'8 I

Nawet przy skromnym uposa'żeniu stać się
"I
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UZYlU, 6.XI (PAT.) - Ageu('~a Stefuni donosi:
Delegaci Niemiec i Japonii
pnyby!i dziś o godz. ll-e~ J?rzed
połndDle~ do. l)alacn Chlgl ceJ~m pod~lsama protokułu, na
m~cy kiol'cgo Włoc~y przystępUjł! w c.haralderze plerwotuego
~~'gnatarlUs~a do ?ładu prze,'nvko KomlDternowl. Tekst trak
!at u, sporządzony w języku wlo!IU l n'eJ jeckim j .ła!)ońskim.
Jeżał na siole u stóp statui Bo.,ini Zwycięstwa. Pierwszy podpisal łl'P..kłał ambasador Hotta, po
('z;n n złoiyli swe podpisy min.
Ci:mo i ambasador Ribbentrop.
Po złożeniu podpisów poozyn Hi sygnatarius~ krótkie oświad

uzbrojonej
wnąh·z.

interwencji

Ambasador Hotta

z

zc-

oświadt.ozył,

że trzy państwa, składając swe
podpisy na pakcie, chcą się bl'o-

nić przeeiwlw międzynarodowe.
mu komunizmowi, przez który
zagrożone są pokój i porządek

świata.

Po podpisaniu paktu npl'ezen
tanei trzc(\h państw zostali w
pałacu Weneckim przy"eei p zez
Mussolłniego, który lm wy~aził
żywe zadowolenie z powodu zawarcia tak ważnego aktu polityczl~e~o. przez rządy !rzech zaprzYJazmonych narodowo
Przy tej Dkazji Mussolini wręczyI ambasadorowi von Ribben
Min. Ciano stwierdził, że tropowi i ambasadorowi Hołta
p l'zez podpisanie tego trójstron- Wielki Krzyż Orderu Św. MaulIego ~kł~du Włoc~y, Nie~cy i rycego i Łazarza.
.Jat)oma Jednoczą SIe przecIwko

t.lcnia.

k~mnl1i~~owitr
WS~fsł~ieIFI
r owe l -o,ns uiktże
!wne
~l y II!-

z(

n~ch ~al'udow powIOny Się z

U1-

Rib~eiltrcD
lo~tanl-e
Rzymie

do ewentualnej akcji me- mi fOll1l' noły weJetmeJ, it5ra
diacyinc.i włosko - niemieckiej stale ł szybko się powiększa.
tiJ
w surawie konfliktu na DaleObecność przedstawldell
zb •
h
podpisywa8la
LONDYN, 6.XI (PAT.) "New!! kim Wschodzie. .
dzł~~nJ';:_o ~kDłu jest alt_
ChronicIe" w depeszy z Brukseli
p k6- b _
-e
donosi o krążących pogłoskacb
"O I
tem poIłtycznym • konkrcłn,...
.~akoby ambasador von Ribbenznaczeniu l STANOWI N~
trop miał być przeniesiony do I
zYTĄ PRZESTROGĘ
DlA
Rzymu a ambasadur niemiccł{1
RZYM, 6.XI (pAT.) Przy WSZELKICH WYSIŁKÓ~ DE-~: Rzy~ie Hassel do Londyn... I iJ!)dpisanin prolokuhl włosko -, STRUKCYJNYCH".
niemiecko - japońskiego obecni p
k Ja
-• RZYM, ~.XI lPA:r.). - -' Z~~ -, !jyli ałtaches wo.jskow~ Niemiec
olęga
Illem t
jlSZ)cłr kol .lapo skich. J;łllOn1i.voro Faeełsta" pł
łie 'W
btzpośredltlm tiłępstwem pro:
Virginio. Gayda, komentująe dniu dzblejnym rDZponyna.
t?łr:ułu, podpis?nego w "dniu dZI powyższy fakl na lamach "Glor nowa faza poUłyld świaloweJ.
SH".lszym, będzie:
.
naje d'Italio" pisze:
~tała ona przygotowana W' RI
t) ZAJĘCIE PIłZEZ JAI'ONIE
"POKOJU BRONI SIĘ RÓW- sIeJ zgodzie zl'Ztłd.e'Ol mikada oPIłZYCHYLNEGO STANOWI:, NIEZ ZA POMOCĄ ARMAT. _ raz wodza NIemlee l Wloeh.
SKA WOBEC NIEMIEClilCH J Należy przypomnieć światu, że
Zas~wl~j~ ~i u~-=
Żi\DAŃ KOLONIAJ...NYCH, 2} państwa, które podpisały dzisiej ::?e~za że a::Ow'odaeh ~eUZNANIE RZĄDU GEN. FRAN· szy protokół, .reprezentują bU- ki
W;chod
floła 'ft ńska
CO PRZEZ TOKIJSKI i 3) przy- sko 200 milionów ludzi oraz dys • ef1)dO • . : Siły ~o~eelde
cbylne ustosn kowanie się Ja- ponują prawie dwoma miliona- ~~: mo:lI:'~: :~wet porównane
nami J
..
fi I

W

ronionr

armatami"

i

solIdaryzować.
Ambasador Ribbentrop oświad
czyi, iż pakt ten jest zdarzeniem
o do~iosłości his!orycznej, . gdyż

mors e

o a zesz

Da WO

Ich wlosk-Ich ~a~Ska, n:!:~~d: j~ ~k~~:!:

l'Iu§§olinl ma przgbgt do por.u

I
:a.

fia~la

RZYM, 6 11. (PAT). Wćzoraj j pedo",·~ó\,:. \V por-cie GaeŁa flo udać si~ ma do ?aety Mussolido portu ~a. n1e~llec.ka
prz~p.rGW~dla ni. Kola zagranIczne zwracają
nlom trzecIej mlęd,t;ynarodowkl
..
.
..
CWlCzenla w strzelamu. MIasto, uwa
że o raz'
{l 0w nosz~mia
w życie l'óżnych! G.a~ta esl~adra floty ;lemI.ec-, ud ekorowane ,iest flagami wIogę:. p
pIerwszy.
państw zamętu wewnętrznego, klej.
złozona z krązown~ skimi j niemieckimi.
llle.mlecka
przeprowadza
co jes t pierwszym krokiem do~ ,.DeulJs.chland" i3.ech 'kontrtor'Według krążących pogło.sek CWlczema na wodach włoskich.
l\~adzle ost~t~czn~e t2.mę USI~OW~ popołudniu przybyła

•
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trowana w baza(:h morskich Pacyfiku, musi tracić 20 dni, Dl
osiągnąć Filipiny, a z górą 20
dni, aby dopłyu,ąć do Singapom.
Natomiast fiota japońska mDłe
osiągnąć pierwszy. (:el w ciągu
trzech, 3 d rugi w CI~ 7 dni.
Oto, są dane, . śWladcząee •
znaczeniu Japonii .iako partnera osi Rzym - Berlin ,- końezy
pismo.

•

swa Dodr6i do AmerJlki bili, król Edward zaznacz",
związanJl z żadna doktlJ1ną DOlit,czna czr rasowa

:LONDYN, 6 11. (PAT). -Istwicl'dza z naciskiem, iż nie
Adiutant księ cia 'Niudsoru prze I Jest związany z żadnym syste~
ka zuł prasie
wczoraj wleczo- ' mem przemysłowym, ANI TEZ
rem nUJs~. ępujące wyjaśnienie, Z JAKĄKOLWIEK DOKTRYd ot y c z ące stanowis ka poli.tyez- NĄ
POI..r::'YCZNĄ CZY RA·
llC' gO b . króla Ang'lii. J ego kró- SOWĄ.
lewska w ysoko'ć po w ziął swą
Książę Wlndsol'tl daje wyrr,.
decyz.k po dokładnym zastano- ~wej głębokiej nadziei, że po
wleniu się i fi: nalwi('k~zvm ża- o/-'loszeniu pDwyźszego wy jaś
ł ~ !n. Uważa on jednak, że wsku {nenia rze~lywiste i szczere mO
lek mylne.l interpl'ctneji t~elów I V ,'~. :" ') ~:odróży amerykaIl'
j motywów .jego podróży do skiej będą zrozumiane we wIa~!anów ZJednoczonych i wyni- ściwy sposób.
klyell stąd nieporozumień, nie
pozostała mu iUllO aIternatYWtl
ILONDYN, 6 11. (PAT). OdIo:
poza odłożeniem podróży.
żenie przez ksi~cia Windsoru i
Książę Windsoru raz jeszcze l,iego roalżol.kę podróży do A·
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meryki stanowi dla pl'asy angielskie.i
olbrzymią scnsac.i~.
\Viadomość tu nadeszła wczoraj
późno i nieocr.ekiwanie.
Je~zcze w godzi~ach popołudnIOwych zapcwmano w otocze
nil;l llJsięst,wa , że podróż nie będZle odłozona.
Około S-ej wieczorem ba~aż
księstwa Windsoru, zawal'ty w
kilkunastu kufrach. został odesłany do Cherbom.ga.
.
\Vszystko przygotowane by lo
do odjazdu, który nastąpić mial
z Paryża dziś przed południem.
Na kilka godzin przed od,iaz-

że

ni

je

dem, bo dopiero między 10 a mną i stwierdza, że błędem je.
10,30 czasu paryskiego adiu· go było udanie się do Niemice
tan t księda Windsofll przeka przed udaniem się do Amery~
zał przewodniczą-cemu zrzesze· ki.
ni~ . prasy .anglo. ~ ame~ykań.,Dai1y E xpressG' porównywa
skleJ w Paryzu PhIlIpSOWI teksl wczorajszy dzień w życiu byłe
~omunikatn. o ~dł?ieni~ ~odrÓ go króia'z jego abdykacją, nazy or~ wY.laśmen;a kslęc.a na I zywa.ląe decyz.ję, powziętą wczo
temat Jego stanowiska POhtyu-/ fai wieczorem, DRUGĄ. NOCĄ
n~go. Otr~ymawszy. tak. p6ź?~ ABDYKACYJNĄ E DWARDA.
WIa?Om~Śc, wszystkIe dZlenll'lkl
.
.
angIelskIe zmuszone był.y.
I~lęS!WO Wmdsoru.. pozos.tatrzymać druk swych mlbono- ną chwIlowo w Paryzu, ale w
wych wydań i PI'Zygotować no- przyszłym tygodniu prawdopuwe wydania.
dobnie odjadą do Austrii, gdzi t!
PI'asa angielska nazywa de- spędzą zim«:.
cyz.ię księcia Wimlsol'u ..ozu-

!

I

za·

Str ~

7.Xl.- .. GLOS PORANNY" -

NOW ŚCI RADiOWe ~ 19Sa

.

Id

'

PRZYJDlCIE OBEJRZE( i PGSŁUCHA(I
•

urn

Telefunken - Philips - glektrit
Capello, Hornyphon, Kosmos itp.

Dwu ziestole i r
Na dzień 7 listopAda b. r.
Jł1'zypada dwudziestolecie rewolucji bołs2ewickie.l-

jaką i czyją spełnia robotę, należy mówić o niebywałej w qzie

WlPrawdzie data owa nie wie
ga się z jakimś przełomowym
momentem w życiu ZSSR, nie
zamyka jakiegoś okresu, 001
nie otwiera i nie daje nawet zapowiedzi ja,kiegoś okresu nowego.
Jednakże chociażby już ze
względów formalnych data dwu
drlestolE:cia daje publicyście ;tsumpt do sporządzenia 5we5'O
rodzaju bilansu d1.ialakrości 1'0syjskich kom\lJ1listów Ul'ówno
wewnąłTzZSSR, jak i poza Jego
granicami.
Mówi.ąc o działalności bolszewików poza grllll1icami ZSSR,
mamy na myśli t jednej stror.y
zewnętrzną pOlitykę ZSSR, a z
drugiej działalność t. zw. mi~
tlzynarodówki komunistycznej
czyli kominternu.
.
Trudno wszystkie te dziedzin y omówić omazu.
Poza tym należy pamięta'ć, iż
linia rozwojowa komunizmu
nie jest jednolita, leoz mocno
zygzakowata, przy czym nale:\ yte zrozumienie rozwoju rosyj
ski ego komunizmu wyma1ga 1)0działu na okJresy, zaś podział
len jelSl!:" różny w zależno/sd od
te~o, czy chodzi o ewolucję so'lieckiego życia państwowego,
czy też o losy bolszewickiej paJr
lii. Nie kłód się z tym bynajmniej fakt, iż pod koniec dwudzieslolecia obydwie linie ewoJacy.loe - państwowa i partyjna - się zbiegają i dają wynik
1I.łemny.
_
Z.r esztlt ten ujemny ch'arakler bilansu rewolucji pa,źdlziernik owej występuJe :. camtowitą
wyrazistością,
gdy porówilla'ć
rhisiejszą rzeczywistość sowiecką z zamierzeniami ideologów
rl>wolueji komunistycznej.
Ju'ż przed 7 laty pisał niedaw:10 przez nas cytowany prawy
t; , erowiec M. Wiszniak:
.. Dowodzić, iż paździemik' nie
lld·al się, to zadanie niewdzięczne. Ca saute au<x yeux. (To bije
w oczy).
Rewolucja światowa
nie udała się ani w całości , ·a ni
cZQściami. Ani na \V ęgrzech, a~ "i we ·Wło5.Zech, ani w Niem. zech, ani w Chinach: Socjalizlll.
uic wstał urzeczywistniony w
żadnym kraju.
.
"·ystarczy posłuchać, 'jak wy
myślają .sobie wzajemnie stalilIowcy i opozycjoniści z powouu wspólnych grzechów i nielwwodzcń,
by zmierzyć prrzes lrzeń, jaka dzieli Październik
m:tyczny , taki, jakim on zamierzał b y ć, od Października rea1I:CgO, t . .1. od tego, czym on jest
" .. rzeczywistości".
Public:vstom, którzy pod!k,r€ślali trwałość rządów bo1szeWlickkh i z niej wycią:~;ali wniosek
co <10 zwycięstwa komunizmu ,
~J Wiszniak odpowiadał'
. ,JeŚli pirZyjneć się temu , kto

klęsce".

jach wa·l ki' ludzi o swe idee Dla nas ta konkluzja M. WiSt
zawlSze bezsporna.Po upływie 7 lat, długi szereg
faktów zaszłych w Sowietach,
słuszność tezy tej w całej roznłaka była

cią.glośd potwierd:ził.

Dzi'Ś teza ta stała się poza gr;)
nicami ZSSR jasna dla każde
go, Mo !Ila oczy, by widzieć, i
uszy, by ~łyszet, , dla każdego,
kto jest zdolny do lu'ytycznego
i obiektywnego myśIenia.
'Vspomnia.ny publicYista rosyjski utrzymywał, iż fiaseo
Paździemlka jest potró.ine: polityczne, gospodarcze i moraIDe.
!Pod. względem politvcznym re
wolocja bolszewicka pod konie,~
swej dwudziestoletniej linii Il'()Zwojowej doprowadziła do lik wi
dacji tego, od czego zaczęła, a
co miało stanowić jej seIlSt i pod
stawę.
Długa

sCJl'ia słynnych proce ·
sów opozyejonistów, w wyniku
których nastlłłpiła jeśli nie zaw·
Sle fi.zyczna, to co najmniej polityczna śm:erć gwardii leninow
skiej, wyraźnie wskazuje na to,
iż w ciągu ostatnich siedmiu lat
proces rozkładowy stale się po ·
głęhia!.

Zarówno bolszewi·zm ]ak i na
rodowy socJalizm lub faszyzm,
wszys&ie te odmiany ustroju
totalitarnego są odmianami dyktatury monopartii. A dyktatuI'a monopartY.ina - wcześniej
czy później - sm.le ~ dykłntuI'ą Jednostki lub koterii, dykta-

turą cezarystyczną i prowamł
ku zupełnemu rozkładowi poli-
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" Ta nowa książka S. Zngór·
skil'/:{I), star.ov.. iąca dalszy ci%'
jego wylitnej pracy "Republika
sowiecka " mogłaby mieć jako
podtyluł " Dzieje upadłości lub
dzieje pewnej reakcji" .
.,Jest to w istocie jak najbardł.iej objeklywny obraz wy ił
ków, które czyni o,b ecnie Hepnblilm Rad d·la utrzymania wła
dz:v politycznej drogą ofiar w
dziedzinie gospodarczej i społe
cznej, wszystkich zasad, które
strulOwiły jej rację b:vtu".
Prof. Zagórski miał illa, myśli
t. zw. nową politykę ekonomicz
ną (Nep). Po tym nastąpiła sła
wetna linia generalna Stalina,
pit~ciolatka - - jedna i druga stachanowi·zm. Wszystkie te eta
ry omawialiśmy na naszych ła
mach w odpowiednim czasie.
·Widzieliśmy w nich szereg kole,ilJlych chaosów gosp!Xlarczy~h
mnją-cych mało wspólnego z i-

l

.

el

Przechodzimy wreszcie do fia
sca moralnel','o.
gwałtownej
walce z QC1J1ol;,racją bo}.szewizm
wysunął zas3.d~, iż cel uś\vięc~
środki . Tą zasadą uspil'uwied1iwiał holszewizm teror i dyk~a
turę, jako swego rodzaju strnkturalne formy ustrojowe. Otóż
tew
bezduszny
amoralizm
doprowadził
nie tylko Z. S.
S. R. do ustroju
tota1noelilarnego, o którym wzmianko
waliśmy wyżej , ale i poza granicami ZSSR wywołał na.lstraszliwszą r~akcję i spustoszenie
moralne.
Przede wszystkim działał bolo
szewizm
(zarówno trockiści,
jak i stalinowcy) rozkładowo
na !'u~h demokll'atyczlly i socjalist",czny.
_
\V okresie zwaJezania koml1de~J'adacjl sl)O}eCZJ1o-. gospodar- nislyczncj
taktyki jednolitego
czej szel'okich mas pracujących frontu slusz.ui'e pisał
Lco~
miasta i wsi.
Blum:
"Komunizm w-ynaturzył nie
i nailllvtwomłel~e wvrobv futrzane PIOTRKOWSKA ~1 tylko p~dstawo~e idee soc.ja.l~z
Do Ie c a
mu, ale l samo .lego nastaWJcme
Telefon 108-95
etyczne. Gdy dążeniem socjaliz•
II
(PASAŻ CASINO) I mu hylo odwoływanie siQ do naj
.-:'
bardzit'.j 5zlachetnych żąda{1 rOZUlll'll, do najczystszyeh
strun
wskutek ulewnych deszczów
duszy ludzki.ej, komunizm wyliOrzystuje
najbardziej przyziemne instynkty. Gdy socja!:zm dąży do wyższości moral·
nej, do uszlachetnienia , komunizm poniża i degraduje, jego
środki, to kłamstwo, podwójna
gra,
oszczerstwo i zazdrość
nienawiść i okrucieIl.stwo 0to namiętności., kultywowane
przez kom.u nizm".
Wystarczy pTzypomnieć!lO"
hie skierowaną przedw IIOCjalistom propagandę koml!Dternu
w okresie szerzenia sławetnej
teorii lSocjalfaszyzmu, by lAOzumieć sluszność zarzutów Biu·
slotnym planowaniem gospodar
('Zym. Podkreślaliśmy antygoSl)od~ll'(,:ly char:l,k ter
poaynań
dyktatm'y kl'emlhiskie.i, stale
podportądkowująJCej swe poezy
nania gospodarcze celom p olitycznym. O ile przy tym w pew
n yc~ momentach swego rozwO.in komuni·zm był ucieleśnleniem rów·pości w nicdostat1m,
to i ten egalitaryzm zupełnie w
ZSSR zar.,i kl i został zastą'Pio,;ty
przez co raz bardziej rażące róż
nic7.kowal'if' ekonomiczne i spo
łeczne. Gdy propaganda komunj~tyczna prawiła urbi. et orbi
o rzekomy;n bezk lasowym. społeczeństwie sowieckim, w Z. S.
S. R. roz,,:ijał się typowy ustró.f elitarny z nowymi up~zy·
wile.łow911ymł warstwami spoleeznymi przy coraz większe]

I
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PUTRA Ch SUSM ANEI
Powodzie

tyczno _ sllołecznemu.
N'ezalein:e od koloru koszul
Dla .
sv.'ych pretorianów
totalizm
.,Będzie można mówićl-pisal
wcześniej czy później wykazuje
!.'('on Blurn-o jednolitym fronswe głęboko reakcyjne skutki i
cie wtedy, gdy socjaliści przeprowoozi państwo ku zgubie.
staną byĆ dla ·rosY.lsldej tYif3nii
Pod wZI';lędem ustrojowym
of!arami, gdy w Rosji zostaul\
likwidaC'ja jest całkowita. Jako
prlyw:rócon~ wolności demokr:l
novum ustrojowe komunizmu
tyczne oraz powszechne pra,,:O
wy'Suną~ sowiety
(rady), czyw~borcze, alc i w~edy, roz~llwe
niąc z nich prawdziwy mit lI~~t;, samo przez SIC:, będzlem v
strojowo - społeczny. Przecież
rozważali
urzeczywistnienie .i ~d.
jeszcze d:riś podczas ruanifestar.olitego frontu jedynie w skali
cj: komunistycznych we FranspustO'lzyły wiele objektów w północnych Włoszech, a między inuymiędzynarodowef', t ..i. nie wycji słys 'y się hasło ".L es 60mi most kolejowy przez rzekę Bormida.
l '
ZSSR . Z naŁu"y
E'!IsJ~
,ącza.ląc
.". rzeczV
.'.
\'iełs par:out''-, (upowszechnie.
podobnv
\V
grwlclc
r.zecly
lilie, uniwersal.izacja sowietów),
!1iczbednv warunek równał
ot.' ż wysl.<l"czy sobie uprzytomI ~,ię po'griebaniu komunistyczne]
mc, iż jedną z głównych cech
propozycji jedsnolitego fll'on-tu.
"reformy" kons.tytucyjnej Stalina jest zniesienie w ZSSR sood 9/ 11 do 23111
zł. 355.wietńw (rad), by zrozumieć, .iż
Z powyższych powodów za~
istotni.e Stalin kOliczy dwudz1erówno komunizmowi jak i :nsrolccie likwidacji tc~o, od c:t.Cnym totalizmom przeciwlStawiago rewoluc.ia komUnIstyczna za
1iśmy i przeciw~tawiamy zawCl'ęła, co stanowiło jedną z jej
SZ5 szczerą demokrację, nde tylod 10/ 11 do 24/ 11
zlll! "'10.najbardziej oryginalnych, .lCZko polityczną, ale i społeczno I n d y 'łII1U' i d u a I n e wwyjazdy
ko!wiek utopijnych cech. To sta
g 0 5podarczą·
.
Iinowsk;e salto mortale zostało
Tragiezllle losy narodóW ipanwyczel'pująCo wyjaśnione w wy
stwa . ro.s yjskieg{) podkreślają
śmienitej, źródłowej i objektyw
ShISZ _l" Ść zasad szczerej demonej pracy a01:!enta d-Ta 'V. Sukraci.i i jej żywotność, wskazują
r,a to, iż formy demQlk.r atyczl ie
kiennickiego " Ustrój radziecki
są jedyną realną dmgą, prowa. . .~.~• • · " •• ~ó~~...., a konstytucja s ta lin o wISk a" . ogłoszonej w tegoroczpym zeszydzącą do rzeczywistej pil'zebudo
cie drugi'l! "Rllchu Pil'awnkzcwy społecznej. opartej na pr,lgo, Ekon'Jmicznego i S{)cj ali st ywie, ładzie, spra wiedliwoś~i i
zor~:aI'.jzowanej wolności.
".znego".
POLA GOJAWICZYŃSKA
Co do politycznego fiasca 'koS. C7.JCczeJnickt.
!u,internu odsyłamy czyteintka
do pracy d-ra A'rlura Rosenbe-rga " Historia ho,l szewizmu", l.tó
Pocz. 12. 2. 4. 6. 8. 10
ra w swoim czasie na naszych
ła"mach omawia.liśmy. Wypadki,
zaszłe od cza.su ukazan,i a się tej
czyste, wygodne, ciche,
pil'a('y, idynie potwierdziły ~ru
tanie z wod3.! bież. ciepłą
S7J10ŚĆ tezy aulora.
i zimną. blisko DwOrtB
''" sprawie gospodarczego asGłówni
WARSZAWIE
pektu rewolucji bolszewickiej
. przypominamy następujące zda
\V
Dziś o R· 12 i 2
ilie E. Vandervelde'a z r. 1921
Chmielna Nr. 31.
L przedmowy do pracy prof. S.
Kawiarnia
• Bezpłatny garal
Zagórskiego "IL 'evolution aetualle du bokhevisme russe".
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SIr. narOdOWegO

w powiecie wysoko-mazowieckim za działalność, zagrażającą
porządkowi i bezpieczeństwu pub licznemu
Przeprowadzono również re- giym l'oku.
w kancelarii Hdw. Jursza.
\V dalszym ciągu uzasadnieprezesa Stronnictwa Narodowe· nia sLarostwo stwierdza, że dzia
go w czasie jego nieol~ecności. -- łall10ść S. N. zagrażała pOl'ząd
Po rewizji władze atlministracyj lwwi i b(>zpiet~zeństwu publiczne zawicsiły działalność Str. Nal'. Jl('mu. gdyż Stronnictwo Narow powiecie mazowieckim. Jed- dowe kolportowało ulotki i bronocześnie do powiatu przybyły SZUI'y,
mogące wywołać ni~po
liczne oddziały policyjne.
kóJ publiczny oraz prowadziło
W obszernym uzasadnieniu za akc.ię bojkotową.
rządzenia o zawieszeniu działal·
VV Czyże,,,ie na terenie powianości S. N.
w pow. mazowiec- tu wysoko-mazowieckiego, na
kim wymieniono wszystkie zaj- wczorajszym targu w dalszym
12 członkow ,.falangi" ścia przeciw żydom, jakie zda-, ciągu pikietowano sklepy ży
i
rzyły się w powiecie wysoko - dowskie. W Wyszonkach areszWarszawski koresp. "Głosu Po' mazowieckim w bieżącym i obie tOW81l0 trzech narodowców.
rannego" telefonuje:
W związku z rzuceniem petardy
na pochód PPS i Bundu w dniu
26.10 w Warszawie, policja stołecz.
l1a aresztowała w dniu wczorajszym
Do Palestyny przybędą posiłki wojskowe
2 osób, relcrubjących się z człon
JEROZOLIMA, 6.11. (PAT) _ ty, a trzech ciężko rannych.
ł{ów "Falangi" i nielegall1ego .?NR.
Pierwsze wyniki śledztwa w spra
Prasa tutejsza donosi, że w koń
wie zamordowania dwuch żołnierzy cu bież. miesiąca przybędą do PamiAdzy kol2J-arzami
~zkockich, stwierdziły, iź zostali lestyny dalsze posiłki wojskowe.
'I
oni zamordowani przez trzech araJEROZOLIMA, 6.11 (tAT) -chińskimi i japońs~i!!!!... bów, którzy ukryli się za skałą po- Teroryści arabscy. zaatakowali paTOKIO, 6.11. (PAT) - Z Tokio między starym miastem, a nową sterunek policji w Boisan. Teradonoszą, że mimo toczących siEz dzielnicą żydowską w Jerozolimie, ryś ci oddali przeszło sto strzałów.
walk w Chinach Północnych, roze-! Psy policyjne doprowadziły po Śla. Strzelanina tr.wała blisko pół godzi
grany został na granicy Mandżurii dacb zabójców do wsi Siloe, którą n~', Teroryści rzucali również bommecz piłkarski pomiędzy kolejarza· następnie otoczyło \vojsko.
by.
mi cbiIJskimi i japońskimi. Chhlczy
Dokonano całego szeregu aresztoDo Boisan wysłano znaczne pocy odnieśli zwycięstwo w stosunku wań arabów, pny czym jeden z siłki policyjne.
2:1.
nich został w czasie ucieczki zabi-

WYSOKIE .fAZ., c.XI (PAT.)
,"czaruj między godziną 9 a l i
policja przeprowad7iła szczegó'
łową rewizj~ w lolmlu Stl'onnietwa Narodowego.
Po rcwiz,ji zabrano dokunu'll'
ty Ol'gunizacyjnc i sztandary po:;zczególnych kół Sh:onnictwa
N arodowego, a Jokal opieczęto
~Y~łno. -

Gala dowodzi.
cZ!Jfn jest naprawd

wizję

dobre mydło.

Aresztowanie
O.N.R.

orderc, ara le, ""kr,ci

Jego piękny zapach trwa al
do ostałka, a skóra zach~
wuje go długo.

Jego obfita i łagodna picma
pielęgnuje' skórę. odświeżo
.i upiększa cerę.

Mecz pilkars i

Jego największa zaleta: cena
50 groszy i wielka wydajność

MYDW

.,

kurs61A1 handloWllych il'ftieni

Poranne- rat odbywało się posiedzenie.
Dyrektor ka zał wob~ tego
\\-(~zora.i
wieczorem
przed pogasić światła i zaalarmował
I.(lllachem szkoły ZgromadzeDlIf policie. która demonstrantów
h.upcó~· odbyła si~ demonstra- T07.pt::dr.iła.
cJa tudentów i uczniów endel,ów. którzy wznosHi okrzyki,
domagające się
wprowadzenia
Do blokującyeh ~aIe wykłado
.. ghetta" w tej szkOle.
we słuchaezów kursów handloNastt~puie demonstranci usi- wy~h im. Bruna przybyła rada
łowali wtargnąć do sali obrad oedagogiczna
z dyr. Wójtowirady pedagogic.znej, t!dzie aku- czem na czele, który za.komuni
"Głos"

'Vllrsz. kor.

go" telefonuje:

*

kował okupującym,

że wy'kła

są
Jednocześnie

dy w szkole

zawieszone.
dyr. Wójtowiez
domagał się opuszezenła lokalu
przez
blokujących,
jednak
przedstawieiele młodziety o świadczyli, źe gmachu nie opuszczą, dopóki nie będzie u·
względnione ich żądanłe ustano
wienia osobnych miejsc dla ży
dów.
O godzinie 2-ej w nocy do

CO

•

wi i studenci us-'o\Vali w a gnac do sali posiedz · ad, II
CI

użyciu.

Gala ELIDA

ns r ja endecka rzed szkol

oc na blok

w

g giCZ
r

j

na

blokują,cvcb orzvbyli

Dopiero o ~'Odz:. 3-ej w ltOeJ
członko
wi.e ~al'ządu Stow. Kupców: dyr. Wójltowicz oświadczył. ..,.
sen. Evert .i p. Gebethrner, Sen. obecności świadków, że 0dEvert w ostrych słowach skry- dzielne miejsca dla żydów będ..
tykował postępowanie bloku.ią jedn....k wprowadzone.
cych. Wezwał nast~pnie do 0pnszc.zen.ła sali, komuniku.iąc
Plebisc'It
jednocześnie. że szkoł~ rozwią

zuJe.
Mimo
s7koły,

na un·wersJtede J. K.

Lwowski koresp. "Głosu Porozwiązania
sali nie opu- ranriego" telefonuje:
,Vczoraj ukazało się rozponą
Bi~a;iBiiEiait dzenie reaktywowanego rektora
uniwer ytetu lwowskiego, prof.
KulczYJlskiego, które wprow{t·
dza następujące przepisy P("

groźby
młodzież

ściła.

ii..i;ED..~imm;~..............Ei..iiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..ii....ii..

•

JOW
Je
Nasza
i
mi§~rtlg

i~Źfłi

I
Di~

(8 Je

n amator Iw
o:drzgmala doigtb(zas
olertu, ale

oirzgma propozgc:;t;-IO

Chcąc ustalić,
czy najleps7.:u
. . k'a P o l Sk"
.
. t rzytPlllSISt
' l lWlcemlS
ni \Yimbledonu .Jadwiga Jędrzejowskn porzuca naprawdę szeregi Sllurtu amatorsldego - jak
10 twierdzą uporczywie agencje
- ('zy
tez' nie, refc7.·'!!1·"nicZllp
<., co
_
~p' I'towy
""oJskl'ego
Radia
•,,·t
" ....
eJ'nka'''ą <mdycil>
Z ()I·d"n.· zowal
1><
•
....,..
,l'"
z ud .::.iałf'm Jędrze.iowskiej j
f'złonków P. Z. 1... - T. radcy 01clwwil'7.a i dyr. ZieJillskiego.
\Vywiady przeprowadził red.
\\'loclarkiewicz,
Jdóry przede
w<;zpf LiI:l prosił lw.sn! mblrzy·
II i~ o wy j3.~ni(,llie pogłosek co
do rzei omo zawartej umowy z
II ele n 'VilIs - l\roodv o rozegranic szeregu pokawwych spot·
l,a]'!. Odpuwiedź ·Jędrlf'juwskiej

•

j"

I

rządkowe.

"Młodzież Wszechpolska ma
w audytoriach siedzieć osobno•
.zaś słuchacze żydzi osobno. Od··
przujmi~ separowanie słuchaczy oasiąpi
w ten sposób, iż wszyscy stulIeopoważne środki materialne, zapew.
ł'
n'a'
me na ezący
I lące spo k'
oJny bYt u k och anym ci
do nie-żydzi
MłodzieżyOl'nz
Wszecbpolskie.i
przez nią rodzicom,
złożyć mają dekhłl'ac.ię, zawiera
Znając jednak chlubiią ambicję .iąeą odp' wit'd.~ na oasł~pują('!'
Jędrzejowski~j i .jej gorący patriotrzy p;vhmia:
tyzm zgÓty wyrazić moina przeal Fl'agn(' sił'dzieć z Młod:dcświadczenie, że tak czy owak bc.. dzie
ią \Vszechllolską;
mistrzyni nasza godnie i nadal imi"...
bl Pl'3gm~ sil'dzi"ć ze słuchasportu polskiego na s2erokim ś,,vie ('zami żydami;
cie rozsławiała.
r) Nic .P 'agJl~ siethieć ani z
OŚWiadczenie
J Młodzieżą "sz~ch.polską ani
7-

żadnej

prawdopodobnie

o prze.iściu WilIs - :M:oody na za-l MATORKĄ MUSIAŁABYM
".
·odowst
•.,o_
Podobno \Vl"ls
_ BARDZO POWAŻNIE Z."Sl'A...
A~
Moody miała twierdzić, że pierw'
NOWIĆ SlĘ NAD NIĄ"·
szą .lej przc('iwniczką będę ja.
O· -...
Ja j'ednak dotąd konkl'ctne.i proswrauczenle
pozycf nie otrzymałam".
- Ale pl'zypUS<C~llly., Z'oB
Ołl'ZVOl.
,,"
Następnie zabrał głos radca
I"a
pani'
kOI'z\"'tną ])l'OPO'DycJ'" " , ..,
'" . "'
cllowicz, który imieniem pol. zw.
co włedv?
" lawn.-tenisowego
oświadczył, ze
Punie Redaktol''-;l'' dOpl'ćłW- znając trudne w:mmki egzystencj\
dy trurlnl) mi w te.i ('bwiIi dać .jej sęllziwycb rodziców nie sposób
od;łGwiedź na to J)"hmil', Moim
z·ytłałlll·".
byloby odmawiać mistrzynię na.SZi!
d'lr• Zl··el'n~
eh," a O
najwi ęk~zyllł Ol'agnił'uicm Jest od sięgnięcia po laury tenisa zawo{
~g
Od w;yniku ((-go (,,·yginaJn"''.(H
Pl'!J7:UShlĆ amatorką i ~rać daJel dowe.~o, skoro daćby je.i to mogle, r Nie.wiele mogę (Jod&ć do słG~ plebiscytu zall'~('e ł\1~ JlOlI,.iał
dla ł~(;lsłd. Rył:!ł),'m td na.ikolegi mego, palla radcy. ~lch~Wl- miejsc w salach \yykłndowy"".
sl:~l'~shwsza, gdybym .1~\ogła tu- i '
cza. Byłem naocznym sWladklem
Za nicposłuszeń .... two ~ro1.ie
hl.!. w PI1!SC{', znuh';f.c tJ'wu!e
W dniu 26 stycznia 1938 roku tegorocznych sukcesów panny Ję· mają osh'c rygol'y dysnli)lii!~H'
{)od<;hlWY l'/.{Zj'stt"lH'ji.
I otwarty zostanie w Kairze odbywa- drzejowskiej w Anglii i tej o!brzy. ue.' _
••
. Nh'stcty. .icdn{!~ I.no,i a s;vłuu- jący się raz na dwa lat~ międzyna-,lIlie( wprost i ~ezcennej p~opag~n' l
!j'.la matel'mfna nH', .I:st WN,?ł'l. r?dowy Jcong.cs bal~eł~lan~. Otwar I' dy, laką ~wynJt v,ystępramł, ~robJła
U~otki e ir:f?JI~lat uv
br71ni:J.łn naslępll.ill CO:
mam st]H'yeb t'Orl~ICO~' w h.rn- C'le kongresu odbęuzle SIę me7.wykle dla PolskI. Propagandy, klora z
\Varsz. l ore:-;p .. , (jIOSll P"r:lU
_ PI"}szę pana • .i('sztze [lOd- ~w dl', kió,-ym musz~ i povdl1- u-oczyście w obecności króla Faru- Anglii promicl"liuje l1a cały świat
c."zas pobyłu w Ameryc(', ~łysza- \ nam Z~JiM'zl)tl>('Z;\'ć dach nad ka w gmachu opery królewskie].
chyba, a o której my tutaj nalj{'aw- llCgO" telefolluje:
łam wiclokl'ołnk, Ź{~ łmllir.isi za . . . łową i lnośną egzrst~ll{'.i~.
Z"brania plenarne odbywać się l1ę tal... niewiele wiemy.
\V dniu wczorajszy III w ;<,o.
WGdowcy noszą si~ li. zamiarem
\V cbcclle.i mniej I;j;"tuac.ii fru bedą w gmad1\l minister~'wa rolWyda.je mi się jednak, że gdyby nej z sal Politedmih.; odby ło siG
u:;;upebienhl
S\'~ eb
dl uiyn dno jeflnak myśleć o tym, ~d~'ż nic twa w Glzeb.
istotnie Jędrzejowska zdecydowała zebranie studeutów - cndcJJI\\.
pI'zez wcią~nięctc do nich ko· !la'."let .la salUa hOt'~'kmn si~ cz~
W llrogramie ohrad IWlIgresu rozstać się z nami - 10 nie mo-I \Vygłoszono przemówienia :w ty
bict. SłJ'szałm I • n:łz~\'isko '''iJJs- sto z ,-óż.lłyu~i trndn~~ciall1i. przewidzi~~e .!e~t m. i~. zwiedZanie I g~ib~śmy podnosj~ iadl~Y{'h . sprz~- : ż):dowskie. oraz l'oz~ ?l1~a '.1<' ulot
Moody, Ja!co h'.I. ktm'a piei"vsza Gd;\'bym WI~(' IstotnIe o.rz. 'ma- Aleksandm. Asuanu l Luxoru. U- CI\VOW, zachOWUjąc ledyme we ·lu o treścI anlyseIllldu<,j. l'cm
ma z:\mim' pl'zy.i~,ć PI,opm;ycjp"r' ta .łul'ą 'łowainą *H'Opozyc.i~ czestllicy kongresu otr-:·,yma,ia..
wdzięczne.i pamięci te wielkie j~l tym rozdawano wyI;:onane na
Kłoś wymieniał pod!\bno i lUnit' to
proc. zniikę '1:1 państw&.vych koJe- zasługi dla roz(;kwiellia dobrego "p cjalnych kartona h kal'\'k;l'
nazwisku. Obi'cnj(' do.wj('d7i~-1 MI!:IO ~H~.f SIL~F.J T SZClE- ~ach Egiptu oraz szereg lIł3twiell1 i.mi.en~a ~porttl p('l~kk'go na całym tury. pro.f. Michałow:,kirgn j :.
łam sie z depesz <1m,', yLmlsld'h HEJ CHt:;CI P07.0STA~L\. ,,- ł ul!,t.
sWlecle.
t<ll'l11tlSklego.

. ..

radca Ol chawbeza
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1931

!'fr. 308

zlennie rze iega 11400
DCC~ągÓW osobowych.·· Koleje Drze iozl,
w ciąg 7 mies"e', 16 "lio ów pasaierów...·Motoryzacja Doslep j naprzód
Szosa

