłowe, pedagogiczne,
wątplIWie na znakomlt~zym ~ZleJem laureat k{)nkursu im. Szopena w War nawet dla auta. Zdecydowano wów
czas zorganizowanie pomocy sam~
Haendla jest "Samson", W zadnym szawie.
sportowe i dla lekarzy przez "INTOUR1ST" organizuje
z 26 oratoriów osoby działające nie
Bilety do nabycia w kasie rUbar- lotowej. W miejs~ch, gdzie nłe
Polskie Biuro Podróty .. UNION-LLOYO", Warszawa, ul.
są tak indywidualnie i sUnie zary- monij.
mozna było lądować, pDocl spu-Chmielna 44, tel. 6-22-24sowane, jak w "Sams{)nle". Dzieło
szczali szczeplonld na prymłlvwo..
S%c%eg6loW'ych Informacyl acbiel.'1l wslysfkle plae6wld .UnlonJak się dawiadujemy, dyrekcja mJ "
oparte częściowo na tekście bibliJ- harmonii łódzkiej korzystając z by t- nycb spadochronach, zroblonycb •
L1oydu·. Tllmźe aprzedd kolejowych l okrętowych biletów na Blinym, proste t przejrzyste w swej ności w naszym mieście gości rumuń- kawałka bawełn.łaneJ tkaniny I
ski i Daleki Wscbód, do l?alestJD, I • powrotem pnu Z. S. R. R.
architekturze, wzruszające w sw,"j s~ich, P05~?o:wiła zaprosić reprezenta I fiznurka. Akcja zahamowania oJ~
melodyce, zdradza operowe wpły- cJ~ Rumu~~ .Jak i reprezentację Pol- bezpiecznej' epidemn odniosła w tal
b
ó --'- - skI na dZISIeJSZy pozegnałn)' występ
wy Z poprzedmc
lat tw rc""",CI Warszawskiego Zespołn Teatralnego ~posób doskonałe rezultaty.
..
haendlowskieJ.
..Cyrulik!, Warszawski«;so": który od:
Nal-koszlown-leJ·~
Tekst do "samsona" opracował będzie su~ o rodz. 9-eJ Wlecz. ..". sali
•••
ZJ-azd W Liskowie wypowiedział sit: za przymusem poeta Ha miltoa, db aJąc
wi J f"lh
n'i
ęce o l aDnnZISolm'JSZY PROGRAM
aparat radiowy
bra ctwem
walki z
charakter dr2IDatyezny, niż o nied
Jew6ctz. wolnłcze trzymanie się oryginału
RADIOWY
Maharadza Patiali kazał dla sIeZjazd opiet{unów społecznych w l1ą dzieci w
olach _~_..I-.l
bibUł. Wprowadztl do :1kcJi nawet 8.35 Muzyka poranna (płyty) _
bie zbudować najkosztowniejszy ..
Liskowie pownął na zakończerue twa wynosi 100,000, a ---1'1 UUI<1"
9.00 Regi<malna transmi.sja z Chełma parat radiowy l1a śwIecIe.
dodatkową postać olbrzyma Hara11.23 .,Swięto indian amerykalIskich
Książę indyjski wyraził życzenie,
t;wycll całQdziennych obrad szereg wiania objęto ł)'1ko 62 łJL
Zjazd wypowiedział się r6WDie:i py, które) biblia nie wspomina. Pow-Wow"
• b
ześ l
ł
rezolucji. Jedna z nich stwierdza,
'
Oratorium w całośei ilustruje upa12.03 "Dzień letni" - poranek mu- z~ y jego aparat pr c gną znaczd
że wsku tek trudności fłnansowyc:b za przyśpieszeniem wprowa zenIa
b h
S
zyczny
Ole pod względem wartości złoł7
13.00 "Ozy aktorzy lubią grać w pol: mikrofon króla Anglii. W tym
gmin miejskiCh i wiejskIcb trudno przymusu walki z żebractwem l wló dek mitycznego o atera amsona,
spowodowany zdradą DaliII.
skich sztukach?". -. felieton wygł{)SI celu maharadźa zaprosil do swojezaspokoić najbardziej palące potrzę nęgostwem.
Uchwalono wreszcie wysIac depe
W scenie pierwszej wyobrażamy KO'llstanty TatarkIeWICZ.
•d
'1
h
hy niezamożne) ludności w dzledzł
·
l
' I
k t
ód
13 10 Koncert rozrywkowy
go pałacu Je nego z naj epszyc
14:40 "Jak Bolek został bohaterem" architektów indyjskich i omówił z
nie opieki społecznej. Mimo to Jed- sze hołdownicze do p. Prezydenta sob le oko ony ze azną ra ą ogr ,
nim dokładnie sposób zainstalo1ł1lnak, rezolucja wzywa miasta do Rzplitej. Marszałka Śmlgłego-Ry- w którym więziony jest oślepiony _ pogadanka
15.00 Audycja dla wsi
nia i budowę aparatu radiowego.
clalszych energicznych W}'silków l i dza. premiera Składkowskiego I ł skuty w kajdany Samsoo. W 016.00 Polsk~ kapela ludowa.
Aparat księcia posiada naJbardziej
mln, opiekł społecznej, Kośclałkow ogrodzie odbywa słę uroczystość
liierunku łagołlzenia nędzy_
na cz~ć bożka Dr.lgona z okaz,ii
17.00 "Czepmy" - słuchOWIsko re.
Następnie rezcJucja wzywa czyn • kiego.
zwycięstwa filistynów nad Izraeli. gionalne
nowoczesne techmczne nrządzenla,
11;.ki rządowe do zwiększenia dola"Jeneralna Kompania Przemysłu ta~i. Po wstępnej· uwerturze rozpo.
17.30 Rept.rtaż z życia
które pozwalają 'Ja słuchanie wszy18.0? Pod wieczorek p.rzy ~i~:ofonie stkich stacji śwhta, bez jakłchkol
(~ji na cele opieki ~połecznej i roz·
Przędzalniczego.
Towarzystwo
Anoniczyna
się
akcja
recitatlvem
Sam.
lS.la
.,W
kotle
mandzurskJm
fewiek szmerów. Aparat znajduje się
f-zerzenia akcji kl)lonii letnich i domowe Zak.ładów Allart. Rousseau i so~a (tenor), a uadał w niej bierze heton
.
H Ii d t
żywiania dwiatwy na terenie woje- S-ka (dawniej Leon Allart i s-k.a),l ol"ciec J·e!!o Manoah (bas), opiekun20.00 Poradnik sportowy dla rohot- W skrzym, która ca {GW (' e os o~
n i11 ów
sowana jest do urządzenia pałacu.
wództwa. Liczba zagrożonych gruź.
z kapitałem franków francuskich 1ka Mikah (alt) oraz chór izraelitów
20.15 "Zespół eytr'"
Skrzynia zbudowana je'3t z bardzG
40.025.000, zaprasza swoich akcjonariu I kapłanów pogafiskich. Samson
20.40 Przegląd poJitrcmy
..
szlachetnych rodzai drzewa I ozd()oO
sz6w na Zwyczajne Ogólne Zebranie, """rala żale, że. przez zdradę spo21.00 "Pod dachamI Warszawy
• k, dn .. oJ
22.00 Recital skrzypcowy Goldberga biona wspaniałymi ornamentami..
kt6re odbędzie się w poniedzIałe
. wodowany Jego upadek doprowa22.30 Pieśni Adolfa Jeruena w wyk. Krętki zrobione są z kości słonlozłożone w administracji 26 lipea 1937 r. o godzinie tS-ej, w Sie- dził do chwilowego tryumfu Dago- Hennerłowej
we) i ozdobione drogimi kamlenlao,
"Głos~ Porannego"
dzibie Towarzystwa w m. Roabaix 152, na, a Jednocześnie opiewa nadzieje
23.00 Muzyka taneezna (płyty)
mi Maharat1źa PatiaIi 1.aangaiowal j
Grande rue.
NA POGORZELCóW.
zwvcię.~twa
wielkiego
Jehowy.
AUDYCJE ZAGRANICZNE
kilku inżynierów, którzy mają stale
Porqdek CJaIa:
Ha~ndel w sposób mistrzowski a LONDYN (261) l DROITWICH (1500) czuwać nad tym zeby aparat fmt.I
Zebrane u C. R. zł. 10.Sprawozdanie Rady Zarządu i Rewi- wypuklił kontrast pomiędzy mało 17.20 Kwartet smyczkowy F-moU
E. Trop zł. 5.'-,
zora
Rachunkow05ci; sprawdzenie l za w~ruszającym treścią cbórem IiliBeethovena, Serenada włoska Wolfa, kc;onował bez zarzutu.
F ma A. Rabinowicz, Piotrkowtwierdzenie rachunków roku operacyj- styńskich kapłanów, a pełnym paPitl.m BRUKSELA (484)
sprzedał
ska. 10, zł. 50._
Rząd turecki powołał specjalolł
Kl. IV i opiekunka. "Naszej' nego 1936/37; udzielenie ab!Kłlutorlum tosa rellgijnego chórem łzraelskhn. 20.00 Symfonia C-moll Brahmsa
Radzie Zarządu; ustalenie dywidendy;
Czę§~ drun: Po ch6ralnym
ymf ~RA~A J470)
S. t te komisję, która zbadać ma stan oraz
-';;zkoly" zł. 10.częściowe stat.utowe ~owienie ~a~y wstępie, w ktÓrym izraelici opłaku- 20~n~ata ~~=-;dar =:~ka;;:i'~ _ potrz~bę istnienia ~eczetów na teZarządu zatwlerdzeDlI i uprawmenla ją dzieje ""ego bohatera, następuDwonaka
_ rytonum całego kraJu.
NA BRZEŚĆ.
STRASSBURG. ~)
Meczety, które komisja uzna la
LeK.-dent. Lewita - Stock zł. 3.- prz~..".idziaDe W arL ~ ~stawy. 11 dn. je scena, w której Dalila, żona
E. Trop zł. 5.1 2ł lIpca 1937 ~.; ~ae!a ~~wlzorów Samsona (sopran), usiłuje pochleb- 20ii~zi?aodrÓ! przez Cbmy - opera llienadające się do ttZytkl~, ZOSI tsql
KI. V i opiekumra "Nasz('j Szko- rachunk.o:-ośCl i
eme l
wyna- stwami ponownie usidlić zdradzaMONACBWM (405)
_
sprzedane, zaś wpływ, Jaki o~ ągn e
ły" zł. 10.) grodzenIa.
nego. Samson nie daje się przebła- ~O.OO Fragmenty z oper włoskich kom-I się ze sprzedaZy, przeznaczony bę~ać, Nadchodzi olbrzym Harapa
pozy torów
dzie całkowicie na fundusz koścIeI• ików
MEDIOLAN (SłI8)
,
(bas), nasłany przez przeclWD
21.00 "Rigoletto" _ opera Verdiego
ny,
.
do podjęcia walki z Samsonem. Po
' -..

CZ

"

J-

-
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Tanie podróie do Z. S. R. R.
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A L E; C 26""
Zakład Leczniczy

zawiadamia:
i~ 19·9o czerwca b.· r. nastąpiła zmiana kierowniotwa i
obecnie jest on postawiony na poziomie pierwszorz~dn1ch

zdrojowisk.

•.& kL

Dział leczniczy prowadzi dr. W. Sz~eP.nS.
_.
Gwarancja najlepszych warunków pobytu l opteki lekarski8J

.

ZARZĄD

lnformac\e w Warslawie tel. 10-08-10 l w powałnie!lIr:ych Bhrra.h
Prospekty nil !"dllnie
PodróllY·

!~~r:.:: ute:ZW:':~~ie~:::;~ OSTATNIE DNI LIKWIDACJI! SPIESZCIE!
si
ezvn stanow
t 6w, OZd Ob ywa ę n a .
•
ery. awiątynia zamienIa się w gmozy, które przywalają · fillstynów, a
wraz I bohatera Samsona. Marsoz

~~:b:;'I~~e;:"!e !~~:~a ~~;~
do NtaJwyłszego Stwćr~

wlenczi
genialne dzlel0 nieśmłertełrłego m strza Haend1a.
F. HAL.

Kllpelusze m"skie BorslIlino i Hllblg po 20 zł., Hiicklll s 50 proc. rllblltllm.
Pllltll dllmskl-;' po 25.- zł. suknie po 20.- zł. orllz rÓżne glll~nlerle. WUJstko 1111 bez('enl TlInie vrIIl'ldsenie sklepowe. SZlify, bufety I dekor. okaz!
do sprzedania.
H.łłRYK PFIiFFER, PIotrkowska 113, I P.

IIHELEnOW •. nratorlUm Sam~on •
powodu niepogody odroczone zostllło

Przed.przedał

na wtorek 6 lipca o 9

Hazomir

W.

bil. ulg. po 54 gr. w "Astorii" PiotrkowsKd 27 i w"HlIzomin"

ł.ódf,

la az
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Zezwolenia na import ,narazie nie

Spraw:! zakupu porostało..~ci
wełny bajowej nie zosmła dotąd załatwiona, a tym samym
zakaz wydawania zezwoleń na
przywóz wełny zagraniczne.i zo
stał przez ministerstwo utrzymany.
Na skuatk tele.~a:ficznej mc;c-zib min~terstwa skierowanej
dA> izby }wzem. - hallłUowe.l w
Łodzi regionalna komis.J3 rozdzieleza nie przeprowadziła na
swym piątkowym posiedzeniu
podziału na wełnę.
Ministerstwo
pr2lCŚle izbie
klucz podziału, który ustalać hę
dzie pl'Zydział wełny zagranicznej w słosunłm procentowym
{lo iłości wełny krajowe.i, zakupione.i przez poszczególne firmy
w półroczu r. b. Klucz ten jak
wiadomo opracowany został w
procentach przez komis.i~ włó
kienniczą i wiąże w ten sposób
uzyskanie ,prawa na import
wełny zagraniczneJ od konsum
ej~ wełn;rt krajowej. Stosunc:k
p'rocentowy ma być obecnIe
l.cliezony na kilogramy w ~to
sunku do obrotów wełną kraJOwe ' w pierwszym półroczno ,
W ten sposóbi narazie istnieje
nadal zakaz przywozu wełny za
granicznej.

wień

dla instytucji publicznych.
Na konferencjach z przedstawieielami rzącJ.u reprezentanci przemy
sIu wypowiedzieli się przeciwko temu monopolowi, wyrażając chęć
bezpośredniego finansowania hodowIi owiec ze specjalnych funduszów
dostarczonych przez poszczególne

wełnian,

Międzynarodowy

Jak Już donosU "Głos Poranny"
w czechosłowackim ministerstwie
handlu odbywają się obt'enie narady w sprawie zorganizowania akcji
p~pierania hodowli owiec l zwię
kszenia rentowności tej hodowli.
Celom tym służyć ma specjalna
instytucja, która miałaby monopolowe prawo zakupu i sprzedaży
wełny I[rajowej, a przemysł włó
kienniczy byłby zobowiązany do za
kupu 20 proc. wełny krajowej, uZywanej przy wykonywaniu zamó-

•

w

Bez zmian

•
r0 1lg

tym 'unduszem
w rękach przedstawicieli wszystkich czynników zainteresowanych w hodowli owiec,
~ t. j. hodowców, przemysłu wlókienI nirzego i kupiectwa.
Również i przedstawiciele kupiec
twa wypowiedzieli się przeciwko

I

zują

swoim zagranicznym gościom;
mi.mo to będą oni przekonani, że
samowystarczalność, która, wedlug
gen. Goringa, potrzebna jest Niemcom, "jeżeli mają utrzymać swoją
niezależność, swój
honor i swój
międzynarodowy prestiż", jest tyl·
ko przeszkodą dla gospodJiuczego i
politycznego uzdrowienia świata.
Wszy:3tkie argumenty podniesione na konferencji były zaprzeczeniem pretensji niemie<.'kich i w konsekwencji - atakiem na teorie
państwa totalnego. Podnoszono ciągle, że państwo organizowane dla
wojny nie da się połączyć ze wspól·
notą światową, która'dązy do owoc
nego rozwoju. "Być m.leźnym od
mniej lub więcej chętnej pomocy
innych" jest właśnIe naturalnym udziałem narodów, które nie starają
się być w od~obnieniu.

l

,Podwyika frachtów
morskich

t aniem 1 lipca podwyższone zo,
do życia instytucji o stały fl'lachty morskie do Angli~ na
charakterze monopolu, której kosz- Bliski Wschód j do zatoki Perskiej.
ta obciążać będą nieprodukcyjnie
Ponadto wzrosły premie ubezpie
konsumenta.
czeniowe za asekurację transpor.
Wreszcie i przedstawiciele ho- tów.
'
dowców wełny wypowiedzieli się
Nadmienić należy, te ogólna tenprzeciwko temu projektowi.
dencja na frachtach morskich jest
w dalszym cłągn. zwyżko,!,a.

I

gos o
uwagę

I

Gen. G<iring powiedzilłł, że Niemodkryły dla siebie "nową podstawę egzystencji" i pokazują ją
światu z dumą. Delegaci przy tym
odkryciu pomyśleli niezawodnie o
skomplikowanej walucie z jej tu.
zinem róZnych )torsów, oraz o restrykcjach, którymi państwo otacza
konsumentów, ograniczając jego
prawo do kupowania tego, czego
chce, oraz wierzyciela, ograniczając jego prawo do otrzymania zapłaty, która mu się należy.
Dr. Schacht w wywor1Jach swoicli
poszedł za swoim szefem. Bronił
planu czteroletniego, który zost3ł
narzucony Niemcom, ponieważ nie
posiadają terytoriów, produkują('ych naturalne surowce_ "Nacjona·
lizm ekonomiczny", oświadczył d!'.
Schacht, "powstaje tylko tam, gdZIe
natur,alne warunki życia zacieśnio
cy

1l1l12

~

Ó

Kupcy zwrócili 25 proc. zakupionych owar w

go, nie ominęła również gałęzi tkanin sztuczno-jedwabnych.
Przemysł sztuczno - Jedwa6ny
przez szereg lat znajdował się w
sytuacji względnie pomyślne], gdyż
zwykle wyprzedawał niemal całą
swoją produkcję. W roku bież. nastąpiła Jednak kompletna zmiana.
Coprawda przemysł tkanin sztuczno-jedwabnych, pragnąc zdyskon
łoWlać poprawiającą się koniunktu·
rę zwiększył nieco produkcję I stokredytową.

Obniżono

Obeenłe Jednak okazuje się, li
zbyt tkanin sztuczno-jedwabnych
nietylko nie przekroczył, ale ledwo
"dociągnął" I.!o poziomu zeszłorocz
nego. Pozostały zaś towar kupcy
zwracają obecnie przemysłowL
Według prowizorycznych obliczeń zwroty wynoszą około Jednej
piąte! całego obrotu tegoroeznego,
eo Jest cyfrą bardzo wysoką, zwła
szcza, ze obecnie zapóźno jest na
"ramszowanie" i towar będzie musiał leżeć na składach do przyszłe
go roku.
Z tych względ6'W wypłacalność
klienteli jest dobra, gdyż za pozo-

stałe zobowiązania klienci zwracają towar.
Należy zauważyć, łż ryneli jest

tak nasycony towarem, że nawet
widmo strajku włókienniczego nie
wpływa absolutnie na zwiększenie
się popytu. Kupiectwo uważa bowiem sezon letru za niemal zupełnie
zaJmńczony.

Przygotowania do sezonu złmo,
wego w tym przemyśle są bardzo
słabe. Ogromna ilość zwrotów wy-

wołała również pewną depresję
psychicz~ą. która przyczynia s~ę d?

zwolniema tempa przygotowan Zl'
mowych.

oprocentowanie

wkładów

przez si1y zewnętrzne.
posiada plantacje gumy,
nie wy\laje pieniędzy na budowę
rabryk gumy syntetycznei",
ne

zostały

Jeżeli ktoś

Wielu delegatów było zdurnionvch wprowadzeniem do d.yskusJi
momentów politycznych.
Stwierdził to jeden z delegatólI
Australi!, Heathe, który - jak tct
określają dzienniki angielskie ~
"w nieco impertynencJd sposób"
dał do zrozumienia, że "dostęp do
surowców nie jest równoznaczny z
posiadaniem ImIonii. Są kraje, prowadzące politykę,
która utrudnia
im nabywanie surowc6w ł które
utrzymują narodowy poziom cen,
pozostający w niezgodzie z ruchem
cen światowyeh, oraz wywołuję
dysharmonię,
która jest odbiciem
ich reglamenrocji walutowej; kraje,
które starają się skonccntrowa6
swój handel zagraniczny w s:dywnych dwustronnych kanałat'h, w
których import j~t możliwie sciśle
zrównoważony eksportem, indyw!dualnie z każdym obcym krajem".
W końcu dodał p. Heathe, ze korzy
ści t. zw. "drzwi otwąrtyeh", t. J.
dostępu do surowców, w pełnł OZY"
skać może tylko ten l1abywca, ktÓoo'
ry sam prowadzi tę samą politykę
u siebie, t_ zn. Importuje.
Nie było to, co prawda, bardzc)
uprzejmie wobec Niemiec, jako kra
ju goszczącego konferencję, ale
nie mniej było pewnego rodzaju
naganą; było to zaznaczeniem, Ze
gloryfikacja zamkniętego systemu
gospodarczego oraz tryumfującego
r pogardliwego nacjonalizmu nie na
daje się chyba jako myśl przewodnia dla pokojowego zbliżenia narodów, jaki ma na celu kongres mię-

I

dzynarodowej izby

Jakie sławki Obowiązują od 1 lipca w bankach?
Jak już donosił wczorajszy niem l-miesięcznym -

are y

gospodarzy niemieckich

.:.ziotll'znUID J.6ld ... .. bt- U
..;y..,
t

Klę~l{a zwrot6w, trt6ra st:tła słę
chroniczną dla przemysłu łódzkie

4 lipca 1937 r.

powoływaniu

-Zlft

11111

było

wczo
raj żadnych zmian. Obroty prywatne ograniczały się do killtu zaledwie papierów, bez specjalnego zaintert"sowania.
4 i pół proc_ państw. pożyczka
wewl1ętr~na cieszyła się słabym p()o
pytem. Obracano nią po 48.65 kup110, 49.15 sprzedaż.
_
8 proc. pożyczką dł·llonows Itą o'·
bracano w gran~cacb kursu onegdajszego 5tl.50 kupno, 51 .50 sprze·

Zarząd
znajdował by się

kongres izby handlowej w Berlinie zwr6cił
na szkodliwośt ich polityki

sował względnif' liberalną politykę

na rynku walor6w
Na rynku walorów nie

l

udzielane

to a

*

Monopol

są

ŁÓdf,

uirzg a Uf

fabryki.

a

Sporo ironii tkwi w ol)radach
tegorocznego kongresu międzynarodowej izby handlowej, który odbywała s:ę w t. zw. Operze KroIla w
Berlinie,
prowizorcznym lokalu
Reichstagu niemieckiego.
Głównym przedmiotem dysltosji
.jest zagadnienie większej swobody
handlu międzynarodo':?ego i ograni('zenie restrykcji w wymianie tow~rowej onaz walutowej. Konferencja otwarta wstała przez premiera
Goringa przemówieniem, które mialo być usprawiedliwjt>niem polityki
samowystarczalności, doprowadzo
nej do szczytu przez niem<.'ów; jest
to zaprzeczeniem wszystkich tez, w
obronie których właśnie konferencja występu.je. Delegaci byli niewąt
Komis.la regionalna uskutecz.. pliwie up. rzejmi. z wdzięczno§ci za
niła w piątek podział na szm:t- nadzwy('zajną gościnność, którą,
ty w granicach kontyngentu .' dla celów propagandy, Niemcy okaczercowego.

natrafia na trudności

v
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hllł1dJOWej~S).

n

3 proc., skoteezniły. Naleiy jednak są-

NOTOWANIA. BAWEŁNY

Głos POT anny" rząd postanowił 3-IDiesięcznym 3,5 proc., 6- dzlć, iż obniżka oprocentowania
;bniżyć oprocentowanie wkła- miesięcznym - 4,5 proc.
obe.!IDie również i te instytncje,

LIVERPOOL, zamknięcie z d. 3.'7
Bawełna amerykańska: lip~ 6.6ł,
c) bonifikata na rachunkach gdyz w przeciwnym wypadku październik 6.69, grudzień. 6.66, styb y l·b
,. dk·
czekowych - 2,5 proc.
I YŚmy SWl~
aID.l ~:wędr'ow- czeń 6.67, m.arzec 6.69, maj 6.70
P.K.O. oraz Komnn. aln. e Kasy ki" wkładów z. mstytucJI prywał- Bawełna egipska: Sakellaridis: lipiec
h
h do
bli
h
9.35, sierpień 9.35, wrzesień 9.50.
Os~uości na razIe. zad?yc nyc
pn c:znyc.
au w oprocentowaUlu Ule 0Upper: lipiec 9.07, wrzesień 8.48,
ZIDl
październik 8.01, listopad 7.91, styczeń
. 791

d'
W
·n~lru Z tym sfery mia
owo·ue ZWI~
roda
zaleciły instytucjom fiJ wym przep'"""wadzenie renauso
• 'v
dukcji stopy procentowej. Zwiądaż.
l
zek banków w Po sce, w poro4 proc vrem. pożyczką dolarową
• • t t
k
ll
(dolarówka) niemal
nie 08.66.
hracano. Kurs ,orientacyjny :116 w RACHUNKACH CZEKOWYCH
'i
'i grudzień 8.73, styczeń 8.64, marzec _
płaceniu, 36.50 w żądaniu.
sławki następujące:
_
ProdUCenci obnityli ceny p6łfabrykatu
8.69, m.aj 8.73.
5 proc. poiyczlm konwersyjna na
a) bonifikata na rachnnku pro
Na rynku przędzy czesankowej, szych 2-3 tygodni, kiedy fabryki iiiiiilliiiiiii_Bi_iiiiiiii
dal w granicach 59.25 kupno, 59.75
ełni
h
.
wiZY.iDym 3,5 proc.
w związku z obecnym okresem tkanin w _ anyc zaczną SIę przy- TATRY PIENINY GORGANY
sprzedaż.
b) oonifłkata na rachunku bez przeiśniowym panuje od dluższego gotowywac do produkcji maleńaK - -:. l . . d·- k d
t'"
3 proc. pożyczka inwestycyjna:
••
3 25
•"
'.
_
łó
•
•h
I Samo
oloOle etme zy • a a em. owo
d·
prowlzY.lnym,
proc.
•
czasu
nastrój
wybitnie
spokOJny.
w
zlmo~c
•
omoc.
techników
filozofów
4
( em. 6375 kUllno, 6 .25 sprzc az,
c) od wkładów z wymóWle- Niektórzy producenci, celem zdoCeny przędzy kształtUją się pod \.
p . W S H Z.
L
•
II em. 64.25 {{lmno, 64.75 sprzedaż. •
1 · ·ę
4 proc
k'
t d
j' t
. od \1 studentow _ • • we WOWle.
•
I
k
~oll·
:łacvl·1'a·
mem.
.-IDlesl
cznym5'
6
ID.l.e·'
b\!cia
niezbQdnej
gotów.
ki
~a
opęzn.
a
.Iem
łenb
enc
I
u
rzymaneJ
z
Zakopane.
u'
przr.Pl·ękneJ·
WillI)'
• •
ol
_
n
"4 proc. pozycz;:a rm", (
r.::3 1<0 3-młcslęcznym proc., - dzenie bieżących zobowIazan, ostat- ('lemem s a szym.
'\n b
" t
4- t
dni w
grubsze odcinl{i 53 Imono, :).3 sięcznym _ 5,5 proc.
nio obnih.U o kilka procent ceny
Naogół obowiązuje pokrycie go. ,,'v y rana', urnus ro ygo o y
f.llrzedaz - drobne zaś po lmrsie
-ol
k l \ zł 95
.
d) od wkładów na książeez- przed"TV czesanlmwej; nie wpJynę- tówlwwe; przy pOluyclU we s 0'K .-:-: k "V d
.
ł -o
51 .75 w płaceuiu, 52.25 w żądamu.
•
h
4
- -ol
• •
d
d t
dorcza- I
rosclen o. v cu owrue po oz
"" proc. listy zastawne m. Łodzi kach oszcZędnOŚClowyC ło to zupełnie na ZWIększenIe obro- wym o cen
os awcy
I lą l ueJ' willi obok Dunajca i lasl1 turJ
proc.
tów odbiorcy bowiem mają jeszcze kilka procent; pokrycie wekslowe \
4
d ł 84
'
,
•
• t
dk· h
HUS
-rotygo mowy z
.-.
równ'lez· nI·"" wY!Tazywały zm~nn: 0'"
n
•
czas
na
zakupy
przędzy czesanko- prZV]mOWillne les w rza IC wy- \ J
b
I
J
'
bracano nimi po kursie 52.25Bank Gospodarstwa KraJOwe,•
'h
amna o o;: arcmcza w peIno<
'l t ki nast~pnJ·ą wej w związku z sezonem zlmo- padkac .
.
h L~
t
5250-52.75.
go us lUtOWI s aw
, , < ' .
Podaż przędzy czesankowej była komfortowych p3~~onatac ,,' . '
Na rynku akcjowym tendencja ce:
wym.
•
k h d t
wikćwka" i
Juhanka",
turnus
ł h b
a) od wkładów oszczędnościoZdaniem producentów i handla- we wszystkIch wypad ae
os a- 4
d - " l 89 "O
~yła utrzymana, przv ma yc o rC'rzv zwiekszonego popytu oczeld· 1teczna przy miern~'m zapotrzebo < ,.rN~tygo lllOtlW,Yhzk' 1 ,? '11 wl'kt W1>
łach AI,c,le B:mlw Polskiego - 99 wycb - 3,5 proc.
•~
,• • • .
• .• I
_a wszys ne o omae
J
kupno, 100 sprzedaż.
b) od wkładów z wymowie- wac nalezy JUz w CIągu naJbltz- wamu.
kwintny pensjonatowy. Kierownic::!.::...=:..::..::=:::-------~------------two tllry3tyC7.ne, zniżki kolejowo '"
obie strony. Na żą rlanje bezpłatne
prospekty. Zgłoszenia: L(dż, L RićPołudnia
senberg, Gda.ńska nr,123. między
~
gcdz. 19 - 2L
r.
od
zł. 620'-1 Lwów, Wzajemna pomoc stnd
.zyd, polit. lwowskiej, Teresy 26a
B l · - B kse]a - Paryż - Monte Oarlo - Rzym - Neapol od 24. VII. - 18. VIII 1937
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Bramkarz:
DA VID (CA. Oradea)
Prawy obrońca:
BillGER (Ripensła)
Lewy obrońca:
FELEKAN (Victoria CłuD
Prawy pomocnik:
VINTILLE (Rapld)

"S-e; na st:adionie L. K. S.-u

spoikaniC! pi karzg

prezes z'Ulliązku .
Federacji Sporto""ych
Rumunii - ..... 61A1i:

POLSKA
Bramkarz:
MADEJSKI

j
I

IUHAS (CA. Oradea)
Lewy pomocnik:
RAFINSKY (Rapid)
_ Prawe skrzydło:
MOLDOVEANU (Rapid)
Prawy łącznik:
COVACS (CA. OracJea)
Środek na.padu:
BARATKY (Rapid)
Lewy łącznik:
nODOLA (Venos)

Lewy obrońca :
SZCZEPANlAK (polonia)

Po nai1zwyezaJnym JH'ZYjęelo, które n8Tód polski zgotował naszemu Królowi, przyj~cte,
lit6re wszyscy Rumuni należycie ocenili, obecne spotkanie sportowe ekip naszych krajów, przyw wysokim stopniu do pogłębienia prZ)'jaźni polsko - rumuńskiej.
Spotkanie międZ)' Rumunią a ('olsk1J. stanowi szczęśliwą okazję poznania sl~ wzajemnie
~a terenie sportowym. Od wielu lat Związek Federacji Sportawyeh w UumunU stara się zacieśnić związki z Polską, naszą przyjaciółką i sojuszniczką. W żadnej innej dziedzinie młodzież nie
może lepiej zapoznać si~ ł oceniać się nawzajem, jak w dziedzinie sportowe.i. Lojalne współza
wodnictwo, rycerskość, poczucie poświ~cenia, szacunek wobee współzawodnika, oto tyle zasad
fundamentalnych wychowania moralnego l cywilnego, które spotkać można na terenie sportu!
Rumunia jest szczęśliwa, że jej najwi~ks"Zym sportowcem l założycielem tego, tak olbrzymIego ruchu jest jej wielki Monarcha J. K. M. Król KAROL II. Zawd.zi~czając Jego wysokiemu poparciu, sport rumuński. postępuje naprzód wielkimi krokami, i wszyscy pracujemy intensywnie aby we wsZ)'stklch dziedzinach sportowych dor6wnnć Polsce l innym krajom.
Jako Prezes Związku Federac.ii Sportowych w RumunII, pra'"'tn~, aby ci najlepiej przyszykowani zwyci~żyłi, żału.iąc, że nie będę mógl być obecnym na tej tak piękne.i grze sportowej.
Czekam z niecierpliwością dnia, w którym będzlcmy przy.imowall reprezentantów polskiego sportu piłki nożnej, aby pokaz.'lć im jak wyjątkowa jest przyjaźń, którą mamy dla wiel- '
kiego narodu polskiego, naszego przyjaciela i sojusznika.
•
Mech żyje sport polski!
GEORGE A. PLAGINO
Prezes Związku Federacji Sportowyełł
w Rumun11.

czyni

DODAI (llipena1aJ
Rezerwowy bramkarz-:
PA VLOVlC (Ripen&łaJ
KAPrTANEM DRU:tYNY RUMU.\SKłflJ JEST PRAWY LĄCZ-,
NIK KOVAcs, KapUańEłwo otrzymał on w ~adku" po Albu, który,
jak jaź donieśliśmy, pozostał w domu, z powodu słabeJ formy W)'ka-

zanel na mec:zu ze SrwecJ4.
RUMUNI GRAĆ BĘJ>Ą w

.

lladejakl.

Szczepaniak,

XolJarezyk II,

Wuiewicz,

Kryszkiewiez

czer-

Puc,

'I5zi§

TYSIĘCY

więe odl)ę(Izje si~

Pjonlek,

spot-

ZŁOTYCH kanie pilkarSkie Polska Ru()trzymują rumua1 za mecz łódzki.
munial
Za wszystkie cztery mecze między
ZaJinrłeresowanie meczem wy'państwowe, jakle w najblluzych
kracza daleko poza k.Jrąg społe
dnLach rozegrają (z Polską, Litwą, c:z.ności sportowej. Po.za charatkLotwą ł Estonią) zbiorą ponad 600

terem reprezentacyjnym., mecz

łódzki pooiada wybiltllą wartość
sportową. powinniśmy się cieszyć, że właśnie mecz z RUlIl1U-

Wilimowaki,

Maly;u.

nieść s1~zbytnio temperamentowi, zachowa się godnie, nie za
pO'Illinają.c o obowiązkach ~

spodarzy.
O sportowej części dJZisi~jsze
go spo·t kania pisaliśmy tak wyczerpująco, że trudno coś dodać_ Chyba tylko to, że nastrój
w naszej drużynie jest jaknajlepszy, wszyscy są dobrej myślj.
i wierzą, że godnie stawią czoła
przeciwnikowi.
Zadaniem publiczności będzie tylko
Ulgrzać naszych
chłopców do walki.
Szanse są równe, za nami
przemawia jedynie własna pu.bliczność i własny teren. Te powatne atuty powinny nam dać

TYLKO BRAMKARZA WOLNO
na meczu międzypań
stwowym, a to w myśł ostatnich nią przypadł Lodzi. - Jest to
przepisów, dlatego w Te7.erwie figu przynajmniej częściowy ekwirują jedynie: Pawłowski i Pavlovic wal~nt za stałe O'Illi'j anie nasz\!go mirusta w przydziale wiefkich
SŁUZBA BEZPIECZENSTW A bę międzypaństwowych imprez. dzie spewnoścłą dobrze. funkcjono- Bokserzy i piłkarze potrafili jawać. Wczoraj na stadionie LKS-u koś przekonać naczelne władze
odbyła się pod przewodnictwem p.) sportu polskiego, fe Łódi doj~
starosty grodzkiego dr. Mostowskie rzała organizacyjnie do przepro
go wizja loltalna. Kierownictwo wadzenia reprezentacyjnych im przewagę.
N aszym graczom
wolno
służby bezpieczeństwa objął kom. prez, a na frekw.encję moma
zapominat, fe rumuru to dru.ży
Frydrychowskl, kierownik XII ko- zawsze liczyć.
misa.:-iatu.
Dość powiedzieć, fe na meczu na otrzaskana w licznych spotmiędzypaństwowych.,
BILETY NUMEROWANE S.\ dzisiejszym bę.dzie więcej wi- kaniach
TYLKO NA TRYBUNIE. Pozostałe dzów niż w Wrurszawie, a ltasa drużyna, której głównym walobilety siedzące (w PQszczeg61nych będzie lepsza o 10 tys. z.ł.t AIr- rem jest szybkość i zdecydowany strzał. TeOllPo, jak stwierdzlsektorach) nie są numerowane, dla- gtUment finam~ jest, zdaje
tego też publiczność we własnym się, najmocnj,ejszy i on może liśmy naocznie na treningu, isłotnie piekielne. Trzeba więc
interesie musi przyby~ wcześniej. najwięcej zdziałać.
Publiczność wpuszczana będzie od
Jest jeszcze jeden: czynnik. rozłożyć odpowiednio siły, nie
godz. 14·ej. Na pół goclz. przed po- kt~ry w .takich spra.wach decy- dać się zaskoczyć, a przede
czątkiem meczu :l więc o godz. dUJe, t. J. wyrobl eme sportowe
17.30 wszystkie' bramy zostaną za- publicz;ności. Wbrew opinii, pu,.
SĘDZIĄ MECZU Jest węgier p.
mknięte, Na pn:edmeczu grają jU- bliczność lód
. zka jest sp OJ"ltow.o l Klug! na IinU sędziują pp,: Maks
nłorzy: Widzewa i PTC.
wychowana, sama więc będzie SmaJder ~Ów) i Kazimierz
dbała ~ p_orUl~~k, nie da PQ- JVard~~ewl~ ~~}.
ZAMIENIĆ

W ASIEWICZ (Pogoń)
Lewy pomocnik:
KRYSZKIEWICZ (War la)
Prawe skrzydlo:
PIEC (Naprzód)
Prawy łącznik:
PIONTEK (AKS.)
Środek napadu:
MATY AS (Pogoń)
Lewy łącznik:
WILThlOWSKI (Ruch)
Lewe skrzydło :
WODARZ (Ruch)"
Rezerwowy bramkarz:
PAWLOWSKI (Cracovia)

KAPIT ANEl\1 DRu:tYNY POI;.
SKlEJ JEST PRAWY POMOCNIK
l KOTLARCZYK. Na to W)'rółDłenle
w pełni zasługuje, jest bowiem DajI czynniejszym "repem" i Orła na
piersiach nosil nie mniej i nie wię
cej jak 33 razy.

