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SOFIA:, 2'7. 11. (PAT). W o- SOFIA, 27. 11. (PAT). - Korespondent P. A. T. w Sofli donosi: 
stśtnlm dniu poszuklwania za- W sobotę około godz. 20-ej grupa kapitana Tiuczewskiego i podporucznika Totewa, do 
::{jnjone~o samolotu polsklego której należał policjant Beniamin Minew i dwaj chłopi: Stojko S t o j a n o w ł KOCłł ~restew 
prowadziły grupy woJskowe i w miejscowości Mozalowski Rit NA WYSOKOŚCI 2600 M. ZNALEźLI SZCZĄTKI SAl\ł01j)TU 
cywilne, liczące parę tysięcy o- POLSIHEGO. 
sób oraz 5 samolotów bułgar- SAMOLOT UDERZYŁ W SKAŁĘ I ROZBIŁ SIĘ. 
kich ł dwa J)Olski~. WSZYSCY CZŁONKOWIE ZAŁOGI I PASAŻEROWIE ZGINĘLL 

Lotnik Karphiski poszukując Obok molołu maJeziono teczkę z d-okumentami I flagę. 
zaginionego samolotu, DOKO- Samolot był pokryty śnie-glem i widać było tylko cz~ść tylnego steru. 
. AŁ LOTU, KT()R 'mw AL 5 iiiiii __ iiiiiiiiiiiiii~';iiiiii';'_';;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
GODZIN. 

ne przez santO'loty, nle mogły 
BurzYlIskI, który przybył dzł· by~ dostatecznie dokładne. 

Pole~1y w katastrofie samo- Był on jednym z na.łlepszych pl 
lołn polskiego w Bułgarll Ś. p. lotów polsklch. Odznaczony 

--01111 

wał w łowie ,,I;of' oC! 11 łłftIII'ftI 
1937 roku. 

S. P. RYSZARD W ALENTU· 
KIEWICZ urodził sJę 2 styeznła 
1897 :roku w Grodnie. Plutono
wy rezerwy W. P. praeował od 
1 styeznła 1929 roku w t-wJe 
.,Lot". Odznaczony Br_wyru 
Krzyżem Zasługł. 

Jeszcze iedna 
alastrofa 

sia.1 do Sofl~ nrowadził poszu- J!ut od świtu dwa oddziały 
kiwania przeszło dwie godziny. alpinistów narciarzy przeszukl~ 

TADEUSZ DMOSZYŃSKI 1Il'O- Srebrnym Krzyżem Zasługi. LONDYN, 21. 11. (pAT). 

Góry w ciągu ostatnich trzech wały naJwyższe szczyty, docie
dni pokryły się GRlJBĄ PO- rając do naJwyżej położonych 
'"'tŁOKĄ ŚNIEGU. ChmurY' n- schronisk. 
nosiły sie nisko, a w niektórych Pierwsza wiadomość o znasle
mieJscowościach, gdzie isbIiała. zieniu llolskiego samolotu przez 
nadzieJa odnalezieni~ samolotu, I grupę kapitana Tinczewskiego i 
p~ nowala silna mgł~ wobec II pod1flOI'ueznlka Totewa nade
czego poszukiwania, prowadzo- szła do Sofii po godz. 21-ej. 

dził się 10 kwietnia 1903 roku Osierocił żonę poślubioną I Niemiecki samolot komunlk8~ 
w Kamieńskoje na Ukrainie'-l przed rokiem. cyjny tow. Lufthansy rozbił się 

Po ukończeniu gimnazjum wczoraj p6źnym wieczorem na 
studiował w szkole im. Wawel- S. P. MARIAN WINNIK oro-Ilotnisku w Croydon. 
berga i Rotwanda. Dnia l stycz- dzit się (tnia 15 lutego 1910 r. w W chwili zdCl'zenia z zieIi'Jłtt, 
nia 1929 roku rozpoczął pracę Dolinie (wo.tew. staniSłaWO"'-, nastąpił wybuch, a trzy osoby, 
w t-wie "Lot". skle). Odbył Ii~e podróże mor zna.idu.iące sil' wewnątrz samo-

Do przelecenia miliona klm. skie po całym świecie jako ra- lotu, w tei liczbie i pilot, zgi· 
brak-owało mu tyJko 50.000 km. diotelegrafista okrętowy. Praco n~y. 

t 
alne zebranie warszawskiej izbr a wokackiej Drzeszlo do Dorządku dzien-

ne'go nad wnioskiem o uniemożliwienie żydom d s do Dalesir, 
Po (zas elosowania adw. Naeór8ki znifważQI (zgonie ad",. Suchodo sh:ietlo 

Warsz. kor. "Głosu Pora.nne~ unol'mowauia liczby ży(ló;fI '" sami. Adw. Janczewlsld otrzy- neJ adw. BORZĘCKIEGO (874 czym w czasie jego' przcłllówic6 

go" telefonu.ie: palestrze. mał 679 głosów. gł.) i BERE!~SA (863 gł.). nia dochodziło niejednokrotnie 
Wczoraj od rana w sali ra.dy Sprawozdanie rad" jak rów· Do rady adwokackie.i było do Do ściślejszych wyborów do. do gwaHownych wystąpień ~ło 

miejskiej toczyły się obrady nież wnioski finansow" zostały obsadzenia 6 mandatów. Zgło- chodzą trzej kandydaci listy na dych adwokat6w oenerowskieh. 
walnego zebrania izby adw. o- przyJęte większością głosów. szono trzy listy: grunv demokl'a rodowej i dwaj kandydaci listy Następnie przemawiał przc-
kręgu sądu apelacyjnego w Jednoczesnie z obradami w tvczneJ, !.!rUlly narodcwe.f i ży- demokratycznej. ciwko wnioskowi p. Hartglasa 
\Varszawie. sąsiadujących salach odbywa dowską. W pierwszym ~łosowa w imieniu wnioskOdawców 

Obradom przewodniczy adw. się głosowanie do władz adwo- niu wybrano wszystkich człe- Wniosek endeków ADW. BIELAWSKI, który był 
St. Szurle.f. \V skład prezydium katury. rech kalUlydatów grUDy demO- znowu owacY.fnic oklaskiwany 
\\'chodzą adwokaci: Jurkowskł, Są zgłoszone trzy rsły: Zw. kratyczne.i, a mian. adw. BAR- Następnie walne zebranie przy przez swoich zwolenników. 
SkoeZYliski, Uozensztadt, Nie~ adw. polskich, Dem. zw. adw, CTI(OVVSKIEGO i SWIĘCIC- stąpiło do l'Ozwuiania wniosku Pa tych przemó,vicniacl1 
dzieJski, KIeJna. Borz~kl. polskich i adwoka'16w żydów. Ii:IEGO Ir)Q 905 gł.), KOPAN- związku adwok;ttów w. stosun- przcwoduiczący adw. Szurle.i 

Sprawozdanie z działalności I IUEWICZA (889 gl.) i KOR· ku do adwokatow i apllka~tó~v zarządził glosowanie imiennc 
rady adwokackiej złożył dzie- W,niki Wlfborów I DOŃSIUEGO (861 gł.). żydów i w postaci zamknIęCia nad tym wniosldem. 
kan adw. Lo Nowodworski. - ". < , dla nich dostępu do adwokatll- . 
Sprawozdanie ściśle finansowe Na posiedzeniu popołudnio- Do SCJślc.lszvch wybo.row do- y WNIOSEK ADW. HARTGLA 
.,karbnik adw. Słoński. wym ogłoszooe zostały wyuiki chodzą dwai kandydaCI z listy r.. I SA PRZESZEDŁ WIĘKSZOŚ-

. b " narodoweJ którzy otrzymali po Adwokat HARTGLAS w im c ClĄ GŁOSÓW 
• WYD oro~. 1. b ł] ] 685 gł08Ó~ i oba'j kaudydaci 11. niu żydów z~łosił wniosek for- . 