Łódź-Warszawa

oddana bcdz-e za kilka dni do uigiko
I

ma.iąt~ ?blic~ny jest na tują cię pomyślnie tak w ruchu komunikacyjnych przedsiębiąlr
8 l pol mIlIardów :zło-' osobowym, jak i towaro wym. siwa.
ty~h. Ilość pracow1J1il~6w z::l..tru-! ok'resie o~ 1. stycznia do .31 ~uch motoryzacyjny jest
dnJrmych na P. K. P. w dn. l lIpca przewIeźliśmy 116 mUIO- ZWIązany organicznie z ulepsze
października b. r. wyniosła 213 nów osób. Wzrost w stosunku I niem naszej sieci drogowej.
tysięcy ludzi.
do roku ubiegłego ok. 25 proc. WybUdowaliśmy
ok. 16,000
Odziedziczyliśmy po okuplkl- wlJ)'ływy wzrosły o 9 pToe. To- kim. nowych dróg, pow~ksza.
ta-ch sieć kolejową kompletnie waTÓW w tym czasie przewie- jąc ~ólną ilość dróg z 45000
ilziałaniami wojennymi zdewa- źliśmy 33 miliony tonn kim. do 61,000 kim. C2'YIi ~ 30
stowaną i zniszczOiIlą. Na inwe· wzrost ok. 30 prOCO, wpływy procent.
stycje i na odbudowę poIskich wzrosły o 21 proc,
Uporządkowane zostały ~
kolei państwowych wvdat!towaWzmagający się WlZ!l"ost prze zły
drogowe: wa'r szawski · i
no OC! .1924 r., to jest od ehwlU wO?,ów, gospodarcze potrzeby łódzki.
Porządkujemy węzły
~\awo przenika tkaninę, wytwarzaustabI]IZOwan:Ia waluty, do 19aO panstwa Oil'az postula1y obrony krakowski, lWowski i poznań
r. włącznie 1,372,500,000 zło. krraju stawiaią polskim kole skI. Za kilka dni oddamy pojąc po obu stronach plamę. Chcąc
tych.
jom pańAwowym co raz to łączenie Warszawa _ Łódź. Na
ią usunąć, należy wyprać obrus "na
Od 1918 roku
'd o obecne) większe wymagaJllia, zarówno ukończeniu jest budOwa traktu
wskroś", bo powierzchowne pranie
chwiH wybudowano i oddanu co do szybkości, reguJarności i Warszawa.- Łódź _ KaIJs.z.
do ruchu około 1,732 klm. no· punktualności w ruchu, Jak jeW Toku przyszłym oddamy
nie wystarczy.
wych linii kolejowye~ wobec go ~Tgody i bezpieczeństwa. do ruchu trakt Warszawa ""Używajcie do prania Radionu! Przy
czego długość zna.1dująeych się SJ)T'ostać tym zadaniom lP. K Pich'ków - Kraków _ lakopowolnym gotowoniu bielizny w
obecnie w eksploatacji normal- P. będą
mogły tylko przez pane, WalSlawa _ Poznań ł
notorowych kolei w POlsce ... ;y I'O'4łndowę swej sieci kole.lO- Warszaw.a - ILwów. WykonaRadionie wytwarzają się miliony
nosi 18,384 kIm., z czego szla- wej i stacji węzłowych.
no i oddano do użytku połącze
drobn}'ch pęcherzyków tlenu, które
k6w dwutorowych jest 5,389
nia:
Kraków
Katowi~
no wskroś przenikają tkaninę,
kJm.
LMź - Piotrków, Łódź - ToW paździem.iku bi~. roiku
h d6
IlJ.a&ZÓW, Łódź Pabianłee -usuwając z niej
przebiegało
• w Pobce 'PT7ecię·
O
W
Sieradz i szereg innych.
dzięki
temu
tnie dziennIe 2,400 par poc1ąReferat mój nie był.by komPo przemówieniu ministra
wszelki brud.
gów pa.~rskich ł ~!.11R \tal' pletny, gdybym choć w kUku komunikacji J. Ulrycha wygło
pociągów towarłt\vych w dni ro słowach nie dotknął problemu sił refeTat dyr. Nowakiewicz I
bocze.
dróg kołowych i motoryzacji.
ministerstwa komunikacji.
'
Snrawa motorvzacji niew!ltZ kolei wicemin. Piasecki .,.
116 miUon6w os6b pIiwie IJ"llszyła z martwego mówił plan budowy nowe~
punktu: świadczy o tym cyfra dworca głównego w Warszn..
W ciągu
7,730 nowych po.1azdów mecha wie, zaznaczając, it wszys&ie
Kolej "jako konsument zaku- niemych,
w czym 5,579 nO- roboty przy nim zostaną zakoń
puje w roku bież. materiałów wych samochodów.
czone w czerwcu 1939 1".
ponad 300 milionów dotych.
W zakresie samochodowego
Po zakończeniu kOll1ferencji
~~~!!:~~~~~~~~~~~~~~~~~
Zakwpy te !Są wy'konywane J:)ra- ruchu osobowego !polityka ko- zaproszeni goście wsiedli do po
•
wie wyłącznie w k<rajtt, tylko
mu.nikacyjna zmierza do Iron- ciągu, udając się na objazd
O
nieznaema ich część na sumę.
WARSZAWA 6 11. (PAT). eenłł'ac.ii przedsiębiorstw na po warszawskiego węJZła kolejoweDziś o g'odz. 9 rano na zapro
Główny ciężar p'l"Zewozu spo około 1,5. miliOiIla ~otych ~oko szczególnych liniac~ aby w ten go. Celem zapomrunia się ~ do-szcnie pana ministra komunika czywa na polskich kolejach nywana Jest z ~oDlecznoścl na sposób wytworzyć silniejsze fi konanymi już inwestycjami i
cji J. UIrycha odbyła się w sali państwowych, największym w rynkach zagrailllcznych.
nansowo, a tym samym zdo!- pracami,
prowadzonymi nad
starego dworca konferencja, do Polsce przedsiębiorstwie, które
Przewozy w rom bież'. mbł niejsze do zaSi)lokojenia połTzeb jego rozbudową.
tyczą.ca zagadnień komunikacyj
nych.
>.i
: _
'_ '_'"
',,' .

go

sum~

':V

7.730 nowvcb
samoc

7 miesiec,

Garie erfr

P.K.P.

.

I

l

• Na konfE!l.I"encję' przybyfi: paJn
wicepremier rnż. Eug. Kwia't·
kowski, minister poczt i telegr.
Kali!'iski, pods.ekrretarze stam.l
z ministerstwa skarbu, poczt i
WlaOł:lgólki,
Ip1egrafów, przemysłu i han ..
dlu-,
'wojewoda
Jaroszewil.v.,
liś,i~
pp.cdsta,wiciele
wojskowości,
<'[lmorządu go:;podarczego oraz
WARSZAWA, 6.11. (pAT) o - we Lwowie Leonowi Pinińskiemu.
prasy.
P. minister W. R. i O. P. nadal Za zasługi dla dobra literatury::
Bolesła w,)wi Koskowskiemu, purOllferencj~ zagaił p. mini- w dniu 4 b. m. na wniosek polskiej
Tadeuszowi Rutrzebie,
akademii
litQ
raturv
złotE; i sreorne blicyście,
!>ler kOl11unikacj,i Juliusz Ul·
gen.
bryg.,
kpmendantowi wyz6zeJ
"Wawrzyny
.\kademickk
'
m.
iu.
rwh. Na wstępie swego przesl.koły wojennej
i inspektorowi
1ll0Wlenia mi11. Ulrych 1.aznu- n(lstępnjącym os(}bom:
armii,
Ignacemu
Matuszewskiemu,
ZŁOTY W AWRZYN AKADEcnt, że skupia w swoim rp,ku
b. ministrowi, literatowi Leonowi
MICKI:
ezft'ł'Y komunikac.ie: lotnicze,
Pomirowskicn:ll, sen. ,,,.-ojeiechllwi
Za
wybitną twórczość litcracl{ą:
kole.iowc, drogowe i wodne.
Literatom - Kazimierzowi Gza · l{osLworowskirIilu.
Ze stanowiska gospodarczego CllOWskif'mu, Ferdynandowi HOGsic. Z,a wybitne zasługi dla poJsldej
sztuki wogóle:
j"<;l rzeczą obojętną,
ja1i ho kowi, Janusz:Jwi Korczakowi, ZygArt- maI. Wojciechowi Kos5akodek lWfilunikacyjny dostarczył Jlluntowi Nowaknwskicmu, Ad:unoto\"; ar do r ąk odbiorcy. Chodzi wi Grzvmale - Siedleckiemu, Ewie wi, art. rzeźb, KOIJstantemu Lao lo,
aby koszta przewozu, S7.elburg - Znrembinie, Janowi Wik- SZf'nc('. art. maJ. Hafałowi Malczewskienm: inź. arch. Bohdanowi Plliew
('Z\lS przewozu,
07az sposób tl)rowi.
przewozu złożyły się na pOję'
Za wybitną twórczość naukową: Ekiemu.
Za szerzenie zamiłowanIa do pol·
de taniego i Spl'~1wnego trans.
po~,tu.
skiej literatury dramatycznej:
Art. dramatycznym Wejcie('howi Bl'ydziilskiemu, Mieczysłowie
2
w
Ćwiklińskic-!j, ~Iarii Pn:ybyłko - PotockiPj, Józefowi Węgrzynowi, Ale~nj110wo c zcśni('j,szym
środl,jem prz('wozu jest samolot.
ksandrowi Z€>lwcrowlczowi.
Za krasomóstwo sądowe:
Lolnictwo· polskie rozwija si~
na okręt handlowy
Adwokatowi Stanisławowi Szurpom~·ślnie.
Rozbudowaliśmy
MADRYT, 6 11. (PAT). Slul.- lejowi.
& i cć naszą początkową w Europie. n w roku bieżącvm przekro ba ochrony wybrzeż, ' donosi SREBRNY WAWRZYN AKADEclY)iśm~- jej granice. Sieć ta do mini s ters hva obrony narodo
MICKI.
WYll:;",:i (jlheCJli~~ okało 5,700 km. wej, że ni~znalla łódź Ilodwod- Za szerzenie zamiłowania do literana Ił ~(Hl.zinie 1(i,30 na wysokotury Jlolsldej:
.Id wielkim elementem jesT ści San Cat'lcs de la Rapita wyStdanowi Ealirkiemu, naucz.
wielki ~: zlal, południc pół- Dlwdła torpedę, cel u.iąe w przeCzapczyJlskieHOC, ldór~' dobiegając z Palcsty chorl?:ąey · olu'el handlOWY. 1'01'- giror... Tadeusze wi
lIy do 'Vu l';",; aw~. rozwidla się !leda nie trafiła. Kilka saulOlo- mn, dyr. !dmn, Konstantemu Ej&{'I
w dwóeh kIerunkach "';1 tów J'epublikat'lskich zrzudło monnowi, instr. ośw. pozaszk., dzien
Gdyni«: i na państwa bałtyckie, bomby w miejscu, gdzie według nikarzowi JĆlcfowi Jedlicz - Kani do Finlandii. Na sieci tej sa w!'zF!JkieRo
Tl,r awdopoc]obieii- pm;ciil:,kiernn, dziennikarzowi Hiemolo l_ ' naszr wykonają w roku I "twa, łódź podwodna
mogla ronimowi Konowi, dziennikarzowi i
hież. około 2,00n,Ooo km.
·wo- się znajdować. \Vyniki l,ombar p1l1.liey§l'ie He'lrykowi Korab-Kuh eC' 1.630000 km., wyk ona- dowania z powietrza są niezna- (·har~kiemu. lit<>! atce Trenie l\Irozowickiej. literatce Jadwidze To~,
nych w roku 1936.
ne.

I e i srebrne "Wawrz,n, Ak
Dgr. Il.
p. l'Ioria DQbrowska
nft(z.
na

milion,

Znów atak

odznft(zong.:b

i

plitz - ~lrozowsldej, p. o. wizyt.
szk. Ludwikowi MusicJowi, d;.;ienni,
karzowi Wit(lld(lwi Noskowskiemu,
literatce Stanisławio Rayskiej Kuszekwskiej, literatowi i dzienni·
łl.arzowi
vYiech - Wiecheckiemu,
Adamowi Wojtydze,
mjr. - pil.
Jziennikarzowi Roma.nowi Zrębowiczowi.
Za krzewienie czytelnictwa;
Nal'z. wvdz. Janowi Nepomuce·
!lowi Walt~atusowj.
Za zasługi dla polskiej sceny:
Arty(:t0m draruatycmym - TadeusZ(:wi BialkowEkiemu, WłodYE>la.
wowi Bracki ..mu, Gusta.wowi BuszyńskiO:>lllu,
Marii Dą.browskiej,
~tefanowi Loehmanowi, Władysła
wowi Neuheltow:i, Wacław0wi Ne'wakowskicrnu, Antoninie Podgćr,

Will~ratus

[S]{ir j

- DybizoańsKLj, Tekli Tra.pszO - Krywultowej, Leonowi "'t),
łejee, Katarzynie Żbikowskiel, dy·
rektorom teatru - Marianowi 80bańskiemu i Kazimierzowi Wroczyń
skiemu.
Za kult słowa- polskiego w _lJ8ł
dzie adwokackim:
Adw. Edwardowi Rettingerowl

Maria KuncewiczowI
nagrody literackiej stolicy

laureatką

WARSZAWA, 6.11. (PAT) Jak się dowiadujemy, sąd konkursowy nagrody literackiej m s1. War
szawy n.a posiedzeniu w dn. 6 hm.
przyznał nagrodę za rok 1937; Marii Kuncewiczowej za całokształt
działalności literackiej, a w pierwszym rzędzie za prace, związan,
z Warszawą.
Przesłuchanie
Maria Kuncewiczowtll należy de:,
pokolenia młodych pisarzy, których
sąd konkursowy
wziął
przede
..afery paryskiej"
wszystkim pod uwagę, pragnąc, aby
KRAKÓW, 6 11. (!PAT)_ l - nagrody m. st Warr,zawy były u
W Krakowie bawił w sobotę de chętą do dalszej twórcwści.
legat P. Z. P. N., wice,prezes
inż. Przeworski, który przepro
wadził konferencję z p. Deleklaureatem nagrody naułto"
tą, członkiem kierownictwa pol
wej m. st. Warszawy
skiej ekspedycji piłkarskiej do
FraJllcji, na temat kaperowania
WARSZAWA, 6.11. (PAT) naszych piłkar~y puez mena-I Nagrodę naukową m_ st. WarszaW)'
żerów francuskIch.
sąd konkmsowy na posiedzeniu w
Po kOllferencj,i z p. Delektą dn. 6 b. m. p\"zyznał Kom-,tantemu
delegat P. Z. P. N. opuścił Kra-I Krzeczkowskiemu, profesorowi Wyż
ków, udając się na Śląsk, gdzie szej Szkoły Handlowej oraz Wolnej
przesłucha "bohaterów afery". Wszechnicy Polsldej.

bohaterów

Pro'. Krzeczkowski

Nr. BOB

'7,Xl- .. GLUS !łORANNY" -- 19n

Pik. Wenda

amobOislWO I W:Ullenlu POSiadaCza legllumaCU

u pana premiera
WARSZAWA, 6.11. (PAT)
.J. prezes rady ministrów gen. Sła
woj - Składl<ows!,i przyjął dziś pik.
t ypl. Wendę.

~owarzg§zQ par~

c:h

PHAGA CZESKA, 6.x1. - Jak
mac.ii p:lJ'tyjnej H{'nleina.
wczorajszy "Głos Poral1 By]' on m. in. szefem propaganny", w nocy, z dnia 5 na 6 listo- dy partii za granicą. On przygo
RG~1fna
pada powiesił się w celi więzien· !owywał skm'gi od ligi narodów,
uej w miejscowości Leipa w Cze [i('zeciwko Czechosłowacji, opra
wy na eziona przez pol- chosłowacji jeden z przy\vódcowywał odC!lyty,
skiego chemika
ców niemców sudecldch Heinz które wygłaszał w Londynie. rehostha 1W1'o-Pranch!
Dos~ona(a pl~7llprawa. da
V,'iu',zawsld koreslI, "Głosu Po- RUTHA, który przeo. trzema f.y- prezentuwał D!CmCÓW sudeci:ławllo wl/śllliellilljTlI smaku
«Hl'l!<gO" telefonuje:
godniami. został ztHlreszt~wany kich na zjazdach niemców zaw Dl'aktqc:mvch /:Ioslt/aeM 1~'4ill~~8
z1 ktlkoma człoukaml
!!raniczr,ych
i t. d. Szcze_,crólną
It· t em b a dan. nau I{owych wraz
r rze dlDJO
t"
. . parl
~
...
. 111 poc zar7utem upraWlal1la 10 wagę zwróciła jego
J:::st obeclIJe d01lJosły wynatazl'l{ .led moseksualizmu.
podl'Óż do An~lii, Idól'a zbiegła
nego z chemików polsJdch, 1Jolega·
Rutl~a, któr~ liczył 40 lat, był się z porozumieniem l)omięrby
jąC~'C!l nil sposobie produkcji jody- w swoim czaSlt~
!'Zadem cze~kim i llkmieckimi
ny syntetycznej, zastęlH1ją('ej cał- rlzinłaczem na terenie związków lug;'upowaniami w <:zcchoslowa glii przytaczał on jedynie praw· deckich zażądał wyjaśnienia w
!iowicie jod naturalny. Po!sl,a spro spoJ'towych, ~dzie poznał HEN-,
cji.
dziw c fakty.
sprawie oskarżeń przeciwko Ru
wau:-;a naogół rocznie z z,agranicy
LEJNA.
Hulll'1, który (I 'w'iaclczył w Lon- Aresztowanie jego nastąpiło 9 cie i stwierdził, że
'0:.1.1 na(uralnego za 3 miliony zł.
PrzyjaŹ(l ta trwda pewien dynie, że rząd czesI-i d:.l;'Y syste- i października,
bezpośrednio Rulha zadenuncjowany został
czas i umożliwiła Rt.lcie odegra-I matycznie do zgładtenia nie111-' przed zamierzoną powtórną po- przez własnych współtowarzynie w 'bitnej roli w szeregn.ch ców sudeckich, atakGwany był dI'óżą do Londynu, którą mial
szy partyjnych.
partii niemców sllllerkich.
przez ,.11inistra spraw zagrunjcz- odbyć z Heuleinem. .
1Rutha zorganizował m. in. obóz
!ml'ła członkowska nosi m'j 11ych Kroflę.
Rutha bronił się
Po powrocie Henleina z Lon- pracy związku niemców cze,
dewizowe w Gdańsku .Jego
2, a więc bl'zIH)Śreo.łllio po ]egity wó\yczas stwierdzeniem, że w An dymI, przywódca niemców su- skich i tam właśnie
GDAŃSK, 6.11. (PAT) Senat
miały odbywać się ol'gie homo,
seksualne.
W. i'!. Gdańska wydał dekret, znnObóz ten został przez władze
.zą cy jego poprzednie rozpol'ządze I
donosił

sJlnletv(zna

i

I

nic Z 20 1!ltego r. b., dotyczące
prawa powrotnego kupna dewiz,
olrzvmywal!ych przez poszczegól.il~
osoby lnb firmy 't zagranicy.
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tajemnicy

wojskowej
P1U,G \, 6.11 (PAT) -

iM3Wi

dzienniBach
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Wojóko\VARSZA\VA, 6,XI (pAT.)
1Jstalollo. iż w dl-iflłalności in ski", "Ilustrowany Kurier Cokarny w Pradze skazał sze
l'esowca AJlloni('~o Geherta za \V sali Resursy kupieckiej w formacyjnej i publicystycznej dzienny", Ag. "Iskra", Katolic"Kurier Co7.hrodnię zdra<!y tajemnicy wojskl)- \Varszawie, odbyło się drugie z. winna być pomiędzy wydawilic ka Ag. Prasowa,
..... ej na 24 lata cię.i:kiego wię~ienia. rzędu zebranie przedstawicieli twami oraz dziennikarzami prze, dzienny 5 groszy", "Kurier Pozwiązku wydawców dzienników I strzegana ścisłość informacji, 10-' ranny", "Kurier Warszawski",
i czasopism i związku d:denni-l,ialność, przyzwoitość form i dba ,.Mały Dziennik", "Nasz Przekarzy R. P. oraz wydawców
łość o dobrc obyczaje prasowe. gląd", "Polska Zbrojna", "Ronaczelnych redaktorów dzienni-, Powyższe za. ady, Jak również botnik", "Warszawski Dziennik
ków warszawskich. Na zebraniu postanowieniu w sprawie powo- Narodowy", "Wieczór ;\Varszaw
tym sformułowano zasady, któ- łania komisji orzekającej, mają- ski".
r(~ mu,ią obowiązywać we wza- cej stać na straży przestrzegania
Jednocześnie
zgromadzeni
.iemhycb l)olemikacb praso vych \l talonych zasad, zo~lały przy- przedstawiciele prasy warszawmic:dzy wydawcami oraz dZien-ljęte przez następując c wydaw- skiej zaprosili wydawców i renikarzami. Z«sady te zmierzają nictwa:
daktorów naczelnych innych
do wyłączenia z życia prasy czyn
"ABC.", "Pol. Ag. Agrarna", pism polskich, wychodzących
ników, obniża,jących poziom mo'. ,ew')", ,.Dobry Wieczór"-"Ku na terenie Rzeczypospolitej i
ralny dyskusjj i illff)rmac,ii pra-I der Czerwony", "Dziennik Lu· Gdańska, aby przystąpili do pro
sowych i szkodzących powadze dowy",
"Dziennik Poranny", tokółu, przyjętego na zebraniu.
oraz interesom prasy, jako prze-I "Dzień Dobry", Ag. Tel. "ExUmowa powyższa wchodzi w
ja to czuję częs19 re~
matyk. ajego przepo'Wledma wodnika i informatora opinii press", .,Express Poranny" "Ga życie z dniem ogłoszenia w prajest pewniejsza od baromet- publicznej.
I zeta Polska", "Goniec \Varszaw sie.
ru. Już na dwa lubjzden dzień
prz~cl każdq zmianq pogody;
Od'::Dwa sjl:le b6le. Jakże cier..p lon wówczas. W tych wypad·
kach oddaje"Togal reumat'll\.·::om dobre usługi. To gal
uśrnlerza bóle i pI'zynosi
ulgę. T'oc;TQl stosuje się po
2 ta:bleiKr'3 razy dziennie.
Prasa endecka zacielde atakuje
Ile prawdy jest w tej informacji
M. in. "Goniec W,arszawsId" j,rzy
Do nabycia w aptekach.
ks. Michału Radziwiłła w związlru nosi wiadomość, że podobno proku· oIwże się za kilka dni:
z ogłoszeniem zarowiedzi z p. SI;- rator w Ostrowie WilL wszczął dGKs Michał Radziwiłł jest synem
chestow w urzędzie stanu cywilne- chodzenie przeciwko księciu o usi ś. p. Ferdynanda Radziwiłła i brago w Przygodzicach.
iow:lnie pOI)elnicnia bigamii.
tem znanego !}f\lityka ks. Janusza
1!i 18,".e98S Radziwiłła z Ołyki, przywódcy IWI1
serwatystów polsldcb.
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nie

zdo

li si

\lim- r
ogłasza,

~"'ll tu na po

1l0cn.'1Il wybJ'Z.?w za-

.o.d Hcngczau, poło.Lone-j 50 1,lm.
na paf,dnie od Szallghaj~! . Oznacz::
lO, że

wojska

,.; r..io.~i;o';ci
r ': -.'\'ni2~

iapoń .3/de są
oki'ą:i.enia

obecnie

Sz,:lI1ghajll

sado !Ich

od polulnia.

P0Zćl

tym wc.j',ka ~Jpoń<;kie o~ią~
n("y widkie Z\vydę<;t'.'iO w pfO\\ill·
(.'; Sza'l"i, l<l{}:JyW'.~ą c stolicę t.:!j
. :1" i'I";i T;» !l all - Fu.

T;I~II~n

TOhJO, 6.11. (PAT) - Rzą,1 poe' wa usta"la ohe.imie wszystkie przena nJ..ibli~szą sesję , I'j~y, dotyrzące kontroli lJad kapiparlamentu ustawę o mobiI\zac.ii i tałem, środlcj<lJlli komunikacji lądo
narodowej, mającą na celu przystl)· '\ wej i wodnej, nad przemysłem.
sowania się do sytuacji powstałej handlem i pr'i\cą.
z powodu koufliJ-tu chiilsldego. No- I
Stanowił wnieść

~'e JapQ(I'" ł~ siły "oi~kowe dohona:;v przy pom.Dcy floty japońf'l,~ej de-

I,

I

,jązan)Jc~

W<lrszaw~ki kore,' p.
rannego" telefonuje:

ze strajk5em

chłopskim

Po· 4 l11iesię('y więzi<,uia, zaś 3 osoby
uniewinniono. W Niepołomicach 1
SądY przy~tapiły do dalszej Ii' osobę sI<azallo, a 2 uniewinniono, l i

s{(\\ic,a P:-°h\\illCj~kS3~\Il~.i,

tlO .H iWt:";"Ol\l1l0. }iC
W'll aell 111,:,\' :?ll!),I'!!), 1
mr::.-szk;lIlcfw. p,O\'.

z

• • ..

'

"Głosu

•

Rutha pochodzi.
Jak się obecnie okazuje
Rulha napisał Jrj]ka listów poże
gnalnych,
w których m. in. wydał zarzą
dzenie co do prowadzenia fabry
ki mebli, stanowiącej jego wła
sność.

Testament Rulhy, znajdu.iąef,
w posiadaniu dwóch jego
sióstr, dotychcza5 nie został •
twarty.
się

Legal dla

zł

uczniów

Zmarły bankier paryski, Prlcare, zostawił osobliwy legat
dla... złych uczniów. Fricare
sam był bardzo złym uczniem
i musiał pięć razy zmieniać szko
łę, bo nigdzie nie mógł otrzymać promocji do następnej klasy. Pomimo to udało mu się w
życiu, okazał się zdolnym bankierem i zdobył duży majątek.
Pamiętając o tych swoich perypetiach szkolnych i wiedząc z
doświadczenia, iż często t. zwani źli uczniowie okazują się w
życiu zdolnymi ludźmi,
zapisał
Fricare w swoim testamencie
sumę 600.000 franków, od których procenty mają być podzielone co rok między dziesięciu
złych uczniów
szkół średnich.
Zastrzeżenie jedno:
źli uczniowie muszą jednak odznaczyć się
Słynny
Almanach Gotajski z zdolnością i zruniłowaniem do
1936 r., zawierający rodowody ary- jakichś zajęć zawodowych.
stokratóweuropejskich podaje, że
ks. Michał Radziwiłł liczy obecnie
67 lat. Urodził się w Berlinie z ojca Ferdynanda i matki Pelagii z
domu ks. SapieżanIti. Na uniwersytecie uzyskał stopiE:-ń doktc.a praw,
a warmii niemieckiej stopień pulJi:ownika. Był również w niemiec·
Idej służbie dyplomatycznej, gdzie
otrzymał tytuł radcy stanu.
Książę R. ożenił się po raz pierwszy w Petersburgu w 1898 roku z
niejaką Marlą Bernardiaky. Na ży 
czenie księcia małżeństwo to uniewaZłl10ne
było przez Watykan
w 1915 rolw. Z małżeństwa tego
żyje córka Leontyna, urodwna w
1904 roku. a zaślubiona w 1927 ro
ku w Paryżu z hr. Zygmul1'lem SM
rzewskim z Lubostronia.

WybaClą MSiQCIU Radziwiłłowi

ERUeeu

Jowy desant wojsk na wybrzeżu zatoki Hongczau
LONDYN, 6.11. (PAT) ,;I'erstwo W()jlJ~: w Tokio

Sąd zgodził się na wydanie
zwłok. Poza przyjaciółmi Ruthy
zgłosili się w ciągu dnia wczoraj
szego po odbiór zwłok członko
wie partii. Zwłoki prawdopodoJ)
nie przewiezione zostaną do
miejscowości
Oszyce,
skąd

.

I

•

•

I

ze Klelcal.'h skazano 1 osobę na 3 nli~Po raz drugi wszedł ks. Michał
<';.:' ::.;', l:t. f i je~l llrawie c.da w r~ I '~traj!dem chłopskim
W Gorltcad. I ,'iące więzienia, a 6 osó~ uniewill- Radziwiłł w związki małżeńskie w
!.;u w'.j.j~k ,\1pnrlsl'ich Iiezy 12 mil1o- I skazano J osobę na 1 miesiąc niono. W Przemyślu prolmrator sć! psięslwie Lichtenstein w roku 1916
I~" w mlco .ll.!ńc6w i u ho(l7,i za jed \ <l'esztu. W P.ieczu uwolniono od dll okręO'oweO'o umorzył dochodze. z niejaką Joaquiną Mr.rtinez Medi~i .z b~tlt:i '1 Llrlo~:.~"jt:.'Ch oknd'~6ów l,ary 1 osn"~, w Nowcglowie linie- nie prze~iwk; Stanisławowi Jedliń- nilla, markizą de Santa Susanna, u,llil. (",(Jga!c z Ola węgl.; ru
ze-, . .
.
, . .
.
rodzoną na wyspie Portorico w
l " ... " , .• j,
Uor",""
b""'~ł'l" t\' . ! wlllm mo 1 o":lbę, zas 1 skazano sklemu J klorego brat, WJJdor pozo_u, c~ll'
f.
,.
18% roku. Afm
. anach Gotajski nie
• 0'1 i!r ,
1'( ~!;'J
oldsly,h i hodowl'! • 1 a 2 t;"l!o!lllie więzieni::. W Bachni f,ta.ie nadal w więzieniu..
J'IGdaje jakoby druga m<lłżolll;.u
...._ _ _ _ _ _ ,_ _ _ _-'
"\'llia)
l 4 o~oh'y sl,azano na kary od 1 '1<>
I

kw:darjl

spraw,

zWiązanych
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lle. k lązek. moze przeczy tac c~IOWIek ten pr~ez całe swe zyw cIągu całego. s.weg:o Cle nie przestaje być molem
. . życia? Możemy jedynie określlć książko.wym i czyta codzień, w
liczbą maksymaln~ ~anicę, ,kt~ cią,gu 80 lat, nową l{siążkę.
Przewodniczący komhelu niein- r~ rza.dko kto OSIąga, a kto re]
vV tym wypadku przeczy!ał
terwencji lord Plymoutb ma zwr6- mkt
przekrac~a~ VV tym c~- Qn:.80 x .365 = 29.200, a pomecić się do stron walczących w Hisz- lu musImy, z~łQzyc zgóry, ze waz,:, CIągU tych 80 lat Po.wtóJlanii z zapytaniem, czy zgadzają przeczytame ,lednego tomu co- rzył SIę 20 razy przestępny ro.k
się na propozycje wysunięte w dzień jest rzeczą m~żIi~ą.
.
więc .ściśle .licząc, 2~.220 tom?w.
związku z brytyjskim planem wy_
~e~ względu ~a Jl?ŚC godZIn,
T.eJ g~~llIc)', smIało. mOZlla
cofania ochotników.
poswlęcan~ch ...tJ.z Ie:U!11e lekturze. slwlerdzlc, mkt chyba nIe przePomyślny rezultat tej takcji jest ,!,o zastrzezeme robImy iliatego, k r o c z y . ,
pewny. Nie ulega przecież wątpli- ze obo.k lat,,:ostra'\\'llvch stu: ~~
Ale w ten sposob schematyc~wości, że. powstańcy zgodzą się na dwus~ustronIco,:"yC?
p~WIe~C! ~y, arytl1l:ety~z~y, problem ~Ie
wycofanie ochotników sowieckich, krynl1nah~ych,. IstnIeJą r?W~leZ JesŁ byn.aj'mnIeJ pr~e~ony.wuJąa rzadowcy _ na wyrofanie ocl,ot grube, tyslą~ 1lleraz stro.mc hczą C? ro.zwląza~y. LeP.I~J uw: docz '1 "
ł skich i niemieckich
ce tomy duel nakowych. Jeśh nIą SIę granice mozhwośCI czy101 WW IV o
•
jednak szukamy nie pnedętnej telI'ika w -wyJątkowym, ale kon
lecz maksymalnej $.tranicy, to bę kretnym wypadku. Po.tym wszy
\V Rzymie opowiadają sobie na, dzie nią jeden tom na dzień. Tej stkim., co pisano ostatnio. o T.
~tępującą aneg(~otkę na temat wy- granicy na przestrzeni lat nikł G. MASARYKU, niech nam wol
darzeń na froncie włosko-abisyó. chyba nie przekroczy. A teraz no będzi : podać garść informa~kim.
bierzemy pod uwagę wypadek cji o nim, jako czyteLniku, I','dyż
W czasie bitwy w Enderta mar- wyjąbkowy: człowieka, który, był on jednym z najpilniejszych
,;załek Badoglio nakazał, żeby ózien ma.ląc 15 lat, jest .fuż całkowIcie Uczynił go nim już sam za~ód
Ilikarzy trzymano z dala od pierw- umysłowo rozwinięty i do.frzały
szych linii. Nieszczęśliwi koresJlon- i na tym poziomie pełen sił u- Jady, wytwarzające się w jelitach, usu
.•
·,
wa pewnie i szybko szklanka natural(enCI,
me ma j ąc t ema t u d o d epesz mysłowyc• h po.zost
n.le
az d o 95 nej
I
wody gorzkiej Franciszka- Józefa,
i artykułów, postanowili ze złości roku życIa.
którą należy p~zyjmować codziennie
napisać coś ... o nosorożcu.
I jeszcze }eil1~o zastrzeżenie: rano. Zapytajcie się Waszego lekarza.
Każdy z obecnych miał obrobic:'
ten temat według swego temperamentu narodowego.
_ Opowiem polowanie na nosoa eci
razy ijscy
roica _ oświadczył niemiec.
_ A ja opiszę miłostki nosorozra - powiedział francuł'
Wreszcie przyszła kolej na wlocha, który nie zabierał glosa.
- Jak ty podejdziesz do tego tematu - padły zapytania z wielu
stron:
- To bardzo proste. Przedstawię
podziw nosorozca dla "Duce".

ow
wciagu

całego ż,cia

l

uC2onego, fllozofa, !'oc,lologa, warzyszeń, związków etc. Zres1
historyka. Był Po.litykiem, zo- tą trzeba być mjlionerem i to. w
stał mężem stanu, nie p,rzesta-l dolarach, by móc zebrać bibliojąc
studiować historycmych tekę, licz1!JCą przeszło. sto tysiępodstaw polityki i sztuki rzą-dze cy tomów. ZIllany pisarz HERnia.
MANN BAHB PQzostawił po. soA czytał w ,pięciu językach: bie jedną z największych prypo czesku, niemiecku, angiel- walnych bibliotek ....... 26000 tosku, frlłJl1cusku i wreszcie po ró mów. Biblioteka ta zajęła całe
syjsku. A wielojęzyczność ta Jego. mieszkarnie. Gdy Bahr prze
znacznie har-dziej jeszcze rOZSze prowadzR się do Monachium,
rzala krąg jego lektury, już i nie mógł zabrać biblioteki. Cały
tak znaczny dzięki wielostwIl'- jego dochód nie pokryłby k'()ności zainteresowań. T. G. Ma- mOll'nego, jakie musiałby zaplasaTyk - jak podaje "Ceslke Slo.. eić za mieszkanie, w którym
vo" - pozostawił po sobie
książki te mo.głyby się zmieści~
bibliotekę prywatną, liczącą poZ
l ' b'hl'
• M
.
nad 107.000 skatalogowanych.
ca ej .1 lołe~l
asaryka
tom6w.
Jedna trzeCIa, a Wl~
_
Oczywiście tylko jedna trze- 30.000 łom6w,. bfła .~o wlałcło
cia część tej biblioteki jest we
wą blbllOtekłlwłaściwym sensie tego słowa
NiOIS2ią one ślady lektw'y-.Ma:własnOością
Masaryka, pilnie saryk' w każdej przeczytane)
zbieraną i systematycznie lUU- książce podkJreślal niektóre z'da..
pełnianą. Dwie trzecie to te nia i pisiał swoje uwagi na mM'~
wszystkie ksiąŻ'ki, które Masa- ginesie. Ta ogromna ilość pn~"
ryk, jako największy człowiek czytanv~h książek przypada jed
ak . 'ak w naszym t eore~;T;'
f-..,
swe<To.
,., kra.l·u, a .l·eden< z naJ';więk- n . , me l
szych ludzi świata, otrzymywał cznym pl'lZykładzie na 80, lee'&
od autorów, wydawnictw, siło- zaledwie na 65 lat, gdyż Masa'"
ryk pll'zed 20 rokiem życia czy...
tal bardzo mało, a po przwó-<
czeniu 85 Il'oku życia nie mógł
już tak intensywnie czytać.
30.000 łom6w w ciągu 65 la~ •
więc zaledwie 21.900 dni ta cyfra' znacznie przekracd
maksimum jednej książiki na
dzień. A do tego trzeba przecie!
dooać te wszystkie ksią.źlki, kt6re Masaryk przynajmniej do 60
roku życia pożyczał z bibliotek
uniwersyteckich i prywatnych.
_\le przecież doba ma tylko 24
godziny, a dwie trzecie tego. eza:
Wśród kierowników polskiej ekssu - jeśli nie więcej - poehłapedycji pilk'clrllkiej był p. Frank,
uiają inne sprawy.
tlelegowany specjalnie do pilnoWyjaśnienie
tej
POI:OitIe)
sprzecznośd jest proste. KaMy
wania graczy przed menażerami
klubów francuskich, Nie utrzegł ich
czytelnik, a zwłaszcza naukojednak...
,,-iec, posiada w sIWej bibiotece
Trudno się dziwić zresztą. Có2'
liczne dzieła, kt6rych nigdy w
J1ógl zrobić jeden F r a n k wobec
całości nie czytał.
lysięcy łr a n k ó w, które p.roInteresują go. w tych ~
ponowano naszym zawodnikom.
kach pewne tylko rozdziały,
DL"'ne dane statystyczne. 'Najbardziej jaskrawym pil'zykła'~
Na ostatnim posiedzeniu komitetu wystawy paryskiej, gdy omawia
dem tego rodzaju lektury są
110 sprawę jej przedłużenia,
jeden
wszelkie słownikl, atlasy, leby'l delegatów odezwał się z
udaną
kony, his·toryczne ŹlrÓdla etc .•
powagą.
składają przysięgę przy promowaniu na oficerów.
do których zagląda się, poszu_ Niemcy zgadzają się na po_ ._ kuj,ąc pewnej
infO1l'1Ilacji, aJle
Jlowne otwarcie wystawy... Proszą
ww· ME
których nie czyta się nigdy W' ea
tylko wzamian za to ustępstwo
lości. I jeśli odjąć od 30.000 taw
o... zwrot kolonii!...
ił
ił
mów Masaryka te wszystkie\,
•
..,
..,
które służyły jedynie, jako dzfe.Powiedzonl{o to wzbudziło wielką wegołość _ nawet niemiecki kola pomo~n.icze, napewIllo •
misarz generalny nie mógł pohapOrZU(i) s.ra.osler~
noŚwj.-(ćł ~!'zckroczymy naslZej maksymeł
mow,ać śmiechu.
'l
I'
~
JW.i granicy jednego tomu d%ielf
si~
niE. nawet wtedy, jeśli dodamJJl
te wszystlde, które CZ0l1lal z IDBardzo bogaty do niedawna p. Prof. Piccard po.sta.l1owił zrezy sferą, była genialnie skonstruo- ciemn o 'ci życia w głębi oceanu. p.ych bibliotek. To tez pozosta.o
X... stracił ostatnio calą niemal gnować chwilowo z badali stra- wana. Stalowa ściana tej kuli Czas, spędzony w głębinach, był niemy przy naszym teorclycioo
fortunę. Mimo to - jak zapewnia tosferycznych i poświęcić się stu wykazywała lak silną ]JUdow~, ocz~' \\' iścje bardzo pouczający, nym wyliczeniu -- 29.200 te;.
- nie zmienił wcale trybu życia.
diom grun Łownym Ilad głębina- że potrafiła się oprzeć naw'et ale h~- Ilajmniej nie L·y! osobiście mów. lPona-d tę cyfrę nikt chyłJli
- Rano budzę się o osm ej, jak mi oceanów.
potwornemu ciśnieniu wysokie-/dla p r oL Beebe bardzo przyjem lnie WY.tdzie
L Bo
dawniej ... Dzwllnię na lokaja...
Znakomity badacz, idąc śln - \ go słupa wody w głębinie. Okrą- ny, bowicm wnętrz e Jmli mieści
- J,ak, ma pan nadal lokaja? - 'darni amerykanina
,W"ili(l.ma gła szyba znajsilniejszego szkla lo jedy nie dwóch b.dzi w pozyzapytuje ktoś z niedowierzaniem.
Beebe, który osiągnął, jak wia- pozwalała oglądać dziwy życia cji slojącej. Oddychanie umożli•
__ Nie, ale mam jeszcze dzwo- domo, głębokość 923 metrów, głębinowego, a do ramy tej szy wiały specjalne ap a raty tlenoJeden ze znanyr.h artystów panek!
zamierza dotrzeć aż do głębiny by wmontowano gigantyczny re we. Telefoniczne polączenie z ryskich Obarles Dullin otrzymał nie
9 tys. metrów. Jego próby ma- flektor, rozpraszający wieczne współpracownikami , znajdujący dawno wezwanie od natariusza, by
ją się odbywać na Oceani'e Spo= mi się na pokładzie specjalnego zjawił się w sprawie pewnego mulkojnym. \V pierwszym rzędzie
yachtu, umożliwia!.) natychmia- timllionera, jego gorącego wielbijednak zamierza on przeprowaMALY ZDRAJCA.
stowe
przesłanie
wszelkich ciela_ Uszczęśliwiony artysta Juź
wzburzone morze
dzić doświadczenia na Atlant yDo tramwaju wsiada jakaś pani obserwacji z kuli na powierzch- naprzód błogosławił hoJnego mece·
llasa za legat zapisany mu i opowia
UUllski statek :nspekcYJny ku z pomocą apamtu własnej z małym chłopczykiem i wl'Qcza nię oceanu.
Kie wiadomQ jeszcze w tej dał o swoim szczęściu na prawo i
.. Ingolf" poczynił 051atnio pod- konstrukcji na głębokości trzech konduktorowi dziesięć złotych.
_ Jeden normalny i jed611 ulgo . clnvili, czy w swoic~ podróżach na lewo. Jakież było jego zdumiec,as rejsu powrotnego z Gr '~ n do czterech, ty s ięcy metrów.
wy...
do świ at a głębinowego prof nie, gdy dowiedział się, że otrzylandii na Atlantyku P,:,łnocnyl1l
Piccard posługiwać się będzie !Du.ie w zapisie - sztukę sceniczną'
nowe próby uspoko ;(~;. ia wzuurzonego morza . Prób dokonano
Prof. \,villiam Beebe, w które
- A czy nie ma pani drobniej- równ ież taką batysf E rą. \V kai. multimilionera, sztukę, której autor
dym razie trudno sobie wyobra- nie mial odwagi wystawić za sweprzy wietrze stopnia \-l-tego i ot! go ślady wslępuje obecnie bel- s~ych'i'
zić, 'v jaki sposób prof. PiccarJ go zy'cia. Charles Dullin mi'<lł zapowiednio wzburzonych falaeh; gijski badacz stratosfery, jest
- Niestety nie ...
potraG stawić czoło nieslycha . \ miar, pomimo wszystko JlrzyJąć zaokazało się , że tran daje daleko jednym znajodważniejszych uP
. h .
ta.
lepsze wyniki ani żel: olej LIi!, czonych współczesnych. \V skon
ok przduk°Jet,j :1m~ Pdar~ p~zys .n- nemu ciśnieniu, jakie panuje n 3 I pis, zobowiązujący go do wysta'k ł
d'
k
'.
. b'
«(. w ron
oroWI u aJe SIe zmIe- glęboko ś ci 9 tys . mdrów. 'W tej ł wienia sztuki, gdy nagle okazało
tranu po ry po 0"::110 ta ą w- struowane] przez SJe le samego . . d' • . ł tó k
1 t'
?;
mą powierzchnię wody, co '2 t stalowej l~uli wielokrotnie op'u- llle z~esl~Cloz o w -ę u ;, crego.: gł~biJ1ie każdy kwadratowy d e się, że jest ona zupełnie asce!1iczna.
cymetr .kgo apara tu będzie mu Zawiedziony artysta zrzekł się zalitrów oleju, przy ,tym lśniąc:l l szczał ~ię w głębiny morskie, z pasa erow.
warstwa tranu utr zymała -;:t< których dotychczas nie ogląda- Widzisz, mamusiu - woła ma siał wytrzymać ciśJ);f-nie 90 łys tym kłopotliwego legatu na rzecz
prawych i oMarzonych hoJnfe pie.
3 - 4 razy dłużej nd powier:.rh · lo oko ludzkie. Kula podwodna, h'c - mówiłem, ż.e tym razem się kilogramów
I niędzmi sukcesorów milionera.
ni aniżeli warstwa o:cju..
nazwana przcz wynnlazce bnty- uie uda pl'z~jecbać za darmol
człowIek
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Na podsla.wie instrukcji mini Ijutro, t. j. w poniedzialek, l OZ-jdal1vch odnu:jnic nieruchomosters[wa !-:,p r a w -. ewn ~ lrznych, pocznie si~ na terenie b)(!zi śei łódzldch, władze tLO.PP w
",.' oIU' ZOl
" o Ti'lIłOll ~ ! l'e.iesirae.la domów, dla celów ł.odzi pl'zysh'iilią du sz!{olcuia
n \IV
.... liD
~ IObi'aDY przeciwlotnicze.l.
instruktorów (lomo·wych.
nie można r;ozostac.
dział woj,skowy "arządu
Il1 ~,lruktor [::Ild
olrzyma
11:::',IOina jednak utrzymo li
llliC'iski e go, pOCZąwszy od dnia
sle dlug'o młodym. Za·
sl~pllie l,iU' u domów,
101mloloży to w pierwszym
jntrzejiSzego 1'ozpo~ : .je 1'ozsy- rom których udziel::Jć ])ędzie
rzedz1i! od odt.ywlaola.
łanie właścicielom domów we.
pouczell odno~nie zachowywa-.~,
Flllżnnk3
• zwaó do wypełnienia
załącz o.
.
.
nych kwestionariuszów. Rubry- nia s!~ w czaSle atatu lotmczeki kwestionariu,szów zawierać go, zn,imowanb. posterunków
będą. dane odnośnie położenia p9Ża1'3wych i t. d.
domu, ilośd lokato,r ów, mie..
W len sposób każdy mieszka
cod.zlennle pozwoli CI
szkań
i
t.
d.
niec
zdobędzie pewne wiadomo
f,achować młodość, czy.
nl~" Twe ciało zdrowern
"pełnione T" wrstiunm'lusze ści odnośnie spOsObów postc;poI elastyeznem. podtrzy.
właściciele domów obowiązani wania Wf czasie ataku !etni n 7,cmujllc sity 1 enerJ:'Ję,
hę.dą zwrócić w terminie.
go.
nr A. WA:'IIIlER S. A. Kraków
Po zeblraniu wyczerpujących
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'Vczo'r aj około godz. 7 nad wsiami WJ:óblew - Solcza w na furl11ank~. llależącą do
ranem n~ niezabezpieczonym pobliżu Ororkowa po-cią.g 0,0;0' letniego Stefana Kazimierczaprzejeździe kolejowym między bowy, jadący do Łodzi, wpadł kIl.
Furmanka
została rozbita
doszczętnie. Na miejscn zabIci
zostali Kazimierczak, oraz mie
Jesienna pogoda, deszcze, wilgoć w kwas moczowy, przychodzą nam z po· l!izkanice
Ozorkowa
56-letni
powietrzu, zimno - oto sezon, kiedy mocą Z'ioła przeciwko reumatyzmowi, Jan Król. Syn Króla, 23-lelni

Jesienna wilgot sPfzYia cierpieniom

.,odzywa" się
reumatyzm stawowy, artretyzmowi, podagrze ishiasowi O·
J,ól w stawach, łamanie w kościach. SKARA WOJNOWSKIEGO ze znaArtretycy i reumatycy muszą czuwać kiem słownym ARTROLIN. Rozpusz·
aby nie dopuścić do bolesnych obja- czają one kwas moczowy i regulują
. ",ów tych dolegliwości. Nie możemy przemianę materii, przynoszą ulgę w
. ('horować i cj~rpicć, kiedy trzeba pra-I cierpieniach. Do nabycia w aptekach
cować. 'V tych wszystkich dolegliwo· i składach apłecmych. Adres dla bez~ciach, mających za tło zwłaszcza w pośrednich zamówień: OSKAR WOJartretyźmie, złą przemianę materii,' NOWSKI, Warszawa, ni. 'Vojclecha
kiedy organizm zamiast wydalać z or- Górskiego 3 m. 4ganizmu, odkłada w postaci złogów

Stanisław

*

Qzi.
\Vczorajszej nocy na szlakll
l,olejowym Ozorków - Zgierz
pocią.g osobowy
nr. 418 najechał na l;olcj:ll'1.a iprzejazd.:Jwe
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jadący

żarowy

do

pObliźu Rokicin
Łodzi samochód ci~

załadowany

maszynami, pTzeznaczonymi dla firmy
Herak w Rudzie PabianIckiej
wywrócił się do rowu. Auto 1.0siało poważnie uszkodzone,
a
konwojent 40-1etnł Władysław
Ps.siłlski (Łódź, Sukiennicza 6)
uległ poranieniom.

Od blisko trzech tygodni krążyly
w Łodzi pogłoski. że prowadzone
[.rzez Agudę łódzką przygotowania.
do rozpisania konkursu na stanowisko naczelnego rabina posiadaj~
swoje kuli~y, rzucające powaźne
pudejrzenia na moralność członków
frakcji agudowskiej,
Nic'które żydow8kie pisma na·
zwaly te przygotowania zwyczajną.
komedią

zorganizowania takiego kongresu,
l)rzygotowawcze prace już się ro7troczęły. W przygotowa.n iach biorą
udział liczne ugrupowa.nia społecz
ne, gospodarcze i polityczne, z wyJątkiem Bundu i Agudy. Bund od-

i

zarzuciły członkom

imieniu p . wojewody zażąda1 ecl
pos . .Mincberga. wyjaśnienia wspomnianych wyżej pogłosek w drOdze
~ądowej, innymi słowy domagał się
aby Aguda oczyścila. się od stawia.nych jej zar~~Uw. Do tego ezaSll
urząd wojewćdzki nie życzyłsc.bie,
aoy prowadzone były w ., gminie .jakiek{)lwiek przygotowania, związa
ue z kOllkursem na stanowisko Dar
c7.elne.~o rabina. łć.dzkiego.

Agl'.

-

na

POU 60JAWI[lYńSKA

to, iż do komitetu na.leżą ugrupowa
nia mieszczańskie, Aguda zaś nie
H
C" iW w.w:;:~iiii'ii'-......
&
Dziś "Dzień
chciała pogodzić cię z demokratycznym charakterem kongresu.
e., i9 ł
Dziś odbędzie się w Łodzi dorocz·
Komitet łódzki niebawem przystą
..
~tlU
Yu
I
ny "Dzień konia".
11i do sprzedaży legitymacji, upraw- Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu L. O. P. P.
Przed południem w parku im. po-,
uiająeych do głorowania i przepro
W dniu 12 Jistopal1til r. b. w
Węgrzech poluywając trasę 491 niato":.Ski~g.o odbędzie się konk~rs
wadzi lwia., część ogOrej akcji pro, od 17.30 do 18.30 w lokalu LOPP kilometrów.
na najlepiej utrzymanego koma,
pagandow<'j n ~ terenie wojewćdztwa.
pr~y ~1. Piotrko'1's,kiej 149. odbę'Yszyscy z?obywcy Jla~ród ~trz,Y oraz interesujące pokazy jazuy konDziałacze łćdzcy, oświadczył da,. dZle SIę uroczystośc wl'ęczema 100 mają
speCJalne
zawIadomlema nej.
Jej dr. Tartakower, domagać siCł ll?gród zwyci~reom konkursu bał~: LOPP.
Nadto w specjalnie Zlainstalowab
l
d
flików zorgaruzowanego z okaZJI
IIh
•
"
••
} d
lę 1\:. a Y centra a gospo arcza "XIV Tygudnia LOPP" w LodZi.1
•
••
nCJ kuzm odbędZie SIę pokaz wzokongresu zna,jdowała się w Łodzi i
..
unieWinnił
rewego kucia koni.
przedstawią. kongresowi szezegtłoZdobywcą piel 'wszeJ nagrody w
•
_
_
• •
wo opracowany w tej mierze plan postaci książeczki oszczędr:ościowej GawłOwskiego I WOJ dynę
w czasie pokazów od godz. 9 do
gnsnodarrzy.
I PKO Z wpłatą zł. 20.- jest p. Ha- W dniu wczorajszym zakończył J 12 przygrywać będzie orkiestra
'Vywody dr. Tal'takowcra llZU- J Bliski .Je,zy, :dórego balónik wy· ~ię. proces przeciw Stefanowi Gn- wojskowa. V/stęp bezpłatny.
p r łnił elr. Ellenberg, ktGry pono lądował w miejscowości Merb na
wlowsldemu i Apoloniuszowi WojPARYŻ I WIEDEŃ W ŁODZI
~NO
dynie b. urzędnikom kolejowym
Dyplomowany mistrz międzynarodo
L
POWTóRZENIE PREMIERY
oskar:i,onym o naduiycia
wej akademii kuśnierskiej, łodzianin
p. Ch. Susmanek, otworzył w LOdZi'l
.Poca. 12. 2. 4. 6. 8. 10
potężnego arcydzieła sztuki filmowej
i pobieranie łapówek.
przY ul. Piotrkowskiej 67 (Pasaż "eaPo przemówieniu prokuratora za- sina") wytworny salon wyrobów fubrali głos obro(J(~y oskarżonych trzanych pod swoim osobistym kie,
rownictwem.
adw. Brzezińsld i Laderman, którzy
P. Susmanek sprowadził na sezon
w konkluzji wnosili o uniewinnienie bieżący z Paryża i Wiednia, szereg mo

491 klm. prllPel.

Ia!lalonik

rlu

na stanowisko rabina naczelnego

• dy przekupstwo.
~~~~~...
W śQisłyn! :z.wiązk.u z tym wezwany został w dniu wczorajszym
do urzfzdu wojewóc!?kiege w Łodzi
prezes gminy żydowskiej, po~el
Mincl·trg. N a.czclnik wyd7.iału społeczno - pelitycznego, dr. Wrona w

koniecznością

względu

I

stał się pod koła pociągu wsku
lek własnej nieostrożności.

l

ze

I

Mikołaja Stasiaka, który I
ODBIORNIKI NAJWYŻSZEJ KLASY
poniósł
śmierć na mie.iseu. I
Śledztwo ustaliło, iż Stasi ak do- .iiiiiiii;;iiii!ii'ii__iiiiiiiiii______iiiiiDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit

odbędzie się w styczniu 1938 r. w Warszawie
\ V pią.tek odbyła. się kcnferencja kreślił, te kongre6 samopomocy
I'nt:'ww:L, pOŚWięCOM f'prawie zwo-. f!tworzy r~prezentację żydostwa
lanego na st;rczeń 1938 r. kongresu I,olskiego, powołaną. w drodze desamopomocy żydl'w polskich. Wy- mokratycznych wyborów oraz wy·
czerpujący referat o problemach raził nadzieję, że w wyborach tych
kongresu wygłosił przewodniczący wezmą. udział wszystkie sfery i
komitetu kongresowego w Łodzi dl. warstwy.
Tartakower. M. in. oświadczył on,
r.e (:necna ciężka sytuacja żydó'9'<
w Polsce była jednym z momentów

mówił współpracy

Kompensacja basów. Oko

1''0)

Kongre samopomoc, i dó

za

ność. Telexo:nic:zna t a rc za strojeniowa.

pęknięcia

czaszki. Odwieziono go do ł.Q'

iM

ktćry przemawiał

doznał

!': ~cG'!Tc ziJ.a supernllfero.
dyna. 7 ob'i.vc clC 'i.'cT• Z::nie nna selektvw·

5 lafl'tpowa

I

konia"

gOd:b'1

I

I

Sad

I

I

lU Ił O P lł

DZIś

służbowe

W r. g1. Morewski. Samberg, lina Kal!)ern. liii liliana
I NapISY' w Jąz}'l<:'p~i;~1
zis o godz. 12 i 2- e i :2 pcV'anki, reny od

deli na sezon bieżący z Paryża i Wied
nia, szereg modeli płaszozy futrzaSąd okręgowy w Łodzi po nara nych, które zostały zastrzeżone wyłą
cznie dla p. Susmanka. Dyplom mię
dzie ogłosił wyrok, na mocy któ- dZYllarodowej akademii kuśnierskiej
l e~o, o~aj oskarżeni zostali unie· p. Susmanka jest gwara.ncją wyookiej
jakości wyrobów nowego salonu fu: WlllmenL
ter. podsądnych.

wg. Sz. Au·skiego

8~

gr.

I

~liew[l~ła
nowolile~
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n01AVosci! - MATERIAŁY .,
NA UBRANIA, PAL TA męskie i damskie wyrobu E

fabryk

BIELSKICH

w WIELKIM WYBORZE poleca :;;

(en, fabrrczne l

Dl

HURT

w PODWÓRZU!

DETALI

I

OYtURY APTEK. -

Nocy dzi·
apte·
I,j; KOIl i S·I,a, Plac Kościelny 8;
A. C,haremzy, POlUorslia 12, W.
WaJ?;ner i S-ka, Piotrkowska 67, J
ułatwi
nastąpi kiedyś-powiedział
Więckowsk i
Zaiaczki~wicz i S-l{a, Plac Baernera, Z. GOl'czycliiego, Przejazd !i9,
Donosiliśmy o zebraniu orga- współpracy i wytyczne na przy- skim na czele, opuściło Związek bo zostawić olbrzymią liczbę leM. Eps7.tajua, Piotrkowska 225, Z. nizacyjnym łódzkiego oddziału szłoŚć. We wszystkich tych mia- Lekarzy Państwa Polskiego. - karzy w stanie rozproszkowaR7.ymaiiskie~o, Przędzalniana 7!i.
"Powszechnego Związku Leka- stach powstaną placówki łódz Został nawiązany z nimi kon- nym, albo zacząć na nowo pracę

!<lejszej

dyżurują następujące

bedzie DOSiad

Nowa organizacja

'oddziały

we WSZJllllficlJ miastaclI

zjednoczenie, które

dr.

I

takt, celem stworzenia i tam no- od podstaw. Zdecydowaliśmy się
wego związku.
na tę drugą drogę, choć pokonaz
poleceniem
nawiązania
konnie jej zależy nie tylko od nas,
I-sza Handlowa Wycieczka
DRZY
taktu z innymi miastami, gdzie
O atmosferze, celach i zada- ale od sytuacji w całym państwie
REUMATYCZNYCH
również, po likwidacji dawnego
niach nowej organizacji lekarPowinniśmy
jednak zrobić
ARTRETYCZNYCH
związku,
powstaje nowy, poskiej,
która
powstaje
w
całej
Pol
wszystko
dla
obrony
przed zaleNER'N080LACH
wszechny i apolityczny.
sce po znanych wypadkach, mó- wem średniowiecza ... "
~~
,W ybrany komitet organizawią najlepiej inaugmacyjne prze
,Wybrany, wśród ogólnego acyjny odbył posiedzenie konstymówienia, wygłoszone na zebra plauzu blisko 300 osób, na przeniu organizacyjnym w Łodzi wodniczącego dr. Więckowsld,
vVarszawa, Chmielna 44.
tucyjne i ukonstytuował się w
przez
prz'ewodniczącego
dr. wygłosił przemówienie, które
sposób następujący:
Przewodniczący dr. Więc kiego oddziału "Powszechnego Więckowskiego i zagajającego cytujemy w obszernym skrócie:
Związku Lekarzy R. P.".
zebranie dr. Margolisa.
"Znaleźlimy się w sytuacji na
kowski.
Zgierz,
Konstantynów,
AleDr.
MUl'golis
zagaił posiedze- poły przymusowej
po rozbiciu
Wiceprzewodniczący
dr.
dla ..Głosu Porannego"
ksandrów i szereg innych miast nie w następujący sposób:
ram organizacyjnych, w których
Margolis Al.
w siedzibie ośrodka łódzkiego Sekretarz - dr. Dynenson. pod Łodzią, należą organizacyj- "Zbieramy się w przełomowej nasze życie mogło istnieć i roz·
LOPP. odbyła się w dniu wczonie do obwodu łódzkiego i przed chwili dla stanu lekarskiego w \ wijać się. Stworzymy nowe, któSkarbnik - dr. Lesiewicz.
rnjszym uroczystość rozdawaOrganizacja lekarska,! ryc h podstawą będzie powszech
Odbyła się również konferen- stawiciele ich wyrazili całkowi Polsce.
nia dyplomów uznania za dzia- cja informacyjna z przedstawi- tą solidarność z projektem utwo która miała i mogła objąć ooly ność. Prace nasze będą wykrałalność na rzecz idei LOPP. M. cielami innych miast obwodu rzenia związku powszechnego i świat lekarski, padła pod atak a- czać poza zagadnienia zawodoin. dyplom uznania przyznany łódzkiego, a mianowicie delega- apolity 'zoego.
mi prądów, nie mających nic we. Dobro chorego i stan sanizostał wydawnictwu "Głos Po- tami Pabianic, Piotrkowa i ToW Kaliszu, grono lekarzy z wspólnego z dobrem. Pozostały tamy kraju będą naszym naczelrunny" za intensywną działal maszowa. Uzgodniono warunki dr. dr. Koszuckim .: Grabow- nam dwie drogi do wyboru. AI- nym hasłem. Zrealizowanie tego
ność na polu propagandy idei 0hasła zależeć będzie od harmohrony przeciwlotniczej
przenijnej i zespolonej pracy wszyst
ciwgazowej.
kich lekarzy.
W dniu 4 listopada r. b. po długich i ciężkich
Skoro w instytucji życilł pn·
życiel i członek honorowy Stowarzyszenia naszego
Dziś
blicznego
dzieli się ludzi na wyB. P.
znania, to powstaje antagonizm
posiadaczy polis
zbędny, a więc szkodliwy. Po"Przyszłośt"
dział ten jest przeżytkiem epoki
.W dniu dzisiejszym o go·dz.
przebrzmiałej.
Segregacja obywateli
na
"zielonych"
i "niebie12.30 w sali filharmonii odbę
W Zmarłym tracimy gorliwego i zasłużonego towarzysza pracy. który całą
skich" przy ewentualnym uprzydzie się zebranie posiadaczy poduszą był oddanY. Instytueji i pozostawił po sobie na zawsze wdzięczną pamięć.
wilejowaniu jednej z~ stron,
lis towarzystwa ubezpieczeń
Pogrzeb odbędzie sit' w dniu 7 listopada w :niedzielę o godzinie l·ej po pol.
, musi dać fatalne konsekwencje,
z domu. przedpogrzebowego, na który to smutny obrzęd zaprasza ezlonkinie i człon
"Przyszłość".
dla obu stron. Istnieją konflikty.
ków Stowarzyszenia
Na zebraniu powzięte zostaną
naburalne, ale tworzenie sztucz·
nych jest rzeczą szkodliwą. Muuchwały w przedmi,oeie sanacji
simy opracować podstawy do taStowarzyszenia Wzajemnej Pomocy
towarzystwa "Przyszłość", w
kiej organizacji powszechnej,
..OSTATNIA WZAJEMNA poStUGA-CHESEO-WEEMES" w 100ZI.
związku z podaniem o otwarcie
która jeżeli nie dziś ma zjednoI?ostępowania układowego.
czyć wszystkich lekarzy, to uła
twi zjednoczenie, które nastąpi
VI
kiedyś. A już dziś pozwoli tym,
których agitacja ani teror nie
młodOCianych komuprzekonały, pracować dla dobra
nisiów
państwa, którego jesteśmy róww dniu wczorajszym sąd 0nowartościowymi
i r6wnoupraw
siedmiokrotnie słyszana będzie w całej Polsce
ni onymi obywatelami..."
',ręgowy w Łodzi
po naradzie
(,głosił wyrok
w procesie 15
Skecze te
wykonają
artyści ta. wygłof'zona będzie w ramach
Z kolei dr. Dynenson zrefero<
Rozwćj programu lokalnego roz'nłodocianych komu.nistów,
0- głośni łćdzkiej umożliwia coraz in- teatru miejskiego:
pp. Jadwiga uzienniAA wieczornego.
wał obecny stan rzeczy, po czym
-:karżonych o zorganizowanie i tensywniejszą współpracę Łodzi w Ohojnacka, Włodzimierz
MatuszW dniu 12 lilOtopada Łćdź nadaje obecni uchwalili następującą reI;alcżen i (' do kółek na terenie programie ogjlnopolskim. W ostat- kiewicz, Wacław Modrzeńf'ki, Ja- dwie audycje ogólnoj:;olskie. Pier- zolucję:
J) ;!u~lwowei szkoły włókienni nich czaslwh nie ma. tygodnia, w nusz Snay, Jćzef Wina.wer, Stefan wsza to koncert ol'kiestrv salono"Umając konieczność istnie,~zcj w ł~odzi przy ul. Zerom- kttrym by rozgłośnia nasza nie Wrocki. Reżyseruje dr. Jerzy Ro· wej pocI Uyr. Teodora Rydera (o nia zawodowej
organizacji le.'
!,],"!Jo 115. Omawiauy zwią odezwał2, sie na antenach całej Pol- nard - Bujański.
godz. 16.15). W programie między karskiej, opartej na zaS31łach
zek
był przybudówką
Kom. 5ki, przynosi to oczywista ogromny
Inne audycje ogólnopolskie z Ło innymi popularna uwertura Sup- powszechności i apolityczności,
Lw. ~Ibdz Polskiej. Na mocy pożytek miastu, o którym donie- dzi zgrupowane są w dniach 11 i pe'go p. t. "Figle bandytćw" oraz lekarze zebrani w dniu 4 listopa
,,\Toku ~kalUni zostali Jan dawna głucho było na szerokim 12 listopada.
melodyjna wiązanka ~ operetki da 1938 roku w Izbie Lekarskiej
II(lfilJa1"
Adam Nojman, Ale- świecie.
W dniu święta niepodległości u- "Wesola wdćwka" Lehara.
w Lodzi uchwalają wyłonić k.
li.sander
Sam uj,
Aleksander
Najbliższy tydziell między 7 a. 13 słyszymy koncert p. t. "Legionowe
O go.iz. 17 zaś w8zystkie staCjf~ mitet organizacyjny, powierzar .ewando·."'skl, Henryk Freler, listopada Łódź na. fali ogćlnopol Echa" w wyk. orkiestry pod dy:. polskiego radia nadadzą reportal jąc komitetowi temu nawiązanł«
1'! l~usz Jędrachowicz po 1 ro ski ej odezwie się f'ieomiokrotnie w Antoniego Makowskiego i chćru ro·
red. Benedykta Stef:l.ńskiego z bl- ścisłego kontaktu z podobnymi
;,ll wi~l.fp.b knżdy, Izrael Myróżnego rodzaju audycjach. Będn. botniczego ,.Zjednoczone" pod dyr. blioteki publicZLE.j w Łodzi, z oka- komitetami w
innych ośrod
!:; ·,YSk i, \f·)jh:::z Baumatz na u- to słuchowiska, audycje mówione, Aleksaudra Charuby.
Audycja ta zji jubileuszu tej kulturalnej pla- kach.
mieszczeni" ',\" zakładzie po- audycje muzyezne oraz report.aże.
nadana zostanie o godz. 10.30.
cćwki.
Zebrani upoważniają komłtet
pru wczTr dla nieletnich j)fzeTa różnorodność audycji og{lno organizacyjny do podjęcia wszeJ
W niedzielę 7 listopada Łćdż
O godz. 11 natomiast Łódź nada
<; :<; pców. 'Vszystkim skazanym
kf1\'Y zuwicszol1o na okres 3 nadaje dwa skecze p. t. "Masld Ro. na rć,wni z innymi rozgłośniami pol~kiej i mnogość niewątpliwie kich potrzebnych kroków, ee-.
berta Stone'a" Juliana Milgroma fragment rewii wojskowej !lulków zwrć ci jeszcze baczniejszą uwagę lem założenia w Lodzi oddzłałU
całej Polski na. drugie co do wiel- I Powszechnego
Związku Lek...
zo,>tali oraz "Strzał w nocy" Mieczysława garnizonu łódzkiego.
cskvrżeni
~-ozostali
ko§ci
mia.sto
w
kraju.
I
rzy".
Zydlera.
'l" itwl nnicl1J.
O 15,:-10 nadana. będzie zbiorowa
~
~~
~
andycja ze wszystkich rozgłośni
P. R., w kUrej również weźmie udział Łćdź. Fragment łódzki skła·
dać się będzie z poezjo - montażu
Na l1ontmartrze. wśród cyganerii paryskiej,
oraz wystęP'l cbóru dzieci robotniw atmosferze zabaw i hulanek toczy się poryków łódzkich. Tegoż dnia o godz.
wająca akcja filmu
20.35 rozgłośnia łódzka nada kro--+-rzy Rzeczypospolitej Polski", na

•••••••••••• 0 ••••••••••• którym wybrany został komitet
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nikę
lokalną o uroczystościach
święta niepodległości: ~ Kronika

MASZYNY

DO LICZENIA
piszące

są:

Jan Kiepura i Marta Eggerth
Następny program

,...................... ..... ...
M~l l(UAlIl

"Grawd-Kina"

Powtórna konferencia
maistrów
Na dzieI'i 14 b. m. wyznaczona zosŁała powtórna konferencia ma islrów fabrycznych, celem zdecydowania co do rla1szej
<!k~ji o umow~ zbiorową..

z taima kontrolnii .. ASTRA"

automatyczne zerowanie;
dostarcza na dogodnych warunkach
REPREZENTACJA:

Leon Ty
t6df. Piotrkowska 49. Tel. 106-33 5 171-50.

Nr.