REPREZENTACJA POLSHI PRZY
w ciągu dnia.
kapitan związ
kowy p. Kałuża, który jest dobre.'
myśll "Jeżeli chłopcy zagrają ambitnie I taktycznie, tak jałt przeciw
ko Szwecji - mecz będzie wygrany. Rumunia Jest dużo silniejszym
przeciwnikiem od Szwecji I jeźeli
Idzie o kulturę gry, to uważam, te
nawet naszych przewyższają. M~
Jest do wygrania! W Łodzi gra dru
:iyna - najdlnieJsza" - powiedział
nam wczoraj p. Kałuża. Po połud
niu zjawili się ślązacy: Gemza,
WUimowskł, Pion tek, Piecowie i
Szczepaniak z Warszawy. Lwowianie przybyli popołudniu, krakowła
nie wieczorem, tylko d() godz. 11-et
nie mieliśmy wiadomości o Wodantt
BILETY
SĄ
JESZCZE W
PRZEDSPRZEDA:2:Y!
Skarbnik
ł~OZPN -u komunikuje nam: W czoraj wybudowano dodatkowo 400
miejsc siedzących. Bilety te będą
w sprzedaży od godz. 15-ej w lmsie
na stadio-nie. Do godz. 12-e) w po.
łudnie czynna będzie
jedna kasa
przedsprzedaży w śródmieściu, mia
nowicie: w barze Automat "Quick"
(piotrkowska 63), która ma jeszcze
2 tysiące biletów stojących. Od godziny 12-e) kasy na boisku sprzedawać będą bilety st1>jące oraz dla
dzieci ł młodzieży. Więcej biletów
nie ma.
BYŁA WCZORAJ
W południe przybył

KONSUL RIJMtmSl{l W LODZI,
pani Kroeningowa obecna będzie
na meczu. WczoraJ złożyli paru
KroeningoweJ wizytę przedstawicie
le drużyny rumuńskiej pp. Istrat! l
Radulesco.
.

tys. lei).

(Wisła)

Środkowy pomocnik:

POLSKA WYSTĄPI W TAKICH
DRESACH: białe koszulki I ezerwone 8podenki, a na piersiach na
czerwonym tle orzeł biały.

wonych koszulkach z iółtą wypustką przy szył ł niebieskicb spodenkach. Na lewej piersi mają: n': niehieskim Ue czarny emblemat orla
z koroną w dziobie i znak federacji
I'RPA. .

SIEDEM

Prawy pomocnik:
KOTLARCZYK II

si~

I

skrzydło:

(Wisła)

Prawy obrońca :
GEMZA (Ruch)

BeCIakeja .. Głosu Porumego" otrzymała 'Wczoraj li Bukaresztu na temat
meczu Rumunia - PoLska ponitne oświadczenie p. George A. PlagiDo,
pre&esa ZW1laUQ federacji apońowyeb 'W Rwnunii.

Środkowy pomocnik:

Lewe

·Polsk

mit;dzgpańliwowe

~-----------------RUMUNIA

dnia 4 lipca 1937 r.

me

1

Wodan:

wszystkim: nie trncić głCYWy.
Nasza jedenastka powinna
być nastawiona na grę ofenzyw
ną, nie moina bowiem dawać
rumUlllom ha,ooicapu w p05taci
ataku. Atakują doskOilullle i le-.
piej z.askoczyć kh własnym atakiem, niż o~anic.zyć się do 0brony.
N asi obrOlky muszą interweniować bardzo zdecydowanie i
odważnie. Tylko bowiem taka
ta.kJtyka może powstrzymać hu.ragaatowe ataki kwintetu napasŁ
niczego gości.
W obec tego, te rumuni dyspo
nują dobrą obroną, a najlepszą
linią ich zespołu jest pomoc, radzimy grać szeroko, skrzyółami
Matias mu.si pamiJętać o WodarlU i Piecu, przy czym koniecznie forsować P'I"awe skrzydło,
bowiem trudniej będzie W odarzowi waJ.czyć z Rafińskim, niż
Piecowi ze swoim przeciwnikiem.
Zresztą mamy tyle zaufania
dla nanego inteligentnego kie·
rownika ataku, fe wierzymy, iż
szybko rozwiąże problem tak·
tyCiDJy.
Jefeli chodzi d oprawę organizacyjną" to zrobiono wszystko, aby jaknajlepiej przyjąć
publiczność 1 JJOdk.ną.ć m~a
melDlfń...~

TYSIĄC PRZYJEZDNYCH zgło
szonych Jest na mecz. Przybywają
specjalne pociągi z Warszawy (o
godz. 10,45) i Poznania - Kalisza
(o godz. 11-ej). Dziś przybędzie wy
cieczka bukareszteńska, o której
wspominaliśmy wczoraJ.

Ił

CI

1'·'18 ,.WIllł"SI""
H

~!
. !D~-OWe! Ha RUSSAKOWE·j
~ ~ I IBl-OWe) Ca HOllENBERGOWEJ

Pensiona

Ił

.,

tir. l81

ALEJA PILSDD~Hlf60

Zgłoszenia

lodzl
telefon 245-łł8
Uf

7

-sUJietire. choć tanie.1 PROSZIlł

r'----------------------BIELIZNĘ MĘSKĄ,
BONJOURKI, PYJAMY,
SZLAFROKI I T. P. SCISLE PG. MIARY,

"\

:wYKONUJE RENOl\fQWANY MISTRZ BIELItNIARSKl

Bernard BlulTłen'Feld
w pod wórzu, teL 187-75

LÓDl, PIOTRKOWSKA 73,

med. Włodzimi.erz

..

WYKWINTNY KROJ. WYKONANIE PIERWSZORZĘDNE _

\...

----------------------~_J
Do lMykoticzenia dOlTloW'

~~~~~;~ł O;zewn,

POSHdzBi, drZwi I oMna

STOMATOLOG
Chor. I chirurgia jam, ustnej i zeb6V1

Piotrkowska
164
pn:ylmuje od :5 - 7

. Mksy i ian lakubowicz"l A
Żeromskiego 90/92, tel. 115.74, 157-74

Ustawiamy parkany

puepiSłl Wydz. Budo~. ZlIrzlłdu Mie'slde,o.

wg.

LECZ

ierski g

gardło
i drogi odd -ch owe

-

GabInet Ręntgena.
dla prześwietlań I zdjlłĆ

Piotrkowska 67.

Chirurgia zębów, szcząk i jamy ustnej

PIOTRKOWSKA 56

TEL. 129-77.

tel. 127-81
91'.-2 p. S-B w. puyjm. Dr. Z. Rakowski
Wezwania na miasto.

r.

Przychodnia csynna od godJ:. g do 12

03J",:;esz(zeoił! O

ICA

USZ'. nos,

S~omatoloei'ZDa
ZE STAI.YMI LÓZKAMI

e •S

~~~H

ze stałeml ł6tkami
DLA CHORYCH NA

PIERWSZA

i€a

i CI

!ł

Z~

li€u.atji

4

ul.

W myśl § 83 ,i 84 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25. IV. 32 r. o poCelie~niana
egzekucyjnym Władz Skarbowych (Dz:. U. R_ P. Nr. 62 poZo 580)
Telefon 100-57.
fi Urząd Skarbowy w Łodzj podaje do ogólnej wiadomości, że celem uregulospeo. chor. skOrnJch,
wanja nnleż?ych zaległości odbędą się aprz:edaże a: licytacji u niżej wymienionych Z:Obowląz:anych:
wenerycznych i seksualnych
'1 Upea 1931 1'. W n termłn1e
puyjm. od 4 -9 wiecz.
PloSlzaj Stanisław, Felsztyńskiego 24, furgon zł. 600.- koo .1. 300.- II worków
w nIedziele i 'wh;ta od 10-1
mąki Id. 200.. '
..
_
DOKT()R
" Dpea 1937 P. " n terminie
'
Eszkeles Abram, Kąma 11 - 12 mu. aześć. desek, 600 zł., iłesek 250 nł. 200 zł.
9 Upes 1937 1'. v fi terminie
Pluciński Mikołaj, Janiny 1 - urzlldzenle sklepowe l pIekarni zł. 635 .......
Inuka Wacław, Janiny 7-35 - 45.000 cegły zł. 1.250.Kluka Józef, Janiny 19-21 - 60.000 cegły d. 1.500........
spec. ehor. sekeualnych.
Kluka W. i M., Janiny 35 - 2.000 cegły, zł. 4.00.--wenerycznych i skórnvoh .
Kluka i S-b, Janiny, 30.000 cegły zŁ 700 ......
mleseka obecnie
(włosów)
Kluka Józef, Janiny, 220.000 cegły, zł. 8.800......
Biłyk Kazimierz:, Janiny, 20.000 cegły J:Ł 760.-'
tel. 266·38
17 Upca 1937 1'. " n tel'lllJahj
p • .,tmu\e od 0':"'11 uno I od 6-8 w
Goda. pr&Jjęćl 10 -12 l Hi-20.
Eclt~ein Oskar, Wólcz. 224 - tokarnia zł. 1.200, aparat do farIIio'I'ŃDł.: zł. 1500
W nledslelQ l 6włQł4 od 10-U
Zakłady Ceramiczne ,.praca", Cieszkowsldego 7 - 225.000 ceclr d. 7.000;""
~ ~E-----------ftft....
,O!!!!I!!!....tl_
. ______
19 Upca 1937 1'. w I tennłnSe
.
DOKTÓR
Łódzka Komun. Samochodowa, WólC%. 232 - AlItobu. zł. 500....... .
" D termJule
Dr. me4. t
Łódzka Komun. AutobuSOV1l, Wólez. 2S2 - aatolńn "OPpel" al. 6.000.- I au.
tobusy "Chewolet- d. 12_000.-'
I'
I
II
20 Hpca 1937 P. " n łennłnłe
I ,,.,
I
'. I •
Holand Sz. Maroka, Skorup.ki 19 ..- towar 70 uL zł. 700'.---" 5' om~-" pełnych Spec;alista chorob
ekórn'fCh
ehor. wewn.
500 z:ł., 2000 kg. przędzy bawełnianej 300 zł.. 1500 mu. towa.ru Il. 1.000.
wenerycznych
i
seksualnych
ELEKTROKAROJOGRAFJA
21 Upe. 1937 1'. " I terminie
(zdi~eia prlldów czynno!clowych serca)
Sirom Gustaw, Gdańska 184 - maszyna do liczenia d. 600.- maszyna C1G pi_
sania z:1. 1000.- maszyna do prania z:ł. 1300.. Zajęte p~zedmioty można oglądać w dniu lkytaeji aa miejscu wykonywa.
stępowaniu

;M"ołal

Bor
Slelo
K
I
li
6
CJmrobJ kobiece) akulIerla

Piotrkowska Nr. 212

____

te

PołudnIowa

Pl'ąJm.

Blerown~ Unędm

M. ROD ~IJfln
AKUSZER-GINEKOLOG

Pomorska 7,

tel. 127-84

PrzvimnJe od 8·el do lO-ej rono
i od 4-7 wiec..

-

".,,----- ,...--_ -.

!:C~!'b

I skórnych

Traugutta 8. Tel. 179·89
PJ"IIy'mule od 8-11 i 4-8 wlecz.
w n1f.lolltele I świ~tll ad 10-' pp.

Jedyne kino

TraDIUna .9,

tel. 128-83
powrócił

ul. Narutowicza 42

TeL 184-91

Godz. 5-7.

- - - ....... .

'"'

D-ra Szymona

Dr. med.

I.

I ECKI

•

SpeoJallsta chorób ekórnych,
weneryc.nych I moc.opłclowy.

az::

.

,.... _ _.._

........-.-

i §wlcła

I\'

_

'Dr. med.

S K Jl N

. . . . . ~.tł:..:'.w.'

_ . &0_. "'

W

Spec. chorób wenerycllnych,
~eksu,!lnych I sk6rnrc"

W nledJ:. l

DR.l\fEJj. .

~i!

po

..

:~)

_

'lo,

Ił

mieSIkoniu chorych)

"'"- - - -

e116rn,ch I sekeuelDJch

iełef. 159-40

tel. 129-45 n

pl!Zf;mufe od 8-11 rllno i od 5-9 w p •.yjmule od 8-9 I od 6-9 'Wlecz
w nłedslełe i 'wI~łll od 9-12 .
W niede. I Św~ta od 8-2.

dźwiękowe

TIł

od 9 -12 " poL
,_

to zdrowie'

- - - - - - -.. . .
'

Doktór Medycyny

!!!!!~!!!!! UL;pe~PIOTRKOWS"A
..:=c~~90 US 81

AIIdrzeia 5,

święta

pod kierun.k.

~~~~Gi.J ce'~.~L~~~~aJ1t~
J~g ~8·02
~;!e~wie~~~~~~~a
~~ł~!!~ CZystość I hiulena
nIe d..
od 9 do 1
pol
"

prs,imuie od 8-11 i od 6-9 "
" nied •• t 4wl~tll od 9-12.30 pp

"OtiRO l f

R

,J

Dr.
ID.
WOlIson'!
Dawid'owicI Narutowicza ~I

""'"""~ GABINET ROENTGENOWSKI

-

wiłla

H~~RYiOWSKI [, WOikOWYSki !!~.~s!!,~~~,,!
:::':H~,=:;~:;~:':
iest dalsZJIII ciagu (ZJnn,

SpeClahsta cho!6b wenerycznych
sk6rnych l seksualnych

.......

wen.......... __

CIlopłolowych

__- - - - _ '

.

Dr. mecL

od 8-11 rano i S-8 w.
§Wl~ta od 9-12 pp.

w nled.lele i

(-) W. PIASECKI

wewnąłrzne
serce I płuca)
ordynuje

choroby

(Specjalność

,.,J__

M.

Z8, taL 101-91

P. Wołożyńska

Kc.unanl.)
Peterseil - Tel . .
Rndrzeia 2, fel. 132-28 ""
-----------_6

lenenie promIenIami Roentgena

czynnośCi.

n ta

DR. MED.

apeo)allata

on

uhordb
koblB~ch
I akuslerll .
.•
..,
ul. Piłsudskiego 51, tel. 170-03
Przyjmuje 8-10 i 4-8 w.

Cy1t1inowanie, drutowanie I &oterowllnie posadzek, "Jucze.nie wystaw I okIen, apralltanie
blUl' i pokoi, odkUl'zenie eJeho
łroluzem.
ReperllcJe linoleum.
Pakowanie okien I drzwi.

J. HUPERT i S-ka
Piotrkowska 44.

tel. 202-"4.

Dziś i dni nastegnrch I
Najweselsza śpiewno-m uzyczna
komedia wiedeńska sezonu.
Mówiona i śpiewana PO niemiecku

W rolach

głównych:

•

LIANA HAlO, HERMAN THIMIG i LEO SLEZAK

Sienkiewicza 40, tel. 141-22

....

~~

:; c·
......
c:=:t

~

::.J

l.-_

o :::e-:
~

c:::a

-~
a:~
N

c:a::=:

~ ~ Zeromsklego .74/76, tel. 129-88.

Dziś i dni nasteDn,ch!

Pierwsza Dolska komedio-operetka

~DIu

ml-n-':"~r
'lJ.~

'112Ó"Zg
v.L

ILu

W roli głównej: Tola Mankiewiczówna, Aleksander ~abczyńaki, Mieczysława Cwiklińl!ka, Józef Orwid, Michał
i Stanisław Sielański. Akcja filmu rozgrywa się w swawolnym państwie operetki, gdzie politykę zastępuj~ melodia a
jest jedyną racj~ stanu. - Następny program: "Melropolitan" w roli głównej L(!.wrance Tibbet na;więkazy baryton
Ceny miejsc: Da pierwszy seans wszystkie miejsca po 50 gr. - Ceny miejso: I m. 1,09, II m. 90 g. III m. 50 g.-Kupony
po 70 gr. Pooli!I!}tek seansów o g. 5-ej. w sobot~ o godz. 4-ej, w niedaiele o g. 2-e;.

Znicz,
humor

świata.

ulgowo.

Przed ",jazdem na urlop
nad morze,
po tanich cenach
ka~dy mo~e zaopatrzyć si~

~~flig~łlig~~~~lłil
l!!!

. .__. . . .

w gÓry lub na letniska

w bieliznę damską, męską, r!ziecinną, pościelową, chllsteczJ..'

do nosa i inne materiały. Na wszvstkie materIa" widzewskle udzielam, 5% rabatu, na konfekcje oraz obuwie 10%
PACZEK DO ROSJi SOWIECKIEJ 08 podstawie spfejalnoj runo,..,. z pl'Ud~ławielelst"em Z. S. R. R InformRcje na micjscu.

Uskułec&niamy wysyłki

I · :······OGLOSZENIA
_~e

_~

łłam ; WJClHlmanł8 1

.

NA "",Y lSNIOWEJ GÓRZE udziela
francu skiego, angielskiego i
h(>lJraj~kiego absolw. Uniw. Par.
(LicelH~ie es Lettres), Rozenblum,
willa Krcnicera.

UNIEWAŻNIA SIĘ zagubiony wek·
sel na zł. 100.- pl. 15 lipca r. b
w Łodzi z wysl M. Rotbard, Jaku-

ba. 6.

h1.~c Ji

SZKOŁA. PSóW. Wyuczam bezkonkurencyjnie wszelkiej tresu·
ry. Sprzedam tanio bl3mardyna.
Radogoszcz, Szosa Zgierska 47.
UZUPELNIJ braki w Twym wy- Adolis.
k1'ztałceniu! Dorosłych, młodzież za
PUDERNICZKĘ srebrną okrągłą
c.iedbaną. w nauce szybko i grun·
townie dokształca. rutynowany Da· ł'ma!ic,wanlt zagubiono w Gra.nd uczyciel. Polski, matematyka, rul.U· Kinie 29 czerwra na przedostatnim
ki og-ólnokształcą.ce. Przygotowuje 6t':msie. Łaskawego znalazcę n
f/ a egzaminów. Piotrkowska 64, pTaSla się o zwrot za. wynagrodzt>
m. 3, front, II p.; za.stać.: 8 10 niem dQ admin. niniejszego pisma.
·.ł, I.·.·
515-3
1
'
wiec%.
" , ~"

ŁÓDŹ.
Wiśniowa, Kraszew:
Angielski, hebrajski, iudaistyka,
przedmioty ogólne. Tel. 187·59,
Kamienna ' lO, m. 8, od 9-10,
2 .30-8.30.

I

II

ter poszukuje posady

całodzien

I

Pani takte
mote bJt
modnie
opalona

nej lub na godziny na skrom- DUŻY słoneczny pokój do oddania
od zaraz, Plac Wolności 6. Wiadonych warunkach.
Referencje
moŚĆ u dozorcy.
pierwszorsędn8. Oferty zgJaszać
pod NI'. 100.
LOKAL biurowy, składający się z
--~----12
pokoi oraz składu o powierzchni
IN2YNIER-CHEMIK z praktyką.,
pl.szukuje posady - wymagania ok. 800 mtr. kw. - poszukiwany.
rkromne, referencje pierwl'zorzęd Oferty do admm. Nr. 192.

-------------------------

Mary MagurreWarner BroI

I

Uzdrourlllm

3-POKOJOWE, słoneczne mieszkanie z kuchnią i wygodami do wy.
najęcia przy Alei l-go Maja 5. Wia.POTRZEBNY energiczny, Inte- domoŚĆ n dozorcy.
ligentny rzntki człowiek z kauWYNAJĘCIA mieszkanie: dwa
ci" do prowadzenia kolporta~u DO
pokoje, k11Chnia., wSLelkie wy!=ouy,
i inkasa. Oferty "Gazeta"
taras, ogród. Malwowa 9, Julianów.
Tel.
23-337.
ZDOLNY rutynowany buchal-

Posad,

Niema fut potrseby unlh6 cu·
downy_h promieni słonecanycb bez
na d"likatno§ć sk6ry PaPensjonat "TRZY LlLJE,ł wsględu
ni. PODd's Cold Cream chroni sk6rę
pod &ar.lldem N. WAJCMANOWEJ Pani prsed bolesnym, nadmiernym
ładnie po'otony.
O'wietlenio ele- opaleniem I p021 woli Jel opalić się
ktrycanel Informacje telefonicznie nA 'liczny, bronIOWy kolor. Krem
Kupno i sprzedał.
182-43. Od goda. 2.30 tel. 171-66.
ten przenika natychmiast wgłllb
por6w. uzupełnia naturalne skład
SYPIALNIA, kredens orzechowy.
niki tłuszczowe skóry. utrsymuje
stół okrągly, 5 krzeEeł, 1 fotel i ZA.KOPANE pensjonat Wolojej świełość na najbardziej upalstolik radiowy do sprzedania., Sien· dyjówka zarząd Si - gerów ul.
nym slutlcu.
Sienkiewicza tel. 1779, Pokoje
Po powrocie do domu powtórne
kiewic1.a 52, m. 21.
zastosowanie Pond's (old Cream'u
słoneczne z wodą bieżącą. Poorzeiwiajllco i §wietnie oMODELE . Sprzedaż posezonowa łndnio-ve tarasy. Nowe ume- działa
czyszcsa sk6rę. Delikatne olejki
cd 6. VII. Ceny przystępn, e. Pra- \ blowani •. Zadrzewiony .ogród.
tęgo krem II wydobywaj" s głębi
por6w kurz i brud, których woda
cownia sukieu L. Sztyftowa, Gdań· Gry sportowe. Utrzymame wyElka 95.
kwintn •• Ceny bardzo niskie. I mydło nie mogił dosiQgn"ć. Dla
_
.- - ;.,.;,::..
6715-5 sakońcsenla tego doskonałego sabiegu naldy roaetrse~ na twarzy
~PRZEDMr domek murowany 4-0
-cienkll warstw~ PoIId"s '.aISbl8'
mieszk:Lniowy. Stare Rokicie, ul PENSJONAT w LAGIEWNIKACR (ram'L Ten leld,o pacbnllcy. such, krem nadaje sk6rlo kwltn"ey
&ka.rżyb.skiego 6 ..PrzySianek mosL W' pię~ym .suchym lesie pny.autowygllld I tworzy IdeaIn, podkład
Dojście ul Franc18zk.a..
etradzle, 4 l pół kim. od Lodn. Popod puder.
_
-.- - kuje wyremontowane, ładnie ume
Puder Polld"s w 5 odclenrach: . .
PLACE w JY.>bllm ulicy Pabja.nie- blowa.ue. Kuchnia wykwintna, na
dleI 1 i 2. llatureUe. PłcH i 8nUIette.
ki<'j przest.rzeni od 600 metrów do ł4danie ojje~tyczus.. Komunikacja. jest niezwykle cienki, subtelnie
perfumowany i dOIIE.nale prJ;y la,a
l'przedania.. Przystanek tramwajo- autol·uBOwa.. . Zs.mówieni&
tel
do twa
wy na lI\i~jscu. Otton Kranss, Udt, 208 ·74.
" $f'ii
.• -...;;:..... J,Ii,
Pabjanicka. 47.
6292-9 .
Pr6blri obydw6ch kremów I
ZAKOP ANE, ul. Piłsudskiego. Kom
pil;Ciu odcieni pudru otrzymać
PLASZCZE kąpielowe w wielkJm (ortowy penejon.a.t "Melior" Magimotoa po nadesłaniu znaclka
pocltowelZo za 1S ,rou, nil kowyborze sprzedaje !!tkłs.d fabrycz- dowej. Piękne położenie wśrótl la· I
Sit, prsesylki praea
ny "Elwe Frotte", Piotrkowska. 214 su. Kuchnia wykwintna. Ceny najniższe.
Dm WŁADYSŁAW GLAZER.
Warszawa, Al. Jerololimlka 41
SPRZEDAM dom przy Piotrkow·
skiej. 29.000 dochodu, bypoteka. i
Nazwisko
dopb.ta 90,000.-. Zgłoszenia pod
764
Adres

WtODZIMIERZ6W

ne. Lask. olerty sub. "Pracowity"
de. ad.min. "Gło3u Porannego".

2 i 3 POKOJOWE mieszkania
z wszelkimi wygodami przy ul
PIELĘGNIARKA s dobrymi Świa.· Kollątaia 10 (dojazd tramwaiem
de'ctwarui poszukuje posady przy Nr. 4 do rogu Magistrackiej i
chorej lub przy starszej OlIobie na Pomorskiej), Tamże pokój kawalerski poied. lI: ' wszelk. wymit'jscu lub na wyja.zd.
godami. Wiad. teJ. 213-41.
ZA KAl'CJĄ lub wynagrodzeniem
p')szukuje posady buchalterki albo 5 i 4 POKOJOWE z kuchnią
. kasj()rki. Referencje dobre. Oferty z wszystkimi wygoda.mi mieszkanie do wynajęcia Zeromskiego
Eub "E. B...·
71 /79. Dozorca wskaże.

1-------------

------ -- ---

-------_.- -

I

POKóJ wzgl. pokój z knc~
z wygodami. tel~fonem do ~
dania Andraeja 31. pr. of. m. I
od 10-1 i 3-6.
604t-ł

I

------

---_._.-

----~._-

Pedicure

-

FRONTOWY pokój ładnie lI.meblOl
wany, z wygodami OlU ~
wejściem do oddania., ŚródmieJska
Dr. 'Z1, m... 7, front.

n,.

,,90,000".

._.

PO:rRZEBNI zdolni agenci do sprze 3 i 4 POKOJOWE mieszkania
dazy węgla konsumentom. Zgłaszać
.
d
o wy~
; . Tkacka 3 I . w godz. 15-16. J z ~y~odaml, sł.o~Jecli:ne
s:~_~,_p ,
n~cla. ŚrÓdmle]sk~_~6.
..

~ft119

2 i S • POKOJOWE komfo. . . . ,
mieszkanie, centralne ognewanl~
2wirki (KArola.) Dr. le, teł. 169-87.

FERROwt'PAWaZAUDER '1:.00%
PI01IIOUIIKA m .PODW.

5· CIO i S-POKOJOWE mle-alaulJC
(rontowe do wynajęci&. ~
ska 189.
.

----- ----

~

,./

--~'----,- ,

----

f

1~.~_LO~k__
al;a.!!___I

PRZYJMĘ na mieszkAnie 2 panóW.
Piotrkowska 141, rn.. 14.
..
4 POKOJĘ z kuchnią i W8'Z61kimi
wygodami, wyremontowa.ne w eleganckim i spokojnym domu do WY-'
najęcia. A.ndr1~ja 31, tel. 123-22.

-----

3 POKOJE Z kuchnill W nowoczesnym
nowowybudoW8nym
KOLUMNA
powóz amerykan, furgon piekardomu z wszelkimi wygodami,
f1ki, bryczka, chomąta jedno - i
centralnym
ogrzewaniem od
dwukonn~, szory angielskie ~pr'Ze,
zaraz do wynaj~ci8 Magistracka
- --- --- -MAGAZYN OBUWIA
pod kler. FlnklelSłtelnoweJ
dam. Kilińsldego 32.
36. vis a vis parku Staszyca. 3~POKOJE
z kuchnią, wszelkie wy..
prIJ uL Warszawskiej 48. (kolo poatr)
Wiadomość u dOlorcy.
gody, front, II p. 2 wejścia do wytel. w Łodsi 202-10
PIEKARNIA do odstąpienia., uną·
dzona wedlug nowycb przepisów. t6DŹ ,PIOTRKOWSKA 59, TEl. 164-80 Poleca: słoneczne pokoje w dut,m lesie DO WYNAJĘCIA od 1 październi najęcia. Południowa 42 u goepoda.
C E N Y od 6 złotych.
Sienkiewicza 29, tel. 220-5ca i 204-68
ka piękne mieszkauie w ogr~dzie, rza.
•
KOLn[NA. Pensjonat "Maria...
--W-:~I 4 pokoje, hall, taras, wszystkie noIE.fon 17. Przyjmuje zamówienia na. GLOWNO. Pen:lJopat ". l. t(lna worzesne wygody. Przyrodnicza F.LEGANCKI pokój przy rodzinie.
Różne
sezon letni.
•\ I '
ped zarządem R, KonarskIeJ, polo 24/26, Julianów. Informacje teleł. łazienka, telefon 175-90, Gdańska '
__
żonv w pięknym 8-morgowym par
nr. 68, In. 8.
134.10, godz. 17-20.
CZYSZCZĘ suehym chemicznym
.
. ku czynny. Zgłoszenia na miejscu
"Leśm·. \VI'1'1 a p. I' ,IkorowskI'ego , lub w Lo
sposobem sufity, ściany i tape· DRUSKlENIKI.
'ka"
H el PenflJ';n:\t
S
POKO.JU
KOMFORTOWE 3-pokoiowe
3 eny. k .zawz~(o.weJ, d:d ' Piotrkowska 120, In. 41, tel
ty. także myję olejne. 11 LiIIto- ~;o~ komfortowo umeblowanego, momwte
mie'!zkania,
nowoczesne
urlll, plę me po ozony l~c' 90
"ci do 1030 i od 3 - !i
pada 75, m . <:!3. Tel. 126·68 od I.,a'lrzeczna
w nowoczesnym d()mu przy aL .A~eja
(1
l ' ) kuchuia. \JC' , w MI Z.
,
·
. ł Ort d 'a 8 lipca wiadomość. dzenie, hal, centralne ogrzewa· Kościuszllli. Pierackiego wzgL lOOOj
9-ej do ',-ej wiecz" prócz niedz. n.' N lE!mneru as, p az:\. ,
Informacje tel. 128·63. LP~dP.II C· ; l~ana 67
513-10 nie _ wszelkimi wygodami do spokojnej ulicy. posz?kuje od 15 sierp
i świąt
088-1a wykwintna.
."
6521-2
\. z. eg.a nI .
•
wynajęcia w
nowym domu nia kawaler (Izraelita) .
.
.
..
Oferty sub. "Lokator T".
Gdańska 51 i Gdańska 74. WiaPOS~U~U~~MY zau.fanego. palla TRUSKAWIEC.ZDRÓJ. Pensjo KOLUMNA KRAKOWSKA 3. domość u gospodarza. Telefon
Pensjonat ,.Felicja" dla doros(zawod I IIlleJsce zam16szkarua. oLo·
J d . .. K h . d' t
it;tne), któremu na miejscu urzą. nat " a. w~ga.
uc ma Ie e łych i młodzieży poleca się na 185-94. Obejr~eć motna od 10
do 6.
534-2
dzimv samodzielną rejonową skład J tyczna l dlabetyczna. Staranna sezon letni.
nicę 'wysylkową (bez skła1u). Stały obsługa. Ceny przystępne'30_4
handlowo-budowlane
D0 WYNAJĘCIA 2 pokoje z kumie1'ię c zny do ,~ hód zł. 580.-. Zgł(l.
_______
PIEKN1E położone letnisko w ogro rhnią., z w~zelkimi wygodami, z.bal.
d7.ie przy samym lesie t,..'lnioj po
tr
~ z enia pod ,,224" do "Adema" CZERWm~Y DWOREK, kolonia
ść p' t k
kl'nem, słonec~ strona., II plE~ o
ae znajom. branży budowlaneJ.
Box 187, Klagenfurt - Austria.
dla dzieci i młodzieży R. Rozenów kC:j z kuchnią.. Wiadmo : 10 r ow ('raz sklep z !pokojem i kuchnią,
--- -~ ~...
Referencj~
-- Oferty pod
nv. Wiśniowa Góra - Stl'óżew. O. ska 118, m. 6.
wygody. Wolne od podatku. Ki- ,,555 c do B.wymallane.
O. Fuksa, Piotrkowska 87
ZGUBIONO dn. 25 ub. m. między pieka wychowawcza i lekarska.
. lińskiego 198, od za.raz.
6539-2
Zamenhofa a Al. Kościuszki zega- Wiadomość na miejs0u lub tel.
Remontuiąc
rek d?.mski wiszący w ('prawie skć 160 &1.
pami~tal usz<,sl'lnić okna I drzw! 5-PI)KOJOWE słoneczne mieszka.Gabinet kos me"ki
l'7.;tnPj z kokardą. Łaskawy znalazlec.nleBel i toaletowal
nie
z
wS1;elkimi
~-godami
z
central
od
ca z'-'ccce zwrócić za wynagrodze · WIŚNIOW A. GÓRA. Dwa pok(lje z Ceny obecnie zniżone o 30°/
bVDl
oO'rzewaniem,
II
piętro,
winda
0 ; trwar. iem !lo firmy l\1anon, Piotrkow· kurhuią. zaraz do oddania. Wiadotość długoletnia. DzwonU 173-57.
i 'hal do wynajęcia. Piotrkowska
dyplom Uniwersytecki
E-ka 70.
mość: wiUEI. Libracha.
.__ ._ •.•._ _ __
nr. 275.
6518-2
MoniuSEki 1, tel. 127-99.
------------~----~----- ~·~o~;zech ~', Teofi
i. z!lr~ąd ~!I DO WYNAJĘCIA 2 pokoje na par.
Usuwanie W8RSlklch
DYW ANY: perskie, krajowe, ręcz
ii
dełektbw cery.
łów
pod
Spalą.
poczta
lnowłćdź,
W
ne i maszy,llowe naprawia arty:: t yterze odpowiednie na przedsiębior·
Usuwanie bezpowro1:nie ł bez:
przYJIT.uje
zamówienia
po
cenacb
IObejmie
dłuj:!oletni
właściciel
nleruśladbw
•• pecąeych włos6...
cznv zakład naprawy uszkodzonych
etwo' handlowe, pomięrlzy 6 Sierp·
Dla pracowniko,' w chomości • p.I~SlJnle. Pow~jne Łr6edf~- lIia a Andrzeja. Telefon .od p'onie.
y ch
PJllylmu\e
10-2 i 4 -8 wiecl
dv';anów H. Milgrom:t, J.. ódź, Ki- l JrZ y st0,pn
.
t .
rencje w ŁodZI. InformacJel
z,
li~flkiego 18 (do poludnla czynny umyslowych znaczne u~WPs~;7_~ Nowomiejska 15 m. 7, lub tel. 130-42 działku 179-05.,
Ltalefon 192·~}
łl417·5

t USUWANIEM

ODCISKÓW
ORAZ MASAŻ NÓG

zł.

ta
W

PensioIBt

"Jutrzenka"

-

3JR,-~

te-I "..

I

- :--

----

_

..

----_

------------.------------

_--

~owatne JIle~!i~~iontwo

PO!lOKOJE zdolnego Ofi l Ę Oft lKI

- ----

mieszkanie .

---

i~t!~~ :~~:~~EN::!

_

..

_ -ł

. .. - - - - . -

_

....

~~~~~:

Administracie
m6w Tel-AwIwie I HaJtle

l

___ _

Z.SZWALBE

--_. --

r,

I

Str 16

!\fr. 18
OGŁOSZENIE

r

O LICYTACJI

Nlnjejszym podaje się do wiadomośol. it w-sali
Nr. 9 o god •. H-ej w Sądzie Grod.klm w Łodzi przy
ul. Trębackiej Nr. 18 odb~dzie się publiczna licytacja
następujących parcel, należąoych do
4

l

Akr. Tow. Przem. Juliusza Heinzel
mianowicie:

Zrzeszenie Ekspedytorów Celn,ch

w łodzi

BIUSTONOSZE - BLUZECZKI

i

14 lipca 1937 r.
dużej parceli fabrycznej Nr, 2 polożoneJ prlly ul. Nowo-

poleca P R A C O W N I A PASKÓW
projektowan .. j bocznej od ul. Sienkfewicsa Nr. 49, parceli narożnej przy ul. .Puejalld 27 i Dowborczy k6w Nr. 1
N'miejszym zawiadamiamy, ił z d.n1em 10 lipca 1937 roku
w pefcfzlernJku 1937 r.
wchodzi w życie
'
PRZEJAZD
6.
m.
2
Tel.
105-86../
frontowy 3 piętrowy dom (parcela Nr. 8) polołony pr.y \..
TARYF A - CENNIK Zrzeszenia Ekspedytorów Celnych
ul. Sienkiewicu Nr. 47.
Blibzych InformacjI udElel. bIuro przy ul. !II__________________..
w Łodzi, ustalająca minimalne wynagrodzenie za wszelPIotrkowskiej Nr. 104-a
J. B. LANGE Adwokat
kie świadczenia i usługi ekspedytorów - agentów eel-

D. SZENBERGOWEJ

Kupulcie

nych,

Z l-UD źródła

lA.lJf'NJ

10-2..4-8

dziecięcych
MATERACY wyściełanyoh
MATERACY sprężyn.

~-~
Wielki wybór:

ŁÓŻEK
komodowych
WYżYMACZEK
marki ~RubberLODÓWEK

Wó?:KóW

ŁóZEK metalowych

teL.201-89

LEŻAK6W, HAMAK6W
ROWEROW i dre~yn
Ł6dt, Piotrkowska 73
. .aa--__aa__ w podw. Tel. 159-90
.PatentŁOŻEK polowych
w fabrycznym
- - skład.ie "

OOBRO'POL" mE____

wyborowe w 10 gatunkach

3S

.rolzg

wraz • wodlł sadOWił i waflem czekoladow,m.

Śniadania i kolaCje jarskie
zł. 1.10 wraz z obsługą

Pensjonat ..Bia" Dw6r" tel. Nr. 40

poleca

Załoiona

=------------l
T. OpoCQuluI I L

REGULAMIN
Ekspedytorskieh w Polsee,
ogłoszony w Codziennej Gazecie Handlowej Nr. ł5
z dn. 25 lutego 1937 r., normujący stosunek prawny
pomiędzy eksped.vtorem a klientem.

Odwołując niniejszym wszystkie nasze dotychczasowe oferty
komunikujemy, iż wszelkie zlece~ia, o1rzymane względnie wykonane od dnia 10 lipca 1937 r. obliczać będziemy według zasad, m.
wartych w taryfie Zrzeszenia Ekspedytorów Celnych w Łodzi.