Osrodek d o r.a y dnacze ne.~ t z{ ~o ~)- sty żydowskiej' a mianowicie maJuy o prze.iście do porządku IncJ/dent 
- t re w n;a sa zema Je en mon a. ~ szO. NS 'TADT (748 ł dziennego nad tym wnioskiem 

Z81n e ~~ a . ne były {iwie kand.vdatury: gr u- ~(lw. UO~E ",Z g. mot wu· c t że :est o~ W c'as-.e głosowania 
Obrady to~zą SIę przy pue- py demokratyczne] _ adw NA- I ADW. SEIDEMAN (722 gl.). Y Ją ym, • '~k 40 . '. . ...• . • sprzeczny z przepisami onsty- • • ł 

pl'łnlone.l suh.. . . GORSKI i. f!.runy n;'l'odowe.l, Do sądu dyscyplInarnego ~y- (uc.ii, sprzeczny z obowiązując:, W ~aslc głosowama dosz o 
Duże napIęCIe powodUją ł[!óra skupia adwo!'-ato'! endec- ~o (lo obsadzeni.a. 5 man~atow. ustawą o ustroju adwokatury, I d~ incjdentu. 

wnioski zl?:łoszone ł)l't:~~ grupę l kich. • Ocnel'owsl~lclt I, cz~ść \ Zgłoszono rówmez trzy hsŁy.- \ nicobywałeiski i nieetyczny. ,oro ADW. NAGÓRSKI CZY!\ 
a<lw. l'ckrułujący('h się z po- KARP-la- a(Iw .. IANCZEWSKI. Oddano 1617 głosów. Wybrano' . Nfi ZNffiWAŻYŁ ADW. SU-
śl'6.d członków. Zw. adw. pol- Oddano głosów 162-5. Wybrn- w pierwszyU1 głosowaniu dwu Adw. Hartglas obszernIe uza-
sklch w spruwI(' l)rOcclltowcgo lny został adw. NagoI'ski 925 glo kandydatów listy demokratycz- adniał swe stanowisko, przy (Dokończenie na str. 4-el), 
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~r~~~~~~P:'~::'~SkieCiildam~k~E:~!~ ~ J MBROKD la S-wl-e nowomieiSJm. 8 Seny f~brJ'Znel 
fabryk BIELSKICH w WIELKIM WYBORZE poleca lf;: • .1'ln w PODWÓRZU! HURT I DETAL! 

------------------------.. ------_.--~--. 
AntJselRitJzlR dla interesu 
W stolicy odbył się zlot ku· 

oiecłwa chrześcijańskiego pod 
hasłem "świętej mis.ji unarodo
'wienia", t. j. odżydzenia han
dlu w Polsce, osłabienia sił kon 
kurencji żydowskiej, a właści
wie całkowi:tego uwolnienia się 
od nie.i. 
Do lliedaWlIla kupiectwo chrze 

ścijaiiskie, w myśl zrozumia
łych interesów zawodowych, 
nie brało, a w każdym razie 
nie i.nicjowało akcJi a'ntysemie
kię,i. na terenie handlu. Mam na 
myśli nie jednostki, lecz stowa
l'zysz~nia, reprezentacje. WieIo 
krotnie nawet w myśl tych illlofe 
l'CSÓW chrześcijanie i żydzi wy 
stępowali wspólnie wobec czyn 
ników nądzących. 

Ale pfzeciei trzeba poj4ć 'z 
.. duchem czasu", tymbardziej, 
U; można i o "misji naTodo-we,j" 
wspomnieć i Jeszcze na t~ za 

b· , ,- --I.i 
1'0 Je. ' . I " , .-. ,', 

:\lówiono więcl o p'(Zeluanie
tliu wsi i naturalnym ujściu w 
handlu miej,skim, o. jed'nostron 
ilOŚci zajęć żyd6w, o ,.najwię
kszym ghetto na świecie, będą
cym źródłem fermentów spo-
łecznych", Q "obcości" i napły
\Y ow OSCI elementów obcych", 
o posiadaniu przez żydów wię
kszości nieruchomości miej
skich, o opanowaniu handlu i 
przemysłu. No i, zr{)zumiałe, że 
ze wz:;;lędu na obronę pańl5twa, 
Ilnarodowienie 11a.ndlu wyma
ga... konkretnej i realnej porno 
ey ze strony państwa, w sze~e
gó1ności w polityce dostaw, ak
cji kl'edY'Łowej, polityce konce
syjnej i kontyngentowej. 

Walka o ko,sztowniej
sze Dośrednictwo 

miaru wiejskiej ludnoścj przcz Forluny . były nielada. Dobra do pięciu hektarów. Chłop od- wi Po polsku od conajmniej po 
napływ do miut, a ponieważ LUbomiukiego obejmowały 25 czuwa głód zjemi, i nie na jed- łowy uczestników tego zlottL 
w miastac~1 są. :tydzi, więc Cl tys. klm. kwadr., Szczęsnego nym wiecu, czy zjeździe ludo- Również nie wiem dlaczego har 
muszą emigrować, choćby na Potockiego 17 tys. klm. kw" w wym moźpa usłyszeć okrzyki: dziej razi dziś imię Saul, Srul, 
Madagaskar, przecież są eJe~ tym równo milion morgów sa· czy Jankiel od Brunona, Eraz· 
mentem natpływowym. Nie było me.i ziemi orne!. "Ziemi nam dajta, ma, Eryka. Trudno, nie każdy 
silnego miesz{;zaństwa "naro- Majątek Augusta Czartory- nie straganów" może mieć imię Zdzisław lut 
dowego", a więc "zażydzenie lOki ego szaCOWllJno na 105 milio Bogusław . 
miast spowodowało utratę nie- nów złlp., PonińJs>kiego - 83 mi I nie ma co stroić się w piór- O ile 7.a~ chodzi 'J je:lnostrol1 
podległości". liony. Potockich dO('hody ka narodowe i gorliwców paTI- ilOŚĆ ł:atrudniepia żyd6w pol

Tak mówiono na zlocie, tak rOCZne wynosiły 8,300,000 zlp. "lwowotwórczych, i grozić w skich, to wynikła ona nie:ze 
głoszą antysemici, to samo glo Skarb nadworny i sl~arb po- razie rzeczywistej reformy 1'01- specjalnego zamiłowania tej łu
si i organ ziemiaństwa oraz iOp oli t Y koronny i litewski., a nej obniżeniem produkcji roI- dności do handlu, lecz z wa
wielkiego przemysłu "Czas" w więc cały d~l:lód z podatków i uej. Prof. Grabski i prof. J'. Po. run.ków społecznych, jakie pa
artykule "Nasze caelerum 'cen- dóbr pailstwowych wynosił w niatowski liczbami rozproszyli nowały w średniowieczu i pó· 
seo w Slprawie żydowskiej". r. 1700 p.ółtora miliona zł.p. te obawy. fuieJ na ziemiach naszych. 

I "Czas", or{f;an między tiaro- Dochód ro,cmy rodziny nUl- A ponieważ panowie z "eza - Szlachta w większości paso-
dowego kapitału i ziemfaństwa, ~naekiej wyUosił 8 z górą. milio su" lak na zimno, z paó,ska, z iytnic!-yła, chłopu ·pańszc,zyźnia 
stroi się w pióropusz patriotyz- .. ów złotych. zaś budżet pali- flegmą angielską, żądają na- peDlU nie wolno było oderwać 
mu. Żydzi muszą wyjechać... stwowy półtora JuUiona. iychmiaslowej ewakuacji. żY- się od ziemi, gdyż zahrakłoby 

Plrz.ed osiemdziesięciu laty "Za te pieniądze ole.podobna dów z Polski, gdy;;' musi być 0- rąk do llracy na roli \ dlatego 
Europa miała: ćwierć miliarda było utrzymać powaineJ ar- próźp-ione miejsce dla chłopów, pozostaty jedynie dla żydów i 
mieszk;ulców, jut wtedy mów!o miL. 'Wojsko dobre do parad 7.apytałbym sią szczerze tej napływowego elementu nie· 
llO o wIelkieJ ciasnocie i UW3:73 pGgrzehowych" ... - pisał Bu- lwiej części rdzennej ludl'loścj, mi.eckieg'o - miasta. 
no emigrację do Amer~rki za KO jak. chłQpa polskiego, czy nie wy- W ullkic p6~niejsze próby 
nieczność go-spodarczą. Dziś Eu Najzamożniejsza warstwa w brałby radośnie. jako "ma'łe- przewarstwienia ludności ży
roP'l liczy dwa razv tvle u' .e- dawnej' Pol!jce, jedyna pO!)lada riał" cmigracyjny jaśniepanów dowskiej napotykały i poe l za
szkańców, i przed dl~~sięciu la '.iąca wszystkie uprawnieI'ia 0- z "Czasu". borami. i w Pols{;e niepodległej 
ty, przed wybuchem krYLYSu. bywałelSkie, magnateria, szlach "Dla Polski nie było ratun- na wielkie przeszkody. 
dobrobyt mas był większy, -niż ta i duchowieóstwo, nie płaciła ku... nie miał jej kto bl'onić... Mówi się i pisze o ghecie, (; 
przed 80 laty. prawie żadnych podatków bez- możnowlrrd"two traktowało obcośd. Proszę mi wskazać pe 