30~
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9

HJ3'

Ja~~!~~nikUj.. ~~O'Z~~n~~!~ W::;Z~. !?o!fa~::'!~~~ć ~~~C~i~:!
.Zie«fn. Zakl. Weók.
K. Scheiblera DL. Grob-

gram tll'Ol'zyst o śd w dniu ;wir.
ta 11 Li s topada p rz edstawia się

nr1s t p'p1.1jąC O:

ŚRODA , 10 lis topada:
godz. 19
capstrzyk
h.iestr 11a ulic a ch miasta.

mana

W dniu święta NiepodległQ
godz. 9 rano na placu ćwi
V oddziału straży ogniowej przy ul. Emilii 30, odbQdzie
się uroczySttość przekazania wla
dzom wojtSkowym, rerezentowa
nym pnez do'wódcę korpusu,
gen. Władysława Lang1n era i w
obecnośd władz administracyjnych nQwych sześciu ciężkich
karabinów maszynowych, zaku
pionych ze składek zebranych
w łJlcznej kwocie ponad dwadzieścia pięć tysięcy zł.
od
członków zarządu, dyrekeji, oraz pracowników Zjednoczonych
Z,aJkładów
Włókienni
czych K. Scheiblera i \L. Grohma na S. A. w Łodzi.
Piękna ta uroc.z)~s.tość, będąca
dowodem dużegQ uświadomie
nia obywatelskiego 'wIŚ'ród tysiącznych
rzesz robotników i
pracowników umysłowych tej
firmy, zgromadzi liczne organizacje społecz,ne, działające na
terenie zakładów oraz wszystkich ofiM'oda wców, którzy w
miarę
swych zarobków przyczynili się do zakupienia tego
daru.
W ten ~posób zostanie speł
nione przyrzeczenie
złożone
przez ~ezesa zarządu, gen. dr.
F. Maciszewskiego p. Marszał
kowi Śmigłemu - Rydzowi w
lLiskowie przy okazji pnekaza
nia mu dziewięciu ciężkich karabinów
maszy1n owych jako
dar na F. O. N. Zjednoczonych

'lI' .

ści o
czeń

CZWART E K, 11 listopada:
~{){Iz. 7 Hej, nał z wież ko~ci lnych i fabrycznych,
~oclz. 9
nabożeńs.twa w
ś wią tyniac h
wszystkich
wyzn::Ul,

Zarząd okJn:gu Zwią.zku Peowiaków wydał następującą 0dezwę:
" Zbliż a się dzień święta pallstwowego 11 Listopada. Do tego dnia radości szliśmy ciernistą drogą przez dług'i twardy
trud. Od lat jednak wbiliśmy
miecz w ugo,mą ziemię, aby ją
oczyścić z chwastów, a młode
pokolenie
dźwigać
wzwyż,
przygotować
do służby p allstwa.
Chcemy mieć obywateli świa
tłych, ofiarnych,
gotowych do
walki o lepsze juLro.
Takich
wydawać nam może s zkoła polska.
Nie wszystkich jednak stać
na ponoszenie kosztow, związa
nych z nauką i stąd marnują
się nieraz jednostki o wybitnych zdolnośdach.
W trosce o wyzyskanie drzemiących sił ~odego pokolenia.
zarząd okrę,gu Związku Peo',via
ków wydał w związku ze Swię
tern Niepodległości - 11 lListopada nalepki, aby zebrane fun-

~~

J. nk p."u.-Jo _

1

~>oższej, .a zdolnie.!szej. mł?dZiezy .
W'lerzymy, ze wIelkI cel
K
val.F-«'~
spotka się wśród wszystkich 0-, ta k kapryś
!l'I
-~
bywateli z pełnym zrozumie- J
.
ne s.q -. a e reun~ em i że nic będzie domu któ- : maryczne. Dha l W!ęc O to,
ry choćby przez wikomą' oria- .. Cibyś As pL':-1'<; miał zawsze
rl;!, nie zadokumentowałby, że
~
pod rąką.
staje na lH1SZ gorący ze w do E1A~e~
li
walki o światle pokolenia, któR
I
re budować mają przyszło' ć
JEST DLA CIERPIĄCEGO NA
Polski".

AS p R

I N'Jl

REUMATYZM KONIECZNĄ

Udział

L.O,P.P.

zgromadzenie

Dziś
Łódzki obwód miejski L. O. ,
godz. 10 L uroczyste nanoP.
P.
zwraca
się
do
kół
micjP.P.S. i Str. Ludowego
teńs two w katedrze,
c~owych i szkolnych L. (). P. P.
god~ 11,15 defilada przed
z apelem o wzięcie w dniu 11
PPS wspólnie ~e Str~nnictwelll
d omem przy ulicy Piotrkowlistopada r. b. udziału w świ ę - LlIdo~vym w Lod~l, w ZWIązku Z 19
sldej 106,
cie Niepodległości przez wysta- roczl1lc~ ~owstaOl~ rz.ądu I.udoweg~
wienie drużyn odkażających ~ Lubhn~~, orgamzuJą. dZIś ~ sal i
godz. 12,30 ~ Wręezenie kazmotoryzowanych,
oddziałów I hlharmonll .zg,romadzeme pubhczne.
rabinów maszynowych, ufundo
pieszych w maslmch przec1wga
~rzenl~wlac będą b. 11.0S-: Du·
wanych przez dyrekcję i praco'wwych i z transparentami 0- b?IS, pp.: Szewczyk Z ra';l1lema PP.~,
wników firmy l. K. Poznański,
raz młodzieży &zkolnej star- \\ acho~l('z, Balc~rz~k I adw: WJ'
godz. 13 ~ dekoracja w urzę
szyeh ldas z t.ransparentami ,
lanowskl z ramlema Stronmctwa
dzie wojewódzkim osób odmaZbiórka oddziałów pieszych Llldoweg_o_._ _ _ _- CZO!Ilych,
wsiała wyznaczona przy kalegodz. 16 - przedstawienie w
dn.e
na godz. ~,30, zaś zbiórka
teatrze Popularnym dla żołnie
ZARZĄD STOW. INŻYNIERÓW
rlrużyn
zmotoryzowanych na
I ARCHITEKTÓW W WDZI
rzy garnizonu łódzkieg<>,
u'. Emilii o godz. 10,30.
organizuje
w grudniu br. akademię
~dz. 18 - akademia pned
ku czci zmarł ego uczonego angielskie
f)opiersiem Marszałka Józefa
go Huth erforda.
Na powyższej akademii prof. dr,
Piłsudskiego przy ul. OgrodoLudwik Wertenstein z ...Varszawy wy·
wej 34, zorganizowana przez
zawi e;,~ t; ;" e~pieCZei15a~ 'g ł osi odczyt p. t. "Lord Rutherford oj
Stowarzyszenie &picwacze im.
. eIson".
od ognia, od kradzieży;,: włama
S t. M O'Ili ms:zki ,
Bliższa dala akademii bQdzie poda
niem, rabunku, tr~llsporłów lądo na oddzielnie.
godzina 20,30 ........ uroczysfe
wych i morskich, od gradobicia,
b rzedstawięnie Wj teatrze Miejch6mage - od skułków przerwy
skim.
SPÓlKA AKCYJ NA VII ruchu przedsiębiorstwa z poEKONOMIZATOR PRĄDU
Obywatelski ltomitet 'obcnoDotychczas nie zwracano uwagi na
wodu ognia, oraz prowadzi dzial
da uroczyst:oIŚ'Ci w Łodzi zwra'Z5F
sprawę ile prądu
zużywa odbiornik
ubezpieczeń pośr~dnich - rea·
cn się z apelem do wSzy'S:tkich
ROK ZAŁOŻENIA 1870
radiowy, jakkolwiek nie jest to ohoXE
_
i
_
UL
,ekuracja.
organizacji społecznych i śt<>wa
j~tne dla kieszeni radioamatora. Kra ·
jot,ra Fabryka Telefunkt'n zbudowała
r .Iyszeń Q wzięcie jak najliczsuperheterodynę Fenomen Mz :al auto
lI" ejszegQ
udziału
w p<>wyż
CENTR-ALA:
WA'RSZAWA
et
JASNA
4
•
TEL.
556:-6,0
sowaniem rewelacyjnegO) układ. "eko
Zakładów Włókienniczych K.
szych uroczystościach.
Iiomizator prądu " . Ten wyjątko.ry i
Scheiblera i Grohmana.
Oddział w Łodzi: ul. PIOTRKOWSKA Nr. 111, tel. 213-24.
jedyny w swoim rodza.iu układ ekoJednocześnie komitet prosi
nnmizujący prąd spra,,!a, że Ftno·
()rganizacje Q jak najliczniejsze
men
Mz zużywa tylko 25 watów t. j.
zgłaszanie
udziału
pocztów
tyle, ile mała żarówka. Więc oszczęd
sztandarowych w pochodzie i
arml ~
os~ ~~;; E~i!ej w~:J:in:~c~ł~ ś!ato;;
de filadzie.,
.
.
za
dZlałalnośt
komunlzasięgu
superheterodyny Fenomen.
Udział zF,łaszac nalet'y w sieUroczytośt wr-:czenla karabinu maszynowego
styczną
Stanowi ona około zł. 3.60 miesięcznie
dzibie zarządu miejskiego, Płac
i
a więc nabywca supera Fenomen Mz,
Wolności 14, pokój nr. 14, tel.
r-:cznego
V brygada wydziału śledczego w który wpłaca za aparat miesięcznIl ra
218·03, .t! reItlenta Wróblew·
....nem i ekwi- Lodzi aresztowała wczoraj w wylii- tę zł. 20.- płaci faktycznie tylko
W 'd niu azisie}szynl w gmi · 1-1"ł} z pełnym za.prz'mk dł'
h b
.. 12
ó" zł. 16.40, gdyż różnicę zł. 3,60 zaoskiego.
11
llzszyC o serwacJI
os u szczę d·za mleSlęczme
. . , na prą dz'Je, J es I
nie Radogoszcz pod Łodzią od- ł)unkl·em oraz karabinu reczne•
pod zarzutem dziablności korouni · to wielka różnica - b(, w przeciągu
będzie się uroczystość
wręcze ~o.
•
stycznej.
zaledwie paru lat przez !zybką amornia armii karabinu maszynowe
Uroczystości odbędą ~ję w
Zatrzymani przekazani zosta\! tyzację otrzymuje się fen odbiornik
. . . . . O•• O ••~0~. . . *~ godzinach południowych i zu- władzom prokuratorskim.
Ul
darmo. A że przy tym super Fenomen
NIema lepsze)
szczyeone zostaną p. wojewody
Nazwislia
aresztowanych
ze jest odbiornikiem o wysokich wartow tych dniach nad Łodzią
.
Al k
d
H l
ściach technicznych, prz~pięknym to·
ł O' d Z luego
e san ra
au (e - względu na toczące się śledztwO) nie, niskiej cenie, wygodnych wieloza jaśniał olbrzymi rewolwer ne
Nowaka, dowódcy O. K. , gen. trzymane są w tajemnicy.
miesięcznych spłatach, \\ięc odpowia·
onowy, znak towarowy, któ- ,
Langnera i starosty powiatOWI'
-?
da wszystkim warunk:'- ID, jakie sla·
r ym zaopatrzone są wyrQby firgfl Denysa.
POKAZY W SZKOLE fiOSPdDAR- wia radioamator naszych czasów. Sumy Ma jde w Wrurszawie. Jest
CZEJ - WODNA 40. TEL. 177-73 per Fenomen kosztuje zł. 289.- za go
rzeczą ciekawą i znamienną, że
Karabin maszynowy ufundo- odbywają sip, co wlorek o godz 17.30. tówkę. Na raty - zali~tka zł. 20.BIAŁA-BIELSKO
wany został ze skladek sp Jtc- Pogram na najbliższy okres:
i 16 rat miesięcznych po zł. 20.- War
w powodzi popularnych znaków
do nabycia wszędzie.
,;ZeI)'s twa gminy Radogoszcz, na . 9 l~stopada: "Ptysie.' Stefan~i i Bezy" to również zaznaczyć, ŻP. w miejsco·
t o warowych żaden nie wzbudza
-' t k
b' ·
16 lIslolJada: Budyme słodkie
wościach, gdzie są stos-:'W3JIle ogr1!nicz
~
respektu, żaden nie oddaje w ~
t cruas
ara 111 I ęczny ze z J
23 lisloj;ada: "Budynie slone".
niki prądu, nawet najmniejszy 50-wa.
tym stopniu wrażenia solidnoś
rek, przeprowadzonych przez
30 listopada: ,,\Vykw:ntne sosy do tawy ogranicznik wystarcza na korzy ·
dzieci szkolne.
mięs zimnych i gorących " .
sIanie z radia i światła jednocześnie.
ci, ile właJśnie ten rewołwer firKradzieże
-----my Majde. P.rzed laty zgórą 60
Pinczewskiemll
Jakubowi
w roku 1875, kiedy zał1o ż,ona zo
skradziono z
stała jako Jedna z pierwis,zych w (Brzezińska 20)
J-raj u fabryka mydła i świec mieszkania gard e rob ę i bielizGŁOŚNA POWIEŚĆ
),[a jclego, r e ",-u Iw er jako udo- nę wartośd 300 zł.
sko na lon y pistolet był najn<r
Z mieszkania Aleksandra Jó~o cześni ejr;z ą bronią i stano w ił
zefiaka
(Mielczarskiego
32)
aŁrakc,i Q ró w nic wielką i tajem·
nicz ą ,
jak w czasaeh dzisiej- skradziono garderobę i bicliz
szych np. t elewizja.
nq wartości 300 zł.
Życic szło naprzód , mała fa- ....f2}icja
W1Sze z ęla dochodzel~ ł' ~'l~a my dła l\Iajd ego ro zro,sla
11 ie.
sil: i zalues jej produkcji znacz

WARSZAWSKIE
lGW RZYSTWO
UBEZPIECZEŃ

Gmina Ra OgOSzez··

Sensacja

I

·· Areszt_owano 12"b

lodzi

WATOLINY jak

l

~~H~(ftll~fi i UfU
l~[H

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

b'Ó-j

garderobJ

POLI GOJAWICZYŃSKIEJ

I

nic siG powi Q kszył. Dzisiejsze za
khdy chemiczne :\la jde i S-ka
v; \ Tarszawic produkują opród
mydła d o p rania i świec zna ne
z wys0k ie j j akośc i mydła toale
towe', kosmetyki i wody kwiato
wc, za lrudnia j q. najhardzie.i W)'"
k \\-ali fikow:lllych fachowców i
clwl1lików i po s i ada.ią naj nowocz.c~lIi(' j szc ur zą d zen i a i maszyny. Bez zmian y zosta ł tylko star y r ewol wer, który wi dnieje na
- wyrob: ch fi r my i p o w s l ał w po
.iQ{·iu ]-o n sunH'nt ó w t ak sa mo
d zisia j jak i prze d wi elu la ty
pie cz~~ill g-wal'::mtuj ą cą naj w yż
s zą j n k c:: ć,

I DZIEWCZETA

,-

AAA

KOLONIZACJA STANF ŚREDNIEGO
W PALESTYNIE
Polsko - PaleslY{lski Bank Spółdziel
czy n awiązał ost,ltnio kontakt zszere
gil Dl najpoważniejszych firm w Pale·
stvnit! celem stworzenia możliwości
o sicdieńczych dla przyszłych emigran
lów. Bank Polsko - PalestYliski udzie
la illfornlacji w sprawie możliwości
nabywania placó IV i terenów w Tel
Avivie, Haifie i okolicy, gruntów
wiejskich, budowy domów, mieszkań
w domach spółdzielczych, osiedlenia
rz emi eślników, drobnego. i średniego
prz emysłu. Informacji udziela Polsko·
Pal e styński Bank Sp ó łdzielczy,
warszawa, Fredry 10.
Do zapytall pisemnych należy załą
czyć znaczek na odpowiedi.

zosŁała

l

sfilmowana i już
wkrótce ukaże się na ekra.
nIe jednego z czołowych
kin Łodzi

•
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zwiekszenia funduszów Obron, narodowej