I

Z

Goldman i Zylber, Przedsiębi'Orstwo Międzynarodowych Transportów, L6dł
S. lelin ł I. Rudomin, S. A., Dom Transportowo - Ekspedycyjny, Lódź
Ludwik Koral Sp. & ogr. odp., Dom Handlawo - Ekspedycyjny, Lódt
Łódzki Bank Depozytowy S. A., Publiczny Sklad Celny, Lódź
"Mltranza" S. A., Międzynarodowe T-wo Tran.sportów i leglugi, L6cłf
Polski Uoyd, S. A., Transporty Międzynarodowe, Lódi
Północne T-wo Transportowe 1 Ekspedycyjne S. A., Lódi
"Rapid" Sp. z ogr. odp., Towarzystwo Transportowe, Lódź
Stanisław Rubinsztajn l S-ka, TranS'porty Międzynarodowe, Lódi
Schenker l S-ka S. A., Polskie Tow_ Transportu Międzynarodowego, Lódł
Eugeniusz Stefan lak, Dom Ekspedycyjno - Handlowy, Lódź
Bracia Szczecińscy, Dom Ekspedycyjno - Komisowy, Lódź
"Warrant" S. A., Składy Tawarowe, Lódź
Bracia Fajgenbaum, Transporty Międzynarodowe, Lódź

Felszłeln.

1

w roku 1891

Leczo·cI dla Zu'-erząt
MIg Wił H WIłRRIKOFPIł

w
Telefon 75.

ul. KOPERNiKA 22

Tel. 172-07.
ODDZIAŁY: we~nętrzny I chirurgic:n,
SZCZEPIENIA psów i kont
STRZYŻENIE psów i koni.

KaDiełe

ps6w.

KUCIE HO N I, niłowanie kopyt.
Prz,j~cill w prz,chodnl od 8- f i 3-6
C.łonflowie towarzystwa opieki nad
zwierzętami płaCĄ ullZowe ceny.

Dr. Ludwi8
Fai
R
s'drne weneryczne

Choroby
i
Nawrot 7, tel.

128-07

prllyjmuje od 10-12 i 5-7

Autorrzowani
zasteDW
wytępisz

bezpowrołll!e

(10 mInut od st. kol. Opoczno)
w suchym sosnowym lesie. Wykwintna rytualna kuchnia. Cen, b. niskie. Tamie mieazkanill do wyn.ailOcia. Inform. telef. 207-27. god •• 8-10 rano. LIstOWnie:
D. Chłopski, Opoczno, sIm:. poczt. 42.

specjalista

przeprowadziła się

na

Śródmiejską 28

telef. 240-10
ll1Zyjmuje od 12-2 i od S-8 wiecz.

---"",,--""!.........,-----,
D... mell. '"

HajoszczQdnlejsz,. najbardZiej nadają', sie na
nasze drogi. ponadto bardzo piekn, ...

Ł Ó D Ź, ul. Zamenhofa

25, tel. 157-44.

Prof. feliks Halpern

kowska 70, tel. 222-22) naszego
pisma o zmianie adresu, aby
mogli bez przerwv otrzymywać
nadal codziennie .GŁOS PORANNY·. Zmiana adresu bez-

godziny przyjęć 5 - 8 wiecz.
w Lecznicy, Zgierska 17
od 12 - 1

........................

Warunki

przys~pne,

AL. KOSCIUSZKI 53.

płatnie.

WaE
CH
Cegielniana 4, tel.134-72 ElaganCev Dano
AKUSZER-GINEKOLOG

lekcje gry fortepianowei

sechc~ zawiadQmić administrację (Piotr-

Sz. PrenumeJatorzy

ie

t!,l~o

G:

ie
lokalu

AL. I·go MAJA 2, fr. I p .

LipińskI.

TEL. 246-36.

- za
mlhm;:tro,vy 1-szpaltowy (strona 5
.l-sza strona 2
ł oszenla redakcyjnym zł. 1.s0; w tekście: z zastrlleienll:.rn miejsca 60 gr.! b~z.
D
.g
50 gr., nekrologi 40 gr. Zwyczajne (str. 10 upalt) 12 gr. Drobne l? gr. za wyraz,

Rękopisów redakcia nie zwraca.
odp. Lucjan

Ala z icka
DYZURY.

wlers~

Ręd",ktor

..

o po- wykwalifikowana pIelęgniarka
z Pary~a.
wierzchni użytkowej 1500 m. kw. Pożądana dzielnica od z długoletnim do§wladczenlem
Faj., e'VWicz Zawadzkiej do Narutowicza. Łaskawe ot sub. "Gimnazjum"
prz.fjmuje wszelkie zabiegL

pierwszorzędnego
którv powrócił
!II

Tow. Szerzenia Pracy Zawodow(
wśród Kobiet Z)'d.
Wólczańska 21, tel. 167-.,
przyJmuje zapis)' Da nast. dzlałJł
1. Sztuka stosowana. ~
8twO.
2. Krawleetwo damsJde - ....
3. Gorseciarstwo - 1Ir6J.
ł. Modniarstwo ~ kapelusze.
5. Bieliźniarstwo· króJ.
6. OndulacJa.
7. Manicure.
Sekretarjat czynny w g. od ...... ts
I lS -.. 19.
fi}! ~ .
.51

u
specJalIsty, dostosowanego do potrzeb szkolnych

spodnie

tel. 122-73

c.,nnll od 8 r. do 9 WiOO4

ć1feC Bra[i!~~~!~l~~nm \·~:~~~3t~k~·

_

Wyjeżdżając

sobie

Pierwsza Przychodnia

A/S

na urlop
i na letnisko
człowiek kulturalny
nie zapomina
o gazecie.

szyją

prywatnvch.

leczenIe chor. wenerycznych
I sk6rnych

llr. med.

chordb kobiECych i akuszerii

szkań

,

"Z~KtAD DEZYNFEKCYJNY"I

położony

od najmniejszei ilości dostarcza
B. Rubinek, Południowa 39,
skład Nr. 43, tel. 148-05
Punktualna dostawa do mie-
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czasie, gdy tyle uwagi pomorzu i sprawom ma ,
rynistyki, nie od rzeczy będzie
zajrzeć do llajobszerniejszej 11
nas antologii wierszy mQrskich,
wydanej niedawno sumptem
~łównej Księgarni \'\'ojskowej.
ZBIGNIEW JASIŃSKI, zapalony marynista i autor zebmł, w
wydawnictwie p. t. "Morze w po
czji polskil'j'~ ponad 150 utworów pióra zgórą 50 poetów, w
kolekcji tej uwzględniając głosy
o morzu od Asnyka aż do wspÓł
czesnej nam awangardy. Oczywiście, gros stano,,'ią utwory dzi.
siejsze, przeniknięte głębokim j
właściwym rozumieniem żywio
łu morskiego. Bo dla pokolenia
obecnego Bałtyk ilie jest już tyl1,0 tłem dla egzotycznych tę
sknot, lecz czynnikiem przetwa.'więca się

rzającym psychikę lądową.

Ta odmi e nność ujęcia . miło ~ć
"amcgo żywiołu, jak również
ilość w półczesnych wierszy mor
skich, kontrastu,;ą przyjemni,e z
czasami dawnymi, w które wpro
wadza nas zwięzły zarys informacyjny na wstępie omawianej
k ' iążki ..\Vprawdzie już anonimowy kronikarz u świtu rodzime'; historiografii notuje nader
korzystnę wrażenie, jakie na ry
cerzaeh polski<?h uczyniło morze,
mów iąc: " TaszYID przodkom wy
starczały ryby słone i cuchnące,
my po świeże przychodzimy w
oceanie pluskające". I już Dłu
gosz lwierdzi, że Polska bez Pomorza jest złudzeniem ... Lecz ogół szlachty, nie doceniając znaczenia Bałtyku pod \,,"zględem
pallstwowym i kulturalnym. odnosił sic do nielądowych spraw
z gnuśną niechęcią, co też i literatura dawna oddaje. Tej pospól
nej odrazie nie oparł się bystry
przecież Imć Mikołaj Rey, woła
jąc "a na morzu bodaj tam
nikt dobry nic bywał!".
Dość późno zjawiają się przebłyski zmian ... "Pierwszym poetą, który po mistrzowsku odtwo
nył ścisłą (pozytywną) łączność
człowieka

z morzem - mówi
- , był (dopiero) Marcin
Borzykowski, autor "Morskiej
nawigacji do Lubeka" ... (1662).
Romantyzm i Młoda Polska
chwytają z morza i bezbrzeż
nych dróg oceanu wszystkie wia
t y i tęsknoty; oddają pulsującą
r Imikę fal, ich barwę, plastykę
elodię. Zywioł morza i żywioł
zji sięga zenitu w swojej poet zdają, siEi grać jako muzy-

.Jasiński

"GŁOSU

PORANNEGO" z ,dnia 4-go lipca 1937 r.
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ka wszechświata i siły wyzwolone. Ale dopiero ugruntowanie pań
stwa , wykorzystanie dostępu do
morza, budowa Gdyni i rozwój
rodzimej floty - pobudzają poezję najsilniej
i najwłaściwiej.
Budzi się przekonanie, że morze
jest to surowy, ale umiejętny wy
chowawca, docna przerabiający
psychikę .. · Że, nie trzymając się
ojczystych brzegów, należałoby
raz wreszcie wypłynąć na otwarte przestrzenie, by nie tylko już wrażeń, ale i nowych sil
psychicznych nabierać. Morze
kształtuje
człowieka,
którego
psychirka oblegana jest przez iyvltol; z nim ona zmaga się i ,.
tych walk w kształcie doskonalszym powstaje.
Takie }1iewątpliwie rozumienie morza przyświecało Jasiń.
skiemu w czasie układania omqwianej antologii. Żeglując po
różnych wydawnli.clwach, tomikach i luźnych drukach wybierał te wiersze, w których żywioł
morski i żywioł poezji najściślej
łączyły się i biły falą jednoczesną. Procent autorów marynarzy
czy znających temat z najbliż
szej i dłuższej autopsji jest '\'~.
tym zbiorze niemaly, a to nadaje całości cechę szczególnego au·
tentyzmu.
Antologia zosŁała ułożona we,
dług pewnych cykli poetyckich,
w których poszczególne utwory
różnych poetów wiążą się z so ·
bą pewnym dOll11inującym zabar
wieniem uczuciowym lub cecha
mi rzeczowymi. Jest to podział
obrazowy, przesuwQjący przed
oczami czytelnika morza, statki,
porty, ogorzałe postacie marynarzy. Dojście autora książki jest
tu ściśle osobiste i bezpośrednie
- i użytek też bczpośred~i. "Mo
rze w poezji polskiej" nie stanowi ciężkiej knypy z naukowym
farszem, ale liczy na najszerszą
poczytność.
Jest to ksiąŻka do
czytania, do zapoznawania się
nieprzymuszonego z morskim
tchnieniem...
Począwszy
od
wstępnego apelu, od wierszy o
Gdyni, co z pian się jak .wenus
wyłania aż do legendy morza,
tych, co wielkość morskiego ży
wiołu w literaturze utrwalili.
Cykl pierwszy n<;>si tytuł "MaI'C nostrum" i obejmuje utwory,
dotyczące wyłąc'ztlie morza 'pOlskiego. Wiatr od - Bałtyku przewraca te karty, bije słonymi powiewami w twarz czytającego.

()I RlW

Najwięcej tu chyba przestrzeni, sze o wybrreżu l morzu widziaszerokich pragnień i zrywów. nym z wybrzeża p. t. "Z nad moPoeta woła z głębi swojej żarli rza"; nasycone tęsknotą "Morze
wej tęsknoty:
dzieciństwa";
egzotyczne "Morza dalekie"; wiers'ze o smaga ..
•,Morze, nauez nas siehie, potęgi,
nych burzą i wichrem marynawoli, ruchu i odwagll
rzach p. t. "Słowa na wietrze":
Uuyń nas silił wspaniałą, jak.. ty
posiadasal fantastyczne "Sny o dme moNie znamy cię, sllo natury, ale ty
morza"; utwory pośw.ięcone bonas nauczysz świata, haterom morlla jak Alain Ger·
)Iowy handlowej 1 - uczynisz nas bault, Jan z Kolna, Conrad ;
narodem morskim,
wreszcie poświęcona morzu ja~.s fantastycznych truwerów
ko
żywiołowi "Litania fal". Potyela ..."
eta ,modli się do potęgi morza:
Zn'owuż Gdynia budzi eksiao mone przenajłwlęC.H,
tyczne zachwyty ("słońce naroamlłaJ sit; nad namU
du wolnego"), ściąga na siebie
Chodomy po slemt szarej,
powszechną prawie uwagę i inspleeson)'ml mod1lłe się naty spiruje w~ersze, p,ełne młodzień
ehodzimy po sleml oJuuleJ.
nie wldBlłe nigdzie Jej granie,
czej dumy.

"Ten P6tf, to nass HI, radość
~

nasza l 'Rlęjele,
Je4I,Be płęluło Dadmonklcb
aehw)'tów!"

".,

..~ antologiir~j jednak' - wy
jaśnia w przedmme autor nie należy srukać tyłko poezji t.
zw. polskiego morza. Nie o Bał
ty,k tu chodzi, lecz o morze w 0góle, nie o wąski skrawek pdlskiego wybrzeża, lecz widoczne
poprzez gdyńskie wrota na
świat,
a przeczuwane najdawniejszymi tęsknotami młodzień·
czymi - szerokie, tęgie tchnienie oceanicznych wichrów".. Żagle tej młodzieńczej tęsknoty,
która i Jasińskiego trawiła, pro,wadzą na oceany i morza dalekie, gdzie wiały najbujniejsze
sny ludzkości, gdzie działy się
śmiałe wyorawy i powstawały
legendy. Pod tym kątem widzenia rebrany materiał daleki jest
od zaściankowości, wykracza po
za obręb rodzimego tylko portu
i na skrzyżowaniu najodleglejszych dróg świata staje się poezją o tematyce ogólnoludzkiej.
Jeśli słuszny jest 71arzut, że niewola zamknęła l~teraturę w lokalnym kolisku narodowych
spraw, to właśnie poprzez odzyskanie dostępu do morza, poprzez wrota gdyńskie - wyrywa się nasza poezja na najszersze przestrzenie, gdzie dosłownie
graniczy Stwórca i nałura. Mniejsza, czy daje to już właści
wy efekt ail"tystyczny... Powiał
wiatr od morza, uniósł ze sobą
tęsknoty i czyny, otworzył wro, La ,na, świ~t ~ały.
DaJmy się nieść tym tcnnieniom. Antologia omawiana zawiera daJlej: "Pieśni portu"; wier

J. Sazonowa: Offenbach.
Rene Dufour: Harel kochał ś winię
W. Kllmontowlez: Peruwianki są.
urocze
B. Jordan I Panie i wachlarze.
Mgr. M. Brysk-Relsfeldowa: Idiota, głuptak i przygłupek
Dr. Wilhelm Fallek: Pod dyrekcją Zelwerowicza.
Jerome Barry: Skradzione paznok
cie (Nowela)
Franelszek Molnar: Boski rejestr
Ferdynand Tlmpe;
. esamGwity
lokal

wyt

szczupłymi

ramami

ksi ążki ,

pominął całą twórczość
styczną ubiegłego

ma.rynistulecia aż do

Mickiewicza i Sł.owackiego włącz
nie. Zbiór, chronologicznie r'zecz
biorąc, rozpoczyna się od Asny ·
ka i poprzez Rydla, Langego, Micińk:iego, Ostrowską zmierza do
Staffa, pod auspicjami którego
otwiera się cała dzisiej s zo ś ć. ~
mierszy współczesnych - zastraszające mnóstwo...
Oczywiście, inflacja ta ma swoje uzasadnienie, lecz bez uszcz erbku
Gila waT'tości artystycznej ksią ż
ki można było dział współczes
ny przetrzebić, dod ając natomia!rt utWOf'y stare i tD od najdawniejszych czasów. W ten spo
sób amologia otrzymałaby wy.tyjemy w mieszkaniach ciemnych,
miar w głąb i szersze perlpektygnijemy w noraeh podziemnych wy; nie obciążyłoby to jej olęża
pognebaal J upoDmJaIlL..
rem problemów, rac zej probleo morae pneoaJśwłę..,se, ŻDlłłuJ my nasunę~yby się same przy
lekturze. I tak np . dopiero n a
Rę _1Id DImU
Ue gnuśnej nieehęci wobec moZnowu wraca motyw pragnie- rza w czasach staroszlacheckich'
nia, by morze ogarnęło duszę ni(> nabrałby silniejszej i korzy5łniej
ujarzmionym. żywiołmn, by ją szej wymowy dzisiejszy entupodniosło i przetworzyło.
zjazm.
'A obecny "neor ealizm
morski" uwypukliłby się wyraź 
"Wlelkośł aas twoja oayAel,
nie wobec romantycznego egzo,Wspólnośe nas twoja W)'awoU,
tyzmu Młodej Polski, śladem
Oswobódt nas • alenaw1Hi
symbolizmu wiejącej albatrosaWyprowadi II domu niewoli".
mi nad oceanem.
Tak' celowo i oryginalnłe po ·
Również jaskrawiej wystą
myślany układ antologiI daje nie piłyby przemiany, eo się w psytylko barwną i ciekawą lektu'rę, ohiee polskiej dokonały: zwrot
ale i wszechstronne oświetlenie od lądu do morza" od gwałtow
tematu InQrśkiego w naszej nej negaeji do ekstatycznej apowspó!cresnt'j poezji. Nlidzimy, teozy.
jak ten temat, opromieniwszy
Zwrot ten obserwujemy dxiaureolą Gdynię, nasycony rodzislaJ niewątpliwie, jakkolwi~k'
mymi tęsknotami - odbija od
nie daje to jeszcz.e efektów artybałtyckich brzegów
i wę1rujc
stycznych. Najtężsre wiersze w
na oojdalsze szlaki. Tu włącza
dziaile współczesnym wyszły z
się jako część polska do ogólne"
pod pióra takioh "SZCZllrt')w lą
go żywiołu poezji morza. Jednodowych" jak Pawlikowska, Wiecześnie zrazu bez większych a..
rzyński, Czechowicz, Słonimski ,
fektów ar:tystycznych, ale z auKoloniecki i Lobodowski... Wier
topii, z najczystszego autentyzsze prawdziwych marynistów
mu, powoli, lecz ciągle zyskując
mają może pełny autentyzm; cóż
na sile - poczy,Jla się dokonykiedy talent ułamkowy. Okuuwać ważna przemiana psychiczje się, że i na morzu " spi'l'~'ms
na; jawi się miłość morza i zrofiat, ubi vult". Ale jedno jest zna
zumienie dla wychowawczych
mienne: wierszy pisanych przez
spraw marynistyki. Psychika lą
autorów o "psychice morskiej"
dowa przekształca si~ na mormamy coraz więcej, eo wskazyską·
wałoby, że idą czasy poezji morCelowo nie wymieniliśmy na- skiej - nie z wybrzeża, lecz z
zwisk pomi-eszczonych w antolo- szerokiego wiatru ,j sloBych br~
gii poetów; jest tego 50 pozycji i gówoceanu.
wyszczególnien,ie bodaj części
Grzegorz Tłmoftejew
stanowi' niemożliwość. Ale gdy
przeglądamy tę "morską kartotekę poetów", nasuwa się nam
paTę uwag. Autor, tłumacz"c się
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V
Hosl«wa--SłanJl Ziednoczone "rzez Biegun PÓlnocn!l

Lotnicy sowieccy: Czkałow,
Bajduko\v i Bielakow, którzv
przelecieli z Moskwy przez Bie'gun Północny do Stanów Zjednoczonych, niedawno wsławili
się lołem z Moskwy do Mikoła·
jewska nad Amurem. Podczas
tego lotu lotnicy ustanowili nowy rekord lotu bez lądowania
I bez brania paliwa, pobijając rekord,
ustanowiolly przez
oLników francuskich, Codos'a i
I-tossi'ego, którzy przebyli 9.106
\ilometrów. Odległość z Mo'vy do maleńkiej wyspy Udd,
5ra leży 50 klm. na pólnoco wschód od Mikołajewska nad
Amurem, gdzie lądowali sowieccy lotnicy, wynosi 9.374 kilometry. Odległość tę przebyli w 56
godzin 35 minut. Podczas lądo
wania w bakach samolotu znajdowalo się jeszcze paliwa na
2.500 kilometrów lotu. Lot ten
zwrócił ogólną uwagę, gdyż odby
wał się w bardzo trudnych warunkach.
Przelot do Ameryki, od1Jył się
na sam()llocie tego samego typu,
na którym lotnicy ci ustanowili
rekord światowy w lipcu 1936 r.
Samolot "ANT.-25" został skonstruowany przez profesora A. N.
Tupolewego. Jest to monoplan
z jednym motorem, o sile 950
koni. Skrzydła jego są bardzo
długie i znajduje się w nich cały
zapas paliwa. Samolot, wraz z
obciążeniem waży 11 tonn. Sylwetka samolotu przypomina olbrzymiego konika polnego; jest
on wyposażony w radiostację,
ldóra pracuje na długich i krótkich falach, i posiada wszystkie
przyrządy do t. zw. ślepego pilotowania. Motor samolotu może pracować, bez prrzerwy 80 do
100 godzin bez przerwy. Samolot
posiada niezwykle precyzyjne
przyrządy kontrolne i aero.. na,
wigacyjne.
r Przyrządy te mają niezwykłe
tnaczenie dla tego rodzaju lotu,
gdyż lotnicy po drodze mogą napotkać
rozmaite przeszkody:
chmury, mgły i t. p. W, tych warunkach możliwe jest tylko śle
pe pilotowanie. Specjalną uwagę zwrócono na kompas magnetyczny, który podczas przelotu
nad biegunem magnetycznym
działa nieprawidłowo. Samolot
wYPosażono więc w specjalny:

moloŁu

się jeszcze za- na wypadek
Kabina samolotu. ogrzewana jest nagrzanym po
wletrzem (która grzeje się od
gazów z motoru). Lotnicy zabrali zapas cieplej bielizny, odzież skórzaną i futrzaną i t. d.
Posiadali również zapasowe radio i namiot, na wypadek przymusowego lądowania.
Lot do Ameryki przez bie<1un
północny, już oddawna int~re
sował lotników całego świata. Praktycznie stal się on możliwy,

znajduje

pożywienia
jakiejś awarii.

pas

po udanym locie czterech lotników sowieckich na biegun pół
nocny. Specjalne znaczenie ma
stacja polaTna na ruchomej krze
lodowej, w pobliżu bieguna pół
nocnego, nadająca lotnikom wia
domości o warur.kach meteorologicznych na ich drodze.
Już w czasie ich lotu na wyspę Udd, samolot "A.N.T.-25"
był wyposażony w cały szereg

zapewniały załodze

samolotu bez
na wypadek koniecznego wodowania. Na samolocie znajdowały się również balony z tlenem, maski tlenowe
etc.
Załoga samolotu składała się
z dwuch pilotów: Czkałowa i
Bajdukowa, i siernika Bielakowa. pieczeństwo

Walery Pawłowicz Czkałow uwanie samolotu na wodzie. Zo- rodził się w 1904 roku, w niże
stały
skonstruowane balony z gorodzkiej gubernii. W 15 roku
nieprzemakalnej tkaniny, które życia wstąpił on do czerwonej
środków, ubezpieczających lądo

armii, l JUZ wówczas interesował się lotnictwem. W 1923 ro·
ku skollczył szkołę lotników, a
po tym moskiewską szkolę wyż
szego pilotażu. Następnie praco'Wał, jako lotnik wojenny, a od
1930 roku był zatrudniony jako
lotnik - wywiadowca w naukowo - badawczym instytucie wojennych sił powietrznych; wkoń
cu pracował w zakłaazie im
Mi€ńżyńskiego.

Drugi pilot samolotu, Grzegorz Filipowicz Bajdukow, urodził się w 1907 roku. Ojciec jego był robotnikiem kolejowym
w Omsku. W 8 roku życia, Bajdukow uciekł z domu, wędrował
po Syberii i trzy lata spędził w
internacie. Z internatu uciekł i
Niez""ykla udana proba biologiczna
znów wiódł żywot włóczęgi;
z Ca~bridge (Massachus etts) donoszą: "Na tutejszym uni- skimi, również z owadami i niższy. wreszcie
wstąpił do szkoły rzenli zwierzętami kręgowymi, amiiw.er.s~tecIe H~~v~rda udało 8ię doprowadzić do rozwoju komórmi.eślniczej. Następnie pracował
biami.
Ale
ioświadczenia
nie
udakI Jajowe krohkow~ na czys to chemicznej drodze. Jest to pierna kolei, a w 1922 roku dostał
wnły się ze zwielzętami cieplokrwiwszy wypadek przedłużenia gatunku SS:l!{ÓW bez ojca.
się do szkoły zawodowej przy
stymi,
których
najbardziej
rozwi(REDAKCJA).
kolei
żelaznej w Omsku. Następ
lliętą l'odzi'lą. 3ą. zwierzęta SS4 ce.
nie
uczył się w szkołach awiacji
WłaśniE; w tej dziedzinie otlbyPoczątliowo \1,'iadomość ta wydap:.trzyl amerykański profesor, Ja.·
w Leningradzie i w Sewastopo·
wały się doświadczenia na ulliwerwała się fantazją, powstałą w mózCqUC3 Loeb, i próbował sztuczni"
lu.
Po Skollczeniu szkól lotnigu rozgrzanym upałami, podobn;o ją naśladować. Doświadczen ia swe eytecie Harvarda w Cambridge, czych . Bajdukow służył w moktóre
przezwyciężyly
dotychczasodo wi,~śd o jajku węża które roz~ rc.bił na j eżach morskich, t. j. na.
skiewskim okręgu wojennym, i
,:inęło się w.żołądku ludzkim, i de- ich nic'!:apłoinionych jajkach. Jeże we prz~:1zkody. Chodziło o przenie- pracował jako lotnik - wywiaszczu, z ktGrym spadały z cbmU1 ll1oJ'Ekie mnją zwykle ojca i matkę; siC'nie ::lztllcznej partenogenezy z je- dowca w naukowo - badawczym
wielkie żaby. Lecz okazało się. że a ich nie zapłodnione jajka ni0 roz- ży mor"3kich na zwierz~ta ssące, instytucie lotniczym, i w zakła
krOiki. Naturalnie sprawa. t·a była
doświadczenia, przeprowadzone na
wijają się i giną. Jitcques Loebe
dach lotniczych im. Gorbunowa.
llniwenytccie Harvarda w Cam- zmienił nieco chemiczny sk ład wo· ~Jl:l.czni3 trudniejsza, gdyż kom,'; rka VV 1934 roku, Bajdukow uczestbridge (~[assachusetts) llalei,ą do dy m!lf3kiej i... niezaplodnionc jaj- jajowa li zwierlqt ssących - ukry- nkzył w locie Moskwa-Warszaka jeżć.w' mórskiCh ·_po~ostaly phy t~L jest w ciele, i do rozwoju po- wa. Prowadził on również samoroważnych bad!l.ń, prowadzonych
od dziesiątkćw lat. Sama natura życiu, i wykazywały podział komó- trzebny jej jest nadal organizm o- lot sowieckiej delegacji lotniczej,
daje liczne przykłady tej teorii. rek. Pu pewnym czasie zdumiony chraniający. Wyjęto więc z króiika która udała się z wizytą do Pa8tworzeni'1 bez ojca, nie są rzad- l)adacz rozróżniał już pojeuyńczfJ niezaplodnione lwmórki jajowe, u- ryża.
organy poprzez szklistą powlokę, ił. mieszczono je w miejscu ogrzanym
I(ością. u zwierząt niższych, a nawet
Sternik samolotu, Aleksander
u owadów. Indyjskie sUlr:tllcze np. wkrótce vr akwarium pływały już do tC'll,peratury ciała i poddano
Wasiliewicz
Bielakow, urodził
działaniu
-chamicznyeh
czynników
ukształtowane normalnie larwy jeredzą się przez wiele pokoleń, bez
zadnego udziału samców. Samiczki żów morskich. Były to jeże mOl· pc'budzających. W ten sposób po- się w 1897 roku; ojciec jego był
skie, ldóre copnwda miały matkę, traktowane komórki wszczepiono nauczycielem wiejskim. W 1915
szarańllzy skłarlają niezaplorJnione
·jajka, z których wylęgają się wy- ale nie miały ojca. Chemiczny bo- szybko VI innego krćlika. Królika. roku skończył O'll gimnazjum i
dziec był wię0 w stanie zastąpić który znajdował się pozornie w wstąpił do instytutu leśnictwa.
łącznie samiczki. Gdy porlrMtają
·one do wieku dojrzałego, składają zapłodnienie i pobudzić do rozwoju ~tanic odmiennym i, nie będąc mat- W 1916 roku otrzymał wezwanie do wojska, w 1917 roku skoń
ką. mógł dać przytułek i pożywie
komórki.jajowe.
również j2.jka, z których znów wyczył Aleksandryjską szkołę wollie
cb::ej
komórce
jajowej.
Próba
lęgają się tylko samiczki. W ten
-Z biegiem czasu nabierano wciąż
się udała! Niezapłodnione, a tylko jenną, w stopniu podchorążego.
"E'posćb ród się przedłuża, liez samwiększego doświadczenia, w dziechemic'!;nie
potraktowane komórki W 1920 roku wstąpił do szkoły
ca, bez ojca. Również u pszczół zoa dzinie sztu3znego wyw01ywania
jajowe, rozwinęły się do pewnego lotniczo - fotogrametrycznej, i
na się regularnie - potomstwd partenogenezy (jest to wyrażenie
stadium embrionalnego. I ów luć specjalizował się w nawigacji po·
bE'z ojca. Zalllżne to jest od wolt fal'howa dla określenia rozwoju nie
lik był rodzoną matką. obcego wietrznej.
królowej, skhdającej jajka. Kr610
zapłodnionej komórki jajowej) ..
d7.iecka, które wogóle nie miało
Bielakow był lektorem przy
wa pszczół ;noż~, zależnie on poAby spowodować podział komt- oJca. Chociaż tego rodzaju ekspetrzeby, hodować samcćw lub sa- rek jajowych w jajkach motyli, rymenty nie · mają bezpośredniego katedrze sternictwa w akademii
miczki, gdyż składa jajka niezap10· wystar,}zy silne szczotkowanie; a w znaczenia. praktycznego, nie przed- wojenno - lotniczej; brał on udni one lub zapłodnione.
!njkach żabi,}h wystarczy nakłucie sięwzięto ich jedynie z czystej po- dział, .jako sternik eskadry, w
locie M·oskwa - Paryż.
cieńką igłą.
goni za sensacją. Chodzi tu o rozVVszyscy trzej członkowie zaF.KSPERYMENT JACQUE,::;A
jaśnienie misterium życia, o zbadaRODZONA MATK.A CUDZEGO
LOEBA ODZNACZONY NAGROnie owych .najsubtelniejf,'lych che- łogi samolotu "A.N.T.-25" - są
DZIECKA.
DĄ NOBLA.
micznY0h procesów, które powodu- kawalerami orderów sowieckich
wskaźnik słoneczny.
Lecz sztuk1\. biologów. miala gra- ją przekształcenie się jednej h mór i mają tytuły bohaterów Związ
Tajemnicę przedłużenia gatunku
Opil'ÓCZ zwykłego zapasu jeku Sowieckiego.
llice. Próby udały się z jeżami mor- Id w nowe, żywe stworzenie.
tEZ ojca w naturze, pierwszy pod·
~lzenia na 5 dni, w skrzydłach sa

CHEMie
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1. Mary Picford, 43-lelnia gwiazda filmowa, wyszła za mąl

O.JCIEC

la a4-letniego gWliadora filmowego Charlesa Rogersa.
2. Louis de Brouckere przewodniczący II międzynarodówki, ustąpił ze swego stanowiska. 3. Podczas manewrów lotniczych w Anglii, kierowany na odległość samolot zestrzelil bez l'!arzutu balon na uwięzi. - 4. Barbara
Schaw otrzymała "nagrodę elegancji" w jednym z wytwornych kąpielisk fraI1cuskich. - 5. SteinemańD, mistrz
gilllUastycZl1y Szwajcarii, zmarł w 31 roku życia. - 6. S. A. Andree, dzielny pionier podbiegunowy, wyruszył 40
lat temu na wyprawę balonem do bieguna, gdzie znalazł śmierć przedwczesną.

Złodzieje

i mitionerzy

Los jednego z ,.bezdomnych·'. - W melinie złodziejskieJ. - ' Czy wielu i ile pisze' w Z.S.R.R? Ilu członków liczy związek pisarzy sowieckich?-W Jaki sposób dorabiano się milionów w Petersburgu? - Odpowiedź znakomitego pianisty, dana amerykańskiemu miliarderowi
Waletka nucił dom - uciekł do
maUd. Ojca nie miał: zabili go
:.bialt". Dla chłopca rozpocz~ł się
okres ,,·łóczęgi. Żyoie przerzucałe
"hezl,rh<.~rnego" z miasta do mia·
sta, stykało z najro~.maitszymi ludź
mi. Wl!,letka został uczniem do·'
~wiadcznneg'o złodzi6ja Arefija, uciekł od llirgo, zawarł przyjeźń z
eyg-anem Chri~towym, lecz rozczarował się również do niego. PowolI
ehłopiec zrozumiał, że wszyscy go
O~Zllkllh, zmuszają do służenia ich
eclom, każą kraśc dla nich. Wreszeie dostttje się nit okręt i od tej pory zaczyna siG dla niego nowe ży
de.
Autorem tej wielkiej powieHf;j
Jest TEODOR OLESOW. Obecnie
w ZSRR uważają g'O za objawienie
wielkiego talentu. Wprawdzie Olet'ow pi:3ywał już dawniej i posyłał
swe powiesd do redakcji poważ
nych czasopism, ale napróżno: nie
~rzvjmolVan() ich. Według sowiec·
IUej terminologii "ścinano go".
Lecz jego nowelki, szkice i artykuliki pojawiały się w mniejszych pismach - ,:Naokoło świata", "Ro.
Lotnik i rol,otnic:t" i t. p.
Nie ulega wątpliwośei, że ostatnia powieść Olesowa~ "Powrd" to autobiografia. W przeszłości Olesow sam był "bezdomnym" i włó
częgą, jak jego Waletka, i jak Waletka wiltąpił, jak.J ochotnik, do
marynarki sowieckiej. Znaleziono
go przypadkowo na ulicy. Teraz
staje się głośnym i uznanym pisarzem. Do tego ma jednak pr.awo,·
bowiem posiada niewątpliwie wielIde zdolnośei. Jego "Powrót" to rewia żywyeh ludzi. Dobrze nawalowane s~ obrazki z życia wielkQmicjskieh mętów, noce w rurze
kanalizacyjnej obok dworca, gło
«me prostytutki, złodzieje-kieszon
kowcy, wreszcie melina złodziej
ska, paserzy, znajomość i przyjaźll
ze starym cyganem Batro Christowym. Olesow doskonale - słuchem
chwytn. i pamięciowo opanowuje
wszy~3tkie 'ocieienie miejskiej gwary, żargonu szumowin, 7.ręcznie sto~uje
charakterystyczne zwroty i
wyrażenia.

'Oto chłor,iec Mitia - 11czeil zło·
thieja Arefija - został prr.;Vłapany
na kra(hieży. Zbito go okrutnie i
tej sanwj nocy zmarł. Chow:lć go
na cmentarzu było rzeczą zbyt ry7ykowr.ą, więc postanowiono zakopać trupa na miejscu, w izbie, pod
podłogą. Doświadczony nl.luc1.ycip.l7łodzlej Arcfij nie spieliząc się, zapalił wszy~tkic. osiem lampek . przed
ośmioma ikonami i zaczął się mo.mć-

' . ,.

Panie,
Wsze.cbpotężny . i
Wszechmocny! Daj pokój dus7.y raba Bożeg'(' Midi ~Moskwicza! Był 'on
ulkin-syn niezłym zł'odziejaszk'iem! .
Niech mu ziemia lekk~ będzie! .
Teraz n:lstą.pila kolej Vvaletki. .
Arefij zabral się do kszi-i\łcenia go.
lJ'mo,~ował vi poprzek pokoju drąg,
powiesił na nim star'ą. m::trynarkęi .
do boczMj kieszeni wsunął wyta.rty wypchany pOJ'tfel j kkrja sir:
r.ozpoczęła Z początku było nielatwo - spadał drąg, ręka ilrżahl
konwulilyjnie. Lecz stopniowo .Wa- .
lctka opanował t,1jniki złodziejskie
f!:O kunsztu. Arefij, za:nim wyt;łał
Walctkę na niebezpieczną robotę,
p.rzywolał go cIo siebie:
- Na kolana! - rzekł poyva.ż
nj~. - Módl się' Powtarzaj za lllllą
~ukin-':!ynu: "Z 111 iłuj się nad moją
gTZt'Szną. rluszą! Nadaj r~ce nadzwy
cz:.jną zręczność!" Przeżeg'naj
I:'ię pomiocie slObaczy! - krzyknąl.
Tak samo zręcznie i wicrnie
todchwycone są przez Olesowa iutonacje, ~piewnośc mowy g:ruIJonogit'j baby, SZOTującej podłogę w
!';ztabie ezp.rwonej floty, żargon zIo. d.!Złeim w melinie i wołarJa UliC7~

nej wróżhiarki:
- Piwie ładny - kusi wróżbiar
ka - pa·a-awl'<'.żyć nie chcesz?
Vaj szlachetną rączkę. Darmo ci
twój los opowiem. No, to pa,piel'o,
sika daj, zło.~iutki mój.
I glos jej ciągnie się nioy gęsty
syrop z konfitur.
- Będziesz ty w złoci'3 i srebrze
cllOaził, będziesz 01 wszystkich
tylko miłość i kochanie miał, b~
dziesz
zawsze pieniędzy miał
wbród. No, daj trochę tytoniu, zło
eiutki! Ale złe' Berce twojej żony
sztylet na ciebie ostrzy: Prawdę
mówię!

Olesow - to Gooiy ooserWtltor.
Wiernie odtwal':>:a przeżycia Wa,
lt'tld, gdy ten po raz pierws7,y WSlldza rękę do cudzej kieszeni, sam
zaś Waletka prze,btawiony jest w
powieści, jako żywy- pełen radości
życia chłopak. Słowem powieść nic
j6st pMbawiona, wa10rów beletrystycznych,

Ale wyczuwa
mą

go

i

*

się

w

nio~ świado·

podświadomą pokrewllobć temłodego pisarza z GOJ·kim.