W czalSie pieTwsz~go rozbio- pośrednieh i. pośrfdni.eh. . paósl'wo jak paslwisko ... Tam, wien choćby kilkuletni okres w 
ru, a więc przed stufJięó(h;ie:si~. . Szlachtą nIe Za,H}:luJ~ SI~ 1'01- gdzieś, na Madagaskarze, mogli dzlcjach Pol.sJd, w którym opra 
ciu laty, Polska posiad~la oko- lllct,,:em zawodow.o,. me .gospo- by sobie w chwilach wolnych cow;my i w życic wprowadza
ło 12 milionów ludności na daruJe, tylko adnullIslruJe swo- ezytać "GenealogiQ" Świę.to- ny był plan przyciągnięcia, 
przestrzeni 730,000 klm; kw., imi . mają.t.kami. Cały ciężar pru choW'skiego, "Ziemian" Tadeu· zbratania, 
zaś dziś około 34 miiionów na cy PTodUkcyjnej spada na bar sza Hołówl~i i ewootualuie ZeSDofenia I DolslloŚcłą 
obszarze 389 ()()() klm. kw. ('.zy- ki lud~ości wie.~<;k.ie.i, znajdują- "Czas.", wychodzący w Tanana· 
Ii 85 mieszk.' na klm. kwadr .. ' a cej się w cieżkim dziedz-icznym I riwo, w stolicy tej pięknej wy- ludności i,dowskiei. 
więc gę5tość załudnit>nia pięć pod$lańst~ie. Po~a~ki na. WOj-j s~y, której nazw.ę mogliby zmi~ OdwToł.P.ie _ mogQ wskaza~, 
ruy wię~sza. A jeduak przed s~o, .ośwIatę, a~mlmsll'a.cJę pł~ niC ~Ia TargowI;ę, by choc że nawet po krótkiej ekstazie 
150 laty w przededniu upadku CI mIasto, a WIęc praWIe samI czyms utrzymac pewną łącz- braterstwa w lafacll 1861-4 
panowab. większa nędza f bic- żydzi, stanowiący tylko 10 pr. 1l0ŚĆ z dawną macierzą· nastąpiły lata ponurej mro6tej 
da na ziemiach pOlskiCh, pdń. ogółu l~drości. • • J gdy ktoś pragnie podjąć zimy. 
stwo nie miało pieniędzy na u- Z ml!lst. wy~lskano . osta~l sprawę "autochtoIlstwa", Ani pomysły konieeznej, i to 
trzymanie szkolnictwa i woj- grosz, • l mc d~Iwneg?, ze mla· "rdzCJl1ności" , "Illapływowości", natychmiastowej bodaj emigra 
~t.a. Czy rzeczywiście żydzi, kłć st~, ktore. podmosł! SIę za osta- to i w tym wypadku historia cJj "rozsądnych i zimnych" pu
TlV wówczas staiIlowili 10 proc. tn~ch. JagICll.onów l :Satore.go, ~l widocznie jest filosemicką. Ra· bli~yst6w ,.Czasu", ani źycze-

W dal~zych rezolucJach ape- ogółu ludności, byli ł~mu win- padaJą· PIsze BUJak: " Ogol dzę przeczytać osiemset stroni· nia zlotu kupców chrzcścijań-
,Iuje się do społeczeństwa, by u- Iii? miąst J)xzedstawia obraz całko- cową pracę historycwą dr. skich nie zdołają rozstrzygnąć 
trwaliło dokonujący się dzłejo- W 1917 r. wyszła cidiaw t wite;i ruiny. Puste pl~c~ i walą- Schipera o "Dziejach handlu lak zwano sprawy żydowsltiej. 
wy przełom w ake.ił una:rodo- k~iąż>ka, stanowiąca J>:racę 7hio ee SIę domy, przewaZllIe drew- żydowskie/<,'o pa ziemiach pol· . R botn'k' 
'. t • . t d l' ł (,'17 1917) J' Słusznie pIsze ,,{) I': wIenla apara u wymIany l • . ?C}wą dziewięciu p'rofe"50Tów 11- . Przy ehorobaeh krwi, schorzeniach S oc l 1\ arszawa .. r:. u~ .,Na dzisiej>szy stan sp.rawy ży-
P. Brunon Sikorski, spiritus n';'wersytetu jagieIlOl"Isktego, hi_o s k ó r n y e b ~ ul'rwowyeb, osiągamy w IX .wie~u, jeśli. m~ pIerweJ; . dowskiej w Polsce złożyły się 

moven\S zlotu, bilansując tre§ć storyków i ekonomi'siów p t. przy stosowal)lu r a n o n a c z c z o przeCIągają przez Zlenuę, na kto J ł t [ . . żadne papierowe 
uchwal, zaznaczył jeszcze, że ,.Prżyczyny uWadku POIskJ". s~kJanki naturalnej :W0~Y. g ~ r z k i.e.i l'ych później. w X wieIw, po· ~~I:w~łur e~J~~da"'askarskie de-

i t ło§Ć OŚ edniclwa, lecz Ch ' .. ' ; b',' J F r8nelszk!l • Józefa c.alko" Ile pI.ze- . wstał paóstwo poI~ki kupcy I .) .'" . 
• ,n c an p r oc ~le J~tem z U:>,?OS? It'~la I "zys:o:czeUJe przewodu zołądkowo klsz- ~ r ~ - C, ll1agoglc za~adl1ICllIa tego roz-
Jakość usług handlowyeh jest pesymIstą, Jednak .IJkos dz'w- kowego i regularne funkcjonowanie z)do\Vscy.. . strzygnać nie zdołają. Bolesna 
de~ydu.i,ącym zagadnieniem dla nie coraz częściej do teJ kSiąż-\narZądów trawienia. Zapyt. Wasz. lek .. yV. X -:- XI. wIekl~ napcwn

I
. ~ ta spr.a;'a wymaga ' rozumnego, 

całokształtu życia gospodarcze- ki zaglądam. -:- .' .Ju~ z,rdzJ ~lleszkalL na z ~ 'iookO.lJlego, a nadewszystł\'a 
go". _, • . _ . W rozdziale IV .,SiłV go~po- lllame, brud na u.hcach .. ~ ,w ~o ~IlIach polskIch, i przodel;; me l'z('czowego traktowania. 

OkaZUJe su~, ze tak wykhna- darcze" pisał Franciszek Bu- ?lu !l.G~Zatz ~~ov\ odu pI]allStwa Jednego Srula z Lubartowa. .T. K. U. 
Ile dotychczas "żydowskie, pa- jak: Rzeczpospolita przedsta- I pl'ozmac wa . Jankiela z Plocka, lub Saula z ___ ~_-_.~_~ _____ _ 
soż:vtnicze" pośrednidwo w rę- {~iała ~ę właściwie ja~o ~rupa .oto zgod.I~a c!larakteq·.sty~a Brzdcia o kilka wiek6w wcześ . Nie~8 lepsze} 
kach chrześcijańskich może kilkuset panów oto~zo.nych set mIast polskIch, Jaką znajdUje niej zamieszkiwał 11a ziemiaeh · WATOLINY jak 
.. ,ZU'bradć ten charakter, aby karni, a nawet '~ysiącami klien- my II pol.skich i ?bcych. yisa.rzy polskich od con~.imniej połow)' 
.~dynie nie było zbyt tanie; ja- Mw. Możnowładcv ci wchodzą I XVIII wleku .. \Vlększosc llll~st członków prezydIUm zlotu ku· I' sntln~DII1Nr. I' O~OI~[H 
ko plasterek dla konsumeP.ta, z s,obą w mniej lub więcej trwa s.tarszych ~osl.ada w XVl~I wle- pieclwa c1~r~eścijal~skiego. I !J:l UUUU\ nu L ~ 
doklejono "jakość usług handlo te związki na podstawie pokre. ku zal~dwIe Jedną t.rzecl,~' lub pewno mCledeP.1 zydek z ~Je- \ B I A Ł A - B I E L S K O 
wvch". wieństwa lub przyjaźni. Związ- na~'et .le?p.ą cz~vaTtą częsc ~o: cza. lub Nowego .S~cza o ~lele . 

Po kolei, na zimno, rozpa. ków tych nie można nazwać mow, .ktore pOSIadała w drugIej lepI Wl1Ie m 1 I 
właściwie stronni"twami_, nie polow.Je XV. I w. łrzymy argumenty naszych an-'-' J k k B 

tysemickich polityków. łączą względnie nie dzielą ich . a ~I. ~~lllo~e . 'YY~iIluwa u

Kto winien utrat, 
njeDodleglośCI 

członków zasady i cele politycz Jak, ) gdZIe wIdz'! ' l-stc;>tną przy· 
ue, ale prawie wyłącznie lntere- .cHnę upadku . ~?I~kI? . . 
sy prywatne, osobiąte, zawiści i '~ · .Cz~· . rzeczywIscle zydzl 
współzawodnictwa o na.lwyżSze Wl'l1~I!. , . . . • 

~rzeludn~en~e ,,:~i,. koniecz-I dosto.leństwa i najintratuiejsze P.1~ze on: ,,Dla Polskl nIe by-
nosć malezlellla U}SCla dla nad- starostwa". , , . ło rat?nku .. . ul~~ła przem~y, 

bo me miał . Je] kto brODlC ... 

I 

Mllfi II nAlH -.-
MASZYNY 

DO LICZENIA 
plszece Z tałma kontrolna .. ASTRA" 

automatyczne zerowanie 
dostarcza na .dogodnych ~arllnkacb 

REPREZENTACJA; 

Leon Tyber 
t6df. Piotrkowska 49. Tel. 106-33 i 171-50. 