Zarząd grodzki Związku Re- metali
półszlachetn y ch
jak: pier" - cynfolia, który służy kolo XVI - ul. Rokicińska 48.
z(:rwistów prosi nas o zamie- mosiądz, miedź, cyna, cynk, :1- .iako zabezpieczenie opakowa- koło XVIII ~ ul. Kilińskiego
~zczf'nie następującego apelu:
lnminiuIn. nłów j t. o. K'lźda nia przy różnych artykułach 151. koło XIX - ul. PioŁrkow
Zbliża się dzieIl, w którym
kolonialnych i slodyc ... ach i ea: ska 285.
koło XX ul. Dr
cały narÓt~ polski świ~cić bGIy szereg innych artykułów l Sterlinga 2'6.
dl.'f" radosną rocznict( Odzys\aprzedmiotów używanych, a tUN!T.nr.
telefonów:
J7.000,
żytych w gospodarstwie dom?- 197,05 wen. 10, 158,62; 204,07,
:lin !\icpcdległoś-ci.
Zarząd p,rodzki Związ'ku Rewy m, wszystko to przed~,tawla 249,86, 158,04, 205,53.
zerwistów w Łodzi, chcąc czywartość, lecz w tym wypadku,
Przyjmowanie złomu Odhynem obywatelskim uczcić dzień
mierzq or.p"y trewi,mia czlo. jeżeli b~dzie celowo ~romadzo- wa~ się będzie w lokalach kół
;a
ww'
11 I islopada, na jednym ze
,·,da . Z"pc.r::ic o!o!ca nb~2y ne i właściwie zużytkowane.
Z. R. oodziennie w godz. 18-20.
swych pos;ec]zell uchwalił przeta or(iany. l,"cznicz:l herbato
Zebrany
złOom
metalowy
ehorobę wyleczysz
prow;l(hić zbiórkę złomu meta. ,_
Zwią.zek 'Rezerwistów pl'lZeZna. jeżeliKażdq
regularnie zażywać będziesz
l'RANSMISJA Z DREZNA I LIPSKA Iowego.
.
cza na zwirkszenie flli11dusz6w
ZIOŁA D-RA BnEYERA
)la J'pduym z posiedzcń Międzynaro
Hokrorznie państwo poL&kie
• ..
I .
6' obrony narodowej.
które stosuje a.lę w następujących
l.no f: orr.:=,e rogu . Uje wyp r Z.
•
• •
d
.
.
dowej l'nii Radiofonicznej zalecono p l aci zagranicy mIlIOny złotycb
r.;;r.ie i c~otwia trawienie.
PodaJąc powyzsze do wia o- chorobach:
l
.
,
,
cena
poszczegó nym radiofonIOm orgamzo . ''.a ~llrOWce, spro wadzane dla
Cena pudełka: zT. '19'5, 1.30 i~ lllośd, apelujemy do s.poteczell- Nr. 1 _ w kaszlu, astmie, rozewanie
wymienny~h
.reportaży,
,które'
potrzeb
przemysłu
pil'acująreno
"
stwa
łódzkiego
o
poparcie
nadmie
płuc
S.50
h.v obrazowały zycIe poszczegolnych d'
. .'
, ..,
N
narodów, zwłaszcza na polu ich wza- ,a W7.lU~Cmema obronnOŚCI na
, s z y c h wysElików
w kierunku r, 2 - w ~euma~yźmie, .art~etyźjcmnych stosunków.
szego panstwa,
zużyta tuba po paście
do zę- gromadzenia u siebie wuystml~; złe~ przemla?Je ma
W związku z tym radiofonia nieM:lioIiY te mogą i muszą po- bów, różnego ro.dza iu rur~mach \ kich bezllżyt.eeznye~ m~talo~~r~~'ob:~~cz;~~or~;c~ery, ~
IUl ecka wysłała swego "zasu ekipę re· z 'J~tać w kraju przy odpowied- k05metycznych l do gOlema, pu wyeb przedmllotów l w pew-\ Nr. 3 _ w chorobach żołądk()/\voporterów radiowych do Krak"wa, "
".
.
I
d la.
. k
;.:dzie nagrano specjalny reportaż, na- mlU Zr01.Umle~l1U l popar~lu c;a
tlych olu-esac 1 czasu o. o sy - I
klsz owych.
wątrobodany p<iźnieJ' przez radiostacJ'e nie lego "połeczenstwa. CodzICnUle
. nie do lo·k ali kół Związku Rewych. ż6łtaeze
3.• .
~
"
•
l \ po- Nr. 4 - wbólu
chorobach
nerwowych,
ze~wlstow,
.~.d ~esy kt
" or~e
głowy, bezsenności,
mieckie. Obecnie Polskl~ Radio wvsła w każdym domu, p·r zez nie:.wla
lo ,do Niem!ec ~woich przedstawicieli, . dom. ość, maT'lluje się wiele ma'''''Illfll •
daJemy pomzeJ. bądz tez o zaogólnemu wy<:.zerpaniu 4.k~orzy w llIedzlelę, dl!. 7. ~I o god~. ją,tku ogólnego, wvrzuca się po
są przy;'/'I.U","(h~~
wiadomienie tele~o:ticznc, c.e-, Nr. 6 _ w niedokt"wi~to~.ci j og61l'J.10 inadadzą
" , . m'k
Pocz"'~/'q zY./Ją ""~;egUc41
lem odb;oru
na mIeJSCU z~roma
nemu osłablemu
5.3C\
[Iska
Drezna. reporlaze radIOwe z Ll- l- .prost
u 'na ~mle
l' n i epotr zeh w"~
•
..
N 7
- - - - - - - , - - - - - - - t ne i bezużyteczne przedt'nioty
1r1.J~~:iąc{nię/~:, Ną/~?t/)o~
dzonego
zl?~u metalowego r. ;~~~~~zaoc:.y~~rkOWYCh ł.metalowe, .la.ko dla nas bezwar
het>.~ We Ci .u'')qcr t Y bez.
. przez upowazmonych przedsta- Nr, 9 - przeczyszczające w chro/1/T'tliJ GR~PIE
ł....e •
K·d
.
'''Oro'Jd ero/f).
ado ~
. . l'l naszej. organIzaCJI.
.
..
, _. -7
• ...
,~elOWe.
az· y na''d rob'
nIC.lszy
WICIe
nicznym zatwardzeniu i
qch ' l7i~. P
")P.ZEZIĘBIENIU
I nawet p'r zedmiot w masie staStOSUje :~y
Nie wątpimy, że akcja nasza
he-,?oroidach.
1.50
nowi pewną wartość. Dla'te!,;o
~ię
znajdzie należyty oddźwięk i
D~ nabyCIa w oryglOaloym opakoKATARZE
Z·
k
R
"
i: •
'.
ś ód nych
wanm w aptekach, składach apteezteż
wlą.ze
ezerwlstow,
Do ni1b . ' G o t;-o1:'l",0t<1I"_\~-A'"
wlas·Clwc zrozumleme w T
i drogeriach luh w wytwórni
chcąc przyczynić się do zutrzY-l
YC1a..." C I(
mieszkańców m. J.OOzi i ir. ,.POLHERBA", KRAKOW, P1Jdgórze.
mania w kTaju tych .sum na po
~:l ea:~~~~i) E.
wszyscy poprą realnie nasze ~krz. ~r. 48 •• Zainteresowani otr~ymu10 tabletek 90 gl, trzebne inwestycje, bardzo ważC:;:o"l{ó,~ ;:1. 6..
zamierzenia, oraz wysiłlk.i, przy Ją na ządallle darmo z wytwórnI bro~ ~ł.
,.
'.:J
'
i szurę·
.. SVNĘRGA" WARSZAWA 21 ne Z pUlIlktu widzenia gospo- "R1'ł1IAZ
~. 3..
czyma.ląc
Się
UO wzmocmen a
___________
darcze~o i obronności państwa,
obronnoścl paI'istwa.
łodzi
zainicjował zbiórkę wszelkiego dełka metalowe po ŚI!:odkach
Adresy kół Związku Rezerrodzaju złomu metalowego, ze kosmetycznych, pastach. kon- wistów:
na zjazd miast w CZęs.pe~jalnym
uwzględnieniem serwach i t. p., ,.srebrny paZarzą.d grodzki Związku Re
stochowie
działalności
zerwistów, Łódź, ul. Kilińs.kie ·
1M
narciarskiej ..Makabill
d • k 19
Jllk
jut
donosiliśmy, "tł
go 49. koło I - ul.. G ans a
'dOlach 15 i 16 b. m. odb~dzie
Bieżllcy sezon zimowy
sekcji narr
koło II - ul. Kraslckiego 4, kc>
.
,
•
t:lurskiej Makabl zapoczątkowany zoo
lo IłI _ ul. Rokicińska 56, ko Sl~ vr Cz~stochowle z.1azd przed
pr !ł'OIIlD.
:,tał sucilą zaprawą, która się już odI~H~ W
'ł
li
V
l L'
kie -'0 53 'ilawłeieh miast woiewództwa
bywa regularnie dwa razy lygodoJowo
przenosi słą na teren władz centralnych
~o
V-_Ul~J.
~~~~~~~a
6~ k~ łćl(lzkieg~ i, kielee~iego.. • ..
,; c wtol'kl j piątki w godz. 21.46 - 10
o
o
.
k
ZŁ "amlenta
gmmy
mIejskIe]'
". dniu wczorajszym prez. wy dodatek komunalny z051al lo VI - ul. PlOtrkow& a '211 •
d '
"d
.
\li. 39 pod fachowJ'm kiel'Ownlctwem
.
'
.
.
.
ul
S
b
z
'
ka
10
w
CJ
ZI
w.
z.lez
Złe
wezmą
uin~{ruklora.
God!ewski
przyjął delegację Jakna}szybc~eJ przywil'ócony. "1 kolo VIl . re, r yntS • • dział przedstawiciele rady pTZy
Wycieczki - marsze odbywać się hę miE:d.zyzwiązkcwej komils,j i praNiezależ~le. o.d ,interwen~.11 koło VIII - ul. PlalStowskleg~ /' hoc"oei w osobach: pp, Cyrarri .
lIą regularoJe w sobol)' 1- niedziele w
cownilów. ~~IDorządowych,.
w 7.arządzI~ ~leJsklm w dnm 5, koło IX L - ul. Ch:ro~rego 4, sk'ego,'
Jaworskiego, Sochy,
1.lwlice Łodzi.
Przy odpowiednich warnnkaeh aDclq~acJa. Jeszcze raz I?roslla
b. m ..wYJedzl~ do ~arszaw~ koło X - ul. Przędza1n~ana 90, Ra~beF.'o, Rybiekiej, Walczaka,
tmosferycznycb przeprowadzone zo- p . prc7ydenLa o WszczęCIe sta- rlele~a~Ja
llllędz~ZWlą7.kow~J koło XI - ul. tplrz~dzal.nlana 68, Sm o! a.f"lk a ,
Chodakowskiego,
staną wycieczki narciarskie, polączo
raII u władz centralnych, aby ~omlsJI, która przYjęta zostante koło ~III - ul. POlllar-;ka 141, GTahowskiego i Harasza oraz
ne z kursem dla początkujących I zażądany przez nią 10-procento-' przez wiceministra Korsaka.
koło XV - ul. Srebrzynska 10, z ramiel'ia zaTz~du mieiski~o:
awunsowanych.
Począwszy od 1 listopada h. I'Oku
1
Eir.IWI
Dr. prez. GodJewski,
wiceprejest przedłużany termin ważności legitymacji P. Z. N., upoważniająeyeh
do nabycia biletów kdejowych na
1.000 i 2.500 klm. oraz do przekrocze~o Konopka, nacz. wydziału po
nia graniey polsko - ezesklej. BUidatkowego p. Ghwalbiński i
Sz~'Cll
informacji udziela 1 zapisy
Wiosną
przyszłego roku nastąpi dalsze usuwanIe domów, nacz. wydziału zdrowotności p.
pnyjnlUje sekretlłrlat Ż.KS. "Makabl",
Kt.mpner.
I_ódź, Al. Kościuszki 21, tel. 241-07, cozagrażających bezpieczeństwu
dziennie, prócz niedziel, w godz. 10 li;: 18-22-cj.
nych przez samych właścicieli,
PODWIECZOHEK PRZ\' MIKHOFO·
~
którzy na placach wznoszą I10NIE W "TIVOLI"
we budowle.
osób jut podziwiało
o godz. 18-ej łódzka rodzina radiowa organizuje t. zw. "Czarną kawę
StępowSkiego
przy mikrofonie". Program zapowia.
da zabawę taneczną oraz bogatą r.zęŚć
w wspaniałym arcyddele rexUl]wncertową, którą traasmitować
bę
mej produkcjI p. ł.
dzie rozgłośnia łódzka w czasie od godziny 19.50 do 20.55. W p'Jdwieczor
ku hiorą udział artyści teatrów łódz·
kich: pp, Jaga Bory ta (recytacje), Jan
MrozilIski (monolog) i oprócz tego
wystąpi duet na cytrach (pp ..1eraczó\V
na i Kalisz) oraz gościnnie zn'lkomita pic~niarka \Vic·ra Gran - znan:! z
W 7-ym tygodniu wy"Iyt gramofonowych. Dllr:hód z tej ilU
:Jrezy, na kt órą wstęp wraz z konsum
świetlania. ceny miejsc
ej~ wyn os i 2 zt. od fJs"ry. p'·ze.!d:iC7.0
znacznie zniżone
:tv na budo\'!' intc"Jlatu dla dzieci 0c;l'mniałych \,'. Łodzi.
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r. S. Hlbernal SALA FllUi

specjali'lta chorób wenerycznych,
s!tórnych i st!lisualnych

Zawadika 10,

N arutowi clIa

pl'zyjmu je od 9-11 i od S-8
w nieJ liele i ~więta od 9-1

Cala lódź
zeleMlrUlowana
zapowiedzią lilmu

~~ ~!j 85 gf. i 1.09
4, 6, 8 i 10

"lUli
telef.
Rewel8[ja sezonu koncertowego
UH 213-84
20

Bilety do nabycia w kasie Filharmonii
wejścia i passe-partout
(pr6cl urllędowych) bellwzględnie niewatne.

tel. 106-30 Bilety wolnego

Junosze

Jutro! W

dn. S-go

poniedllałelr,

listopada r. b. o

Q.

8.45

Koncert mldrzowskl

JO"..·el S Z I

~

te

Ul . .

TI

genillłny skrzypek
§wiatowej sławy

łS gr., 1.09, i 1.50

II fiRJlND· KINO

aSTAT. JE DNU
Przy fo~tepianie: Endre Petrl ~4• • •p-.IIlilI• • • • • •El• •

anieile Darrieux
Adolf Wohlbriick

Nr. SOl)

7.XT.-~ŁOS PORANNY"

r: '-~n POLSKI

1931

ra

przemiana materii

Zła

DI'luśpiesza slaraśc

TEATR W SALI GEYERA
Zanieczyszczooa krew może I świadczenie wykazało że w
DZISIEJSZY PROGRAM
l)zj~ li lii r; ul.ll w pOlliedzialek i
Dziś o 1(U5 komedia Nicodellli'cgo
powo~ow~ć. szereg roZmaitYCh) chOI'obach na tle złej 'przemiaRADIOWY
.., torek o :W.:iJ ",Iadzia ,ydJ" a" (celly "G ałganek" wieczorem o gpdz. 20.3\}
dolegI~wosCl, .. bó.le a~tretyczne ny ~terii, chronicznego Ul •
. ~ Ił ijor'iI(·'.
doskonała szlllka polska Fija!kowsl i('n.OO Transmisja nabo7.cńslwa.
})/.;;, u 20.,10 wyLoma komcdia Ma· go ,,\Vicrna kochanIm".
10.30 Antonio Vivaldi - LarghcltL wzd~Cla, .0dbIJama, bole w wą' prurcla, kamieniach żółciowych,
11Ilc'a .. Kundel" w reżyserii Jadwigi
troble, mesmak w ustach; brak żółtaezce, otył{)ści, artretyzmie,
i Allegro (płyty).
'- hn;1
:dej.
apetytu,
skłonność do tycia , mają zastosowanie zioła "Cho\
łnYL', ""óba"',1 pod reżyscrią fOJOPL"SIIPl'Uł
10.50 Pabianicki chór im. M01liuSl':- plamy i wy:rzuty . na skórze. lekinaza" H. Niem{)j.ewskiego.
lor. I· )\"owsii.t ';0 w~l'(l ~ iałe arcydzicH HUn ~_ ki.
lO Sl
W~'sp:aJ' ::iego ,,;\'oc Listopado
, k
11.15 Regionalna transmisja z Koro- ~~or.oby złej pr~eIll:l~ny ma!e- Broszury
bezpłatnie
wysyła
\I'a". _
.
przep'ę ny program
,nowa.
nil mszczą organIZm l przysple- lLawr. Fizj. - chem. CholekiTEATR KAMERALNY
NOWA PALESTYNA
12.03 Poranek symfoniczny. OrkieD z iś o godz. lu-ej oraz w poniedzia· . _
z~chwyca całą ŁOdt
slra symfoniczna i Józef Centner _ szają starość. Racj,onalną zgo- naza H. N1emojewskie tf o, WHdną z natuTą kuracją jest nor- szawa, Nowy _ Świat hÓ. oraz
lek o 20.30 ostatnie powtórzenia ko · I t-o"Jlasllkon czynny od . 8 rano do (skrzypce).
mcdii E. Scriebe'a "Szklanka wody".
11 wiecz.
13.00 Przed premiera "Nocy Listo. mowa,nie czynności wątr{)by j apteki i składy apteczne.
() godz. ,20:30 ~ościnny. wys~ęp Ale· Wstęp 25 gr., młodzież szkolna 15 gr. padowej" (felieton).
.
nerek.
Dwudziestoletnie do
kSllndrn "«:glcrkl w ka!' talneJ s z t u c ' ·
13,10 Fraoment z powieści Jana WiB .. haw'a ,!Pygmalion". \Y. glówn('j! \' -YSTAWA PRAC J. MARKIEL,\
ktora "Wie~zby nad Sekwaną".
rolL kolHcccJ Barbara LudWJzanJ,a.
l'
I p. 'k
" '10
13.30
,y.,. ,,"lorek
o 0Gdz. 20.30 po raz o. I ".'. I~ k
a~, pIZy u.
JO.r owski e),
O
" Muzyka obiadowa '.
..
. _
,.",
. " ~. ,. zn'qduJe Się wystawa prac art. - maI.
rl,J estra salonowa, Mana Blel!cka
T I''u ba .Mar k'le la. WJ!.
' tawa otW~I
.. ·t a (śpiew) i wokalny kwartet solistów•
slatm le'~elac)Jna "TcofJa Ewstdna ,.a
Słabiutka ..Syrena--. - Dwie audycje z cyklu
"'~.~OG44)&& • •~4>4'·~,
~c
codziennie od "O dz. 10 rano.
14.45 Audycja dla wsi.
.JUBILEUSZ H~ KIJEŃSKJEJ - DOB15.45 Audycja dla dzieci.
..DyskutuJmy"
KIEWICZOWEJ
lu.05 Utwory na dwa fortepoiany.
I
Komitet obchodu 25-lecia pracy za~6.~5 "Anielcia i tycie" - powieść
Krytylkować jest pódohno łał- jej tym razem Mli Hemiłr, aal:
lożycielki i dyrektorki
konserwato- mOWlOna.
'.
wo. Ale k!ry1ykować krytyka KM'tPińS'ki, ani Tuwim, ani N~
riuID Heleny Kijeńskiej _ Dobkiewi- .17.00 "Podwieczorek przy mikrofoJest .już trudniej. .--. Nie jeden wieki. Ratowały t~ mierną a .
czowej w Łodzi, zawiadamia, że dnia me".
j 1 listopada r. b. odbędzie się uroczy17.~5 Chwila ~iur~ studiów:
. świetny artysta, pisarz, czy 11- dycję jedynie niez.łe pioseo1d..
sLy obchód jubileuszowy. Byle uczen18.05 "Jak Soble~kl z Kowahchll tan czony, r~iewany zjadIiwoś,lI ice i uczniowie, który pragną wziąć cowa1': - słuc~owlsko.
_ cią I - ~asłużO'Ilą lub nieza.służoDwie Alttdyc'je z cy'kiln ,,l)ys:1[tt
ll dZiał w Akademii, proszeni są o zgła
. 1~.30 Poradmk sportowy dla robot· ną - zrzędząlCego krytyka, pró- lujmy". jedna n. Ł ."CrEj- d7kclm
:anie się po zaproszenia do p. Zofii mkow.
.''lrzębowskiej, Piotrkowska 84 m. 7,
.19.50 .Czar!la. kawa w "Tivoli". (Or- bowal bronić się. I bardzo C2:ę- należy pod każdym wzgI~em
sto pogarszał jeszcze swoją sy- ułatwiać życie?·' i druga na te~
(s~czegóły w zaproszeniach) godziny luestra I solIŚCI).
7gtoszeń 12 14, 20 - 21.
20.40 Przegląd polityczny.
tuację. Krytykom i mallwnten- mat ,Jłajskiej jabłoni"" Go.JASZIGETI W FILHARlUONll
tom swoim poświęciło audycję WICZYŃSKlEJ nie W1Iliosły no21,15
Dwa
skecze:
"Maski
Roberta
Wielkie zainteresowanie w Łodzi
Stone'a" Juliusza ?l1ilgroma i "Strzał również i :radio. I nie udało się. wego, mi nawet ciekawie uję
\\')',,"olala wiadomość o występie w fil i\'
nocy" Mieczysława Zydlera.
"syrena" p. t. ."Narzekamy na tego materialu. Stanowczo andy,
Świeżo ukazał się na półkach h~ "mon ii w Łodzi Józefa Szigeti'ego.
21.50 Reportaż.
program" była z pośród wszy- cje te były w ub. sezon-ie o wie{;:sięgarskich nowy tom ciekawego i 7nnl<omity ten skrzypek. przygotował
specjalni~ dla Łodzi
wspaniały pro22.05 "Opowieść o Mozarcie" - au· stkich audycji tego Todzaju chy Ile bardziej ciekawe. Popularypożytecznego wydawnictwa, jakie
gram, a między innymi nieśmiertelną dycja.
ba na.isłabslzą. Może dlatego, że zacja nie zawsze wychodzi na:
pod nazwą "Rocznik Ziem W schod- .,Sonal., Kreutzerowską" Beeth·)"('na.
23.00 Muzyka taneczna.
t'r udno monić pTogramu radi,:;- dobre. Zwłaszcza, gdy łączy się
nich" względnie dawniej "Kalen·
wego, może dlatego, że nie pisał z obniżeniem poziomu.
uarz Ziem Wschodnich", ukazuje
~ rę stal'ianiem Towarzystwa ro~
woju Ziem Wschodnich corocznie
od kilku lat.
Rocznik obecny omawia w dwuPARCELE WIEJSKIE.
MIEJSKfE i PODMIEJSKIE.
Wystawa jego prac w Słockholmie
d;:iestu kilku artykułach, pióra wy- BUDOWA DOMÓW..- MIESZKANIA W DOMAOH
~ Sztokholmie zorganizowa-' dzą różne drobiazgi i przedmiob
l :i~ !lych znawców zagadnień, szereg
SpóŁDZIELOZYOH.- WARSZTATY RZEMIEŚLNlOZE.no oryginalną wystawę robót wykonane przez starsze panie 2:
lIowych. dotychczas jeszcze na
ŚREDNI l DROBNY PRZEMYSŁ.
ręcznych. wykonanyr..h przez 0- resztek nici i skrawków mareria~
mach "Rocznika" nie poruszaliycb,
Wszelkich Informacyj ud.iela:
~:)raw o narstotniejszym dla Ziem
soby, z których .1ajmłodsza li- łów. .wśród eksponatów znajdu
czy 65 lat, naJsła.rsza zaś 104. je się ponadto m. in. stół pokry\"~:!llO;lnich znaczeniu.
':'ok więc znalazło się na Jamacl1
\Vśród wystawców znajduje się ty
delikatnym ornamentem z
WARSZAWA, FREDRY 10.
również król szweczki, zapalo~
,.Rr;:w'ka Ziem Wschodnich na rok
Do zapytań pIsemnych nalet, załączyć znae.ek na odpowiedt.
ny
amator
lObót
ręc;.nych.
Król
1 :)2~" omówienie możliwości górni- ~• • • • • •
!IIII• • • •" • • • • •"
wystawił 2 parawany, poduszkę
ezych Ziem Wschodnich, lniarstwa
113 Ziemiach Płn. - W scbodnicb
1
i dwa obicia na fott'Le - wszyst
(' ~kmw nictwa na Ziemiach Połud
ko
wspaniale
wyhaftowane.
niowo • Wschodnich, znaczenie laWśrO<l innych eksponatów wykt6ry chciał łplewat po niemiecku
!'ów i przetttysł(J. drzewnego
dla
mienić należy miedzioryty braZiem Wscborjnich. Specjalny artytych dniach Johann Strauss hann Strauss musiał pnerwac Ła królewsk.ieg{) ks. Eugeniusza
kul poświęcony został zagadniemu, dyrygował koncertem praskiej koncert. Po dłuższej bardzo książkę drugiego b~'da ks. Ka·
iukie 1wzemyGły mogą i powinny orki,estry filharmonicznej w sa, przykrej przerwie, podozas któ- rola p. t. "PamiętaIa" oraz ma~7.ukać zbytu na Ziemiach Wschod- li Lucerna
w Pradze. Doszło rej ta część publicldlości, która katy ks. Oskara Be!'nadotte.
,W dziale wystawy poświęco
nieb.
przy tym do scycji w momencie nie zgadzała się z demonstranD1Ie.i omawia "Rocznik" kieruu- gdy tenor czeskiego teatru naro ta-mi, opuściła salę, odbyła się nej robótkom ręczym, wykonyid obmtów handlowych na Zie- \ dowego, Ryszard Kubla, po od- dalsza część k{)ncertu.
wanym najczęście.i przez kobie- etykiet od cygar; Inny ekspdtmiach Wschodnich, drogi wodne na śpiewaniu w językt~ czeskim
ty, wzbudza uwagę duża ilość nent zademonstrowal miniaturo-eksponatów, nadesłanych przez wą elektrownię, która jest majPole"iu, plan zabudowy miast woje, pieśni z operetki Straussa "Noc
wództw wschodnich, emigrację be- w \Venecji", zaczął zgodnie z
SZKOCI
starców. Poza haftami król:r Gu- stersztykiem w swoim rodzaju.
zonow~ do Łotwy, znaczenie uni programem śpiewaś pieśń nieDwaj szkoci w autobusie. Wsiada stawa, wystawiono dużą ilość in- Jedną z inicjatorek tej Ol'yginal
wersyt~tu ludowego w Brześciu, w miecką. Nagle rozlep:ly się cze- przystojna osóbka i zajmuje miejsce nych haftów wykonanych przez nej wystawy jest p. Ałma Hedin,
V;i1nie i lkem:n Krzemienieckiego, l ~Icie okrzyki: "Śpiewaj pan to w przed nimi.
mężczyzn, ponadto zaś kilimy, siostra słynnego ba0.acza i od·
działalność teatm objazdowego na Berlinie!
Pańska
kariera się .- .Hm - m6wi szkot nr. l ~ ładna koronki itp. Zainteresowanie bu krywcy dr. Svena IIedina.
Podolu, sprawy turystyki i inwesty skończyła!"
PowsLał
ogólny ~lewI.a~~a. A możebyśmy odezwali się
eii n3 Ziemiach Wschodnich.
zgielk. Rozległy się gwizdy i o DloeJ '
_-' ł k"
"N
t'
R
'k'"
•
l'
.
d
wszem - vupar sz o. M. 2 a ws ęple ,. OCZO] a
zan~le- ~ ~slle J?rote~ty. pr.zeclwk.o o - ale zaczekajmy, aż zapłaci Jro.nduktoszczone zostało szereg cyfr stary- splewallm tej pleSnI, tak ze Ja- rowi za bilet.
Odnalezienie w FelesŁad (w da pod grupę noszącą nazwę
stycznych i 28 l-artogramów dotypołudniowej Szwecji) resztek Equus Ferus. Kilkaluotnie jut
czących Ziem Wschodnich, zawiera REWELAC.JA!
K I NO
iących czę.,to dane, których ni- I ~.gRiEii!IiI• • •II!II!IU."_
kości zwierzęcych upewniły u- odnajdywano w Szwecji szczątguzie indziej zli«teźćby nie mozna. I
'"
czonych niezbicie, 1Z jeszcze ki kości, nasuwających hipote.
Calośr. obejm.1je 2&0 stron tekstu
UlubleOlca wszystkIch
20.000 lat temu żyły w Szwecji zę o egzystencji w odległych eza
Bogata i n:l_ wysokim poziomic
dzikie konie. Eksperci szwedzcy sach dzikich koni. Odszukane o2
treść, SZI'łta zewnętrzna bez zarzutu,
iii
D ZiŚ!ri'°ogr'a1 n
ki
~r
ustalili bowiem, że jedna z Odo' statnio kości posiadają te same
liczne ilustracje oraz rewelacyjl1ie
bobaterka filmu ~Penny"
~
w
Ś
niska cena za egze:uplarz _ zł.
ceny od
•
nalezionych kości jest czę cią rozmiary, co kości koni z okrew kapitalne] komedii p. ł.
'k'
k'
.
sprawiają, źe jest to wydawnictwo, ,
szkieletu dZI lego oma, pozo- su dyluwialnego, które znalezlo
la!de !)owinno znaleźć się w rękach II
stałe natomiast należą d{) dzi- no w Niemczech, w miejscowo·
\\.ażdego inteligentnego polaka.
kich wołów. Dziki koń s-zwedzk! ści ,W esterregeln.
Tak niska cena "Rocznika" ozna
był średniej wielkości i podpaezona została tylko dla celów po- -=====:.:=======================:.::::.:~::~::.::....::.::::::::...:...!:.::::!::.:..
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Unieruchomione
przedzalnie wigonii

zi

oprac:o""ał S1Arój regulamin i ustalił pl'"ogl"alTl dz~ałalnosci
Jak już donosił wczorajszy' prezydium, dyrektor, komisja
Wybrana przez plenarne zePozwolenia przywozu n~ ~o"Głos Poranny" w ~~ątek nastą· rewizyjna, podkomitety oraz re- branie komisja I'cwizyjna w skla wary, objęte kontyngentamI Inpiło w Łodzi ukonstytuowanie gionalne l' omitety iirzywozowe. dzie trzech osób ma na celu dywidualnymi, doręcza biuro
się komitetu przywozowego ra- Do wh~ciwości .>lcnarnego ze przeprowadzenie' przynajmniej komitetu. pozw.ol<mia przywod,-' hundltl zagranicznego. Dzia- brania komitetu należą między raz do roku rewizji księgowoki , zu na towary obJęt~ kontynge~
blność komitetu określona zo- innymi wnioski o reglamcntac.li stanu kasy i rachunków biura tami regionalnymI.
doręczają
~tała specjalnym regulaminem, przywozu, opracowywanie po- komitetu,
przy czym po zam- izby przemysłowo - handlowe.
któr.v ustala granice, jakie w działu kontyngentów uchwalo- k!1ięciu .rol.m budżetowego komi
Zasady działalności komitet~
"prawach prtywozowych zakrc- nych przez min. przemysłu i sJa r:wlzYJn~ na pl enarnym loc- pozostają w związku z pra,caml
ślollc zostały dla rady handlu handlu oraz powoływanie sp c- bra!un sta~la wn;osek o udZIe- nad zorganizowaniem rady hanz,lgraniczllego, przy czym wnlo cjalnych podkomitetów o cha- le~lle pokwItowama organom ko dlu zagranicznego, pomyślanej
~ki w sprawie reglamentftcji rak terze stałym lub niestalym . mdetu. .
. " jako instytucja koncentrojąe!l
przywozu komitet może stawiać I' Ponadto plenam.e zebranie
Zebrame pl~narne ~ pośrod dotychczas rozproszone orgamoze powo- zacjc dla handlu zagranicznego,
na żądanic ministra przemysłu opiniuje, które kontyngenty ma- cz~onkó~ komitetu
i handlu, bądź z włlisnej inicja- ją by'ć dzieloue regionalnne, bądź łac spccJalne podkO~Il!t~ty o cha obejmująca. pracę opiniodawczą
I~·wy.
indywidualnie, przy czym opi- ł'akterzc sta.lYfD; hL.) mcstalym. trzech samorządów, ,,'reszcie wy
\\- grupic przcmyl>łowo - han niowanie podziału niektórych Do podkonutetow mo~ą być de- konawczą na odcinku handlu za
dl owej związek izb przemyslo- kontyngentó",. moż<! być według legowane
osoby me będące granicznego.
'wo - handlowych rozporządza zasad ustalonych przez plenarne czlo'nkami komitetu. Jako pod", komitecie przywozowym 10 zebranie zlecone innym orga· komitety działać mogą również
:{ło s ami, izha handlu zagranicz- nom komitetu.
organizacje wchodzące w skład
W dniu wczorajszym odbył się
nego w Gdallsku 2 glosami, Cen
Prezydium komi.1ctu złożone komitetu oraz organizacje bran dalszy ciąg obrad komitetu przytralny Związek Przemysłu Pol- jest z prezesa i trzr·ch wicepre- żowe przy udziale delegata ko- wozowego. Obradowały podkomitesl"icgo - . l głosem, Centralny zesów, wybranych na okres miletu.
ty: tłuszczowy pod przewodnicDla opiniowania podziału po- twem p. Midlicba oraz włókienniczy
Zwi:!z ek Sredniego i Drobnego dwóch lat. Każdy z wiceprezePr z emysłu 1 głosem, Związek sów reprezentuje inną grupę między firmy kontyngentów re- pod przewodnictwem dyr. Bajera.
Spółdzielni
Spożyw<,ów "Spo-. wchodzącą w skład komitetu.
gionalnycJl zebranie pelnarne po
Po
obradach
podkomitetów
lem" - 1 głosem, wreszcie cen-I Jak wiadomo, pierwszym pre woluje
regionalne
komitetu przywozowych, odbyło się posietrakt Związku Kupców - 1 gło- zesem komitetu wybrany zostal przywozowe. \V skład tych ko- dzenie komisji dla finansowania
~ cm. \V grupie rolniczej w komi onegdaj w Łodzi dr. Waschko z mitetów regionalnyc.h zasadni- eksportu, na którym przejęto 8zelecie. Związek Izb i Organizacji IP?zl1ania, wiceprezesa~i p~.:. czo, z dopuszczalnymi jednak reg uchwał. Również odbyła posieHnll1lczych rozporządza 6 gIo- ~ Eug. vVencel, płk. B. SIkorskI} wyjątkami, w.::hodz,,! miejscowi dzenie komisja organizacyjna, Jdósami, a w grupie rzemieślniczej Al. Gierdwoyn.
przedsta~iciele harJc!u, przemy: rej przedstawiono regulamin obrad
Związek Izb Rzemieślniczych Do zadań dyrektora należy sIu, rolmctwa, rzemlOsła. KomI' i plenarnych posiedzeń komitetu
:2 głosami.
czuwanie nad sprawnym dzia- tet regionalny obraduje pod ~rze przywozowego.
Komitet przywozowy działa łaniem komitetu, przy czym dy wodnictwem dyrektora lub J e g o .
.
•.
za pośrednictwem podległych rektor bierze udział we wszyst- zastępcy izby przemy~łowQ - han I W l'l~gu przedpołu~ma. gos:~e
mu organów, któnch obra~y kich posiedzeniach komitetu z dlowej. Wydatki komitetu w roz zwiedzili zaktad~ włóluenl11cze 'Irs ~ poufne. \V szczególności wy- głosem doradczym oraz WYkO-/ miarach zatwi'e rdzonych prelimi my
Ejtingon J ~-ka oraz zakł~
mienić nalcży nast~pujące orga nywuje uchwały zebrań kamile- narzem pokrywane są z budżetu dy fIrmy K. Sehwelk~rt S. A., a wIe
11'-' komitetu: plenarne zebranie, tu.
min. przein. i handlu.
czorem opuścili Lódz.

I

n:

*

I

I

!'l.

s

ądL6

.-

Z

e

zi

.... a

PrOdukcja lnu i konopi dla ..,16

oton-nę?

iennicł:1Na jest za. duża

r.

Kryzys w tym dziale
przybiera na sile
Jak już donosił "Głos PoraDny" unieruchomion2 zostają e~
ściowo przędzalnie wigoniowe
wielkiego przemysłu. Obecnie
również
średni i drobny przemysł wigoniowy powoli przestaje pracować.
Unieruchamianie
przędzalń
wigoniowych obecnie jest zjawi.
skiem nienormąlnym.
Dowodem nasłlenia kryzysu
jest spadek uruchomienia o 60
proeent.
Szereg
czynników
wskazuje, że niebawem wszystkie fabryki wigoniowe zostaną
unieruchomione. Przemawia za
tym fakt, że pomimo ograll:(,zo
nej produkcji, składy przędzy
są przepełnione, pr?:y czym przę
dza ta nioe odpływa do producentów tkanin. Brak wysokich
numerów nie zmienia zasadniczego obrazu na rynku, produ.
cenci nie zamierzają zwiększyć
produkcji tych numerów przę
dzy.
UnieruChomienie przędzalnic.
twa wigoniowego wpłynie na sy
tuację finansową
tej branży,
gdyż przyszły sezon letni rozpoczyna się w lutym; blisko 3 miesiące przemysł ten będzie unieruchomiQny.
Pomimo zlej sytuacji, nlewy.
płacalności na rynku nie zanotowano. Przyczynił się do tego ostrożnie udzielany kredyt.
,W związku z minimalnym z.·
potrzebowaniem, n:>towany jest
w tej branży nastrój pesymistyezny•

Rqnek pieniężn.q
Urzedowa cedula

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

W stowarzyszeniu
techników
Wzrost obszaru uprawnego zagra działowy t8 - 20 ty&. tonu (zazna- zagadnienia dobrej kot(lniny, po nieprof.' Janusz J~gmin z Wilna wy- nieą tłumaczy si~ wysokimi pre- ezyć należy, lź t ha lnu daje 1000 waż produkcja roślin włóknistych
giałdy warszawskiej
g/osH odczyt p. t. "Produkcja lnu miami.
- 1200 mtr. tkaniny).
jest bardziej opłacalną od .zbożowe)
GIEŁDA ŁÓDZKA
l konopi na
potrzeby przemysłu
W Polsce rozwój produkcji lnu . W roku 1937 przemysł lniarski i w konsekwencji wzmoże siłę kup
Na wczorajszym zebraniu gieJ.
włókienniczego".
odbywał się na podstawach o wie- zakupił tO tys. tonn, przemysł koto- na ludności rolniczej.
wym w Lodzi notowano:
Najważniejszym zadaniem rolnicNa wstępie prelegent omówił roz le zdrowszych, bo belt premii. Roz- nizacyjny 5 tys. tonu, zaś na eiD;Trans. Sprzedaż K1I'pIMł
Inw. lem. 69.50
wój produkcji roślin włóknistych wój produkcJi lnu był Ił nas wyni_ port - 20 tys. toun.
twa i przemysłu Jest obecnie opraDolarówka 39.00
na świecie.
kiem niskicb cen innych płodów
Przechodząc do zagadnień prze- cowanie planu standaryzacyjnego.
Kons. gr. 59.75
Należy przyznać, ii produkcja rolnych. Widzimy przeto, że wobec mysłu kotonizacyjnego, prelegelh Będzie to dosyć trudne, ~dyż OK.
)" onsoL dr. 59.50
lnu i konopi wymaga wi~kszego na- ostatniego wzrostu cen płouów rol- uważa, ii mylny jest sąd włókien- 800 tys. gospodarstw produkuje len
'Vewnętrzna
~2.~
62.00
Bank Polski
108.00 107M
kładu pracy aniZeli bawełny. Plon nych, produkeja lnu, jako mniej nictwa o kotoninie, albowiem koto- i konopie, niemniej przy dobrej woTendencja utrzymana.
ich jest obfitszy, gdyż o ile zbiór atrakcyjna spada.
ninę wyrabia się obecnie z odpad- Ił można dużo zdziałać.
oawełl1y wynosi ok. 170 kg. z 1 b.
ków, a nie z czystej rośliny, wobec
W dyskusji m. in. wskaza.cto, ii
lo zbiór lnu wynosi ok. 360 kg. :t • P~~Jegen.t wprawdzie mstrzega czego nie moze ona być Jakościowo naJeży wyzyskać włó!mo lniane i
hek., a w Belgii dochodzi nawet dQ SIę, ~z n!e Jest
wys(j~ cena Jnu, dobra. Pomijając kwestię cen, Zda-I konopne dla celów właściwych, a
MO - 700 I\g. z ha. Plon konopi uwaza Jednak, !z mus~ ~na być niem prelegenta kotonizacja musi nie importować liny i przeznaczyć
wynosi 1000 1500 kg. z ha. opłacaJ?a, zaś Jako mlern~k opł~- interesować się przede wszystkim konopie na kotoninę.
Wszelkie
Technika powinna obecnie wiele
caJnoścJ wysuwa - zwlększellla włóknem nieodpadkowym.
sztuczne mieszanki obniiają jakość
wagi poświęcić sprawom lnu i Kil- areału upnawnego.
Wydajność konopi jest trzykrot- tkanin bawełnianych.
Dziś i dni następnych!
HOpi.
Najważniejszym zadaniem jest nie większa niż lnu. Włókna są jed·
W odpowiedzi prelegent stw1erG
J akie ilości lnu i konopi może obecnie "przed aż 5 tys. kg. włókna nak grttlJe i luótkie. Dobrą kotoni- dził, iż produkcja lnu musi się przeigantyczne arcydzieło
produkować Polska?
Posiadamy lnianego, gdyz praktyka wykazała, nę z konopi należy preparować dewszystkim oprzeć na przerobie
filmowe reżyserii
obecnie pod uprawą (,bszar 18 mil. że tam gdzie pozostały zapasy, chemicznie, co nie jest rzeczą łatwą. krajowym. .Moimaby żądać - iwier
F RA N K A C A P R Y
ha. Nieużytki, Idóre można uźyźnić areał uprawny nie powiększa się·
Najwyższa wydajność posiadają dził prelegent - przebudowy prze I
wynoszą ok. 9 mili. ha., a więc raW reku 1936 eksport lnu wynosił konopie wloslde -; jUgOSłOwialiskie.! mysłu włókienniczego, jednakże Iw I
zem ok. 27 milj. ha. Wydajność n~. · 22 tys. ton n, przemysł krajowy zaPrzemysł kotonizacyjny powinien tenina Jest najlepszym wyjściem dla
szych pól jest stosunkowo niewieJ- kupił 8 - 10 tys. tonn, zaś samo- ohl'cnie pracoWlać nad rozwiązanie.n obił stron.
I
I.a w porównaniu np. z Belgią. Mo- i
i
-Ii
MW'_
i"emy więc bez uszczerbłm dla zbóż
po~więcić pod uprawę lnu i konopi
pół mil. ha. W r. b. pod uprawę
roślin włóknistych posiadamy 185
Przekazanie aeroplanów wła~zom wojskowym nastąpi 11 listopada
W roli głównei:
tys. ha. Produkcja ta jest nieróww
dniu Swięta Niepodległości
Ronald (olman
llomiernie rozłożona. Kresy wschod
uio - północne uprawiają len, wsch.·
Jak ,lu~ donosiliśmy, zarząd Ihandlową w Łodzi, której preze nie łód.zki~go przemys!u. w akc.!i Początek w dni powszednie
południowe - konopie.
Zl'zeszen a 'p1·o(!uct'ntów .przę- I sem, jak wiadomo, .lest. również um~cn~aD1~ obronllosCl Pols~{), o g. 4, w soboty i niedziele
Cztery woiewództw,a wscllodnie !łzy buwełmaneJ w ł...odzl, na gen. F>el!ks Maci~zewskJ. .
. ~naJ~zIe lIcznych. naś!adoweow
12 w poło
produkuj[! 6tl proc. lnu, reszta zaś I wniosek swcgo prezesa gen. dr.'
SpodZIewać SIę nalczy, ze I w lIlnych .orgamz<'ICJach I>r~c. .
r'ozrzucona jest po całym l.raju. Ko I Feliksa Maciszewsldego, prz~- przykład ten, wskazujący wy- mysłu łódzkiego.
Ceny ~le18c na
nopie produkują tylko wojew. wo- znaczył z funduszów zrzcszema mownie na czynne współdziaławszystkIe seanse
•
lyfi skie, iubel3kie i stal1isławow, kwotę zł. 59.000 zł. na fundusz
!9WiM"R'.".
i'" _ . M i l A
..-_
skie.
obrony narodowej.
""
Rozwó.i produkcji roślin włókui2
C.
'S1I1U.,4Jl
A
~
Za sUllnę tę zakupiono 2 sa- I
m.~.,
u.
GiUI
~U
stych w FGlsce przedstawia się na')tęplljąco:
llloloiy RWD. 8.
Surowiec rosyjski pośledniego gatunku przerobiony będzie
W rok I 1932 obszar pod lnem hył
Uroczyste. przekazanie san1010
W przędzalniach odpadkowych
i1a.illlllie.jGzy. WyuosU zaledwie 90 tów włudzom wo.1sko~vym prze!
\'"" swoim cZflsie ,,~łos Poran- pośledniego gatunku z dł'ugiego ma miejsce p.'zy kompensa(',II,
tys. ha. Był to wynik załamania sic pi'ezes~ gen. dr. F(,~l~sa MacI- ny" ~OJ~osił o t!'anr.ltk.eji kompel:' zbioru, który odbywa się tylko I Ilowstały tu pewne ciężal'y na
ełiSlJOrtu no i produkcji naS1r.lwionej ~Zf'\,'skU'~? w obecn.o~cI zarząd.u sucY.fne.1 ~ ROSJą Sow'.ecką, z kto w kl'a.iach ~acofnnych pod rzecz popierania wywozu. Cięża
wyi~cZl1ie Ila ekspoI t. Od rolm 1932 J. dyl·ekc.II ~zeszema odb~dz.iC I'c.i wzamian za eksp~rt wytwo- względem technicznym. Gatunek ,I'y te ponoszą odbior~y tej baweł .
.- 1937 obszar uprawny wzrósł do SIę _na ~): Katedł'al.n!m .w dnm r~w. przemysł!1 polst lego przy- bawełny tej nie naddje się do ny, która kalkulujt' się odpo150 tys, ha, przy czym największy Śwu~.. ~ NlCpodiegłoscl t. J; w du. wlezhśmy tySIąC ton bawe.łny. przerobienia na przędzę i zO'3tal wiednio drożej.
wzmst (lahl!e się uo r. 1936. W li 11 lIstopada r. b. bezl,osrcdnio
Obecnie po
sfinalizowaniu zalt.ilpiony przcz przędzalnie od
Cena bawein"ie·t :mlrdwi{' II
luesie póinicjszym wzrost był nie- 1.).0 nabożeństwj~, którc odbędzie tranzakcji nadejściu t~llnspor- . p,adko~ve dht prodnk(·.ji 3rtyku- 25 - 30 proc. ~i:';&1;:I od ('{' II b3znaczny.
SIę, o godz. lO-e.) I'.:mo..
i tu ui!nł.o SIę l1alll ustalIć szczc- ł(Jw mieszanko yych.
wełny amerykańskił'.l,
k tÓ!'l'.i
. ' '1 ',
.\
.~.
.
~~zllaczy~ na!e~y, ze uroczy- góRy h~j. tralłzak~ji..
•
Wzamiall za I)rzywiezioną ba- znacznie ustęPU.il' J)<) { ! \H;~l{r~em
wz~v ,I,'! .l a~c:l z, chodllld. Ul/rawa s~osc ta zbIega Się z przekaza-) Jak Się okaZUJe, .1eden z łodz- wełnę przedstawiciel t{'n wy- gatunkowości i ,.l~ nd~l'V1m di
aSIu z .:-> tys. _~a do 100 tys. ha, mem władzom wojs ~owym I'ÓW kich przedstawicieli (lomów ha- wiózł do Rosji transport wyro- Niemniej jak hd('n;"'( G -ib:ore'"
przy czym w l l~lUczech podn16sl I nirź 2 samolotów, Ufl1lldOWa-1 ,,:ełniany~h z.akupii w Ros,ii t Y- Mw hutniczych.
cena J{'{n'ie jest zh;;;' ''-:';''}~O".',·
~ię ou o 30 prł;(;'"
nych pr~ez Izbę przł.'lIlysłowo - Stąc lon hnh'ow. Jest to bawNna
Ocz)'wista, ż(· jak to zwykle na..
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Nagroda Nobla
I.•. hantle
Prof. dr. Szent-Gyorgy z Szegedynn, który, jak wiadomo, został
odznaczony nagrodą Nobla, stał
się na Węgrzech jedną z naj popularnicjszych osoblslości.
44-1ctni uczony odbywał studia
:!kademicldc w Cambridge, gdzie
wpojono w niego silne umUowanie Sł)Oł·lu. Dr. Gyorgy jest dotych
czas doskonałym wjoślarzem, jego i01l1l jest mistr:Łynią tenisową
. IfiHdu, a córka zdobyła niedaw110 mistrzostwo
tenisowe juniorów.

'v

udziCl-iouym ostatnio Wlw1aozie pI·of. Szeut-Gyorgy ośwlad
:' cl:yl m. in.:
~
.. Jestem przekonany, że naszym
i

Illljwl!żlliejszym

sprzymierzeńcem

przy wychowaniu mlodziC'ly jest
sport. Pi'zede wszystkim dlatego.
ie unjlelliej rozwija charaktery.
Szczególnie gry ze311ołowe kształ
cą tak cenione i ważne w życiu
cnoty, jak wytrzymałość, dyscyplinę,
trzeźwą
ocenę
sytuacji,
szybko';ć decyzji. Tych rzeczy nie
nauczy się nikt z książek. Boisko
sportowe jest szkołą życia".
Prof. Szeuł-Gyorgy, który Jest
dotychczas członkiem szegedyń
skiego klubu alle~yczDego, grał
doniedawna w pierwszej jedenast
ce ligowe o .,Sze edu".

Me:z Śląsk· Łódź

odwolan,

W dniu 14 b. m. odbyć się miał
w K<ltowicach od dawna za~owia·
dany mecz bokserski Łódi-Śląsk.
Jak się dowiadujemy, na speclalIlym posiedzeniu Śląskiego GZB po1>tanowiono mecz odwołać dla uniknięcia deficytu, gdyż drużyna łódz
ka przyjechać miała do Katowic w
rezerwowym

składzie.

'Jedyną

;;trakcją

meczu miał być występ
Chmielewskiego. Śląsk jednak nie
miał dla niego odpowiedniego prze
ch'mika

Bieg

myśliwski

św. Huberta
Wczoraj w Lublinku odl:iył się
staraniem kc,l'puSU
oficerskiego
łGclzkiego garnizonu
tradycyjny

a -ng oska i
Vłli iftloVłlski lnie'
st:ąpienie
;w momencie, kiedy
się, że

PZPN.

•

e

19:5'

,•
18

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

,z

sarn

przy-

zapropono1Alac
do klubu paryskiego

•

zdawało

piłkarzy wygasła, a
uznał całą sprawę za wy

afera

jaśnioną,

za "żart", za "nieporozumienie", paryskie "L'Auto"
przynosi nowe sensacyjne szczegóły.

W ostatnim numerze dziennika sportowego ukazał się list Ra
cingu, który jest odpowiedzią na
pierwszy rewelacyjny artykuł te
go pisma. List Racingu rzuca
bardzo ciężkie oskarżenia na
graczy polskich i w tłomaczeniu
brzmi wiernie:
Szanowny Panie Redaktorze!
Zaalarmowany wczoraj przez
jednego z pana pracowników,
nie mogłem dać ścisłych wyjaś
nień.
Zapoznawszy się jednak
dokładnie ze sprawą, Jlluszę w
sposób kategoryczny zaprotesto
wać
przeciwko twierdzeniom
graczy polskich, a które były opublikowane w pańskim piśmie.
Jak mógł pan wierzyć w ich
prawdziwość i pozwolić na opisanie ich w formie, która przynosi ujmę nie tylko klubowi ale
5. mnie osobiście.
Na szczęście, osoby, które nas
znają, nie uwierzą, by gracZ'e
polscy byli zwabieni do nocnego lokalu, i że zastosowaliśrfl.y
metody podobne do tych, jakie
były
niegdyś
praktykowane
pr2y rekrutowaniu ma'r ynarzy
do f1.oty angielskiej.
Podajemy fakty:
l) Przed kilku miesiącami Wi
Umowski
zaproponował nam
przystąpienie do Racingu (,.demande a entrer") i na to posiadamy dowody.
2) Po meczu Liga Polska-Bo
lognia Wilimowski zwr6cił się chwilowo w Paryżu nłeobecny,
do swego byłego rodaka Louisa, uda się do kierowników droży
gracza pierwszej drużyny Racin ny polskiej, aby z nimi osobiście
gu, aby pomógł mu do nawiąza- sprawę om6wić.
nła kontaktu z kierownikiem
lWilimowski i Góra twierdzą,
Racingn.
że nie podpisali kontraktów. 3) W towarzystwie p. Sohier, Jest to prawda.
sekretarza
administracyjnego
Muszę wyrazić swe ubolewaklubu, Louis ndał się na wyzna- nie, że "L'Auto" dla rozwinięcia
czone rendez - vous z :Wilimow- tezy o charakterze ogólnym odskim.
nosme statutu i przepisów dla
4} Około godz. 2~-e.i ~ouis za-I graczy zawodowych, opubliko-

I

przy pełnej wydajności i światowym %0.
przez zastosowanie rewelacyjne.
go układu .EKONOMIZATOR PRĄDU'.
TElEFUNKEN-FENOMEN M z. zużywo
2S wałów produ t. j ..tyle co mała torÓwko.
OSZCZĘDNOSC NA PRĄDZII
WYNOSI OKOŁO zł. 3,60 miesięcznie.
co słanowi f8% raty miesięcznej za fe"
odbiornik•• EKONOMIZATOR PRĄDU'
jest zastosowany jedynie w superze Ter.,,!!
funken-Fenomen M z.. stwarzojQC z niego najoszczędniejszQ superheterodyn,
no rynku; a dzięki wysokim warłoścla..
technicznym, wspaniałemu łonowi, ni..
Ide; cenie, wygodnym spłałom, słanowl
najodpowiednie;szo superhelerodyn4ł
dla wszystkichl SUPER FENOMEN
z .EKONOMIZATOREM PRĄDU·.
Cena Zł. 289.- za 90tówkę. Na refy'
zaliczki! Zt 20.- i 16 rał mies. po Zł. 20.sięgu,

EFU

E

harm<mZa ~-~~

•
aby kierownicy drużyn poicł pła
szczykiem firmy klubowej . e
pozwalali sobie na werblmek
takimi sposobami, które przynoprezes Racing Clubu
szą wstyd piłkarstwu francuskie
"L'Auio" zaopatruje powyż mu.szy list takim komentarzem:
Obecnie, spodziewać się nale"Zbyt dobrze znamy p. Levy,
aby mu nie wierzyć, że nie był ży wznowienia dochodzeń przez
zaplątany w nocne "wyczyny" PZPN. Zarząd PZPN. zajmie lię
graczy polskich. Najważniejsze tą sprawą na najbliższym, po·
jest jednak w tym wszystkim to, niedziałkowym posiedzeniu.
wało opis werbunku w taki spo
sób, który uwłacza dobremu
imieniu naszego klubu.
(-) Bernard Levy,

*

W~myiliw~ś~llib&~~k~ W~oMw~~mm~ugu~e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Udział Wilimow~ki i Góra wyr~zili chęć
podpisama kontraktu l pragną
nic w~j~kowy(lb, oraz. kilka osćb mnie zobaczyć. Rendez-vous zocywilnych, a m. in. i starost:J. stało ustalone natychmiast w
grodzki dr_ • Iostowski.
domu klubowym Raclngu. GraBieg odlJył się w b. trudnym tere cze c.i nie by!i pijaili, (na ten 0rLie wskutek czeO'o doszłc do kil- statm fakt Jest zwrocona spek\1 'nicn-roźnych z:esztą ~~"rlJ,.tw. cjaIna uwaga i słowa "ces joPo biegu odbyło się ;; 'Y~:;rze ueurs ne sont pas lyres" zostały
p:zyjr:cie, w czasie ktGrego wyróż- podkl'eśl~ne).
,
nagrodzono
5) Projekty kontraktow zostaJJionych j"'ź\lźców
c'tdobnYllli l'tt'zemionallli.
Iy przygotowane stosownie do
ł.ia.,trem bieO'u został kpt. Ruciń- przepisów, jak również listy
to
•
l .
so ski, olimpijczyk, kontrrnastrem zaś gwarancYJne, us!a aJące
])C'r. Kawecki.
kość rocznego wynagrodzema.
6) Zostało ustalone, że gracze
Ślub
powrócą do Polski wraz ze swą
druiyną.
Pl'ojekty kontraktów
\V czoraj wieczorem, w kościele i listy gwarancyjne zostały im
sw. Wojciecha na ChC'jnach odbył dostarczone, aby mogli .le przesię ślub znanego pięściarza Witolda tłumaczyć na język polski.
SJlodenkicwicZla z p. Zenobią NowaPostanowiono też. że dyrekkows!'ą, córką obywatela.
tor klubu mr. Mestre, który był
I:-!<.'

Ok.Jł.O GO tys. metrów.

w hieO'u wzięło 4{) jeźdźców głt:: w-

wr

Spod nkiewi(za

-

~,'

",_.

-Oto pełne troski pytanie Pani ...
-Niezawodnie! O ile dopomoże Panl
naturze i usterki cery pokryje delikatnym,
jak pył kwiatów. przylegajqcym, nieszkodl\'1ym, nadajqcym świeżość i mat

•

•

KSoslrzvze nas ór
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Chorzowianie muszą poprawić swój stosunek bramek

AKS -owi pozostały jeszcze do mie; obecnie lwowianie znacz·
rozegranja dwa mecze z Pogo- nie siq podciągnęli, ale i tym ra
nią i Wisłą. 'Wyniki tych zawo- zem występują bez swych asów.
dów zadecydują, kto wreszcie Na ostatn·i ch zawodach zaDrazasiądzie na tronie
misfrzow- Ido pTZede wszystkim Matyasa,
skim, Cracovia czy AKS. Cra- następnie Jeżewskiego, Borowcovia, która już rozgrywki u- .s.k.iego, Matyasa II i nie wiadokończyła, posiada 18 punktów mo, czy wymienieni gracze wyi stosunek bramek 43:16. AKS stąpią w Chorzowie.
notuje na swoim koncie 16
Poza tym PogoIł zdołała już
punktów ze stosunkiem bramek sobie byt w lidzc zabezpieczyć
45:16.
i obecne zawody z AKS-em nie
Cracovia i AKS posiadają tę stanowią dla niej żadnej stawki.
samą ilOłŚĆ bramek strac·orriych, O tym, by lwowianie w Chorzo·
t. 'j . po 16, na,tomiast w zyska- wie mo""li zwyciężyć, trudno ma
nych Cracovia ma znaczną prze rzyć, raczej może zachodzić t>Y·
wagę 32, a AKS tylko 35.
tanie, jak wysoko AKS mecz ten
Rozpatrzmy, jaki wysiłek' mu wygra. Na tym miej,scu warto
si zrO'bić AKS, by zdobyć mi- podkreśJić, że AKS u siebie w
strzosŁwo.
Zachodzi pytanie, domu nie stracił w tym roku aczy AKS musi koniecznie w ni jednego punktu.
tych dwuch meczach zdobyć
Mecz ten dla AKS-u ma pierW
przynajmniej 3 punkty, by prze szorzęd.ne znaczenie. Od wyniścignąć Cracovię? Nie. AKS-owi ku zależy przecież zdobycie ty"rystlłll'czą także dwa punkty, o tułu mistrzowskiegO'.
He zawody z 1P0g,onią wygra z
Zawodnicy AKS-u wrócą z
różnicą ... 10 bramek.
Francji otoczeni wielkim nim"V tym wypadku nawet prze- bem i zechcą przed publicznoś
grana z 'Visłą w stosunku 1:0 cią udowodnić swo.tą dobrą mar
nie zepchnęłaby go z pierwszego \ kę. Mecz ten jest również zako~
miejsca.
czeniem tegorocznego sezonu h·
Dziś odbędzie się w C'horzo- gowego w Chorzowie. Wszystko
wie spotkanie z Pogonią. Śląza.:- składa się na korzyść AKS-u i
I cy już na wiosnę we Lwowie przemawia za tym, że ślązac~
zdołiali odebrać P.ogoni obydwa nie tylko .zawody te \~ygrają, apunkty, wygrywaJąc 2:0. Wtedy le wygraJą w wysokim s.tosun! PogOli była w słabiutkiej for· ku..

i

Nie trzeba również zapoml·
nać, że publiczność śląska jest
silnie w tym zainteresowana, ahy tytuł mistrza pozostał na
Ślą.sku, a publiczność ta napew no potrafi swoją drużynę za·
grzać do walki.
Do zawodów powyższych dru
żyny wystąpią przypuszczalni~

w następujących składach:
Mrugała, Knas, StoKuchta,
Skrzypiec,
BenŁkowski, MOlrcinek, ,P iontek.
W ostaI, Pytel, Spodzieja.
Pogoń --; 'Albański, Panas, Le
mi.s.zko, Haniu, Wasiewicz, Su·
mara, Schmidt, Z,immer, Wolanin, Jedynak, Ma,Iowski.

AKS larczyk,

TEL: 11129

IIRRO-ElE

Wt:PAWEt ZRUDER.tGDI

PIOTRKOWSKA 123111 PODW
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OurekCJa TOwarZUSIwa Kredutowego m. łoali

podaje do powszechnej wiadomo§cl, że nitej wyszcllególnione nieruchomości w to:hi położone, obciążone pożycz
kami Towarzystwa za nlezaplacone raty wraz z z;aleglościami, wysławione zostały na sprzedaż przez publiczne
licytacje, odbywać się mające o godz. 11-ej zrana przed nitej wymienionymi notarjuuami puy Wydziale Hipoteczn,m Sądu Okręgowl'go w Łodzi.
Zbi6r objaśnień i warunki licytacyjne znajdujll sIę w księgach hipotecznych odpowiednich nieruchomo§c:i oraz w biurze Dyrekcji Towarzystwa Kredytowego m. Łodzi i tamże przeglądane być mogll.
W ra.ie gdyby dzień wyllnaczony dla sprzedaży był §willtecznym. sprzedEl~ odbęd'le się dnia następnego.
Nr. Nr.
hipoteczDY
nieruchorno •
§ci

przy ulicy
Gdańskiej

47-h-a
188
270-C4;
270-tt
271-k
423-a
489
534
535

30.000
14.340
20.820
24.000
48.00Q
18.400
22.900
5.740
28.780
3.780
9.920
27.820
460
5.400
6.000
3.580
1.280
41.240
4.100
9.S60
21.::00
54.000
5.000
6.000
35.580
14.700

Żydowskiej
Zakątnej

Żeromskiego

Sródmiejskiej
Kilińskiego

Południowej

Piotrkowskiej
Piotrkowskiej
MO-ee ros. dd Skrzywana
787-R
Legionów
798-k
28 P. Strzel. Kaniowskich
805-a
Gdańskiej
897-c-a
Brzozowej
972-ros.L
Częst'lchowskiej
1284-a
Rokicińskiej
1293-a
Żelaznej
1295
Sienkiewicza
1351
Traugutta
2308
Senatorskiej
2538
Południowej
Ląkowej
2582
Prze'ud
2504
4823
Kraszewskiego
1188
Targowej
420-a
Kilińskiego
749/749a

Lód',

Licytacja
rozpocznie
się od sumy

Vadlum

225.000
107.550
155.150
180.000
350.000
138.000
171.756
43.050
215.850
28.350
74.400
208.650
3.450
48.000
45.000
26.850
9.500
309.300
30.756
73.950
159.000
405.000
37.500
45.000
274.350
110.250

przed notarjuszem

l )oia

K. Okszą - Strzeleckim 27 stycznia 1938 r.
R. WodziJiskim
S. Baranowskim
28 stycznia 1933 r.
H. Klesem
P. Lewieckim
Sz. Tułeckim
B. Witkowskim
R. WodziIlskim
J. Zaborowskim '
H. Klesem
iI1 stycznia 1938 r.
P. Lewiecldm
A.
K.

Rżewskim

ze

1 lutego 1938 r.

"3

NOWE MODELE na rok 1938

-

Do nabycia w firm'e:

luteeo 1938

•• AADIO-MUZA~

1'.

Łódź,

4 lutego 1938

~kręcanje,

Nawi.ianie.

l_i_R~_:,_1H_i_:6_K~_~_~_1:_to_~_f~_I~~_J_"F.

f_U_T_R_I_j_z_:_'N_kie_d
__

CA'

III HI j JU.III JlII łJl.Ji--

do nr. SSIH!EGZ.
Dyrekcja

r

Kredytowego miasta Lodzi podaje niniejszym
do wiadomości, że nieruchomość łódzka oznaCZC)!la nr. hip. 2548 nr. rep. hip.
6083, przy ul. Andrzeja nr. pol. 63, stanowiąca własność Spółkl Akcyjnej pod
fir-mą :,Przemysł 'Vełniany Franciszek Kinderman Sp. Akc." o powierzchni
placu 18244. metrów kwadratowych i bryłowatości budynków murowanych
129.102 metrów sześciennych, obciązona pożyczką tegoż Towarzystwa w 5 %
łi~t. zastawnych serii X-ej K. Zł. 700.000.- wystawiona zostałll na zasadzie
§ ln (O 96) na powtórną i ostateczną licytację, która odbędzie się dnia 12 listopada 1937 roku przed Notariuszem J. Zaborowskim w Wydziale HipO'tecznym Sądu Okręgowego w Lodzi, pr-zy ul. Pomorskiej nr. 21 o godz. li-ej.
Licytacją objęte są: plac, budynki, oraz maszyny, stanowiące na zasad'zie art. 524 K. C. nieruchomości z przeznaczenia.
Wadium do Hcytacji wynosi zł. 140.000.Cena wywoławcza zł. 846.214 gr. 03.

Lódź,
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lEGIONóW 11.

DYREKCJA TOWARZYSTWA
m. LODZI

tel. 115-27

przyjmuje od g. 8 ~ 10 rano i 4-8 wlecz.

Uf7.ąu7.9.

KREDYTO~O

będziemy
ł

Dr. med. Sadokierskiego
Chirurgia zębów, szczęk i jamy ustnej

.L6d., Plot,kowska 88

Kurs nauki teoretycznej l praktyczne;
4-0 mlesięcllllY.
Informllc;e i zapisy na miejscu

cllynna od- ąods. 9 do 12TEL.

C :::W;:A~!

BIELIZn
.
u.: WIEDEŃSKA P.W.B.
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Akuszer Ginekolog
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T~arzystwa

Kancelarja czynna ccdziennie oC!
'godz. 9-ej rano do 7 -ej wieczór.
.W ytej wymieniona pożyczka T-wa Kredytowego m, Lodzi zł. 700.000.--- - moze pozostać ' na hipoteGe tejże nieruchomości, dla dalszego umarzania oboDr. med.
wiązkowymi ratami.
I
Wszelkich objaśnień udziela Biuro Dyrekcj.i Towarzystwa KredyŁowego m. Lodzi, przy ul. Pomorskiej nr. 21 w godzinach 00 9 - 15.
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Ogłoszenie

Uczcie Się zawodu III

H

światowej slaw.
wiedeńskie super,

Okszą· Strzeleckim
Sz. Tuleckim
R. Witkowskim
R. W odzińskim
J. Zaborowskim
S. Baranowskim
H. Klesem
Sz. Tułeckim
R. W odzińBkim
J. Zaborowskim
S. Baranowskim
P. Lewieckim
R. W odzll'iskim
P. Łewieckim

~.:k:,::..,".~. 'iiui:;CiB ;~;~rzu:;UJ:ł'~~:dvlowe~O m. Łodzi

Kancelaria T-wa "ORT" w
i.odzi, Wólczańska 27, przyjmu
_le zapisy na nn~tępująee kursy
j warsztaty zawodowe:
BieJłźniarslwo I krój,
Gorseciarstwo i krój,
Krawiectwo damskie i kt'oj\
Haft ręczny I .maszynowy,
Wyrób swetr ;~w i rękawłc~.~k
Tkactwo mechani('Zne,
Pończosznłcłwn mechanIczne
Ilz;ewiarstwo mect.aniczne.
J iłografia,
Ketlowanie,
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J)yplomowany masazysta
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med.

Dr. RAUn WPierwsza
PrzYiihndnia
Dr
Ludllbh
'
F
aIMif!!u~!~a
9.~e~~!!~!:ł
S.
KrJOska
R
D
Ol"!.I
CZ
B
I
.
ul. Cegielniana 4
Telefon 100-57.
speo. chor. skOrnych,

wenerycznych i seksualnych
prlyjm. od 8-11 j od 4-9 wie cz.
w niedziele i 'wlc;:ła od 9-1

N l!
li.

I.

n

II

RAKIETA
Sienkiewicza 40

,/

Dziś

i dni następnych

II a
nn

leczenie chor. wenerycznych
I skOrnJcn

Zawadska 1,

tel. 122-73

IChoroby skdrnu
Nawrot 7,

.t.

Dziś

i

Początek

w

I

weneryczne,

tel. 128-07

przyjmuje od 10-12 i 5-7

was

&

dni nA~8yb~IkŁO w~.

Halka
Joniek

z praktyką w słynnym Warszaw
skim Szpitalu na Czystem. Wy.

•

cllynna od 8 r. do 9 wieo6.
Porada 3
&5

Diwfftkowe Kino

Ił

;

U&aaQ-

Stanisława

o B S A D A:
Janusz
Lili Zie 'ińska
II Zofia
Władysła. w Ladis

dni powsz. o g. 4,

W

niedziele i

świ~ta

k"

t

onuJe masaze s osowane w ortopedii, neurologii, artretyźmie,
m8lsaż stawowy, odtłuszczający
i masaż wibracY.J·ny.

Chor. sk6rne i wenerycBne
(kobIety t deleoi)

SIIOkl9Wln8
godł:.

lł

folol. 146-·18

puyj. od 12-2 i :3 -

4 pp

ewac

MONIUSZKI
Witold Zacbarewicz
Janina Wilczówna
o g. 12 w pol.

Na pierwszy seans wszystkie miojsoa po 54 F
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w,rabów Widzewskich

L -

rZalal

specjalnv rabat

towarów Widzewskich, na które udzielamy

D_A_O_B_N_. IE

__

M

FRAN·CUSKIEGO krótką, łatwą
metodą (Anson) nauczy się każ
Kil i
.,..
dy dla potrzeb w kraju i zagraABSOLWENTKA uniwersytetu nicą. Absolwent Sorbony. Legio
zagranicznego udziela lekcyj nów 11 m. 13. Dawidowicz 128178-2
angielskiego, francuskiego, ko- 3, 8 ...... 10 w.
respondencja. Tłomaczenia. CellERLITZ! 14 rok szkolny. Kon·
ny przystępne. Tel. 148-29.
cesjonowane Kursy Języków Ob·
Grupy francuskiego i angielskiego ('ych pojedyńczo i w małych ś c !śle
Piotrkowska 94, W. Kaplan6wny dobranych grupach i l-roczne kursy handlowe, obejmujące: księgo
ANGIELSKIEGO:
grup,
pocz"tk. i saawans. rozpoc;r. si~ woŚĆ, arytmetykę handlową, kowe wtorek g-go list. o 8 i o 9 wiec •. respond81::cję, ustawodawstwo banuclziela:
dlowe, socjalne i skarbowe, steno:ZYGMUNT PIOTRKOWSKI
grafię,
pisanie na maszynie i ano
g'ielski język. Kurs wyższej księ
LDZIELAM lekcji niemieckiego. Za g-owości, obejmujący: rewizję ksiąg
latwiam korespondencję angielską. handlowych, analizę i krytykę bii niemieek'ł. Morfłjnis, Traugutta. 14. lansów etc. Zapisy codziennie or]
24&-3 12 cio. 1.30 i od 5 do 8 Andrzeja 3.
7008-10
ABSOL WENTKA Sorbony u· ~ ... ---~
dziela lekcji francuskiego, ll-go 1 ZLOTY: Angielski, hebrajski, juListopada 47, front III p., m. 18. daistyka (konfirmacja), przedmioty
KOREPETYTORKA wykwalifiko- ególne (korepetycje). Tel. 18'7-59,
wana udziela lekcji. Spe<,jalna me · Kamienna 10, m. 8, od 9-10, 2-3.
toda stosowana dla dL~aci niecbęt·
11"\' <:11 i zaniedbanyclJ w nauce (hp. ENGLISH teacher
gives lessom;
t~;aj~ki). Warunki b. skromne. Tel. and cenversation. Cegielniana 3,
151-99; pro::ić p. Rutę.
m. 5.
251-3
_--------------------------...."

,

okazyjną sprzedaż

_._O_G_L
.......O_S
____....I_.
wychowa nis II
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sprzedaż,

Okazja na resztki. sekundy i braki.
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Zapraszamy wszystkich na
'1I0KIC/HSKA 54 .

____________________________________~J~

NAUCZYCIELKA
poszukuje
lekcji. Specjalnie ' - dzieci oofnięte w rozwoju, nerwowe trudne do prowadzenia. Zgłoszenia
tel. 267·57

ŁACINN1K

SPECJALISTA
udziela lekcji. Zglosz. tel. 222-10
PRZEDSZKOLE R. Rozenówny Zacdodnia 59, tel. 160-81
uruchamia komplet popołudnio
wy dla dzieci od 3-7 lat. Za·
pisy codziennie. Czesne zniżone
PIANrSTKA (dyplom Konserwatorjum Warszawskiego) uczenica prof. Turczyńskiego udziela
lekcji muzyki tania. Tel. 23-303

------

l

radioodbiornika

słuchanie

HIJPt:y!
J~dgna

1JrzwiioknaUJ'IC'Ielnione
~fonem,

okazja'

W domu przy ul. Piotrkowskiej Nr. 98 I ul. Przejazd Nr. 2
...,..aJ"cla na pierwszym piętrze pod wspólnn" nazw"
..aóG ORO" 6 .ldep6 ... "'19 eknalat ...,.tawow.lall srablotkalal. Solidne firmy branty manutaktnrowol. konfekojl męskiej,
damlklej I ~eclęoel. branty futrzanej. blellźnJanej. obUwianej. kapoluszuiozej. trykotatoweJ. dywanowej I t. d.. ktOre II" tu zjednoczą.
maj" wobec bardzo korzystneeo położenia domu gwarancję osll\gDl't'
ela dutycb o;'rotów.
Zainteresowani zecbc" najpierw obejrzeć, a potem dopiero wydać opinię
Piśmienne waruukl najmu wydaje 'W dnl pO'W8zednle od godz.
12 do godz. 1.30 po poludnJu na miejscu przy ul. Przejazd 2. "".podarz domu.

'" a.

HEBRAJSKIEGO, oraz wszy- Z KAPITAŁEM 10-15 tvs. zł.
stkich przedmiotów w zakresie przystąpię jako wspólnik d~ ingimnaz.ium i Eceum udziela teresu pewnego w ruchu. Ofer
rutynowany pedagog, prawnik ty: "Głos Poranny" sub. "C.K.~.
dzwonić tel. 201-84 godz. 2- 5
STOPI P. T. Uszezelnia się
przed zimnem i kurzom drzwi
Różne
i okna za pomocą obicia filcem
,
.
lub watą. Wykonanie solidne.
NAŁOGOW odzwyczaJa prędko, Ceny przystępne. Dzwonić zaraz
charakter, wymowę, sen, zmysły tel. 237-85.
poprawia Psychoneurostudium
3-5 Senatorska 4.

kt6re satruwajl\
IIUdycji. uśmlerzyaz M zawsze
prze. jedyny w krafIl "aparacik przeciwtrzaskowy" R.P.Pat. 261521
(licencja wiedeńska). Cena zł. 17.50. Daje się :I łatwościl\ wmontować
do wszystkich radieodbiornlk6w. Wyłlłczna sprzedał na Rzeczp.
Polsk" i W. M. adańsk
RADIO.PALACE l.J6dź, Moniuszki 2, tel. 225-23
UWAGA: na telefoniune źl\danle nilu technik demonstruje działanie
aparatu R.P.Pat. 261521 u klijenta. Nabywcy odbiorników w naszej fir·
mie otuymuil\ powyis.y Przyrzild bezpłatnie. OdbiornIki wSKystklch
marek stale na składzIe.

.==~I

WSPóLNIK dla wprowadzenia
artykułu zagranicznago, masowo
słosowanego w przemyśle włó
kienniczym poS!zukiwany. Oferty
"Korzystny interes ~ do admini'
stracji.
--~--

ARTYSTYCZNA cerownia przyjmuie do cerowania wszelkiego
rod.siu uszkodzenia maierjałów Brandes, Piotrkowska 69

Administracja domó

Energiczny rutynowany administrator. prawnik obejmie admi"

nistrację większego domu w Łodzi za zabezpieczeniem kauoyjnym. Zna;omość bnchalterji, podatkowości i j~zyków. Włame

biuro, telefon. Warunki umiarkowane. Oferty sab: "Odpowiedzialność" do biura ogłoszeń Fuksa, Piotrtowska 87.
KRAWCOWA
E
dyplomem
mistrzowskim założy wspólnie
pracownif:! z starszą panną dużej prącowni. Dvsponuje mieBzkaniem i telefonem w centrum.
Oferty sub "Współpraca"

(;DśWIEtA~r

sufity, ściany, tapetY.
chemicznym sposobem.
Ceny niskie. Wiadomość: Samuel
Wiatrak, eklep farb, Mała 2, róg
/).go Sierpnia; lub teI. 234-04.
suchym

ZAKOPANE. Pen sjonat "Lalka"
ul. Chałubińskiego, dla dzieci
i młodzieży, właścicielka, będąc
przejazdem w Łodzi zabierze
DY\VANY: perskie, krajowe, ręe-z
kilkoro dzieci do Zakopanego.
KRAWCOWA,
pierwszorzędna ne i maszynowe naprawia. artyTroskliwa opieka zapewniona .
•l •
21::
31':
g.::...~ 0, m~~_. _ __
siła z dyplomem mistrzowskim styczny zakład naprawy uszkodzo"
HUTYNOWANA wychowawczyni NA AKORDEONIE wyuczam w Inform. i zamów. w Łodzi tel. i kartą rzemieślniczą nawiąże nych dywanów H. Milgrom, Kiliń~
l.OszlIkuje kondycji na p(lpołudnie, fz e ś ciu miesiącach. InstnmJent do 186 79 Helena Baumgarten.
spółkę
z panią z towarzystwa skiego 18, telefon 192-46. 6924·5
Ill ni,' być z pomocą w nauce. TeJ.
•
'z
szeroką
znajomością ew. przyj- ~~~~
dY·~IJlIzycji urzuiew. PomOT8ka 41 -a,
] :;;3 .2"2, p. Stefę.
am roie posadę ki~Towniczkj. Oferty
~~13, w godz. 9-11, 19-20 )3~
Kupno_ i sprzedaż.
oN_
PS
.
II
sub "ViTarazawlanka
:':TEXOGRAFII polsko - niemiec· BUCHALTERII włoskiej i ame·
OKAZY JNIf. sprzedam sypi:tlnię
ki ej i języka niemieckiego szybko ryk:1l1skiej or az pisania na ma·
PLAC mnjącv 1200 m. 2 , oraz jasną oraz stołowy pokój orzecho·
i tanir;· nauczam. Głogowska, Piotr- szynie gruntownie wyucza za 25 zabezpieczam gumowym uszczelnia· parterowy budynek. składający wy w dobrym stanie. Zawadzka 23,
];:nwsk!1 55, :11. 16, tel. 211-40,
zł. Skrócony kurs w eiąg u 1 mi e<l.zem "M O R. M I T".
się z 2·oh pokoi i kuchni nada- m. 51, lewa oficyna, li wejście.
siąca zł. 15. Pisania na maszynie/ Infol'macJe ul. j·go Maja 4, tel. 222·60 jącv się na biuro. natychmiast
zł. Udzieiam również korespoll --.-, . ".
,-:-'-~-" --4 do wydzierżawienia przy ulicy WOZEK dzh)cinny firmy Kon-Kon,
SIĘ [ 5dencji
i arytmeLyki handlowej i .. llI· ;\; 1,.:1" -' ,\1. KOS0!USZ~U .9,. m. , Południowej 50. Wiadomość u \ prawie nowy 'lkazyjnie do spr:testenografii. Kiliń s kicgo 50, po- tel. 1o! ~ .0~ poleca s~le sWJez~ mo: administratora między godz. dania: Pl. Sosnowa 11, doz<lrca
przeczna oficyna. I piętro . Za- ~ E-I e pa:sk'J\\', ~~ka \~Jc Lek,. tor~ l:lek l 8-10 i 4-5 pp.
wskaze. Tel. 131 -08.
265-2
GABINET KOSMETYCZNY
prowadzam księcri i sporządzam IlIJle.1 galalitem skcrzane]- Wyko·
I. NAM'OTOWA, NARUTOWICZA 11 b'l
h
uuje aplikacje skórą na materiale.
_
7957-20
udaiela bezpłatnych porad w daie-I l anse.
d;rinie racjonalnej kosmetyki.
Ił
w c e n l. e ZŁ.
•
E- - UL. GŁ6WNA
ODŚWmŻAl\l sur:bym chemicznym
STPDENTKA politechniki udziela
i'pos(·bprr.
sufity.
ściany.
tapety,
zUSUWANIEM ODCISKÓW
h~keji \.,. zakresie 8-miu klas. Spec.
Bl'z kurzu, szybko i tanio. 11 Li- P!J~CE ::' pobliżu ulicy Pabia~c-l PIANINO lub fortepian okazyj·
matematyka. Pomorska 24, firma ORAZ t-1ASAi NÓG
Et npa/la 75. m. 23. Tel. od 9,ej ra kleJ :}n 000 mtr. .dc sprze~a?Ia' l nie kupi!), tel. 117-80.
,.EI·B<,'" telefon 132-48, od 4-6.
.
___ o_o
zł.
nc do 7 wiecz. 126·68.
1168~ Przysta.nek tramwaJowy na mJeJscu
8255--2
Otton Krause, J",ÓQŹ, Pabianicka 47: Z POWODU
przeprowadzki
MAGAZYN OBUWIA
8077-6 Jes
. t d o na b
'
.
d ol k rvyCia:
zyran
MISS MARY lldzida ar:gielskiego,
----+,----~
ształowy,
obrazy,
duża.
szafa
francuskiego, niemieckiegc. Załat·
OKAZJA. W dobrym punkeie rozbierana (nadająca się dla
wia wszelką korespond encję . Przyj
QtÓD~~!'l~~!:>~r~A ':?2.~.164 ·~ Fil cuję okna i drzwi . specialnym do sprzedania dobrze prosperu- krawców i kuśnierzv), meble
Jnllje 12 - 2, 4 - 8. Piotrkowska
PRÓB:S-A
lekcja gratis ! Angiel- i
_ p rasOWan_Yffi fIlcem.
jąca perfumeria. Oferty sub. pokojowf' i kuchenne i duło
111'.24, m. 7.
..
Okazja".
drobnych przedmiotów. Oglądali
świetny
akcent,
szybko,
mczewskl,
tel.
254-18
ski
ego
- ------- dokładnie , sp ecj a lno ść kOl'cspon- ____ _ _ od godz. 15-17 i od 20-21.30
\ ,\(l('ZY C l[~ L ll dzi,.]a malematyJ..,i.
d
cn
cja.
spccjalnf!:
m e todą wy· FĄ BIARNIĄ F 'JT!lR H. SZEJMAN, PIANINO krzyzowe, prawIe no- Narutowicza 30 m. 10.
fir. yki. Z:tkres szkoły lŚf(·dniej. J..ln.
1'1 ' C Id A d . Plotrtcowska 81. Egz. od 1918 r. Far- we sprzedam. Al. Kościuszki 26
n rze]a I b
'e csyszczenie i od!lwieianie
ima. Hachunek ró źnir.7.kowy i rał· u czn A ng l" IOU,
39,7, t el. 172-45, zastać od 9-13. I ~~ae~~i~;!o rodzaju futer na kolory m. 16 prawa ofic. lI-gie piętro FUTRA, płaszcze fokowe, łapko we,
kowy. Pomorska ~~, m. 20.
- , nafu valne i odmienne, naj nowszym godz.: 10-12 i 15-19.
karakułowe, lisy atc. poleca nHjta·
DZIECIOM niedorozwini ę tym, systemem lipskim. - Ceny niskie.
l'l1 SZ(!T\JWJ\NA
pj cTw sz orzędn~
niej i na najdogodniejszych waruu ·
DRUKARNIĘ
oraz
fortepian
nerwowym i trudnym do k iero· l
)
r "
. ~ "
lrpblanka na wyja zd oraz instruktol wania ud.:ielam lekcyi. Oferty WY} OZY CZALl lA
KSL,\ZEK sprzedam
Zagajnikowa
3~ kach H. Luft, 11 L~stopada 7, fr ..
do lwnsjonalu dzi eci~cego. Piotr· sub. "Praktyka" do adm.
. Związku Majstrów Przem . \\11., mieszkania 3. Oglądać od 4-e]
150-4
Q.go Sierpnia 4, I piętro, stale do 8 wiecz. dzwonić do dozorcy. 2 piętro, tel. 259-27.
kow"k '1 109, m. 37, 3 - 5.
ROBóT TPcznycb w krótkim zaopatrzona w ostatnie nowości.
KOTŁY parowc, streblowskie, lokodb. młodzieży,
ŁADNIE i l'r~ c1ko pi sać liCZy kali o r.zasie wytl~za absolwentka sztn- Specjalny dział
!!' raf Benn::m, ol'a'!: ]Onpl':lwia wszeJ- ki stosowane.i i haftu artystyC'z· z przepisową lpkturą szkolną·  !\IE~KIE futro prawie nowe dla
do mobile, motory Diesla, elektryczne,
Ide brz 'dl,il' charaktl'')' pi'3ma w n ego. Zglaszać si\?: Cegielniana Biblioteka CZyllna od 1.6 - 21. of'ohy ni~kiego wzrostu tanio
sprzedania. rrelefon 227·20, do go- llewe i uźywane poleca - poszukuei:1g!l i.i lck <'yj .\1. 1 Maja nr. 4. 17, front I pj~tro m. 4, w goJz. Ahonament od 50 gr. mies.
je ",Rotor", Traugutta 4. Tel. 266·er2-4,.
077-2 dziny 16·ei·Lifszyc.
HERRAJSKIEGO udziela oraz przy BUCHALTERlA, sporządzanie bi·
gotowuje do kcnfumacji dyplomo- lans(iw i nauka pisania na maszy'\·any nauczyciel szkć.ł państwo nie. Kurs całkowity - opłata. przywych. Dzwonjć nr. 248 31. 2b5-3 stępna. Informacje i zapisy: Oe·

_. - --. ~

- '
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Nr. M6

ER

" ZAWADZKA
po

,rach-"
ZAWADZKA 8
II wf. SZlajer-!łozenszlrauchowa

KWIP.CIARNIA

TELEF. 122-58 -

f

naJpnylłep..

nlejszyeh cenllchl
stale ~wieie kwili ty krajowe i Kagranlcllne
~
w wielkim w~borte. Gu~to1;Vn}e pr~ybrane ~o
'O ue, wlą.anlu ślubne l wlence Jak rówme!
Do dekoracje
i
Ceny b.

słoM'N \>nętrz.

prllysfępne

KURSY

KROJU, SZYCIA

.ZW ACZKA wykwalifikowana mo-.
i" tiiQ zglosić do praccwłll dam~-l,i('j biclitlly. Żeromskiego 29, m. ·1.
2 Gti--2

l'f);:;ZlJ KIW ANF. są agentki do
sjJJ'zedaiy pewnego artykułu. :lgło
f'ić sir, w nierlzięlQ .od godz. 3 6.
::llowiallilka. 18, m. 17.
238-2

-------

- - -- -

Z.\IlEXIĘ posadę
gospodyni.
Pierwszorzędnie gotuję i piekę.

Heferencie na
lepsze. Łask.
~ PracowHa ....

żądania

jaknaizgłoszenia Hub.

:iliSłw.

l

prllez NI. W.

MODELOWANIA
R. I O. P.

RY liRY B

T

isfniejllce od 1909 r.

tOllt ZAWA ZItA 36, m. 3. teL 231-03

Prz, Izbie POlsko· PaleSiYWskiej
Oddział \II Łodzi,

CAŁKOWITY

~;~~;iZj~~~ks~ę HEBRnJ~HłffiO

KURS

Kończącym świadectwa.

Moniuezki 2

i ANfilfUHIE60

5

nauczenia

TYI,.KO

75.-

ZŁ.

Kancelarja czynna od 9-1 i od S-7 p. p.

URZĄD

SKARBOWY
W LODZI
Ul. Ogrodowa Nr. 28.

Informllcje i zapisy w joklllu Izby od godz. 9-4-eJ.
Nowa gm pa rozpoczyn:\ się 15 listopada r. b.

licu.att.

DO 'VYNAJĘCIA orl z::truz przy
DR. MED.
Ob",i~§z'Zt.Die
111. 'Vigur,v nr. 13 l:iłoneczne 2 poPr-:.\COWJ\lA sukien poszukuje
~i~
ł
'v my~l § 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.VI 1932 T. ° r»koje' z kUl.'hniq, 7. wyg·olhmi. Wia~tępowaniu egzekucyjnym władz skarbowych (Dz. U. R. P. Nr. 62, poz. 580)
w\'kwalifilrowanej pracownicy do (lomoŚĆ tamże wskladzie TIlf'bli r.
.) Urząd Skarbowy w Łodzi podaje do ogólnej wiadomości, że w terminach i
·współpracy. ZgłoRić się: ul. PiotrSpecjalista chorób weneryczrn,ch lokalach niiej wymienionych, celem uregulowania zaległych należności po,,'Jhouet" •

O

U. ' EUJ 11\ Z· SK

kowska 8ó. m. 44
wiecz.

między

6-8

skćr"Jch i

datkowych odbędzie się sprzedaż z licytacji niżej wymienionych ruchomości:

seksualnych

Dnia 8 listopada 1937 roku. - W I terminIe.
4 POKOJE z kuchnią z wszrlkimi
telef.
159·40
Kraków Sura Jenta, Drewnowska 7. Odpadki przędzy bawełn., 1.500 kIg.
wygedaroi do wynajęcia; tamże ta. d 8-11
. d 5 !)
(Podatek przemysł. od obrotu 1936 r. I. 11 zal. 37 r.) Cena szac. zł. 30\
POSZUKUJE slę IIJ!!)dego maj- nio kasl1. ogniotrwała. Południowa przy ImUJe
o
rano I o
w \ Kraków Sura Jenta, Drewnowska 7. Maszyna do szarpania odpadków zł. 100
stra na towary
bawełniane
w niedZ'iale i ~więta od 9-12
Kraltów Sura Jelita, Drewnowska 7. Motor elektryczny 3H
zł. 100
nr. 28.

('ajgi)

Andrieja 5.

zaawan8owanego
Dnia 8 listopada 1937 roku. - W II terminie
- Szajba ~IoTdka. ' kładnica Skarbowa, Kilińskiego 88. Siedem becz.ek farb
o skromnych wyDr_ med.
(w tym ;) b~zek farh olejnych różnych kolorów i 2 beczki farll
maganiach. Poważne referencie DO WYNAJECIA W nowowvbudowanym domu a-pokojo;e [
ziemnych) 774 klg. tPodatek przemysł. od obrotu 1936 r. I za!. 37 zł. 1.20~
wymagane. Oferty sub :M. O. W. ml'eszkanie r. wygodami (centr.
lIłyS ł Szajba Mordka, Drewnowska 5. Lakier w puszkac1J, 200 kg. (III i IV zal.
VI
1036 r. II zal. 37 r.)
Cena szacunkowa zł. 75'
Szajba lIIonlka, Drewnowska 5. 100 klg. kleju
zł. 200
mELSKA
Fabryka
Sukna ogrz .• bol, ciepła woda) od za- •
Spec. chor6b ~eneryc.nych,
Szajba Mordka. Drewnowska 5.
150 kg. farby olejnej w beczkach
zł. 350
przyjmie zdolnych akwizytorów raz. Piotrkowska' 249.
~eksu~lnych : skórnyCh
Szajba Mordka, Drewnowska 5. 300 kg. proszku do prania
zł. 600
do ratt>loej sprzedaiv materiaD8
Dnia 8 listopada 1937 roku. - W I terminie.
łów. Gc1miska 56 m. 10 godz. POKóJ umeblowany, słoneclny,
".1 .
,.
B-cia Geyer, Zgierska 96. Towar ubraniowy wigoniowy. 30 szt. 1.200 mtr.
z
wejściem
niekrępuJącym
dla
PrzYJmuje
od
8-12.
4
-9
w.
(Sk1adki
na
Fundusz Pracy, zal. sierpie!'! 1937 roku. Cena szaro zł. 1.201\
l(j-18-ta.
Dnia 12 listopada 1937 roku. _ \V I terminie.
pojedvilCzej osoby do oddania w nIech. i święta od 9 do 1 po po l
_
_____B-cia Geycr. Składnica Skarbowa, Kililiskiego 88. 35 sztuk towaru ubra~--.~gillT.e--~'llzaw8dzka~o~m~2~:.. _ _ _
niowego bawełn., koloru szarego w jednym gatunku. 1651 metrów
DR.
JERZY
(Składki na Fundusz Pracy zal. sierpień 1937 r.)
Cena szac.
zł. 3.0M
.LZI_ _
__ _ _ _
DO
6 pokoi z
Majerczyk Stanisław, Adwokacka 11. Szmaty. 10 bel. (Przem. od obrotu
Do WJna!qc'a z powodu wyjazdu kuchniR front l piętro z wszel103G r., od nieruchomości 1933 r.)
Cena szacunkowa :tł. ·tOO
KOMFORTOWA WILLA
. . -~.
P' k' k 109
Majerczyk Stanisław, Adwokacka 11. Meble. 3 szt.
Cena SLac. zł. HO
L.
t
Je
t
w
P-b',an,'ce
kiml
wygodami.
lOtr
owe
a
,? b o" przys an u
ram.
Dula 15 listopada 1937 roku. - \V J terminie
w suchej, sdrowołnej okolioy (5 klm.
ordynuje przez zimę
B-cia Maurer, Żabien 'cc, 20.000 szt_ cegieł. (Składki na Fundusz Pracy) zJ. 800
od Pl. Reymonta) 7 pokoi, centralne DO WYNAJĘCIA pokt1j frontowy
Zajęte przedmioty moina oglądać w dniu licytacji od godz. 10 do godz.
lub

OIk

praktyklln~

nlana 11 tel 238-02 I

CeUI

~

""~7

""'~

u

WYNAJĘCIA

EB

•

I
------ - -------FUluA
E C. BurZUÓSMa I
na Wiśniowej - GOrze

ogrzewllnie, telefon Mdzlci, s gardem umeHowany, wygody, telefon dla
wszelkimi innymi nowoczesnymi wy- pana. SieDkiewic~:t 13, m. 8.
/<lodami, ewentualnie II: morgowym
.... ........
o~rodem (podlltek minimalny na praWllc.h wiejskich). Willdom. tel. 212-88 W NOWOCZESNYM domu 2 po 1

-------_

-

ZL. 40.- KWARTALNIE 1 pokój
d . 100 kwartalnie l pokĆ'j :z: kuchllir!; zł. 125.- kwartalnie 2 pokcje
7. kuchnią; 3 4 - 5 - 6-ciopokOJmve mieszkania; pokoje umeblo\rane oraz garsoniery od zł. 20.-roleca "Zenit", Piotrkowska 82,
t!'Jr.I\lU 260-25.

~

16-ej w lokalach podanych w obwieszczeniu.
Naczelnik Urzędu Skarbowego: (-) E. KORC~SIl1

w pensionacie sanatoryjnym

_ ---

p. Fajlo1lVe;

koje :t kuchnią z wszE:lkimi wyg\)dnmi od zaraz. Magistracka ,l,
m. 3. Wiadomość u gOl;podarza.

Gabinet Kosmetyki

Zł

Piotrkowska 132, I p. fr.

243-3

- --- ------------ --_..- -------rnSZUKIW ANY pokćj przy kultn POKóJ do oddania z wszelki·

Iul

Dr.

S A rrauguIla 9• :~.n

ft, I

choroby dzieci

sm

Z A CIł OD N I A 68.
tel. 212-77.

przyjmuje: 4 -

6 p. p.

..

--------

dwupokojowe] . 8aO mieszkania. z wvgoc ami,
l11otna. posznku]'e kulturalnel.
pani, jako sublokatorki , z utrzymaniem lub bez. Oferty sub.
...
(Y

~Lokarz".

O zł. miesięcznie. Piotrkowska dozorcy.

81 lewa ofio. lI-gie wejście parter m .. 2 6.
POKo"J
l

MIESZKAN IA ~~ po k'
O]OW~ yv
luksusowym domu do wy na1ę Cla
t Trębacka 12.

26fMf

prllyimu;e od 8-11 i od 6-9 w
VII niedz. l święta od 9-f 2.30 pp.

NA

ralm'j r,dzinie; ewentualnie za ję mi wygodami. Dla pani 25 zł. .6••• C;• • • • • • o.~~ ~
Z) k francuski. Oferty pod ,,40" do miesięcznie. Traugutta 4 m 12, POSZUKUJĘ pokoiu
z utrzyadJllinistracji.
teJ. 257-67.
maniem. Parter hab winda. 0._------~-- ~
------.
- - ferty sub. "Urzędniczka",
POKÓJ umebbwany z wszelkimi ODDAM
pokój umeblowany
wVQ·t'(lami dla jednego ewentualnie z wygodami Kj]jńskie~o 60, 11 3 POKOJE z kuchnią z wsze},1\; ~lch panów do wynajęcia. Mo- podwórze, lewa of. l pIętro.
kiemi wygodami na II-gim
'Ii lIszki l, m. 13, od 2 - 4 pp. i od
piętrze do wynajęcia. od zaraz.
~ wiecz.
PRZYJMĘ pana na mieszkanie Wiadomość TramwaJowa 3 u
\VŁA~CTCIELKA

DR. MED.

SpecJalIsta chorob weneryc:mycb
.,
.
skórnych i kobiecych
Akuszeru!l I chor. kobiece

PRZEPROW ADZILA

•

DOKTOR

:::~m. od 4-7 HENRY~OWSKI Ifi HA[y PI([ HOWI[l

Tel. ,...".

GABINET lekarski urząJzooy
KO~FORTOWE słoneczne 5-poko- z niekrępu;ącym wejścieI? z po-,
jowl' mi('szkanic oraz suterynr. ze- czekalnią lub bez, ~okó] umelektryfikowana do wynajęcia. Piot.r blowany . z .wygodaml od zara~
kowi31m 189.
do wynaJęCIa. Oferty sub. "B.S.

tel. 136-55

UsuwIlnIe wszelkich szpeclICJ,h włos611.
__ _~=====~?:====:
__- _____

Się

Moniuszki 2. -

Z
I •

-

LECZNICZEJ l TOALETOWEJ

DR. !IED.

POKOJE z kuchnią, kawalerki
CHOROBY DZIECI
i większe mieszkania z wszelkimi wygodami natychmiast wy- przeprowa d 'l a .
najmę, Wierzbowa 10.

SKLEP s przyległym mieszka]),) WY!-iAJĘCIA 7-pokojowe miesz niem (2 pokoje z kuchnią)
kanic z wyg01ami i windą. Wiado- Nawrot 11 do wynajęcia. Wia·
lIh)ŚĆ w admiillstracji domu u1. św. domość u dozorcy.
,\ndrzeja 3.

k-

wznowił

Śródmiejska .20,

nI. BndrZBJI g, tel.
Od 3 -a-eJ.
~ .

tel. 107-79

przyj. od 8-10 i od 3-1 wieesl
_ __ _

z. TurY·d. OWI f.
ChO:. dzIeci

przl/ącre

..

LEK. - DENT.

Dr
ńska
powrótila

1n-O~ Al. Kościuszki 21. ID J.

_ _ _ ~ _ _ _ _l

DR. MED.

Józef ZEPS

TEL.
182-22~ _______
... _

Do SDrzedania

ka

(HAUBOLDA)
chor. wewn~trzne
duży o dwuch oknach
.
•
• kOSIem miedllianym 800 raJ. .
1 "c·~
kąpielowego
ł. m1eszka obecnie
w d.brym słanie.
ztelefonu
uzywa nos
1'1(
. Cla
- •
. • • P."otrko".ska
292, tej. "24-13
do wy
KIhnMI
~
na 1ę
skiego 60 m. 66 tel. 180-6J,
przyjm. od :3-4 i od 7.30-8.30 r.ódt. 6·go Sierpnia 100 łel. 150-.
._"~"~_ _ _ _ _ _ _ _ _~~~~~_ _ _~~~~~~'~~$
•