Świadomą

dlatego, że w wicIu miej

D~nC!saDI

szym porządku. Moskwieska "Literaturnaja Gazeta" przyłapuje raz
po raz to jednego, to drugiego autora na nieróbstwie i chuligań..
stwie, ogłasza sensacyjne . enuncjacje na temat ich życia rodzinnego.
IWAN SZUCHOW kopał swą
d~żarną żonę,
zagłodził swoje
dzieck:>, usiłował gwałcić kobiety,
porzucał je, znęcał się nad nimi.
W. LUGOWSKI zbił siedemdziesię·
cioletciego dozorcę za to, że ten
nie chcid i zresztą. nie mógł go
wpuścić na . teren budowy nowego
"nomu literata". ALEKSY I1OPOWSKI spędził w pl'7.ecią.,.,"1l jednego tylko roku 230 dni w najrozmaitszych sanatoriach i zapłacił za
to wszystkiego tylko czterdzieści
rubli. Tego sa.mego wyczynu doko·
. nal iZYDOR SZTOK. Spędził bezpłatnie w domach wypoczynkowych
i sanatoriach 210 dni i jeszcze na
dodatp.k uszczknął sobie pu.rę tysię,
ey rubli zapomogi.
Na tych wszystkich "Gazeta litEracka" oburza się zupełnie dusznie Piszi1 rosyjscy . pisarze mało i
W tej dziedzinie w ZSRR oynaj- leniwie. Czy wiecie, ilu członków
lf,l1iej nie. jest wszystko w najlep- ma związek pisarzy? Liczba przy-

1!cach, tonacją, napuszonymi porów
llaniami, marzeniami romantyczny ..
mi, rysunkiem poszczególnych po,
&taci, Olesow jawnie naśladuje Gor
kiego z lat młodości, znajduje się
rod jogo nie'IVątpliwym wpływem.
A podświadomie dlatego, że i jeden
i drugi w młodości wiedli życie wIć·
częgów. I ten tryb życia odzwierciedIił- się IV ich powieściach. Swoje
pochodzenie od Gorkiego zdradzają
u Olt'sowa takie wyrażenia, jak:
.,lJociąr; nie umiał mówić" i "zamiast oczu wnikliwych i poważ
nych - miał kawałki szkła.". Gorkiemu zawdzięczają. swoje powstanie takie oki'eślenia, jak: "szare cia
lo nIby" i "mądre palce starca" i
dzięki Gorkiemu też znalazły się w
rowieści romantyczne bajki cygana Chri;;towa. Lecz trzeba raz je:;:zczc podkreślić: Olesow jest bez~pornie utalentowany i sprawiedliwie cbwalą. bO obecnie, drukują ·
i pokładają. w nim wielkie nadzie·
je ... .-\ nadzieje te teraz sowieckiej
beletrystyce są. bardzo ll.otrz€:bne.

*

dlośordo

W zataniu literatury i w prymi· do zbadania.
tywnych społeczeństwach historie
O wiele ważniejsze są zale'ty ubyły opnwjadane lub śpiewane. My,
mysłowe prelegenta. Bodaj pierwnarody, umiejące czytać, zapomnie. szą z nich jest zdolność użycia sweliśmy już w poważnym
stopniu, go głosu w ten sposób, aby to, co
jak należy słuchać. Ale tylko dla- Jnńwi, robiło wrażenie, że Jl1ówi to
tego, że wynalezienie sztuki dru- po raz pierwszy. Lwia część pukarskiej skazało na zagładę opo- blicznych prelegentów (zwłaszcza
wiadanie historii oraz splewanie ci, którzy .mają praktykę retoryczballad i romansów. Z chwilą, kiedy ną) nie odpowiada temu wymaganiu; nie umieją manipuloWiać swoim
używanie druku rozwinęło się do
tego stopnia, że można było nabyć głosem z potrzebną naturalnością
tanio książki, najstarsza ze sztuk -- nie wiadomo, czy zbyt starannie
ludzkich - sztuka opowiadania, 'w obliczyli efekt, który chcą osią
odr6żnieniu 'od sztuki pisania gnąć, czy też są zaskoczeni teks,
zupełnie znikła, wraz z dalszą sztutem, który mają przed sobą.
.
ką recytowania, lub głośnego czyNastępną regułą jest, że, podczas
tania.
gdy monotonia jest Scyllą, drama·
~łuchać
jest w rzeczywistości tyczny patos jest Charybdą. Glos
prelege'nta musi się do~tosować do
łatwiej, niż czytać. Mówiona lektura jest wciąż jeszcze najogólniej- . zmiany myśli; emocji, al{cji i osoby. Jednak nie powinien w tym klesz~'m środkiem wychowania; kazno.
uzieja jest najbardziej wpływowym runl<u iść zbyt daleko. Jeżeli tak
organt'm, przekonywującym ludz- się dzleje, prelegent usiłuje wykokie sumienia. Jeszcze większe zna· lIać pracę słuchacza. Najw~źsza
czenie nfa mistrzostwo w retoryce, dramatyczna. granic.a może, mimo
to, leżeć w bardzo szerokim zasię
charakteryzujące naszych nowocze&
nych dyktatorów, i użytek, jaki ro- gu, stosownie do możności prelebią z radi::, aby przemó~ienia ich
genł,a.
doszły do USZU narodu_ Sztuka słu
Szczupl'ol ramy tego artykułu nie
chania doznała przez wynalazek pozwalają na analizę przyjemości,
radia potęźnego odrodzenia. A jed- k4'órych zaznaje słuchacz, jeżeli pre
ną z najbardziej zadziwiającyclt
legent wykazuje zalety, () których
cech tego nowego okresu słucha· była mowa. Przyjemność ta jest zu·
uia jest odkrycie, że. można bez pełnie odmienna od przyjemności
niechęci i trudności słuchać głosu
cichego czytania. Bf1dą zawsze istniewidzj,alnego człowieka.
nieli czytelnicy "po cichu" - luPorninąws1:Y odosobltione, a może dzie, którzy nie lubią, choćby taki prżedwczes1te ~ksperymenty, 'ilt- townego, wdsl{ania się innej 9soby
stytticje radiowe' prawie ni.e zaczę między nich, a autora; i zawsze,
specjalnie przy nauce trudnych
ły. jeszeze eksploatować .nożliwości
przedmiotów: drukowana książka
głośnega czytania. Prel21<cje (w zna
czeniu odczytywania), które się te- będzie miała przeważającą korzyść
raz odbywają, ~ają trzy zniekształ nad jakimkolwiek innym spMobem
komunikowania faktów i myśli.
cające braki. Są zazwyczaj bardzo
krótkie; są zazwyc~aj wsunię~e Czytający po cichu może ponownie
ł)fzeczytać zdanie i ustępy, jeieli
między punkty programu, o cał
kiem odmiennym charakterze; i ich od razu nie pojął; może cofnąć
pre.egent często nie wie, Jak C'ly· się, aby porównać jedno miejsce z
drugim; może przerwać czytanie,
tać.
.
l. '
. Co stallowi dobiego prelegen ta? by S1ę namyślić; może zacząć czyZapewne nie wyćwiczenie retorycz- tać, czytać dalej, lub ustać, kiedy
ne, bo ze wS'lystkich sztult, sżtuka mu się podoba. Jednak niektóre z
tych korzyści może dać gramofon
głośnego' ~zytanła jest najbardziej
tak gamo jak książka. A dla wielu.
intymną i osobistą. Przede wszystkim glos 'prelegenfa 'llusi mieć pe- czytelników mówiona kSiążka ma
wne zalety. Nie powinien być mo- tę of'tobliwą korzyść, że zmusza ich
notonnv. Musi mieć zdolność natu- do uwagi.
Jednak większość czytelników
ralnej ~ariacji dźwięl<u, bez wysilku. Musi mieć koloryt - musi sam chce dOZDilĆ przyjemności i nie ży
przez się być przyjemnym dźwię czy sobie, by ich przyjemność sprakiem. Musi się nadawać do mikro- wiała im więcej trudno~ci, niż to
fonu. Są to zalety fizyczne, łatwe Jest konieczne.

(zgfania

- 3000••
Na jednym z posiedzeń związku
pj~:1rzy odczytane zostało sprawozdanie z działalności pisarzy z okazji dwudziestej rocznicy Paździer
nHm. Między innymi taki6 zdanie
figurowało w sprawodzauin: "Wielu pisarzy nie daje znaku źycia ...
~Hleży koniecznie udaremnić tcn
,,~pi~ek milczenia", .~
-",
tłaczająca

*

Przt>szło rok temu wyszła powieść W. KRYM OWA: "Dobrze się
żyło w PeterSburgu". Teraz przerabiając swój utwór dla angielskie,
go wydania - autor dodał kilka
rozcIział<'.w, około 100 stron i na-

zwał powieść

"Milion". Warto po-

wiE.'dzieć kilka słów o tych nowycb
rozdziałach. Wybuchła wojna. Krót

ko pr7.ad jej wybuchem, bohater
odbywa podróż do Ameryki. Tam zwiedza jakie~ wielkie
zakłady samochodowe. Dyrfktol'
zakładów proponuje mu przejażdż
kę za miasto i podczas tej przejażdżld niespodziewanie rzuca pytanie .:
- Czy pan zna osobi~cie rara':!
Ari5tarchow uśmiechnął eię_ Ca,...
ra osobiście nie znał, ale znał jego
krewnych.
Dyrektor postawił Kwestię po a.powieści

merykańsku:
- M6głby

pan przez nłt1i ....
Radio jest jeszcze w koletJce, a dać rarowi auto na.szej marla.,
mający już bUsko 60 lat gramofon,
Arlstarchowowi udaje się ten poo
który znajduje się w handlu, ogra- tężny interes. Podczas jakiegoś •
niczony jest do płyt o niewielkiej biadu żartem przedBtawi~ całą apM
pojemność tekstu. O ile chodzi o
wę wielkiemu księeiu. Ten chętnie
radio, nie usiłuję prorokować, ale z~ad1.a !lię mu pomóc i nawet ollanie będę zdumiony, jeżeli w prze- l'owttje swoje osobi~ P,CIIłrecłaIe
ciągu następuych 25 lat głośne czy.'
two.
tanie zajmie wybitne miejsce w pro
- W "ćesarslOm g&'tIk . . .
gramach radiowych. Nie mam co samochody, dlaezeg6t1:iy łam life
do tego wątpliwości. "Mówiona miał staną.ć pięMziesiąty trzedf
książka" musi się pojawić w hanGdy wojna. lrię roz~ po.dlu. Istnieją Już mówione książki trzebne były dzielriąt1d tysięcy aut.
dla ślepych - zwyczajne płyty gra 'Aristarchow przypomDJal sobie ...
mofonowe, wymagające stosowania
je amerykańskie etosnnki ł do~
powoli biegnącego motoru, a obra·
wadził zamlwiema. Da ft600 macające się przez 25 minut. Nadej~zvn.
dzie czas, kiedy zwyczajny obywa'Ten nowy romzial Ksiąt.ltł DMy.
tel będ~e mnl mozność załozyć
wa się właśnie: "Wojna. robi pioni~
płytę lub taśmę na swój gramofon,
dze".
usiąść i słuchać jej przez p6ł go,
Aristarchow bogacił się. WKr~
. dziny. Tylko - może to nie będzie
:::tanął pl''led zaga.dnieniem:
wcale gramofon. Inne mechanizmy,
- Czem jest powodzenie w ~
reprodukujące głos !Ją jui w toku
ci11; przypadkiem czy systemem?
wynalezienia lub udoskonalenia.
11akaratzm czy szachami? Czy przy
Za dziesfęć lub dwadzieśeia lat
padkowo zarobiłem tę olbrzymią Sil
książka mówiąca może byc bardzo
mę, czy też nie przypadkowo?
realnym współzawodnildem książki
I odpowiada sam sobie:
drukowanej. Rozwój jej będzie o- Naturalnie, że nie przypadliógromnie ułatwiony, jeżeli "optycz·
wo. Trzeba mieć stosunki, trzeba
ny" gramofon będzie udoskonalowiedzieć, czym się interesowa,ó,
ny. Wynalazek ten znajduje się je'
trzepa zdobyć korzystne znajomoszcze w prymitywnym !ltanie, ale
śei, trzp.ba umieć rozmawiać 'Z katnie ma powodu, dlaczego by miał
dym jego językiem.
w nim pozostać. Jeżeli ten lub poPrzypomina mu się opowiadanie
dobny wynalazek doprowadzony
pewnego zakomitego pianisty. Arzostanie do doskonałości, może dotyst;t grał na przyjęciu u jakiegoś
żyjemy, że mówiące ksiąiki będą ·
mHiardera w Chicago. Za 20 minut
t>przedawane w małych wiązkach
gry zażą/la.ł 10.000 .dola.rów. Miliartaśm po cenie biletu do kina.
der był zdumionY'.
.
W tym rencsansie sztuld recyto- To wypadli, za godzinę 30,000,
wania, Jak go sobie wyobrażam,
studia radiowe i gramofonowe nie- 7,&. oŚfiliogl.'dzinny dzień 240.000 do
koniecznie będą się ograniczały do blJ·ów. Ależ to absurdl - rzekł.
Znakomity pianista odpowiedzial~
korzystania wyłącznie z głosu ludz:Dziesięć tysięcy ' do!arów pokiego. Gdy pierwsze braki będą u·
oieram nie za dwadzieścia minut
sunięte, jakie subtelne i róŻnorodne
gry-, a za trzydzieści lat, potlcz!tS
będą pomocnicze wynalazld. stoso·
wane dla odmalowania tła opowia- których nauczycłem się tak grat.
Tell dow6d odrazu przekonał mi·
dania, które jest czytane. l tak
liardera.
szum łamiących się łal i krzyk mew
Powieść ta wslcrzesza PeterE:ourl!
wspaniale podniosłyby koloryt opisu krajohrazu, który mam na my- z lat wojny: krążenie i pęcznienie !
milionów, szalona gra na giełdzie_
śli z jednej powieści Wal1era Scotta_ Łatwo Jtloinaby mnożyć przy- bankierzy, geszefciarze, spekulacja,
og<'.lnabe-ztroska,· jakiś p:ualiż wykłady i będzie emocjonującym doobraźni, nie uświadamiającej sobie •
świadczenie~ dla ekspertów zbadanie, jak daleko mogą w tym kie- ani cierpiep, ani nędzy, ani śmierci
runku pójść, nie posuwając się zbyt i zgoully miliona młodych żywotów,
daleko
A telewizja może im ani 11istorycznej kat,ą,strofv, idlłeej
przyjść z pomocą - w jakim stopna Rosję.i Petersburg, ani własne
niu, nie ośmielam się nawet przepo- go swego losu bezpowrotnie skaz3Jńadać, '
GEOPFREY FABER.
Piotr I'-skt.
nych.
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W powodzi rocznic - ta miw Polsce prawie bez echa.
Drobna ona wprawdzie, nic tak
ważka, jak inne, ale ...
Ale czyjeż serce nie biło kiedyś żywiej nad stronicam: "Serca"? Któż z nas nie wzruszał się
przygodami chłopców -- bohaterów tego arcydzieła?
Arcydzieło literatury młodzie
żowej
było jednocześnie arcydziełem życia Edmondo de Amicis 'a. Skromny dziennikarz wło
ski stal się dzięki tej jednej swo
jej książce człowiekiem o świa
towym rozgłosie. Napisał on "II
cuore", nie myśląc wcale, że
tworzy pomnik literatury ojczystej - i najpoczytniejszą w przy
szłości
książkę
dla młodzieży'
wszystkich krajów.
"Serce" zdobyło Amici 'owi
sławę w tempie przed półwie
czem prawie niespotykanym. Pierwsze wydanie książki rozeszło się błyskawicznie.
Firma,
. która miała szczęście zakupić do
wydania ten "pamiętnik chłop
ca", zrobiła dzięki niemu "karie
rę " . Nowe wydania mnożyły się
nieprzerwanie, jedno po drugim. Wnet pojawiły się też tło
maczenia. Najpierw na języki
europejskie, a po tym na jap oń-ki i chiński.
Z tą samą radością witali "Ser
ce" chłopcy włoscy, francuscy,
niemieccy, angielscy, rosyjscy,
polscy ... W entuzjaźmie dla arcydzieła stapiały się różnice narodowościowe. Na język polski
przełożyła je Maria Konopnicka.
(Nb. temat "Maria Konopnicka
jako tłumaczka" czeka na opracowanie. Świetna poetka tłumaczyła z niemieckiego, francuskie
go i włoskiego w sposób wspaniały. Jej przekład "II more" czy'
"Hanusi" Hauptmanna, pozostanie długo jeszcze nieporównany)'
Amicis zaczął już po rozejściu
się pierwszego wydania otrzymy'
wać zewsząd listy i to w ilości .. _
kilkuset sztuk dziennie I Młododani czytelnicy zasypywali ulubionego autora wyrazami wdzięczności, radości, dziesiątkami py
tań ... Trzeba było na czas pewien
zainstalować specjalny urząd po
cztowy dla nieznanego dotąd poza najbliższym rodzinnym i zawodowym gronem autora.
IW ten sposób Amicis stał się
człowiekiem o światowej sławie.
Nigdy już po tym zresztą nie napisał książki. która mogłaby zostać porównana z "Sercem" czy
to pod względem rozgłosu, czy
pod względem artystycznej wartoś ci. Charakterystyczne, że w
ubiegłym stuleciu tylko epokowe dzieło Darwina ,,0 pochodzeniu człowieka" miało równe, jak
"Serce", powodzenie i poczytność. Z zupełnie innyeh zresztą
względów, no, i wśród znaczp.ie
starszych czytelników.
nęła

ści patriotyzm "Serca", nadając
temu patriotyzmowi naejonalistyczny pokost, t. zn. fałszując
myśl Amicis'a. Ten szlachetny pi
sarz daleki był bowiem odnacjo
nalizmu i imperializmu, tak znamiennych dla systemu, jaki dziś
w jego ojczyźnie panuje. Wprost
przeciwnie: "Serce" nasycone
jest nie tylko głębokim humanizmem, ale i humanitaryzmem.
Amicis podkreślał silnie bratersIwo wszystkich ludzi i narodów, braterstwo w wolności i
równości, podczas gdy regime
faszystowski potrafił dokonać
morderstwa na nieDodległej Abisynii, dzisiaj zaś zmierza wyraźnie do rozpętania hecy antysemickiej we Włoszech, wzorując
się na swym hitlerowskim "najwierniejszym" sojuszniku.
Jedna tylko książka może być
porównana z .. Sercem". To "Pinokio" C. Collodi'ego. Dziwnym
zbiegiem okoliczności autor jej
również był włochem - i podobnie, jak Amicis, ubogim dziennikarzem. I "Pinokio" został przetłumaczony na wszystkie waż-

Kalejdoskop
PSI WĘCH. Prawdziwą sensację
w świecie naukowym 'wywołał patEnt, który zgłosił pewic:n nowojprski proftlsor medycyny, nazwiskiem
Park·3r. Chljdzi o aparat, kUry mo·
że konctlntrować wszystkie 7:lpachy
z d()wolnym natężemem. Aparat ten
ma kształt maski gazowej, a osoba~
która ją zakłada na twarz, jest w
stanic poczuć nawet · minimalne zapachy, któr.ych nigdy by nie poczuła bez tej maski. Podobno aparll.t
tE n jest tak wrażliwy, że człowiek,
dzięki nj'3mu, uzyskuje węch psa

niejsze języki. A już zwłaszcza w
swej ojczyźnie "konkuruje" on
z powodzeniem z książką Amicis'a. Dzieje bowiem "Pinokia",
-drewnianej, awanturniczej kukły, którą eollodi poprowadził
przez morza i lądy, pakując odważnie w niebezpieczne matnie,
aby ją po tym wydobyć ue zło
wieczoną i lepszą, niż była pierwotnie - r - działają na psychikę
dzieci zwłaszcza w sposób ożyw
czy_ .
KRYMINALNY TYP. W semina"Serce" jest zresztą późniejszą
rium
kryminalistyki, które istnieje
od "Pinokia" książką - i napina uniwersytecie w Kansas··City,
saną dla starszych czytelników.
Co nie znaczy, aby do obu tych r rofesor pokazał studentom 75 fo ·
przedziwnych utworów nie mie· tografii i polecił wybrać z pośr<'d
li wracać niejednokrotnie ludzie llir.h typy kryminalne. 50 procent
dojrzali, poważni, starzy, nau- r-T7yszłym detektywów wybralo
kowcy "nawet". I to nie tylko hz wahania fotografię znanego J.
dla przeżycia raz jeszcze naj- E1gara Hoovera, naczelnika wawcześniejszych
bezinteresow- f'zyngtońskiego zwią.zku detekty·
nych wzrusz et!, lecz także dla u- wów.
pojeni::! się krystalicznym strumien !erll najszlachetniejszej uNAJWYtsZY tOLNIERZ. Dwuczucioy;:.J.:ci, która obu autorów dziestojednoletni syn wiesniaka. ze
włoskich w tak wysokim stop- w~i Wasknarva (Estonia), dostąpił
niu znar..~iol1owała.
w swym nowym garnizonie wielkieZygmunt Jarosz.
gc, zaszczytu: został uznany za najwyższego żołnierza warmii. Bate·
ria sławi się tym, że jest on tak
~ilny, że potrafi przetoczyć działo
na POZycję bez pomocy koni. Mini··
"Meraine de France" zamieścił SIENKIEWICZ, ale za· przekłady :-tE-Tstwo obiecało mu podwójną rainteresujący artykuł, poświęcony
dostawał grzecznościowe prezcIlty C'j~ żywnościową..
honorurium autorskim sławnych od poszczególnych wydawców, jak
pisarzy. O ile dawniej przeważnie jaldś postument za "QU0 Vadis" po
stawki były minimalne, to pod ko- włMku. Podczas pobytu w AmeryPOWóD DO ROZWODU. Pewien
niec ubiegłego wieku stale wzrasta- ce zaproponowa.no mu dolara od dwudziestoletni szkot z Edynburga
ly. I tak np. STENDHAL za wszy- wiersza i Sienkiewicz napisał jakąś wystąpił pr7.ed sądom z żądaniem
stkie swoje dzieła. w ciągu zycia nowelę w krótkich słowach dialo- ' rozwodu, gdyż jego' o dwa lata
'otrzymał 5760 fra.nków, co stanogowaną, zgarniając poważną summłodsza żona. nie dotrzymała swych
wiło około 260 franków rocznie.
kę. Początki później dobrze płat.
.. obietnic maJieńskich"; miała zaVICTOR HUGO otrzymywał 1 Iran nych ŻEROMSKIEGO,
ZAPOL- Trzr~stać p:llenia. Szkot otrzymał
Im od każdej sprzedanej książki, SKIEJ i REYMONTA były opla- lt,?wód . .
a spadkobiercy jego uzyskali okólo kane, najlepiej jednak wyszedł te'!
Nie jest to' SZKocki dowcip, al0
5 milionów franków od wydawców. ostatni, otrzymując nagrodę Nobla autentyczna wiadomość.
Niezwykła rozpiętość cen charak
w wysok,)ści około 250.000 zło
teryzujo FLAUBERTA, który sprze tych (tyleż dostal wcześniej SienCZECHY IMMUNIZOWANE. Pre
dał "Panią. Bovary" za 400 lran- kj(1wicz).
k~,w, a "Sala.mbo" za. 30.0000.
Obt'enie· pisarze zaraoiają różnie 2ydent Czechosłowacji, dr. Benesz,
W Polsce literatom nie powodzi- . - od niewielkich.. sum do grubych' oświadczył w- rozmowie z posłem
łd się dobrze. Nasi najwięksi, MWtysięcy - ale to jest tajemnicą za- . francuskim, Beagitte, że Czechosło
KIEWICZ i SLOWACKI, bardzo wodową.. z której możemy jedynie wacja; jako państwo demokratyczczęsto sami dokładali do wydawa- zdradzić: ze wielu poet~w dokłada ne, jest tak samo immunizowana.
nis swoich rx>ezji. W okresie roz- do swoich tomików, a wielu nowe- wobec bolszewizmu, jak \vobec fnwoju prasy literaci zaczęli nieco li,.tÓw i poswieściopisarzy Qtrzymu- fZyzmu.
lepiej zara.biać, chociaż stawki by- je od 25 złotych do 6000 za PO'"
Iy różne. Od 1 kopiejki do 50 za wieść.
PILKA Z RYBY. Na. wyorz ewiersz. Stosunkowo nieżle zarabiał
..... ~ach Nilu znana jest osobliwa zaI!IIJI--_!!!!I!!_!!!!!!!!!!!I!!!!!!."'I!II!!!IlI.l!liiiii_iiiii=a!!_glll!l'!~~t l.awka. Jest nią ryba, zwana fahak,
która po dorocznym wylewie Nilu
7najdywana jest w wielkich ilościach w · pozostałym szl:unie. Ryba
ta. ma niezwykle grubą skóre i po.
Iliada zdolność rozszerzania się·
Dzieci fł'llachów suszą. znalez'one
ryby, nadmuchują. je i używają zamiast piłek.
,.'

*
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Zarobki pisarzy dawniej a dziś

*

*

FATALNY START. Podczas regat w Falmouth (Anglia), strzał
srartc,wy ugodził w twarz kif'rownika spmtowego, Mi1p.sa. Niebez.
piecznie poraniony Miles został od·
wieziony do szpitala.

MęzCZYŹ~I -

*

*

DIETA
DLA LENIUCHÓW.
Francuscy lekarze opracowali wetę. przeznaczoną. dla os<'b, który'"
bmk energii. Zasadą 'tej diety jee
unikanie potraw, które tworzą. kwa
ey w organiżmie, ponieważ nowo('ześni uczeni w dziedzinie odżywiatua stwierdzili, że kwasy o~łabiają
energię. Za3ady zaś rozwijają. siłt~
i w krótkim czasie przekształcają
leniuchów w ludzi czynu.

Reprodukujemy zdjęcia, związane z pawilonem polskim na wystawie świato
wej w Paryżu. Przedstawiają one posągi, umie~zczone w honorowej rotundzie pawilonu polskiego. Posągów tych jest ogółem 7. Pierwsze zdjęcie przed
stawia posąg króla Władysława Jagiełły dłuta art. - rzeib. Belwa, zaś zdjęcie
drtlJilie pOią& Mikołaja Kopernik.a. dłuta arL - rzeźbiarza Dunikowlikie.ao. -

ZMIEŃCIE

U-

r·ą odzież mę:>ką.

*

LODBARD CHODZI PO DOMACH. Właściciele lombardu w Edynbur.g u skarżą. się na złe intere8y. Postanowili oni odwiedzać klientów w ich mieszkaniach, zabiera6
osobiście przedmioty zastawu i po
tym znów je odnosić. :Mają on nadzieję, że w ten sposób zdobędą wie
lu khent6w, którzy wstydzą się pokazać w lombardzie.

*

KRWAWY PORTRET MIKADA.
C~lła pr!l!!a japońska. poświęca wiele miejsca malarzowi Matsumoko.
który narualowal ' portret mikada
własną krwią.. Japończyk przez kilka tygodni zadawał sobie cięte r&ny, aby tylko' plan::rwany obraz wy
kończyć. Po tym jednak będąc
o kresu swoich sił - 7.muszony był
1Jdać się do kliniki. Cesarz udeko.
rował hohaterskiego malarza. wysokim odznaczeniem, a wiele pań
z towarzystwa .(>rzyshło mu kwia·
~

J

,.

*

ARTYŚCI NIE PLACĄ PODA':

KóW. Jak podają. z Waszyngtonu,
miniRterstwo skarbu ogłosiło listę
osób ze świata artystycznego, prze·
ciwko którym zostanie wkrótce
,vszC\zęte postępowanie egzekucyjne z powodu niepłacenin. podatków: Charlic Chaplin - 25.000 dolarćw, Charles Laughton - 100000
d0L Eddi.e ()antoT - 15.000 dol.,
znany skrzypek Fritz Kreisler 13U.000 dol., scenarzysta !'i (leI Co'
ward - 18.300 doL i inni. Czarna
liE'ta min. skarbu przy~porzV' z pewnością wiele kłopotów popularnym dłużnikom_

lulu i
Wyda.t'Zf:niem festiwalu muzycz.
nego w Zurichu, który 7akOllczyl
się dnia 20 b. m., było wystawienie
(·pery AIbana. Berga p. t. "Lulu".
Opera ta jest oparta na ksią.żce We
dekinda., znać na niej również
znaczny wpływ sensacyjnych obrazów filmowych.
Treść jej przedstawia się nastę
pująco: Młodą. tancerką Lulu zastaje
jej małżonek w ramionach malarza
i umiera z rozpaczy_ Lulu wychodzi
~a malarza, kUry z kolei zabija
fię. uowiedziawszy się, że Lulu ma
kochanka, który ją utrzymuje. Kochanek ten posiada. syna. który ko-

*

BRANIE! Związek lekarzy lonayń-'
ski ch wydał odezwę do mężczyzn.
w kt6rej wzywa ich, aby nareszcie
w:vrzekli się tradycyjnego ulJioru•
który jest bardzo szkodliwy dla
zdrowia Lekarze wskazują, że odzież mp.ska absoltttnie zamyka do~tęp powietrzrL do ciała. że skóra
nie może oddy chać, co powodUje
liczne choroby. Nawet działanie
l'portu na zdrowie jest niwelowane
przez niepraktyczną i niohygienicz-

*
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Arcydzieło Amicis'a jest sui
generis unikatem, jeśli chodzi o
konstrukcję. Nie jest to pamiętnik - we właściwym tego słowa
znaczeniu. Nie jest to również
powieść . A przy tym w tok głów
nego opowiadania wplątał tu autor słynne "opowiadania miesięczne nauczyciela", stanowią
r;e zamknięte w sobie całości. Ukazywały S!t< one niejednokrotnie w odrębnych wydaniach. I
po polsku wyszło ich kilka n~
kładem "Biblioteczki młodzieży
szkolnej". Stanowią one może
najpiękniejsze bo mówiące
o bohaterstwie młodych - frag
menty "Serca".
Interesujący
jest stosunek
lWłoch faszystowskich do arcydzieła Amids'a. Regime Musso liniego nie może ustosunkować
się negatywnie
do książki nazbyt od dwuch pokoleń w Italii
popularnej. Przy wszystkich okazjach podkreślaja więc faszy- _

GENERAL DWóCH tOLNIE·
RZY. Na Haiti zmarł niedawno g &m·ral Juan Alvaxez, urod1.ony mekE- ykańczyk, który przed laty stal
Hię słurmy w całym świecie, gdy
władze chciały stwierdzić, jaką arndą dowodzi generał AIvarcz. Oka..
z:1ło się. że generał posiada tylko
dwóeh żołnierzy, a tytuł otrzymał
za wi('lldc zasługi kupieckie. Mimo
toj .. malej" armii, generał do śmie1."
ci cieszył się wszelkimi honorami,
które przysługują "prawdziwym"
~enerałem.
.
.

irupów
w Lulu i w końcu Lulu zajego ojca. Następuje teraz
wspaniała trawestacja symfoniczna
prllCel!U, aresztowania Lulu i ucieczki jej ze szpitala. Koniec Lulu
jest nad wyraz żałosny - zostaje
prostytutką., którą zabija pijany
ella
bija

się

przechodzień.

Na premier le tej opery byli krytycy muzyczni nieomal eałej Europy i St. Zjednoczonych, wyraża
jąc się z zachwytem o tej niezwyklej operze, która podobno będzie
wystawiona rówl1ie~ .Llo(lcla.s wy- '
stawy paryskle~

-
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Amer a czele imJ)onuiacego
I króllamislrajk
__ "rzedsleB;

rsłwa··

- HaIło, czy to "Bergoff Ser,-ice?
- Czego pan sobie zy~zy~
14daci~ za ni~puszczenie
do strtl.jkll w mojej 'fabryce?
- Łączę pafla. z pan.em Bergo! 'C-'m.
- Hru.lo, tu A. B. C. Compauy.
;Uoi robotnicy w liczbie tysiąca lu·
dzi chcą. strajkować.
pan Y-ą.da
'~a ni~dopllszczenie do tego?
- Pięćdziesiąt tysięcy dolarć·w.
Ręczę za, skutek.
- Zgadzam się.
Fabrykant, czy generalny dyrel~
tor trustu, lub szef domu tJowarowego, odkłada słuchawkę. Mnóst~\)
Hezb krl!zy ruu w głowie ,która od
Itrzech dni nie sa.wała spoczynku.
J cśli zgodzi się na podwyikę plac
-- 50 centów dziennie, obcil1iy
[T7.edsiębiorstwo
rocznym wyda tIdem w sumie 130.()()o dolarów, co
uniemożliwi konkurencję z innymi
firmami. Strajk ma. jednak cr.a.sami
krwawy prJWieg, czego pra",t1'fiąłi;y

- ne

ne

wi,!zeK "zawedowi lamistrajkowie"
l;od ochroną prawa.
Bergoff prawie zawsze zadawaJa
swoich klientów. Armia jeg.) składa
f:!ię
z szpiegóv, .,specjalistćw" i
:.zbrojnych". Cały IIlel'eg "kapit~
nó rr" i ,.tlOruc.mikć.w" otrzymuje
miesięc!lDe Jłobory ~awet w c7.asie,
gdy "interes" idzie gt:rzej. Na. teldóniczny rozkaz szefa. "oficerowie", rekrutujący się przeważllie z
gangsterów, zwołują "pracownik(Ow". Większość łamistrajków, to
b€'zrobotni, przestępcy, szulerzy i
-szoferzy taksówek. Kto wsfępu
je ns. "słutbę", podpieuje '\lmow~\
~;walniającą Bel'goff:l. z wszelkiej
odpowiedzialności na "·ypa.d6k, gdy
by ła.mistł'a.jk odnićsł "jakąkolwiek

~ol;ie .

Bel'goff otrzymał za o!!iem uni
.. pracy" 25.000 dohr<.w.
Król łltmist1'3jków stoi na czele
[.l'zedi:iębiorstwil, n!). istlli('ni~ kMn:g'o nh~ zgodziłby się żaden kraj,
oprócz Ameryki. Wf<zędzie o('hro·
na tramwajów, kolei i poczty pod['zas strajku należy do policji. ,Jetly!'ie w Ameryco pał nią ten obo-

ka.ń robotniklw,
zamierzająeycll
stcajkować, i nama.wiają ieh fon,y
do sprzeciwu, ostrzegając przed fa·
I talnymi

skutkami porzucenia pracy. C~asami na.padają na. na.jba.rd7.iej radykalnych
przywódców
strajku i biją. ich do utraty przy tom
noŚei. Gwiazda Bergoł1a 2daje się
ot.atnio blednąć. NIedawno aresztowano 150 jego "tołnierzy", usiłują
cych przeszkodzić strajkowi kole ·
jow('mu w :Milwaukee. W Ameryce
coraz bardziej potęguje się świad<.'
mość,
walki robotnicze stanowią
f.it'wien rodza.j ana.rchii, jaką. pań
stwo Ohllwiązane jest tłumić ze
względu na spokój i porzą.dak, bez
których nie da się pomyśleć rozwój gospodarczy.

ze

osobiście

Bergoff

nie wier~ "

spokojniejszą przyszłość. Jest przekonany, ze zawsze będą. istnieć
!'trajki i łamistrajki. Wiarę swą. opiera. na fakcie, że pl'awa a.merykańskie pozwalają każdemu obywatelowi s:mk&ć pracy, gdzie i kiedy

ehce.
Rozumie się, że "eterwony 'demon" i pokrewni mu "przedsiębior
cy" stanowią naj smutniejszą. i najhardziej ponurą stronę ameryk:l.ll~kiego gospodarczego życia i było
by ba.rdzo pożądanym, aby prawo
rolożyło w jakikolwiek sposób kres
tym niepociesza.iącym stosm.kom
gOi'podarczego "dzikiego Zachoilu"
Henry Wre-ath

ił
NiewrUet1lll1 DOIIrslowd • dziedzinie nadawania nazwisk i imion

Bergoff musi pomlc. Be-rgoff, KM

aie trzeba. ~illć pod uwagę, te DlUsi opłae&ć sowicie kilka tysięey łu
dzi pnez esas trwania stra.jku: sam
zaś narat& się na. katdym kroku Da
utra.tę iyoia, naleiy bowiem do ludzi, Dajbaddej mien&widsony~b
w StaoadL
......
W Ameryc& istnieje 55 tifur <hltektyw6w, kł6re. zajmują się "lam ..
niem strajk6w". Bergoff jest jednak ,~tlem" tej ,.specjaliza.cji".
Wśród tych pneciwatr&jkowyeh inf;tytueji wyróinia~ się Sherma.lI.
Corporation, Pikertona Na.tion.aI
Detective Agency, posiadaj~a filie
w ka.tdym wiQklsym mieśee, Interna tiow Detecti.ve Ageney Williama Burna. s 32 oddziałami, Railway.
Audi&nd Inapeetion Company istI,i€je jni od 25 1M t "pracuje" głów.
nie s pom~ łAwiąeyeh bomli,
mająt\ na. ulugi ealą armię ezpiegc';w, którzy śledzą i donoszą o każ
dym groi~ym strajku.
Pearl Bergoff - "czffwony de)(lon", jak go nazywają. - jest nif;ki O !'Lerokil3j twarzy i rudych wło
mea Wyraża się krótko i wulgar'
dc. Ma. ~ la.ta.. Poprzednio był detrkt,YW8lll. Przyznaje otwarcie, t~
r racuje nie 'Z politycznych łub mo·
i:alnych pobuiłel', lecz jedynie dIn
pif.niędzy, a Be-l'g·()ff Service jest
intratnym przedsiębiorstwem.
Krlł łamistr3jków nie dop\1· cil
w dągn ()stat[ich 20 bt do 171
wielkich strajków, ltnika.ją,c, o ile
możności, rozle.wll krwi, cp!ego nie
mcźna powied~leć up. o strajku wę
"'(owym w Środkowej
Ameryce,
b
_
.,tłumionym przez wOjsko kosztem
wielu za.hitych. Pomimo to statystyka "pracy" Bergoffa jest ponura. W ostatnich 9 wielkich strajkach pudło 20 strajkują~ych i 10
łfl 'llistrajków. W roku 1934 liczba
ofiar d<lsi~a. 42, a w r()ku 1935
-13.
])0 stałych klient<'Jw Bergolfa nalożą twarzystw~ kolejowe, kopalnie
l przedsiębiorsava (>rzewozowe. W
\ oku lt'07 uciekł bię do jego pomocy zartąd owego Jorku podczas
strajku 2000 szoferów, wywożących
~mieci. Bergoff sprowadził n:\, ich
miejsce 2000 murzynów. którzy ze
wzg-lędlt na. be'~pieczetistwo sypiali
r.a parowcu, knr"'.ljącym po Hud-

wynosi od 10 doladzi-3nnie. Klient pokrywa. ten
wydatek w dwójnasób.
Od kilku lat Bergoff szuka nowych "mt~tod" praoy, aby szybko
dochodzić do pomyślnych wyników. Technika. jego jest jedyną Vi
swoim rodzaju.
- Przede wszystkim - rozumuje - nie należy dopuścić do wybuchu strajku. Z tego względu konieczne jest trzymanie ludzi, którzy
w wypadku grożącego w jakimś
przedsiębiorstwie strajku, mają glo
SOWI\Ć pr7.eciwko niemu. Bergoff
założył własną instytucję, któr~ na
zwał Strike Prevention Servłce pn.eciw stajkowi. Wysłailey jego
stArają. Bię ur.yskać wstęp d<> mies,;

~

uniknął·

rv od 27 la.t 111OOmoiliwial kaidv
strajk. z pomocą. wej annii robot!tików i własnych prn.eowników.
Nie jest tani, to prawda.. 50.000 de:
laróW stanowi pokainy ka.pitał _ ..

szltodę". Pła.ea.