. mOżnOwładztwo traktuje pań· 
i siwo, .lego zasoby i organizacj~ 
podóbnie jak chłopi nieoświece
ni wspólne p,astwisko gminne: 
chce uiyłkowoo q~iwięeej, a 

I nie robić żadnych nakładów" 
I (str. 105 i 111). ' 

I Dziś zdaje się, mało zmieni. 
\ ło się, panowie z "Czasu" i in

I\piratorzy zlotu chrześdjańskie 
:::lp! Wielka własność, (majątki 
powyżej 100 hektarów), obej

. mująca kilkadziesiąt zaledwie 
tysięcy ro~lzin z~emiańskich w 
Polsce, posiada prawie połowę 
ziemi · ogółu gospodarstw wiej
skicb, zaś is·t~ieje Z g-órą ~ mi-

lliony , gospodarstw rolnych ma-I 
, łoro.lnych, k,tórych cały mają ~ 

•••• _______________ • ___ ~--~., tek wynosi od ulamka hektara 

CI\PITOL Potę~ne arcydzieło 
filmowe wg. po
czytnej powieści 
rradeu8za Dołęgi
Mostowicza Dziś l dni następnych! . 

99 ACHOR" 
Najwspanialsza kreac;a tytana sceny i ekranu 

K. JUNOSZY-STĘPOWSKIEGO 
w dalszych rolach głównych: 

ĆWIKLlAsKA - BARSZCZEWSKA 
ZACHAREWICZ - GIERASlfłSKI 

Ceny mieisc na Od 54 gr 
wszystkie seanse • 

inni 

Pass e partouis i bilety wolnego 
wejścia bezwzgl~dnie Ile_hl. 



Nr. :rn :28':'0- .. GLoS PORANNY'· ..... 19=-3'~ _________________ ...;.' ..;.;..3 

t • ta r e a 
Posiedzenie plenarne sejmu zwołane na 1, senatu na 3 ~rudnia 

poniedziałek zebranie klubu Ozonu z udziałem grup, pik. Slawka 
Warsz. koresp. "Głosu porano' posłów i senatorów, którzy zgło nie różnią się od roku poprzed-

nego" telefonuje: sUi akces do klubu parlamentar niego, z wyjątkiem artykułu 12 
Wezoraj w poludn1e przyhył nego OZON-u. ustawy skarbowej, dotyczącego 

do gmachu parlamentu radca Posiedzenie to odbędzie się w podatku specjalnego od up()sa
biura prawnego prezydium ra- poniedziałek, 29 bm. o godz. 10 żeń z funduszów ' public~nyc~. 
dy ministr6w p. Paczoski l do- rano. Podatek ten uległ obnIżenIU 
ręczył p" marszałkowi sejmu Zaproszenia na posiedzenie 0- według skali, ogłoszonej w swo
Carowi oraz p. marszałkowi se- trzymali ~szyscy ci posłowi~ i l i.m czasie, ~iedy. odpowiedni pr.o 
natn Prystorowi zar-ządzenle Pa senatorowIe, którzy w sWOIm jekt zatwIerdzIła rada mml
na Prezydenta Rzeezypospolitej I czasie W charakterze członków strów. 
otwIerające zwyczajną sesJę sejlgrup .r.egionalnych akce~ .swÓj Plan finansow, las6. 
mu oraz senatu ' z dnłem 27 bm. zgłOSIlI. Stąd pochodZ} lIczba dolsc"onu 220, kt6rzy przybyć mają na te '1 ~ II 

Karo -Franctł JJ~lJPrawQ 
do RaWl/ wtjJs:xej jakosci J 
W pT'IJRtfjaflydl Rostkaclzt 

obrady. ,I Nowy preliminarz budżetowy rają opis poszczególnych części nych danin publicznych, 53 mil-
Jak słychać, przybędą ~ ci, któ l zawiera pewną nowość, miano- , budżetu, a w szczególności pod- liony dochodów z monopoli, 

rzy należą d? tak zwanej grul!y wicie objaśnienia ogólne zawle- II stawę prawną działania tycb czę : reszta przypada n~ !Wlększone 
słnwkowskieJ. Wprawdzie mc ści, krótki opis czynności roku wpłaty z przedsiębIorstw pań-
przybędzie płk. Sławek, ani mar budżetowego 1936.37 ł piel'w- I stwowycb. Największą podwyż-
szałek sejmu Car, anł marszałek szego półrocza 1937-38. Na pod- I kę dochodów dać mają cła. V! 
senatu Prysłor, obecny jed?ak kreślenie zasługuje fakt, iż po- I bież'. roku blldżebwym wynosl-
będzie ~lc~marszałek sejmu dobnie jak w lataeh poprzed, i ły one 122 ~iln. zł., na rok. przy-
Scbaetzel l wicemarszałek sena- nich preliminarz budżetowy za- szły pr..,limmarz przewidUje 176 
tu Podoski. . .., wiera przelewy z tytułu podatl~tll miln. zł. Z monopoli najwięk-

Jak. mÓWIą, wY."'ląze SIę bar- dochodowego od uposażeń urzęJ l szą podwyżkę ma ~ać monopol 
dzo dł~ga dyskUSja na temat re niczych i emerytur, stwierdza 'I spirytusowy o 39 mlln. zł., tytu-
gulammu kl,!bowego, przy jąc w ten sposób oficjalnie, ż ~ nłowy o 17 miln. zł. więcej, nato 
cz~ ~cłe.rać SIę będą dwie ten- urzędnicy państwowi poza P? mi:,-st zap,ałezany: ; monopo~ ~a 
dencJe. Jedna na J'~cz ostrego datkiem specjalnym, opłaca.l=-! dac dochod mmejSzy o 3 l pol 
regulaminu, zmuszającego do . właściwie także i podatek docho miln. zł. 

gdy! w procy biurowe' , jednolitego glosowania, przy ~iP#N.tJdowy, Z przedsiębiorstw państwo-
niszczą się one, gru. ezym ten pogląd będą popierali ~ _n ""1'''~. 'łó ' '' l-L wych preliminarz budżetowy 
bie;q, tracą delikafnotć. właśnie ezłonkowle grupy płk. ",fłV" Z . m~ych szczeg~ w pr,oj._. ~ u I przewiduje najznaczniejsze 
W skórę rąk po myciu Sławka l druga tendencja na I prehmmarza. nalezy zwroclc u- zwiększenie Wpłaty z polskich 

~' I 

należy wcierać udeli- rzeez luźnego związania ~złon- LITERKI N lE MĘ:CZA ,!agę na to, ze dOł:cz:~o ł pl:-D I kolei państwowych. W bież, ro-
'k ł '. . b' t ' k6w rcgulaminem, którą popie OCZU W ""'WIETLĘ' flDansowy hgospod ~r .asaw ku budżetowym miały one wpła 

a nIQ\qCYIWY le Q\qcy ra~ będą ezynnlki kierownlcz-e NOWYCH Ż'AROWEK patństw~WYk c ~go .Ole ~tteze- cić 24 i pół miln., a w przy-
ł/R 'M OZON-u. n em węsz sejmu, re w sdym roku mają wpłacić 42 mi-

.' PR .t .~ W ~roJekt_ u~ta.r , .trony rzą, dn, l bardzo ożywi:ną lO~~~a ogólnymi objaśni ,eniami 
"ł:: Ó ' ~ awolm eznsJe wywołało opór ze l' 

~ ~. I I Drellmlnarz a drasty~nlł ,na ten łemat dy ku nowością obecnego prelimina-
p E R ~ e c T lON iWi dniu wczorajszym wpłynął ' sJę. ' rza jest dołączenie zestawienia 

.. _ - jak. zwy'kle w dniu zwołania se- 200 milion6w długów państwowych na 1 paź-
Wvznaczenfe DOS edzeń sji sejmu, projekt ustawy skar- nowreh dochod6w dziernika r. b. Zadłużenie pań-

boweJ l preliminarz budi;etowy. stwowe w dniu tym wynosiło 
,W:,;rsz. kore~p: "Głosu Poran- Projekt ustawy skarbowej zawie Wobec obniżenia podatku spe 4.763 mlln. zł., to jest o 101 mi-

nego telefonUJe.. .. .. ra wydatki i dochody, zamyka- cjalnego . pteUmłnarz przewłdu- lionów więeej, ni:i; w rJ daej,e 
.Wobec. zwołama Sesji ub mar lące się po obu stronach sumą Je na rok przyszły z tego tYtułu roku ubiegłeg? , 

szalek sejmu wyznaczył pierw- 2.447 mlUon6w zł .. z nadwyżką T U R tylko 104 l pól mlln. zł. docho- ~ __ IIIIII_Ifm_rm'8llll_1I!II1IIII!!! 

godz. ll-e~. Na por.~ą?ku dZlen- W porównaniu z rokiem ubie- . ' 'roku . budżetowym. Ponieważ 
su posiedzenie na 1 grudnI. a o dochodów w sUmle 86 tysięcy d. du przy 170 mUn. w bicźącym P I 
n~ będ~le oezyw~scle ekspoze głym nowy preliminarz jest rwfD\W1fD'I:j"iI@OOwYdatki wzrosły o 120 milio-
WicepremIera Kwiatkowskiego. wyższy po obu słronaeh o 120 ~~ \1 Li' U lKJ nów zł., przeto trzeba było zna-

, ~arszałek~ena tu • zaś zwola mUlonów zł. .ż 6 leźć bUsko 200 mlln. zł. nowych 
,',p~erwsze posledzeDI~ ~a 3 grud- Przepisy nowej ustawy skar-J AR WKA. \JAKIE'" dochodów. Te nowe dochody są 
~Ila o godz: 11, stawIając na po: bowej i cały układ preliminarza JESZCZE NIE BY~O następujące: 106 miln. zwiększo 

czyste, wyg::;'dne, ciche, 
tanie z wodą bież. ciepłą 
i zimną blisko Dworca 
GIÓWD. w WARSZAWIE 

rządku dZIennym wybory komJ , 
, sji budżetowej. 