~~~~~~~~~~~--~D~Z~i~Ś~pBr~e~m~i~e~r~a~!-~~~~_S~-~P~~~r~a~z~p~7~:~~wŁoaz~
~w~~~~~a~w~b
Ar
Niezwyciężony
W rolach głównych:
~

Mala. bohater "Eskimo·
Mamo Claril, bohater "Bouaty·

Poeząf ok seansóW o g. 4-ej.
\\' 8ouoty i niedziele o g. 12-ej

Dodatki P.A.T. Następny program "Zaginiona
wyspa" i Biały Tarzan z Ken Maynal'dem

Cen, od 50 gr.
Po;annego- ze wszystkie:ni. do·
mlesl' ęczna ~Glosu
..
d

rrenUaffi
::1.
4'lJil~~~r~o:::sz~v:.:.,~z..::0:rz::e:.::s~y.:.:łk.:..::ą;",.:.il.:OC:.:Z::t:.ow2ą..:.w~k~r a~ju_--:-z_ł_.
t

i:ll!12 ~
fil U U

-

i1ł- ·
mlhmetrONj I-sz~a~tow>, strton-!. ~ .szp
i'el'sca 60 gr bez zastrzeżenia miejsc"
gf'OSZ"l
...~ zare d WlerSI:
k'
:r;l 1 5()· w tek:;cle' z zas rze:r;~n1em m · ,
.
l 1.0
O
. łł
CYP'lY~
ItI 12 r. Drobne 15 gr. za wyraz, najmniejs:r;e ogłoszellle
.~
50 gr., neli:rologl 40 gr. ZW!łczaln~ (str: 10. s.z"a I 1 ~O Oglouenia ur~czynO\9~ i zaślubinowe 12 lIł. Ogl.o.

datkami wynosi. w to dzi
4.60, za ? ąn~z~rl~"':
...
_0_,-:-'_z::-a_g_ra_n_l-c_ _ _._.
Poszukiwanie pracy 10 ~. za wyraz,. ~a.mn.leIS?;e :r;. • ł . O"lo~zenia zamiejs cowe oblic:r;ane 91\ o 500/0 droz:e
"dOod tk 5001
Oltlosz enia dwukolol'. o 50010 droie
.
sTeniII w dodatku niedZielnym .Rewla (str. 5 sfP~ 1f z
B.ękoplsÓw redakc;a me zwraca.
fi~~ za!lr. 10ao/~ Z", Ol!hue:1;'1 tao!.!ł"nc'ln'! u
an all·
11 .
~'.
..
k wska 101.

IRedaktor odp. Lucjan Lipiński

Za

~Yydawnictwo: "Głos

II

a'

.,

II.

•

t

Poranuy -

J

EugcnioR Kronman.
an U r b ac h'l Ska"
-

W. drukarlll własnej PIotr o

Dzisiejszy numer

.

~.RE

'

zawiera

j.l
dodatek "G~OSlJ PORANNEGQj~ z 'dI1ia 7-go listo

Nr. 45.

, z ł gO, ni z
Dla wielu z przypadku polaków rzeczywiście w dniu 7 listo
pada 1918 r. "ni z tego ni z owego spadła Polska na pierwszego".
Zdanie to kilkakrotnie powta
rzal Piłsudski na zjeździe legionistów w r. 1925. Sierpień 1914
roku zastał społeczeństwo pol5lKie "V największym zaborze ro
syjskim zupełnie zdezorientowa
ne i nie przygotowane do walki
o niepodległość.
Ugoda polska, reIlrezentowana przez endecję odnosiła się
wręcz wrogo
do rzuconego na
szalę wielkich wypadków samodzielnego polskiego czynu zbroj
nago.
Endecja po klęsce rewolucyjnej 1905 - 6 r. umiała przy pomo
ey zaborcy "zapanuwać" nad
Królestwem.
Na apel strzelców odpowiedziała grobowa cisza.
Pełne goryczy
słowa
rzuca
wówczas narodowi Jerzy Zuław
si i: "Polacy, czy wam nie
\'tityd'l Z jakim czołem stajecie
wobec ojców waszyr.h? ... Widzę,
żc obwąchujecie pokornie zerwa
Ile dziś ogniwa, jakby w obawie,
że się zrosną na nowo i, wtuliwszy ogon pod siebie, · chronicie
się coprędzej w waszych budach
oczekując
nowego łańcucha ...
("Do broni" Łódź, 27. 10. 1\H4).
Ci, kt6rzy plackiem padali
przed każdą siłą, słali adresy
wiernopoddańcze do wszystkich
generałów
carskich,
kt6rzy
obsypywali kwiatami \)naszych"
kozaków, dońc6w i kubańc6w.
wręczali złote szable zdobywcy
Lwowa gen. Ruzskijemu ł walkę
z pruskimi władzamj okupacyjnymi prowadzili pr.:ez... zakła
danie tajnych kursów języka ro
syjskiego dla młodzieży, bo "ta·
ta" nasz napewno wróci, ci z
wrogim
pomrukiem przyjęli
pierwszego po r. 1863 i 1905 żoł
nierza polskiego.
I gdy znajdowała ala siebie
endecja wytłumacunie swej roli zwalczania czynu polskil!go w
r. 1914, że niby leguny niosą pomoc "sojuszniczej" armii pru,kiej przeciw słowIańszczyinic.
lo lUŻ od sierpnia 1915 r., gdy
o bóz niepodległośc• .:,wy proklamował wstrzymani~ werbunku
d o legionów, ende~ja wyrainie
od sła nia swe niewolnicze oblicz.,)' da lekie od dą/a:ń niepodle-

\V

r.

na••~ siód

Dziś są tacy, co pracują nad
wyjaśnieniem, ze rzekomo ide·
ologia nicpodleglo~ci(jwc6w i J.
Piłsudskie!!o , ich myśl polityczna nie była przepracowana i je
dynie obóz bierności, ideologii

Dmowskiego et consorte wytrwale dążył do stworzenia pafls twa, ba nawet z dostępem "od
morza do morza", .W szcllde te
"poprawki" history.::znc i próby
usprawiedliwienia swej bierności w okresie wojny były, są i hę
dą fałs zami historycznymi.
Od pierwszych dni sierpnia
• HlU r. islniała koncepcja ~1wo'

arlylaily:

0:

1

.

I

kralycznych wy!:mf~lją reprczel1 Powszechnic urabia się nastrój, ża niezmiernie hipotekę poll,
tację zbio\:ową w po"-!aci Cel'uat iż jesteśmy w pr~ededniu wiel- tyczną endecji. W dniu 14 lutc go 1918 r. (w okupacji austria c ,
'n ego Komitetu Narodowego, pa- kich wyda1'zeń.
stępnie od wiosny 1917 r. - kl>\V tak poważnym momencie kiej - 12 lutego) manifestowa
,nisję porozl,lmiewa'l~czą i w pJ u.stano:wiona uprzednio przez la przeciw okupantom cała pra rozumieniu z P. O. W.; u,slalują nielinców t. zw.' rę.da regencyjna. wie ludność ziem polskich. Stnp!;'ogram systematycZJ;lej w<1.1ki która była emMacją , reakcji i nęły wszystkie fabryki, instylu
o uw,ol,nicnie ziem POl!;kicb 1. 0- endecji, na uchwałę pallstw cje użyteczności publicznej, po , kupacji. Ząają sobie oni sp~r\\'lę koalicyjllych z , F,rancją, A,nglią i zamykane zostały sklepy, stanął
' że] P~lska, qYSPOllUj:l: 7łby~ słupy · I Stałla;I11,i' Zj~d.no'Gżo, !ly'mi, ll\3 cze- przemysł i handel.
pocho ,
.m l si~a~i, aby; ,saljl1/)':lzieb,li,e rz-u le o przyznanie parod:owi' pol- dach, protestacyjnych widzieliś 
cić się na <;iemięzców, łVle zgoą.- , skięmu' zupełneJ niepadlę'gł~ści my sztandary prawie wszystnie z myUą, wy.,:::"żoiją p.rz~z . odpowiada 13 czerwica 1~18 1'0- kich organizacji, całkowicie soPiłsudskiego na pOl.if~yn~ :I1e1;>l,'a ,ku proteslęm, ,w którym oświGd lidaryzowali się robotnicy ż~'
niu na I wiosnę 1917 r., że "je- cza, źa sprawa polska mOże być dowscy, zorgunizow!łni w Bunsleśmy za slab i, by zarżnąć wrQ- 'l'ozwiązana "we w&półpraey z dzie, jedynie tylku przeciwko
ga, ale jesteśmy dostatecznie sH sąsiednimi mocal'stwami central . okupantom pruskim nie wystą
ni, by go dorżnąć"_ postanowio- nymi".
pili endecy, nacjonaliści nieno opr-acować plan działalności
Gdy na wezwani.:! do współ- mieccy i germanofile z pod znaaby być pnygotowanym na wy pracy z radą l'egencyjną plok le ku p. Studniekiego , Dobrane i
sitek "dorzYl1;ania" w mo~el)cic wicowy chłopsko. robo~niczy "wymowne" towarzystwo! Tak
zakończenia wujny. Orientowa- slaw.i4t warun~k przeniesienia prezentowałG się .. · antypruska
no się d?kłl~dni~, ii ~~liż~ 81~ sied:r;ipy rządu da okupacji au- polityka endccl,a podczas wojkł~ska Nle":llec l .~ ·l.;trll; Jedlll. striackiej i zorganizpwania opo- ny i okupacji!
J?r0r.okowa~l tennlU ro.zstrzy~a- . ,rl} przeciw zaborcoDłl rad~ reGen. Haller odmuwill podpoJ~c~J walki z ?kl~pacJ~ !la Je- gCllcyjna odmawia wypełnienia rządkowauia się Aush'ii, z czę
lcn 1918 roku, Jllill, llllUejSZOŚć, tych warunków i oddaje rządy ścią legionów z b r onią w ręku
•
1(11\1 l' Ilrze\"I'd"'wa
'
.l·a
przez front·,.
'" ,
kraIlU 'lO~Ilę,·
"J
gą ł)lllclowi
pll d ec k'lcmu z S''
ww- , l>l,z.ebi
.
. s,i"",.
110, okazało się słusznie, że naj- żyllskilll na czele. \V chwili, gdy )U P. O. ". l Potptnwle BOJO pierw będzie moh".. opanować w P. O. yv. i P. P. ,S. całą ,P\l~ą we P. 1--'. 3.. ~rządzr, planow.e
władzę na terenie okupacji au- l posuwały srę 'przygotowanią p,o akty sabotazu 1 nap1!d~ na SZ'pistriackiej, gdzie też miano przy- mobilizacji <;złqnków i sympaty c~ów, proWokatorów . I sp~cJal 
golo~ać wszystkie..sH~ dl~ wkr? : ków ,dla ostaterz~ego zrzuce:nła llI.e ,b~uta~I1ych ~un~e.lOnarlU.sz,Y
czcnm do okupacjl lllenueckieJ, jarzma, ' g~y działacie konsp.1ra- pruskIch l a.u s trulc,l uc h , a mllUbowiem spodziewano się więk- cyjni micH już doldndne infot- ster en~eckIe~o lllby-r.ządu śle
szego oporu ze strony niemców. mac je o klęskach armii pruskiej akty lOJalnOŚCI do Ber~m!l'
Dla nawiqzanid kornaktu z pal'i.- ' nu ;'achodnim fronr!e, jeszcze
Tymczasem wyp?G1u bIegną z
stwami jwulicyjnymi wysłano ' minisler spraw lH/"ranicz}lych zawro~ną szybkoscl<l , Co~a~ po ·
zugl'auicę A. Struga, M. Sakolnic ' rudy regencyjnej i rządu Swie- wGz11leJsze .. d?ch?dz~ ~les~I o
kiego i B. Wieniawę - Dłngo- iyl'lskiego endek G!~binski wy , k~ęsce armu. mcmler]u cJ na. fr~ 11
szowskiego,
syłał lojalnc depesi e i pisma Cle zachodmm, . o rozpr~ęzc_~1U
się otrząsnęło, już się wyzwoliło
W myśl
dyrekLyw
swych do BerlinH. SpecjulP-ie podkl:e- ~v ~zer?gac,h WOjsk Ftustnacl,lch
z pod wpływów ende-:kicb. Lud władz w dnlu 16 pGŹdziernika ŚI:Ul1 ten fakt, aby wykazać, . J~- 1 l1plem]e~!lc~. .
ł 'l .
pracujący, robotnicy, chlop:, H118 roku na cnlym prawie tere ka pełna łamańców była hl1lu
• rzeWI y ...\ama. sp.e ~ y t S!ę,
młodzież i część inteligencji , wy nie okupacji nicmic:-kiej peowia polityczna endecji w p~'zededni~l PZlebr~s~a Irt~ltuJ~ s.;~ ~~ r!a~
raźnie opowiada się po stroni '! cy dokonują napędów na insty- całkowitego wyzwolema PolskI.
~ I a~~l~ 1 a W;Ie._
pa~ {-le..
o
obozu niepodległo§:::iowego.
tucjc, placówki poiicyjne, od-. Poza tym na1ęży za(Juruiętac, iż ~l1;jU 1 C. r . p~s l ."·>1C z
I~jl
,Współpracujące prawie od po dzi~lłv polic ji i żandnrmerii, ni- o~ve ak,ty lojalności rrldad~u;Ie by- ~ ~ ąHa leSZynS'-l~rt 1wYKalll~I
czątku wuj1ly P. P. S.. Stronni.:. szczq tory kolejowe. przerywają ły pp t 'z,w. traktayJe brzęskil11, J~ zeL~kwe~do gr?na .. dOl s {ą b?In: ,
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. tej' uch \n: ł y .,ZIemle
.
.
!'
.
.
,t'>
,,".'.
"}'
l
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mvs'1 pOWZlę
~lI,CtWO Nleza.wl~łosc. : arod J'HeJ la za. sobą liczne oflUry w za )]- s \.~.
.
.,. , .. "
.
~J.skie w obrębI e 1~1onarchji
l Zjednoczcl1lc StrOI1Ulctw D"ll1l)
tych l rannych po ohu stronach.
Sam "protcst bl/csld obcJą- P
. k"lej na lezą
' JUz
" do
aus tro-węglers
państwa polskiego"; pułkownik
Hoya przy pomocy h. legionistów, żołnierzy z armii au~triac
kiej i młodzieży
lt:ni,a Kra ków z "opieki" zabcrcz ej. a jedilOcześnie komenda naczelna P.
O. \V. wydaje rozbzy mobilizacyjne i zapowiada hliski dzicll
,.podjęcia
trudu
sL worzenia
zbrojnych szeregów" dla wywal
czenia całkowitej n ; cpo<.llegloś
ci.
Na wielkim zgromadzeniu lu . ,
dowym \V dniu 4 listopada 1918
roku w Krakowie w przemówieniu swym Daszyllski wita powstani~ wolnej . i niepodległe j
ojczyzny, wyciąga l' ękę do hwci w obu innych zaborach ,
slwierdza upadek z woli ludu ty
ranów, cara, cesarza i lwjzera i
obecni ślubują, że juź ni gd~'
obce jarzmo nie skuJc polskiej

rzenia samodzielne.i siły zbrojnej, która wobec blCrności i apatii ogółu zmusiła do przeksztnł
ceni a oddziałów strzeleckich w
legiony, lecz gdy w sierpniu
1915 r. ziemię polskie zostały
oswobodzone od rosjart, natychmiast przez napływ sil fachowych z legionów rozrasta się po
ważnie tajna, niezalt'tna od jakiegokolwiek Okupanta .....: Polska Organizacja Wojskowa.
Przewrót rosyjski, ' ooolenłe
przez lud rosyjski znienawidzonego caratu umożliwia obozowi
niepodległościowemu
- który
przewidział ten obrót rzeczy ..:...
przerzucenie wszystkich wysił
ków na walkę z okupantem pruskim i austriackim, W lipcu
1917 r. legioniści odmawiają zło
żenia przysięgi na wierność zaborcom; niemcy ar~sltują J. Pil
sudskiego i od tej chwili rozpoczyna się otwarta walka z okupantami.
'A nasi endecy, staczaJ'ą wówczas boje, ale z uiepodległościow
cami, staczają boje w radzie
miejskiej w Warszawie, protestują przeciwko przemianowaniu ul. Berga na ... ul. Traugutta,
i zburzeniu pomnika zdrajc6w
z r. 1830 na placu Zielonym.
Protestują przeciw projektowi
postawienia na tym miejscu po·
mnika z napisem "Bohaterom
rewolucji 1831 r.
Naród"
Protestują, bo może "tata" wróci. Ale społeczel'i.stwu polskie już

gł o ści o wych.

naslt;pujące

J. K.: Rocznica rządu lnbeIsk;eJ ~'
.T. K. U.: Żydzi na r oIn \'i'alki.
Lloyd George: Wojna zo tała wy powiedziana.
Jlm l\larshałl: Pod !.!radem bomb
w SzanghaJU,
'
Albin Stilb: Zwicrzenia berliń 
skiej gospodyni.
Roda-Roda: Pramatlta Ewa.
Dr. Paweł Klillger; Co to jest alIcrgia.
E. Riok: Król Kakao .
MigIleI de UUllllluno: Stypcndium
(nowela).
Glzelll Urban: Gospodarstwo domowe pod mikroskoJlcm.
:\larle Claire: Tricki rozlargnionFI! pa 1'1.
W. Gomori: Pana Polgara proszą
If('licton ) .
Chllrles Blcullllrd: ! anlof)e (odcinek ).
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Na wiadomość o wyzwoleniu
Krakowa komisja porozl1miewttwcza stronnictw l1iepod!e gło

Moment llowrotu !\Iars'm lka Józefa Piłsudskiego z Magdeburga w dniu 10 listopada 1918 toku,
l'U!md8klcgo wld&lm)' na prawo obecnego ,en. broni J6zef• . ~osąkow~kle.o. -

Obok Mar8zalk.

(Dalszy ciąg na stronie 8-ej)
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Bohaterskie CZJ1nJl
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powstania styczniowego

szkoły wojsKowej w ('uneo kapi- MUSZo·I. PiłSudskiego, · który z· nować sytuacji i wt:!zwał do od- żal do nich Landy, (·zynny ' dzla
tan IZYDOR KARSLBAD. 15 wielkim zainteresowaniem przy wrotu, Lewi na czeie swego od- łacz organizacji spi~kowej, któmarca 1864 roku walczy Rozen- słuchiwał się opowiadaniom wo działu nie ustępuje z pozycji i ry jako zwykły szer~ńowiec wstą
bach pod Łukawce...n z kozaka- jennym 95"letniego starca; pięk- ginie śmiercią bohaterską.
pił do oddziału gen. Wysockiemi, zaś 21 marca 1864 roku na nie władał polskim ..językiem, mó
Ciekaw jestem, czy na niedaw go na Wołyniu. W bitwie pod
czele resztek dywizji Sandomier w.ił z chłop:~ka. Od roku 19~2 nym obchodzie wDalikowie Radziwiłlowem 2 linea 1863 roskiej, z oddziałem, liczącym oko me mamy za.dnych dalszych WIa wspominano o .tym bohaterze. ku został ciężko ranuy; o~ddal
lo 800 piechoty, po bltwie maru· dom.o~d o ~ s.tarcu;' '.mo·ż~ - dożył - żydzie, co z Afryki przybył, by - cofnął się, Landy ~G2.0stał. Nieszewskiej, zdołał wymknąć się set~l l prze~ywa . dZlś wIelką tra spełnić obowiązek vbywatelski wiadomo ezy zmarł z ran, czy
z matni moskiewskiej i w dal- gedi.ę PS:YChICZllą, czyniąc. porów i ciało swe złożył "\l\'raz z setką też w dalszych bit-nich brał uszym ciągu orgQIli.l1!je błyska nama mIędzy ć,wczemymI, prze- swych żołnierzy w bezimiennej dział ł poległ.
wiczne napady na moskali. By- pięknymi ~zasy .b:a~erstw.a i ~go mogile.
W roczniku z 1882 "Ojczy
ły to już ostatnie walki w Sando dy, a chwIlą dZIsIeJ~~ą meokIe~W, bitwie pod :\\Tulą Cyruso- my" znajduje się list pewnej
mierskim. Grabiec (w "R. 1863") znl;lnego, ~ brt;'talnegl) _antysemI- . wą w dniu 4 września 1863 ro- lwowianki, -u której Landy przed
podaje, że Julian Rozenbach zgi tyzmu. ' . I - , . • ;
•. ,ku -ten ' sam oddział stoczył biwyprawą przi!miesz:dwał; mir:·
nął śmiercią bohatei'6ką na polu
a -moze przyw:Od~; powstania~ twę, w której zginął student war dzy innymi pis1e ona:
chwały jako
ostatni wódz po- ' 1863 '· roku HerszlJk ' Kasztan, - sz.awski żyd KAROL ' WINA.
" ... Wychodząc z oddziałem •
.wstańczy w województwie san- pDzewidująe . .nasze · .• czasy, na -;: ,: WER. . ..
.
. . dał. mi słowo, że. z?łosi się ~o
domierskim.
szc~ę!ci.e· .z~m~riąF,' o~zy i :' śpi .:. LANDY ALEKSANDER ' nale. \ mme, skoro przy zyelU zostame;
Fotografii i blizszycn szczeg·ó snem p
g
dotąd ani słowa. Jeden z jego to
ra~.e . ,0 ~xna--:.oJ~~y~ny· w ·': :Żał do tej skromnejgrupk"i stu- warzyszy wyprawy Radziwiłłow
łów, dotyczących bohaterskiego
h
HERSZLIK KASZTAN
u~oc a.neJ -:. ZI'e,ml.
.
. deńtów
warszaw's kich, . która skiej obiawił mi, żt! widział go
dowódca jazdy powstańczej w wieIun· żyda - partyzanta Rozenbacha,
LEWI,
ro·
d
em:~
z
··Warśzawy,przystąpiła
do powstania. Gdy między trupami... Jeżeli nie żymimo
usilnych
.
starań
nie
moskim.
służy~.w
armii
·
hiszpańskiej,na.
słuchacz.e
sz~oły
rolniczej ~ Pu; je, cześć ' jego popiołom!... a dla
głem
zdobyć.
Z
najwyższym
poII.
Jednym z wybitnlejszycn wo- dziwem wspominają o nim licz- stęp'me 1 w wojsku , francuskim'w ~ ławach l Umwersytetu JagIellon rodziców i krewnych niech bę
dzów powstania na terenie wo· ~i pamię.tnikarze, między inny- Algierze ząo1?yf . stópień · oficer- . skieg? masowo poszli na pole dzie pociechą i osłodą i niech się
jewództwa sandomierskiego, jed mi i Władysław Zapałowski (Pło ski. Na· wiadomość o powstaniu . walkI, warszawscy akademicy dowiedzą, że ich zacne dzieclw
nym z tych nielicznych, którzy mień) w "Pamiętnikach z roku wrócił do kraju walczył pod uchwalili zbojkotować powsła- pozostawiło w sercach wszystSkowrońskim";' ·pow. łęc7Yc- . nie i · oburz~ni ·krak.owianie· po- kich, którzy go bliżej znali, praw
wylrwali do końca, nie ucho- 1863 - 1870".
Jak dalece mald wiemy je. kim .. lW bitwie ·pod Dalikow(;!m - słaU. gorliWIe .w tr m gorą~y~ dziwy szacunek i uznanie dla
dząc z pola walki, mimo licznycJl klęsk, . tych, co nie szukali szcze dziś o bohaterach powsta- w dnlU ·~ 10 ,września 1863 roku , czaSIe uczącej SIę młodzlezy swych niezwyklych zalet moral. na znak votępienia 0- nych - a jako polkp i chrześci
tak łatwego schronieni.a za bli- nia styczniowego, jak przez dziw 17 -rot · (kompanii) - piechoty, -2 w~~eciono
szwa.drony·
dragonó)V'
! i · sotnia ~ h?Jęłneg o s!osunku
do sprawy . ,janka śmiało wyrzec mogę, że
ną
skromność,
cechującą
pi'aw·skim kordonem
granicznym,
czerkiesów
napadłana
·
powstań
mepodlęgłosci.
. gdyby Bóg był mi dal te.i wart.
dziwych
patriotów
tego
okresu,
' był dawny oficer austriacki, żyd
Należy stwi~rdzić, IZ w grup- ści moralne.• syna, byłabym naj.JULIAN ROZENBACH. Rozen-- jedynie przez wypadek możemy ców. Po liilltugódzinnej bitwie,
bach zgłosił się do szeregów na- się czegoś dowiedzieć, służyć · mo . w której Lewi. swój · oddział kil- ce 40 - 50 tych, którzy .zamie- szczęśliwszą z kobid".
kakrótnie prowadził -' do ataku, . nili pióro na k()sę ··ub karabi~,
(d. e. ·n.r
rodowych prawie na początku że następujący fakt.
MI; roku 1931, a więc w 68 lat ponieważ dowódca - całości ma- większość stanowi~a młodzież
powstania i natychmiast powieJ. K. URBACH
rzono mu, jako doświadczonemu po heroicznych walkach, opo- jor Skowroński - nie : umiał op a- pochodzenia żydowskiego. Nale
oficerowi, do:wództwo oddziału. wiadano sobie w Częstochowie,
J. Grabiec w "Roku 1863" często iż pod lWieluniem żyje i cierpi
wspomina o Rozenbachu, lecz nędzę jakiś starusze~, uczestnik
o~yłkowo podaje,
że był on z powstania. Przeprowadzono dopochodzenia niemcem. LWyda- chodzenie i okazało się, że we
wnictwo rapperswilskie "Bitwy wsi Krzeszew pod Wieluniem za
i potyczki w 1863 4" podaje mieszkiwał 95-1etni starzec żyd
obszerniejsze opisy tylko czte- HERSZLIK KASZTAN, przY,wód
rech poważniejszycn bitew, sto- ea oddziału jazdy partyzanckiej
czonych w końcu powstania: W roku 1863.
przez oddziały Rozcmbacha.
Na podstawie zenranycn . dok'umentów,
nominacji, odzna18. 12. 1863 r. Rozenb'acn,
czeń i zeznań starych mieszkań- .
wówczas major z nominacji Rzą
du Narodowego, stacza na czele ców tej wsi i okolic stwierdzojazdy powstańczej bitwę pod no, iż przed powstar..iem 26-letni Kasztan był właścicielem folCzarną, w pow. opatowskim, z
warku
Broników, dwóch młv
znacznie większym oddziałem
nów
i
papierni.
Gdy rząd narorosyjskim, którym Jowodził za·
dowy wezwał do walki przeciw
wzięty wróg Polski renegat, zmo
skwiezony polak Bentkowski. Rosji, Kasztan porzucił dom i
Dekretem z dnia 15 ~1:'udnia 1863 wstąpił do oddziału Orłowskie
roku dyktator Traugutt przepro go, a następnie wa'lczył pod dowództwem gen. Taczanowskiego
wadził reorganizacj~ wojsk narodowych. RozsypaLle po kraju w Kaliskim i Maz·owieckim. IW.
partie, oddziały, niezależne i krwawej bitwie pod Parzymie· zbyt często rozpusz~zone, posta- chami, w pobliżu DGiałoszyna w
· nowi ono zgrupować w jednost- dniu 23 kwietnia 1863 r. Herszki taktyczne na wzór wojsk regu lik Kasztan został ' ranny piką
· larnych. Postanowiono .sformo· kozacką w głowę i l'p.kę, jednak
· wać cztery lwrpusy. Zdołano je- w szeregach pozostał i za odwagę w walce w lasach Lututowdynie . zorganizować II korpus skich dostał nominację oficerna czele któregtl stanął gen. Hau
ską. Bierze udział w bitwach
ke - Bosak. Podziem on korpu<; pod Popowem, Dąbrową, zaś
na dwie dywizje sandomierską i pod
Krzeszowicami dowodzi
krakowską. Rozenbach otrzymał
już oddziałem jazdy, liczącym
nominację na pułkownika i do·
288 kawalerzystów.
wodził dywizją
sandomierską·
Po upadku powstania udaje
\V tym okresie na całej puesŁrzeni ziem dawn~; Rzeczypo- się Kasztan na em;grację i po
spolitej, licząc wszy!>tkie nawet latach wrócił do swych stron ro
luźne
oddziały
p::I.rtyzanckie, dzinnych, przebrany w strój cha
liczba ogółem walczących po· syda, w chałacie i czapce ortowstańców nie do::hodzila dJ doksyjnej, aby zniknąć w ma:l.000. Powstanie wygasało. Oko sie. Z tęsknoty za l;emią ojczyto 15.000 partyzan:6w uciekło stą, której poświęcił krew i mawraz z dowódcami zagranicę· jątek, zaryzykował powrót do
Rozenbac:1 trwa i s1acza boje. kraju. Chłop!'ltwo miejscowe,
21 lutego 1864 r . z :,ozkazu do , które z wielką czcią odnosiło
wódcy dywizji
!<rakowsIde i się do żyda - wodza powstań
Zwierzchowskiego - Topora Ro - czego, podczas lat niewoli kryło
zenbach na czele s .vego o-1dzia · starca. Wszystkie papiery polu (pułku) o godz. S wiecz'Jrelll wstańcze przecbowa~ on w garn
w siarczysty mróz w wściekłym ku, zakopauym w Jiolu. Na podtych dokJ.mentów, na
ataku, przebiegają::
przeszło stawie
wiorst~ pod rzęsist.iID ognie 11 skutek zainteresow~D.ia się tym
1. Proces płk. · de la Rocque. W Lyonie odbywał się proces polityczny. b .. prz~w~dcy KrzyŻ!\ Ognist~go płk. de ~
nieprzyjacielskim, zdobyw·{. mia przedziwnie skromnym człowie
Rocque, który obudził w .świeci~ kol'lsalne zainteresowame: .Na zd~ęclU WIdZimy P?woda Pozzo dl Borgo - Castil
Idem,
przyznano
mu
w
Warsza·
sto Opatów. \V m:t!Ście łiwałd
la (na pierwszym planie) 1 obroncę de la Rocqu~'a me~. Ohn uTa (ple~wszy z p~~weJ)' . -- 2..Muzeum c~sarza Au·
gusta zostało otwarte przez Mussoliniego na VIa NazIOnale w RzymIe z okaZJI 2000 rocznIcy urodZin twórcy
nieprzerwana
sze~eiogod,. ;'·'11a wie prawa emeryt,~Jne wstecz,
..
pierwszego impf'rium rzymskil'go
walka. \V boju ty.s . odzn'lczyl przysługujące weteranom posię między innymi
drugi wy7- wstaniJ. stycznioweg0. W roku
w
p .y oficer - żyd, wychowallcI. 1932 był on zapro~zony przez
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W dlllllcł~ najbli;i.szych ttkllżll
$Ię lllikłll:dem ,jRo.ilt"
..'Vsp!lm:vojeuoc" Lloyd George'n
(w tłulllaczenlu Miecz. Kwlalkow
skiego i Aut. Pańskiego). Podajemy z nich lIasU~llll.i:lcy opis decydujl!('ych chwil, poprr:edl!lljqcych wybuch wojny.
uieuio

W soLol~ , 2 sierpnia, wró'ŻLy
nie były pUU1y~lIle. Istniały dokładne wskazówki,
że wojsku
niemieckie gromadzą siQ wzdłuż
grallic l)('lgiJ~ldch. lemcy zażą
dały ud Belgii pozwoleuia na
prżclllu1'l>z pl"z\'z jt' j terytoril1J1l
dla zacltakowania Francji. Belgijscy ministrowie wahali się,
lecz udpowiedź dana przez boha
terskiego króla belgów, jest jedną z najwspanialszych kart w
historii. H.ząd brytyjski, słysząc
te nowiny, skierowuł pod adresem Niemiec ultimatum, ostrzegając, że jeżeli do poludnia 4-go
sierpnia nic nadejdą. z Niemiec
zapewnienia, że neutralność Belgii będzie uważana la nietykalną przed W .. Brytanią pozostanie tylko alternatywa wymuszenia . poszanowania traktatu
silą·

Czy Niemcy zrozumieją, co znaczy wojna z Anglią, wstrzymają
postępy swoich wojsk, zmienią
swą strategię i ewentualnie zgodzą się nawet na rokowania? Jakże wiele zależało od odpowie
dzi na te pytanial
YV ów czas mogliśmy tylko domyślae się tego dziś- już wiemy na pewno. Było między nami :wicIu takich! którzy nie mogli uwierzyć, ateby ludzie odpowiedzialni za losy Niemiec byli
t.ak szaleni, i świadomie Spr9Woko~·e.]i lmperium Brytyjskie z
Jego niewyq:erpanymi rezerwami i jego zawziętym uporem w
osiąganiu celu, skoro już raz zaangażowało się w walce.
,Wśród tych, którzy krytykują interwencję brytYJską, są dwa '
obozy. Jedni twierdlą, że wojnę
wy.wołali swymi inh'ygami, z01.'ganizowali i nal'zudJi finansiśei
we- własnych swoich intel'esach.
\V Niemczech natomiast i wśród
przyjaciół niemieckich w innych krajach, są tacy,_ którzy
przypisują
na-s ze wystąpienie
irytacji, wywołanej pl"Zez szybki wzrost potęgi i dobrobytu
Niemiec i uważają, że polityęy
brytyjscy chciwie czybali na
sposobność,
aby zniszczyć tak
~poźnego rywala.
.Przebieg wypadk6w w ciągu
tych paru dni jest najlepszą odpowiedzią na obydwie wersje.
Byłem ko.nclcrzem skarbu, i dlatego znalem dobrze sfery finausówe przed wojną; widziałem jc
na'zajutrz po wybuchu wojny;
żyłem z nimi w zażyłości przez
długie dn i i rob:łem co mogłem,
aby wzmocnić ich sal1lopoc'J.ude, gdyż wiedv.iałel1-l , jak wif'l. ~
.1. ':tlcży Ott od:t.ysk:H1!a przez nic
pewności siehie; l oświadczam,
że Sfl'f'Y finimSllwe dl'żały z prZ/'rażenia. _. P!('nif\dz" nie posia1iał
~lę ze s lrachu! Szaleństwem albo ignora Jle j~t jest nazywanie lej
\vojny "wojJlą finansistów". C'o
s ię tyczy drugiej teorii, att(kują
cej akcj~ hrytyjską, lo poważne
"sfery
gospodarcze" ehe iQ ly
wszędzie trzymać si~ 1 daleka
od wojny; co do innych. warstw
.....,. odpowiedzią będzie dalszy
ciąg mojej książki. Nie było il
nas gorliwców, którzy modliliby się o nadejście takiej godziny, w której zdołamy powalić
potężnego
spółzawodn ika handlowego.
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ng;elski Dowz;al donio la decJlz;

dzilo nic. Kursowały tylko poświatła były zapa}.one, więc w
o dalszych ruchach wojsk
półIll1l"oku można było sobie wy
niemieckich w strenę granicy
obrażać. że cienie wielkich anbelgijskiej. Nadszedł wieczór. gielskich mężów stanu z przeOdpowiedzi wciąż nie było. szłości Chathama, Pitta, FoWkróLce po dziewiątej zostałem
xa, Castlereagha, Cunnin.ga, PewezwaQ~ do pokoju, gdzie odela:, Pahne'l'Isona, Di'sraeli'ego,
bywały się posiedzenia gabinetu,
Ghtdstone'a - brały udział w
I1a wazllą naradę. Zastałem tam:
konferencji, posiadającej takie
A.squitha, Grey'a i Haldane'a,
znaczenic dla imperium, któremających bardzo powazne miny_
go WZ11.leSleniu poświęcili swe
l\1ac Kcnna przybyr niebawem.
życie. W tym pro tym, pozbaZoshda przejęta depesza niemiec
wionym o.z dób, niemal zaniedba
kiego Ul'z~du zagranicznego do
nym pokojl1 oni rówllież głowilj
niemieckiej ambasady \V Londysię Jlad problemami, pasjonują
nie. Nie była ona szyfrowana.
cymi ówczesne pokolenie. Nigdy jednak nie stali wobec tak
Powiadamiała
ambaJsadora
wstrząsającej
decyzji, jak ta,
niemieckiego, że angielski amktórą hrY'tyj-scy ministrowie mu
basador \V Berlinie zażądał wy, sieli powziąć w owych pierwdania mu pasZpol'tu o godz. 7
szych dlniach sierpnia 1914 r.
po poło i wypowiedział wO.inę. i dostaliśmy kOiptę jej tekstu).
Miała oto zapaść sh'aszliwa
Kopia tej depeszy dostała się w dziną, a z Niemiec nie mtdchodecyz.ta: czy mamy spuścić z luń
moje ręce i posiadam ją do tej
Nie wiedzieliśmy, co ta depecucha wściekłą bestię wojny napory.
sza ma znaczyć. Wyglądała na
tyehD1ł as t, czy czekać na tCI'min
"Czas: 9,5 p. p. Data 4 sierp- próbę ze strony Niemiec uprzenia r. 1914. Nastę,p].ljące pismo dzenia godziny wypowiedzenia naszego ultimatum i spTóbować
wyzyskać dla uratowania pokozostało pTZeję'te przez cenzoxa
wojny w celu dokolIlani'a jakie- ju nawet tak wąlpliwą szansę,
U(rzędu) W(ojskowego). Do: Am g. oś conp bądź pneciw okrętom
jaką stanowiły ostatnie wyznabasadora Niemieckie:;;o. Z... Ber brytyjskim, bądź pneciw brytY.i
czone dwie godziny. Bez wahalin. AmbasadoT' angielski ZaJl"az skim wybrzeżom. Czy przejętą
nia uznaliśmy, że admiralicja
po siódmej wieczorem zażądał depeszę nalezało traktować, japowinna przestrzec flotę i powydania mu paszportu, wvpo- ko rozpoczęcie kroików nieprzystertrnki na wybrzeżu przed mo
wiadając
wojnę". (,po dpis 3Ill0')' jacielskkh, czy też powill1lIliśmy
zIiwym nagłym a'lakiem flotylli
Jagow.
racze.i czekać, aż dowiemy się niemieckiej. Ale czy powinniś
Od ~ir Edwar-d a Gosdiena oficjalne od Niemiec, że nasze my wypowiedzieć wojnę zaraz,
warunki zoo'tały odJ"lzucone, al- czy czekać do pó.nocy? UltimaWCląZ nie było wiadomOIŚci.
bo czekać, aż upłYnie termin tum upływało o pólnocy w Ber(Dowiedzieliśmy się po tym,
że jego depesza, zawiadamiają naszego ultimatum.
linie L - to znaczy o podzinie jeca o przedsięwziętych krokach,
Siedzieliśmy za zielOlIlym sło
denastej według połu61ika Gue
została zatrzymana przez wła
łem w sławnym pokoju, gdzie
enwich. Postanowiliśmy czekać
dze niemieckie. Nigdy teź do w J)il"zeszłC?ści powzięto tyle już do jedenastej. Gzy pTZed tą go nas nie doszła i dopiero po przy historycznych decyz;jj" Był to dziną nadejdzie z Berlina jakaś
jeidzie Goschena do kraju do- pok6j niezbyt dobrze oświetlo wiadomość o zamiarach uszawiedzieliśmy się o jego depeszy
ny i .pamiętam, że nie wszystkie n()w3lllia: przez Niemcy neutrałgłoski

Dzieje karbuWiz,goló\V
Rumunia domagi sie od rzadu sowieckiego zwrotu
wrwiezion,ch do Rosii podczas wOjny
Niedawno rząd rumuński w~no
w Moskwie siarania o odzyskanie słynnego skarbu z Pietroazy,
wywiezionego w roku 1916 w obliczu inwazji niemieckiej wraz z ca·
łym rumuńskim archiwum państwo
wym i skarbcem do Rosji.
wił

Niezwykłe są.

dzieje tego skarou.
W roku 375 hunnowie napadli na
plemię wizygot6w, lttórzy oszańco
wali s~ę w okolicach dzisiejszt'j
Pietroazy i zakopaH skarb plemienia, aby się nie ' dostał do rąk barharzyńskicł1 najeźdźców.

Dopiero po upiywie półtora tysiąca lat, mniej więcej przed stu laty wieśuiacy z Pietroazy znaleźli w
kamieniołomach ten sI(arb, składa
jący się z pierścieni, . łańcuchów,
naszyjników i innych ·ozdób.

Naiwv.i chłQpi wzięli złoto, pOkry"
te grubą warstwą brudu za miedź
i nie przywiązywali wiełkiej wagi
do zl1ah~'lionych przedmiotów. Po·
kazali je albańczykowi Tarba Verussi, który kupował II nich kamienie wapielln~. Albańczyk nie poznai.
się również na 'wartości
zn~lezio
nych przedmiotów_ Zabrał jednal(
jeden pierścień do Bukaresztu,
gdzie się dowiedział, że jest zrobiony z szczerego złota.
Wiad!llllość tę nit rył przed wieś
nial.. ami, proponując im odsprzedanie mu zl1a!~zionych "miedziaBył to dzieI'l, pełen pogłosek i
nych" oZtlób za kilka srebrnycil
doniesień , które wihrowałv 11 iepokojem. :Miiała godzina za ' go- monet, lIa co się chętnie zgodzili. .

Tarba Verussi wiedział o istnieniu prawa, czyniącego pallstwo
właścicielem wszelkch historycz.
nych wyk~pa1isk, Nie znał jednak
wcale istotnej wartości o,ilUi~l;D
nych ozdób. Pragnąc przywłaszczyć
sobie skarb, postanowił obeJ~c prawo w dosć naiwny sposób. O!lbił
toporem , drogie kamienie, które
wziął za ' zwykłe szkiełka i rozbił na
części większe przedmioty. Dzieci
zebrały barwl1c kamyl\i i hawiły się
nimi.
Wieśniacy, którzy znaleźli skarb,
nie mówili o nim nikomu. Obecnie
jednak kamyki, któr~mi b.awiły się
dzieci, zwróciŁy uwagę niektórych
Ilsób i zaczęto przebąkiwać o skarbie. W końcu dowiedziały się o nim
władze,
Albań<;zyka wtrącono do
więziellia,
ale' część przedmiotów
uległa zniszczeniu.
Z dwudziestu
dwóch ozdób ocalało dwanaśce,
mniej lub łVięcej uszkodzonych,
przedstawiającycb

jedl1Jiłk

wielką

wartość,

a bezcennych wprost, jako
okazy . starożytnej ~ztllki. Albai.czyk zdążył niewątllliwie ukryć bra
kujące ' sztuk!, ponieważ po opus~czeniu _~ięzienia stał się nagle zamożnym człowiekiem.

Ocalałe

resztki skarbu wizygoumieszcz!lno w muzeum narodowym w Bukareszcie, gdzie sta·
nowiły wielką atrakcję. Po wielu
zachodach udało się przywrócić im
pierwotne kształty. Drogie kami~
łów

kosztowności,

nie, wyrzucone przez ciemnego alna śmietnik, za!tąpiono
innymI. W roku 1867 skarb wizygotów znalazł się na wystawie p,aryskiej. Później wystawiono go '"
l.ondynie i Wieo:lniu.

bańczyka

J..,os nie przestał jednak przt:lffilosobliwych kosztowności.
~tudent, nazwi3ldem Pantarescu zakradł się do muzeum w Bukare&zcłe i przywłaszczył sobie cenne ozdoby. Ujęto go jednak i odebrano
zdobycz, która doznała w między
('zasie nowych i znacznych uszkodzeń. Musiano znowu zużyć wiele
czasu, pracy i kosztów, aby nadać
ozdobom przypuszczalny, pierwotny wygląd.
dować

"Przygody" skarbu nie skończy
na tej kradzieży. W muzeum
wybuchł pożar, podczas którego
kosztowności wizygockie zostały
znów poważnie uszkodzone. Po niejakimś czasie z'lgroziła skarbowl
wojna światowa. Wywieziono go
więc do Rosji, gdzie znikł bez śla
du.
ły się

Ob'ecllle, gdy mija właśnie sto lat
od chwili jego od.nalezienia, rząd
rumuński zwrócił się do Sowietów
z prośbą o pnyspieszenie poszukiwań, mających na celu zwrót wizygor.kich
kosztowności
krajowi:
gdzie Je ukryto przed półtora tysią ..
cem lat.

ności Belgii?
Gdyby nadeszla ,
to istniała jeszcze słaba uadzie ja, że coś uda się . przedsięwziąć ,
zanim maszl'rujące armie zelr:)
siQ ze sobą.

W miarę zbliżania siG godzi ny jedenastej zapanowywał w
pokoju nastrój h'lęboki i uroC2V
sty.
Nikt nic nie mówił. Byio lo .inl,
by wyczeki wanie 11a s. ' gnał poruszenia dźwigni, któl'a millo110m ludzi
pl'zyniesi c . \'y.'ok
śmicI'ci -przy czym hlniula
jeszcze tylk-o wątła 1llożllwość ,
że w ostatniej chwili nadejdzie
ulaskaw~enie. Nasze oczy hlfldziły z natęzeniem od zegara
do drzwi i ode drzwi znowu do
zegara. Mówiono bardzo malo.
"Bum!"
Gł~bokie
dźwit:ki
,.Big Bena" (Big Ben - s ły nny
zegar na wieży pałacu \Yeslmin
sterskiego w !Londynie) - W)'dzwoniły w nOcy pierwsze udcrzenia naibardziej doniosłej go ·
dziny, jaką prz e ŻYła Brylanin
od czasu, gdy podźwignęła sit;
z otchłani dziejów. W pokoju
zapanowało nap.rężo'l1e milczenie. Każda twarz zakrzepła
nah'le w męczącym natężeniu:
"Wielki zegar walił w nasze u·
szy, jak młot przeznaczenia. Jakiego przeznaczenia? Któż mógł
powiedzieć?
Wyzwaliśmy najwiek.szą potęgę militlll'ną, jaką

świat dotąd wydał. Francja sn-

ma .i.edna była zbyt słaba, by się
z nią mierzyć, a Rosja była źle
zorganizowana, źle zaopatrzonn
skotrum.powa:na. WiedzieliŚillly,
na jakie ciosy będzie wystawiona Anglia. Czy je wY~I,ma' W niczyim sercu nie byłó wahania ani wątpliwoki. Lecz
PTZyznajmy bez wstydu, ze powiew grozy przyśpieszył pul",
każdego 1\ nM.
Czy wiedzieliśmy, że zanin1
po<k6j zostanie odbudowany, Europa będzie musiała pnety6
cztery lata na.jbardziej straszliwe.i rzezi, kalectwa, cierpień,
zniszezenia i dzikośd, jakich
kiedykolwi·ek zaznała ludzkość?
Ze dwadzieścia milion6w walecznej młodzieży będzie zamordowane, a drugie dwa<!zie~t1ł
milionów okaleczone? Ze tylko
jedno imperium ostoi się przed
ciosem? Ze trzy inne cesarstwa
światQlWe rozlecą się raz na zawsze? Ze polowa Europy pog·rą
ży się w głodzie, anall'chii i rewolucji, a podobna ~oźba zawiśnie i nad p01Zostałą częścią
tego nieszczęsnego kontynentu?
Czy Z.relSztą ludzkość wypiła
już swą czarę do końca? K'tóż
może wiedzieć? Ale nawet, gdybyśmy przewidywali to wszystko dnia 4 sierpnia 1914 roku.
to me moglibyśmy byli postąpIć
inacze.i·
W dwadzieścia m.iJnut po "jedenastej wszedł do pOikoju W 'i n
stOIl! Churchill z wiadomoś'ciq,
że do wszystkich okrętów wojennych na wszystkich morzach
zostały .luz wysłane depesze, 1,3
wiadamiajftce je, że wO.ina Z1lstała w",",onie(lziana i ze ma.i~t
zachowywać się w odpowiedni
sposób. Wkrótce po tym roze szliśmy się. Tego dnia nic było
już nie do ~owiedzcnia. Dzidt
nast ępny miał nam
przynieś{:
nowe zadania i nowe troski. \Vychodząc, czułem sie iak czlo
wiek na planecie, nagfe wytr~ '
conei ze swej o'r bit" ręką ial.;.iegaś demona i obłędnie p<:dzar. t ' I
w nieznane
Lloyd George,
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em bomb \V Szanghaju
o Dni
groz)/
cudzoziemców
w

SZANGHAJ, W listopadzie.
Nad Nanking Road w Szanghaju
pojawił się s~molot, cisnął bombę

i

5lem, ujrzałem w końcu zaulka
resztki pO.3zal'panyeh cia!' w I{ału
żach krzepnąc~j lawi.

kryła się grubą warstwą potłuczo

nego szkła, o;lł:lmkami cegieł i
drzewa, sypiącymi się z potrzaskanych murów, strzępami i resztkami
towarów z zrujnowanych sklepów
i straganów. Jęki wijących się z
bólu rannych napełniły powietrze.
Gryzący ciężki dym wierał się w
oczy i palił wargi.
Siwowłt>sy

chińczyk

przycisnął

się

do muru, man~rocząc niezrozumiale i wycią~nął lm niebu ręce,
[lokryte krzepnącą krwią. Silił się,
aby wyrzec jakieś przeklenstwo na
~prawcę zbrodni, ldóry gotował się
moie w tej chwili do obl1ania za ceł
jaki szpital, obóz wojskowy lub
(~zęść chiń3kiej
dzielnicy Szanghaju.
- Ty wstrętny nędzny rozbójlliIw! Ty nędzny psie!
Glos starego chińczyka załamy
"'ał slę, przechudząc w charKot.
Podszedłem do niego. SpoJrzai na
mnie nieprzyto!1lnie, potrząsnął glową i powlókł się dalej przez zmozczoną ulicę.