TĆW

WKrotee pO urod~eniu cdowieK
otrzymuje jedno imię, albo tet kil-

Ka, aby mozna go było ooróinic od
jego bliinieh.
~ód nie~liczonych

na.ozwisk anajpopularniejszym
tiodaj jest Smith i liczne jego odmia.ny, jak Smit, Sohmit i t. d.
P~wien
ameryka.nin IWIwiskiem
Smith poAwięeił wiele ll\t j jesze~e
~ej pieniędzy na obliczenia) wie..
lu jest !l& 6włeeie ludzi o tym S8.mym. nameku. I dosr.edł do zdumiewającego rezultatu. Twierdzi
mianowicie, 2e nazwiska Smith uty"a. puenło 18.000.000 ludd.
~ łatwo jest tych wszystltich
Smithów rozrótnić. At)y wykl1lcsyć
rMmaite pomyłki na.zwał pewien
JMryka.ńskich

troskliwy ojeiec syna swego: Wilie
5f8..Smith. Obdarzony tak niezwy.
kłym imieniem Mr. Smith jeGt dyrektorem szkoły w CHnch COlmty
w

Georgii, U. S. A.
Ro~r;ice

innego potOlDl{:a. wielkiej
rodziny Smithów, ,]t'()dzonego w
Linc()ln (Nehr3.8ka.), rbwniet chcą,c
uniknąć pomyłki, nadali mu imiona: Alfa Omega.
Godnym um.gi jest równiM; sposób, w jaki rozmaicI ludzie piozą
8\'fe- naz wlaka.
Mr. FrAncis Sta.nliope Pitt-Thylor napnyklad nie I1tywa do poł:}
clenia swego nazwiska. kreski, tylko znaK "r6WIl3. się", gdyt uwata,
ze kre.!kl'L

OlnacU ~clwie

m1oos.

Inny znów, cheąe dokuczyć nrzęd-

nUiowi, nadał swemu synowi imiona: Chusan, Rlihaithain Maher=
Shalal=Ohsh Baz Dodo Ma1n,ymilia.n. M13tliwe, że ojoioc dziecka
był ('prócz tego 1; pochodzenia
f;zkotem, który chciaJ. za normalną
opłatą jak na.jbardziej WykONY@tac
urząd stanu cywilnego.
C't:ęsto bard w w imiona.cp.
zwierciadła się nastrój rolizicóvt
przy narodzinach dziecka. R()dzina
Roy Powens w Rook łt1\pids w Juwa nadała swemu jedenastemu
dziecku imię: Finis, a. Ale,x Moores
w Popia.r Bluff nazwał awą. dziewi~tą f: kolei "poeioobf':
No
(nie!).
W Deł.roit pewien roootnł1t faDryki samochodów ma syna imie-

ou-

-Ii n
6erłł€zka zł

•

I
fa od pora
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Ameryka. jest kra.jem klubów i wszyscy członkowie klubu i uczestniczą przy oryginalnej
loterii:'
Irzeszeń. W zimnej Kanadzie, czy
:~\Vitki
!l8plerll
z
ich
nazwisk.'llni
zo
w StanACh Zjednoczonych, w środ
stają
wrzucone
tlo
kola
3zczębcia
i
Kowej, ~zy południowej Ameryce,
wśród
ogromneg()
napi~ci:J.
jeden
kaide na.jmniejs"e miasteczko, w
którym br k często straży ognio- z uich z kl'ł:\ wychodzi. Ten, do
w'ej, ma. kilks,naście klubów pod kogo się u~mieehnęła fortuna, w
najbardziej fantastycznymi w~zwa pl'zed~gu 24 godzin prowadzi życie
Itiami. Powstają Ime na każdym mili<JUera. na. rachunek klubu. W
kroku, jak grzybJ' po (l~:'l~czu. Czę tym Ccllł sprowadza. się do wytwor
sto są to pożytecv.ne i godne na':'ła nego apartamentu w najluksusowdowania idstytucje, CZ-its~m są iśde sZyll1 hotelu Chicago, otrzymuje
nnjdroższe posiłki i na.jlepsze wina.
llO amerykańsku orygi:lalne.
to
:,Dernier cri" Ameryki LUKSUSOWE AUTO I AEROklub ,,24-god.zinnego milioner3o".
PLAN.
Powstanie swoje klub teu zaW.pa.nidy Rolls-Royce, xtywiwdhię('za. filantropijnemu kapryso~ci~ :t szoferem i boyem, oczekuje
wi pewnego mieszhńca Chicago,
prv.ez pełn\ dollę na rozk3ozy chwiktóry ufundował go dla tych swo·
lowego milionera. Jesli ma. ochotę
ich ziomków, którym nie jest sądzo
odwiedzić przyjacićł, zamieszka.łyeh
ne korzystać w ~łlu z dćbr doczes
o tysiące kilometrów od Chicago,
nych. J. doym z głównyc11 watun!I\& uo swej dy<'!pozycji mały aeroJ,ów przyjęciit jest wykazanie się
pla.n. Gdy chce odbyć pr1.ejaMżkę
dochodem mni~j więc·~j 50 dolarów
na morzu, czy rzece - oozekuje go
llIicE-ięcznie, co n!l. stosunki meryelegancki jaeht pryWatny.
katlskie jest bardzo skromne. Człon
Aby nie wstydził się w towMzykowie płacą. stałą. składkę, jednak
«wie pięknyoh kobiet) które staDonie celem zasilenia klM1Y klubowej,
wią. świtę Ugod1linn~ milionera.,
gdyż c tym myśli 7.8.łoiyciel klut)u,
swego zni~ezonego, wyssa.rulego
lecz jedynie celem ograniczenia.
ubra.nia., w hotelu ~zekujlł go !'Milości członkljw_ Ten punkt statutu
~y
wytwornej
garoeroby. We
klubowego .idst również znamienny
wszystkich teatrach ma na witel'Ór
dla stosunków amerykllt\s'k1cYl_
zarezerwow&n~ lożę do swej dyspozycji. We 'wszystkich loblaeh je5ł
t.0 TYDZISŃ ,;WtELKl LOS"_
W każdy piątek zbierają się traktowany, jako oonorowy goŚĆ.

OKRUTNY PARAGRAF.
Pieniędzy ma. do dyspollycp tyle,
że

rodzina, skła1&ją.ea. się 11 trsecll
osób, mogłaby żyć za nie cały rok'.
Cty chce, ozy nie ebne, musi;e
wszystkie do ostatniego dolara wydać przez tych 24 godzin. Ani ()9.ta nie wolno mu uchować. Oto naj
okrutniajszy pa.r3@.'a.f regul&minu
(·l'ygins.l.llego klubu.
Z ja.kich sfer rekrutują się Czł()l~·
kowie tego klubu? Ludzie, którym
kiedyś wiodło się dobrze i kt'~ny
tęsknią do tego, l'Lby jeszc2e boda.j
przez jeden dzie{1 panowac nad pie
niądtem, Zapoln.a.ni liter3.Ci i mUlly·
cy, niedoszli wyna.lazcy, mętczyini
i kobi..:lty, których nadzieje !Zostały
okrutn;e rozbite w Hollywood: i tacy, kUny wiel'tlł w swoją. r>rzyszłą

filmow,"

Czekają. onł weży·

scy cierp'Uwie, at t: łlM1ki ka.prysn
Fortuny pnyns.jmniej Vi" eią.gu. 2,1
godzin będą tyli i elUli się, Ja.lt milionerzy. Czeks.ją., aby wre~!~ie e~Q
ciat na. oowllę spełniły ię m3ne·
tńa ich bezaeoJl1eh nocy...
:Ale 24 god2iny mijają .,Ntt) i
nUl.\jntrs wesorajsf.y milioneT, ltt6ty miał wasystko, o elym manył i
~go
~lm, do

go

pragnął,

swego

j<~ord.

W Los AngelM

t,rzę i·.:lnia ~~idmi urodziła
pAllstWll F. P. Dickel'son córeczka, ktorą nazwano Eal'thquak'e
(tnę"ienie ziemi). Syn w rodzinie
Meow (czytaj ,,'Miau") nazywa się
Kot.
Nazwiskt bywają. krótkie i dbł(Ie. Najkrót.sLa chyba posiada ]b.
Stuart X z Kalifornii. pa,n Fu Te S,
student-chińc~yk w Cornell rów·
niet nie może się skarżyć nil. aJu- •
goŚĆ sv/ego na.zwiska..
Ta.k BaI1IIO

POdCZ33
się

p-zewodniczący s~u

okręg~

w Szanghaju, sędzia Ng.

.~

_
~
apa.ch Filipińskioh. Mieszka. ....
dziewczyna imieniem.: Palma.risterisl~imaluzm1nda.nicia. Fernalldo! li'a
st042p~ 0(1 do wielkośei, to na.zwis&
pula. Glultos Pa.ppa.theodorokomoUDdoronioolueopaulos li: Pont1~
S!:e nazwisk... spotykamy

(Michigan).
Vi Lflndynie znana je8t

do p6t••,

karierę

niem Hemy

b1ldd $lę, jak ze
8Yl'e~~

ood:zHmne-

łyet...

lr. G_

WełUseh.

paunł

P6pper ~ teg<>, ~ posiada. tyle
.Itlion, ile a.lfabet liter. Jej imiona
hntnią: Ann Bertha Cerilia. Diana
Emily Fanny Gertruda Hypatia
Inez Jane Kaw Latlsa -:lIa11<1 Nora
Ophelia Puinee Rebecea ::::wrkey
Teresa Ulysees Venus '\Yinifred Xc
n('opho~l Yetta. Zenus.
Pisownia nazwiska sprawia cz~
st·o duie trudności. Nieda "'no sąd
w Chicago, chcą.c zadośćuczynić
,
w.!lzelkim ustawom prawnym, ,;tn1lszony był spol7.ą.dzić akt w sprawie
K6telmes -Keria-Kopolllos, albo Iterikas Keriakopoulos, 3olbo Kereaka.e
Kiriakopoulos, albo Kl'rikas K.t1io
kopottlos , all)o I(ereskas Kerekopo
10\IS.

Ludy a?:iatyckie uważiJą, że Jl1tł.
zwillko jest czymś tak osobistym,
ł.e nikt inny nie ma prawa. u~ywa~
uia tego samego nazwiska. Dzicy
c~ęsto utywają. przydomk~w. Nk
nadają. fadnych imion mym dzie·
ciom w ohawie przed złymi rincllami i przekleósŁw:)..mi 111d7i Bardzo
często nazywają chłopca: brud. albo brzydki, w :ladziei, że zły
tl'll.(lh nie połakomi się na ta·ki"
CłliecKo.

Wielu ludzi wierzy, że .,nomea
est omen". Przeciwstawia się temu
jednak coraz częściej spot.ykana
zmiana na%wiska. Cick::twym eksperymentem byłoby stwierdzenie, czy
wraz ~e tmianą nazwiska uległo
również zmi.anie całe ~ycie danego
osobnika.
O. F. Spahłing.
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L S'C II:

1. Dostojny gość w mundurze szefa honorowego 57 pułku piechoty. - 2. Król w towarzystwie ks. Michała i Marszałka Rydza - Smigłego. - 3. Zwiedzanie terenów centralnego instytutu wychowania fizycznego w stolicy. - 4. Moment z balu w salonach min. spr. zagr.: Król w. rozmowie z p. Marią Mościcką, na prawo Prezydent Rzplilej i Marsz. Smigly - Rydz, na lewo ks. Michał
i minister Antonescll. - 5. Dekorowanie przez króla sztandaru 57 p. p. orderem "Michała \Valecznego". - 6. Fragment z obiadu, wydanego przez min. Becka w salonach pałacu Bruehlowskiego : I(ról w rozmowie z małżonką ministra spraw zagranicznych. - 7. Król w rozmowie z Prezydentem Rzplitej podczas pr:r;yjęcia na Zamku. - 8. Król składa podpis w księdze pamiąt
kowej VI Belwederze. -- 9. Min. Beck przedstawia gościowi tablice genealogiczne, wywodzące pokrewieństwo króla z polskimi rodami królewskimi. - 10. Rzut oka na Pałac Lazienkowski,
yr którym mieszkał w stolicy król Karol. - 11. Fragment z inscenizacji w Lazienkach: tratwa z flisakami przepływa między sceną a lożą królewską·

...-ewJa..-

,paP'Nali

fłzad chciał przez operełlte zapomnieć
kompozytora i spotkał
z nim wreszcie w małej mieścinie, ginącym z głodu, Offen·
bach zaopiekował się biedakiem
a Zimmer podarował mu walca,
którego początek pamiętał z lat
dziecil)nych. .walc ten sŁał się
dla niego jakby źródłem liryki.
,W pierwszym swoim walcu
"Rebeka" skorzystał z religijrzeczywistości.
nych żydowskich motywów. Stał
Krakauer nie wdaje się w o~ się odrazu sławnym, ulubieńcem
cenę
twórczości
Offenbacha, salonów. W roku 1839 wystąpił
lecz wiąże ściśle z życiem bulwa z pie.rwszym publicznym konru, który uW2ża za wytwór roz- certem. Opuścił później na dłu
go Paryż, otrzymawszy wiadobawione.i epoki Napoleona III.
Nie szuka w nim cech, odzie- mość o choI'c>bie matki. Po podziczonych w spadku po minio- wrocie rozpoczął starania o unych wiekach, chociaż nuty gruntowanie swojej artystycznej
"offenbachiady" można odszu- kariery. Lecz pomimo oryginalkać w kupletach z 16 i 17 wieku.
Nie podkreśla chwilowych przy- Rene Dut=our
czyn ogólnej żądzy uciech, zapomina o wrodzonej skłonności pa
ryżanina do żartu i dlatego malowany przez niego obraz rozbawionego Drugiego Cesarstwa posiada ponure barwy. OffenbaDziś nie wie nikt, że istniał jakiś
chowska wesołość wygląda na
HflreL A jednak człowiek ten ode"uśmiech wisielca" wśród skagrał dużą rolę w dziejach fracuskie
zanego na zagładę społeczeń
·... 0 teatru w 19 wieku, będąc w tej
stWłl.
aziedzinie jednym z największyeh
"Rodowód Offenbacha ginie oryginałlw.
w mroku ghetf.a". Dziadek jego
Dzieje Francji zna.ją go poza tym
Juda Eberst mieszkał w Offen- jako małżonka panny George, wieIhachu nad Menem. Posiadał pięk ld€'j tragiczki i koeha.nki PierwpzeIly głos i udzielał lekcji mUT.yki. go Konsula.
Na tej drodze zawarł znajomość
Nie długo wprawdzie trwą,ła ta
~ Rot8zyldaml, mieszkającymi w
miło!na idylla.' Napoleona, n&~y\Va.-·
sąsiednim Frankfurcie. Syn je- ją('ego piękną. artystkę "chere Gego, Izaak, był wędrownym in-- V}·gilla". Gdy korsyka.nin ZAsiadł na. ..
trolłgatOl'em,
znawcą
żydow
tronie, rozstał :się z koehanką w
skiej muzyki. IW roku 1802 o- dość brutalny sposób. Lecz piękna
siadł w DeuŁz, gdzie nazwano go
;,Geol'gina" pozostała wierną paIzaakiem z Offenbacllu. Stąd po- mięci kocł1anego . człowieka. Nie
chodzi jego nowe nazwisko. Za- f;rzesz-kodziło jej to jednak stać fjię
mieszkał następnie w . Kolonii, pćżniej metresą. władcy Rosji, Alegdzie 19 czel'wca 1819 roku uro- k~nndra. Była tak zaciekłą bonadził mu się drugi syn, Jak.ó b, ja- {lartystką, że po Stu Dniach zor,Lala
ko siódme dziecko. Jakób zaczął' wygnana z Francji przez rząd bur·
grać, mając lat sześć, w ósmym
l,ollski. ZamitlszI>;ała. . w J3rukseli,
roku życia zaczął komponowae gIdzie w roku 1818 poznała Harepieśni i nauczył się grać na wio ·
la. Hareł nie był miłośnikiem tea tru
lonczeli. Liczba dzieci Izaaka u- i urodzenia. Podczas Stu Dni był
r.refektem i nie cieszył się wzgl~
rosła do dziesięciu. Wobec panudarni ludności z powo'du surowego
jącego w domu niedostatku Jakób z bratem Juliuszem i sio- postę~owanl:t. Ci sami żandarmi,
strą IzabelIą zarobkowali, gra- którzy drżo:lli przed nim, aresztowa.iąc I śpicwając po kawiarniach, li go po bitwie pod WaterIoo .
Z trud,~m lmilUU!ł stryczka, zaOjciec pokładał w Jakóbie wielIde nadzieje, kształcił. go w grze mienionego na 10 lat wygnania. W
na wiolonczeli i wysłał wkońcu Brukseli wydawa,ł mały dzi61mik
z bratem do naryskiego konser- ,Nain jaune" - żólty karzeł, IV
watorium. Juliusz zniknął w cie- którym drukował zjadliwe pamfle·
ty na Burbonów. Była kochanka
niu sławy brata.
1'a!1ol'>olla umożliwiła IUIl P,)Wl ćL
Podczas studiów w konserwa- tlI) Francji. Odwdzięczył się, 'l06ta·
torium obaj bracia grali w or- jąc jej irttpr.:sn:riem Poświęcił if!'
kiestrze opery komicznej. W olnc odtąd calk'rwicie sprawom teatru i
chwile Jakób spędzał na bulwa· w l'oku 182:) zostal dyrektorcm
rze. Gdy grano "Żydówkę" Hnle- Ollcoll'J. $więcili tu tryumfy G~or.
vy'ego, zawarł znajomość ze słyn ge i Frederic Lemaitre. Były to
nym wówczas kompozylorem t'zasy świetno' ci Harel~t. Zamiesztej opery.
kał z Goorge i dwoma małymi braOffenbaeb lubił wesołość i hlllkami.
Harcl ;.: nh'wytJ:nmaczOl go bli·
tuch laUcy, bulanki złoteJ mło
id pow(oQU pragną.ł przez całe ży
dzieży i balt' publiczne. Te jego
upodobania stworzyły tło przy- l'ie poshd.1.ć świnię na wyłącznll
swoją własność i wytreso~ać ją. na
')złej offenbachowskiej op.eretki.
Nie wychodziły mu z pami~ci fC'dobieństwo psa.
Pewnego dnia otrzymał od Alek·
płer\\sze takty walca Zimmcl'a,
sandm
Dumasa i George w podarktóre nuciły mu nad kołyską
ku
tłusteg.o
prosiaka, któremn wIo·
Imatka i siostry. D1.ugo szukał
S. !<;:rakauer w dziele swoim
"Jacques Offenbach c _. le secret
du Second Empire" czyni biogra
fię kompozytora odbiciem "biografii ówczesnego' społeczeń·
sLwa", a stworzone.t przez niego
operetce nadaje charakter "soejalnego obstalunku" sfer rzą ·
dzących, które w szale uciech
Pl·agnęły zapomnieć
o groźnej

później
się

o

groźne; rzecz"wistości

zalet towarzyskich i zdol- nej spełzły na niczym. Gdy rozz koniunktu- poezęły się niepokoje rewolucyjry, nie udawało mu się przez dlu ne, Offenbach opuścił Franję, do
gi czas.
kąd wrócił w roku 1849. YV. na~ owym cUlSie rozpoczął się stępnym ro'Jm został dyrygenrozkwit dzienni}larstwa, w któ- tem orkiestry w komedii francurym uczestniczyły najwybitńiej skiej. ;Wtedy skomponował piosze talenty literackie_ Zycie ar- senkę, którą śpiewa Fortunio w
tystyczne i literackie przeniosło "Chandelier" Musset'a. Piosenkę
się na bulwar, do jego kawiarń tę nucił cały Paryż. Był to pierw
i restauracji.
szy prawdziwy sukces Offenbacha.
Od tej chwili rosła jego sła
;W roku 1843 Offenba'eIł wy.
stąpił z koncertem, złożonym. z wa. (Wstąpienie na tron Napoleowłasnych utworów. YV. owym
na
III przypadło na czas najwyż
czasie poznał HERMINĘ MITSCHEL i poślubił ją. Żona słała szego rozkwitu "offenbachiady".
się jego moralną podporą w Na wystawie w roku 1855 poOffenbachowi otwociężkich chwilach, jakie później zwolono
nastąpiły,
Starania o przyjęcie rzyć teatrzyk, który nazwał Buff
jego utworów do opery komicz> Parisien. Na jego 's cence mógł
ności,

nościkorzystania

Har~1 kotbalświnit;
Biedna George - ulubienica dwucb cesarz,
żyli

na.

łeb koronę, okręcili

nogi i

(:gon wstążkami i do boku przywią
zali bukiet róż. Radbsnym okrzykiem powitał HareI s.pełnienie
swyc~ marzeń. Obsypał świnię po·
całunkami i posadził przy !obie
1:odczas obiadu. Prosiak nit czuł
3iQ widocznie dol)rze w nowej roli,
gdyż kwiczał i chrząkał bez przerwy, usiłując zeskoczyć z krze~ła.
Przywiązano go szalem George.
Zaczęła się oryginalna "idylla",
lIarel robił wra.żenie człowieka,
pozbawioneg~ rozsądku. Pchał w
świnię naj delikatniejsze przysmaki,
podścielał jej najkosztowniejeze Sl1knie George, co powodowało burzliwa sc:my.
O tej "świńskiej idylli" opowiadano sobie na.stępującą. hi$toryjkę:
Pewnego dnilt podczas próby
,Krystyny" rzekł Harel do DuJn:\~a:

Nic może pan sobie wyotirajak ja kocham moją SWIDlę,
tak mi przypadła do serca, że syr.iam z nią.
- Sl;otk,llem ją właśnie - rzekł
Dumas - opowhdała mi to gamo
l swych uczuciach dla pana.
-

ZlC,

6roszowa rewolucja
:Mało kt·) wie, że przed stu pra-'
wie laty wy},ltchła w Anglii rewolucja, bardzo ('il'kawa, lec1- bel rezlelVl'. krwi, zwaJJa "groszQwą".
John Hu:ne, mało ,;na.Lly przed
tym Członek izby gmin, wymógł ".
roku 1836 wyda:Jie prawa () I·idu
mOlll't CZLC,l ulJCI\F.owych, zwanych
,;groslerrl" .
Stwierdzono jcdn<tk wkr,)t~e, że
TIIOJlcty te znikały z obiegu natJ'ch.
miast po wypuszczenill ich. Okaza·
ł(. się. że zbierali je dorożkarze z
nastf,pującego powodu:
W Londynie dorożka.rze mif'li pohicrać po czt.ery pensy za kurs.
Wobec braku monet tej wartOŚCI,
płacono monetą szedciopeneową i
rzadko kto żądał ~ydania reszty.
Nie chcąc siQ wyrzec korzystne,j
nadpłaty, rlorożkarze
pusta.Dowili
nie puszczać w obieg otrzymanych
,.:!roszy", zmll~zają() w ten sposób
publiczność do płacenia sześciu pen
~ów_ Ten oryginalny sp~1eeiw mistr1ÓW bata nazwano "grl'szową re-

wolucją".
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świnia

uprzykrzyła się

w kODCU
George do t~go StOfnIll, ze postanowila. ją zabić. Harei wrócił do
domu w ch wili, gdy wydała pod
Doźem ostatni kwik.
- C(lście uczynili mOJeJ pie·
szczoszce? - zawołał wzburzony.
Z wielką. ostrożnością powiado.
miła go Georgo o losie posiaka.
Harcl padł z płaczem na krzesło
j wyrzekł klasyczne słowa:
Czy kazałaś przynajmniej
rzEźnikowi włożyć dużo cebuli do
ki<,łblls. 'PrzecieZ wie's!:, jak lubię
cebulę·

Interesy Harel'}, szły coraz goOt'jął Uterownictwo teatru de
la. Porte Saint-Martin, co zrujnowało gq ostatecznie.
. Głównym jego zajęciem stało się
od tego czasu poJo,anie na zamoż··
uych '~'spólniktw, aby podźwignąć
upada,jący teatr.
Gdy złowił jakąś grubszą. rybę,
l1if; wypuszc~ał jej z rą.k, dopóki
nie wyłu~lził ost.atnlego franka.
Gdy pewnego razu odprowacb:ał z
najwiękazą. uprzejmością takiego
"oskuban'3go" wspólnika do drzwi,.
obE>cny przy tym Lemeitre szepnąt
mu do ucha:
- C.) czynisz? Pozwalasz mu o.
dejść? Przecież ma jeszcze przy 50He zegarek!
Po smlerci Ha.rela sytuacjlt
George, kobiety, kochanej przez
dwóch ce33.rzy, poczęło stawa.c się
również coraz ttagiczniejsze. Nie
mogla i nie chciała rozłączyć "iQ z
tE'atr€'m. Straciła dawną urodę. Nat1
nli€'rna tusza wywoływała. śmiech
i uszcqpliwe uwagi publiczności
małych prowincjonalnych tE'atrzy
ków, w kttrych występował9, od
r('1ku 1853. Gdy wstąpił na tron Napoleon lU, nadzieja. lepl'zogo losu
tozjaśniła na chwilę smutne życic
tyłej gwiazdy.
Podczas wystawy w 1855 roku
llbit'gala się o miejsce dozorczyni
~zatlli. Powierzono je już jednak
komu innemu. Nie chcąc zaś zanadto "pkr~wdzić" "Georginy" wielkiego Napoleona, powierzono jej
wspanłałomyślnie - nadzór nad u-

rzej.

etęp:unł.

oddać. się umiłow~j

pracy. WILLMESSAN, założyciel tygodnika "Figaro", który stał się wkrótce codziennym pismem. Współpra
cownikiem Offenbacha został
młody LUDWIK HALEVY, który pisał dla niego Iihl'etta. Teatrzyk cieszył si~ olbrzymim powodzeniem,
Popierał

go

gorąco

Liczba skomponowanych przeJ
Offenbacha opt'retek dosięgb
stu. Cały Paryż śpiewał jego pio·
senki i kuplety. D.::ięki Offenha
ch owi wybili się LEC:':Q I EJ.
ZET, twórca "Canupn". Offen·
bach stal się sensacją paryskie·
go życia.
. HORTENSJA SCHNEIDER, VI
której odgadł genialną odtwórczynię swych operetck, zrobiła
niezwykłą karierę. W jej garderobie tłoczyli się koronowani
władcy.
CESARZ ALEKSANDER II zan'lawia lożę w variete
przed swym przyjazdem do Pllryża.

Kosztowna wystSl.\VN sztuk.
nieudolna administracJa i nie·
praktyczność Offenbacha om"
nie spowodowały kilka razy kra
chu jego przedsiębiorstwa. Ale
za każdym razem ratowała go
nowa operetka. Musiał jednalt
w końcu oddać swój teatr wie.'
rzycielom, a sam zaczął szuka6
szczęścia w Ameryce, Aaetrłi i
Anglii. .wszędzie towarzyszyło
mu powodzenie, ale nie czuł ~
zadowolonym. Marzył o poważ
nej pracy dl·a sceny i napisał ".
końcu duży utwór dla opery k0micznej.
Muzyka Wagnera oburza ge.'
"Uczoność i nuda nie tworq
sztuki" - pisze po wystawieniu
Tannhiiusera". Komponuje paro
dię "Symfonia przyszłości" i pokazuje w rewii Wagnera, który
stara się przekonać francuskich
kompozytorów, że ich muzyka
nadaje się jedynie na podpałkE:
do pieców.
Książę

Morny

lubi

pOIlCld
wszystko operetkę. Każe mini.
strom czekać w pr~edpokoju, gdy
ma omówić kwestię muzyki do
operetki, do której napisał libretto. Napoleon III nie opuszcza ani jednego przedstawienia.
Operetki Offenbacha grają na
nadwornej scenie, Nawet na wygnaniu słucha ich chętnie.
Tryumfy "offenbaclliady" przy·
pada.tą na eZ3sy rozkwitu bulwaru z jego do szaleństwa hulaszczym życiem. Starzejący się
Offenbach oddaje się pracy 'W
samotności. Pis7-c partytuT~ ,,0)lowicści Hofmana" i umiera, na
kl'cśliwszy ostatnią nutę. Premie
ra w operT.c komicznej odbyła
się już po śmierci twórcy. Herminia dowiedziała się od przyjaciół szczegółów tryumfu. W pogrzebie Offenbacha uczestniczył
cały Paryż, dochowując mu wier
ność nawet
po upadku cesarstwa.
J. Sazonowa.

Na szlaka(h

podróżnicz,ch

U
Sk eD
Minęło czterdzieści jeden dni
od chwili, gdy wyruszyłem okrę
tem z Europy do Ameryki Południowej,
a dwadzieścia dni,
jak płynąłem Amazonką, matką
rzek - ,,0 grande Amazonas",
jak mawiają tamtejsi mieszkań
cy. Zwiedziłem po drodze pięk
ne brazylijskie miasta. Stąpałem
po rozżarzonych słol1cem chodnikach pięknego w swym egzotyźmie miasta Para, spotykając
komiczne rzeczy" jak zatrzymanie na środku jezdni wozu tramwajowego i ucieczkę konduktora i motorniczego do bramy,
gdyż
zaczął padać deszcz, a
deszcz to malaria. Zachwycałem
się szerokimi ulicami wspaniał e go Manaos, a na placu tego
miasta najpiękniejszym chyba
na całym świ e cie gmachem opery, w którym dotąd nie odbyło
się ani jedno przedstawienie. Piękne ogrody i parki, w I).ich
wspaniałe strzeliste palmy, a tuż
opodal cały rząd trędowatych,
siedzących na skraju chodnika
i żebrz ą cy ch o wspa rcie, zwłasz
cza u "estranjeros" (cudzoziemców) " gringo ~', jak nas w tej
pi ~ kn e.i kraini e na zy w a ją pogardliwie tubylcy.
Oglądał em olbrzymie sklepy, w których, by
przewieźć towar używa się kolejki benzynowej, kursującej we
wnątrz sklepu po szynach. Ujmująca grzeczność i cierpliwość
ekspedientów zjednywa im klien
telę.
Policjant grzeczny do absurdu. Za pierwszym razem, gdy
się obok niego przechodzi, mile
się uśmiecha. Za drugim razem
już salutuje, a za trzecim uważa
się za przyjaciela. Chętnie zejdzie z posterunku i uda się z tobą na "una copita cachachas".
Chętnie wyrywa się do płacenia
za poczęstunek, lecz chętniej widzi, gdy się za niego płaci, zresztą, najczęściej jedno mrugnięcie
okiem, tego stróża bezpieczeń
stwa, w stronę gospodarza restauracji, a szynkarz należność
z własnej kieszeni przelewa do
kasy szynku. Przemili ludzie ci
brazylijczycy.
Niestety - po dwuch dniach
płynąłem już w dalszą drogę, któ
ra trwała dziesięć dni, znów
przez Amazonkę, przybyłem w
południe do stromej, przybrzeż
nej góry, na której rozpostarło
się pierwsze przez nas spotkane
miasto n ... ziemi peruwiańskiej.
Po przybiciu do portu, po zała
twieniu formalności, drapaliśmy
się ze cztery piętra po schodach,
zbudowanych na wspomnianej
górze, by znaleźć się w małym,
ale bardzo ruchliwym handlowym miasteczku peruwiańskim
- Iquitos.

Dalekiego Zachodu

W

KI
SĄ · SZCZE E
lauilos, DO kt6r,m kursuje koleika benz,nowa

loniści. Przysłowiowo piękne peruwianki .słały wdzięczne uśmie
chy i obiecujące spojrzenia. Znalazł się delegowany, by roztoczyć nad nami opiekę,' senor
Max Augustin, dobrQdu$zny czło
wieczek, który z wielkim humorem tłomaczył coś o nas zaintry
gowanym pannom, stojącym na
brzegu.
Wielka i elegancka, jak na taką mieścinę, restauracja, noszą
ca szumną nazwę "Ambos Mundos", co znaczy "Obydwa Świa-

ty", przyjęła nas gościnnie.
~ Doskonale przyrzą~zone na oliwie "igado saHaro" szybko ginęło z półmiska, "frejol" fasola na kwaśno i maccaroni con
tomato zakończyły posiłek. Na
deser banany z serem szwajcarskim, cafe negro i mocne cigarrillos estango national pernano
zmusiły nas do udania się na
spoczynek w hotelu do wielkich
familijnych łożnic, okrytych
szczelnie moskitierami, zostawia
jąc na następny dzień zwiedze-

~ie

miasta i poznanie ponętnych wszystkie drzwi od pokojów na
cór peruwiańskich. '
oścież zwykle otwarte. Piękn e
"To Peru, Peru, kraj, tam ży senority w mocnych negliżach
cie istny raj, tam egzotyczna mi- długo krążą ' po swych pokojach,
łość wre .... " zgadzam się w zu- grając na patefonach tęskne upełności z autorem tej piosenki. pojne tanga argentyńskie. One
Choć zmęczony podróżą zasnąć bez tanga żyć nie mogą, a ja z
nie mogłem. Przyczynę zaraz wy muzyką usnąć nie mogłem. ja~nię. Otóż hotel, w którym za- Zresztą widok pięknego negliżu
mieszkałem, jak wszystkie zresz spędzał sen z oczu . .Wolałem patą budynki w tym mi e'ście , był trzeć i słuchać, a parna noc podparterowy i do każdego pokoju zwrotnikowa stwarzała niesamo
wchodziło się wprost z podwó- wite myśli w głowie polaka, którza, a że było gorąco, więc ry się nagle znalazł w nieznanym sobie środowisku.
Choć zmęcwny już o godzinie
8-ej byłem ubrany, i znów w Am
bos Mundos "cafe con leche" kawa z mlekiem i "el panes eon
manleciya" i bułki z masłem stanowiły wyborne śniadanie.
Po
śniadaniu wybrałem się na zwie
się jednak, że narzeczony jej po- dzenie miasta. Przede wszystsiada już około 60 żon, zerwała kim główna ulica zlekka porośz nim, udając się do Londynu, nięta trawą, po której raz w t ygdzie zaręczyła się ponownie z godniu kursuje kolejka wąsko
jakimś hrabią o bardzo skompli- torowa. Rynek, gdzie usadowił
kowanym drz ewie genealogicz- się zarząd municypalny miasta,
nym. Aby przekonac' J'ą o szcze. cukiernie, kina i kilka wielkich
rości swych zamiarów, hrabia na sklepów. Po środ;~u od g. 17 -ej
bvł
dl!'.. ni·e.l· kleJ'noty za mi'll'on przygrywa orkiestra wojskowa,
J
dolarów. Będąc jednak widocz- a mieszlwńcy urządzają sobie
nie człowiekiem ostrożnym, za. na placu garden party. Najła
płacił czekiem bez pokrycia. _
twiejsza okazja do zawarcia roDelIa Carroll, zniechęcona do żądan~j l~ajo~ości. Zresztą ~rzy
dalszych projektów małżeńskich chodZI UlI to me tr~dno, bo Jako
wróciła do rodzinnego Nowego. "hoI?b.r': europeyo , a w da.~aL
Jorku. Zycie tu wydało się jej k!l SWIf)ZO pr~ybyły, mam wlel~
zbyt nudne. Wynajęła samolot i kle !ory u plękny~h zgrabnych
poleciała na Dziki Zachód. Na kO!>I.etek republIki peruWlań>
wysokości 1.500 metrów nad Te- skple J' h" '1" • • d . ł
. ~"
x'asem ' zrzuciła z siebie ubranie
c . WI I JUZ sle z!a em ~ JeUII
i zeskoczył-a' ze spadochronem. _
ną~. ~Ich na taraSl? cukIernI.
IWylądowała wśród stada wołów, pOTIl.JaJąc wyborną. ZImną ~ol~.
Jest t coś
rodzajU lemomadv
które rozbiegły się ,w . popłochu
"lw
J
b do
chu H •szna wszystkie strony. Carroll zdo- o ,ar .z~ s_ nYI? :apa
.
I .
była sławę. Impresario Rose za- panskI Języ!'-, j~ko tako opano.
angażował ją, ofiarując 500 do- wa.ny ułatWIa mI rozmowę z cza··
larów na tydzień.
TUJąCą towarzyszką.
. ..
.
Dowiaduję się, że jest córĄ
Cormne l Della zało~yły z Sa~: właściciela domu bankowegQ, te
ly Rand 'Y s p6lny "Nudlst Camp na imię jej Dorita, że mama u.
ImpresarIo. Rose, oburzony me- marła, że ma dwie siostry, ale,
dotrzymamem. umowy pr~ez prędko przy tym dodaje, ż·e są
Carr,oll, wdarł Się wraz ze SWOim brzydsze od niej. W toku dalszej
adwokate~ do gar~ero.b~ kaba- rozmowy chętnie się zwierza, że
retu, zało,zone~o. !ow~lez prz.ez pojechałaby obejrzeć naszą kOr
trzy wspołwłasclclelkl "Nudlst lonię Zadziwiajaca szczerość.
Camp". Musi~li jedna~ zm~kać
Ju~ tego samego wieczora bypr.zed rOZWŚCIeczonymi kobleta- lem na kolacji';" jej domu. PamI. pa, zażywny brązowy jegomość,
:Wspólniczki niedługo żyły w croI, czyli mieszaniec białego z
zgodzie. Zaczęły się sprzeczki o czerwonym, opowiedział mi o
tytuł "królowej obozu nudy- swojej całej rodzinie, ile posagu
stów". Obecnie każda prowadzi mają córki etc. Ale gdy pod kointeres na własną rękę. Nie mo- niec kolacji zaczął omawiać niegą skarżyć się na brak uznania dwuznacznie termin: ślubu, muze strony publiczności. Tex,as za- sialem się delikatnie wycofać z
chował jeszcze coś niecoś z pier tego przemiłego domu. Po drowotnych obyczajów i pozostał dze natrafiłem na osobliwość.
dotąd w dużej mierze Dzikim Za Zakład pogrzebowy, a nad nim
chodem.
szyld "Modus vivendi". I to się
H._Jordan. .
zdarza.
lfWojciech Klimontowiez.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ _ _ _.DlIliiilIiII_ _ __

anie i wat:blarze
Woina o 'Irlul królowej obozu nud,slów

Amerykanie są sumiennymi
statystykami. Obliczyli przeto
dokładnie, że podczas wystawy,
która odbyła się przed kilku laty w Chicago, tylko piętnaście
procent zwiedzających interesowało się patentowanymi szelkami i samochodami Forda. Pozostali zachwycali się wyłącznie pa
nią SalIy Rand, tancerką. Zbu·
dowano jej w Chicago paryski
Montmartre z romantycznymi
dodatkami w ,ilmerykańskim guście,
gdzie produkowała się w
postaci nieznanej dotąd w Ameryce. Była pierwszą tancerką,
która :za całą odzież, posiadała
wachlarz ze strusich piór. Poruszała nimi harmonijnie w ła
godnym świetle reflektorów, które uwydatniało poszczególne pozy. Publiczność tłoczyła się. Sally stala się sławą, opięwaną
przez poetów, a wystawa za-'
wdzięczała jej w dużej mierze
swoje niesłvchane powodzenie.
Sa11y Rand znalazła kilkaset
naśladowczyń, które starały się
prześcignąć pierwowzór. Każda
amerykańska wystawa posiadała odtąd i nosiada dotychczas
swoją Sally. W ubiegłym roku
odbyła się w San Diego "Pacyficzna wysta\~". Ognistym kalifornijczykom nie wystarczała
już jedna tylko tancerka z wachlarzem. Zaangażowano ich
dwieście, kładąc za warunek od·
rzucenie niepotrzebnych wachlarzy. Dla tych piękności założono "rajski" ogród, po którym spacerowały niby naiwne
i niewinne dzieci. Za opłatą 25
centów każdy mógł wejść do
" Nudist Camp". "Przedsiębior
slwo" cecho wała amerykańska
celowość. Aby oszczędzić zwiedzającym
fatygi,
pozwalano
wchodzić do "raju" w ubraniu.
Nie n'ależy z tej sprawy wyLołem błyskawicy rozeszła się ciągać fałszywych wniosków. wieść, że przyjechali polscy ko- Ameryka jest wciąż jeszcze bar-