-Zebran· e klubu OZON-u 
Posiedzenie plenarne poprze

dzi zapowiedziane już zebranie 
~~~~~ •• 0~.. "9~ •• ~. 

. raiali rząd i bili iv • VI HOTELU ROYAl 
Chmielna Nr. 31. \V Kawiarnia • Bezpłatn, garai 

\ltboła Talie! W'adJsInrl CYlUUlIIGO 
Ił 1\ fi AL lołcluszkl21. tel. 211·26 

Procesy członków Stronnictwa Narodowego w Częstochowie ::, ' , 
CZĘSTOCHOWA, 27.11. (pAT) w Częstochowie. Przed sądem sta-, dopuściło się gwałtownych wystą- "Arkad,łiI zdobrły 

Sąd okręgowy rozpoznawał dziś nął 22 letni Konstanty Fryben pień, niszcząc mienie ludności ży- dwie najwytsze nagrody w1ucca szybko i w,twornie wSlystkich 
l\owotci Lekcje ind,widualne i zbio
.. owe, Sekretariat czyn nr codziennie 

od godz, 11 ... 12 i od 4--10 w. 
ostatnią w drugiej serii sprawę o Gskarżony o to, że brał udział w dowskieJ,. wybij~jąc szyby w skle- PARY2: 2711 (PAT) _ W daw 
cżerwcowe zajścia antyżydowskie zbiegowisku, które 19 czerwca rb. pach i mleszkamacb. Sąd skazał , " ,; y 

& • 

Burze śnieżne z • • ru ama 
przeszlg nad Ka.owjt:ami i Krakowem 

osl{arionego na 6 miesięcy więzie- I lliCh~o "Arka~y otrzymało .na wy
nia z zaliczeniem aresztu prewencyj I staw!e paryskle,J Gran.d Prmx ~ 
uego od 5 października i zawiesz~. oalosć ~dawOlctwa,,, ~ło~y meda~ 
niem reszty kary na przeciąg lat 4, I jako. spe~Jalne wyrozmeme stroII) . * graftcznel. 

Ks.. Slarhemberg 
ieni s=~ z 2:ydówką 

KATOWICE, '27.11. (PAT) - Około godz , 10,30 nagle ściemni-
mu rano przeszła nad Katowicami lo się, powstała sUna zadymka 
i okoJicą burza śnieżna, połączona śnie~ną, której towarzyszyły błyska 

Tenże sąd ro~poznawał sprawę 
in8truktora powiatowego Stronnic
twa Narodowego Jana Barańskiego 
oskarżonego o to, że w dnłu 261 

pól godzin~·. Wypadków w związł{u września wygłosił we wsi Złochowi- ' WIEDE~, 27.11. (PAT) _ "Ka
z burzą nie zanotowano. ce powiatu częstochowskiego prze- I toliscber Volksblait" donosi, że 

z wyładowanIami atmosferycznymi. wice i grzmoty. Tl'wało to 01(010 KRAKÓW, 27.11. (PAT) - Dzi-
""iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiii ___ iii sia j p rzed południem po godz. 11-e j 
• --- ód po silnej wichurze, kt ra spowo 0-

"'edzl·el~ .In=em ZI-alJrd" W wała uszkodzenia w połączeniach 
QJ •• e ~ &, telefonicznych i pozrywała liczne 

Dziś pierwszy wiec •• Falangi" anteny, horyzont zaciemniły zwały 
ciemnych chmur. W kUka minut 

Warszawski koresp. "Głosu Po· klasowych robotników przemysłu później nad Krakowem i okolicą 
rannego" telefonuje; metalowego. Odbędzie się rada przeszła gwałtowna burza śnleina z 

Dzisiejsza niedziela w Warszawie naczelna Zw. młodej wsi "Siew", silnymi wyładowaniami atmosferycz 
obfituje w różne zjazdy. Akademię listolla,Jowc; urządza nymi, Grzm()ty t błyskawice, połą-

n:ówienie, w którym dopuścił się rozwód księcia Starhemberga stal 
obrazy rządu i nawoływał do gwał- się ostatecznie prawomocnym i to 
tów wobec przeciwników politycz.. ze względu na załatwienie tej spra
nych i ludno§cl żydowskiej. Sąd wy przez ol)ie instancje. Książę 
ol;:ręgowy sl,azał oskarzonego na" Starhemberg zamierza wkrótce po
miesiące aresztu, z zaliczeniem aresz ~lubić znaną artystkę dramatyczną 
tu prl'wencyJnego (\d 22 paźdzler- N01'ę Gregor, pochodzącą z rodzin~· 
uika i zawieszeniem reszty k.ary żydowskiej. Książę Starhemberg 
na przeciąg 4 lat. ożeniony był z hrabianką SilhIJ 

•• 
lawina lafrac:h Rozpoczyna obrady zjazd zw. \ w!'{lółnie czwórporozumienie: Str~e· czone z silną z~mlecią 4n1ezrlą, by-

-------------- lec, Harct:rstwo, Siew ł O. M. P. ły lllezwyklYIll z,jawiskiem o tej ł b i Sł'ń k-
P . . Ludowcy odwołali swoją akademię Il()rze roku. Po półgodzinnej burzy porwa a ze 50 ą znanego narc arza OWI 5 lego 

omoc Zlmowa to nze chłQpską ze wzglę<!u na złą pogodę, nastąpiła słoneczna pogoda. ZAKOPANE, 27.11. (PAT) - I darzy, Zdzisława Słowhiskiego. O 
k· J b urzadzaja natomiast nabożeństwo w ' Dziś zawiada'!niono tatrzańskie o·' wypadku, zawiadomi~ tatrzańskie 

a cJau.,o rpczgnnt; - koś~iełe Św. Krzyża. POZNAN, 27.11. (PAT) _ Ozl- chotnicze pogotowie ratunkowe, ie I ochotnicze pogotowie ratunkowe 
to dobrze zrozumzang I ,Jednocześnie w gmachu Cyrku l ~ 1:t j przeszła nad Poznaniem gw,ał około godz. 10 przed południem towarzyszący mu narciarz Sobczyk. 

. • f ł ~ I odbędzie ~ię pie!'w~zy publiczny towna wichura z opadami ~nleżlt~'·1 przy , schodzeniu z przełęczy Toma· I Bezpośrednio po zawiadomieniu () 
, ln. eręs., spo eczng. wiec "Falangi", na którym przema mi, która jednak nie wyrządziła nowej lawina zaskoczyła I porwała l "wypadku wyruszyło w góry pogo-

wiać ma Bole.,ław riaseckl. szkód. ze sobą jednego z czołowych nar· towie. , . &F 
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Hlę8M8 
adwoBalńw-endeMOw Okupa,ja · li . szkol -mienia Wawelber a 

(Dokońc,zenie) 

CHODOLSKIEGO ZA NAZWA-
Sludenci'.: iJdz:i beda , W' środa ' WDuszczeni do uczelni 

NIE GO ,,sZABESGOJEM'>. - ' WarSz. koresp~ "Głosi:I Poran- w gma~hu szkoły wiec; na kt6'1 ny został następujący list: szkół akademiekJeh. 
ĘiI.ku mówców endeckich po- nego" telefonu;tc: 'rym studenci za wyjątkiem nie- , Magnificencjo, panie rektorze Racz przyjąć, Magnificencjo, 

t~piłoczyn adw. Nag6rskiego. Delegacja sturlent6w 'żydów obecnych żyd6w postanowili i wielCe ,szanowny panie kolego. wyrazy szczerego i głębokiego 
w JttÓl'cgo obl'ouie wystąpił szkoły im. Wawelberga i Uotwan ',OKUPOWAC MU~Y UCZELNI. I ~ . poważania, z jakim dla pana ko 
adw. Stopnłcki. zWI'aca.iąe uwa- da przyjęta została w~zoi'aj na Jednocześnie postauowiono wy- Patrząc z daleka na panskie legi pozostajemy. 
gę zebranym, że to właśnie ad- posłuchaniu ' u rektora prof. Zlł- słać depesze do Marszałka Śmi- ofiar~e i wytrwałe starani. a o to, Podpisali: rektor uniwersyte
wokat Slichodolski postąpił nie- krzewskiego. , głego - Rydza, do p. premiera i ~y we wszelkich okohcznoś- tu Jagiellońskiego w Krakowie 
wła~eiwie, rzucając pod adre- Rektor w fI'akcie rozmowy 0- do ministra Świętoslawskiego. I CIach zachowane byly; poszano prof. dr. W. Szafer, rektor uni-