Jeszcze przed dziesięciu laty nikomu nie przyszłoby przez myśl,
że możliwym
jest bez formalnego
wypowiedzenia wojny bombardowanie otwartego miasta. Przekonaliś
my się jednaI{, że jest inaczej. Ostatnie rzezie w Szanghaju, bezmyśl
ne w swej okropności niszczenie
IUllzkiego życia i mienia w Nanktnie, Peipingu i wielu innych miastach chińskich otworzyły przed
nami ponure głębie ludzkiej duszy.
Nad wielkim miastem Dalekiego
Wschodu, zamieszkałym przez miliony ciemnych azjatów i garść
pyszniących się swą kulturą białych, pękają teraz bomby i granaty, które mogą pewnego dnia napełnić swym stlillszliwym hukiem
stolice Europy. W t-ych piekielnych
chwilach cały ' świat zrozumiał, że
wszystkie narody są jednakowo zagrożone, że stoją wobec straszliwej
zagłady zarówno dumny anglik,
jak mało skłonny do ponurych myśli francuz, zarówno stoik chińsld,
' jak flegmatyczny holender, który
przed kilku jes'zcze tygodniami czuł
się zupełnie bezpieczny w cudzoziemskieJ dzielnicy Szanghaju. .

Z trudem przełknęła napój. Po
czym wyjęła z torebld gar.ść zmię
t~' ch banimotów i dała chłopcu, mó-

miejsca, ' nie myśląc bynajmniej o
Iderunku, w którym jechał wóz.

Dzielni kulisr

wiąc:

pognał

jący

dalej. Rozległ się ogłusza
hlik. W j~rlnej chwili ulica po-

chińskim mieście

Stargane nerw,
Podczas pierwsz~go ataku japoń
skich bombowców na Szanghaj w
jednym z hoteli graIo w pokera kilku amerykanów i młoda liObieta.
potrZiasl{ał
szyby we
Wybuch
"szystkich ,)knach, ale amerykaJJie starali się zachować SPOliÓj. Zy.
li długo wśrDJ chińczyków i znali
ich zasadę, wpajaną od dzieclm
"Panuj nad twym obliczem".
Przez pewien czas i,l,anowało mil·
czenie. Młoda panna wstała nagle
z I{rzesla i 1l0Jeszła do okna. Spojrzała na ulicę, zasłaną odłamkami
szkla i zapalił,l papierosa. Ręka jej
drżahl.
Twarz była śmiertelnic
blada,
- Wal'łoby było nabyć teraz
akcje szld3.nego przem~T słu - rzekła ze śmiechem, podobnym do
spazmów.
Nagle śmiech umilkł i niewiasla
osunęła się nieprzytomna na krze~ło. Obecni pospieszyli z r'Jn10cą i
ocurili ją. Po chwili ,jeden z tnę?:
czyzn uczynił ruch, jakby mu zabraldo powietna, luzylm~ł głośno
i wybiegł z pokoiu. Pozostali westchnęli z ulgą. Widać było , że ten
ruch uchronił ich od 10sII młodej
panny. Jak'lś starsza amerykanka
weszła do pokoju alltomatycznyn.
I{rokiem i usiadła, czyniąc wrażeni~
posągu. Chlopi'!c chiński wszedł za
nią, niosąc filiżankę herbaty.
- Proszę wypić - mówił - to
przyniesiE' pani ulgę. .

caj

Zmień

je na miedziaki l wra.

prędko.

Chłopi~c wrócił

po chwili z drobnymi.
Pani wyszła w milczeniu na ulicę i zaczęła
rozdawać pieniądze
przec hodniom.
- Nie wie.n, dlaezego to liCZY"
ni/am -- opowiadała pó:lnleJ.
Czułam, że muszę coś robić, aby
móc nie myśleć, nie siedzieć bezczynnie w oczekiwaniu czegoś nieznanego i strasznego.

Nieliczni przedt:tawiciele bialej
rasy, żyjący po miastach chińskich,
traktowali. zaW3ze tubylców pogarilliwie, nie ,licząc na ich życzliwosć
w chwili niebezpieczeństwa. Pomimo to, gdy zac~ęły , padać pierwsze
japońskie bomby, zanotowano niejeden onamy czyn poniżanego cbiń
cz~'ka.

W Nankinie przed kilku tygodniami jechała w lderowanym prze.
chińczyka samochodz-ie !aka§ ,am\:.ry,kanka. Nagle zagrodził drogę rik~za. Nie uc'zynił tego , umyślnie.
Właścici.?!lm pO,jazdll obsy,pała biePanika
da.1ią obelgami i uderzyła go szpil.:Gdyhy znow,.1 miały padać bomrt!tą.
l;arówl1o stojący w' p'obliżu
by, na gęsto ' zamieszkałe miasta, to polkjant, jak szofer amerykanki usetki tysięcy Judzi utracił()by zmydaw~1i; .że nie widZi} Jnz)T\ydy, wy5Jy ze strach!l. Nie ze slrachu przed rządzonej ' kulisowi. Gdy jedrial{, jaokropl\ością, kióril $ie jlJ.ź stał~,
, llOńskie s;\IlIQloty 5zer?=yJy , śmiere i
lecz )lI'zed l1ajbliz.sz<!, która , moie zniszczenie w Nanldnie, killisi, ci ,
przyjść.
pariasi Chin, nie porzucili sw~' ch
Po pierwszych ' atal,a~h bombo
bialy.c~ pan:)w, pr'zenosiU, "i b~~
wych na Szailghaj i 'Nanliin osza· pi~czne nliejsca ich ,dobytek i czę
lały Hum , począł cisnać się przez
sto ze 'łzanii, w ouach żegnali icll,
okna i drzwi 00 . prz~rby\vaiących gdy Op!ls~cz<l1i w lll'lisusowych por:ocią~ów, tratu~ąc ' się 'wza iemnie.
cbgac!1 n!e,szc!~;;ny I',ra;l, wy~ta\Vio·
O"arnięci żądzą ucie.czh.i, nie mv
mi na wszystlde straszliwe, .,kutki
I'li z rozurllieć. że ' pociągi ilie ' idą lIierówneJ waltd' z' najeźdźcą;
dalej z powodu żniS'lczellia torów,
uie mO,2:li pozbyć się tkwi?,cego' w
ich pOdświadonicści poięda. ' że waW ~trEifi~, objętej działaniami wo ..
gony muszą iść w jaldmś 'I.hirunku
i to podświadome wspomnienie pę jet11lyrui ceny żywności .,zły w górę? os;'ąga~ąj! ~awrotną wy~okoś~.
dziło nllwpAłprzytomnych ludzi do
,
Sr~adła ,nato,11I.:at do zera prawIc
wnętrza. Wiesziłli się tramwa,i1)V,
autobt!sów, w'cllczyli ' zaciekle o , w~r~oś~ ,ar~ykuł~ ~bytku i wyro-

Bztw'n; ' rachunek .

gażu.

Dziwnym zaiste zajęciem potrafią
rudzie w chwili spokoju, który nastaje po przeminięciu
ataku powietrznego. Byłem tego
świadkiem w nanldńsliiej restauracji. Ziemia llokryta była rumowiski'em. W powietrzu unosiła się leszcze gryząca woń gazów wybuchowych. Przy jednym stole siedziało
w milczeniu czter~ch mężczyzn. Jeden pisał coś ?iIqie.
- To zupełnie prosty racbunek,
moi panowie! - zawołał nagle.........
Istnieje wogóle 450 milionów chiń·
czyków, kt.lrych przeciętny stan
posiadania wynosi 19 dolarów. Ma.
ją przeciwko sobie 65 milionów )a..
j)ończyków, z których każdy posiada przeciętnie 38 dolarów. ~lajątek
chińczyka ma się więc do majątku
~apończylca jak jeden do dwóch. Z
tego stosunku wynika, że 450 milionów chińc'Łyków ~a przeciwko
sobie jedynie 130 milionów japo6c~yków, czyli, że chińczycy są 1'61.
('zwarta razy silniejsi od japończy"
l,ów.
Zamilld i patrzał przed siebie
szklanym wzrokiem, gniotąc w rę
ku papier. Nagle wpadł do sali
człowiek.
Z policzka płynęła mu
krew.
- Japońc2lYcy bombardują mUwersytet - krzyknął. - Z' bib1i~
teki publicznej pozostały jedY'lie
gruzy. Nadlatuje nowa eskadra
bombowców!
Obecni wybiegli, aby znaleźć }a.
kieś bezpieczne ukrycie. Jedynie
gość, który wykOMł przed tym bez
myślne obliczenie, wrócił, odszukał
zmięty papierek i schował go troskliwie do kieszeni.
oddawać się

Dziś

Chiny-jutro ...l

Wieści

Krwawa ulica
ktJry długo jeszcze po
Nybuchu bomby pozostawał mi w
uszach, nie był odgłosem str,aszI~.
wej detonacji, lecz . metalicznym
trzaskiem szkła. Zdawało mi się, że
trzask ten nie skończy się nigdy.
'. Pierwszym odruchem jest w ta-'
I,ich razach ucieczlia. Przyciskając
się do stojących jeszcze murów,
człowiek biegnie przed siebie, spie·
szy hez tchu, :lie troszcząc się o
kierunek. Byle dalcj, dalej od miej·
sca ek:lplo:zji.
O ile wybuch zdarzy się w mleJSC11, gdzie znajdowało się wielu ludzi, wszyscy rzucają się gromadnie
do ucieczki. Tłum przewala się jak '
fala na wszystlde strony. Nie sły
chać nic, opr6cz tupotu nóg i trze- '
szczenia szczątl{ÓW, pokrywających
ziemię. Każdy z uciekających drży
hk osika. Pot kroplisty pokrywa
~zola i spłY\"/J. strugami 'po twarzy.
Glos nie wydobywa się ze ściśnięte,i
krtani. Oczy tępo spoglądają w dal,
przypominającą pierwotny chaos.
Przechodz~le1l1 wasldm zaułkiem.
gd;\' nagle ukazał się samolot i zrzu
cH bombę. Gwałtowny pęd powielrza uderzył we mnie . jak grom
Tnstynktownie zakr:rlem głowę rę
kami ł rzucił>lm się na ziemię. Padając widziałe-n, jak ludzie zakr)'·
wali ~obie OC'l;{, jal.bv chwieli w
ten spo sćb obronić się urzt>d niebezpieczeństw;!lll. Gdy się podnio-

bów z jedwabiu, kości słonioweJ,
zwykle przez turystów. Niektórzy amerykanie skorzystali skwapliwie z tej okazji,
lecz zawiedli się w nadziei wywiezienia nabytych za bezcen skarbów.
Skąpe środki komunikacji nie pozw,alaJy na zabieranie dużego baprzepłacanych

Dźwięk,

1 Zburzony )lOffillik. P ...mnik narodowego bohalera chińskiego z~anego Oicem Republiki 9h,iń'skicj Sup.Ya,lse!la,
zburzony \Y wyniku dllałall wojennych na froncie chińsko - jaI!0ńskim .•-,2, Wybuch sze~cJU bomb Japonsklch
rzu conych lla Szanghaj, _ 3, Chiński fort Wusung pod ,SzanghaJem w mle,'~u, gdzie. 'Va~gpo . pływa do Janłj Tsc _ Kiangll, zdobyły przez japończyków. - 4" Japofiski posterunek, który pod ,sztandarem wscho~zacego slonca
niluuje wybrzcża rzeki w dzielnicy Kian~n"anw SząnghaJ"'

o eksplozja("h i straszUwych ich skutkach obiegają miasto
z szybkością błyskawicy, a po drodze olhrzymieją do fantastycznych
rozmiarów. Ludzie nawpół przytomni ze stra;!hu biegną na oślep.
Tłum rośnie. Ktoś krzyknął, że okoJica południowego dworca iest
be~pieczna, i wszyscy kieruią się '\Ił
tamtą stronę. Nagle rozlegają się
stamtąd ot!głosy wybuchów. Tłum
zawraca i biegnie ku rzece. Panika
nie oszczędza nikogo. Nikomu w
tej oszalałej gromadzie nie przejdzie przez myśl, że wieść o mit]scu
eksplozji mogła być fałszywa.
Z chłodnicy potrzaskanego auta
zwisają strzępy gwiaździstego sztau
daru. Przed dziesięciu laty z.ape,..
Juał na Dalekim Wschodzie bezpieczeństwo na równi z francusklm
lub angielskim. Pod jego ochroną
\ człowiek mógł spokojnie przekro'czyć linię bojową. Był to czas, gdy
Obińczycy nie myśleli jeszcze o zled~oczeniu narodo.vym, a japończy
cy nie głosili hasła:
" zia dla illZjatów", co w istocie
znacZ''y: "Azja dla japończyków".
' Lud;'Łie, pozbawieni dachu nad
głową, błąkają się po chińskich
miastad.h. Zapomnieli, co to jest
spokó,i ~ nadzieja. Kobiety dźwiga
ją l1iem~lęta na plecąch, męż
czyźni to ołki. Wszyscy spogląda
ją z obawĆf na siebie, czy I!ie t!yś
nie biała -{'muga, zapOWiadająca
zniszczenie i śmierć. Dym, unoszą\:
się ze zgliszc,?:, zasłania widok na
południe, skątl idzie groza w postaci bombowych" esliladr, piekielnych
Ilarzędzi ludzk iej chciwośct.

,

JIM MARSHALL
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Pramatka Ewa
często i chętnie wraca
do szczegółów stworzenia Ewy. Oto
('o opowiada o tym zdarzeniu kat~

Mitologi l,

packa legenda.
Jak dhlgo pierwsza para 1udza
żyła w raju bez troski i grzechu,
\Adam pozostawał w ~ielkieJ przyjaźni z Stwórcą. Bóg był osamotnio
l1y podczas chaosu, trwającego mIliony lat j rad gawędził z rozumną
is totą. Adam pozwaLał sobie na polwrną krytykę dzieł Boskich, pragnąc dowiedzieć się, jaltimi pobudkami kierował się Stwórca w poszczególnych chwilach tworzenia, i
podlliw Jego dla Boskiej mądrośc\
rósł w mial ę Jej poznawania.
Pewnego razu zaszło nieporozumienie pomię1zy matżonkiami, zakończone prawdziwą kłótnią. Rozżalony Adam rzekł do Stwórcy:
- Dobry Boże, nie wiem, c~
słusznie stworzyłeś Diewia~tę z me·
go żebra.
- Z czegcn miałem Ją !ltworzyć?
Gdybym ją stworzył z twojeJ gło
wy, źle by ci było z przemądrzałą
kobietą. Gdyby pochodziła z twoich oczu, stałaby się próżną ł pragnęłaby podobać się. Twój język uczyniłby ją gadatliwą i łakomą.
Ucho - ciekawą. Gdyby wyszła L
twojego seroo, byłaby za śmiałą. j
łaknęła wciąż miłości. Gdybym ją
stworzył z twego żołądka - zbrzy(iłaby ci wkrótt~e źarłorzna zona.
Nie mogłem jej stworzyć z twojej
żó łci, bo najmniei przecież życzył
b~' ś sobie posiadać zjadliwą towarzyszkę. Więc nie pozostało nic in·
nego, Jak żebro.
- Pomimo to ~ sKarzył się
Adam - jest przemądrzała, próż
na, ~,adatliwa, Jakoma, zjadliwa ...
Stwórca rozgniewaJ się:
- -Człl)wieku! Z czegóż J!!j;tłem
Ją stworzyć?

Z karku mojego, Boze! Nie
J f'~ daby mi na nim.
Tak glo"i karpacka legenda.
• -

*

Inna śliczna legenda o Ewie krą~y wśród esperantystów.
Ewa była :>:; początku lirunetKą.
i\liała czarne włosy i oczy i ciemną
p ł eć.

Zbrzydła JeJ wkrótce ta ciemna
poczęła prosić Stw6rcę~ aby

liro da i

u cz ~llIjł ją jaśniejszą.

- t yczenie twoje zostanie 8peł
!lione - rzekł Bóg - lecz poiału
:e?z go. Nie wyrzucimy wIęc ciemne,i barwy, lecz zachowamy ją w
garnuszku, abyś mo!!:ła użyć jej,
r,(IV ci przyjdzie ochotla.
Dobry Bó~ zanurzył Ewę w utlenionej wollzie i stała się platynową
*!HE

5
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Szczere zwierzenia berlińsltie; gosI)od»n;
Berlin, w listopadzie.

-

, Jak u nas wygląda życie? Na
polityce nię znam się. Muszę tro
szczyć się o gospodarstwo które
idzie dość sprawnie. Nie jest du
że, bo jest nas tylko dwoje. Ale
sl,Irawa zaknpów wygląda fatalme. Wszyscy sarkają na zmiany, jakie zaszły w procedurze
zaopatrywania się w żywność i
ubranie. Moi sąsiedzi żalą się
wciąż na ceny i trudności naby· '
cia niezbędnych artykułów. Pomimo to spieszą na ulicę, gdy ma
np. przejeżdżać Mussolini i tracą pół dnia na wystanie, byle coś
zobaczyć. Sarkają ntt biedę, ale
z upodobaniem słuchają bicia w
bębny i dźwięków tl'ąb, a po powrocie do domu powtarzają zasłyszane dowcipy.
Przy zakupach nie wiadomo,
czego się trzymać. Potrzebna
mi była bielizna pościelowa,
więc udałam się do sklepu. Pokazano mi sztukę b:vłego materiału. Wyglądał ia~hęcająco, ale
był szorstki,
jak pokrzywa.
S~rzedawcy nie są radzi, gdy
klIent dotyka się towaru.
,
-

Czy to

płótno?

-

zapyta-

Czy tkanina zawiera wetpytam.
- Nie wolno nam na takie py
łania odpowiadać - mówi surowo sprzedawczyni.
!ię?

I ma
dem.

-

no.

IWystawy wyglądają jeszcze
ładn~e. Leżą na nich wzorzyste
tk~nIDY, przypominające angiel-

- Co to za materiał?
Sprzedawcy budlą we muie
litość. Odpowiedzieliby chętnie
lecz nie wiedzą, kogo mają pl'zed
sobą. \" zruszają jedynie ramionami i dają wskazówki, jak nal~ży się obchodzić z tkaniną:
me prać w gm'ącej wodzie, nie
~otować, nic prasować gorącym
żelazkiem, stl'zec od deszczu, bo
powstaną plamy.
Odchodzi mnie ochota nabycia bluzki, której n.e wolno no-

U nas czyni

sić.

,- Ale wygląda ładnie wi sprzedawca.

-

,Wiedziałam już , co myqeć o
tej tkaninie. Chcę kupić palto ,
Pokazują mi trzy Ir.ltunki: weł
niane, podobne du wełnianych
oraz sporządzone z namia~lek
wełny. Biorę do r<,:ki płaszcz z
tkaniny, przypominającej nie

--------------__.. ....I_--......--...
~

Nowa uroda spodobała
Bóg s[Jelnił jej życzenie.
je; się bardzo i chętnie przegk!dała; '
Ewa zapragnęła r6wnieź Od;y1::
się w rajskich strumykach. ..
skać dawną · cic·nn:r płeć. Nie śnii<t'
ła jednak naprzykrzać się Stwórcy,
Upłynęło kilka tygodni. Gdy wili
pewnego razu wieniec z Adamem, obawiając się stracić lego łaskę.
Ewa rzekła z kapryśną miną:
Zaczęła pilnie szukać garnuszl<a
- Stałeś się ostatnio tak mileza- z pigmentem i znalazła go w końcu
cym. Dlaczego nie bierzesz herb~ pod krzakiem jaśminu.
cianych róż do twojego wil'ńca.
Farba wyschła jednak i pozostało
lecz wciąż te czerwone?
zaledwie nieco płynu na dnie. Ewa
Zachmurzony, llkim często teraz pokropiła się nim.
bywał, odrzekł Ad\~m:
Od tego CZ1SU rudowłosi ludzie
- Nudzą mnie he.baciane róże. mają 'ikćrę upstrzo ą piegami.
Wolę gorętsze barwy.
Tak opowhdają esperantyści.
- Uczyń mnie czel woną, dobry
Boże, uczyń mnie rudą!
RODA-RODA.

•
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St

obecnie to sa-

-- \Viemy o tym - odpowiedziano mi spokojnie, Jeżeli jednak zwrócimy. je centrali, nie
pLrzymalllY , go więcej, Obecnie
je si~ wszyslkq. .
"o :

Mój m~l . chciał kupić Il(tWą
maszyuQ do pisanin, ObMz11.$;PlY
',viele 'sklepó,v; ' pragh'ąc " nfi'być
slarszy wyrób z przed dwóch
lub trzech lat. Poszukiwania pozostały bez skutku.
Nowe mllszyny wyglądają wspaniale i
lśnią zdaleka, Sprz;'dawca usiłował przekonać na3,
że nowy
materiał jest daleko lepszy od
używanego da,,,nisj. Gdyśmy go
jednak przyparli do muru - la
cząl wy~adać nam naszą nową
teorię gospodarczą.

-

Nie

żadnego

należy

używać

przedmiotu -

długo
mówił,

Lepiej jest, gdy się prędzej zużywają i powodują zwiększenie
wytwórczości, co z Kolei zmniejsza bezrobocie. Szybki obieg pie
niędzy ożywia gospGdarkę.

Pewnego \:lnia mi.eczarz przy
niósł coś w rodzaju otwierające
go się worka z tektury i rzekł:

Fiihrer powiedział, że taki
musi wisieć w każdej
niemieckiej kuchni" .
Do tego worka należało skła·
dać wszystkie odpadki:
tubki
od pasty, kawałki blachy, sko·
rupy orzechów. Nie::'ttórzy wsypywali fusy z kawy; resztki her
baty. Na worku namalowany
był łeb świński. a pod nim znaJ,
dował się napis:
- Żrę wszystko.
- Co ttla oznaczać ten świń.
ski łeb? - zapytałam.
- Jest to tylko Jymbol - o'd .
rzekł mleczarz.
Istnieją jednak jf;szcze istoty
które nie żrą wszystkiego. Powiedziano. mi niedawno, że psy
nie chcą Jeść dawanej im obec·
nie strawy. Mój sąsiad posiadał
na swoim folwarczku czterd7ieści pięknych kur, z których zdechło dwadzieścia siedem, gdy za
czął je karmić
nowym pokarmem. Zwrócił się L pretensją do
dostawcy.
- Niech pan idz1t' do wet er,
narza - rzekł tet'. ostatniaby stwierdził, że pokarm jest
szkodliwy dla ptactwa.
-

przyrząd

- Tego nie uczynię - odpt.
wiedział mój sąsiad. eterynarz będzie na mnie zły i gotów
mnie oskarżyf o krytykowame

.w

narodowej pa 'zy dla drobiu.
,A więc psy i kury nie jedzą , .•

a my?
AtMn Stub,

KOMPROMIS.

Na Ba.nkstreet w Chicago.

SZ(;\

woła

kasjer!].:
- W kasie brak stu dolarów,
klucz do kasy ma tylko pan i ja.
Kasjer z uśmiechem:
- Wydaje mi się, że byłooy najlepiej, panie szefie, gdyby każdy z
MS włożył do kasy po 50 dolarów
i abyśmy już o tym nie mówili.

.
modę. PrzynajmnieJ wobecnoś

ci swego t0warzysza nie inleresuje sic;: nimi. Rzucając na niego wymowne spojrzenia, stepcze, że "gałgalJlki nie biorą" jej
wcale.
\Vyznanie to brzmi dla jego
Drzwi zaczynają sir. obracać słcnięty przed ciekawymi spojucha
jak najpiękniejsza muzyua rdzo wolno, jakby się waha- rzeniami. Przyćmionc światło
ły . Pan starszy-kelner spojrzał
rozmarza. Tam będzie dobtrze. ka. Cóż bardziej pochlebia męż
ku nim . Już wie, ie wchodzi
Stars.zy-kelner jest zadowolo- czyźnie, jak zapewnienie, ie oktoś, niep e wien jeszcze, czy lony. Okiem znawcy mierzy nie- becność jego degraduje drogą
1,al spouoba mu si.ę i skł{)ni do znacznie przybyłych j wyroku- sereu kobiety modę do rzędu
"gałganków" .
pozostania. Zm·az ukaże si~ no- je:
Starszy kelner podchodzi dy", a twarz.
"- Nie są jeszcze do~wiadeze
n \.azaly się dwie. Młody p~n ni. On zauadto uprzedzający, skretnie, aby nie naruszyć miw lo warz ·~twie młodej również Ona pragnie zachowa~ pozory łcsnej ekstazy ł zabiera dzienniki. Nie położy ich więcej. Mlo
d ~m.'~ . Oglądają si ę badawczo.
niewiniątka. Poznali się niedaw
dzi mają dość zajęcia;
t:w lIżll i c chociaż
ukradkiem i no i chcą się sobic Dodoba~.
1..,1.)'1>1\.0 ś lizga się ich wzrok po
Nie troszcZy się o r-entown9>Ść
Starszy kelner uśmiecha się
.,
' loży w kącie. Będzie stale zaj~
f)l)c c ny~ h w ~~li ~o<ciach. Skla- w du-chu.
I' in.i ą ku soh1;:: głowy potakują
Zna się na ludziach i wie z ta, a goście w niej nie sprawią
co.
góry, ,~aki będzie przebieg tego wiele kłopotu. Zamówienia b~
- - C Z Y zgadzasz się? pyla romansu, bo widział już wiele dą lS;krol11l1le, ale napiwek suty
j ~'(ln o wzr oki em.
podobnych. Aby sic zupełnie i pracy bardz'O mało. Tacy goś
- Ta k - odpowiada w ten przekonać, nie przestaje kłaść cie wymaga.fą jedynie, aby po<H m ~pll~,ó h dru gie.- \Yyg!-.tda
na s toJe dzienniki i czasopisma, !-ostawio11o ich w spokoju. Siedzą ' p'Tzytuleni' do' siebie, styka111 ~:)('!.o illie, 'l\I ikL nas nie hr.- 1rak Lu.if!ce o modac1l.
.
fi l ip ~\c(1z i ł. ~rożeJlly zostać,
ją się głowami , szepczą: wciąż i
Napróżno ~iQ trudzi. Co ohP .lIl s tarszy-kelner ułatv,- ia chodzą młodego człowieka wy- sciskają się za ręce. Gdy są ab tl l'C'yż,· '.
padki? Co obeho.dzi go ca1v soluLnie pewni, że nikt na nich
nie patrzy całują się dyskret,nie,
(,to mił~'
śv;i:~l? Ni e rzuca naweL obem
tam w l~[l ,' i l',
pa pi~mn. J cr:o lowarzY~71 ' a na- Star 'zv 1· elner ułatwia im roz,y Yk azl1 i<' l't ką. Parka zga- ~ hdui,: go, 1 ~ i(' jest wC;lle cieka- kO f. zne chwile.
Parka zjawi:;. się prawie colza sir.. K~!d k je~ L zaciszny, Ta- wa nowości, z(1lecanych przez

laBochane Daru wBawiarni

się

Mleko jest pódobno , rówmez
nie ł?ardzo zdrowym .' napojem.
Wieczorem lepiej jest nie uzywać chleba, lecz z3~tępować go
kartoflami. Chleb stał się istotnie niezdrowy. Jeżeli ktoś chce
koniecznie go jeść , powinien używać czerstwego. Świeży chleb
powoduje zaburzenia żołądko·
we i bóle.
oświad
- Masło cuchnie czyłam w sklepie.

Owszem, niemieckie płót

blondynką.

wzglę

nlO.

mó.

od 30 gr. paczka.

pod tym

Z tego powodu prz€chowuje
się krajowe jajo. w chłodniach i
wypuszcza na rynki, gdy są' już
dość 'stal'e. Dzięki jajom roz'szerzyłam swoje , wiadomości z geografii. Nie wiedziałam przed
tyin dokładnie, gdzie znajduje
się Chile. Od czasu jednak, gdy
przybywają
stamtąu zakonserwowane jaja, zaczęłam interesować się tym krajem.
Wiemy
również
obecnie, gdzie kury
znoszą wi~ksze jaja. Dzieje się
to w Finlandii, na Węgrzech, w
Turcji i Chinach. Jedliśmy już
bowiem jaja, pochodzące z tych
wszysUdch krajów. Chińczycy
zakopują jaja do ziemi na kilka
miesięcy, co ma wpływać doda f
nio na ich smak.

sIne kretony i francuskie batvsty, Chcę nabyć bluzkę. Dot~
kam tkaniny i zadaję znowu kło
potliw.e pytanie:

czesaną sierść wielbłąda.

słuszność

Jadamy jedY!1ie Jaja zakonserwowane.
Swieże
bowiem
szkodzą zdrowiu ...

łam.

LEO PERRY

J,

•

dziennie nie razem, jak to n. czynili po raz pierwszy: PJl'zerwa jednak pomiędzy zjawieniem się jego i jej .lest śmiesz
nie kJ:ótka.
St:wszy kelner myśli, że to
je~t wielka, za wielka miłośćl
Szkoda mu zakochanych. Są
istotnie miłymi niewyrmagalnymi gośćmi. Wie jednak z doświadczenia, że takie gorące uczucie przerywa jakaś pi"zykra
niespodzianka. Pobiorą się lub
znudzą się sobie wzajemnie.
Starszy kelner wzdycha.W jednym i druf,'im przypadku
będą unikać tego loltalu.
Ale
pTzykre zakończenie nie 'jest
jeszcze ' zupełnie bliskie.
Pewnego dnia on czekal qość
długo na przybycie umiłowanej,
Spóźniła się i tłumaczyła, z iakiego powodu. Ale na jego czole pojawiła się zmarrszcika, Nie
podobało mu się to spóźnienie
po wz,ględnie krótkiej znajomoś
ci: Spodziewnł się, że ' szczę;.~cie
w kąciku będzie trwalsze. Starszy kelner nie dziwi się, ~e nastQpnego dnia spóźnił się mło
dzieniec. Ona dąsała się. Nie
uśmiechneła sic ani razu. Rzucała gniewne s·po,jlrzenia. Głos
nabrał syczących dźwięków.

Nie ,~st to jednak objaw niebezpieczny. Unosi ją jedynie
temperament. To maIn chmwrka, która wkrókt: zniknie, ustępując miejls ca blą.skowi słoń
ca.
Starszy kelner wie, że sytuacja stanie się g.roźną dopiero
w chwili, gdy 001 zacznie się nie
cier:pliwić i wołać () dzienniki,
a ona zagłębi się w przegląda
niu żurnali mód. Chwila ta jest
nieuniknio1la. Nastąpi niewątpli
wie.
Na8tą.pila istotnie.
Nie było
już ani uścisków rl'l!'k., ani gruchotania. Odsunęli się od siebie.
Nie mają sobie ni.c więceJ do
powiedzenia. \Vięc czytają. Czasem któreś stara się ukryć ziew
nięcie.

Starszy kelner podch{)dzi:
- Państwo chcą płacić?
A po chwili:
- Do widzenia pal1stwu.
Nie spodziewa >s iG jednak ujrzeć ieh tu więcej .. Zaciszną loż r.
w kącie zajmie w1;;rótce inna
para. Kącik pozosLanie. 'P ary bG
clą się jedynie zmi eniać. Ziemia
siG kręci i ohracajq, drzwi wej<ciowe. Życie to ruch. Starszy
kelner wie o tym i godzi siG z
rzeczywistością·

UBIEGLY

I L · U S T R A ,e..J I

I

I

, 1. ~Iieszk:llicy Mongolii. U góry: typy ;,Czarny piątek" w N.Jwym Jorku.
mongolskich żoltrierzy. U dołu: hodo- V,r ciągu jednego tylk'l dnia 19 paź
' wla bydła je~t głównym źródłem u- d~iernika obrót akcjami na giełdzie
' trzymania mongolów. Z prawej: ksią nowojorskiej przyniósł rekord w pożę Kang Teh wódz powstania mongol- staci 7 milionów sztuk papierów warskiego. _. 2. Ambasador Rzplill.'j w to&ciowych. Na zdjęciu widzimy urzęd
Paryżu, Łukasiewicz Jla stanowisku I' ników p. ochłoniętych ciciką pracą w
myśliwskim. podczas polowania wy- naj gorętszych momentach. 4. Kon,danego przez Prezydenta Republik: kurs na uczesanie dzieci odbył się
Francuskiej w Ramb ,l uillet. 3. na Wystawie Swiatowe! w Paryżu.

Na zdjęciu ' grono - "laureatów" tego'
konkursu z .pięknymi- . fryżur8J1li, ·wykonanymi. pr.zez , mjstrzów. ,- 5. Wlęlka międzynarodowa wystawa w Sta·
nach Zjednoczonych ' w r ' 1939'w San
F.rancisco jest -jiIż cid 'dawnaprzygotowywana. Oto jedc;n ,ze szkiców, któ
ry daje pojęcie o jej (-gromie. .- 6.
MussoUni przemawia . w dniu 15·lecia
uroczystości marszu ' na RZym. Na

,

pierwszym planie . widoczna ilelrgacja le w Newton - WiIlow (!~rabstwo Lan ·
hillerowcó:w z Niemiec. 7. Nowy castiire). Na tym samolociI.' młodzież
dworżec na lotnisku w Le Bourget. szkolna przejdzie kurs pilotażu U góry: nowy gmach. U dolu: hala 10. Gijon . w gruzach. Tait wygląd .. zni·
dla podróżnych. ~ 8. Klól, Borys bul- szczone przedmieście nieszczęśliwego
gorski w towarzystwie kr.ó lowej Joan- miasta hiszpańskiego. 11. Anglia
ny bawi obecn;e w Londynie. _jSię zuroi. Dzień i noc pracują nowo~
9. Kompletnie wyposażony samolot wybudowane zakłady lelnicze w Cowojskowy został przez angielskie mi
venlry.
nisterstwo lotnictwa po:larowanv szko

wug
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NiezwJlkla kariera
~zl~oły dranntyc::l1ej, a "odkryte1."
zostn,h1, 1)1'lez :Maxa Reinhardta,
kt óry zaangażował ją na tournee
jego ze;;polu ID Stanaeh ZjodncczoHyc'll . •\tiss ~~hllllE\r dzif:h ~wcj ul'oclzi() .zys!mta poparcie jednego f.
banIderów nowojorskieb, który finansował toum~e ReillbardtCJ. Potrafił::t ona wykol'~y"Ud~ kOllrkSJf:
11:Jllki"l'a dla swoich ('''I <i w i IJl'~('r.
Jliego właśnio poznała ]{('illhan1ta,
\V sztuce, w której kreownl:. glL.\\·uą rolQ, wy.,tąpiła -'N orYi!'ilwhlynl
ko~tiulllie, składającym si<: wvhlcz,
nie z Jlugieh powłóczy:;tych szali
tiulowych, co wywołało niezadowo
lenie i pt'0tei3ty kleru. Gdy nAP tęp .
n!f\ t.':\. sama sztuka, w której grała
Diana Manners. miała być wystawiona w AlJg'lii, królewski c(mzor
lOl'd Cromar, chcąc uszanowa0 purytańskie uczucia angiel!:'kiflj pu-

7 Filadelfii.
J cj pi'3 l',,,,sze J1)ałZel~
litwo z (l\"n' ,Vstą Hpotswoodclll nic
!J,d o \\ !W~I '.\ tlzi·' 'l;lj 'zcllę" liw:,;zr , ale
1rli:1łO tf~ z~dct(~.
7.e 'athkcJ1 zan!ipszknla, w \Y ~t'3q ngto~lie, gilzie
fl5Biłlf*8

Mozarta

'vV Los Angelos zmarł prze~
lat 80 Ed Mozart, poto-

mek rodziny słynnego kompozy
toru.
Jego dzhldek wywędrował W
kGJlcU 18 stulecia do Ameryki i
byl w bezpośredniej linii ,spokrewniony z wi elkim muzykiem.
Marzeniem Ed Mozarta był wyjazd do Salzburga. Na kilka dni
przed wybuchem wOjny świato
wej zakupił on kart~ okrętową,
ale wybuch wojny upiemożliwił
mn przyjazd do Europy.
Mozart przez pewien ozas zamierzał poświęcić się
karierze
muzycznej, gdyż posiadał zdolno
śc i w grze na harmonium.

LADY DIANA
stala eię później przeszkodą. w wjelkic,j lmrierze swego mąża, ]dóremll
kcnscrwatyśei nic mogli wybaczyć,
że się ożenił z a.ktorką. Ale z biegiem czasu wszelkie przeszkody zostały przezwycit=:żone dzi~ki 080bibtemu czarowi, jaki dokoła siebie
lady Diana rO ·ltaczał.:L, Dułr Coper
został ministrem wojny i dzięki
Ewym wybitnym. wolnościom or!!anizacyjnyru lansowany był nawet
na, przYl!!złego premicia. Aż. <lopięro,
gdy wyszła na jaw przyjaźń jego
zony z panią Simpson, znowu na·
stJlpił zrni~rzoh jego powodzenia,
tak, że w gabinecie Chamberlaina

t.rzyjaciólek.. ksi~iny Wi!ldsoru jest
(wedle paDi~uilkiogo lIazwiska)
DIANA MANNERS.

kin w Ameryce

żywszy

"Piękna

z pośrćd ' tych

EW

lotomkl

Posiadał 40

mini3terstwa spraw w€'aby nczestniezył 'IV
próbie generalnej i usuną1 wszYStko coby mogło razić konserwatywJJych Ilng;lików, Owym WY7:naczo·
nym urz~dn\h:iem był mister Coper,
późniejszy mimster wojny. :Mi.. ter
Co per tak skrnp~llatnje pojął swoje
zadani~,
że w 14 dni później poprowadził miss Manncrs dl) ołtarza.

Windsoru nie odbywaswoich ostatnich podróży samot·
nic, względnie tylko w otoczeniu
sekretarza księcia, - towarzyazą.
il(1 jeszcz9 d:ilsi zaufani przyjaciele,
którzy wchodzą. w skład ich stalegu
otoczenia, Br,rdzo ,ciekawą i zna·
mienną, jest karier:t kilku najbliż
"zych przyjaciółek ex pani Simpson,
ohecnej małżonki księcia Windsoru.
Kariera tych kobiet nie odbiega daleIw od dziojów wspaniałej ka.riery
Wallis Simpson Kobiety te, pochodzące przew::tżcie 'l rodzin noogich,
dzil~ki
swej urol·~je i nie zwykłej
:tmbieji potrafiły wznieść się na
w,vżyny , życia i ZlIalJ~źć arogę do
~el'c wybitny<:h fiuan>listów i polityków.

't++aww:

riWWWM

Smierć

wnęt.rznyeh,

Księstwo

ołocz'en;a

z

PANr\A CATHLEEN \VOLFF

nikowi

j~~

Y

Z

lIie otrzymalon już t eki mjlli~terial
nej, a pi:t.;;tuje tylko godność pier',"szego lorcl.l .ldmil'alirji.
Najszybei0j z nCo~"óJ przyjaciółek
1,~1~Żlly Wiiltl -o l' l zrouita kal'iqrę

bliczności, polecił młodemu urzęd

NIEOFICJALNY "DWÓR".

NajlJiękuio.i~l.q

•

•

Gdy wyl1awnittl\'u Henn·ta uja.y..
.lily lizczl'góly tl'Wając6go od dluż
~ZE;gO czasu )'Qlllansu ksircia Wind. t.orll, naonczas jesz(:zc k~< la Wici·
kil'jPol'ytunii, i gdy wYP].vJl~lo Da
~wiatlo dziplllll' llazwi:::ko jego wy.
bl'anki, j1Ulli S;lllp:óon - raz po raz
zn\~z~ly j;ię toż pojawiać na łamach
IJl'll~,V ~\\illtow(lj 11'~zwiHka Mób, za.
lJI'zyj;J~~li()IlY('h 1. koiJil't'l, <1la kUJl'!.j kl'61 7•.\'zeld /Si(: trollu. Obetuie,
gdy ]J!..l'yt.etio zwi!lzlłnc z :tbLlyka('jl) si(~ flkOllczyly, gdy l1\in~ly ochlt
~ll1bu k;;i(~ciH Willdcol'1l 7. ]1:1n1[1
8illl11IiOJl, ],;ru!!ikurzc prasy alllorykUllskiej z:lcz~li dociekać, kiru są
ludzil" którzy dopomogli zakocha..
neJ parze w czasie piętrz!'!,oych się
l,J'zrciw ich . UąlŻPllstwu trudności,
z jakiej sfe(y wywo,lzą się szczególnie przyjl1ci md pani SiI).1pson,
ktćrc jak flię obecnie okazuje ~la nowią częściowo jej

1

.Si&SC&

Karierę swą rQzpoczął kżdżąc

po jarmarkach. Po pewnYm cza
sie kupił on kilka namiotów, w
których odbywały
się na jarnUlrkach wy, tępy muzyczne jego trupy. Ed Mozart był ' również pionierem filmu i jedJ1ym
z pi<;rwszyc właścicieli kin 'Y!
Ameryce. Przed wojną należało
do uiego 40 kiu, objĘtych wspólną nazwą "koncern kinowy 'Mo
zurta".
'
Przed kilkunastu laty Mozart
wycofał się z interesu i tył w zaciszu swe.i pięknej posiadłości .

"ani Simpson

(hięld sIVej
urodzie oieE'zyła się
wielkim powod7-eniem i wkrótce pozn:1Ja tam hn'łbiego Erwina von
Schonborn, ktćry ~akochał się w
nirj i wluótc,) siQ z :li:} ożenił. Po
Slubie wyjechał z pi~kną amerykanIq do Europy i zamieszkał w swoich dobmch koło :Munkccza. Szcz~
ŚQic l\Iałżf'u3kie trwało
ud roku
1n1l do 1035. Po tym lla!:!;le pojawHa si~ w pra 'ie wiJ.domo~ć, że
KITTY SCHtlNBORN,
rani ex Spotswood, z domu Wolff,
l't'zwioclla siQ w Paryżu, a wkrótce
po tym wyszła na za mąż za baro·
na Rotschilda, którego zamek w
Enzesfeld st.ał się w roku 193G pUl'
litanią. dla. ki3ięcia Win·150l'U tli';' pll
jl'gO abdykacji.
, WS'f,yscy pallll~tają t,nż dobnc
ckres pobytu księcia, Windsoru n::t
zamku _w Enzesfeld, r,kąd r-crozumiewał ;; i ę tel,:;foniowic i przez ::.pe·
c{alnvch kurierów z ("\rczesna s,,"ej1l narzeczQną panią Simpson: b'a
wi~cą we Francji
Dalsza
przyjacidka
ks1Qżn e.J
'Windsont panna
ELSIE DE WOLF~
lY.łodośó swoją spędziła w N o\\'yni
Jorku. VV 13-tym roku życia, jako
zllolna dekoratorka wn~trz, znAJa.
zła posadę VI jednym z tamtejszych
r,r:zedsiębioratw. Traf chciał, że ral!ea poselstwa
angielskiego lord.
Mendl polecił tej samej firmie 'llzq(h.enie wnętrzn. jego - luk:-uE'owej
willi. Przedsiębiorstwo wysłało no.
llIit>jsce swoją najzdolniejszą deko,
ra torkę, mIss Elsie de W olfe. Istot·
11ic willa byla pięklk't, a urządz l nio
wnętrza było dopełnieniem wl'ipal.inłęJ ' oałości. Brakowało tylko ~
rani domu. Ponieważ miss de Wolfe s1J,dziła, że w saro raz nadawała
I y się rut tło <lo tej dekoracji, rodl:'.b swemu zleceniodawcy ręk~" .
na calo życie. W chwili obecnej
IOł'd Mend! jest attache prasowym
ambasa'd y angielskiej w Paryżu. W
domu jego ·pańbtwo Windsorowio

r

znaleźli jnż kilkakrotnie, jak i os'
serdeczną gościną. Na wspaniałych przyjęciach wydanych prw'.
czarują\!q, żonę 10lda r,l)CC-!!~ byli
także .przyjaciele księcia. Winds(ll'lJ,

tatnio,

Hie muiej jednak zaproszono kill,a
dalszych przyjaciółek ex pani Simp
Ł'on. 'rąk np. znalazła. się \I' tYlIJ
gronie
PANI ETHEL PHELPSON,
córka miksera barowego
z Kalifornii, dzi~ lady Cunard, ion~
l : :ljwi~ko:>;ego angielskiego ]JJ'zeu~j<:ldol'ey okrętowego Hermana Ro.
g0l'Sa, która po dwukrotnym rozwo·
dzie poślubiła multimilio;era p. Gunarda i zamies7kała w luksusowej
wilIJ na Riwierze. Nazwi ko pani
Hogers wielokrotnie przewijal,) si'_;
l rzez lamy prasy, ponieważ u niej
rrzede wszystkim zamieszkala Wal,
lis Simpson tuż po opuszczeniu
Londynu. Ponadto obecna byla na
bankiL'cie
PANI BSDAUX,
która gościła ksią~ęcą parę na zam·
ku Cantle. Pani Bedallx, przystojna
brunetka z Nowego Jorlm. rozwio·
\Ua się z pierwszym męż6m, a.
wluótce po tym wyszła za mą.ż za
mlodpgo francuza·, Który lJrzybył
(lO Ame,ryki, aby tam przekonać lu·
ll1inarzy wielkleg0 przemysłu o kolliecz'Il )5ci zastosowania jego specjnlnoj metody racjonalizacji han.
din. Dzięki koneksjom, datującym
"ię
jC:3~cze z okresu pierwszego
rnałzeń3twa,
pani Bedaux umożli.
wiła· nlludelllu francuzowi uzyskanie audiencji u najwybitniejszych
ma~natćw finansowych Amerylo,
cugrywajqcyc.:!J decydują.cą rolę w
życiu gospodarczym. I powiodło mu
8iQ.

Qto pokr6tco histom pn;edsię·
1,iol'eLych i ambitnych przyjaeiółek
pani Silltpl:iUll, które pop"ez najWyŻS20 przeszkody dopią.Ćo potrafiły
l1lljwyższy<lh zaszczytów i znalaily.
~ię w gronie .,wyższych dzieskeitt
tysIęcy" ...

..•............•..........••.....•..••..._............._..__....

Zawsze marz8!~iem jej było zostac
wielk~

I,lktoiką,

ucz~sz(lzała
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~ i}IIJ"'" W,jśtie z III. Pi,sudlkie1e.

mody męskiej
KOSZULĘ - :tAAWATY
"AS", Piotrkowska 67

~

najlepiej obecnie dostarcza

HUfi TOVI

wyl'ucz n'ą

~

pore~:ms;zon

DO PAflsKIE60 AUTA

PIOTRKOWSKA 115. TEL. 134-42.
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cenach

..

KRAWIECKI.