\V Budapeszcie rozpoczął sil; międzynarodowy konkurs gry w bridża z udzia
lem delegacji klubów bridżowych wieh krajów Europy i Ameryki. Na zdję
lciu naszym fragment gry między zespobm amerykańskim (z p. p. Culberston)
ł zespołem francuskim.

dzo purytaI'iskim krajem. Miliony yankesów mówiło:
_ Fe, co za niemoralność - :
płaciło po 25 centów, aby oglądać kapłanki słonecznego ku!tn,
z których żadna nie liczyła po
· · · · h d.0
na d 18 l a"( .I po d
Z!Wlac.c
skonałą nagość, nieoszpecu~.ą
. . N' zb ywal o na t uprzez o d ZieZ.le
raInie na protestach. Zaden jednak przedstawiciel władzy lub
obrońca moralności nie zdobył
się na odwagę przeszkodzenia
"kultowi", który stanowił poniekąd świętość jako lukratywny in
teres.
Od czasu, gdy przyzwyczajono się do tańców z wachlarzami
i "Nudist Camp", stały się te rzeczy atrakcją wszelkich wystaw.
"Rajska" swoboda i nagość weszły w skład amerykańskiego życia, a ich niemoralność znajdu.
je usprawiedliwIenie w rento wności. Harmonię tego współżycia zakłóciła niedawno rywali za
cja dwuch miast.
Miasto Dallas w stanie Texas
urządziło wystawę, gdzie znalazł
się również "Nudist Camp". Zaangażo\vano cowboyów jako 0dźwiernych i sprowadzono kilka modeli Fordów. Pobliskie
miasto Fort \Vorth, powodowane zazdrością, urządziło również wystawę z takimi samymi
atrakcjami, korzystając z usług
impresaria, którego pierwszą
czynnością było zaangażowanie
legendarnej już mistrzyni tańca
z wachlarzem pani Sally Rand.
Następnie kazał postawić na gra
nicy dwuch miast słup z nas tępującym ogłoszeniem:
- Przechodniu, zawróć, bo
znajdujesz się mi fałszywej drodze! Tylko czterdzieści minut
chodzenia dzieli cię od Forth
Worth i Whoopee!
;W hoopee! był okrzykiem DOjowym amerykanina, spragnio.
nego uciech. Słup, na którym figurowało ogłoszenie, został jeszcze tego samego dnia obalony
przez nieznanych sprawców. Obie zaś wystawy miały wielkie
powodzenie. PeV'fI1ego jednak
dnia Sally Rand uniosła się ambicją. Nie bacząc na zawarte umowy, z,apewniające jej wysokie honoraria, postanowiła zało
żyć własny obóz nudystów, odległy o 20 mil zarówno od Dallas, . jak od Fort Worth. Znalazły ' się
wkrótce dwie wspólniczki. .
, Jedną z nich była panna Corinne. Repertuar jej zawierał oprócz tańca z wachlarzem, tań
ce z jabłkiem, różą oraz orzechem włoskim. Drugą wspólnicz
ką była Della Carr'oll. Popisywała się już przed dwoina laty w
Cannes, gdzie wzbudziła zachwyt
w ówczesnym księciu Walii. Zaręc.zyła się tam z maharadżą ma
hometaninem• . Gdy dowiedziała ,-
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Pierwszr film
ligi narodów

"The leagueat Wook" - Lj~
przy pracy - nazywa się pierwszy
film, którego treść OQraca sią Wokcl ligi narodów i jej dążeń, Za!lemonstrowano go właśnie prasie i
będzie wyświetlany wkrotce 'W ca
łym państwie brytyjskim, aby werbować
stronnikć<w dla idei łacz
TJOŚCl ludów. Jest to rzeczowy I 'nie
zwykle pouczający r€pork'1,ż o pra·
clWh, dokonywanych w Genewie.
Mr. Avenol, Eekretan: ligi, otwiera osobiście obraz, przedstawiając
się widzom.
- Jestem Mr. Avenol - mówi,
a za nim prezentują się lderownicy
poszczególnych resortów. Ant;jelski
minh,ter spraw zagranicznych nie
zjawia się osobiście, lecz głos jego
oznajma, że liga n:uodow pozosta·
je nadal podwaliną angielskiej pol!
tyki.
Reportaż działa niezwykle emo,
cjonują.co dzięki obrazom, ilustl'"llją.cym treŚĆ przemćwień. Gdy do·
tyczą. one np_ kwestii ureg11lowania
międzynarodowej komunikacji. wi.
dzi się na ekranie prrtwidłowe lirJe
kolejowe. , Omawianie nli jro7.TIIait.
szych spraw pozwala orientowaó
się w pracy ligi, a stwierdzenie jej
pomyślnej finansowoej sytuu-cji bar·
dziej przekonywuje trzeźwych ano
glików o ważności ligi, niż kaMy
inny argument.

Od czasów JAC:lilE COOGA4 zwykły talent sceniczny. Prze"Musiała być bardzo mądrą nie.i".
Hollywood nie widział ta- powiadają jej wielką przyszłość. kobietą", został obecnie zaanga.Więk'szoŚć jednak zwozonych
IWielkie uzdolnienie do ról za- żowany na trzy lata do Holly- do Hollywood dzieci musi wrakiego mnóstwa "gwiazdek" i
równo tragicznych, jak komicz- woodu.
,.gwiazdorków", jak obecnie. cać z niczym,
jak ich dorośli
Miasto filmu sŁało się również nych, wykazuje EDITH FELZnany jest również ameryka- koledzy. Podaż o wiele przekra.
dla małoletnich geniuszów ko- LOWS.
nom FREDDIE BARTHOLO- cza popyt. Nie trzeba przy tym
Siedmioletnia
WIRGINIA MEW. Znalazł obecnie bardzo zapominać, że nawet talent w
palnią złota.
Na czele tych znakomitości WEIDLER wykazała w filmie poważnych rywali w ,bliźniętach rodzaju małej Shirley nie zajaś
stoi naturalnie "gwiazda Nr. 1", "Peter Ibbetson" pierwszorzęd HOBBY i WILLY MAUCH, któ- niałby tak wybitnie, gdyby mu
SCHIRLEY TEMPLE. Ta złoto ny ,talent komiczny. DOUGLAS re odnoszą wielkie sukcesy w nie sprzyjał zbieg okoliczności,
włosa blondyneczka z wijącymi SCOTT, grający w "Kawalka- filmie "Książę i żebrak".
zwany szczęściem, które rzadko
się loczkami cieszy się wciąż fe- dzie" rolę małego chłopca, który
MICKEY ROONEY zwrócił na towarzyszy dązącym do Hollynomenalnym powodzeniem. 4Q. podczas pogrzebu ,królowej Wi- siebie uwagę w nakręconym wood "gwiazdom" różnego roztygodni w roku spędza przed fil- ktorii wygłasza zdanie:
przez Reinhardta "Śnie nocy lel- miaru i rodzaju.
mującym aparatem, otrzymując
za swą "pracę" po 5.000 dolarów tygodniowo. Takie również
, l!
honorarium otrzymuje od róż.
'
nych przedsiębiorstw za zgodę
nie Jest intra,tny, bo szybko traci akłualnołf
na umieszczenie jej imienia na
Tomasz SuglUe opowiada w 110- wartośc dla. najpourz~dniejszego skim było tak' ciemne. że stracono
różnych
artykułach
handlo- , wojorśkim czasopiśmie "Seribneis" mwet kina i wędrują do archi\\<ćw. narllieję otrzymania wyraźnych
wych: lalkach, bieliźnie, czeko- d: ieje powstania w filmie pr:reglą- Cr.asami jednak archiwa takie na- zdjęc. Uratowały jednak !jytl~ację
ladzie. Dochód roczny "gwiaz- du tygodniowego, który stal siQ nie bierają. aktualności i stają si~ zno , nowe, specjalnie wrażliwe ta~llly,
deczki" wynosi więc 5.000x40+: zbędną. częścią programu. Opowia- wu źródłem dochodów. P(\drzas mn<'dłane z Ameryki, dzięki ktć5.000 X 52 = 460.000 dolarów ro <l~nie zawiera ciekawe fakty.
:koronacji Jerzego VI np. jeden z rym uwidoczniły się !l3,wet naph,y,
eznie. Do sumy tej trzeba jeszObecnie każde prawie większe reporterów znalazł w arcnfwum ,vyhaftowane na ornatach bi!'ku·
cze doliczyć mnóstwo kosttow- miasto posiada specjalne kino, wy- zdjęcie, przedstawiające króla EJ- pów, bior:pych udział w uronych podarków w postaci do- świetlają,ce zdarzenia biezącego t y- warda VIII :Ii damq., ktćrą okazala czystości.
Manfred Georg.
móW i posiadłości ziemskich.
gcdnia. W Londynie znajduje l'iię się pani Simpson. Najlepsze archiDochody innych "gwiazde- takich kin 20, w Paryżu - 10, 'IV wum posiada firma Fathe. Uui\'t'rczek" są zDacznie mniejsze, gdyż Pradze - 3. w całych zaś Stan.'\ch sal zaś posiada. pierwsze zdj~cia
mają się odwrotnie proporcjo- Zjednoczonych tylko 6, z który/'h przemówienia Mussoliniego i Hitlenalnie do wieku. Shirley jest je- tr<.y ZD.3,jduh się w Nowym Jork'l. ra.
dynym wyjątkiem. Powodzenie
jej bowi~m rośnie ~ia~t .~ła}). , ~, ' O net więcej wiedzielioyśmy ()
WIJjna jest dla redaktorćw przepodstawą przyszłego plastycznego filmu
nąć Vf mIarę .,starzellla SIę ar- przeszłości, gdyby sztuka filmowa" glądu bardzo njepożądanym przedtystki..
_.
•
ma istniała już za. Napoleona. Dzid m!otem wyświetlania. Zdjęc.ia połą. Problem plastycznego filmu je&t Metoda nowego pl:lstyczneg.) 010l1;'rzymll~ pow<>?zelllem ele- caly świat wie, jak śmieje się. InJ) czone są z niebezpieczeIi:;Łwcm dla tak stary, jak sama. sztuka filmo - mu opiera się na zastosowamu po.
szy SIę rÓWnIeż "śplewak" BOB· chodzi Gandhi książę 'Windsoru i operatorów i rz:adlw się uilają. ~aj wa.. Pierwsze pl óby na tyn. polu laryzowanego światła. Obraz musi
BY, B~NN, :ulubie~iee aD;ler~- wielu innych l~dzi, którzy mogli, lepsze pochod?~ z wojny domowej zaooęly się bardzo wcześnie Już
t&wnież być oglądany przez szkła.
kansklej pubhcznośCl. lW fIlmIe ltlb mogą wpływac Da losy naro- w Meksyku w 1916 roku. Za prawo
przed
wielu
laty
zwolennicy
ekrant.:
NOWe jednak okulary nie są ciern"Let's Słng Agaln" l "R~ow d6w. Przegląd tygodniowy filmu filmowania Pancbo Villawziął
okazję
de
mieli
od
czasu
do
czasu
ne. Na pozór me różnią. się od nor00. the. Rlver" rep.ert~ar Jego o- Ji17echowuje dla <1.ziejćw rzeczywi·
25.000 dolarów. Z wojną al,j.;Yllfiką.
beJmuJe szereg pIeślll od "Ave .stoM stanowiącą. ich oparcie i siłę. cobre były jedynie zdjęc~ powsta- cglądacla' krótkich plastycznych malnych, słabo zabarwionych na
Maria".~zuberta do modnych ,WyU:yślil go w roku 1906 Leon nia w Adis-Abelde i bomhardowa- filmów. Z reguły musieli wkładać zielono. Szlda pokryte są. warBtw~
prz~boJ~":.
.
. , Tranconi, pracownik firmy Charle, nie !lessie, dokol}ane pl"Zez wytwór w tym celu okuhry o jednym
mikrOSKopijnych kryształków, d7.l~
PlękllleJszy moź~ głos posla-, Pathe. Do roku 1912 Tranconi pru- Dię Paramount, Z ostatnich wojen.
szkiełku cezrwonytl', a drugim nipki której otrzymuje się efekt pola .
da czternastoleŁllla DEANNA cewał sam. Od tego czasu zjawilo nych zdjęć, dokonanych · w HiszpaDURBlN, która na początku nie si~ wielu naślado\\cow.
nii, niektóre odznaczaJą, $if~ niezwy- biesko-zielonym. Wraźenie pbstycz ry~.acji. Jedno Ezkiełko polaryzuje
mogła znaleić pracy, dopó'k i Edności było zdumiewające. Ciemna
klI!! wyrazistością.
prostopadle, drugie poziomo. Zdję·
die Cantor nie zgodził się na jej
r
wa.
szkieł
pochłaniala
jednak
ba,
cia dokonuje się przed podwćjnyw
Przegląd tygodniowy pracuje na.
występ w jednym z radiowych
Najlepszym p(.mocniKir.m redal-- bardlo dużo świata i obru7.y wyda objektywem. Przez polaryzujące
po:loHeństw<? redukcji
dziennika.
programów. Po powodzeniu, jaPesiada naczelnego redaktora oraz tOla. przeglądu np. jest p1:'zypallek. wały się jakby. przygasłe. Kolorow okulary każde oko 'widzi jedno zt'
kiego doznała w filmie "Trzy
Operator przeglądu bJł świadkiem, ce tego rodz'1ju nie mogły ukazysłodkie dziewczynki",
wytwór- redaktorów różnych dzialów, mają
zdjęć. W ten sposób powstv,je moc·
cych z kolei przy sobie całe szt.aby jak Pinedo, startując do lotu priez
nia podarowała jej auto, jakby
wać się na ekranie.
,
nb
wrażenie nla&tyczno~ej, ktiire
operatorów i międzynarodową. ar- ocean, spa<ił z aparatem i spalił się.
wstydząc się,
że honorarium
POtęguj9 się jeszcze bardziej w filPełne prawdy i grozy jest sfilmomię wpółprac0wniktw.
Obecnie
po
długich Jatach labo"gwiazdki" wynosiło zaledwie
wanie podczas światowej wojny za- ratoryjnych eksperymentów nie- mie kolorowym. Produkeja nowego
100 dolarów na tydzień. Nowy,
tonięcia austriackiego pnnc('mik:i
Przegląd
tygodniowy
nie
j~st
kontrakt brzmiał już znacznie
miecka firma. Zeiss-Tkon udoskonn,- rodzaju sztuki filmowej oczeklwa·
"Viribus
unitis" w porcie Pola..
korzystniej dla młodej śpiewacz działem intratnym na d1ugą metę·
'lila o tyle technikę plastycznego lk'\. jest z wielkim zaiateresow!l
Przede wszys~kim dlatego, ~e proki. niem.
Podczas uroczystości KOl'Or,acyj- filmu, że będzie mogła wkrótc.~ zaBONITA GRANVILLE, kt6ra dukcje jego mogą. zachowu.ć c~laraJ~
nych operatorzy przeżywa.li ciężkie , demonstrowaó kijka krćtkich ohraświęciła wielki tryumf w 'filmie ter aktualny z:>Jedwie przez miechwile, W opactwie weilf.lilin::;ter- z6w.
siąc.
Po
upływie
tego
czasu
t"acą
"THIS THREE" posiada niel~A
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I Clark Gable i Karola Lombard na fpg:zebie gwiaz'<ly ' fi'lmow~j Jean Harlow. - 2. Francuska gwiazda fUmowaAnnabeUa otr~ymala na fest~valu filmowym w Wenecji puchar imienia hr.
•
.
Vólpi za znakomitll kreację w obrazie "Od wieczora do poranka"l
-
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Cudotwórcze własności
wltamin~ .papryki

Doktl)r Albert Szent-Gyorgyi, pro
INJor bi·)cbemii szegedyńskiego 1Jniwersytetu, słynny witaminolog i
tdkrywca. witaminy "C", podaje cie
kawe szczegóły o istocie witamin.
Do końca. V-lszłego stulecia !,a.nlJ.
Zagadnienie, które chcemy po
Drugie, to:
tą w tym wypadku, jest przede wego? Jasnym jest, że inaczej wało prrekonar.ie, że pożywienie
ruszyć w niniejszym 'artykule,
a) nieRrawidłowe położenie wszystkim inteligencja, a szcze- dla każdego z typów. Wspólnym ~j?ła.da się głównie z tłuszczu, biało
należy do rzędu tych, o których płodu w łonie matki,
gólnie trzy jej funkcje: pamięć, jednak i nieodzownym warun- ka i węglowodanów, jak Cukier i
w naszych rodzinach najmniej
b) nienormalny przebieg po- wyobrainia I rozumowanie. kiem poprawy dla wszystkich krochmal. Z tych substancji niezbę.
chętnie się mówi. Jeszcze ciągle rodu,
Dzięki "testom", czyli próbom rodzajów
niedorozwoju
jest dne jest dostarczanie organizmowi
jakiś, niczym nieuzasadniony,
c) alkoholizm ciężarnej ko- psychologicznym, można słwier- wczesne rozpoznanie zacofania, tłnszc:r.n i węglowodanów, gdyż
wstyd, nie pozwala rodzicom biety,
dzić, czy dany osobnik osiągnął tym samym wczesne rozpo- billłko wytwarza sam z dostarczo·
dzieci o pewnych zaburzeniach
d) zbyt późne, lub zbyt wczes- normalny poziom rozwoju, czy ezęcie leczenia.
nych pr{lcluktt,w.
psychicznych poddać je takiemu ne przyjście dziecka na świat.
też jest poniżej, względnie wyJeśli chodzi o idiotyzm, przy
leczeniu, któreby mogło isŁnie
I wreszcie przyczyny, nabyte, żej poziomu. Na podstawie da- umiejętnym i cierpliwym postę CHEMICZNIE CZYSTE POŹYWIE~
NIE ZABIJA.
j~!ce zło usunąć, lub zmniejszyć. to choroby zakaźne. wieku dzienych, uzyskanych w masowych powaniu z dzieckiem - idiotą
Oburzamy się, gdy się dowia- cięcego, jak: dur, błonica, płoni badaniach psychologicznych, wy moma je przyuczyć do zachowy
Przekonanie to obaliły dokonane
dujemy z gazet, że gdzieś na pery ca, nagminne zapalenie opon
eksperymenty. Zwierzęta, karmione
różni a się trzy główne typy upa- wania czystości osobistej 1 do peferiach miasta znaleziono w piw mózgowych i t. p. lub wadliwe śledzenia umysłowego:
chemicznie
czystymi tłuszczami i
wne.i, ograniczonej samodzielnonicy, lub na strychu, dorosłego wychowanie.
w~glowodanami, traciły na wadZI:
1. Upośledzenie ciężkie, t. zw. ści w życiu codziennym. W tym
!jłuptaka, od lat dziecinnych
,W idzimy więc, że upraszcza- idiotyzm, czyli brak wszelkieJ wypadku będzie to maksimum i nie rozwijały się. Wyglą.dały na.
skrzętnie ukrywanego tam przez nie zagadnienia i podciąganie
chore, przestawały rodzić i ginęły
w ogóle aktywności psychicznej, osiągnięcia.
w końen w męczarniach.
rodzinę przed okiem sąsiadów. wszelkich przyczyn niedorozwo
nawet często normalnego funkDużo korzystniej przedstawiaOburzamy się, bo to już wypa- ju pod jakikolwiek wspólny mia cjonowania zmysłów i poziom ją się moi!iwości rozwoju w wyW:szystkie te objawy zniknęły,
gdy
pożywienie urozmaicono. Mieli
dek krańcowy, drastyczny, prze- nownik jest zupełnie niedopusz- umysłowy dziecka 2-letniego.
padku głuptactwa.
więc uczeni niezbity dowód, że ociw któremu buntuje się nasze czalne.
2. Upośledzenie średnie, głupZa granicą, we Wiedniu,
"humanitarne" sumienie. GdyPosługiwaliśmy się dotąd kil- tactwo- Imbecylizm, które cechu- Szwajcarii, Stanach Zjednoczo- r.tócz tłuszczu, białka i węglowoda
b yśmy jednak mieli odwagę spoj kiakrotnie terminami" jak: "zaje silne niedomaganie uwagi, nyeh - gdzie psychologowie śle nów organizm wymaga inn:vch je,
rzeć na stan rzeczy, istniejący w
burzenie psychiczne", "niedoroz postrzegania, pamięci oraz o- dzą rozwój dzieci od najwcześ szcze substancji, mianowicie - wio
tarnin.
wielu rodzinach naszych, tych wój", "dziecko nienormalne". późnienie 5 lat u dziecka lO-let- niejszego dzieciństwa, przypa7.e śródmieścia, wcale dobrze sy- Wypada nam teraz wyjaśnić, co niego i więcej, niż 6 lat, a 12-1et- dek imbecylizmu zostaje zauwaWiTAMINOWY ALPABB1'.
Luowanych, często mających o pod tymi terminami rozumiemy. niego; wreszcie
Objawy !liedostatEczności eh'·'
żony bardzo prędko, często już
sobie pojęcie "kulturalnych", oPrzede wszystkim, co oznacza
3. Upośledtenie lekkie - debi w pierwszym roku życia dziec- redcznie czystego pożywienia u zwie
kazałoby się, że w stosunku do pojęcie "normalnego" dziecka? lIzm, w którym osłabione są: pa- ka.
Odtąd poradnia psycholo. rząt występmvały arial<'gicznie 11
dziecka upośledzonego różnią Jest to osobnik, rozwinięty pr7.e- mięć i l'OiZumowanie oraz istnie- giczna, której opiece dziecko pod ludzi. Niektóre choroby, nie znajdusi ę one nierzadko tym tylko od
ciętnie w porównaniu z innymi je trudność myślenia pamięcio- lega, daje opiece domowej szcze jące dotychczas wyjaśnienia, okar odzin ze środowiska "ciemne- dziećmi w jego wieku, pochodzą '\Vego.
zały się skutkami braku Wna,m!ll,
gółowe wskazania, jak stopniogo ", że miejsce piwnicy, lub stry cymi z tego samego kraju i tej
Przyjrzyjmy się trochę bliżej wo rozwijać słabo działające jak up. rachitis i, między innymi,
chu , zastępuje pokój, izolowany samej klasy społecznej. Zgod- każdemu z wymienionych ty- funkcje umysłowe, zdolność do SZkOrl/Ut, zmora podróżnikuw podo d reszty mieszkania, w którym nie z powyższym, o zaburze- pów.
b;(,guuowych, zmuszonych do żywi'3
obserwacji, pamięć etc.
mały niedorozwinięty osobnik niach psychicznych będziemy
Idiota jest zazwyczaj już fiDziecko co pewien czas pod- nia się konserwami. Straszna ta cho
spędza swój dzień z wychowaw- mówić w każdym wypadku pew· zycznie anormalny. Zwraca uwa lega
badaniom psychologicz- roba występujtl eoraz rzadziej dzięki
c z ynią, i
z którego nie śmie nego odchylenia od normy. Jest gę głową zbyt małą, lub ogrom- nym, mającym na celu spraw· stosowaniu witaminy "O", wykrytej
wyjść, gdy w domu są goście.
to więc termin bardzo szeroki i ną i zbyt małym wzrostem. Jak dzenie, czy rozwój pacjenta jest pl zez profesora Szent-Gy<lrgyi.
Wydaje nam się, że u podsta- obejmujący wszelkie niedomaga już wspomnieliśmy, utrzymuje ,n a dobrej drodze. W okresie, w Znajduje się ona w jarzynach i owo
wy tego wstydu leży, nieświado nla psychiczne.
się on na poziomie dziecka 2- którym należy oddać dziecko do caeb, jak również w oytrynach i w
me moie, obciążanie siebie przez
Jakież są rodzaje tych niedo- letniego. Nie potrafi mówić, naj- sz'koły, psycholog stwierdza, czy szczegćlnej obfit(lści w papryce.
rodziców winą za nienormalność magałl?
Witaminy są. właściwie ~ubstan·
wyżej bełkoce coś niewyraźnie, posunęło się ono już na tyle w
dzieka, jakieś poczucie źle wycjami ochronnymi. Wita.minna. "A'·
,Współczesna psychoza i psy- nie ubiera się sam, jedzenie trze- rozwoju, by móc sobie dać radę
pełnionego obowiązku.
chopatologia dziecka wyróżnia ba mu podawać do ust, zanie- w szkole. Jeśli nie, poleca szkołę ChlOni przed infekcją, i pobudza. nielw ' podejściu tym uderza fakt, dwie wielkie grupy upośledzeń: czyszeia się pod siebie, bawi się specjalną, lub nauczanie indywi- które funkcje skóry. Witamina "B"
iż stosuje się je prawie wyłącz
1. Moralne.
własnymi pakami, słowem, za- dualne, przez co unika się stra- reguluje czynności syl\temu nH-WG·
nie do niedomagań psychicz2. Umysłowe.
chowuje się, jak małe dziecko.
ty czasu i bezużytecznego wy- "Wego i "Wzrost komórek. Witamin:\
nych. Przecież chyba żadnej mat
Pierwsze cechuje to, że dziecGłuptak różni się czasem fi· sUku w klasie dla dzieci norma~- "C' chroni przed szkoroutem. Witamina "D" przeciwdziała rarhit.yzce, której wydaje się, że jej ko, nim dotknięte, nie posiada zycznie od dzieci normalnych tę· nych.
,
dziecko po niej odziedziczyło wa właściwie żadnej zdeklarowanej pym wyrazem twarzy, oczyma,
W naszych warunkach. w któ mowi. Witamina "E" potęguje fundę serca, czy krótkowzroczność, choroby psychicznej, i że inteli· wbitymi bezmyślnie w
jeden rych do stanu opieki nad dziec- keje rozrodcze.
nie wpadnie na myśl wstydzić gencja jego funkcjonuje zupeł punkt, niezgrabnym, kaczym kiem, jaki istnieje za granicą,
WITAMINY "CI i ,,1>".
się stwierdzenia tego. Będzie do- nie normalnie. Sferą, nieprawI- chodem. Ale nie zawsze można jest jeszcze daleko, istnieją jedZbadanie przez profesora Szent.
kładała wszelkich starań, by dłowo działającą u osobńika u- na pierwszy rzut oka wyróżnić nak pewne możliwości racjonał
G-yorgyi budowy witaminy "O" bydziecko wyleczyć, ale nie będzie posiedzonegomoralnie, są uczą w grupie dzieci, głutaka. Nawet nego wychowywani~ ,dzi-eci im- ło olbrzymim sukcesem nauki. Lec~
\v niej śladu zażenowania.
cia, szczególnie poczucia moral- rodzic<:; często nie , zdają sobie becylnych. Jak już wspomnieliś na tjm nie kończy się jego zasłu
A przecież najrozsądniej, naj- ne, .lak: zadowolenie , z n~rodr, sprawy z upośledzenia dziecka. my, podstawowym założeniem ga. l:l~zony ten wpadł na myśl, że
zdrowiej byłoby traktować ,zabu przykrość z kary, współradość, 'Dopiero, gdy oddają je do szko- tego jest wczesne roźpoznanie , wyk ryt!). przez niego witamina. ;,0"
rzenia psychiczne dzieci, jak współczucie, altruizm l t. p. :Wy- ły, wychodzi. to na Jaw. Nauczy· niedorozwoju. Dalszytn krokiem nie jc~t może ezyst:l! substancją!
chorobę fizyczną, odnosić się do nikiem zaś tego będzie:
okMi- .ciel skarży się, że uczeń niczego będzie , przestrzeganie , wskazó- 'lecz zawiera domieszkę. W takim
nich, tak, jak to robiniy, gdy .cIeństw~ 'brutalność, sklonność nie poJmu,je, że ma bardzo słabą 'wek, udzielonych ptzez lekarza' - razie zwalczany przez nią ta.k p<'dziecko ma katar żołądka, czy ~o, kradzieży, kłamstwo itd.
pamięć,
że nie potrafi ani na psychopatologa czy psychologa j , myś[nie szkorbut nie je~t chorobą
chore płuca.
Wielu z nas pa~nięta tę, słyr\. chwilę skupić uwagi, najprost- odpowiedni wybór sposobu nau- jednolitą, stanowiąc połąc2'enie
Jeśli tak się nie dzieje, to w ną przed kilku laty sprawę 13- szego ,zjawiska zaobserwować, 'czanhi. 'dziecka. Zupetnie nie na dwóch rodza.jów oierpień. Okazało
lwiej mierze dlatego, że istnie.je ' letniego Eugenius'z a B., który w że nie je's t zdolny do poprawne-miejscu jest ambicja wielu ro- się , że Szent-Gy6rgyi miał 1!!łuM!.
fi nas
do~ć rozpowszechniOIle obawie, ż,e młodszy brat ' "wyga- go rozuIrlowania,
do krytycyz- 'dziców p,chania za wszelką cenę nc:ść,
.
},rzekonanie, iż przyczyną nie- da" przed ojcem , jakieś jego mu i t. , p. Jak na to reagują na ,osobnika imbecylnego do klas
W ten sposó1) wyKrył włtaminę
Ilorozwoju umysłowego dzieci są sprawki, utopił' go
Wiśle. Ot~o ' ogół rodzice? Przyjmują dziec- normalnych. Szkoła specjalna "P": której świde janyny i owoce
thoroby w ~ neryczne, szczególnie przykład zaniku poczuć m'oral· ku korepetytorów, lub sami mu ,ciy Iiauczanie indywidualne w zawdzięcza.ją swćj dobroerynny
J.yfilis, jednego lub obojga ro- nych. Inny wypadek, to znany pomagają w odrabianiu lekcji, domu potrafi wydobyć z niego wpływ na zdrowie. Obfituje w Dł~
tlziców. Ów syfilis - to choro- nam 12-letni chłopiec, którego wierząc, że pomoc w nauce bę- dużo więcej, niż to jest możliwe papryka, na.rodowa węgior!\ka przylil a dyskretna, której nazwę wy-' częstym zajęciem jest duszenie dzie mogła spowodować pod- w klasie dzieci normalnych.
prawa"
mienia się szeptem.
Przy świadomym, racjonalkotów i wyrywanie nóżek ża ciągnięcie ucznia do poziomu
Szent-Gy~rgyi; wybitny chemik j
Czy op.inia ta ma jakieś uza- bom.
klasy. Niestety, wiara ta jest złud nym postępowaniu z imbecylem lekarz, stosuje jut witaminę "P" ....
sadnienie?
Jak się przedstawiają perspek na, fi. szkoda dla dziecka - wieI- można go bardzo podciągnąć w klinice szegedyńskiego uniwersytepewnej, ograniczonej mie- ty wy zmiany na lepsze u dziec- ka. Ciężar, włożony w ten spo- rozwoju i wychować na człowie tu, Wyniki nie zostały jeszcze po,
rze - tak. Zdarza się' bowiem,. ka moralnie upośledzonego? -' sób na barki imbecyla, przera· ka pożytecznego, zdolnego do , dane do publicznej wiadomości. Nie
że syfilis rodzicielski daje o so- Podstawowym założeniem tego sta jego siły i przyczynia się do wykonywania jakiejś nieskom- ulega. jednak wą.tpliwości, że wielki
bie znać w drugim pokoleniu, muszą być jakieś możliwe wa- tego, że zamiast posuwać się na- plikowanej pracy zawodowej.
lI~?ony obdarzył ludzkość bezcen,
przez nien o rmalność dziecka, ale runki bytowania rodziny, w któ pI'zód, trwa na tym samym poWszystko, cośmy powiedzieli rym darem, kryjącym w sobie sku·
od stwierdzenia tego do poglą rej ono żyje, i wynikająca z nich ziomie, lub nawet się cofa.
w odniesieniu do głuptactwa ma tE czną. broń przeciw nękającym j~
du, że jest on jedyną przyczyną dodatnia atmosfera moralna. Jeśli chodzi o debilizm, t. j. zastosowanie również, jeśli mocierpil3niom.
niedorozwoju jest jeszcze bar- Przecież nie można w~!magać od lekkie upośledzenie umysłowe, wa o uleczalności debita. Z tym,
uw daleku.
dziecka wygłodzonego, by rozu- trzeba przede wszystkim zazna- że perspektywy rozwoju w tym
Źródła
zaburzeu psychicz- miało i reagowało na przykaza- czyć, że granica między nim, a wypadku są jeszcze dużo ko- z całą stanowczością można
nych u dzieci są wielorakie i nie: "nie kradnij", jak nie moż głuptactwem jest bardzo ply& rzystniejsze. W jednej z porad- twierdzić, że przy wczesnym roz
skomplikowone. Można je zffrub na się dziwić brutalności i okru- na. Każda klasa szkolna ma pe- ni warszawskich pokazywano {)oznaniu niedorozwoju i odposza n[lsL~pująco sklasyfikować:
odsetek dzieci debilaych, nam a-letnią dziewczynkę, któ- wiednich zabiegach pedagoe:iczcieństwom osobnika, wyrosłego wien
1. Przyczyny przekazane dzie- w rodzinie przestępczej.
t. zn. ociężałych umysłowo. Są ra do 9 lat życia była ospałym, nych udaje się bardzo eic.-sto
dzicznie.
Drugim nieodzownym czynni- to jednostki tępe, bezmyślne, sen wybitnie niezdolnym dziecki-em, wychowywać małego debila, czy
2. Związane z warunkami ży kiem poprawy jest umiejętne i ne, nieambitne, nietwórcze, o a obecnie (od 5 lat opiekuje się imbecyla na człowieka, przystocia płodowego.
racjonalne podejście otoczenia bardzo ograniczonej skali zain- nią wychowawczyni, której po- sowanego do wymogów, jakie
3. Nabyte w czasie rozwo.ju.
do ,dziecka, kierowanie nim w po teresowań. Fizycznie, jedynie radnia daje odpowiednieJnstruk nam stawia życie codzienne j
Do pierwszych należą właśnie rozumieniu z fachowcem - wy- pewna bezmyślność wyrazu twa- cje) jest żywym, normalnie roz- grupowe. Nie należy tylko nigdy
-tracić nadziei na polepszenie sta
wypadki, w których na skutek chowawcą, lekarzem, czy psy- rzy i ociężał<;ść.ruchowa wyróż- winiętym stworzeniem.
nu rzeczy i wierzyć w skutecznia je od normalnych r6wieśniWidać więc, że o ile trudno
chorób wenerycznych (kiły) oj- chologiem.
. mówić we w&zYstkich , wypad- noŚĆ czyn\pnvch w tym kierunca, lub mlltki, dziecko ' rodzi się
O wiele bardziej skompliko- ków.
Jak się teraz przedstawia ule- l{ach o całkowitej uleczalności ku wysiłków.
z dyspozycją do zacofania psy· wane jest zagadnienie npośledze
chiczncE!o.
~r. Maria Brysk-Beisfeldowa
nia umysłowelfo. Sferą, dotknie- clialność upośledzenia nmysło- upośledzenia umysłowego, o tyle
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Teatr

dyrekc-lą
..

łódzki p.rzeż,wal świetny

Przed

Zelwerowiczem teatr
bez gospodar~a. Podczas tego "bezkrólewia"
grano obok płaskich fars ("Czy
jest co do oclenia", .,Zażarty auLomobilista" etc.) czasem sztukę
z wielkiego repertuaru (np. "Bal
ladyna" z Turowiczówną, "Ich
czworo". "Zbójcy". "Wilhelnl
Tell"); sekcja artystyczna Polsko
Towarzystwa Teatralnego dala nawet wieczór celniejszych
fragmentów z dzieł Wyspiańskie
go, ale nie było i być nie mogło
żadnej linii artystycznej, żadnej
myśli, wszystko było przypadko
we, w teatrze rozwielmożniła się
orgia benefisów. Ciągle inny aktor grał na swój dochód (Pabył długie miesiące

włowski, Lipczyński,

Zelwero

\

Ukaza1 się właśnie cenny zbiór prac polonIstów łódzkich na tematy regioname ze studillm or. Stefanii Skwarczyńskiej na czele.
O teatrze Zelwerowicza głębokie, źródłowe studium napisał znany teatrolog dr. Wilhelm Fallek.
Niżej podajemy obszerniejsze streszczenie rozdziału p. t. "Ide.
()logia teatru Zelwerowicza"
(Redakcja).