d ' N '. ki ' b l świadczył, że RADA PEDAGO- l wa!lie prawa l respekt dla ,,:ła.dz wersytetu Stefana Batorego w 
sem a w. a~Ol s e~o o e gę· GICZNA """YPOWIEDZIAł A uDlwersyteckich rozumle.Jąc .. 

, • . ' n' • Pcb'l, . . ' WIlme ks. pl'of. dr. A. Wóyełe-
Kr~s polemIce połoz}:ł przc- SIĘ PRZYCHYLNIE W STO· • pauskle wyt~cZlle wyc~o~aw- ki, rektor uniwersytetu Józefa 

w.o~l1czący ~dw. Szurlej, ~t&:y, ąUN KU DO STUDENTÓW - DrZeZ cenerowełw cze w słos~nku do młodzl~zy. w Piłsudskiego w Warszawie prof. 
oswladczył, ze s!lrawa PÓ.ldzle ZYDÓW. Warsz. koresp. "Głosu Poran- któr.ą wpaja pa~ poczucIe ~- dr. W. Antonłewiez, rektor poli-
:10 sądu dyscyph!larnego. , P.oza Rektor dodal, że mus} się je- nego" telefonuje: powledz!alności I honoru! stwie~ techniki warszawskiej prof. lot. 
t~'m adw. SZU1'I~,l zakomum~o- szcze , na ten temat porozUfJlieć d~amy, ze cel t~n godny J~st ~aJ J. Zawadzki, rektor szkoły głów 
wal zebr~nym, ze adw. ~agor- z młodziezą ~ndecką, ale MA Wczoraj na dziedzińcu unio Wlększe~o wySiłku: PodeJmuJą.c nej gospodarstwa wiejskiego w-
ski deeyz.lą zal'ząd~ zostaje wy- PE~NOŚĆ, ZE JUŻ W ŚlłO·. wersytetu pobity, został ciężko t~~ wyslł~k ut~walIł pan w op I- Warszawie prof. J. Mlklaszew
kJuczon~ z zebranIa. DĘ ZYDZI BĘDĄ WPUSZCZA· przez oenerowców student Me- nu na~ze.l~ tWOIch kol~gów, prze ski rektor akademii górnicze-

PrzecIwko , temu zaoponował NI DO UCZELNI. .' nasze Hoffnurig. Opatrzono gIl koname, z~ ~CI'ło wła~zy rekto- w Krakowie prof. I.nż. W. TaJd.J 
adw, Rozenszti1''jt. W mIędzycza * W szpitalu. ' I'a JwowskleJ wszechmcy spoczy ski kt k d . t k . k 
sie jednak okazało się, że adw. N k • •• wn we właściwych rękaeh. nye'hre orKar ak e~1 sz pUrofPU:F-
N 

ci' k' • '1 • d as utek IllterwencJl naczel- , w a OWIe •• 
r,.,ors l sam OpUSCI posle ze- nej organizacji inżynierów zosta UIDanie Jasne jest dla nas, że nie zwal Pautsch, rektor akademii sztuk. 

n e. , _ .. lo wstrzymane zlożenie projek- dl k' U J K cza pan prądów ideologicznych, pięknych w Warszawie prof. W. 
P~ ,uspokoJenIU dokOOlano wy tu o nadawanie tytułu inżyniera a re . ara • • • nnrtuJących młodzież naszą, Jasłrzębowsk~ rektor akademii 

borowo d ' " d k' k' -'. i' a~solwentom szkoly im. Wawel LWÓW, 27. 11. (PAT). Do lecz, że prowadzi pan walkę z stomatologicznej -;v Warszawie 
Dó 1'a y a WO ac leI m. n. b"" • R t . d ' , kt _. - . - t t J K' tod • od' ,-' • d f d 'J M d k ki I' d' 'ROZENSZTADT' e • ."a l o wan a. re ora um wersy e u ana' an me aml, p wazaJą~yml za a pro. r. • o ra OWS • 

wesz I n w. ~ l Naskutek tego zwołany został mierza we Lwowie wystosowa- nia naukowe i wychowaweze 
~EJDEMAN. 

Do sądu m. in.ADW. RLOCH 
j ADW. NIEDZIELSKI i CI
CHOROWSKI. - II gul rdów·· W wiez· e • 

U 
\Vkońcu walne zebranie wy

powiedziało sie przeciwkO dzie
Icni!] palestry na mecenasów i 
adwQkatów i za utrzymaniem 
praw nabytych przez aplikan
tów adwokackich. 

U P.renta znalezio,no karabin rnaszyn01AlV. 
skrad'.lziony z centrum Ino~ilizacyinego 

Nielegalnr handel 
bronia 

PARY2, 27.11. (PAT) ' - ' Po 
aresztowaniu gen. Dusseigneur' i 
księcia Pozzo 4i Borgo cała spralV3 
kagtilardów zaczyna nabierać 'IV 

oczach publiczności ' paryskiej po
walniejszego nieco znaczenia. 

Jak twierdzi "Paris &ir" dotych 
czas wszyscy zadawali sobie pyta. 
nie, gdzie są właściwi przywódcy 
tej organizacji, utrzymującej tajne 
składy broni. W!'zystlde bowiem 
nazwiska aresztowanych w pier-

wszym okresie śledztwa były na
zwiskami osób, nie odgrywających 
żadnej wybitnieJ!'ozej roli wżyciu 
Fublicznyrn. ' 

Dopiero nazwiska gen. Dusseig
neur, księcia Pozzo di Borgo ora2. 

aresztowanego w piątek architektA 
Parenta są nieco bardziej znane 
opiniipubHcznej. 

W sprawie śledztwa nastąpi~ 
w piątek wieczorem dwa nowe cle. 
kawsze momenty: 1) dochodzenie 
wykryło u architekta Parenta po 

Warszawski klJresp., "Głosu Po- raz pietwszy broń fabrykacji nie za 
rannego" telefonuje: , '. gr.micznej 'lecz rrancuskiei, miano-

sa~;:~~;ł)w,:~~~~:!a d~!:~~z:! ~z"I-,k'- "~a' ,Ad' --' &.,. '.A ·~O'DU ::Ci~ k~::~ ;::~zy::.wy~:::: 
mianowicie; ze skład broni pod fir- ;:J., .,~", ~ • ... ~ mobilizacyjnego w Laon. 
mą "Loś" (przejazd 1 t), należący M . f . ł k· N dk dzi ta-l-

W J l- - 2 b b t a porzą u ennym pos WIU 
eto Czesława Wilbika Ulopatl'Q,je, .. 1f er02:0 Im le rzucono om y_ - anI es aCJe w ca ym raJu no sprawę rozciągnięcia dochodzeń 
broń różne podejrzane indywidua." .', , . , 
Aresztowano właściciela sklepu, JEROZOLIMA, 2'7.11. (pAT) ;..... więzieniu", Akko. Jest to PiU-} dwie bomby, ~tóre wybuchając, w kierunlm Saumur, gdzie przed 
oraz kilkadziesiąt osób które niele· I Ęzełk Parban Saad został dziś ra. wszy ~rok śmierc~ wykonany. na zraniły troj~ ,dZIeci. . . kilku miesiącami dokonano poważ
gainie nabywały broń. no stracony przez powieszenle " podstaWIe orzeczema sądu wOJen- Wykonante wyroku smiercl nad oiej .. zej kradziezy broni z tamtej-

ne~o, ! szeikiem Farhanem spowodowałG szej szkoły kawaleryjskiej. 

Hitler w ' ambasadzie japońskiej 

z okazji I-ej rocznicy zawarci::!. nie miecko - japońskiego paktu ant y
l\ominternowskiegó, cdl>yło się w ambasadzie japoń.skiej w Berlinio, 
wielkie przyjęcie, w którym 'wziął lldz;a} kanelerz Rzeszy niemieckiej, 
Hitler. Obecność F ,'jjuera uczynB:l wielkio wraż,enie be o'!tatnb. ui~, 
l ';l nn, żadO \'l'!1 llr~yję(!.iacll. Na zdjęciu naszym kaucłęrz , Hitlpf " 
" ',ZIllC ' je :, :t:li', ',1,;a,l')l'Ć'm jalw1'l, Ekim w Bcr!illie hr. Mm;hakc,ji. 

JEROZOLIMA, 27.11. (tAT) - liczne manifestacje w wym kraju. Drugim naomenten\ jest WJ8" 
Jak donoszą, Szeik Es-Saad podczas ~ DAMASZEK, 27.11_ (PAT) - pienie adwokatów oaresztowanyc1J, 
egzekucji mchował się spokolnł~. ~ Pr,zed tutejszym konsulatem W. którzy zwrócili się z listem do sę-

Zgodnie ze zwyczajem muzułmań· ' Brytanii odbyły się , dziś 'wielkie dziego śledczego, żądając zmiany 
skim, wisiał on na szubienicy go· I demonstracje protestacyjne przeciw dotychczasowej kwalifikacji. 