._------~ _-~
• KWIATY
POLECA

t
•t. "MARYSIN
" łódź·
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",Ni z lego, ni z owego
była

,

Polska na...
dmego!1I

§YÓ~

(DokoDczcllic)
sciowych w \Varszawic pout' j1ll11jC decyzję n-a.tychmiastowe!IO wyjazdu do Lublina w celu
~lworzellia tymczasowego rządu
ludowego, który pol;::erować ma
uwolnieniem całego łsaju od na
.lczdników. Lublin wybrano dla
lego, iż już uprzcdJlio Rydz Śmigły przy
pomocy peowiaków i legionislów prawie bez
większego oporu uWulnił to mia
sto od austriaków i zupełnie
słusznie uważano, źe pierwszy
J'Zeczywiście
suwerrnny l'Ząd
powstać może jedynie na wolnej
ziemi.
~ dniu 6 listopada Daszyński
na wezwanie Rydzli _ Śmigłego
udaJc się do Lublina i dnia naslQpnego, 7 listopada o godz. 10
,yieczór
zebrani
przywódcy
<;trol1nictw niepodle~łoś-ciowych
lIstalają skład Tymczasowego
Rządu Ludowego RelJllbliki Polski .. j z Ignacym Da;,zYllskim jak o premierem i mi:Jistrem spraw
lagranicznych,
Stanisławem
. . S I rem. spraw
Thuguttem - 1111111
,vewnętrznych i pułkownikiem
Edwardcm Rydzem _ Śmigłym
komendantem
wszystkich
wojsk polskich w zastępstwie .
Józefa Piłsudskiego.
:!\astępnego dnia rozplakato\\'~Inv został manifest rządu lud(,wcgo, który swą wzniosłą treś
cją tak przypomina nam dawne
odezwy powstańcze, tak przypomina mauifest rządu narodowego. z dnia 22 stycznia 1863 r. Inne tylko czasy, inna 3ytuacja pol'ttyczna, o wiele korzystniejsza.
"Nad skrwawioną '. umęczoną
ludzkością wschodzI zorza poko
.iu i wolności... I nie zaświta lepsza dola nad narodem polskim,
jeżeli rdzeń i
olbrzymia jego
większość lud rJracujący nie ujmie w swoje l'~ce budowy
podwalin naszego życia spolecz
nego i państwowego •.. do chwili zwołania sejmu ustawodawcze
go władzę całkowicie i niepodzielnie obejmujemy, ślubując
sprawować ją spraw:edliwie lm
dobru i pożytkowi iudu i pań~ l wa polskiego, nie cofając się
iccIn{\k przed surową i bez, \nględną karą wolJP.c tych, któr 1,:: ni-;: zechcą uznać w Polsce
wldzy Dcmokracji Polskiej".
W manifcście rqi ludowy u,łala, jż 1Iowopow31<'tła Polsl;:a
\\';1111<1 być .. po ws>:}'stkie czasy

•

wołwórca
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Bolesław Leśmian--ojciec współczesnej
Dziclenie historii litcratUl'v
na 'ciśle, datami odgraniczon~
cpoki jest jedyni c mechanicznym ułatwienicm - zesumowa
l1irl11 i uwidocznieniem gł~b
sz}'ch, cstetycznych i ideologicz
:l:,-'ch pruwd o pewnym pokolen;ll literackim. Stwierdzając, że
J3'J;eslaw ILE'Śmian należał do t.
zw. drugieg:- pokolenia młodej
FoIski (pierwsze k01lCZV się
\1;raz z śmielcią 'VyspiaDsldcg()
w roku 1907), że był swego pokolenia najwybitniejszym, jeśli
\l~W('t nie .iedvnym
wv 11it11ym
przedstawicielem, że był dalej
oj-cem duchowym współczesnej
poezji polskiej, stwierdzając to
wszystko pami<:,tać trzeba, że są
to jedynie skróty, slogany poza '
którymi kryją się rozwiązania
nad istotą leśmianowej poezji.
Cóż różniło ją bowiem od poez.ii Staffów, Tetmajerów, Kasprowiczów - co czyn iło ją słupem granicznym na literackiej
drodze wiodącej ku nr.szym cza
som? Różnice te są poważne j.
sięgają ku samym podstawom
formy poetyckiej - stosunkowi
do instrumentu poezji - mo·
wy. Aż do ILeśmiana instrumen
tem poetyckiego czynu była
mowa i rym. Ku najbardziej
czystej i szlachetnej mowie,
ku najpiękni.ejszym i najbardziej wyszukanym rymom dą
żył poeta. I dopiero nasze ezasy znużone już bezpłodno.ścią
dalszych w tym kierunku dą
zen, szukać poczęły w samym
słowie : źródła poetyckich dokonań. Stąd przekształcenia ży

wych organizmów ~łownych,
przekształcanie ich, okrawanie,
posługiwanie się
już nie slowem, ale nieraz samą aluzją do
pewnych utartych słów. Aż 'de;

Tyś pociosał stoiloły

w cztery
dni bez mała,
Ale kto ia stodolił, by - czem
.Jcst - wiedziała?
StDclolila ją pewno ta Majka sto
dolna,
no polowy przydrożna, do
polowy ' - o polna.
7c stu światów na przedświat
wys,zła sama jedna
T oaLrzyla w to zboże, co szumi
ode dna.
("Stodoła")

Daleko tu jeszcze oczywiście
(10 tych orgii słowotwórczych
późlliej1szych
poetów,
słowo
jest tu
zmieniane nieśmiało,
przez dodawanie nowyćh czło
nów i przez 'używanie w n.owych fonmi.ch i związkach. Ale
pierwsze kroki są już 'poczynio-'
ne i . na warsztacie .pracy· poetyc1dej przybył już 1Iowy .elemeIi.t - słowo: Oto są w sensie historycznym - jutrzejsze'
:lspe·k tv twórczości Leśmiana:
Nie spodziewał się chyba 'pocta,
że doprowadzą one do prób eliminowania słów - tych urnow- .
nych od dawien dawna, znanych słów - na rzecz - wspo
mnijmy choćby dadaistówhelkotu dziecka. Przed kilku
laty to zyla się ciekaw.a dysku
sja (Tuwim , Ingarden) na j - mat tej poezji, bezsensownej jako zbiór dźwięków i okrawków
słownych, ale mimo to będącej
czasem prawdziwą poezją. Zró-

Doezji Dolskiej

deł jej szukano w sło..wotwórstwie dzieci i ludzi prostych.
Oto jak daleko zaprowadziła
droga, w, której zakątków, jednym z drogowskazów, była
poezja Bolesława Leśmiana.
Ale tylko w sensie formalnym
t. zn. ,w sensie techr,icznego nowatorstwa. był L~śmjan ojcem
nowych . c~asów. :rleologicznie,
treściowo był epig:mem młodo
polszczyzny. !?iękn J·. choć nieraz dość zaw;1y symholizm jego
wierszy, ich metafil)'czne podło
że i met1ifizyc~ne t.~sknoty były
dziedzictwem przez Leśmiana
pomnożonym o wi~i.kie zdobycze poetyckiego wyrazu. Jedn~
tedy rękę , podając I.astępcóm i
kontynuatorom.' urugą 'kurczowo śdsk9.jąc JłoI1 '. poprzedników'- był Leśniian . cennym i
koniecznym ogniwem' ,;" łaIicu
cha poeLyckich przeniian.·
Dorobek poptycki . Leśmiana
był · niew·ielki. · Debiutuje w roIm
1912, n3stęplly tom przypada
na rok 1920, a ostatn'i nu rok
ubiegł)'. Stąd tet z~lj)e\vne dość
l1iez'wykłe dzi'e je jego literackiej
sławy. ' Na przestrzeni
sżeregu
lat pó\ovojeimyćh ' najzupetniej
zapomnia'ny, zośbje "dopiero
przed kilim laty o::U,ryty dla' ogółu przez szereg ar·tykułów w
prasie literackiej, ortykułów po
raz' pierwszy wyraźnie wskazujących na poważny udział poety
w .t worzepiu podstaw,' nowej po-

ślad
artykułami nas~p'pują

wojennej poezji. W

za tydalsze
objawy, nietyle moź.e renesansu
poezji leśmianowej - bo była
ona w naszych czas..ach jedynie
szacownym echem dawno już
przezwyciężonej epoki ile ra·
czej ustalenia ostatecznego jej
znaczenia tak doniosłego w hi.
storii literatury. Leśmian poczy
na znów pisać i drukować; w cią
gu kilku lat publikuje kiH{aset
utworów w prasie codziennej
i literackiej, zostaJe wybrany do
Akademii, staje się po wielolet·
niej przerwie żywym organizmem -literackim. ;W: ubiegłym
roku ukazuje się 110Wy - po
szesnastoletniej przerwie - trze
ci tom jego wierszy "Napój cier
nisty". A następne utwory opra
cowuje już do druk~.
Tę drugą jego miodość prze·
rywa nagła śmierć. Nie był Leś·
miali. orłem w poel.ji polsldej,
nie był twórcą nowych epnk.
lub najwyższym szczytem :rr;inio
nych. Był jednak żywym p'Jmostem między dwoma epokami.
Dla je::inej - minionej, trw6rczość jego była ostatnim promie
niem zachodu spokojnego i
harwnego na swój sp~s6b, dla
d,rugiej - nadchodn)cej - zapowiedzią nowych form i no·
wych zdobyczy. A tr.ka zasługa,
jest w tworzeniu zasługą nieła
da.

mi

L. L.

Wflekirg(zne
sztucznej
· ".od~ie morskiej
:"caorze:
i , rgbu-Iudoźel'cg

, Rzeczą godną widzę~ia na' wy " Z ' tego 'powodu wodę wyŁwa dach Amazonki i jej donooza.
nieznanych dotąd zniekształceI'i stawie paryskiej jest akw.ariulu· rza ' się.. sztucznIe w laborato- Zęby ich są ostre jak piła. Pi·
- chciałoby się rzec olialeczeń w nowQlWzniesionVill ' 'na mi~j- riu:nr; zn'a'jdujlllcym się również ranhy żywią się mięsem. Napa·
p'rzeinaczań, p,r awie mu- scu · staTe'go
Ti"oca9-ero, ' pod- w' gniachu ' TrOcadero.'W· tej dają ' gromadnie na ludzi i zwie·
zycznej śpiewności. , Leśmian względem ' urzą.dzenia 'i rozll1ai- sy.ri.tetyczn(d' ·woo·,··
morskiej rzpt'1, I":dy prze-' wają prze7
p'ierwszy poszedł tą drogą i to tości okazów niewątjiiwie naj- rozmnaża się najprzód żyjątka, rzekę, 'Wg'ryzają się w ciało i
jest jego najpierwszym nowa- lepsze w Europie. Nie dąrów- śtanowiące pokarm ryb, po odrywają je od kości z' błyska·
wiczną szybkością. JeŻeli jald
to·r stwem. Stąd stal się z je- nuje mu akwarium berlh'iJsk!e: - czym napelniajl'\, nia baseny. dne.i strony - oczywjście jeśli uważane za wzór. Jeszcze mnleJ Z~ie<lza.ią,cr ak~arium .mogą nieolstrożny tubylec odważy Sil:
przebyć wplaw rzeczkę, w kt·:,·
chodzi o techr.ikę wiersza
może rywalizować mo,rl.achij- być. obecni przy · pracach laboojcem wszystkich tych izmów, skie.
ratoryjnyc1!t _jedynych w swo- rej żyją piranhy, nie stąpnie jui.
nigdy nogą na ląd. Pimnhy poktóre nieLylko w najbardziej
Na d,,;uch piętrach akwarium im rodzaIu:
niespodzianych asodacjach, ale w nowYl}1 pałacu Trocadero
Nad ' kdżdvm b&.SenClTI zm ,idu żrą go żywcem w ci~gu pół goi w samym procesie odrzuca- znajduje siQ cztern::.śóe w1e]- .. ją , się · napisv. . wyjaśnia.iące dziny, pozostawiając jedynie
,nia gotowych form słownych-- kich basenów i ok'oło stu mniej- szczegółowo, jakicgo rodzaju szkiełet bez odrobiny jakiejkolszukah' nowych źródeł poezji. szych. 'Voda w każdym ba~eniC', stWl;l!,zenia . morski.e SJl w nim wiek tkanki. Rybki te przewieZ drugiej zaś strOIl)', skądże posiada ~kład i tcmpcraturę, od hoaowane. Niczwykłe zacieka- ziono do akwa,r ium Trocadero
Pubką Hepubliką Ludową", 0- jeśli nic od ILeśri1iana poczyna powiadające w zupełności śro- wiel{ic budzą węgorze elektrycz w naczyniach po jedl'iej, inaczei
hejmować "wszystkie ziemie, się
szukanie
jaknajwiQkszej do wisku, do jakiego pTZyZWy- ne o wrzecionowate i budowie bowiem pożarłyby się wzajemz:1ll1ieszkałe przez lud p0lski z SpWWllOSCl słowa poetyckiego. czajone są ryby danego gatun- ciWa.' 'Ryby te mogą wytwarzać nie.
Szczególnie ciekawe są Kolo\\'laSl1\'lll wyhrzeż'~Dl mor;,,1;:im".
A svnteza? Chyba "Słopiewnie" ku. Utrzymywano, że wodę do iskry o napięciu 500-600 wolt.
nie bobrów, których życie moż
,
tu",·imowskie.
Niech7.c
sam
poe
t'
.
Tch
basenów
prz'
.
·wożą
w
cy'
W
rzekac
.
h
Południ.
ow.
e.l·
Amew Jj311SLwie ma cJbo,,,iązywac'
.l
.. całkowi Le ~olitv~~!~e i obywa- :0. przemówi na dowód tych sternach z różnych oceanów i ryki,- hędą,cej ich ojczyzną, zda- na obserwować pirzez szklaną
telski~ rÓWllOJ'lra ""'!licuie ''''5ZY słów: .
mórz, Ic.cz okazało sip. że b:d rza się często, że .z';Vję·rżęta prze ścianę oraz rybki, p{)'Chodzą.ce
srkich obywateii b~z różnicy po ,;'l'Yś calo,nł dziewczynę, lecz to wymysł, oparty na projekcie. pły'vające rzekę, ulegają 'pora- z Jawy. Pozostawione bez wody'
e hoclzenia , wlur y i :iarodowości,
Ido biel jej ciala
którego nie zrealizowano, ponie żeniiJ., - spowodowanemu ' dotknię wysychają i kurczą się. Wystar
czy jednak wrzucić taką wywo:ność sumienia, unIku, słowa. Poróżowil na wargach. bv. ci~ waz podczas przewozu wody ciem el~ktrycznych węgorzy.
calowała?
morskiej giną z braku ~owieNie rnożna bez dreszczyka , od- schniętą rybkę do wocł". aby 0zgromadzclJ. pochodów, Z1'ze'i.\ś topolom na drogQ Ciel} rzutrza i światła miliardy mikro- razy patrzeć 'na piranhy, wie- żyła w jednej chwili i zaczęlI'
~zell, zw i ązkó,,,
zawodowvch i
cać pozwolił,
skop'i.inYch stw·orze6., głównie ilzą.c () ok r·utn ej żarłoczności poruszać się żwawo w rodzi·
5lrcjków";· jeszczc w ·r. 1918 m
a
h
Ale kto je tak
.bardzo .
w nIcbo raczków, stanowiącv.ch pokarm tych . małych _żwawyc i barw- . .mym środowisku.
hn; zwołany sejm Hstawodaw·
roztopolił? - ryb.
nych rybek. tyją - one w woCZY ,.na podst·awie oowszechne-i~IIIIII_ _
q o', bez różn icy ple:, równego, • A
l'~zpośredniego , tajllt;.g~, i pro por Wielką i Wulną Zj~drioczoną rzeczywiście ' tylko .,wybuchła"
cJonalneg·o gło~owanja .
Ojczyznę!"
niepodległość w dniu 7 listopa~.fanife5~
ogłosił
konfiskatę
Szybko formowane przez Ry- d~ 1918 r., o ib dostali ją za dar
.Ia rzecz
pmisl\va majoratów i <łza - Śmigłego odl1j;l~ły wo.isko- mo "ni z tego ni z 'o'w,ego spadła
dOIl:'Cjl , wszystldch lasów rzqdo wc, do któl'ych masowo zgłasza Polska na siódmeg'G", to my w
w~'ch i prywatnych, ustalił oś- li się robofnicy,
~hłopi i mlo- dniu tak wielkim i uroczystyr'n
l1liogodzinuy dzi eI'i .)Tacv w prze dzież szkolna, składały natych· pamięcią zwra<;-amy się ku tym
" ... którzy przelali
serdeC!l11i1
1l1~' śle, rzellliośle i h:Jndlu.
niiast przysięgę.
krew
\V z'~lkoń c zeniu manifest 7aTreść manifestu, (ntuzjazm . i
powiada, 7e o ile wojska nie- ofiarność mas praciljących, cha na polu chwały z !llyślą o wol,
ności mieckie Hi ::! us!::)pią dobrownl- rakter isklad pierw!:tego na zie
nie l całrj ziem: ' polskiej, to miach polSkich rze~Lywiście su· co na pierwszy świętei walki zew
,. 'H'zwiemy Ci~ , lu:-lu Pohk i! ' wcrcnnego rządu d0~Ć wyraźnie poszli ofiarn:e mł0de złożyć
kości,
"b~'ś z l l r o nią w l'ęim szedt ją wskazu.ie, iż si.Land"r nierodleuwalniać od n:emi~ ; l· iego n";']7' głości, k:óry wsta1: w r. 186~ by jeno wroga okrutnego
zgnieść du ' .. Ludu PoP·ki! '\·" bila ~oJ/i- wypuszczony ~ rąk szlachty, a
l1a T';·'cgo C7~ ilU! . \\' eź -widkie
następnie spon:ewi"'j any pncz o chwała dzisiaj ·Wam. chwała
: cześć!"
dzidc wyzwol('ni<'l Twej 7icI1)i. reakc.;ę w latach h,~:-,iebnt:j ugo
~vecjalllv gatunek ryb jawajskich. (. llazwie "Helostoma TCll1Illincki",
i
(A.
Pręnski)
l1r7e"!!1 kn :de,i POt2';l i I,rwia dy z wsz:vstkic1 zabGrcami , odhodowany
w nowojorskim akwariu IJl, jIl'zejawia IV swym ż:7 l'iu szereg
Nie wszystkim do~taJa się PolTw"ch njr'Ó\':',' prnOH ów. w .wr zv!>kat swe b~łI'wy i benor dopie·
c('ch
czysto
11ldzkich. Widzimy 11. 11. 1110ment •. pocahll~ku·' 11~1I'.v tych
ska
za
darmo.
praccwtll1l'. n~ -)("n~ dloni (' i pr7(" r.o w dniu 7 li5top.H~:· 1918 r.
~yb. Na okazj() t<lką czekał cierpli wie fotorcJ)ortrr 17 c1r.i •
•J_ K.
I,aż
nu-L<.:pnyl\l
~ukokll!lllll
O ilc tlht jednych w Polsce
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ZA DUŻO PIENIĘDZY.
'warte, niż ten wybuchowy tern111·s. lLa'tham w Londynie, ·perament.
przystojna i jeszcze młoda koWśród tych ostatnich znaJdobieLa zażądała rozwodu. Przed wał się 'także jeden z uczonych,
', ~dem oświadczyła:
członek akademii francuskiej.
-- Nals ze małżeństwo nie Jest
Jeden ze zwoJl enników slrzc<małżeństwem luksusowvm. Bra
lania ~wrócił się do niego ze
k i i troski duia codziennego by- słowam!:
.
Iv silnym węzłem, który nas łą
- Bóg obdarzył pana wptl'a w.
r :~·: t.
Przed niejakim czasem dzie wielkim duchem, ale . odmó
1l1Ój mąż o1rzymał ogr'o mny spa wił panu namiętności.
dek. Ten nadrrtiar złota zn,i sz- Jestem mu z całego serca
czył doszczęJtnie nasz spokój i
w'd zlczny - o<;lparł uczony. n:-lsze szczr.ści.e małżeńskie. Jak łatwo mogla zajść pomyłka.
D:< wnid cieszyliśmy si~ każ
d:nn najnmiejszym nawet przed
ZBYT PIĘKNA ZONA
miotem, który zdołaliśmy ku- Ostatnio pewien
szescpić. Teraz, kiedy możemy speł
'dziesięcioletni pil'6feso[' uni wernić każde nasze życzenie i nie
sytetu WiedeńSkiego chciał si~
boimy się żadnej straty, nic mi rozwieść ze swą młOidą i piGkną
też już nie sprawia przyjemnoś- żoną. Trudno/ść polegała na
ci.
I
tym, że nie mógł jei niczego zaMój mąZ stara się wyk'otty- rzucić, po,za - pięknością.
stać życie, mni,e natomias'b nie
Sędzia nie mógł: zrozum.ieć te·
deszy nic, co możlIla zdobyć za go ZaJrzutu. Ptrofesor wyjaśniał:
pieniądze. Jlednym sŁowem, na- Moja żona jest taka zasze małżeństwo jest zrujlIlowa- chwyca.i~a, że w jej obecności
ne, czuję się nieszczęlŚ'liwą i tracę ~iłowę i zdrowy rOtZsądek,
chciałabym męża opuśdć.
a tO' są w moim zawodzie rzei - BaJl'dzo żałuję odparł
czy nieodzowne. Miałem zamiar
sędzia ale nadmiar piooiędzy napisać dzieło na'u kowe, ale to
nie jest powodem do rozwodu .iest niemoż'liwe. Nic mogę skon
i sąd nie zdOiłalby i tak uchro- centrować myśli, marzp. tylko
nić pani przed wy'sQką rentą. ze
cią,gl«:> o oczaJch mojej żony·i jej
strony męża.
cudnv"h ustach. Ana i'f{orrsze, że
- Nie ma ,sprawie'd,Hwości na n \e przyzwyczajam się 1ak, jak
świecie zaw.ołała
pani lLa- inlIli moi znajomi do malżell·
tb!łm i wybuchła płaczem.
stwa, nie obojętnieję. Wprost
przeciWillie, mOla miłość stale
się rp.otę€uje. Tak da!ej ' być nie
.,AMIS DES M.AI1 MARIES"
.oto nazwa nowego stowarzysze- mooże!
Sędzia: m'Ozumial wpr-al\Vdzie
nia, które poW\Sll:alo w jednym
7. miast fTancuskich. Związek
ten ma na celu .zbliżyć do siebie
ludzi. którzy nie maJetIi szezęś·
cia w małżeństwie, a z pewny<:n
r'owodów nie mo~ą t~h malŻCJlstw zerwać.
I
K to chce zostac członkiem tego związku, musi wY'{$O'sić dwa:
referaty, pierW\Szy na temat:
..W spaniałe zalety mojej ŻOlIlY"
(mojego męża) i drugi: .. Dlaez~
~o ja jestem taki .opny:~" (o.j,ropna ?)".
'
Natu.ralnie, i'e w ramach związ
J; II istnie;" dwa oddzieLne kola,
n to w tym celu, żeby malżoll\
kowie nie mUlSieli s'Potykać się
z sobą jeszcze i poza domem.
Podobno rezultaty tego związ
k u są nadzwy.cza ilIle. Większa
cz~ść członków.
po pewnym
czasie bywa uleczou.a, uważa, że
ich małżeństw·o nie jest jeszcze
najgorsze. po czym o,pusz.cza
s zcrr egi związku. Ale ZIllajdują
s iG zawsze nowi adepci. Bo ()oo
statecznie, czyż istnieją małżell·
stwa, któreby w jakimś okresie
swojef,'o żyda, nie czuły się
nieszczęśli we?
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SAMOZWAŃCZA MISS POLONIA
Kto zna pa.lmę Józcfinę Kacz·
markiewicz?
.
Dziewoja o tym naz~visku i
imieniu "startowała" w kQn~ur
s ie ' na . najpiękniejszą kobietG
Europy. Impreza b :odbyla się
w Paryżu. Organizowął .1, :Maurice de .W aleffe, . paryski. arbi·
ter eleganc. ji.
Przez nikogo nie upoważnio
J!.a panna Józefina wystąpiła jako miss Polonia. Nic ; p,rzyniosło
nam to . żadnego za~zczytu, Była
ona najbrzydszą z 10. konkurentek. .
W wywiadzie prasowym pan·
ŚLUB GRETY · GARBO
na Kaczmarkiewicz oświadczy
Czy Greta Garbo wych.o dzi za ła, iż pochodzi . z polskiego mia·
mąż za Leopolda SŁokowskiego, steczka Ohschica. .
czy też wszystko, co dotydl!;ZaS . Gdzie leży t'o ' piękne miastec~
,
na ten tema.t pisano, było buj- ko?

winna przygoda.
Na jego zlecenie zain~talowa·
- Powi.nirn pau b:\'ł wczc~· no w Hyde Pa!'ku kilkadziesiąt
n:ej zastanowić siG nad tym; że now'ycl~ -ławek dla publiczności.
Kanclerz, w godziml.rh rannych
miłość p odlbnia calego człowic
],a.
znalazł wolną chwilE;, by osobH
, ~ie przekonać · się, w jaki' sposób wykonano je;~'J zarządze
IDEALNA ŻONA
Słynna
aktorka O'H~Ha z nie. UsLadł na jednej z ławek.
teatru miejskiego , w Liverpo- Gorzej jednak było ze, wstapiem.
olu, nie chciała zagrać nader Udało się jedynie dzięki pomoniesymnatycznej roli, miano,w i- cy sekretarza. Ławka było świc
"le potulnej Ż011y jednego z tych żo malowana.
T~go dnia kanclerz pierwszy
hrutalny.c11 mężów, którzy są
dzą, że ż·ona
~ololYa
się ,.ze · raz spóźnił się do pracy. Musiał
wrócić do domu i zmienić ubra
psuć", jeśli będą się z nią łagod
nie obchodzili. Ale kOl1't:rakt jest nie.
lwv.traktem i O'Hara musiała otragizm tej svluacji. ale nie

mógł znaleźć wyjścia.

*

degrać poknrną ofia'rę.

Już

nazajutrz po premierze,
ołrz"mala cały szereg ofert maI
żeńskich.

"Tak - pisali ;ei wielbiciele
p·oWill1l1a wyglądać idealna.
żo:na.
'V szystkic- Iiicszczęś·ci a
mają źródło - w tym jakimś urojonym mniemaniu kobiet, r.e na,
leży si" im równouorawnicnie
i że cbcą po,\-slrzyma6 naturę
męską od jej naturalnego, brutalnego wvładowania".
Z. drugiej zruś strony, partner
O'Hary, F,'rający rolę brrułalne!!G:
męża, otrzymał nie mniej'szą i-o
lość ,listów, z zapytaniem, czy
jest jeszcze wo.lny ...

-
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dą?

Greta miała zapueczyć k:<l cgorycz nic pogłoskom o swym
ślubie.
Oslahiia wiadomość z
Hollywood słwierdZ'l jednak nic
mnie.i kalegorycznie, że to dementi zostało
spreparowalie.
przez szefa propagaridy wyhvór
ni filmowej.
Dyrekcja wytwórni przeciwna
jest bowiem małżeńsLwu "białe
go płomienia Szwecji". -Panowie
ci uważają, że artystka straci
przez to na popularności, że
PRZYGODA PREMIERA
ślub rozwieje atmosferę tajemni
Podobno premierowi Wiel- czości w jakiej Greta żyje od lat,
kiej Brytanii p. Nevihle Cham- a na której stworzenie wydano
berlainowi zdarzyła się · w tym setki tysięcy dolarów. .
tygodniu dość przykra, choć nie

*
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STRZAŁY Z ZAZDROŚCi

CZJlP" ~. trzelalJie.

\Vpr;nnlzir nic n'ie robiła , .l)()Z~
rc~dz C ll iCI11 dzieci, spn;ąlanlell1 l
!folowaniem, nIc kto wic, czy tn,
:nogł!l sY)okninie pozostawać
pn:y 1;o1.u gentlemana, ktÓl:V .i~
,stale zdradzał, nic jest WJ~c[-J

ic

a:&Sł="
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Niejaka Madame Labrucyere
w Paryżu zastrzeliła
z zazdrości żonę swojego lwcha:lka. Znalazła naturalnie chociaż nie wśród iślubnvch żon
- wicin ohrOIJ..cóW. Plfzede wszy
stkim takich , Jdórzy w każdym
"'ynudku pochwal:> '- strzelanin ':'. bo dopiero widok czł.owiekn
ph\\'i[tre<lo sic: we krwi, potrafi
".- Yi'\nlĆ
ich z "letargicznego
nn" pl wie\lia'~; poza . _... , ludzi,
Uórzy li wużają, że nikt nie powinie'n nakładać sobie "tłumi
ka" 11:1 swoje uczucia i namięt
Ilo<ci i j e śli przypadkowo t?,
1''1 ro mamy ochotę
znajdUje
<" w posiadaniu bliźniego, l1i~
111; i I1nego wyjścia, .iak ,,11croiAlp iak 'lo zwykle bywa i tu
ll1Jl c źli sic: tac~'. klór7..v $tawaH
'" ohronip ~lubnei małżonki. -
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1. Nicszcz~śłiwa 'sloIica Hiszllanii - M!ldryt widziana l lotu ,Ptaka. Na pier
w5zym planie zalllck królewski. - 2. Dzwonek o najpit:kniejszym dźwięku.
.lury angielskiej poczty mialo ro:!strzygnąć, jaki dzwonek ma być last050wa~'y w nowych aparatach telefonicznych. - 3. Pomnik powstańców z 1863
r~ku odslonit;ty uroczy t cie w Dalikowie pod Poddębicami w Ziemi Lęczyc·
kiej przez inspektora armii gen. dyw. Norwid - Neugebauera. - 4. Pomnik
kI:()Ja A.leksandra l. 'V Belgradzie odbyły S!c< uroczystości, związane z .od·
sloui<:ciem pOlllników króla Piotra I i króla Aleksandra I 7jednQczyc;ela.
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ROZWÓD KSIĘCIA
\"calq siQ nic dziwi~, że g.l
wyrzuc.ono z His.lpanii. Jua!,
wcale nic nadaje się na króla.
To brutal, pyszałek. Bil m 11ie i
obrażał wołała przed sądem
rozwodowym w Havannie druga
żona najstarszego, ['yna Alfonsa
XIII, Maria hrabina CavadongH.
Jej ma!Że;llsŁwo . z t. infantCtll
trwało zaledwic rok.
,Wśród . 'publicznoścl znajJowa
la się również pie!'wsza maH .1
ka księcia, senorita Ocejo r.e
Sampedro.
Sąd . zarządził r·nzw·ó d. Ksi!\ż~
projektuje ' już podc.bno trze:'
małżeństwo.

•
Wszyscy wiemy, że są ludzie, kt.ÓI·ZY po spożyciu pcwuych potraw (poziomki, raki
i t. d.)
lub leków (aspiryny,
chininy) dosta.i'i na c-nłYlll ciele mocno swędzącej wysypId.
bąbli i obrzęki. Nazywamy ta
schorzenie skóry pokrzywką.
Powodem powsta'nia tego schorzenia jest nadwrażli wość organizmu, iJldywidualna oczywiś
cie, na wymienione wyźeJ potrawy lub leki. Z.iawisl~w to w
języku naukowym nosi nazwę
"allergii", a czynniki, wywołu
jące
aIlergi ę okrcślamy jako
"aIlergeny'·.
'
InaczeJ mÓWIąc, allergia Qznac:.:a, iż dana j~dllostka rea~u.ie odmiennic, niż inne organizmy na )lewien lek lnb potra·
wę, a na'w et i na powietrze. Da wniej mówiono o nauw,rażliwo
ści ustroju lub o idiosynkrazji; '
dziś mówi się o allerf,'ii, chorobach i atal,ach allergicznych.
Aby zrozumieć istotę zjawiska, zaczniemy od ataku allergicznego, wywołanego przez no
wietrze, którego dany nadwrażliwy osobnik nie znosi. Mam
tu na myśli gorączkę sielmą i
astmę. Jedno i drugie schorzenie powstaje u osobników wra·
żliwych przy wdychaniu powie
tr za, na które normalny czlowiek nie reaguje zupełnie. Pil'Zy
hli żs zej analizie takiego powietp:a okaże się zawsze, że zawiera ono pewne substanc.ie lotne,
nu które dany osobnik jest nad
,,,rażli wy.
Że powietrze nigdy
nie jest idealnie czyste, nawet
" na świeżym powietrzu", o tym
ui e trudno się przekonać, obserwu iąc promieI'i stOlica wpada fący pTZez szparę w okiennicy do poko,ju: miliardy pytl,ów
i niesłychanie drobnych eząste
('zek wiruje w najczystszym na
wet powietrzu, a wśród nkh są.
składniki,
wywołujące u osób
wrażliwych wymie'Ilione wyżej
schorzenia.

•

s

Składniki, wywolujące

la
chol'o

by allcJ'gicznc, nazywamy alIer-

genami. Znajdują się one nie.
tylko w powie·trzu, lecz i w nic
których pol,armacb: stąd ataki
allergicine po spożyciu nieklórych potraw lub leków.
Opisane zos tały ataki alIergicwe po !Spożyciu nawet niewinnego mleka lub ja 1. Zalwyczaj tacy ludzie wicdzą O swe.t
idiosynkl'az.1i do pewnych poh'aw, których stale unikają.
Jak powstaje atak allergiczny?
Otóż trzeba
sobie uświado
mić, że allergenów mamy wszę
dzie ogromne mnósfwo: wirują
one w otaczającym nas powiet r 7U i wraz 'Z nim trafiają na
na.,ze dr'ld oddechowe. Mamy
je, ' .i::tk ~uż zaznaczyłem. w pewoV<'h no'trawa.c h; nie brak allp.rl{enó~ w hieliźnie, zwłaszcza
.tuż
noszonej, dokąd trafiają
wraz z złuszczającym się na~k6rkiem człowieTm; . to samo
dotyczy również i ubrania oraz
pościeli. Dostarczają w obfitości allergenów nasi czworonoż
ni przyjaciele koty i pISy, których szerść nie.iednokrotnie by
wa nosicielką najsilnie.iszych
allel'l!cnów, co nas zmusza nieraz do dramatycznego roz.,tania się nazawsze ze swym "a 1lergenowym" punHem.
Spec.iaJnie obfitu.tą w aUergeny k.witnące pola i łąki; stąd
epidemiczne nieIJlllI wybuchy
katarów siennych i astmy u lu
dzi, stykającyt:h si~ l.aw(1dowo
w okresie kwitnienia z rolą, oczywiście u
ludzi nadwrnżIi
wych.
Większość aJIergenów dostaje się da nruszego O'rganiamu
dro"~ powietrzną zarówno na
wsi, jak i w mie~cie. Obliczenia
dokonane w Berlinie wvkazaly,
że dziennie
spada tam 1,000
tonn kurzu i popiołu; nad polami i kwitnąc-'mi łąkami unoszą się miliardy zarodników,

dziala,iącyc-h jak allergeny
na
wiel'kich nieraz przestrzeniach.
Otóż ' ludzic wrażliwi, którzy
nie znoszą tego, czy inne!!o allergenu, reagują na wtargnięcie
allergen;u ' do swego us:roj.u ea1ym szeregiem objawów natury
przejściowej, zwanvch atakiem
allerf,1cznym. Ataki te mogą
być bardzo lekkie, jak nn. lekkie nudności, czy - ~ l-,rzywka
lub b. ciężkie , zagrażajfłce nie~
kiedy nawet
życiu chorego
(obrzęk Quinke'go).
Atak aJlergiczny zostaJc wyWOłany wstrząsem roś!illllego u
kładu
nerwowego, prowadzą
cym do skw'czu t. zw. gładkiej
muskulatury, t. j. tej właśnie,
która otacza
pasze · naczynia
krwionośne, os1{pele ' oddechowe i t. d., co z kolei daje kliniczny obraz migreny, a,stmy,
obrzęków, pokrzywki lub katarów.
Przechodząc
do po.szczególnych ataków allergicznych, pozwoIę L'iopie
choć na szkicowy
opis naj\vażniejszych z nich i
najczęŚCiej
w naszych warunkach spotykanych.
Przede wszystkim wspomnieć
muszę o tak często u nas spoty
kanej pokrzywce, wys.t~pn i:tcej
"ni stąd ni z owąd" wśród peł
nego zdrowia bez żadnego pozOl'llie powodu. Na skórze eałe ·
go ciała wyst~pują bąble .róż
nej wielkości i kszlałtu na zaczerwienionym podłożu, 'lilnIe
swędzące, które tak samo szyh
ko znikają,
jak się ukazały.
Zdarza się,
że nim
pacjenł
przyjdzie do lekarza, nie ma
już nic do pokazania. W przy
padkaeh tych rozchodzi się naJ
~z~~cleJ o zahurzenia
iolądku
Wo • jelitowe, wywołane SPOl.yciem jakiegoś pokarmu, ' być
może
zupelnie świeżego, lec~
bęfią( ego dla danego osohlllka
allergenem. Pokrzywki występu
Ją u wrażliwych ludzi po spoży
eiu np. rak.ów, poziomek, tru-

Nadwrażliwośt, "~óra
",o; Di~

Ił:

lit:zne

ska wek, rabarbaru, jaj, śledzi
lub niektórych leków, jak. aspl
ryna, chinina i t. d.
Pokrzywkę wywołać moze li
osób nadwrażliwych zbyt si hu!
ś" iatło, Ił nawet dotlknięcie s1ę
ntektórych roślin, jak np. prymulek japońskich.
Do często spotykanych etaków allergkznych należy również t. zw.
"gorączka sienna",
występująca zazwyczaj w okresie kwJtnięcia lIiektórych gatunków zbóż i rośIłn. Chorują na nią
rok rocznie o tym samym czasie
ludzie z nadwrażliwością na pył
kwiatowy określonych roślin.
Do tego samego typu ataków
aIlergiczn,Jch należy i astma oskrzelowa, której ataki prowokuje zresztą nie tylko pył kwiatów lecz i kurz domowy, pierze
z pościeli, sierśd zwierząt domowych i wiele jeszcze innych czyn
nik ów, odgrywających rolę specyficznych allergenów, a których odkrycie bywa w poszczególnych wypadkach niesłycha
nie trudne lub wręcz niemożli
we. Rzecz prosto., że znalezienie
czynnika szkodliwego może się
przyczynić do wyleczenia chore
go przez usunięcie z jego otoczenia szkodliwego allergenu.
Do rzędu chorób allergicznych
zaliczyć musimy również i ~i
grenę cierpienie często spotykane u wi'c lu ludzi w periodycznych odstępach czasu.
Niektórzy uczeni sądzą, że
skłonności do gorączki siennej,
astmy i migreny są dziedziczne
i wrodzone.
Jeśli chodzi o ołoId allergiczne uzewnęh'zniające się na skórze, to w pierwszym rzędzie wymienić musimy pokrzywkę, następnic egzemy i obrzęki swędzą
ee. Wszystkie te schorzenia wywołane bywają nie tylko przez
spożycie
niektórych potraw,
lecz często dotknięcie jakiejś
rośliny (prymulki), liszki luh 0wadu. Poza tym ubiory z wełny.

wg ..

OrZ~D ił

zwłaszcza hnrwniki, u·
do futel' często wywołu
ją wymicnione schorzenia skóry. Czasem wystarczy zrezygnowanie z kołnierza futrzanego, by
usunąć
uporczywą egzemę 11.11,
Dokrzywkę·
.
- W walce z chorobami allergi('/..
nymi nie jesteśmy jnż tak bez·
bronni jak ongiś. Mamy dziś ('u ·
łe kolekcje allergenów,
dz i<,: k i
którym możemy drogą próll
sk,onstatować, który z nich je~ł
tym czynnikiem wywołującym
schorzenie, po czym staramy sic:
ten czynnik usunąć, a tym ~a
mym usuwamy i chorobę· Są tu
t. zw. "próby skórde", pod~zm
których stykamy skór~ z przy·
puszczalnie szkodliwym czynni Idem w odpowiednim rozcie(lczeniu. Jeśli istotnie dana osoba
jest na dany czynnik n;łdwrażli
wa, to na skórze po pewnym
czasie (kilka ~odzin do doby)
występuje w mIejscu styku jawna l eakcja w post.lci zaczerwienienia, obrzęku i t. d.
Tam zaś, gdzie ~zkodliwego
czynnika znaleźć ..He możemy,
staramy się uodj)ornić organizm
przcz podawanie sp\'.cjalnych le
ków, jak np. wapń': inne. Biorąc
pod uwagę fakt, iż większość
allergenów dostaje ~ię do organizmu z powietrza, !:taramy się
je stamtąd usunąć przez filtro.
wanie wdychanego powietrza za
pomocą specjalnycb kabiR lub
masek dla astmatyl:.ó~ sporzą
dzanych metodą prof. Franklu.
U nas tych rzeczy jeszcze siG
nie stosuje, lecz ni<> ulega kwe·
stii, ŻE' gdy przejdą one ogniową
próbę doświadczeń, znajdą drogę i do naszego lecznictwa. N·l
razie jednak stosujemy u allc/'gicznych chorych leczenie fn rmakologiczne, _ zalecając nieraJ.:
zmianę klimatu lub zawodu, o·
czywiście,
jeśli środki chorego
.n a to pozwalają.
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!'ll

~

=

W WAR~ZA WSKIEJ FIRMIE

~

~ .. KAMELEON" ;

~

wl. H. Kamu'~:~I.
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Piotrkowska 7. tel. - 248-82
MODNE MATERIAŁY
BIELSKIE
DAMSKIE i MĘSKIE
f. Śr4dmlefska 11
F-s'radU t 6 dtelefon
123-19

l.PIOTRItOWSKA
tiDl'N
'IPJlN
66. tel. 190-21

II

Na sezon bieżący nadszedł wielki
wybór sk6r~k futrzany_c~.

Wentylatory

ku:łmeJska

PracoCJnia

na mieJscu.

Cala Polska pije
słynne

ze swej dobroci

""ina - miody
f

"

l

l'

m y

I

"tÓ~1

CENTRALA:

PÓŁNOCNA 10. TELEFON 219·30.

Wielki wybór likierów,
-- koniaków i wódek

I Watolina

BOKSLEITNEAA
jest lek!(a,

ciepła

i nie pogrubia

wyłączna sprzedaż

SIENKIEWICZA 79. TEL. 141-79

ZAKRES PRODUKCJI:
każdego typu jednof/lzowe i trójfazowe
Szlifierki warsztatowe jedno i
trói fazowe

Motorki do maszyn do. szycia
Elektryczne wlerfarki warszta·
towe ' ręczne i 111'1 Atlltywach
Elektryczne wiertarki d n t y •
styczne
Reklamy neonowe

e

FI

A

PERFUMY

RADIO

-I. M I LL·.

Zakłady Elekłromed,aniczne

SKlAD FUTER

!

_ __

I

Rowery
oraz art y kuły
sportu letniego
i zimowego
MASZYNY do Sl,cia
po cena~h
najniiszych,

konfekcja
sportowa

Odbiorniki na
rok 1937/38
wszystkich
typów i marek
na raty po

,·10 :zl.
miesłenoie

tód.lka Centrala Maszyn i Radia
oraz Skład Sportowy

S. Kr

Piotrkowska 95.
WYŁĄCZNA
prellarałów

,

ł

nadeszły nowości

TA TY

LINOLEUM.
(HOONIKI
KOKOSOWE

M. OPOCZVRSKI PIOTRKOWSKR 88
Wielki wybój..

I

-

CUKIERNIA

Józef PIATKOWSHI

• F. OTElS ERG

Ł6dź,

Piotrkowska 26

Sródmiejska 16,
telefon 174-64.

2~3-98

•

POLECA: Swetry. Pulowery.
Reformy, Pończochy. RckawiOlki l t. p.
Tylko Z czystej wełny.

.I

••• 4 ••4 •••••••••••4 •• 4 ••
~ ARTYKUŁY GUMOWE •

~

....

LINOLEUM. Cerat,. Chodniki
lIokosowe. W,i,muzki
HURt
DETAL

~

Ł6d:f, Piotrkowska 150

~
.... ALFRED SCHWALM

....

Te\. 177-85 .

~
•
•

~

::
~

.... ~~~~~~~~~~~~T~~~~~~~T~

l

I'Karol Ho~srn1UJitz S-CD I
ł.ÓDŻ

PIotrkowska 116, tel. 224· 7::1

PIANINA UŻYWANE i NOWE
STROJENIE - REPER!lCJE - POLlWRI3WIUtlE_

1

Łódź,

NAJTANIEJ.

Tel.

Paweł SchińbOrft
~I
.
Tel. 221-13

_ • • • • • • • • •_W

Niskie ceny;

"lódzki Przem,sl
Konfekc,jn,"

kapelusze

Nawrot 7

J.Narutowicza
B. WOlKOWYSKl 11 •

~ M. GOLDBAIT WJt~~rnla
•
62
Łódź, ~!~t~~~.~:.k~
,'. ~~ll,eIY !~ort8We]
!

Traugutta 2. '

Londyn

Kllr Nowocze~na
:

"
Najnowszą li eraturę . • Kstążki"
po- .
darunkowe. Dzieła olcil;yjne. orl'l!:
wszelkie nowości w ję.lyku polskim .'
poleca KSIĘGARNIA

-bieliznę

f"śonuje

PIERW5ZQRJ,EDHłE -I

STORY, KAPV i OBRUSY

-

"
oraz

ELIZABETH ARDEN

ł ĘgE. 1896 r.

ŁÓDŹ, PIOTRKOWSKA 81

NA ROK 1938

Tel. 158-59

11_ _ _ _ _ _ _ - - - ł
WOZll OZIECIEtE
•
tOlll METALOWE •
ł
MlqRICE.

kOCki.

garderab~,

SPRZEDAZ
kosmetyeznycb

New-York

S"

CZ"SCI i FI AI U JE
pierze

•• V I O L E T a

ZIEMIAŃSKA
ŁODŹ

•

D'ńS:AU4AbJUIl
NARUTOWICZA 1
Poleca smacsne potrawy.
Napoje wszelkIego rodaaju.
WIECZOREM KONCłlRT.

-l

l
ł
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ast~p·czyni
Heddy Kiesler ,.,.

Koła

. towarzyskie

'Vie'd nia
Temat em plotek i . ploteczek jest 23leln!a Heddy Kieslcr, która
przed kilku laty wyszJa zam17.
za znanego austriackiego fah . 1
kanła broni, Fritza Mandel!l.
Mandel w swoim czasie ł· \'1
urawą
rę.ką
wicekancloJ :'1
s taruremberga i odgrywa d_ ~
olbrzymią rolę w przemyśle
zbrojeIHowym AuStfu"ii. ·- Jego
ś lub z Heddy Kiesle.r poprzedzn
ny b'ył szeregiem pikantnych hi
storyjek. ŻOna ·.ief,'o 'ma już· bowiem za sobą. pomimo , mlou('go wieku życie · bardzo burz:!we. Ojciec jej był przed , wieI u .
laty właJŚcicie1em poważnej . instytucji bankowej, która w 0- '
kreśie powojennych przemian
zbankrutowała.
Heddy . Kiesler
musiała . więc bardzo wcześnie
rozpocZĄć prac~
zarobkową i
'dzięki wybitnej 'Urodzie ułrzy
malal posad~ w Jednym z biur
pm-zedsiębiorstw filmowych.
mają niela'd a sensację.

Jer i postanowił zrobić z nie"
:.{wjazd~. W tyiu celu nakręcił

"Ekstaza·', w którym
KiesIe ' wystąpiła w kosliumie... Ewy. ;Przypomnie~ na
Idy, że film ten wyświetlany
lIył przed paru laty również i w
ł~odzi, oczywista, odpowiednio
ocenzurowany. Podczas przed~tawień . tego filmu w Wiedniu
część widzów gwizdała i obrzu.,.:tła ekran zgniłymi ja.fami. J ':sma prawicowe domagały się
ni,t"lwłocznego zaprzestania wyświetlania filmu · inociągnięcia
do odpowiedzialności sądowej
jel!() reżyserów za pornografi~.
Z:l,nim jednak władze podjęły
tę . akcję mm' cieszył się szalonYt:l powodzeniem. ~nzura
wykra.iała kilka scen, ale , a,t mosfera 5kandalu stwo-rzyła dla
"Ekstazy" doskonałą reklamę,
'wysuwając
jednocześnie
na
pierwszy plan nazwisko Heddy
Kiesler. Popularność ułatwiła
.lei zetknięcie z Maksem Reinktóry zaangażował
Duże. · zdolności umożłiwily, hardem,
'jej jui po krótkim: czasie g.ry- . Heddy Kiesler do odegrania nie
Iwanie małych r?l statystek. ---:- wielkiej rólki w komedii Edwar
\iWówezas właśnIe pomąla! ona 'd a Bourdet ,,słaba pleć":
·P odczas premiery tej sztuki
JP<l'zehvwaJąeego' w Wiedniu ezechosłowaddego reżvsera fiImo-. Hedd.y · Kiesle.r miała szalone
wego Gustawa Machały. Reży~ powodzenie, jakkolwiek powieser zakocliał się w Hood,. .Kies- rzona jej rola była . raczej dru-

I:

on film
Iłeddy

SUKNIA GRETY GARDO
filmu "Pani Wa!ewska", zmodernizowana przez jedną z uc~estniczek w:elkiego konkursu amerykańskiego

Joan Harl

żona

fabrykanta broni

gorzędna,

W czasic przerwy artystce
przedstawiony zoslał właśnie
przemysłowiec
Fritz Mandel.
który zakochał się w niej po
premierze filmu "Ekstaza". Romails ich rozwijał siG w tak
zawrotnie szybkim tempie, że
już po 2 tygodniach tej znajomości pisma wiedeńskie przyniosły s~nsacyjną wiadomość o
ślubie bohat~ł'ki "IE kstazy" Hen
dy Kiesler, któl'a w;,szła zamąż
za jcdn e ~'o z najy,· i~kszych f:lbry.kalów broni w centraln~j
Eur·opie.
Mandel odgrywał wówczas wy
bitną rolę w polityce austriackiej. Był on prawą n;ką i osobistym przy.'acielcJll ówczesnę
go wicekanclerza księcia Słab
l'cmherga. Mand cl stał na czele
sz eregu fabryk broni i odegrał
m. in. dużą rol ę w okresie rokowaI't politycznych niemieckoaustriackich. Był o.n człowie
ki em, który posiadał również
już prze ~ złość . b :\'ł też znacznie

Regent..slow-fox
tegoroczny .. król

tańc6w"

Co będz:emy tallczyli
bliższym
karnawale?
czekają nas nowości. '

starszy od Heddy Kiesler i w do
datku dwukrotnie rozwiedziony.
Olbrzymi majątek otworzył mu
drzwi do salonów arystokracji
wiedeń skiej ,
która nie mogła
si~ pogodzić z zupełnym
brakiem wychowania i taktu tC1!0
człowi~ka.

Boha tcrka ·" Ek!.tazy" do s l ała
swemu mężowi do salonów wicdellskich i doś ć cz ęs lo
można ją było widzieć w towarzystwie ,vybitnych działaczy
poEtycznych.
Ale naj widoczniej t en . tryb
życia i olbrzymie bogaclwa nie
mogło jej wystarczyć; tęsknota
Z9. beztroskim ż"ciem cygancl·.ij
była zl~acznie siln!ejsza. . Złole
,vięzy
o·kazały siG ',vkOllCU nie
do zni es ienia. Przypomniała s obie wówczas Po kilku latach o
swym pierwszym kochanIm Ma
chatym, który właściwic po rnz
pierws'zy zetknął ją z publiczsi~ dzięki

nością·

Machal~' pi'acu.ie od dwuch
lat ,jako reżyser filmo\yv 'znanego koncernu Metro- Goldwyn
l\.[aycr.' Do niego ' właśnie pr~ e d
paru mie'siącami Hcddy naplS:l·
la obszerny list; w którym prosiła. ' go o umożliwienie jej pracy \v ' filmie.
~Iachaty zwrócił się do dyf(~l:
tora
koncernu ,
proponując

współpracG

bohaterki "Eksta·
zy".
Przed kilku tvqoQ.ninmi dyrektor Mayer przyby ł do Europy i m . in bawił równi e ż w Pol
sce.
'\V czasi e swego p,":b ytu w
'Viedniu MnYl' r poznał IIeddy
Mandel, której uroda wywarła
na nim duże wrażenie. Zaproponował on j ej . prze to l'Olę w
Jednym 'z filmów, pI'zeznaczoJl'ych dla zmarłej niedawno Jean
Hal'low.
Frilz Mandel . nie chciał początkowo zg odzić siG na wyjazd
swej żony do Ameryki, ale w
kOllCU mu s iał usląpić ,

'\V k o łach lowarzyskich 'Vied
p.ia opowiadano sobie, że przed
wyjazdem
Mandel
po s l::J.wił
s wej żoni e za warun ek iż bę
dzi e ona W)'st~pować tylko w
"Pl'zyzwoity.cll"
filmach, nie
przypol1linaj ~ c:vch

,.Ek"stnzy",

zup ełnie

przezorny
mąż wykupił
wszy s tkie kopje
tego fi1mu i z apła c ił spore odszkodow ania za pra wo eksploatacji. Heddy ' Ki csler obiecała
nll~ żowi za s tosować si ę do te~,'o
życzenia , ale trudno b ę dzie zapewne żOl'"!i e fabrykanLa broni.
upatrwnej na mi ejsce Jaen Har
low, dotrzymać t ego przyrzec~e
nia.
Zr es zt ą

w najJaki e
Jliespo.
dzianki i. .. If.rudności taneczne?
.T edcn z dzienni·k arzy stołecz
nych 'Zapylał o to p.rof. Hyszarda Sobiszewskiego. Właśni.e powrócił z zagranicy, gdzie studio
wał najnowsze ta..ńce saJonowe.
Taniec, p.odobnie jak fryzura, jak sl:irojiC, jak maquilhtge,
dąży ostatnio do utemperowania się, do elegancji, spokoju i
dyskrecji.
- Będziemy . w tym sezonie
przede wszystkim pod wpły
wem londyr'i.skich przebojów ta
nccznych - mówi p. Sobiszcwski. - A Londyn, dyktator tC7
goroczny, szaleje Hstatnio La
fc!!ent-slow-foxem.
Na czym polega ten nowy
"wynalazek" o wynitOsłej nazwie, w której brzmi~ echa kr6
lewskie?
.,.- Regent (ridżent)" słow-'fox
to właściwie dystyngowana od..
miana dotychczasowego "Slow foxa. Cechują go zwolniolle, upłynnione ruchy, spokój posunięć i opan.owanie sylwety.
Czy trudny jest do nauczenia
się?' To uleży ... Bardzo łatwy
dla osób muzykalnych, o estetycznych ruchach, hardzo trudny dla tych, któ'Tzy ... w ogóle
nie bardzo umieją sie ruszać.
JOAN 'CRAWFORD, WiLLIAM POWELL l ROBERT MONTGOME;RY w ...
A tych, niestety, jest sporo.
. mie "Koniei: panI Cheney".
Co tu mówić - póki sport ł
gimnastyka są u nas ciągle jesz
cze w powijaka.ch, rzadko ktd
chodzić porządnie umie, ~ ".6t
dopieTO tańezyć.
.
Ale wracajmy do. :tańca ... Mistrzowie paryscy też nie zasypiają sprawy. !Próbują lans?"
wać nowy taniec "łł'ocadero ;
Ale czy OSill-hlJlie powodzeni"',
Jest podobno zbyt..- kanóa-

sty.
- '.
• l
Poza tym pozostaje CIąg e
modny "żelazny repertu3Jl''' poprzednich karnawałów: llango.
foxtrott, slow-fox, walc angielski dla tancerzy. którzy potrCl'"
fią osiągnąć doskonałą płyn
ność ruchów, i... nieśmiertelny

.owa

ROSlNY LAWRENCE
na firmamencie

gwiazd~

l"OD"~

II'1 1Iy~

JEANETTE MAC DONALD

wakzyk wiedeński. . '
Zapowiadany jest teteneT·~icz.ny nawrót do. Ja~c.<?w_ nar!).
dowych.

CIEKAWY MONTU
• -filmu "ZIemia blogos!awioDa" (pA UL MUNI I LUIZA RAJNER).
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właściciela

, abrJlka •• iyla zlota dla
,,- odległości kilku kilometrÓw od śródmieścia Birminghamu otoczona z trzech stron
brzvdkimi przedmieściami za'
kopcone2'o wi ecznie ośrodka an
'~ic\sldego przemysłu maszynon
• "
wego leży "fabryka w of,lrodzle
wytwórnia kakao i czekolady
Cadbury, zatrudniająca 5.000
robotników. Na jej obszarze sto
ją w o<Tródkach niezlicz?ne dOI~l
ki robotnicze. zielenią SIę parkI,
wznoszą pi~kne budynki szkół i
biblioteki, strzelają w górę wieże kilku kościołów. To Boumville, ~ierwsze angielskie miasto
o<Tród, stanowiące państe" ko
s~mo w sobie. - Stwo'rzył je
George Cadbury w cią.gu swego
pracowitego i owocnego życia,
ktÓL\;i1O dzieie nie maj·ą równych sobie w Anglii.
Nie pochodził wprawdzie z
ubogiej warstwy społeczne: jak
wielu amerykańskich milionerÓw. Ojciec jego posiadał niewielkie nrzed!'iębiorstwo hrundiowe. Snrzedawał kawę, herbatę . kakao.
Życie rodzinne odznaczało się
pm)' tańską prostotą. RO'dzice
byli
członkami
Society of
Friends i jako tacy nie uganiali
sic la zbytldem. Mieszkali w
E dgbastoy Było to przedmie~
cie
Birminghamu,
obecnle
hrzvdkie i zadymione, zabudO'\\"l1ne blokami domów robotniczych. W chwili przY.rścia na
świat Geo'r ge'a w roku 1839 była to piękna miejscowość, pełna
zieleni i kwiatów. Cadbury nie
zapolll!l1ial nigdy o/;'l'odu, w któ
rym uołynęło jego dzieciństwo.
I{wiatv pozostały ukochaniem
jego życia.