Orliński,

Turowiczówna, Starzewska itd.)
I oto po tym chaosie teatralnym, po tej długiej serii na pół
amatorskich przedstawień przyszedł do Łodzi pierwszorzędny
organizator,
"stuprocentowy
człowiek teatru" (wyrażenie Michała Orlicza) . W zaśniedziałą
atmosferę wprowadził artystycz
ny ład, myśl, ideę, życie. Nieraz
Zelwerowicz błądził, "es irrt der
Mensch so lang er strebt", niektóre przedstawienia nie stały'
na \vyżynie (zabójcza ilość pre·
miel' - kilkadziesiąt na sezon II).
zdarzały si~ sztuki grane ze
względów kasowych dla publicz.
ności o skażonym smaku (czyż
można się jedmlk dziwić, że dy·
rektor dla utrzymania placówki
teatralnej, i to tak ważnej jak
łódzka, musiał czasem stłumić w
sobie głos sumienia artystycznego?).
Ogólny Jednak bilans działal
ności Zelwerowicza
na scenie
łódzkiej jest nader dodatni.
Do Łodzi przybył w dniu 28
sierpnia 1908 roku, by osobiście
kierować
przygotowaniami do
inauguracji sezonu, który rozpoczęto w dniu 17 września. Pierwszą premierą, z jaką Aleksander
Zelwerowicz stanął przed publicznością łódzką, było "Wesele" ...
Inauguracja sezonu "Weselem" zjednała dyr. Zelwer<>wiczowi powszechną sympatię. Pu
bliczność łaknęła sztuk o podkła
dzie narodowym. ..Pod dobrą
wróżbą rozpoczął nowy dyrektor i jego drużyna pisze Łą·
piński swą pracę kulturalną
na tak waznym posterunku w Ło
dzi, a rozpoczął ją w sposób taki, kt6ry odrazu nawiązał nić
sympatii między sceną a widzami". Rzecz wielce znamienna: na
"vVeselu" leatr cały szereg rGzy
wypełniony był po brzegi.
,W dniu l października 1908 r.
ukazuje się na deskach scenicznych "Nowa Dejanira" Słowac
kiego, którą wystawiono ze S7.cze
rym pietyzmem i stanowczością,
do jakiej Łódź nie nawykła. I znów przede wszystkim recenzent uderza w strunę patriotyzmu: "Natchnione słowa" zesceny "płynęły lawą gorącą, to szep
lem straszliwego bólu, potrąca
jąc o llajczulsze struny
duszy
polskiej echami ze śnieżnych
pól dalekiego Sybiru i tych cieroień. co nawet w duszy zdeprawowanej egoizmem budzą szlachdne oddźwięki" (Łąpiński 2.X
19051·
.
V\T dniu 8.X wystawiono "Dzia
dy" Mickiewicza. Komunikat gło
'iił, iż grane będą w układzie sce
nicznym Wyspial'i.skiego "ściśle
wedle scenariusza krakowskie-

Informacja ta oczywiście
bo napewno opuszczono scenę z senatorem, którego
diabli we śnie nawiedzają. i drę
czą, a w całym szeregu scen musiano dokonać rozmaitych skreśleń. Mimo to pozostał jeszcze
w "Dziadach" tak potężny ładu
nek narodowy, że niezwykle silnie oddziałały na publiczność,
która wówczas żywo jeszcze reagowała na wielką poezję.
W niecałe półtora miesiąca
później (19.XI) wystawia dyrekcja "Irydiona" Krasińskiego. Dyr. Zelwerowicz pragnie z arcydzieła tego zrobić największą
atrakcję sezonu.
Dyrekcja codziennie informuje o przygotowaniach. To dowiadujemy się, że z vVarszawy
nadeszły dekoracje pałacu Irydiona, pałacu Heliogabata, ruin
Coloseum i t. d., to znów, że pró·
by odbywają się dwa razy dziennie do późnej nocy albo, że prócz
personelu weźmie w dramacie
udział 30 statystów, a ilustracja
muzyczna oparta będzie o wzory z II i III W. po Chr. Publiczność z napięciem wyczekuje premiery. Kilka pierwszych przed-o
stawień wypełnionych po brzegi. Cena biletów była na premierę podwyższona o 10 proc. Każ
dy z widzów doskonale się orien
tuje w aluzjach do Polski, od
których się roi w "Irydionie".
~ związku z ideologicznymi
podstawami teatru Zelwerowioza wspomnieć musimy. że w
pierwszym roku jego dyrekcji

go".

nieścisła,

mogła publiczność często zetknąć
się z czystym zdrojem poezji fre
drowskiej. Przez scenę przedefilowały trzy sztuki wielkiego ko-

mediopisarza: "Pan Jowialski",
"Zemsta" ł "Śluby panieńskie".
Nadto wystawił Zelwerowicz

•

.

okres rozkwilu

llrzerób1>ę- "Meira Ezofowicza",
Orzeszkowej:
W ten sposób teatr dzielnie
walczył o podtrzymywanie ducha narodowego, o podniesienie
uczuciowej temperatury.
Rozpoczęcie sezonu 1909/10 opóźnia się.
Przebudowa teatru
nie postępuje tak raźno naprzód
jak sądzono. Pierwsze przedsta·
wienie miało się odbyć w dniu
2.X 1909, tymczasem budowa go
towa była dopiero w trzy tygodnie później. Dyrektor Zelwerowic z wybrał jako premierę inauguracyjną w dniu 23 paździer
nika 1909 roku nigdzie jeszcze
wówczas w Polsce niegraną "Klą
twę" Wyspiańskiego, przygotowaną z wielkim pietyzmem. Było 18 prób pod kierunkiem Mielewskiego i Zelwerowicza. Chór
składał się z 38 statystów. Księ
dza kreował Mielewski, matkę
- Kosmowska, dzwonnika- Ja
racz, pusteinika - Bolesławski.
Wystawa naturalistyczna.
Niezrównanie piękny język,
wspaniała modlitwa - skarga na
posuchę spływała na dusze widzów i spowiła je cza.rem wielkiej poezji.
Do "Klątwy" dodano fragment
z "Zygmunta Augusta" Wyspiań
skiego (scena pożegnania Zygmunta Augusta z Barbarą przed
udaniem się do Krakowa dla
spraw publicznych), by myśl
współczesnych skierować do epoki najwięk~zeJ potęgi Polski.
by mocarstwową przeszło~ć prze
ciwstawić szarej rzeczywistości.
Na premierę zjechało z kilku
miast, głównie z Warszawy mnó
stwo gości.
Sezon 19~0-11 wielce jest oży
wiony głównie z powodu otwarcia w Łodzi drugiego teatru, pro
wadzonego przez Andrzeja Mielewskiego, dotychczasowego reżysera na scenie dyr. Zelwerowicza. Był to teatr popularny
w "Apollu". Już w dniu 17 sierpnia 1910 czytamy w prasie komunikat, że za kilka dni wróci
do Łodzi dyr. Zelwerowicz z let-

(zasa

nich wywczasów i kUkuŁygodnio
wej wycieczki artystycznej do
Wiednia, Paryża i Berlina. Na
pierwszy ogień miał pójść "Samuel Zborowski" Słowackiego.
Zainaugurowano jednak sezon
(w dniu 15 września) "Snem srebrnym Salomei" Słowackiego.
Dekoracje zamówiono w \Varszawie, kostiumy w Sztokholmie.
"Sen srebrny" zdobył serca
kulturalnej cz~ści publiczności.
I ten dramat rozum:ała opinia
jako sztukę, z której współczes
ne pokolenie winno czerpać otuchę, moralną naukę.
St. Łą
ph'is.kiemu wydaje się, że w "Śnie
nocy letniej" silne jest "pragnienie poety, by wszystkie dzielnice
Polski złączyła miłość w jedną
nierozerwalną całość".
Dzielnie mogła sekundować
wzmożonym
uczuciom patrio-

tycznym sztuka Jerzego Zuław
ski ego "Eros i Psyche". Było to
wznowienie, bo poraz pierwszy
wystawiono ten dramat w Łodzi,
w reżyserii dyr. Gawalewicza.
jednocze'nie z Krakow2m i Lwowem 27 lutego 1904 roku. U nas
skorzystano z występów bardzo
zdolnej artystki, Laury Dunin.
która na scenie łódzkiej po raz
pierwszy grała Psychę w dniu
10 listopada 1910 roku.
Publiczność szczególnie mocno musiała reagować na osLatni
obraz, który w plastycznych bar
wach pokazuje upadek tyranii, a
zwycięstwo prawdy, wolności i
piękna.

. Ostatni sezon 1911-12 był lmtastrofalny. Poprzedni zakoń
czył się 15 maja,
nowy rozpoczął się 7 września,
społeczeń
stwo łódzkie pozbawione więc
było teatru przez cztery długie
miesiące letnie
z braku odpowiedniej siedziby letniej.
Notatki o pracy na scenie, o
tece repertuarowej itd. rozpoczęły się w prasie w dniu 17
sierpnia, a więc 3 tygodnie
przed inauguracją. Inauguracja
była w całym tego słowa zna-

niewoli
Qlellh~
imponując:....
Zapowiedziany na otwarcie poprzedniego sezonu potężny tlramat "Sa.mue; Zborowski" Słowackiego
stal się sztandaro-ym dziełem
czwartego roku kierownictwa A.
Zelwerowicza.
Inscenizował
"Zborowskiego" znakomity krytyk \Vilhelm Feldman, który w
dwuch wykładach przedzierał
się poprzez <1'1SZCZ głębokich my
śli, by słuchacze jasno rozumieli i w skupieniu mogli słuchać
słów natchl1ionego poety.
Sezon rozpoczął się tedy pod
znakiem wielkiej p02zji i zapowiadał się dobrze pod względem
repertuaru.
Dyr. Zelwerowicz ogłosił pod
datą Łódź, dnia 20 sierpnia 1911
roku w swym drukowanym "do·
niesieniu teatralnym" (na 4 stro
ny arkuszowego formalu!) obszerny i bardzo wartościowy repertuar.
Nadto zapowiedziała clyrek.
cja występy gościnne artyst\Jw
tej miary, co Mrozo:yska, Solski,
Solska, KamiiIski, Zelazowski i
t. d.
Niektóre z zamierzell repertuarowych Zelwero\Yicz zrealizował.

\V dniu 16 października rozpoczęła występy gościnne Laura
Dunin (sztuki, w których wystę·
powała, nie były przez "doniesienie teatralne" przewidziane).
W dniu 24 października cza·
rowała ta wybitna aktorka publiczność swoią kreacją to zimnej to płomiennej hiszpańskie.:
dziewczyny, Conchitty Perez, wo
dzącej z-a nos mężczyznę-pajaoo!
Łak, jak na słynnym obraZIe GOyl
(Kobieta i pajac).
Przedstawienie skończono prze~
godziną 11. w nocy wybuchł w
teatrze pożar, a nad ranem były
już zgliszcza. Laura Dunin straciła niemal całą garderobę (2.000
rb.), nie mogła już wyjechać na
dalsze występy gościnne.
Wilhelm FaIIek.

1. Fragment z przyjęcia, wydanego przez p. Prezydenta Rzplitej na cześć króla Karola l~-go ":' s~lo
nach poselstwa polskiego w BukareSZCie. 'Vldzlmy
p. Prezydenta w rozmowie z wielkim wo>jewodą .
ks. Michałem, oraz króla Karola I~ - go w roz~owle
z min. Beckiem. - 2. Włoska rodzJlla królewsKIl ukazała się tłumom na hlllkonie Kwirynału po uroczystości chrztu syna włoskiego nast.;pcy tronu, któ
ry otrzymał imiona Wiktor EmanueL- 3. Leon
Blum, który do nowego rządu Kamila Chaulcmps'a
wszedł w charakterze wicepremier!! b('IL teki. odczytuje wobec zgrvmadzonych w prezydiulI1 rady ministrów dziennikarzy fraJ1cuskich deklarai:ję o swoim stosunku do nowoutworzonego gabinetu.-
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Niec1i puni. odpowie szczerze
na następujących 35 pytań, które zamieściło paryskie czasopismo "Marie-Claire". Proszę przy
~ każdej odpowiedzi na paszcze·
~ gólne pytanie postawić liczbo~ wą ocenę według podanego wzo
ru.
~ Odpowiedź
Ocena
Nie
O
Prawie "nie
1
~
g
Rzadko
2
Często
:3
~
Zawsze
-1
~
Rozumie się, że nic wszystkie
~ czynności dobrej żony dają się
ująć w formułę lub liczbę. Moż
na wyrazić w ten sposób jedynie
zewnętrzne oznaki wewnętrz
plażowa
nych warłości. Z tego pOWQdu
IDo powyższej ilu.stracji).
nie trzeba dziwić się brakiem
Zręczna sukienka plażowa z niektórych pytań.
żółtego płótna, składająca się z
1. Czy chodzi pani po domu
bluzeczki, spódniczki i spode·
nek. Spódniczka nie jest przyszy· roznegliżowana, twierdząc , że
la do bluzki, lecz można ją od· " okoliczność ta nie ma znaczepiąć i zdjąć, i pozostawać na nia«, i czy nosi pani zniszczony
i brudny szlafrok podezas sprzą
plaży w shortach i bluzeczce.
taniu ?
2. Czy n.aci ka pani za wsze
tubkę z pastą do zębów u góry
zamiast u dołu, jak zaleca stale
należ,
pani mąż?
się
3. Czy pierze pani swoje poń
Gdy kobieta nie ma racji, naldy czochy w misce i rozwiesza je
~rzede wszystkim prosić ją o wy- uprzednio na jej bokach, aby
odmokły?
baczenie.
4. Czy zadaje pam zawsze pytania swemu mężowi w chwili,
Gdy się ma ładną żonę, nie nale- gdy zajęty je t czytaniem poważ
~y Jej o tym mówić, gdyż sama o
nego artykułu w dzienniku?
tym wie; należy jej :uówić, że Jest
mądra, gdyż ma ona wrażenie, że
PRZY STOLE.
nią jest.
5. Czy nie zmusza pani męża
Jeżeli się ma brzydJią zonę -- to
do spożywania wyłącznie jarzyn
tez się zdarza - trzeba jej powta~ i sałaty, ponieważ pani chce
rzać, że Jest ładna; wówczas będzie
sehudnąć?
ona myślała: "Poślubiłam artystycz
6. Czy marszczy się pani, gdy

g
g

--------:::

~

41. . . . . . . . . ..

Sukienka

Jak

obcbodzie
z kobietami

*

ną naturę".

*

Kobiety. t{tóre nas Jiocbają, przenam wszystko; lecz od
chwili, w której ,:lrzestają nas kochać, zarzucają nam wszystko, co
nam przebaczyło;. A kobiety mają
baczają

dobrą pamięć.

F. de Crosset.

odpowiedź

n

ważne

D,tl il

32. Czy nie zwraca się pani 00
dzenia potmwy dlatego jedynie,
męża, gdy jesteście państwo w
że może się do jutra zef>suć.
9. Czy chowa pani przed mę towarzystwie, mówiąc: "zdaje
żem likiery pod pretekstem, że mi się, że powinniśmy wrócić do
domu. Jesteś pewnie zmęczony"?
cierpi na wątrobę?
PRZYZWYCZAJENIA.
W NOCY.
33. Czy nie ściera pani kremu
10. Czy wycina pani z dziennika stronę z modami lub jakiś z twarzy, udając się na spoczyprzepis kuchenny, zanim mąż nek?
34. Czy nie gasi pani. światła.
pani przeczytał gazetę i tłuma
chcąc czytać, podczas gdy mąż
czy mu przy tym:
-- To nic nie szkodzi. Na od- już śpi?
35. Czy zmusza ,go pani d.o
wrotnej stronie były jedynie wia
wstania, gdy już zasypia, żąda
dom ości sportowe i handlowe.
11. Czy zagląda pani do jego jąc, aby sprawdził, czy drzwi są
szuflad, nie zapytawszy uprzed- zamknięte, a kurek od gazu mkręcony?
nio o pozwolenie?
Niech pani obliczy teraz ilość
) 2. Czy rozdarowuje pani jego
garderobę, którą uważa jeszcze punktów. O ile liczba ich waha
się pomiędzy 120 140, niech
za możliwą do noszenia?
13. Czy robi mu pani sceny o się pani nie dziwi, że mąż jej,
rozsypywanie popiołu z papiero- mając już dość udręki, zatrzaś
sów i czy chrząka pani znaczą nie za sobą drzwi i nie wróci do
co, gdy zapala cygaro lub fajkę? niej więcej.
100 - 120: uwaga, niebezpie 14. Czy przynosi pani do domu niepotrzebne sprawunki, mó- czellslwo!
70 - - 100: zno'nie.
wiąc przy tym: "wyprzedaż ~
35
- 45: dobrze.
prawic darmo"?
4 - 35: do konale.
15. Czy kupuje palli dla męża
O - 4: nie może być lepiej.
krawaty, chociaż więcej niż sto
Modna ukienka wi~Mro
.
Pro zę pami~tać jedn.ak, że
razy podkretlił, że woli to czyz
deseniowego
materiału
w
ko-!
całe obUczenie nie ma sen u, o
nić osobiście?
16. Czy ro7, lawia pani wciąż ile nie jest dpkonane z bez · lorowe motyle. Cała szerok8U
sukni przesunięta jest na tył.
na stołach ' lub kominku brzyd- względną szczero' cią.
kie upominki, ślubne, tłumacząc
swoje post~powanie obawą, że
ciotka może się obrazić, gdy zo-

Ił"ada!

staną usunięto?

17. Czy mówi pani o rodzinie
m~ża do'ć oględnie?

-- l'Iol~'

Dlaczego mamy uprzyjemniac ~o powietrza i przeciągów,
tycie molom podczas lata? JVy- leży więc często wietrzyć miea.i.
ROZMOWY
sła·rczy chyba to, że sami wyko- kania i trzepać meble i dywan~
18. Czy udaje pani chorą, aby
rzystujemy
okres ciepła i pięk Można r6wnież używać innycJi tym łatwiej przeprQwadzić swą
środków, nprz. naftę, kłón& tne- ,
nych
pogód.
WQlę?
19. Czy wita pani powracają·
ba
rozpryskać w całym miesuaNależy więc przed pod~óżą let
cego do domu męża opowiadaniu. Małe dywo.ny należy zapamąż nie chce jeść ulubionej po- niem o zatargach ze służbą i do- nią zabezpieczyć meble i dywakować we worki lub pudla i
trawy, podawanej mu aż do znu stawcami?
ny przed apetytem moli. Lecz
dzenia, i mówi do niego:
20. Czy pyta się " go pani, co u- nie wystarcza okrycie mebli kre- szczelnie je zamknąć- i zalepić.
- Wszak pQwiedziałeś, że ją czynił z pieniędzmi?
tonem' opuszczenie rolet na ok- Duże dywany można dokładnie
tak lubisz?
21. Czy używa pani w stosunowinąć papierem, lecz należy'"
7. Czy dokłada mu pani jesz· ku do zwierząt zdrobniałych nach. :Właśnie w ten sposób za- ważać, aby w papierze nie był~
cze na talerz, gdy oświadczył, że imion i czy czyni to pani rów- bezpieczonych mieszkaniach naj
dziur, przez które mogą się donie ma już apetytu?
lepiej czują się mole. Samiczki
nież w stosunku do męża?
8. Czy zmusza gQ pani do zje·
22. Czy nazywa go pani wobec bez przeszkód składają jajecz- stać mole. Przed owinięciem i
ludzi "kochanie", "naj droższy" ka na meblach, pod letnim po- zapakowaniem dywanów, P()olj
wiooo się je dobrze wytrzepać
i t. p"?
kryciem; słońce przez cały dzień
plażow,
23. Czy przypomina mu pawyszczotkować.
ni na głQs, że zmienił się od cza- nagrzewa pokój przez zapuszczo
su żeniaczki, że nie wygląda już ue rolety, i stwarza odpowiednią
tak młodo i zręcznie, jak daw- temperaturę dla wylęgania larw
żakiecik
nie.i?
.
z jajeczek. Larwy zaczynają
24. Czy opowiada pani kuzynwieczorowy
Jesc; odżywiają się gorliwie,
ce. że mąż śpi z otwartymi ustagdyż pożywienie to mUsi im słar
mi?
25. Czy informuje pani swoje czyć na całe życie.
przyjaciółki o każdej sprzeczce
Gdy larwa dostaje skrzydla,

Kostium kapielow, i

letni

z

mężem?

26. Czy przypomina mu pani
przy świadkach, jak nadskakiwał pani podczas narzeczeń
stwa?
27. Czy m"6wi pani jednocześ
nie o liczbie i z·a letach konkurentów, których się pani wyrzekła dla obecnego męża?
ROZRYWKI
28. Czy przed wyjściem wieczorami z męfem poprawia mu
pani czasem krawat, fryzurę lub
ściera
mu chusteczką jak,ś
plamkę z twa'l'zy?
29. Czy w kinie myśli palli
zaws;:\ głośno?
30. Czy no. widQk tego lUD owego gwiazdora wzdycha pani
głośno, mówiąc: lISą jeszcze na
świecie przystojni mężczyźni"?
31. Czy nie moźe się pani po·
Dzieci na plaży najkpiej czu- biało - niebieski. Rybki są hafwstrzymać
w restauracji. aby
towane
krzyżykami.
Rybka
na
"
łą się w wełnianym.. kostiumie,
robionym na drulach. Na rysun- spodenkach jest biała, a na bia- nie rzucić okiem na podany rachunek?
•
ku znajduje si~ śliczn.v kostium łej bluzeczce - niebieska.

myśli

ona już tylko o (»'zedłu
gatunku. Lecz nas interesują ty'l ko sposoby na unieszkodliwienie tych małych, szkodliwych owadów.
żaniu

Słońce jest najlepszym środ
kiem przeciwko molom. Owady
te nie znoszą promieni slonecznych~ Również nie lubią świeże-

DROGA DO NIEBA.
Ce~arz J.t!łł.!f

II

za.uważył 1'I6W.

tlE"go razu kol!ietę w niezwykle sze·

rokiej krynolinie.
- Pani - rzekł do niej - dro.
ga de nieba je~t wąska. Obawiam
bię ; że nie przebQdziesz jej w tej
spćdnicy.

Ten
!\.ażd e j

żakie c ik można nosić

sukni wic::z orowej .
en wygodn) i clegaqcki.

na
Jes t

--
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'Niewolnic" hazardu e;. ' 'tórzy poprawiają los
i

Nie tylko ządni bogactwotacza",
zwartym Kełem stoły, na któl vcb suna,ca po tarczy Iulety Ił.ulka
7.~viastuje· wygraną lub ruinę.
Wśród gmczy nio zbywa na milio·
JlE-n'wh o głośnym nazwisku. Widzą
ieh często salony domu gry w Monte Carl·) i luksusowych uzdrowiskach lub letniskach Riviel'Y.
Do takich zasobnych w złoto gra
('zv należał właściciel dziennika
"New Jork Herald", James Gordon BanIl3tt, którego roczny dochód
wynosił dwa miliony dolarćw. Podl'ZUS
przebywania w Monte Carlo
~lje mieszkał w hotelu, lecz w włas
nym jachcie, ur?ądzonym z niesły
~banym przepychem. Pomimo wielkiego majątku nie grał nigdy wy;:oko. Należy przypuszczać, że nie
nęciła. go naj wyższa nawet :wygra-o
ją

Uli..

l\ię wypadki sporu dwóch graczy
(:' wygTaną. Zarząd wypłaca ją zwy

kle oh-u uczestnikom g'ry, aby unikną.c ro::glosu, , lec~ powierza icp.
jednocześnie
opiece detektywów,
ponieważ sztuczka ta byw,a często
uprawiana ' przez oszustćw, pragną
cych pożywić się cudzym kosztem.
Kradzieże ' w ścisłym znaczeniu
słowa zdarzają się rzadko.
Kradną przy okazji żetony przy pomocy pokrytej klejem dłorii lub dokonują nimi manip'llacji przy wy-

tego

pIade wygranych. J ec1nak straty z.
teg/:o powodu są nikłe.
Daleko więKsze

szkody wyrzą

dzaj~ . domom gry wytrawni oszuści, posługują.cy się mnóśtwem aztu
, czek, za pomocą ktćrych usiłują

z~iel1ić wysok(\ść ' stawł'k. ' Szczególne trudności mieli pod tym

Namiętnym graczem był rtwnież
względem dl) pokonania 1etektywi
wielki przemysłowiec austrfacki przed wojną; gdy stawki usknteczWerndl. Ten multimilioner graj tak llianv w złotych i srebrnychmonewytrwale i z takim zapałem, jakby: tach.
niU
chodziło o stworzenie sobie
egzystencji z wygranych pieniędzy,
Mówiono o nim, że zm.uszał w do- ,
mu swoje tuy cćrki do kręcenia. . , Pewnego dnia zjawił' się przy sto
rulety i wypisywania. kolejnych
wygranych, które studiował nastę
pnie z największą ,cierpliwością i

Zamiana rulanOw

wisi na
wlasku

Szczeście

le gry wykwintny anglik i położył było stawiać rulo:t;lćw. "
JJn jednym , z numerów rulonik je- "
Dó innego wybiegu uciekala siQ
dnofrankćwek. Gdy przegrał i kmpewna szwedka, która stawiała w
}1ier chciał zabrać rulon, anglilc chwili. gdy kulka zWl:twiała luch.
}irosił o pozostawienie go, dają.c w;.' Musiała posiadać bardzó bystre
zamian . złotą dwudziestofiav-k6w- 'Oko, g'dyż prawie ' zawsze' 'zdążyła
lcę. Krupier sprawdził zawartość - póstawić . na wygrywający ' numer.
rulonu i zwrócił go anglikowi, kK· RozUILlie się, że krupier zwracał
ry PQłożył gQ znowu na ' jakimś nu- .st.<twkę .z uwagą, ze była spóźnio ,
. rqerze, mówiąc, ze wierzy w jego 'nJL, Dama. przepra.;:;~a]a i odchodziszczęście. Przywykły do przesądćw ła. Na wygrywającym ntlmerzę 1e- '
graczy krupier nie zdziwjl się.
zal jl'dhak zwykle złoty pteni~dz i
Anglik znów przegrał i znów wy- pE.,wien stars2iY pan zą,dał wypłace
placił krupierowi 20 frankćw w zło . nia niu · wygra.nej, · co też następ 0cie. Manirulacja. ta powtórzyła się :wałC'.
',.i_
kilka razy. Nagle numer, na kUry
SZWOIlKa:
stawała
tymczasem
anglik postawił, wygrał. Krupier przy innym stole, gdzie powtarzała
chciał mu wypłacić 35 luidorów, f:lię ta. sama. manipulacja z wypłatą
lecz anglik oświadczył, iż rulon za· wygranej temu samemu starszemu

Czasami pomagJ-ją do wykona.illa
"sztuczki" ktiążki i ~e8zyty. ktćre
gracze przynos2ą. z sobą. rzekomą
w celu notowania, numerów.
Pewnego razu zwrćcil na, siebie
gracz, przed którym leW
gruby zeszyt do rlotowania. Ilume·
rtw. Od COZ3.SU do cza.sa stawiał 100
frankew na "czerwone", ktćre zniknły jednak w chwili, gdy wygrana.
~adała na "czarne". Ok9.zało siQ,
że żeton był przymocowany pod
ppodem zeszytu na :lieniutkim wło
sku. Za. knżdym razem, gdy wygrywało
~,cza.rne",
oszu,:;t pocią.gał
szybko za włos i stufraokówka znik~ła pod okładką. zeszytu.
uwa~ę

wierał wIęcej pieniędzy. Rozwinię·:

to, rulrJD. i okazało mę, ze zawierał :panu.
'-"" - .
'
35 luidortw. Został on mtjwidoczUpłynął dłuższy czae, zamm wyniej zam)eniony, a. może leżał już . kryto ten równie prosty, jak gew tej postaci na . tarczy, . podczas nialriy trik. Okazało się, że szwedgdy anglik w .wypadku, przegranej .· ka. rniała p~. stawianą. pi~~io~ran
l)łacił tylko jeden luidor. Wobec , kówką mmeJs~y złoty. . pJemądz,
tego, ze nie możn~ było ustalić, " ktery kładła . Jednocze~D1e . na n;tkiefly nastąpiła zamiana '· rulonów, . mer, gdz!o pozostawał ~ako d(iWOC~
ló.syno wypłaciło anglikowi 1225 wygranej, reklamowane) pr~ez '6~al
- luidorów. Od tego czasu nie wolno szego wspólnika.

Zeszytem posługiwał się rćwnie~
inny os·zust, który sta,wiał zwykle
r-tufrankowy banlrnot na 12 począt
kl)wvch numerćw. W razie przegra·
nej );anknot znikał. Gdy wygrywał,
'v złożonej zwykle sturraIlk{wce
okazywał się bilet tysiącfrantwwy,
który oszust miał pod zeszytem,
z lekka owinięt.y na linijce. W ra~ie wygranej wyem,vał go z błys
kawiczną. szybkością. z pod ze~7.ytu
i wtykał w :r,łożoną stuf.rank6wl'ę.
Szt.uczki takie umożliwia oko·
liczność, że w chwili, gdy kulka
~pada , oczy W3zyStki0h zwrćcone
są na nią wyłąc'lllie.
Gracze nie
widzą wtedy inny:lh manipula{'ji,
dokonywanych niezwykle szybKo;:

lnvagą, usiłując znaleźć ' związek
I,Qmiędzy kapryśnymi ruchami ' kul·
ki. Gdy odnosił wrażenie, że udał(1 mIl się stworzyć jakiś' system,
udawał się spiesznie do Monte Carlo
at.y go wypróbować, ciesząc się jak
dziecko, gdy udało mu się wygra~.

Radość nie trwała.

zwykle

długo,

w toku grY, :wygrana
do kas kasyna.

wracała

Kdyż

gra! r6wnież jeden z
pryskich Rotszyldów. Należał do
luewiehl śmiertelnikćw, kt~rym zal ząd udzielał kredytu w ten spobób, że nie stawia! nigdy osobiście,
płacąc jedyw3 przegra.nę.

).·~cznie_

Kawalell' Z fiolkami

,_o

Namiętnie

IE-żał na nim zawsze żeton tysiąc
lr,arkowy, za który młodzieniec do.
magał się wypłaty wygranej. Wy~
krvto w końcu, że żeton znajdował
się zwykle w krawacie, skąd wysuwał się w odpowiedniej chwili.
Prost'lz.y przebieg mają prć by o~
wrrcenia uwagi krupierów. W :Mon
te Carlo prz;ychodził do kasyna
pan z bukietem fiołków. St:'twalli
rrzy krupie,\7,e i z tego miejeca
Jr,ćgł ogarnąć wzrokiem większą
cześć stołu. Mając dobry wzrok, do
r.tr"zegał numer, na który padła kulka. W tej chwili !>odsuwał krupierowi pod nos bukiet niby przypadkiem i rzucll,ł drugą ręJ{ą. tyeiącmar
kowv żeton na wygrywają('y num!>r; zanim zaskoczony krupier zdą
żył go wywolać. W ypłacano mu
~vykle wygraną., z l'~adka tylko
,zwracano st3.wkę jako spćżnioną..

,.

Prz,kuci do kas,na
Ruleta. jako przyjemne spędzanie
czasu istniała. dla niewielu. Wię
kszoŚĆ graczy nęciła nadzieja ro~
biCl& banku i powrotu do domu z
fc,ajątkiem.
Szczęście nie ~;awsze
uśmiecha. się przez dłuższy czas
chwilowemu wybrańcowi. Nic prze.
to dziwnego, że nie rzedną szeregi'
rycer'l.y szczęścia, pragnących w
najrozmaitszy sposch zmusić do uległości kapryśną kulkę rulety.
Niezwyklą drogę obrał w tym
celu pewien młody człowiek. Ubiegał się o pozwolenie na sprzedaż
llocztówek z widokami Monte Ca.rlo. Zarząd miejski udzielił zezwolenia, . nie podejrzewając podstępu.
"Przedsiębiorca"
założył swój
kramik przed kasynem, sprzedając
karty z jednym tylko 'widokiem.
Był to cmentarz samobójców, kte-.
rzy przypłacili życiem pragnienit>
wydarci3. rulecie fortuny.
RNulliie się, ze zarząd kasyna
Jlie był zachwycony tą "reklamą".
Wobec tego, że nie mćgł nic zarzucić koncesji, nie pozostało mu nin
innego, jak wykupić cały nakład.
Bardziej rozpaczliwego środka
chwycił się gracz, który stracił caJy majątek przy rulecie. Przykuł
się ręcznymi kajdankami do drzwi
wejściowych kasyna i opowiadał
wchodzą.3ym
dzieje swojej ruiny.
Oświadczył, że nie uwolni się z
"więzienia", dokepi nie otrzyma z
r ow rotem straconej sumy. Dopiął
eolu, poniew aż kasyno pragnęło za

Inny oszust POSł/lgiwal się sztucz
niezwykle prostą., wymagającą
j!>dynie wprost niesamowitej zręcz
ności. W ch wili II'ianowicie, gdy
kulka spM,ała, rzucał na tarczę kilka stuIrankowych żetonów, 11krytych VI dłoni i odchodził od stołu.
"Tsnćlnik stawał na jego miejr-cu i
żąd3l wypłaty wygranej. W obee
rozrzuconych przez oszusta kilku
żetonów, krupierowi nit! przeszło
przez myśl, że wielokrotna stawka
mogła być uskuteczniona w ostatItiej chwili i "zastępcy" wypłacano

l~ą

-

wszelką cenę pozbyć się człowieku)
szkodził jego , intere-

który jawnie
fom.

Wiele, i mali

oszuści

Jak widzimy, kasyno bywa czę
sto hezsilne wobec wymuszań. Prawie zawsze jednak potrafi zdemaskować oszustów, dzięki dobrze zorganiwwanemu aparatowi śledcze·
mu. 8zc'?;egćlnie często zdarzają

.w jednym z domów gry nad m~

łzem Niemieckim grał często młody
człowiek, ktćry nosił Krawat tak
dIngi, że dotykał stołu. W chwili,
gdy wygrał numer po jego stronie,

1. PremIer Chamberlaln atakowany przE\z kw~t~rJti ~po.dczas dąia kwiatka na ulic~ch 'Londyn~. 2. D~fUa~a
przed królową oddziałów wojsk ,angieJs~!ćh.~ st!lcjono~any'~~ ' 'IV k?szara~h w Aldershot, . klórekró~D~a odwIed~lła
ze swymi córeczkami. - 3. Rzezba popIerSIa ,Mąrsząłka .,J,ozefa PiłsudskIego, wykonana p·rzez · rzezblarza austriackiego, Mikołaja Koni. - 4. Olbrzymie działo amerykau,s.kiej baterii nadbrzeżnej w Sandy ~o~k podczas ćw!cz~u.
5. Sir Geddes, dyrektor angi~lski~go , tow:arzyst~a podrozy samolotowych, ,zmarł. w 61 r?ku zy"cla. Geddes zrobił n~e
zwykłą karier,ę: rozpoczął Jako robothlk koleJOWy, a w 1917 roku, podczas wOjny ŚWiatoweJ, L!oyd George ~lIa
llo\vał go ministrem marynarki - angielskiej. 6. Aerodynant1ezny autobus wprowadzony obecme z l?owodzemem
~a szere.lZu .linii ,w Ameryce.
,
c

wygraną. sumę.

Kasyna unikają. lljawnienia o·
szustw, ograniczając się usunięciem
(~711~ta Pr '):les wszczyna ~.ię w o
stateczności. W szczególnie tru('\'nej
f::vtuacji znajduje flitt VI takich wyp'adkal:h dom gry w ~Ionte Carlo:.
W obee braku wię~ienh w tym mle.ście' przestępcy muszą. być kierowltJj de francu:::kich sądów, koszty
zaś pOll0si kasyno. Nie zdziwią prz!"
to nikogo opowhdania o "łatwości'"
ucieczki przyłn.panych na goqcym
urzynku szulerów podczas przeprowadzania ich przez francuską gr·,,nicę, ucieczki, do kUrej ma niemz
I-rzyłożyć rękę oszukany dom gry.

•

•

-Jerorne Barry

•

rad lone
e

- To dziwne, ja1 można Komuś
uluaśc pilnik do paznokei - mruczał Downs. - Jeden z nielicznych
rJrzedmi"tćw, łączących człowieka
z cywilizacją. Czy może pan sobie
w)lobrazić piękność igorocką., rusnikirującą swoje palce?
Siwllwłosy antropolog spojrzał

7.aintp.re~owany na tragarzy Down:a, siedzących w kuczki na nagich
JJl onzowych piętach.
- Pilnik do paznoKci! W istocie
(hiwna zdobycz... Czy zauwa.żył
pan, że jeden z pańskich ludzi przy
łożył sobie liście do skroni. Czyż·
by miał ból głowy?'
\- .
Downs zaśmiał się. ~
- Wyrwałem Agpadowł włos z.
głowy, chcąc na. nim wyprrbować
ostrość świeżo nanstrzonej brzytwy,
a on od tej pory stale uskarża się'
na MI głowy.
Czoło· dra Leahy zacb'murzyło
się:

-

Nie powinien !)an Dyl tego' u' '

t!zynić. A co robi pan teraz ze awy.

mi paznokciami? Prawdopodobnie
tleWa pan je nożem.
- Tak. Ale dlaczego pan o M
.
P\.'tn?
Dr. Leahy długc nie odpowiadał.
- Będąc na pana miejscu, za.wró .
cilbym z drogi - rzekł w kOl~CU 'llho tez odprawił tego tragarza.
Ten chłopieo ma wytatuowany
święty znak igorotów .na piersłacb.
- Zawróoić? Nigdy w .życiu!
:\16j towarzysz lety chory 'W Bzpf.
tulu w Bagno. Trzeba będzie g6
nicrHugo przewieźć do Manilli, albo
nawet do Stanćw Zjednoczonycb.
Potrzebujemy gwałtownie pienię·
<łzy! W Benguet znaleziono znowu '
hog-ate pokłady złota. Tu, w Bantoku, również jest złoto i muszę je
znaleźć!
. - A jaK ze 7.drowiem? Czy CZU- ,
je się pan zupełnie doorze?
Pod wpływem chłodne~o wiatru.
l~lc"ry własnie zawiał, przynosząc
'lapach lasów jodłowych, lekko ubTlmy Downa za.drta,ł z zimna..