dzinę czasu. Następnie zwłoki wy- ko wykonaniu wyroku śmierci na Przeniosłoby to całą sprawę DR 
dano rodzinie. Es-Saad pochowany I osobie szeika Farhana Saad. W zupełnie inny teren i rozprawa mu
będzie we wsi Nard, w pobliżu ',' demonstracjach wzięło udział okolo siałaby odbywać się nie przed są
Dżenin. 50 tysięcy ludzi. Dla ochrony kon- dem harnym, ale przed trybunałem 

JEROZOLIMA, 27.11. (PAT) - I silI atu zawezwano specjalne od- stanu złożonym częściowo z sę-
W dzielnicy żydowskiej rzucono działy rezerwy policyjnej. dziów a częściowo z senatorów wy 
iiiii_iliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiii branycb w tym celu przez senat. , - ... t ,Trybunał ten od roku 1931 wogó W 1939-41 r .--pozoga SWII OW8. Je się ni~ zbiera j zwoływanie go 

, na no"o oraz przenoszenie sprawy 
Roosevelt nie będzie kandydował po raz trzeci na iego teren stworzyłoby dla 

na stanowisko prezydenta włddz śledczyc.h, prowadzących do 
"Paris Midi" donosi z Nowego I ' Odpowiedzialność za ~~ wia· chodzenia dotychczas, poważne u· ' 

Jorku, iż w dobrze oliinformn, ' domości trzeba pozostawlC OC n- trudnienia, sprowadzając sprawę 
wanych sferach hv;erdżą, że pre wiście pismu paryskiemu. częściowo do izb ustawodawczych. 

Iydent Roosevelt zar>oznał kilku ------------
bliskich przyjaciół ze swą decy· "Ucl-ekal-Ci-e, tu tr.G dawałUli 
zją niekandydowania po r:u ~ II 
trzeci na stanowisko prezydenta Panika na dworcu w Galacu 
Stanów Zjednoczonych. Podob , 
nie ,wypowiedział się wobec Nor CZERNIOWCE, 27.11. (PAT) - nie wykazało, iż w czasie niedaw' 
maua Davisa, oraz ' wobec peW· 'w poczekalni dworca w ' Galacu nych zaburze6 w sanatorium dla 
nej wybitnej osobistości zagra- ~owstał_ą. wśród pasaże~ów :panika trędowatych.w Tik~le!ztach, 30-tu 

; n' e" z powodu okrzyku "UCiekaJcie, tu ('borych rozbl~lo SIę, a Fota jest 
n.cz J. . • • d b' ó . ' trędowaty"_ W meoplsanym po- Je nym ze z leg w • 
• . W ' trakcIe r~)Zmowy z tym go- płochu publiczność zaczęŁa uciekać, \ Wśród mieszkariców Galacu i 
SC1ęm zagraD!czny~ ~oos~velt J zaś nadbiegły policjant stwierdzi:l, Braili panuje wielkie zaniepokoje· 

' d?ł' wyr~z ~",emu WIelkIemu za~ I iż rzec~ywiście na dworcu znajduje I nie, ponieważ pozostałych 29 trędo 
mepokoJemu co do przyszłoścI się trędowaty Jon Fota. Dochodze- l wa1ych dotychczas nie ujęto. 

, ~;~~t~; .;~:;e;~~~łi ~!n:v pl:i~~~1 Wur' ok Dił 1łro'-iti~l-
światowa. Roosevelt miał podob. \ - • ., 
no, <;ialej .o~wiadc~yć; ,że je~o D;} Jan Stępień skazany na dożywotnie więzienie 
stępcą ~I?l~n h!~ wzg~,ędl~le mlo l KIi:-:LCE; 27;11, ' (PAT) -:- Sąd l11a karę dożywotniego więzienia \ 
dYłczło~ek, ktor~~y , U~p~n:), • okręgowy w Rado,miu ~a ,sesji wy- dożywotnią utratę praw. Wiktoria 
wa 'WIelką ,en.ergIą. . les.zC~{ jazdowej w Ostrowcu po przepro- Fryzielowa za otrucie męża skaza-'I ~oos~\'elt oswIadczy~! ,~e czuJe wadzeniu rozprawy przeci~ko szaj I Da :lm,tala na 15 lat więzienia z za
~}ę f~:~O w,yc}erp.an~ ; "z~ w rl~' cc trucicieli ogłosił wyrok, na mo- liczeniem aresztu śledczego i utra-

, k~ r W) co a SIę 'l Z) cIa po J cy:1;.tórego Jan Stępień skazany zo- tę praw obywatelskich na przeciąg 
L) cznego. stał za otrucie sw.ej żony na 15 lat tat lO-ciu, Poleżajew za udział w 

:W, ty~h ciężkicl1..czasach ko, " więzieni,a ,i 10 lat utrat.y praw oht otru~iu SŁępiellłoweJ na 8 lat w!ę
nieczne jest, aby' jego nastE:pca'l wate!sklch oraz' za ".dz~ał .w ~trucłU ziema. l\'Ianę ?urgulową z POWO?U 

wyposażony był w odwagę i 11111' Fryzlela na 10 lat w~ęzlet1la I 10 lat braku dowodow winy sąd UlllC-

cll'ość.. . ," u1raty praw obywatelskie,b, łącznie winni! 
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WARSZAWA, 27. 11. (PAT). k. również na 500 ZL. GRZYW-I władz wymiaru sprawiedliwoś
Dziś wieczorem sąd grodzki wy NY z zamianą na wypadek nic- ci mieszczą się zniewagi, przeto 
dał wyrok, mocą którego oskar- ścia!!alnoścl na 2 tygodnie aresz uznał oskarżonego winnym z 
żony adw. SZUMAŃSKI SKA- tu z mocy art. 31 k. k. art. 127 k. k. 
ZANY ZOST AL ŁĄCZNIE NA Po połączeniu orzeczonych 
6 MIESIĘCY ARESZTU l 1.500 kar POZBAWIENIA WOLNOŚ- Również z.dan~em sądu w 
:ł;L. GRZYWNY. CI I GRZYWNY SKAZAĆ TE- ~wrotach, zawI~raJących 

GOŻ W ACLA WA SZUMAŃ' ZNIEWAŻENIE W STOSUNKU 
SKIEGO NA JEDNĄ LĄCZNĄ DO :MINISTRA SPRAWIEDLI
KARĘ 6 MIESIĘCY ARESZTU WOŚCI WITOLDA GRABOW-Sentencja wyroku 

Sentenc.ia wyroku w sprawie 
ndw. Wacława Szumańskiego 
hrzmi: 

i 1500 ZŁ. GRZYWNY z zamia- SKIEGO 
ną na wypadek nieści~alnoścł mieszczą się cechy pl'zcstępstwa 
na l miesiąc i 2 tygodnie aresz- z art. 132 par. 1 k. k. ponieważ 

\V imieniu Rzeczypospolitej tu, zasądzić od tegoż Wacława list tcn zostal doręczony mini- . 
Polskiej. Szumańskiego na rzecz skarbu strowi sprawiedliwości podczas 

Dnia 27 listopada 1937 roku państwa 170 zł. opłaty są~owej p~łnieni~ przez niego obowiąz-
<ąd "rod kl' w W . d j oraz koszty postępowama w kow słuzbowych • . , "z arszaWle, o - • 
d . ł 12 kł d . d' W I sprawie. Z t l d d' Zla ,W s a ZIe: sę Zla • I ) S~.tzi od k' ego wzg ę u, z amem są-
Fi.talkowski, protokuIant eg'za- ,- .... a gr z I du, w czynie oskarżonego mie-
minacyjillY aplikant sądowy A. FIJALKOWSKI. szczą się cechy przestępstwa z 
Baciarelli, w obecności oskarży U art. 132 par. 1 k. k. Ponadto 
ciela publicznego wiceprokura- stne mot,w, jeszcze sąd dopatrzył się w tym 
tora sądu okręgowego W. Że- W motywach sąd podkreślił, liście obl'azy godności ()sobist~j 
ICIlskicgo, rozpuznawszy dnia że wydając wyrok powyższy dYl'ektora departamentu karne-
25, 26 i 27 listopada 1937 roku zważył co następuje: Mianowi- go ministerstwa sprawiedIiwoś
sprawę Wacława Szumańskiego, cie, jak wynika z uJawnionego ci Tadeusza Krychowskiego 
urodzonego 12 sierpnia 1883 r. na rozprawie głównej listu, dolą oraz wiceprokul'atora 16 rejonu 

;y Łomży, syna Wiktora i Marii czonego do akt sprawy a wysto- prokmatury sądu okręgowego 
z Funkik(Jw, lnieszkańca mia- sowanego przez osk. Wacława w Warszawie Dominika Pio