Troski

młod,ch

lat

Cadbury .miał szczę
lecz życie uj ~ło go wczeŚlI1ie w ;swoje twarde szpony. Matka odumarła go,
gdy liczył czternaście lat. Ojciec wcześnie oderwał go od
książki i zaprzągł do pracy. Surowy purytanin był zdania, że
za wiele wiedzy stanowi przeszkodę w praktycznym ..życiu,
którego naukę należy zacząć
jak llajwcześniej.
Przedsiębiorstwo Jlohna Cadhury zaczęło upadać po śmierci
jego żony. Przybity jej utratą
zaczął ojciec George'a zaniedby
wać inte'r esy. DO'szło WkDńcu do
tego, że zatrudniał zaledwie
dwunastlt pracowników. Gdy
George i brat jego Richard stali
się
pełnoletnimi, otrzymali w
spadJm po malce po 5000 funtów, które włożyli w upadające
przedsiębiorstwo, rojąc ambitne
marzenia o słwoneniu wielkiej
placówki p'r acy.
Pierwszy rok zakOlIczył się
deficytem, drugi dal jeszcze gOl'
-ze wyniki. Założona przez braci Cadbury fabryka kakao produko,wała najl=.'o rszy towar. Nie
tracili jednak odwagi i wytrwale walczyli z losem.
- Nie chciałen: nigdy słyszeć
-:-, :adziach, którym się nie powiodło ...... opowiadał
później
George - inLeresowali mnie jedynie ci, którzy potrafili zwalGeorge

śliwe dzieciństwo,

czyć przeciwności.
Niestrudzoną była jego praco
witość, jak uiezłolUlla wola. --

O godzinie sr.óstej rano stawał
do pracy, lwńczą;c ją późnym
wieczor<:lm. OSZCZ~dlWŚĆ doprowadził do tego stopnia, że na osobiste potrzeby wydawał wszystkiego 25 funfów rocznie, a
brat jego Richard, który się ożenił, brał na domowe wyclaPd
50 funlów.
Bracia nil' ukl':n\'ali przed robotnikami zł eg o stanu przedii~
hiorstwn. Cd pierwsze i chwili
ł s łaraIi

5k

"yl\Y o rzyć

życzliwe

KAO
i raj dla robotników

Georf,le Cadbury czul instynk- rytalną, kuchnię robotniczą, wy
townie, że bezwzględność kapi- dającą posiłek po cenie kosztu.
talistów nie tylko obniża po- Wprowadził również sprzedaż
ziom mOll'alny WM"stwy pracu- odzieży robotnicom.
~dbury był szczerym przyjącej, lecz
wyrządza ' również
jaJCielem dzieci, których sam po
szkodę p.racodawcom. T.roszczył
się więc zarówno o dobro przed siadał .jedenaścioro. Ogrody w
Bournville były przeznaczooe
siębioQrs'twa, j'a k o korzy§ci p,r ana zabawy dziecięce. Obok. swej
cownika.
NDwa fabryka po,wstała na te p:r ywatnej posiadłości Manor
renie, przypominającym wieś. House zubdowal halę, mogąc!!
PDmieścić 25.000 dziatwy, przyOtoczyły ją liczne domki dla ro
botników, każdy w własnym o- bywają'cej z miasta. Dzieci ogródku. George Cadbury doglą trzymywały tu oodwieczorki.współpracowników.
Po sześ'ciu latach pracy i o- dał osobiście i niestrudzenie po- Zbudował pływalnię dla dzieci
fiar przedsiębiorstwo zaczęło wstawania niewidzianej dotąd miejskich, sanatorium oraz spedawać pewne zyski. Geo['ge kolO!l1ii robotniczej. Sam opiJ'a- cjalny p,rzytułek dla dzieci kalek, który odwiedzał w każdą
cQował plan domku robotniczemógł powiększyć liczbę pracow
nik ów, których przyjmował nie go, składaj-ącego się z trzech niedzielę, częstując biedactwa
na zasadzie świadectw, lecz o- izb sypialnych, pokoju bawial- czekoladą. Założył w Birmingnego, kuchni, pralni i pokoju ham szkołę kosztem 30.000 funpierając się na wrażeniu, ja~ie
tów, kładąc za warunek, aby w
ką,pielowego. Domek taki urarobili.
kIMie nie było więcej, niż 45
stał w oczach biedaków z dzieluczniów. Na równi z dziećmi
niocy
nędzy w Bilrminghamie do
DOWOdZe- rozmiarów palacu.
kochał kwiaty. Ogrody Bournnie
ville były pod tym względem
Przedsiębiorczy duch George'a
istnymi zaką.tkami raju.
Wielkie
czyn,
SDołe
pracuje niestrudzenie i zdobySzlachetny człowiek nie ceni
clne
wa się na śmiały eksperyment.
od~naczeń. Zasady człDnka SoGeo.rge Cadbury dowiódł .świa ciety od' Friends zabraniały mu
Do Dwego czasu mieszano kakao z kll'ochmalem, tapioką i tu, że budowa domków rDbot- przyjmowania zaszczytmych odniczych nie jest filantropią, znaczeń. Odmówił tytułu para,
mąką, która wiązała masło kakaowe. Geo.rge odrzucił wSlzel- lecz rozsądnym wydatkiem. doktora honorowego uni wersyIde dodalJki, usun~l masło kaka- Sam zbudował jednocześnie z tetu w Birmingham, nie przyjął
owe i ot'rzymał proQdukt, będą.cy fabryką 143 domki. Czynsz z wyboru do parlamentu. Kupił
nieh oma.cano na budowę no- dziennik "DaHy News", aby dać
dziś w pDWlSzechnym użyciu.
Produkowane odtąd kakao o- wych. Po upływie 20 lat było wyraz swemu negatywnemu sto
ich 720.
kazało się najlepszym z używa
sunkowi do burskiej wojny.
nych fabrykatów. Zręczna rekla
Nie chcąc narażać swego rlzie
Sprawy społeczne nie osłabi
ma zdobywała coraz szerszą kli- la na skutki obcych wpływów, ły jego troski o rozwój firmy.entelę. Gdy inne wytwórnie pouważał je bowiem za ws.kazówZakładał przedstawicielstwa we
szły za przykładem firmy Cadkę do rOiZwiązania zagadnień za
wszystkich krajach, podległych
bUTY, zdobyła sobie ta ostatnia równo przemysłowych jak so- angielskiemu berłu, zakupił tetaką sławe, że nie mogła jej zacjalrnych, nie założył akcyjnego reny plantacyjne, aby p,r odu.koszkodzić żadna konkurencja.
towaJrzystwa. BournviUe stało wać własne surowce. Plo trzyPrzedsiębiorstwo
maci Cad- się wzorem dla Hampstead pod dz;iestu latach najintensywniejbury r05ło. Geoll',ge Oipracownł IL ondynem. W roku 1912 naśla sz<ej pracy George Cadbury staplan budowy n-owe.i fabryki za dował je Krupp. George Cad- nął na czele angielskiej produkmiastem. P,rojekt ten wydal się bury rozbudował lOOiedle rów- c.ii kakao, pokrywając trzecią
ówczesnym przemysJ:owc<ml sza nie troskliwie i na wielką skalę część zapotrzebowaJ11ia Anglii.
lonym ze względu na zwiększo jak fabrykę. Założył szkołę nieUmarł w I'oku 1922 i zgodnie
ny koszt transportu SUTOWCÓW i dzielną dla dorosłych, którą z własnym życzeniem zDstał po
gotowych wyrobów oraz trud- sam kierował, bibliotekę, rodzaj chowany w Bournville. Najwyn'ości w sprowadzaniu robDtni- uniwersytetu ludowego, place bitniejsze
osobistości
złożyły
ków. Bracia nie dali się jednak do różnych gier i pływalnię na kondolencje wdowie. Uczyniła
odstrasżyć. Umowa z zarządem
otwartym powietrzu. Były to u- to również królowa, darząca
kolejowym zapewniła robo,t ni- rządzenia, budzące ogólny po- wielkimi względami człowieka,
kDm tani przejazd. Fabrykę zbu dziw swą lwwością. Zaprowa- którego nazwisko słało się sym
dowano nad rzeczką Bouro. Od dzone przez niego reformy stały bolem twórczej pracy i szlachet
tego imienia nazwano osiedle się wzorem dla angielskie~'o pra nych dążeń.
E. Biuk.
Bournville.
wodawstwa. Założył kasQ eme-

współżycie szefów z pracownikami; wnikali w ich potrzeby.
co było wówczas w świepie prze
mysłowym
zjawiskiem daleko
rzadszym, niż obecnie i płacili
za robociznę stawki nieco wyż
sze, niż w pozostałych pokrewnych przedsiębiol'stwach. Posteoowanic takie nakazywała
im przede wszystkim nauka
kwakrów, do których należeli
i własna intuicja, dzięki której
zrozumieli wartość życzliwych

Zacz,na .sie

..................................
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Pisarz Sinclair Lewis otrzymał
pewnego dnia następują~y list:
"Kochany Lewisie, czytałem kit·
ka Pańskich utworów i mia~bym do
Pana prośbę. Może zechce Pan przy
słać mi spis Pańskich dzieł, autogram, fotografię i biognafię. Ile
Pan ma dzieci i lak się nazywają?
Dziękuję z góry -i kreślę się
z poważaniem
J. JONES,
prawnik",
Sinclair Lewis

odpisał:

"Kochany Jimie, w Pańskim mI·
jedno tylko nie podobało
mi się, mianowicie zbytnia formalność. Prawdą jest, że nie widzieliś
my się nigdy i zdaje mi się, że nic
zdarzy się to Iilwnież w przyszło
ści W obee teg~ jednak, że żyjemy
w demokratycznym kraju, chcę nazywać Pana po prostu Jimem, a Pan
może tytułować mnie Grubasem lub
czymś w tym rodzaju. A więc, Jimie, nie mam fotografii pod ręką,
lecz każe Ją zrobić_ Pracuję właś
nie nad własną biografią, lecz ponieważ żyję już długo i grzesznie,
napisanie autobiografii zajmie m;
kilka tygodni.
Interesują mnie barc1.zo prawnicy.
Proszę przeto o przysłanie mi swojeJ fotografii, fotografii biura i
mieszkania, zestawienia aktywów 1
pasywów, wysokości miesięcznycl
zarobków oraz spisu f{siążelt, którt
Pan przeczytał od roku 1914, o ile
Pan wogóle czytał.
Chciałbym również wiedzieć, czy
bronił Pan Już jakiegoś gangstera
lub pisarza i z jakich pobudek. Bę
dę rad, gdy Pan załączy Inne Jeszcze informacje o sobie. Umieszczę
je w mojej książce. Jakie jest P.a6skie pożycie z żoną? Proszę o szcze
góły. Dziękuję z góry.
Szczerze oddany
SINCLAffi LEWIS",
łym liście

*

W jednym z kaIilomfJsJdch baft.,
ków wystawiono 'W Qkn\e dla żartu
prospekt firmy, nazywające) siebie
"Calłfornla Ranching CompanY".
Oto jego trdć:

RZADKA OKAZJA.
Zakładamy kodą fermę, Da Jd6.,
rej b~dzieDly hoJować 100.000 ko-

1ów. Każdy da rocznie 12 kociąt.
Skórki będziemy sprzedawali po 30
centów za sztukę. Jeden robotnik
będzie mógł ściągnąć dziennie skórę z 50 kotów. Obliczamy czysty
dochód dzienny na 10.000 dolarów•
Aby wyżywić koty, założymy w są...
sIedztwle hodowlę szczlfrów w liczbie miliona sztuk. Przyrost ich bę
dzie 12 razy większy 01 kociego.
Szczury będziemy zywić ścierwem
zabitych kotów_ W ten sposób futerka kocie nie będą nas nic kosztować.
AI{cje tego epolmwego
przedsiębiorstwa mozna już nabywać po pięć dolarów za sztukę. Cena będzie wkrótce podwyższona ł
dlatego należy spieszyś się znaby...
ciem, korzystając z tak rzafł1deJ
okazji.
CALIPORNlA
RANCHlNG COMPANY.
Posiadacze gotówki wzięli ten
pro'>pekt serio do tego stopnia, ze
na drugi dzień usunięto go z okna.
Sześćdziesięciu zamożnych przemy·
słowców ośwhdczyło już pierwszego dnia gotowość zakupi~nia akcJI
tyle obiectljąc~go przed<>iębiorstwa.

,kło!1n(J~ci ojca i jego zamiło
cinne lata.
Hrabia Colollna d'Anfriani wania do lekkomyślnych fi.
odda ie siQ z zamiłowaniem ba- glów Podobieństwo pod tym
wzgl~dcm ujawnilo się d~iero.
któn~go i.mię don Juan stało się
daniu dziejów
ąwego rodu i
pojQciem, wdeleniem pewnych zgromadził wiele danvch o don gdy liczył lnt 16 i to dziękI prz.y
m~~·ldd. właściwości, synop.i- Juanie. Posiada również jego padkowi
Młodzieniec ujrzał w teatrze
mem lekko,l ucha.
olejny portret, który odnalazl
Tym pr&]/rawnukiem
don wśród rupieci, złożonych w sta- komedię będącego wówczas w
Juana jest
hrabia Colonna rym spichTzu. Portl et przedsta- modzie pisarza Tierso da Mou'Anfriani, ~farzec, mieszkający wia mężczyznę, nb mopoącelJo lina. Sztuka ta, zatytułowana
\'Ii zarnl,u lodowym don Juana
absolutnie ro~cić sohin pretei1- ooBuilauor de Sewilla", przedstal\IOl1 te l\lnggi ore
na Korsyce. sji do pięknoś'ci. Jest to czło wiała w niedwuznacznej postaci
Don Juan bowiem nic był wca- wiek kompletnie brzydki I. wieI tryun'l.fu pewnego zdobywcy kole hiszpanp 7 0 i nic nosił narzu- kim nosem, wysta;!'lcymi kość biecych serc i wywarła na mło
",onc),{o mu Pl zez ludzi imienia. mi policzkowymi, wysokim Wt!- dym don Juanie tak silne wraBył rodowitym korsykanipr,m i
skim czołem, pl' lec hodzcH~)' 111 żenie, że postanowił nie tylko
pochodził z starego rodu Leca ,
w śpiczastą łysą prawie czasz- naśladować bohatera, lecz' prześcignąć go w powodzeniu u koPeIm'
je~') imię i nazwisko
k~, oczy jedyuie posiadują swo
biet.
brnn: ak:
"Miguel Magnora ilSty wabiący czar.
Yincentelo ce lLeca.
. Jak nowierzchowność. tak
Od tej chwili wzięła w don
Ojciec jego Tomaso de lLeca W(~WIYtrzna istota don J llUDa Juanie g,órę natura ojca. Uległ noscl młodzieńczegc wieku.nlu~jał opuścić Korsykę 2: ponie pI;zvpominają wcale obrazu, lej samej demonicznej mocy, Stał się znów pobożnym i spę·
wodu Zj1vt czt;'stvch '::ttargów 7 jaki wytwonyła sobie o nim chociaż postępowanie jego było dzał czas;J.a modlitwie i posłu
ml~:;. ami ' krewnymi bnłamuco
potomność. 'Wyobrażano qo !jOsubtelniejsze i więcej nacecho- gach kościelnych. Hrabia Colonnv(':. PI'/l? niego kobi~t. Syn i- bie zawsze jako gotowego !la wane zuchwałą odwngą.
na d'Anfriani stara się dowieść,
czył wtedy siedem laL 'fomaso
wszystko bezczelnika. Hrabia
że doQn Juan
pozostawał
pod
udał sie do Hiszpanii i osiadł Colonna d'Anfriani stwierdził,
Zebrane przez hrabiego Co- wpływem dwóch l.upełnie róż
w Sewilli, .gdzie młody Mij;.'Uel ie była tD na niczym nic opar- lOllIla d'Anfriani dowody przc· nych wrodzonych popęJów, o·
zyskał imip don Juana.
O,s ta- ta fan tazja. Jako rntodzicllICr. czą rozpowszechnionemu mnie- dziedziczonych po r Ollzicach _ ~
tui jego potomek, wzmiankowa - (l.on Juan przypominał we WSLV maniu, że don Juan zakończy1 Silniej przejawił "i ~ w nim czynv hrabia Colonna d'Anfriani ~tkjm pobożną
życie wśród rozpustnych wybrymalkę donJ1~
sty mora)ni e wply\\" matki, któwrócił do starej ojczyzny
i o- Hermini~. Był posłusznym sy- ków. Przeciwnie, dożył sędziwe· ry pozwolił JllU /. wnlczyć zł E
siadł
w rodowym zamku, w nem, pełnym bojaźni BożeJ, nIe go wieku i po latach hulanek i skłonności , odziedzicz o ne po oi
którym don Juan spędził dzie- 0dzio:oziczył nic z miłosnych miłosLek powrócił do obyczej- cu. ~ikt mOle nie wie,

że

.ie~ZCzt: potomek w prostej
słynnt:~!O łow,'y kobiecych

żyJe

linii
serc,

...... e"i.... -

13

Migus. de Unarnuno
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- Niech pan przyjdzie innym
razem!. .. Zobaczymy, co się da
zrobić!. .. Zanotujemy sobie pań
skie nazwisko... Czasy są cięż
kie... Szkoda, że pan zjawił się
lak późno...
Tymi słowami odpnwiano
l.wykle Don Augustina. Nie
tnÓIo;'f otrzymać posady. Nie poI ram nalegać, chociaż słyszał
już niezliczoną ilo·Ść razy, że wy
trwało ś ć jedynie
prO'Wadzi do
celu. Gdy był sam, tworzył najro zmaitsze plany i postanawiał
r zucać ludziom prawdę w oczy.
L ecz dość było, gdy ktO'Ś spojl'zal na niego ostrzej, aby Don
Augus,t in poczuł duszę w pię

tach.
- M6j Boże, dlaczego jestem
taki? I - pytał sam siebie, lecz
takim pozOlStawał, bo nie mógł
poprostu być innym. W gruncie
jednak nie martwił się, że jest
bez posady i nigdy nie wie, skąd
weźmie pieniądze na jutrzejsze
wyda.t ki. Myślał sobie, że wolność lepiej smakuje, gdy żołą
dek jest pusty, chociaż ludzie
twiecrd.zą inaezej. !Lecz znają jedynie strojne upiększq,ne życie,
uie wiedzą na: czym polega istot
ne.
Augustinitd, jego ułomny CnQ
rowity syn, którego małe ruchliwe oclki omal nie wJiSikakiwaIy z bladej twarzy, odmaczał
się innym usposobieniem, nit 0.1
ciec. Jego żywy Ulllysł chwytał
w lot wszystko.
- W małym: spoczywa eala
nasza' nadzieja _ ll"Zekła pewnego zimowego wieczora mat~
ka, otulooa grubą chustką. Mu~
si wystarać si~ o stY'Pend.ium.~
Otrzymamy wtedy po dwa pezet y dziennie przez czas jego
s tudiów ... bo takie życie... liczyć '
jedynie na fi1antropię.~ I jaką
filantropię!... Mój Boże!... nie
myŚlI, że chcę się ISkariyć, nie I
Te panie są bardzo dobre, ale...
- Tak, ale jak mówi Martin,
uprawiają nie filwntropi~, lecz
'port dobroczynny.
- Nie, tak nie jeSit!
- Sama mówiłaś nie Taz, ze
zdaje ci się czasami, iż te pani,, ·
chcą zawstydzić biedaków swą.
dobroczynnością.
Czy nie pa:.
miętasz, jak p,raczka opowiadała o wieczerzy wigilijnej dla u·
bOf,'ich, podczas któreJ panie sa~
me usługiwały. Mówiła, że czy~
pią tO', abyśmy rumienili się ze
wstydu.
- Ależ!
- Bądź szczerą i nie udawaj
przede mną! Rozumiesz doskonale, że chcą nas upokorzyć Jał·
mużną ..
Nie rozpalali ·o gnia podczas '
zimnych nocy, bo nie mieli drzę
wa. Siedzieli przy zimnym k{)~
mirtie. Syn rozumiał wszys-tkO'.
Rozumiał
rówmez znaczenie
wciąż powtarzanych słów:
- Bądź pilnym, Augwstinito.
bądź pilnym!
Egzamin na s·typendium był
ciężką walką; chłopiec zdał go
jednak. W owym dniu rozpalono wśród łez i pocałunków 0giell na kominie.
Od dnia tego tryumfu Dan Augustin wstydził siQ zabiegać o
p osad<:. Żyli b yle jak ze stypendium i dorywczych zarobków
ojca. Żvli z dnia na dziell wcdług słów:

' - Niech ci wyslarczy, że każ
dy dzieli ma swoią udl'ękG. Cho·
ciażbyś wst<>t jak najwcześniej,
dzieó wcześnie siQ nie zacznie.
Jeżeli zaś nie zda się na nic
<'o'czesne ,,,stawanie, ta lepiej
jest pozoslać w· łóżku, usypia.iącym ,troskę . \Vsza k nawet lekarze twierdzą , że łóżkO' przywraca zdrO'wie.
. _ AugusŁinila, pami~laj o

książkach,

lY UP
pamiętaj, że

jestd

naszą jedyną podporą, od ciebie
zależy wszystko ... niech cię Bóg
za to pobło.gosławi· mówiła

matka.
I Augustinito nie . jadł, nie
sp·ał i nie wypoczywał. Siedział
wciąż nad książką! Zatruwał w
tell! sposób ciało ,i duszę. Ciało
przez złe , trawienie i ciężkie
sny, a duszę przez naukę, do
której zmuszali gO' nauczyciele
i którą mniej jeszcze trawił, niż
skąpe jedzenie. Jadł, co było do
jedzenia i uczył się tego, co umożliwiało atrzymanie dabrego
stopnia na egzaminie, od któreg,o zależało stypendium. Zasypiał częs:to nad książkami i śnił
o wiecznych feriach. Musiał poza ty'm zdobywać · na~'rody, allY
być zwolriionym z ,czesnegO'.
- Chcę · pójŚć do Don Leopol
·d a i powiedzieć mu, że musisz
otrzymać najlepszą cenzurę, aby nie stracić stypendium.
, - Nie czyń tegO', matkO', to
orzydkO' ...
. - Brzydkd? Bieda nie zna
orzydoty, mój synu!
, - Jestem pewien, że otrzvmam naj.leps.zą cenzurę!
- A nagrodę?
-. Nag.rodę również , matko.
'--o Niech cię
Bóg · nagrodzi,
synu.
AugustinitO' musi otrzymać
nagrodę. Mus jest straszną rzeczą ..
1:- ~:ugustinHo, profesOT patol~ii zachorował. !Powinieneś

go odwiedzić.
, ~ Nie pójdę do niego, matKO. Nie chcę zyskać -miana pochlebcy.
- :Augl,lsHnito, biedali musi
nyć pochlebcą. Nie lubi Q poj ę 
cia "ubogi, lecz dumny".
, ' - Nie pójdę.
-- Więc ja to uczyni~.
l - - Nie uczynisz tego.
-.. Dobrze, nie pójdę, ale pamiętaj ...
o- Otrzymam naj.leps~ą - cen·zurę
.
_ Otrzymał · Ją - IJieaak, -c- - L'ecz
kosztem jakich )vy~ilków. _Trzeba było widzieć 111inQ rodziców,
gdy z jednego ty1k,0 przedmiotu
otrzymał " dobrze"! .

I DI W

. - Zadanie było bardzo trud·
ne l - tłumaczył się.
- Nie, musiałeś coś przeskra
bać rzekł ojciec, a matka dodala:
- Przepowiadałam ci tO' . Zani .edbałeś ten pq:edmiot. .
Maj był okropny. Augustinito
. spal nnd książkami, pamima, że
dzbanek z kawą sŁał wciąż
przed nim. :Matka w s tawała z
łóżka, aby go budzić.
- Dość na dzisiaj. Nie możesz przezwyciężyć snu i nafta
pali się niepatrzebnie. Nie możemy sobie na t() pozwolić.
Aupls,tinito zachorował i ·1'0- dzice niepokoili się o stypendium. Lekarz uOl'zedził ich, że
choroba poolrwa dłużej.
- \V jal~i sposób zda w czerw
cu egzamin? - biadała matka.
- Dajcie spokój egzaminom.
Chłopiec mus i jeść dużo, malo
. sic: uczyć i b" ć na świeżYm powietrzu, zwła s zcza na świ e żym
powietrzu.
- Dużo j eś ć i malo si ę ucz~· ć
- wolała matka. - Ależ , panie
doktorze, on musi dużo si G u·
czyć, aby mniej jeść!
- Jest ·przepracawany.
- ~Ioje biedn e dziecko!
I matko rozpłakała si<:. "To

rzec codziennej filiżanki kawy
w cukierni, jedynej chwili za·
pomnienia o troskach? Kilka ra
zy już gotów był uczynić ta po·
święcenie, · ale ' wzorowy
syn
rzekł:

_ Idz do kawiarni! Nie czyI'i
dla· mnie tej ofiary! Wszak
wiesz,'że potraCię obejść siG by:l e czym ...
Nie przyszło więc do wyjazdu
na wieś, bo przyjść. nie mogło.
Biednemu chłopcu nie wolno
było położy6 się na miękkiej
wonnej . trawie, nie wolno .było
uradawać oczu widokiem pięknef przyrody, nie \Y01no było uzdrowić chorych płuc. Znowu
rozpaczął ·sit;: semestr ' i twarda
walka. Augllstinito .daJ.ej choro-

-

Jak gorzkie .iest życiel Jil!l.
ludzie! Tego tylko

nędzni są

brakowało,. żebv umarł.

A po chwilI 'Wolał głośno:
- Kelner, gaz-etp.
Augustinilo otrzymał dyplam
i miał jesz·c ze tę pociechę, ~e
mógł położyć podpis na doku: mencie I Podpisał, trzęsącą ' się z
garączki ręką wyrok śmierci na
siebie. Następnie zażądał książki, powieści.
- Po co ci książka " wypocznij Ie"piej-rzekła matka, a pÓI.niej rozejrzysz.:siQ :ta posaodą.
- .za' posadą·? .
- Tak. MÓwiłam' już z Don
Feliksem. Przy:rzGkł ,mi polecić
ci ę da Róble4;Y · na ' nauqyciela.
PO' kilku dniach z· dyplamem
. pod podpszką 'l książk~ w r,ęku '
rozpaczął Don Au. ~ · ·~tinilo ferie
bez kOI1ca. R'odziGe zalewali si~

,vał. Pewnego dnia · napadł · go
gwałtowny
l;:aszel i kart!, i
książki , które mówiły właśnie
o suchota ch, splamiły si<: krwif!. łzami.
.
.
- Teraz właśnie, teraz .. kic(l)
. Augu sti 11 i1.0 spojl,;za ł 11.a książ- mógł zacząć żyĆ. i, nas ~ ' n<:dzy~
k" , 1)óźni e.l· na krew i wzrok je .
go'< u: o nąl nierucholllo
pustej wydohyć. Ol' jak ,!')l1uLl1'·m je,,}
ży·cie! łkała matka.
dali, a w sercu zagaściła : roz.. _ Tak. smutne! _ rzekł O),
pacz. "'yp a dek len obudził w
. . ci ec, I11v ś lQ c o tVP1. żr illŻ n ie
nim s.Illutok , drzemiący na dll1c b ę dzie chod z i ~ ,' ., br,'-; nl'11:.
każdej duszy ludzkiej, smutek,
: .
któr:v U~]U:iCll1y zag~uszyć -g,,~a~~
rem życia.
A lekarz; D oil Josc· Antonio,
- Musi nalv ohmias t po}'.Zucić ' ooowiada.iąc mi o tYlll zdarześwięty. : . święty! "
. niu kOllczyl:
Gdy święty w s lal n akoni ec z na·uk<: - rz e kł lekarz. '
- porzuci6 nallk<:! - ·zawo- Oto nOwa zbrodnia rodzi·
lóżka. zażądał n a tychni.ia st I~ s ią
łał Don Augus.tin. Az
cze~\o
ców
na dziecku!
.
żele Matka przyniosła je ze sło
będziemy żyć ? ·
Przypominam sobie, co Herowami:
- Niech pan pracuje. . , .
dot opowiada o ludziach, któ- Jesteś święty , mój synu!
A
jeżeli
l:t.
i
e
1110fT~
znaleźĆ
rzy
pożerali własnych ojców. ~
Po upływie trz ech dni rz ekła:
pracy ?
.
Są to dzieje dość okropne. !Lecz
- Dziś pogoda .iest lepsza. - Jeż e li syn pailski umrze , okropniejszą jest ópowieść o Sa
Mógłbyś w y jść. Idź na wyl<ład,
ale ubierz się ciepło i powiedz t o pan b<;dzie · wil1ie~ jegq ~mier turnie, który ' pożer::H własne
I
dzieci. Można się jeszcze pogoDon Alonzo, że byłcś baordzo ci.
. I lekarz opuścił mieszkanie, dzić z . pażerar.iem p,rzeszłości
chory, żeby ci wybaczył ni eomówiąc do siebi c :
,
zwłaszcza martwej. Ale jak częhecność.
I - To zbrodnia!
Ci
rodzice
sto
bywa pożerana J)Tzysa;łość
Augustinito wrócił i opowie- piękne pąki trałuje się, zadział, że Don Alonzo ·nie kazał pażeraj!.! własne dziecĘO'. .
I poż erali je z · p·omocą gruź- nim zdołają tO'zwinąć się w
mu przychodzić, dopóki zupełlicy. Pożerali je powoli, czę~cio- kwiat. Gdyby pan mógł winie nic · wyzdrowieje.
.
- A co będzie z "cum laude?" WO, ' mi.otani. naprtemian obawą dzieć tego biednegO' chłopca,
i nadzieją. Ofiara. dżiecka zatru ' spogląd~.iącego Vi g,rób ... i tego
- Otrzymam je.
wała im każdą noc; lecz . rozpo- oj-ca, który nie chciał się wyrzec
Otrzymał je istoLnie. NasŁały
czynali
~brodnię np. nowo każ- codziennej filiżanki ka-wy! Gdyferie, do których tak t<; s IUlił. by pan mógł widzieć .jegO' b61,
.,Na wie'ŚI" powiedziallekarz.>- dego r:;mka . .Cóż mi,c l.i robić. _
Na wieś? A skąd ~wziąć pienią Ojciec chódzH .przYbity, . p~łen gdy chłapiec uma.d . Ból niewąt
dze? D'...·a pezel:\' dziennegO' zrezyNnowanei rozpaczy . . Mie- pli~ie prawdzi.wy, ~zcZ'e!y, lecz
dochodu nic gtarczy na laki wy- sża jąĆ lyżeczk'ą kawę, mówił do ' m~ ,ąc~ w so~:e cos ~wlerzt~ce.' b·' · '
.
'
go , cos z zranwnef!O' Instynktu,
datek. Czy o:iciec ma siG WY- Sle
Je:
'cos c hl o d nego .
,
l
'
l oapyc
1a.lacego.
A te Książki' szkolne., nie : dające
umysfówi pokar"mp., .': będące .fedynie parodią' 'viedzy. '
. Lekarz zainilkV ; Ja' równid
ml!czaJein. '. później dowiedziałem się , ż·e córka Don Eufe, Teresa ' Martin ; wstąpiła ' dó kla5z- .
, toru z· żalu po' śmierci Ą.ug'usti- ,
nita,: . kiÓJ1'ego ' spQdżiewała się '
poślubić, i:,'<1y > otrżyma: posadę. .
, Opo,~i~di:ii,t.ł.ep1 · : inaJomemu
dzieje 'Augu~ti_nit.o.
' - ,' Ba - rzekł brutalnie gdybY'· go. ' nie .'zjedli. rod~ice, u· '
~zyn'iłaby to narzecz.Q.na~
.
- Alei·· ~ i:~~ołałem :- ezv '
jesteśmy sl{a~alii ·
pożeraiiic? ····
. _..
'-- ··Nie,~ątPHwie . - .odrzekł
mój rozłIl(;htcll-~ l~biący, 'wyużać się dowcipnie i paradoksalili"e: \Vszak . panu' wi"adórll:o, te
na tym świecie każdy m;usi po. . żerać , inn.ych,. " .ie~elt sam nie
chce ulec temu ' losawi. Jesłem
przeKonalIY, ' że t'en' proces wzajemnegO'· pożerania ' .siG trwa nic
przerwanie.
L W t~kim · razie "'olałbym
byĆ sam.
"
. .
- Nicby pan na tym nie zyskał, ponieważ pożarłby. pan sic
bie,
co jest na il!torszc, z. uczu1. Bomby nad S,7,aughajl·m. Zdjęcie na
ciem ' bowiem bólu,· że Się jest
S1:e przedstawia nalot ~:'D1olotów ja·
pożeranym,' łączy. się ' Chę8 popońskich i efekt tego. 2. Oryginal·
na rzeźba. Na wystawie rzeźb i pożerania. Ten ból zaś, połą,czony
mników Jakuba Epsteilla w Londynie
z chęcią w jednej o~obie, jest
znalazła się również oryginalna rzeź·
zjawi'skięm najsmutniejiS-zym ze
ba, reprodukowana na naszym zd.i~
sl1luhiych. -. . :.
.
ciu. zatytułowana:
,Consummatum
.
Est".
- Dość! - wrząsnąłem.
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r
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DZIEI\T 'PIĘKNEJ PANI
..................................................
.- Ił ił
I
jest futrem. glądają, jeżeli robi się je z ak Sit·
Już nie ma pani, którahy nie lu, a czasem opuszczone dooko- modeli przybrana
. miała nowego kapelusza. Nawet ła. W tym" ostatnim wypadku Czasami futro otaczu tylko głów mitu. Piękny jest model z rdzapanie noszące berety - to uoso główka może, a nawet powinna kę kapelusza, tworząc rodzaj wego aksamitu w poprzeczne
prtybrania, czasem cała główka zmarszczki, przecięty z przodu
bienie skromności - wyglądają hyć okrągła.
w tym roku inaczej. Bet'et prze·
Materiał,
z którego robi się wykonana. jest z futra, a rondo podłużnie idącym pasem szmachylił się
arogancko na bok, modny kapelu~z to t:o~ w rodza z aksamiht lub filcu, a niekiedy ragdowego aksamitu ozdobione
powiększył
się
do rozmiarów ju filcu, ale takiegv, że wyglą spotykamy wysokie. stożkowate go klipsem z turkus~' i złota
Strojne wieczorowe kapelusZL
sporej tarczy, odrtucił dawny da jak aksamit. antylopa lub ra- czapki, całe wykonane z futra.
umiarkowany kszt!Jłt~ czasem ty11a. Oryginalna antylopa, a nie Tego rodzaju kapelusze przybra są lekkie. Wykonane są najczęś
wydyma się, jak żagiel, innym kiedy nawet skórka jaszczurki Ile są jedynie jakimś ozdobnym ciej z atłasu, wstąŻ'ek, albo saznów razem przypomina u dołu używana bywa drl kapeluszy klipsem lub klamrą. Drapowane mych tylko piór strusich.
wąski toczek,
miarowo rozsze- sportowych. Bardzo duża ilość stożkowate toczki najlepiej wyceIine.
rzający się ku górze, jeszcze in
nym razem lewa strona tarczy
podnosi si"ę ku górze i fałduje,
podpięta

niewielką
Trudno powiedzieć,
kapelusz jest duży,

Pielegnawanie urad,
Codzienny masa! grzbietu

kokardą.

czy modny
czy mały.
Jedna strona jest nieprawdopodobnie wysoka, strzelista, podczas gdy druga jest minimalna.
Bywają
kapelusze,
których
brzeg dziwacznie wybiega naprzód i kapelusze, które pną ~ię
w górę, jedne, jak głowy cukl'u,
inne jak chińskie lampiony, lu1:;
hannonijki. Widzimy kapelusze.
zrywające się do lotll i tylko jed
nym jakimś punktem opierają
ce się o podstawę, jedne otwiera
ją szeroko rozpostarte aksamitne lub filcowe skrzydła, inne propelery, jeszcze inne skrzydła
wietrznego młyna.

SZCZOTECZKA

BRYLANTYNA.

kiem.

PASTY.

SZCZOTKA DO WŁOSÓW.
Wy;;tarczy wymyć' ją. raz na m\.~
siąc, lpcz po każdol'azowym użyciu
wytrzeć mocno czyst,ą. scierpczka.

Słoika nie powinno się zostawiac
(.twartym w bardzo cfepłym miejfOCU. Nal '3 ży unikać blit;kości lraloryferów i rur. przeptowa{lzających

Wiele pali wstrząsa naiepotrzebnie pUllzek przt~d pudrowaniem,

I

'

PUD~R.

ciepłą wodę.

marnując

lepiej

Do

W
,

fest

w ten sposób puder. :Najprzechowywać puder w

najbardzi'e j twarzowych
BłJskawiczne
kapelusze o rondach pod
niesionych równomiernie do góry, tworzących coś nakształt
aureoli wkrąg głowy. Niektóre
piętrzące się
ku górze fasony
kończą się stożkowato lub śpi
czosto pękiem piór. Rondo jako
takie oddawna przestało istnieć,
obecnie twor.zy ono nad głową
nie dające się określić figury ge
ometryczne, półksięźyce, rogi,
nieregularne trójkąty itp. cudaczne kształty.
Do eleganckicn sukien popołudniowych
mamy kapelusze,
na które się składa:ą duże aksa
mitne kokardy, przytwi'e rdzone
do niewidocznych denek. J eszcze jeden fason kapelusza na
tę porę
dnia to wielobarwny
pęk piór przypięty do aksamitnej wstążki lub tiulowego cze-·
peczka. Do sukien balowych, ja
ko prawidło, nosi się egrety w
dwóch, a niekiedy nawet trzech
tonach. Z kapeluszy bardziej
pospolitych i spotykanych wszę
dzie najbardziej zalecane są pła
skie toczki, podwyższone sterczącymi do góry piórami, miłe
są sportowe kapelusze o niewiei
- ,
kich brzegach i sterczącej głów
c'e, czy to w formie stożka, czy zn:tjduje obecnie zasi'o:::owanie przy sl.Rnie, poniewai nadaje tym ostat·
trójkąta, a niekiedy nawet głów
każdej sukni.
Najbardziej jednak nim cechę fachowego wykończpnia.
ka bywa zmarszczona lub fałdo lladaje się do sluden mocno przyle- Zapięcie prezentuje się szczególnie
wana. Rondo - raz wydłużone, g·ającj'ch. Stanowi cenny nabytek dobrze przy robionych na dmtach
raz opuszczone z prrodu i z t y- ella pań, które same sobie szyją bluzkach i rękawiczkach.

zapiecie

INAIIEPlUJJ4CY'CDł

lE.:oi'4uiBł~(AMSKtll
1602. ZACHODNIA 72.

DO ZĘBóW.

kosm t czn,ch

Szczoteczka do zębów pozostanie
twardą, o ile się ją. po użyciu prze.
myje zimną wodą i osuszy ręczni

Dobra. płynna brylantyna Jest
lnLrdzo droga. Flakon średniej 'wielkości może wystarczyć na rok, jeżeli przeleje silt zawartość do rozrylacza do tłustych płynów, ktć.
ry ZRp\lb\egJ. jednocześnie tworze.•
nin się plam.

należą

WicIe Kobiet wyrzeKa się wiec7.ol'owej sukni z głębokim wycięeiem
z tyłu w przekonaniu, że nie mają
dość gładkiej i czystej skóry. Brakowi temu można zaradzi6 w spot>ób prcsty i łatwy. Wystarczy
zmyć codziennie "kark i grzbiet mydłem i wyciera.c zrobionym na drutach bawf'łnianym pasem. Pas takt
:,ldada się z dWGch odilzielnie zrohionych pastw, zszytych następnie
w ten sposC::b, że obie zewnętrzne strony są jednakowe. Do
oIm końców pa8<'t przyszywa się
~znury,
zrobione również na drutach. Trzymając za sznury) przesuwa się pas po grzbiecie.

środk6w

Przechowywanie

TELEFON 152·64

NAJNOWSZE
MODELE!
BEZPłATNY

1002. PIOTRKOWSKA 84.

OLEJKI:

Olejki do zmywania twarzy nal&
na spotampol1.
Sączenie ol~jku na tampon, przykładany do SZYJki buteleczki, powoduj~ stykanie się płynu z powiEtrzem, skutkiem czego ulega 011 ze·
JJ:::uchl.
ży nalewać w małej ilości
({(,czek i maczać w nim

MYDW.
należy

kłaść na. my~lnłezkę ł.
dziu!kowanyl:l. dnem, dzięki czemu
woda ścieka i mydło schnie. Trzeba
wziąć pod uwagę, że mydło, trzymane w Wilgoci zużywa. się pię~
razy szybciej, niż prZEchowywane
w suchym naczyniu.

LAKIER DO PAZNOKCI
należy

przechowywać w szc:zelnle
znkorkl1wanej buteleczce.

PAMADKA DO WARG.

Wiele pań zbyt często smaruje wargi Wystai'czy uczynić to z la- .
na i powtórzyć raz jef:zczc po kilku god.dnach.
WATA DO ZMYW ANIA
TWARZY.
Watę należy pociąć na. małe Jtwl
dra ty, używane w miarę potrzeby.
Wychodzi jej przy takim postępo
waniu daleko mniej, niż przy odrywaniu ręką kawałków, c!:ęsto za
dużych i z tego powodu niedogodllych.

fIRMACH UBIERA

STALE DU~Y WYBÓR WEŁEN i WŁÓCZEK

I

['udelku z sitkiem. Można zaoszc1'ę
dzić sebie wydatku na nie, wycinając z kartonu krążek wielkości potit'lka z pndrem. Krążek nalożv
I·rzekłuć w pięciu lub sześciu mielscach. Każdy otworek powinien
mieć w średnicy kilka milimetrtw.
Przez taki krążek wysypie się dolitateczna ile· ś(· pudru bez marnowania go. Przy stosowaniu tego sp~
~(\bu wystarczą dwa pudełka na C3ły rok.

~EL.

POKAZ

268-14

recznrch rob6t
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I
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PRACOWNIA OKRYĆ DAMSKICH
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! HELENA [YMERMANOWA:

Piofrkowska 102. Tel. 19406
'Ooleca najnowsze modele wszelkich jufe'r

II ŁÓDŹ, ŚRÓDMIEJSKA 28

•
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~
poleca na sezon nadchodzący
B!
NAJNOWSZE MODEI.E PARYSKIE I WIEDEŃSKIE
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o arslwo domowe pod mikroskopem

l\1ieszkallCY Waszyngtonu mo
słusznie utrzymywać, że w
obr ę;bie ich miasta znajduje się
najosobliwszy urząd w świecie:
Na zajętym przezeli terenie , st01
jedno labOtl:aŁorium obok drugiego, gdzie panuje wszechwładnie ma~ia nowoczesne.i wie
dzy. \V wielkich kuchniach p?łyskują kotły, 'piece piekarsk1e.
W wielkich salach stoją ' szeregi metalowych klatek z mnóstwem białych szczurów. Inne
znów sale zaopatrzone są w najnowsze maszyny do szycia, haftu ,i robót ręcznych różnegQ rodza,iu.
.' , ,
Pani w białym kitlu liczy z '
pomocą nUllego przyrządu nitki
\V skrawkach tkaniu. Obok jej .
towarzyszka rozpu.szcza bawetI}(~ w naczyniu, nape1niony,m
rozczynom chemicznym. Inne
panie zajęte są kIrawiecczyzną,
twprzą n 9W~ modele, piorą, . far
hują. 'Wszystkie są młode, wszy
stkie w białych kitI~ch. Kajda
ukm1czyła alwdemię gospodarczą i wrr az ze współtowarzysz
kami pracuje teraz nad na~o
wym rozwiązaniem zagadnicli
~ospodarstwa
domowego, nad
sposobami wyprowadzenia ~o z
dołyc~CŁasowego
chaosu ,na
drogę rac,jo.naJnc,j, skoordynowa '
ue.i wiedzy.
Niezwykly urząd, mający na'
celu rozpowlSzechnienie tej wiedzy, nosi nazwę Bureau of
Homc Econo'mics. Utworzył go '
w r,oku 1923 sekretarz stanu
\Y allace i przyłączył do departamentu rolnictwa.
Ameryka
raz jeszcze dala światu pi'zyl:ład swej niewyczerpanej inicjatywy.
Kwestia odżywiania, <X1gry.
wa.ią,ca w
utrzymaniu domu
głó,>mą rolę, stoi również na
pierwszym planie w pror;;ramach owego u.rzędu. \V oddziale badali procedury o.dżywiania
przeprowadta się doświadcze
nia, mającc na celu ustalenie
~ą

słapnia sh'awności, siły sycąc.e.i

i

addzialywanie

na

zdrowie
i potraw.
wartość
noodżywiania or:lZ

śl'odków spożywczych

Bada
się
"';ych metod
nowych
arlykułów
spożyw
czych, szuka się noy;ych sposobów racjonalnego przechowywa
nia zapasów domowych. Bardzo dużą rolę udzielono ' kWelstii
wil:nnin. \Vszystkie nowe mctody ~rzyrządzania pokail'mów
OTaz wszelkic in owacje w dobor w środl~ów spożywrczych ulegają
wypróbowaniu na szczu~ach, Na tych ordynansach wie
izy dokonywal~e są ' ekspery-

menty w najbardziej skomplikowanych zagadnieniach.
Od czasu pogolfszenia się warunków bytu szerokic!J, mas pod
wpływem gospodarczego kryzysu urząd skierował swoje wysil-

ki na wynalezienie na.il'>kuteczniej!Szych snosobów podniesienia skali wyżywiema przy najniższych zarobkach. Ołlrzymane
wyniki w kwestii racjOll1al:nej
gospodarki domowej rozsyłane

Styl sporto""y

są w postaci broszur i ulotek do
najdalszvch zaką' Lków państwa,
aby pouczyć gospodynie i PifZ(!konać je o celowości
n'o wych
metod. Specjalny "" , dział odoo.
wiada na listy, nadchodzące tysiącami ze
wszystkich okolic
Ameryki z prośbą o radę i
w.s.kaŻówlki. Ten sam wydział
infmIDuje stale radio i prasę o
wynikach pra<:y. W tygodniku
"The Market BaJSket" urząd podaje ceny artykułów spożyw
czych na targach. - Specjalny
dział tego czasopisma
podaje
przepisy na potrawy, zastosowa
ne do pory roku i !1'óżnych oko-

IiCZllO~i.-

I

i

,

Kierownicz'l{ą urzę'du 'doskonaJe zorganizowanego i plfccyzyjnie funkcjonującego jest dr.
Ludwika Stanley, jedna z naJ·
lepie.i uposażonych urzędniczek
Stanów. Młodość swoją spędzi
ła na fel'mie w Tennessee. WadFwa gospodarka domowa i
ściśle z tym związane braki ży
cia ' rodzinnego, zbudziły w ·niej
pragnienie poznania przyczyn
zła i podjęcia z nim walki. Odbyła !Studia na ki.lku UJIliwe'l'sytetach, objechała większość stanów w celu zbadania stosunków ~'~spodarstwa: domowego,
utworzyła na uniwersytecie Mis
souri wydział ekonoonii domowej. , /Powołana na stanowi.sk6
kierowniczki Burean ol Home
Ecooomics umiała dobrać odpo
wje:dnie , v.:'spółpracowniczki.
- Myśl refO!M11Y gos,podarlki domowej na zasadach naukowych ' nosiada olbrzymie znacze
nie społeczne. ' Pomyślna sytuacja rodziny, będącej najmniejs~ą koonórką pańJstwowego or~anizmu, tW01'zy "'odstawę pomyś>lnoś<:j całego 'k'l'aju.

Gizela

Od Htroju sportowego wymaganCl
dawniej jedynie celowości. Jego
- lliepozorllOŚĆ :lważano :za rzecz na·
turalną.. Dziś rola sportu dominuje
w życiu wszystkich waJ stw spole,czDych i kwestia stroju sportowego
lIil' l1!itępnje pod względem znacz!'!llia innym działom ubrania. Sportowa suknia zyskuje coraz więcej
zwolenniczek i rośnie jednocześl!ie
rnzmaitość ma teriałów i modeli w
tym nowym dziai.e mody.
Tkaniny tweedowe utraciły w
llim swoje dominujące dotychczas
znaczenie.
Na kostiumy sportowe zaczynają
używać rówruei' aksamitu i mięk ..
kiej welny. Do najnowszych krea·

zestawienia różnych maNosi się np. spćdniczkę
z tweedu z aksatnitnym żakieci
Idem lub spćdniczkę z l!ładkiej
wełny z żakietem z szorstkiej tka·
niny. Kombinowane są rozmaite kl'Jory. Żakiet turkusowej barwy,
tworzącej w przecięciu z czerwonymi i purpurowylni pas~ami duż:l,
kratę, nadaje się doskonale ' d!)
gładkiej ciemr;.o - purpurowej spód11iczki.
Do jednobarwnego KostiullIU nosi
~ię krawaty, paski i rękawiczki w
5akimś j!lskrawym kolorze. Do zielonego kostiumu np. Dosi się kraw~t i pasek koralowej barwy.
cji

należą

teriałów.

PŁASZCZE BEZ FUTRA
Brak futrzanego obramowania nj~
psuje wcale efektownego wyglądu
okrycia. Widzimy to na. powyższym
modelu. W górnej części płas7;cz
jest obcisły.
W pasie zaczyna
(Ję rozszerzać i staje się fałdzi
stym ku dołowi. Pasok i guziki są
czarne, apaszka zaś, rękawiczki i
J:uybranie kapelusza chabrowego
koloru. '

Modna zastawI
szklana

Urł)an.

Suknie ze skrzydeł
niotvli
W kąpieliskach Florydy poja
wiły się panie w sukniach uszytych ze skrzydeł
motylich.
Skrzydełka są połączone cienki
mi paseczkami jedwl:<biu, by się
nie połamały; warstwa przezroczys~ej miki chroni ich barwę.
TAJEMNICA.
Czemuś taka smutna '?
ŻONA: - Ob, nie mogę ci pc wiedzieć!
'
~ĄŻ: Ależ, dlaczego?
ŻONA: Bo to jest za drogie!
MAż :

-

Używana
dawniej zastawa. I
rzniętego szkła przysparzała slui.:

bie pracy, mycie jej bowiem zabiewiele czasu. Obecnie "arzucono
dawne fantazyjne wzory, pOplZCSm.
ją,c J1a zupełnie gładkich naczy,
I,jach, dających się z łatwością utrzymać w absolutnej czystości. Z
t ego względu wchodzą. coraz czę·
ściej w użycie zastawy ze szkła, a
ktć rego
sporządzają
obecnie nie
tylko serwisy do herbaty, le~
równiet nakrycia obiadowe.

. rało

~

ElEGANCKA PAMI N
SPElCPAiEN,DEL
WYBITNIE

pOSZCZUPLAJĄCY

S Y L W E T K Ę

(CAotOŚ;~

GAIINVE

lM. PRAJ S M. BURSZTYN
Pracownia olIryt damskich

Ol

P fil , o • n III k U in I e rs k II

~

CEGIELNIANA 10

Ol

~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
g, prOTRKOWSKA 114

JESIEM

wJkonuJą

Froftt 1 p. Telefon 162-76
wszelkie zam6wlenla P9.ostlltnloh modeli
po oenach przJstqpnych I

POLECA:

I

MODELOWE
TOREBKI.
galanterie

A\IIIIIIR liiilIr I1 1 1 t\!IłIIIIL

PRACOWNIA S U K I E N

H. NOWEROWA

PIOTRKOWSKA 107. tel. 146-92

I

wiedeńska.

ceramlke
I metaloplastJke

.1illlllllllllllllllllllllllh"
poleca Dajnow~
sze modele
parJskle
i IIIleddskle I
1

" 111111111111111111111111111"
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Nr. 306

7.XI-- .. GLOS PORANNY" ........ 193'

KURSY, SlY[IA, MIERZEniA L , ił Y K A U , M A N
eJ: ~ ~ y ~~ ~ ~W ROJ U, i MODELOWAniA 9~:,:!::~~. 67 lIti~i;! ~~tt=.::~:,!.."" p<z,j.
LEK~RZ

!

USTNEJ
oi tJAMY
U D N I oW A

p

Załoiona

STOMATOLOG'

9

I/I~

@'
~'

.

Lecznica ~Ia Zwierzą
MaU.WIt.H.WRRRIKOFFR

.

~

KaDiele Ds6w.

r S CHWAT

KUCJE KONI, nitowanie kopyt.
Przyjęcia w prayc:hodnl od 8- 1 i 3-6
Czlonlłowie towllrzystwlI opieki nad
zwillrzętami płacił ulgowe ceny.
,

.

lJłIłl"NfiOlOfi
gllrdłll

~

i krtani)

Piotrk~w~k~ 55,5tei 127-76

Zagraniczna

fabrJlka

1

POWROCIL

~RBIEGI oD'tiUSZCZRJ~CE ·___~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~~~--KRIE'~tA
WYŚ[I'nł!Jne
II u

Dieta preparaly DIBAR" indywidualnie
IItosow~ne. SZKOŁA KOSMETYCZNA

PrZRe7:yWłdadZee

bl

16~

Własny wyr6bl
DOGODNE WARUNKI!

u

1'1

Tel. 210·73. fr.

M

(włos6w)

tel. 132-28

Dr. med.

R~n~~lJ(ln

•

jako agenta sprzedaży

Oferty eub. "Zgrzebła" do biura ogł. Fucbe&,
Piotrkowska 87.

D rze

k a

I;.

OWOCOWE
PARKOWE

G~!r:I.:I!

r61., rojUn, Ilm.otr". ale (byliny). Dalie _K
poleclI w wielkim w,bone

JERZY

KOŁACZKOWSkl

g~:gd~~::~ tódt ol. PIOTRKOWSKA 241. ~~~:~?o~

AKUSZER-GINEKOLOG
teI. 127-84 Kwiaty

PI!.l'lmule od 9-11 rllno i od 6-8 w
w nledJleI«= I §wl~ła od 10-12
-.
. .

Pomorska 7
,,,z,lm. od

DOKTOR

8-1; i

cięte i doniczkowe - (EBUlKI - hiacynty, tulipany, kroltUsy i narcyzy nadeszły z Holandii. ~ Ceny
Jak w szk61kach. Cenniki na tądanie.

4-8 wiec..

_

RBICHBR lE~.!..!.t~A

Spec;alistB chor6b skórn,ch
weoeryolloyeb i seksualnych,

DLA CHORYCH NA

gardła
i drogi oddechowe (astma)

Geblnet Rentgena.
dla pr•• śwletleń I zdjęć
piotrkowska
tel. 121-81
9-3 i 5.30-8w.przyjm. Dr. Z, Rakowski
••nlanla na mIGs'O.

Z8, teł. Z01-95

przyjm. od. 8-11 rano i 5-8 pp.
w niedfllele l §wl~ła od 9-12
_
_ , ___
.~ -- ~

67' .

IN..

LEKARZ _ DES'rYSTA

ę~!R~!mern
IIIAHI/f" 6-:-U',--mon
NARUTOWICZA 2 H H
me

He

CHOROBY DZIECI

TEL. 170-96

Al. Kościuszki 8

Godz. przyjęć: od 11-2 ł 4-7.

..u."",,"""_7~t~

~

ig;ena

Ord. 12-1 pp.

Tel. 173"00.

ró1:nyeh szerokości, r6wnie1: snowadła, nawijarki i cewiarki do nabycia przy ul. Wysokiej 20
w godzinach 9 - 11 i 3 - 5 codliennie.

GRUlLICA PŁUC
nieubłaglllnll

jest
i corocznie, nie
robIllo ró~nlcy dlll pIc!, wiek~ i
stanu, pOOIl~ga bardzo wlele oflllr.
rnęclqcego

k a s z l U itp., stoaujll

pp. Lekarze

Dr. med.

-I

Za"hodn,-a 6& tal 129·52
ł

•

prz,lmuje od 8--10 i od 5-7 w.

I

..który.
BALSAM
TRIKOLAN-AGE"• ulatwilllllQ wydzielanie sl~

-

-DIt. "lED.

Markow·.Clowa

plwociny, usuwa kaszel, wlrnacnlll
orgllni.m i lI.arnopoczucie ~horego,
oru powiększa wagę clala.
Do nabycill w Aptekach.

.

choroby skórne i weneryezne

I
Z. SlWALBE -Gustaw Kobn
Dr mnd HELLE

~_ _ _--~ .

_

_

l'Ionioszki

Doktór Medycyny

dyp~ow~nÓc~~AteCkl

Moniuszki 1, tel. 127-99.

I

Usuwanie wszelkich
defek'6w cery.
Usuwanie beapowro'nle I beE
ślad6w sapeollcyoh wło~6w.
Przyjmuje 10-2 i 4 -8 WleCi
UW

=

t:el. 202-14.

telef. 240·10
prz,Jmuje od 12-2 i od 4-8 wie~

,

speCłJallsta
•

Bhordb kob BCYC
.

hł k

a

P O W R OC I L

~

'el. 166·31

WZNOWILA PRZYJĘCIA
God•. pu,j," 8-1. H

Piotrkowska 44.

Sródmlejska 28

Akuszer-Ginekolog

tec.nlcae' i 'oale'oweJ

J. HUPERT i S-ka

cbordb kobiecych I akuslerll

II H. GU'S Z, AD

Prl' zwalczllnlu chorOb płucnYBh,
bronchitu, g r y p y, uporczywe«o"

Gabinet kosmet,ki

to zdrowie'
Cylclinowanie, drutowllnie i froterowanie posadze .{, czysIlCZ?me wystaw i okIen, sprzątame
biur i pokoi. odkurzanie elektrolu xem. Reł"'eracje linoleum.
Pakowanie okien I drzwi.

\pa~!~~i~~~JlUi

SN

.K

UIZV, nOI.

tatlanle nromleniami
Roentgena
li

Południowa

ZACHODHIA 57

pg. OSTATNICH MODELI wykonuje

I

~,

Najłaniej
kupisZ
tylko we f-mle

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.....;;;;...;.;..;-~..;......;..--------------

spec.
chor. seksualnych,
w.n.rrOlEnych'
ak6rn)'oh

Rndrzela

fE

dzielnego fach
STOIIY
I
SI. Mlchalnw,-cz
fUTRA
narutowicza '6
R
E. WAJNTAAUB
ci I

UlZUU1RHIE OWIiOSIEłflR RRDYKRbłllE
PIEbĘGIIRCJR CERY i URODY

DOKTOIiR

zgrzebeł

POSZUKU

10 MINUT DLA URODY!

Piotrkowska 92, fr. I p., leI.

.

dobrze wprowadzona od wielu lat na tutejszym
rynku

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

Ztal.ttWutlerdl:'Awn192n{ ra'
Jns
de Reaute

22

ODDZIAŁY: wewn~trzny

-----.-

(chor. uszu, nOSII,

KOPERNIK~

Tel. 112-07.
i chirurlliczn,
SZCZEPIENIA psów i koni
STRZYŻENIE psów i koni.
ul.

Pr'lyjmuje 9-1 i 3-7. TeL 132-64.

••

w roku 1891

.-

USIBf ł

•

po pot

IiU.

Spec. ohor6b wenerycanych. mo-

oopłolowyoh

I

ek6rnyoh

P-II SU dSk·legO 51 • t e.] 170-03 Traugutta
8. Tel. 179-89
Prllvlmul e od 8-11 i 4-8 wleCI.
Przyjmuje 8-10 i 4-8 w.

w nled.lele I świeta od 10-1 pp.

';; Dziś i dni następnych!
"

...
o

Znakomita para aktorska.

(Iaudette (olbert, fred Mac Murra,
w filmie p. t.
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Najpiękniejsza z pi4j!tnych rewke.
.
E
DANIEL-LE DARRIEUX (Bohater a
Jacy]na gWIazda ~ uropy
.
HENRY GARAT
filmu ~MayerliDg ) oraz ulublOny ~.mant. ekran.u ,
w milionowym arcydziele produke]l ŚWIatowe] 1937 r. p. t.

~a....;
tli

z Salem

60.

Ostatnie dni t

c~
z_

rw

tout i

t.eromskiego 74/76, tel. 1~9-8S.
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h

r howską i M CybulskIm w rolach g ownyc
e 1C nast ne se~nse Im. 1,09, II m. 90 gr., III m. 50 gł

Nast. pro gr.: ,,0 czym marzą kO~)le ~ . z
eną
Ceny miejsc: na pierwszy seans ws zy atkie mlelSC~!~ą~~k g:~:~;Ów o
Kupony ulgowe po 70 groszy.
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niedz. i
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