- Prawtlopodobnie tkwią we
mnie resztki gorączki tropikalnej...
Dlaczego twierthił pan przedł.em, że

Dierozsądnie z mojej ~trony łiyło
wyrwać chłopcu włos z głowy!
- Ponieważ tubylcy, jak wię
kszość ludzi prymitywnych, wierzą,
że część duszy ludzkiej pozostaje
w Wyt:l1da.jących włosa.cb, olIcię ..
tych l)aznokciach i t. d. 'Są te·ż głę.·
boko przekolUni, że można przy ieb
pomocy wyczynia.ć rozmaite cuda.
Wypróbował pan ~woją brzytew
na jego włosach, a. teraz Jtia C)n
prl głorry. Rozumie pa7l? 'Urojony
ból najpewni:ej, ale nikt mu tego '
wyperswadować nie jest w stanie! .
Downs u~mie~hnął ~ię . .
- I dlatego . ukradł mi pewnie.
pilnik, abym . musiał obcinać 80bil}
raznokcie, a on mógł je zbierać.
- I ja. tak przypuszczam.
- Bar-ho sprytnie. I co pan my-'
€:li~ doktorze," co on teraz zrobi ' ~
moimi' paznokciami?'
. MaIy siwowłosy męzczyzlla, kt.:· ·
1'y znał zwyczaje wszy~tkicb S7.0ze·
pów i zWiedził p.oiiczas swych wę- .
dl'(lwek cały świat,' wzruszył ramio . .
nami.
- Motliwe, te umieści je w ma·
łym pudełku bambusowym wra.z z ~
żywą muchą. nad ogniem w tym co.
lu, aby dostał pan wysokiej gorączki, albo będzie je długo mies;:ał w
naczyniu,
napełnionym
wrzącą
wodą., co znowu ma spowodować
u pan
zamroczenie umysłu. O.
niecb się pan nie śmieje! Agpad
będzio próbował wszelldmi sposo~
bami zemścić się na panu!
Down! wyjął z kieszeni rewolwer:
_ Widzi pan, "doKtorze, on Doi
się mojej broni, ale ja nie boję się
jego czarnej magii. Biedny mój
przyjaciel w szpitalu potrzebuje
szybkiej pomocy. Dziękuję w każ.'
dym razie serdecznie za ostrzeżonie, doktorze. Do widzt'nia!
_
Do widzenia ł... powodzenia.
W tydzień później Downa 'Wstał
ze swego łóżka poloweg-o i wystedł
z namiotu, a.by odp.Łchnać chłnd·
'lym powietrzem nocnym. Gorączka
dokuczała mu z każdym dniem wię"
cej, a. teraz zdawało mu się, że sI~
dusi. Nogi jego posuwały Elil) bez
Ezelestu na miękkiej ziemi. Nieda·

" .'
n 'k cle

Sl(I~'liwg,b

JAK :tYJE NEGUS?
1. Negus mieszka teraz na Rivierze. We wspaniałej willi żyje wśród
przepychu l hogactwa. Tylko troll '
UlU bralmje.
2. Teraz juz będzie smutny.
Wszak utraeił ')wój troll. Ale mImo
to ze Dlną by się nie zamienił. Jestem pewny, że codzienn!e wstaje
Negus o g(ldzinie lO·ej kąpie ')ię w
wonnych ole.il{ach, aby jego cialo
hyło czyste. Potem spożywa obfite
[śniadanie i zaoiia swój ból.

3.

Niewątplłwie

wciąż

Jeszcze

myśli o tym, kiedy znowu usiądzie
na swoim srebrem i złotem przetykanym tronie. Ustawic~nie nad tym
wszystkim ubolewa. i duto Je.
4. Nie ma ojczyzny, ale ma pię
kny pałac. Tillm każe sobie cały
dzień przygrywać orkiestrze cygań
skiej.
5. Smutne są jego dni. Jego jedyną
przyjemnością jest czytanie
dowcipów. Z pewnością bardzo się
nudzi. Ale mimo to chętnie bym się
z nim zamienił, gdyż npowiadają,
że ma duży okręt pełen złota.
6. Negus nie lila trosk, gdyż Jest
bardzo bogaty. Wystarczyłoby mi
gdybym miał jeden z jego kolczyków. Mógłbym sobie za to ułożyć
życie,

7. Zdaj~ mi slł, ze żyje on ot;ec·
nie w Londynie i mieszk.a w wytwornym hotelu. Zjada najlepsze
kąski. I wciąż liczy swoje Idejnoty.
8. Prowadzi zupełnie r-ormalny
tryb życia. Dzieci swoje wychowuje praktycznie i tJrzygotowuje je
na drogę życiową zwykłych śmier
telników.
9. Czy aby napewno nie jest
szczęśliwy? A ,lioie przecież jest
szczęśliwy? KtÓ'.i to \Vie?
JAKIM JEST :tYCIE MAHARADty?
1. :tyje on jak inni ludzie. Z

tą

ty~~. ,rÓŻniej. że ma dużo pienię-

Co

cZJllaćl

Halina Górska: "ŚLEPE TORY".
Należy mieć pełny szacunek i uznanie dla. twórczości Haliny Górskiej, Imponuje od wll63. spojrzenia
i 2gł~ł,icnia rzeczywistości, OUWl.ll@ko namiotu spał jeden z tragarzy,. hiałego i uciekał co sił. Downs' ga, pt'part..'1. etycznym i pl'awdziwifl
Pala !li; lecz niezastąpiony Agpad' wt'pmał się z trudem pod górę, cz<[o ludzkim. shnowiskiem.
czuwał przy ogniu z narżueoną ba ,. l,iająr- się kamieni, ostrej tra~~.
Jesteśmy we Lwowie, Lwowi0
w.elnianł} derką na.. ramior'~o11. Glu· Końce palców jego ktwawiły. W'.
wa. jego pokryta gęstymi kręcony. końcU' dotarł ·do miejsca. gdzie społecznych., wydziedziczonych do·
mi włosami, 'nachylonab}'ła w sku ' przet} chwilą. jeszcze gotował..\ się łów. Sl")glą·iają ku nam OC7.y kopieniu nad popiołem. W pierwszej: woda w naczyniu miedzianym. Hety, zagubionej w za.ułku Deker.
chwili chCiał Downs zakraśC się,' Przydepta;ł nogą maleliIde ognicko. ti. Mie:szkają. w piwnicach - tCp6
ab~ do-wiedzieć się, co też Agpad' . lecz notknął się przy tym i · upadł gpfia bi.~d~ty przedstawiona jest
l'obl po nocy. Ale już w: następnej lia ziemię,' Na chwilę . stradł przy- wielostr.)Dnie - i żyją Z pomocy
se~uu~?>ie zwyciężył~ ambićja bia- t.omność i leżał bezsilny. Lecz. szyb- ~omitt~tów, "Akcji", pań z S. Pan·
łeJ rasy. Zawołał WIęC tylko gnie- KO przyszedł do siebie. Nie wolno l~), magistra.tu czy Funduszu Pra·
wnie ·d(} wystraszonego:'
mu zostawić tu skradzionych paz- cy. Poznajemy ich życie, ukazane
t .ez rc't!lszóW, oo:lsłonięte do glęl'i
- Idź spać, boy! _ i wrócH do lJokci, 'musi je odnaleźć. Gdzieź
i . oczyszczone z wstydliwyeh zakła·
D'amiotl), .
.
są? Nie ma. 'iclI w przewróronym
mań i lliedopowiedzeiJ. Przemawik
Następnego dnia . musinł pozo;;tać naczyniu. Czyżby to były właśnie ...
niefałszowany autentyzm. pl'zykrr
w łc.zku. Lecz w nocy wstał i po te małe, jasne miejsca na kaJIlierEalizm codziennego dnia, upływa·
cichu zhliżyłsię (lo schylonego , niu, na ktćrvm stało naczynie'? jącego dla jednych w nieustuuu€'j,
Agpa,da. Z wściekłością zgniótł no- Downs wypr';!:ltował s~ę i wydając r.abiegliwej krzątaninie po komite·
gą nacżyni9 ba)lllJllElowe .l :wYJUiQ- ' ~~ siebie krótkie, urywaM okl'zyki tach, dla drugich .:-. w bezmyśl
Ir,ył pC'liązelt struchlałemu trag'a~ ' l'ail.ośd; przyglądał się z blic;ka ma· l:ym, otępiałym łażeniu w -bezna. . ~j(> kwarcb~ej, porysow:lllej w naj.
rzowi.
.
dziejnym poszukiwaniu pracy, dla
. _ l!eiek'a j stąd _ k'rz.yk'n4l _~ : f:l'!l.wdziw~z·e żyłki złota!
innych wreszcie - w wynah17.Czo'i .nie pokazuj .Uli się _ więc.'ej La .
Czuł się · jeszcze bardzo osłabio· ści żl'clileł zarobkowych czy w zglę· ·
cczy! . ~
.
ny. ale umysł jego pracował już Haniu przyczyn kryzyou. I patrzą
. Nazajutrz zwinął . o,bóz i pyd~żył' <,pokojni 13 i jasno. SkQńczyły się (czy bezrobotnych z wyrzutem, 2
w· ślad· za siI.n~ fala sim .w . g{,l'y.
dług'ie dnie wśród g6r pod pieką nadzieją. i złością. Opadają ręce jod
:'lły i on'3rgia jego były jednak ' CYP1 słońcem .. N areEzcie rozpoczI\ie 'llych, .t prostują. się w rozpaczli·
krotkotrwałe. W nocy gorączka. życie, o którym tak dIugo mar.zył. wym odruchu plecy drugil'h. Widzi·
znów się wzmogła. i Downs stracił Nie zabraknie mu już nigdy pienię· my ich dokuczliwe, niespo:kójoe no·
rrzytonln:>ść, O świcie był tak osła. dzy. A wszystko dlatego, że ten
ce i }lrzytłarzają.ce, głodne i bolCE'
biouy, że ledwie tnymał się na no- nag! hultaj chciał go zamordować Ile dni:~. Patrzymy na klamrę nie·
gach. Gdy wychylił się z mmiotu, !:woją i.Hotyczną magią! Przypadek ~zrz~śr.ia, spinającą nieuchronnie
njrzał na pw~eiwległym wzgórzu dopr(.w{l,dził go do celu jega ma- dnie i noce, noce i dnie w jedno
sip.dzącego r\.gpada, kt(ry znama.
rzpń' Złoto! Za nip kupi zdrowie [rtsmo sm'Jtku, monotonii i rezy·
~zczeni.~m pochylał się nad swą. ~wpmu przyjacielowi! b"ko1\czą. st~ gnacji. Ale w ludziach wzbiera pro.
mi!;lką do jedz~nia, amies'lczoną. duszne noce w niewygodnym na- tel!t i d03trzeglLmy "Akcję" pornor.y. Jakżeż olado na. ozerni Dł81
lIad ogniem. Nie byIa to jednak miocie!
pora posiłku...
Gdy mu się znudzi ManiIła, po· 1lZclęśc~a odbija. się nikła pomoe!
Downs miał znćw silną gorą.czK~. jf.dzie do San Francisco ... 'l'am w Niosą. ją ludzie różni. Halina. GtrW ubrnniu rzucił się na łóżko Vi! lialach gry na. Market Street uda f>ka na plan pierwszy wysunęła fnMCy budził się z przestrachem i się może polJwoić, a może potroIć te-ligencję skupioną. w orgauizaej1
majaczył oez związku.
rieniądJ.:e. Alb/) w Tia JlI!l.lła, w ,.Akcji" radiow3j. Uka7.a.ła. ludzi ł
_ ~1tt3lę je dostać z poWl·oŁem... tym meksykańskim Monte Carlo. f'pra wy, które pchnęły ich do ~łttt
Za wszelką cenę... Ten łotr przy- W Nowym Jorku można. ~ię 08ta- I.y sp01ecznej. przeana.lłzowa.m l»ł udki, pn:emyślała sukeewy ł kI,.
chodzi w nocy i zabiera mi jE'...
tecznie też dobrze bawić ...
Z sarn 3g0 wierzchołka. wzgórza, ski.
Gdy zbudził się nad wieczorem,
w głowie mu si~ kręciło. Zobaczył patrząc na białego człov.ieka., który
Toczy się nierówńa wnIka litośc~
~nów Agpada i wściekłość (lO ogar- ~zalał z radości z powodu jednego i współczucia. z odpychajqcą, wr&.
11ęła. Z krzyIdem wyciągnął l'€woI- małego kamienia, rzekł Agpad,
g!l i nienawiSjtnlł rzeczywistościa
WEr i zataczając się pql;iegł na r,odno3,>;ąc tryumfująco dłoń d.o
t't'zrobotnego życia. Walka J)row ...
wzgórze. Lecz był jeszcze na tyle cierpliwie ciekającego Palasi:
d20na ni~dQotatecznymi srodka.nft
rrzytomny, te nie strzelał. z oba- Zaprowadź go z powrot~m do 'ptyczynia się do zwątpienia i pr~'
wy, że nie trafi w przeciwnika. jego wsp.Hbra.ci. To, co uczyniłem, błem pożyteczności i celowości sta~ja p0d znakiem zapytania. Wyła
Agpad zobaczył rewolwer w ręku pomieszało mu rozum!
n~a się tedy nieuchronny wniosek,
że ogrom niedoli może zwalczyć
tvlko zmian3. podst.'ł.w strukt.uall;Yrh, ~t nie filantr0pia, choćby u· '
[rawiam. pod wpływem najszlachet
niE'jstcgo imperatywu serca - pod

sobie
VlJobraiam
miliarde
ra
I
to muli.. dziet:i o królach, neRosie i lodzia(h
Jedna z budapeszteńskich szkół
ludowych urządziłil\ ankietę wśrÓd '
młodzieży, w której figurowały pytania, jak sobie dzieci wyobrażają '
życie królów, Negusa, mitiard2rów
i wogóle lltdzi szczęśliwych. Ponie- '
waż w ostatnicb latach bawili kilh:akrotnie w B(ldapeszcie także ma.
haradżowie, a również bawił tam '
z wizytą lord major Londynu, kwesHonariusz objął takie swymi pyta.
niami i te postacie. Uwagi młodzie·
ży szkolnej są z jednej strony nie-'
pozba wion<~ humoru, a z drugiej
strony bardzo interesujące. Przytaczamy poniżej szereg takich od·
powiedzi. Na wstępie odpowiedź
uotycząca byłego cesarza Abisynii '
I-Iaile Sellassie. Odpowiedzi te wy- '
kazują
poziom umysłowy dzisiejszeJ młodzieży szkolnej i wpływ
gazet na jej mentalność. l{ażda odtJowiedź dotyczy innego dziecka.

&

dzy. Musi to być bardzo przyjemne.
2. Mieszka w pałacu marmurowym i karmi swoje słonie.
3. ~yje po królewsku ze swoją
żoną. Ma bardzo dużo skarbów,
jest niezmiemie okrutny i bardzo
dużo wypoczywa.
4. Mieszka we własnym pałacu--<
jest rozrzutny. Codziennie chodzi
do kawiarni, do kina i do teatru.
5. Maharadża jest IIzezęśttwy i
wesoły. Jest możnym władcą swoje'j słuiby, która wciąż się pr~d
nim ugina. Nosi drogie klejnoty i
wciąi domaga się od stojącego
przed drzwiami słuiącego nowej ka
rafki wina.
6. Maharadża ma dużo pieniędzy,
ale jeszcze więcej żon, a te domagają się dużo sukien i klejnotów. I
dlatego właśnie nie brak mu trosk.
Czasem wyjeźdża - aby móc wypocząć.
'7. Poniew:'lż

posiada dużo pienię
dzy - spędza większą część dnia
na Jedzeniu. Naog6ł prowadzi bar·
dzo wygo.lny tryb życia.
CO ROBI LORD MAJOR?
1. Niewątpliwie >tIa on wspaniałe
Zycie, ale ja rii~ wiem kto to taki.
2. Jak on żyje? Nie mam l?oJę
cia.
3. Przewodniczy on na posiedzeniach lordów, gra .w tenł&a ł bierze
udział w rÓ'.inycb wieczorkach.
4.. Robi ws~~ko i ma wS~yilt!W,

czego chce, moż'e się dowoli bawić
i podr{riowaĆo Ale ma dużo trosk.
5. Lord-major wciąż jeździ konno
w Texasie. Bandyci boją się go,
gdyż wspaniale itrzela.

Wpływem współczucia..

:. Zasługą autorki ' jest zoorazowa '
nje pNh1emu litości i ujęcie go z
dwóch stron. Pogłębiła. Górska. P6Yd{ikę dających ' i biorących, stwarn:ając w 03zczędnyca t'łowa.ch Ju.
dzi bliskich i zrozumia.łych.

Społec';M waga "Ślepych to·
ROBI MILIARDER?
1{,W", . ich szlachetna. tendencja l
1. Amerykańskiemu miliarderowi
niezal'rzeczoY.ly artyzm pozwala}.
dobrze się powodzi, wciąż jeździ
postawić powieść Górskiej w rwę
autem i corocznie buduje sobie no<łzie książek godnych najwpszogq
wy drapacz chmur.
polecenia..
2. Je i pije, aie pr.acuJe l błaga
okolicznych gangsterów o darowaJ. Horlon: "DOLINA RAJU".
nie mu życia.
Tym
razem ostrzeżenie, 3 nie pc)3. W ciąż tylko wydaje swoje pie
lecenie.
Głodu powieści egzc.tycznlądze i ustawicznie drży o swoje
nej
nie
należy
zaspakajać "DoUną
życie i mienie.
4. tyje wśród przepychu i t;ogac- Raju", gdyż jest to typowa. łatwi·
twa, ale wciąż się boi szantaży zna powieściowa, daleka od jakiego takiego poziomu.
stów. Przedwcześnie "ię starzeje.
mad.
5. Nie wierzę w to, aby był· szczę
śliwy. Zbyt wielka ilość pieniędz y ,._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
zawsze psuje człowieka. Może gra.
w karty? Może z powodu tego boi być ktoś zamoiny, ale zadowolosię śmierci? KtÓŻ to wie.
nym musi być. Prowadzi on życIe
spokojne, ale szczęśllw'ł, 2yJe tylko
A CZŁOWIEK SZCZĘśLIWY?
t. Taki człowiek musi się cieszyć dla swej ro(lziny.
i być pogodnym. Wciąż tylko ob6. Człowiek 'izczęśliwy pracuJe
d·arowuje innych. I śmieje się.
przyśpiewując sobie i dziękuje Bo2. Taki człowiek Jest zawsze tyl- gu za to, że 0111 ilozwolil być takim
ko szczęśliwy.
jakim jest.
3. W ciąż cię cieszy z tego, że
7. Cieszy się ze swego zyeia. q
jest człowiekiem szczęśliwym.
jakże chętnie znalazłbym się na f
4. Był żebrakiem, wygrał główny
go miejscu. (Mój Boże!)
los na loteńi, a teraz korzysta z ży
8. Człowiek 'IzczęśUwy? Taki.
cia.
5. Takim człowiekiem nie 1DO'z.e "",ogóle nie ma!!!

co
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1. W Londynie zmarł admirał, sir Willia!-llFisher, który należał do najlepszych oficerów marynarki angielskiej.
Od 1932 r. do 1935 r. był on dowódcą floty śródziemno,morskiej. - 2. Generalna próba , wielkiej rewii wojskowej, .
klóra odbyła się w Londynie z okazji urodzin króla Jerzego VI. - 3. Oryginalny m·o ment składania gratulacji
kr ólowi Borysowi, przez ludność bułgarską, na ulicach Sofii, z oka'zji przyjścia na świat następcy tronu. - 4.. Olbrzymi zbiorn~k, w którym uczeni amerykańscy , mają badać własności atomu, mierzy 9,15 mb'. średnicy . i 15 m.
wysokości. Można w nim stosować' napięcia elektryczne do 5 mmonów wolt. - 5. Port hiszpański, Santander, doką d cofn l}ły się wojska rządowe, jest obecnie celem marszu hiszpańskich w()jsk ,p,owstańczych. - ' 6. ,KlImera lelewizY.iua umożliwiała nieobecnym na korŁach miłośnikom tenisa obserwowanie r()zgrywek w Wimbledonie. - 7;
Osobliwy wypadek samochodowy :zdarzył się na paryskiej kolei miejskiej, gdzie samochód ' zerw:lł barierę i 'w 0s latniej chwili zawisł na żelaznej przeszkodzie. - 8. Fragment z popisów łuczni<:zek na stadionie Elżbiety w Pary żu, podczas zorganizowanego dnia sportów k()biecych. - 9. Księżnicz~a się spieszy", ' gdyż chce być pierwszą
na zawodach szkolnych w Tokio. Mała zawodniczka jest czwartą córką japo;lskiego cesa~za i nazywa się Yori-NoMi ya. _ 10. Dla uczczenia pamięci wynalazcy starojapońskiego zegara, cesarza Tenchi, C()rocznie ' urządzany jest
t. zw. " Dzień czasu", podczas którego.zegarmjstrze : mpgą demonstrować swe Wyroby na 'ulicach. - 11 .. Dwa torpedowce angielskie spuszczono na wodęw NewctlsUe, nadając im nazwy "Afridi" i ,;Cossack". - '12. Dzisiaj zostanie '
.otwarta w Bydgqszczy wielka wystawa pośmiertlia ' arcydzieł Leona Wyczółkowskiego, . złożony.ch miastu , w darze.
Na zdjęciu naszym jedno z dzieł, umi~szczóDY;CI:t na wysta\vi,ll. - a mianj>wi~ie - fragment '- Wawelu (akwar,elal. ""'"
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Myra Gruhenberg

Franciszek Molnar
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CZ3!fUljąco było w małej willi,
u młodego małżellstwa, które
mnie zaprosiło na święta. Miasteczko, w którym mieszkała

moja przY.lacióil'ka, Ell y, od sWe
go ślubu, było o godzinę drogi
koleją,
oddalooe od Wiednia.
Nigdy jesZrCze nie spoitIkałam
trzech osób, któreby tak dobrze ze sobą. żyły, jak Elly, Paweł i młoda elegancka
matka
mojej przyjaciółki. Nikt nigdy
nie podnosił głosu. obchodzili
się ze sobą tak delikatnie i mi·
ło , że przebywanie w ich towa
rzystwie było prawdziwą przyj emnością. Zyli z.resztą samotllj~ i nie tros'Zczyli się o skąpe
przy jemnośel, których mogło
dostarczyć miastecz.ko.
Naturalnie,
p.odcza5 mego
kr6tki~go pobytu tam,1 zas;toso·
walam się do 'ich zwyczaJów.
Ale chciałam poznać teatr tam
tejszy. I gdy pewneg.o dnia za·
powiedziano interesują,ce przed
stawienie, spróbowałam: zainte
resować nim Elly.
Moja prropozycja spo~kała
się z dziwnym przyjęciem. Elly
nie miała corawda ochoty na
teatr, ale namawiała: mnie ~'orąco, abym obejrzała tę sztukę·
Z-auW3JŻylam trochę zmar·
twiona, _ że chce ona na je·
den wieczór pozbyć się mego
towarzystwa 1 klupiłam sobie
bilet.
Wyja~nienie wkrótce nastąpi
lo . Usłyszałam rozmowę telefo·
niczną, którą EJly prowadziła z
jakimś
Kazikiem; oznajmiła
mu, że jej goŚĆ postanowił na·
gle pójść do tellltru i prosiht go,
aby zwollIlił się
na wiecz6r.
Lecz on odmówił.
A więc był jakiś Kazik , o któ
rego istnieniu dotychczas nie

tyczny sposób poleciła mi kawiarnie te alh:alną, jakby chcia:
ła zaznaczyć, abym jaknajdłużej została poza domem.
Ale przecież nie po to jechałam godli.nę koleją, aby tu głowić się nad zagadkami. Chcia·
lam być przy tym, jak cała trój
ka będzie się prześcigać w mQwieniu l1Jprze,imości owemu Ka
zikowi. !Lecz zanim jeszcze 0tworzyłam cicho drzwi we.jściowe, zauważyłam, że tu coś jest
nie w porządku: usłytSzałam dzi
kie krzyki. Łagodny głos Elly
stracił swą łagodność, dźwięcz-

ny głos matki stał się piskliwy,
a Paweł, który mówił zwykle
tak cicho, krzycz3tł w niebogło"v . .p.o nad tymi g'łosami górował jed!nak ochrypły głos Kazika. Wymyślał mojej przyjaciół
ce, która się r01jpacz1iwie bronita i której nikt nie przychodziJ: z pomocą.
Z.robiło mi się przyk:r o i upu
~iłam umyślnie parasolkę, aby zwrócić ich uwagę na moją
obecność.

, Hałas ucichł natychmiast. Pa

oski reJe's r
weł wyS\Zedł

do przedpokoju, aby mnie powitać.
- Mamy gośeia - rzekł wca
1e nie zaskoczony - jest to
nasz najlepszy pll"zy,Hlciel.
Spojrzałam na niego poga,r dliwie. Następnie weszłam do
pokoju i pozwoliłam sobie przed
staw,ić Kazika, który zTesztą o
wiele milej wyglądał, niż przypuszczałam
przed chwilą, w
przedpokoju.
- Nasz najle~zy p!rzyjaciel
_ ł"zekła Elly, - ale nie masz
pojęcia, jak cDugo trzeba go by
fo prosić, aby do nas przyszedł.
- Z trudem się zwolniłem,
- zapewniał Kazik..
- Tak, tak - wtrąciła mat
k'a' --4laje on nam odczuć, że
jest niezbędny.
Wszyscy się rozcśmielł.
Ale przecież nie pozwol~ robić ze siebie idiotki.
- Właśnie dlatego-zauważyłam 051tTO między państwem
. nie ma nigdy różnicy zdań!
- O to nie ma nic 00 rzeczy - roześmiał się \Paweł,
to już należy d.o bridge'::t;.

Dz.iwna choroba i śmierć impresaria Gastona M. nie zatrą się
w mojej pamięci. Nazywał się
właściwie J6zef M. Z drobnego
agenta wyrósł na międzynarodo
wego impresaria, cieszącego się
dobrą opinią w teatralnych sferach. Specjalnym jego zajęciem
było
sprowadzanie
włoskich
śpiewaków dla opery w Buda·
peszoie i wyszukiwanie dla nich
pracy na włoskich scenach podczas lata, kiedy operę w Buda·
peszcie zamykano.
Był to wysoki, zdrowy męż·
czyzna, łysy z dużą brodą. Całe
miasto znało jego uśmiechniętą
pełną twarz. Zetknąłem się z nim
w ostatnim tragicznym okresie
jego życia, wracając do domu
z odczytu, jaki wygłosiłem w ma
łym miasteczku. Gdy na małej
węgierskiej stacyjce wsiadłem
do pociągu, idącego z Wenecji,
ujrzałem Gastona,
kt6ry wracał z Włoch. Był tak zmieniony.
że poznałem go z trudnością.
Wychudł niezmiernie, a w jego
brodzie srebrzyła się siwizna.
Twarz miał żół,tą jak wosk,
wzrok przygasły. Wargi zdawały

Ferdynand Timpe
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- Tych dwoch panów m'J&i pan dawania. im posiłków. Przypuszczar{J\vniez przyjąć - rzekł do mnie łf.lll: że głód zmusi ich do opuszczegMpodarz kawiarni, którą zamie- nia miejsca. Gdy zauważyłem, że
rzałem kupić. Ja również przy- Idc nie jest w stanie wytrącić ich
7. kan1ionnego spokoju, nie miałem
jąłem ich od dawnego właściciela,
gdy kupowałem lokal przed trzema już siły wyrzucenia ich poprostlJ
laty. Od tej pory siedzą nierucho· 11:1. ulicę, gdy1: zacząłem się bać
tych ludzi! Po pewnym czasie pomo na swych miejscach.
Dwaj panowie w nieokIeślonyrn rvzumiałem się z posługaczką nawieku siedzieli rzeczywiście na naj- f'zego lokalu. która. słynęła z odwagi i herkulesowej siły. Mówiono
miałam pojęcia. Zauważyłam, lepszej kanapce pod oknem. Swym
mL
żc nie boi się samego diabła!
wyglądem zewnętrznym nie wzbuże ta odmowa zepsuła Elly humor. Matka była widocz.nie w:kI dzali zbyt,niego zaufarua. Twarze Kobieta. ta przyrz ekła mi, te przy
jelTllI1iezona w tę historię, gdyż wi(>Ii wychudt:One, dhlgie włosy 0- eprzątaniu sali u8tmie jednocześnie
EIly ~wierzyła się jej ze swe- p~ldały im ns. brudne kołnierzyki dwie l'jeluchome postacie. Nazago zmartwienia. Rozmowa była uhrania, krojem przypomina.jące u- jutrz zbliżyła się do nich ze szczot.
ką i wymierzyła jednemu z nich
prowadzona bardzo cicho, lecz biegłe stulecie.
potężny cios w plecy. Ani drgną.ł!
ponieważ mieszkanie było ma-- Aleź mć.j panie -- zawolałeu.
łe , słyszałam Ulrywki.
- nie mam przecież zamiaru ku- Kobieta natomiast 'dost.ała of'trego
Po rozmowie z Elly matka powania panoptikum! Przykro mi, szoku nerwowego i od tej pory nie
może przyjść do siebie! Do kOllca
podeszła do lelefonu i zaczęł~ że niestety zrezygnować muszę z
źyda muszę jej płacić rentę!...
zapraszać Kazika. Elly rozmaptllskiego lokalu,
,
wiała z nim bardzo p.rzyJaźnie
Próbowałem później nujrozmajt·
Żałowałem rzeczywiście, gdyż po
i urprzejmie, Ił matka je.i szych
jeszcze Eposobów. Ani gazy
wprost namiętnie. Zaczęłam się łożenie kawiarni w samym centrum trawiące, ani świece dymne nin ro ·
śródmieścia bardzo mi odpowiada·
zastanawiać, czy ten Kazik na
bią na nich wraż enia. Siedzą w dai·
ło. Wiedziałem, że tam, gdzie dzien
leży do córki, czy do matki?
S7ym ciągu, nieczuli i nieruchnJlli. ..
nie
przechodziły tysiączne tłl1my,
-?odczas obiadu uie wspo·
lokal
mój
mógł liczyć na powodzeW miQdzyczasie ściemniło sit'.
hmiano o całej tej sprawie. Ale
zwykły miły
nastrój zniknął. nie. Jednak widok tych dwóch nie · Nagle otworzyły się drzwi i kilka
W szvscy byli zakłopotani i mil ii3Inówitych postaci osłabił bardzo dziwnych postaci weszło do !ckaltl.
czący.
Nagle ciszę przerwał moją wiarę w powodzenie przedsię ·· .Takby się umć.wili. Ale widać bylo, ze nie mają c>;e sobą nic \vspól.
dzwonek telefonu. Paweł pod- hiorstwa.
- Widzi pan - rzekł zrezygno . nego. Każdy z nich wziął krzesło
s.zedł do aparatu.
wanym głos e m gospodarz - nie j usiadł w pewnej odleg'łości od
- A jeżeli to jest Kazik? wam juź nawet ochoty, aby nama- dwór.h nieruchomych panów. WszypomyMałam przerażona. I rzewiać pana do kupna.
Fry spogląa~li w jeden punkt na
czywiście I - to był Ka,zik.
marmurcJw.
1 płytę stolika,. GOdpO·
Elly i matka przestały' wprost
- Do diabła - z:1wolałem darz hył widocwie zmieszany.
oddychać ze zdenerwowania. A co włuściwi a robią tu ci lud7ie?
po tym zaczęły nagle głośno mó Czy oni żyją? Dlaczego nie pozbył
-- Pomyśli pan zapewne, że je:; ·
wić, abym nie słyszała roz.mOsię ich pan w jakiś sposób.
te lU oszustem, gdyź żataiłem przed
,.... y 1:elefonicznej, prowadzonej
w przedpokoju . Mimo to usły- 'rt) nie jest takie łatwe, jal' panem ten szczegół. Otóż co wies załam parę słów. I ku memu się panu zdaje. Siedzieli już tu, gdy ('?~r przychorhą. 1.U ci ludzie i sia·
zdUtl1l ien i u, stwierdziłam,
że kupowałem kawiarnię· Siedzą. tll dają na tyeh samych miejscach..
Paweł, kt~ry zwykle był dla lu Cid tego czasu nierucnomo, wlJatru- Jeszcze nigdy nieczego nie zamódzi chłodny, a nawet ostry, dla jąc się w jeden punkt. !eh rysy ~ą wili. Nie wiem, kim są. Zaraz przyj
Kazika znajdował uprzejme, a skamienhłe. Nie wiem, skąd się d7ie jeszc~e jeden... 0, widzi pan!
nawet serdeczne słowa.
,,,zięli, a i mój poprzednik 'lie mógł
Wszedł męi;~zyzna o raźącej twa
Ze zwycięskim uśmiechem mi o nich udzielić wyjaśnień ...
rzy. Gospodarz popieszył do bufe·
wrócił z przedpokoju. I choć
Byłem dawniej bardzo odważu y tli, nalał 1użą szklankę wody i pc·
w mojej obecności nie powie- i wierzyłem, że dam sobie napewuo stawił na stole z tabliczką.: "zare ·
dział ani słowa na ten temat, z nimi radę· Cena, jaką ofiar owa- z€rwowane".
odrazu z,rozumiałam: Kazik u- łem za lokal, okazała się za wy80Ostatni przyDysz zga.rnął wszyst·
stą,pił i zwolntił się na d;zisiejszy ka, gdyź ci dwoje zupełnie zrujllowali mć.j interes. Nie mam innego kie gazet.y, Jeżące na plice i zabrał
wieczÓ'r.
Równieź i pozostali zroz.u
wyjścia, jak tylko odebrać sGllie Eię do cz;ytania. Na. stoliku obok
~zklanki z wodą leżał rewolwer. 0<1
mieli to. Eloly promieniała z ra- życie ..
dośd, a matka jaśniała, jlll'k
W ciągu trzech lat ludzi~ ci nie czasu do czasu goŚĆ rzucał wo~ół
wściekłe spojrzenia z poza. wielsJońce.
pol'u~zyli się ani razu. Nie jedzą. i
Tajemnica ta trochę mi ze- nie piją. Nawet w nocy pozostaj~ kich rogowych okularÓw i kładł
z groźną miną. rękę na rewolwerze
psuła przyjemność pójścia
do I1a swych zwykłych :niejscach.
tf'ńttu, tymbardziej,
że Elly
Na początku - ciągnął dalej g'o- W pewnej Jhwili, gdy jeden z 'DTZV
przed odejśd~m, w d~ploma- E,Dodarz - dałem Dolecenie me l?o· byłych cbrz~kną.ł, g.zyknl)ł:
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-

Cicho! Co to Z:L lokali Nie
nawet spokojnie poczytać'

można

Nas~poie zabrał się znów
za.mówH je~zcze
szklankę czyst~j wody.

t.'\rua i

do czy
jedną,

Gospodarz był jak sparaliżowa.
Bał się w czymkolwiek narazić
gościowi. Dał roi znak ręką, abym
milczał. Z największą. ostrożnością
starałem się opuścić lokal.

ny.

Wt.em, krew

zastygła

mi w t y-

łarh...

Zdawa.ło się, jakby jellen
z nieruchomych poruszył się. Odet.
chnął. Podniósł prawą rękę, przes\I-I
ną.ł nią po blacie stolika i szepną·ł:

- Szach.
Wszyscy zebrani wyprosto'vali
się i odetchnęli z ulgą.. Jeden spojrZ:i.ł na zegarek i rzekł:
- Partia rozpoezęła się w 19f"J()
loku 5 po południu. Teraz jes~
w pół do dziewiątej. Jak ten czas
lECi!

°

Teraz wyprostowal się i drugi
nieruchomy. Kości jego trze3zc.znły, jak dawno ni9 otwierane drzwi
ezafy dębowej. Z ust wybiegły sło·
wa:
- Przegrałem ... Życie nie ma dla
mnie uroku ...
I

strzelił

sobie w

łeb.

się

bez krwi, a ręce drżały .
l'Vracam ze szpitala
rzekł. Jestem bardzo chory.
.Wydarzyło mi się coś okropnego. Opowiedział mi swoje przeżyde.
Wiózł znanego z pij:ulstwa włoskiego śpiewaka z Budapesztu na letnie występy do
.Włoch. Lubił gc.. 1;0 był odkryw
cą jego talentu i zarobił na nim
sporo pieniędzy. '.i·enor ten wystąpił w Mediol~nie, skąd mieli jechać do Genui. Pociąg miał
odejść o godzinie dziesiątej. Okolo szóstej udali się na dworzec, aby spożyć tam kolację w
restauracji, która słynęła z wybornej kuchni i wina. Gdy wybi
la godzina dziesiąta, tenor był
już do tego stopnia
pijany, że
zaczął się
awanturować i Gaston .. trudnością obronił go
przed wyrzuceniem z restauracji. Nadjechał pociąg, idący do
Genui, do którego mieli wsiąść.
Pijany tenor oświadczył , że nie o
puści lokalu,
gdzie podają tak
dobre wino. Nie dał się skłonić
do wejścia do wagonu. Gaston
wszedł do wagonu i usiłował
wciągnąć pijaka, który wydzie.rał się, krzycząc, że nie porzuci
doskonałego wina.
Gdy pociąg ruszył, pijakowi
udało się wyskoczyć i pociągnąć
za sobą Gastona. Impresario za~
wiadomił telegraficznie teatr 'W\
Genui, że pierwszy występ teno-<
1'a nie będzie mógł odbyć się ~
powodu nagłej niedyspozycji
tysty. Pociąg, który odjechatl
bez nich, w pobliżu Genui z~
rzył się z innym pociągiem. Na:-.
j
stąpiła jedna z największych ka...
tastrof kolejowych, w której zgJ
nęły 22 osoby.
Gdy Gaston przeczytał tę w~
domość nazajutrz w medio1aJS,.~
skiej gazecie, osunął. Di~j
przytomny na ziemię· ~ywuV:'!'J
la się ciężka i długa chorob&!,
Przez kiłka miesięcy nie opli;
szczał szpitnlnego łota. J eszcZ6J
teraz, gdy opowiadał mi o swymi
przeżyciu, bladł i drżał tak moel
no, iż prosiłem, by przerwał
powiadanie. Opowiadał jedna2
1
nerwowo, robiąc wrażenie ma'-1
niaka, a przy końcu rozpłakał
się spazmatycznie. Nie mógł od
pędlić myśli,
że gdyby pijanYl
tenor nie był go wyciągnął z wa
gOlllU, byłby po kilku godzin.acll
trupem.
W, Budapeszcie
leczył się
przez pewien czas w klinice .uni l
wersyteckiej, a później przenosił '
się z jednego sanatorium do clrU !
giego, aż umaTł po upływie róku.
Już podczas spotkania w poeią' I
gu zapewniał mnie, że imię Je-l
go znajdowało się w Boskim spi'.
!lie ludzi, którym przeznaczOne było zginąć w kałastrofili
pod Genuą. Rzekome uratowa.
nie go przez pijanego tenora
mogło z.mienić wyroku StwórcJ:;
I
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- Proszę PIana zwrócić uwagę, że wóz jest bez Awiatła, bez wenty'"
oraz bez biegów, ~ jednak pracuje idealnie!
- Dobrze, biorę go! Tutaj ma pan czek ... ale prosze zwrócić uw~
..;ę, że JI':fi bez podanej aumy oraz ~ llodpisu!