sta st. 'Varszawy, oskarżoncgo SZllmańskiego do 'Vito!da Gra. h'owskIego, bowiem I'ównież w 
o to, że: w nierwszycb dniach bowskiego, ministr!l sprawied1i stosunku do nich zosłały użyte 
lisł?p~da 1937 r. w Warszawi~ wości i przesłanego w począt- ZWROTY ZAWIERAJĄCE 
w. lIścIe, wys!osowany!" d? mI- kach listopadll 1937 r. na ulicę OBELGI, 
IlIstra sprawiedliwoścI Witolda Długą 7, t. j. do gmachu mini- '., . 
G~a~wskie~o, przesłanym do sterstwa sprawiedliwości, oskar : pom:waz os~a:'zony wysyłaJ~c 
mJD1sterstwa sprawledUwośc.i I żony adw. Szumański w liście te~ lIst .do ~mIsterstwa spr~wIe 
równocześnie roZJM"\'szeebn1o- tym ożył szeregu :zwrotów ~nlWOŚCI Wltold~ Grab?WS~leg.o 

ZNIEWAŻAJĄCYCH ~nNISTER I do szeregu. oS?b musl~ł SIę 11: 
STWO SPRAWffiDLIWOŚCI, cZ,Yć z tym,. ze ltst ten me~ątph 
władze wymiaru spr3wiedlłwo- WIe dotrze I do rąk po,,:yzszych 

I ścI, ł. j. sądy, prokuraturę ł sę- ?wóch ?sób, s,d uznał, ze oskar 
dzlów okręgowych śledczych 0- zony ll1lał zamla~" ~y ta obraza 
raz znieważył ministra sprawie- zawarła w tym hsclc dotar~a do 
dliwości Witolda Grabowskicgo rąk Tadeusza KI'yehowskiego, 
podczas pełnienia przez niego dyrektora departamentu karne
obowiązków służbowych i po- go minł~terstwa sprawl~dlłwo§
nadto obraził godność osobistą ci i Dommika Piotro~sklego, wi 
dyrektora departamentu mini. ceprokuralol'a 16 rejonu pro ku-

• sterstwa sprawiedlłwości Tadeu- ratu? sądu okręgow~"'o w ",ar 
nym przez rozesłanie w odbit- ' sza Kryebowskiego i wiceproku S~WIe.. rrz~ wymIar:: ~ary 

• • • du okręgowego w Warszawie :.;ony me zla a z nls IC po u 
1) publiczrue. zn~eważył mIDI- Dominika Piotrowskiego. dek i ~latego • z art. 132 p.ar. 1 

słerstwo spraWiedliwości; k. k. me wymierzył kary wlęzie-

.. . - - - - -
5 n i e z w y k I e ~L. Ultranowoczesna, 7 obwo-
oszczędnych lamp . .. q% dowa superheterodyna \ 
A n t i f a d i n g. , tylko za Zł. 29S'-,j 
Reg ulaci a b a r w y ~m/ll8h.lp "'II'~II",JJ/, 
dźwięku, Fale ultrakrótkie, głośnik dynamiczny. 

oto jedne z wielu zalet tego nC!prawdę' rewelo 

c y i n e g o o d b i o r n i k a. 

PIERWSZA POLSKA SUPERHETERODYNA BEZ CHASSIS 
Sprzeda! na ralv od ZI. 21.- w ez:ol,owveh firmach radiowych. 

k'ach do różnych osób: lratora 16 rejonu prokuratury są ~ą WZ!ą l? ł ~wag.ę'k' z h oSK~r-

••• Zdamem sądu w · czynach 0- nia, tylko wymierzył mu areszt, -- . -
.2) ~e,~azył • mmistra spra-

I 
skarżonego mieszczą się cechy I przy ~zym przy wymierzaniu zniewag w stosunku do wymia- I wa, ponieważ sam fakt skazania 

WI~dhwoscl W!tolda Grabow- przestępstwa z art. 127 k. k. od- kary z art. 132 k. k. i przy wy- 1'11 sprawiedliwości, ministersIwa na grzywnę jest bardzo dotkU
s~le~o podczas. I z pow~u p~ł- \ nośnie znieważenia ministerstwa ' mierz aniu kary z art. 127 i 256 sprawiedliwości, ministra spra- wy dla adlvokata, jako człowie
I~e~lla p'rzez me"'o 0h?W!ązkow I sprawiedliwości i wJadz wymia-I k. k. sąd wziął pod uwagę jako I wiedliwości i obelg w stosunku ka o większych aspiracjach spo
.. 11Zbowych przez. uzY.CI~ pod , ru sprawiedliwości. Oskarżony OKOLICZNOSCI LAGODZĄCE l do dyrektora depal'tamentu kar łecznych i nienagannej przeszło 
.lcgo óadl'esem zulewaza.Jących przesyłają~ ten list ao minister- dotychczasowe życie oskarżone-\ nego i wiceprokuratora 16 rejo- j ści. Z art. 256 par. 1 i 4 k. k. 
1:Wi'ot w; ----- nu. sąd wymierzył oskarżonemu 

3) publicznie' i w zamłarze, Ponadto sąd również wziął również gl'zywnę, wychodząc z 
by obraza do-fruoła do pokrzyw- pod uwagę jako okoliczność ła- tyeh samych przesłanek. Przy 
dzonego obraził godność osobi- godzącą, że oskarżony tłuma- wymiarze grzywny sąd kierował 
stą dyrektora departamentu d:ar -'tjqlMANT czył się na rozprawie, iż uwa- się \VzgI~dem na dochody i obu 
uego w ministerstwie sprawie- 17e'Y;tY/17// żał, że wykonywa tylko swojc wiązki rodzinne oskarżonego, 
dłiwości Tmleusza Krychow- I v u.J(~1a 'f prawo, polegające na krytyce, Ponieważ oskarżony podał na 
8łdego, używając pod Jego adre tuat8!iXJO. wyprowadzając to prawo z kon rozprawie, iż zarabia około 800 
sem ob~liywych zwrotów; stytuc.ii. Zdaniem są.lu tłumacze do 1.000 zł. mi es ęcznie, przeto 

4) publicznie i w zamiarze, nie to oskarżonego nie jest słusz sąd uznał, że grzywna, wymierzo 
by obraza ta dotarła do po- ne, ponieważ wolność obywatela i na z art. 127 k. k. 1.000 zł. jest 
kl'zyw(loone~o obraził ~odność i woluość krytyki kończy się I dla niego karą dotkliwą, jak 
osobistą wicepl'okuratora t6-go tam, gdzie zakreśla granice usta- również wymierzona mu z art. 
re,łOllU ido SJ)l'aw politycznych) I wa. Ponieważ oskarżony przez 256 k. k. po 500 zł. grzywna za 
prV'km'aŁm'y sądu okr~~owe~o swój czyn dopuścił się przestęp każde z przestępstw. Poniewar 
w \Varszllwie Dominika Pio- stwa, to sąd jego czyn zakwalifi wszystkie te czyny zostały doko 
b'o vskfego )l'zez użycie pod .te- 0/ ~y kowal z odpowiednich artyku- nane jednocześnie i f>ąd wyroku 
~') adl'es~m obelżywych zwro- , I łów. VV tych warunkach sąd do jąc stosownie do art. 31 k. k. 
łów _ szedł do przekonania, że jest obowiązany do wydania 0-

'''TArł A'u'A SZ
Y
1"I' I ~GO OI{OLICZNOS'CI LAGODZ_,ł. r. z. eczeni,a O łączn.ej karze, orzek. ł, 

n '" '. on' ,,,- l' t • SK I~. stwa sprawiedliwości i rozpo- I ~o, .J'ego działalność społeczną i et l k 
( Z 

TAC WINN"M V O ~ = CYCH JEST WIĘCEJ, NIZ' OB- IZ na. ezy os arzon. emu wym. 11('-
_ ", r ... ZARZ C - wszechaiając go w kilkudziesię· zawodową, jego dotychczasową ć d l 6 i 

NYCH MU CZYNÓW i skazać ciu odbitkach pomiędzy innymi nicnaganną opinię, działalność CIĄŻAJĄCYCH ' ~i ar~sz~łi i ą~~~\~ar~rzY'~~'; ; 
:"0 za lH'zcsI:' stwa w. 'mienione I osobami, znieważył publicznie .iako patdoty przed wojną, co i dlatego z art. 132 par. 1 k. k. zumianą na areszt. 
pod IllU ktumi wyrolm: I powyższe władze i ministerstwo przypiecz~tow3ł więzieniem, po wymierzył mu tylko 6 miesięcy 

Pit'!, vszym z art. 127 k k. na 'z lego względu, że list ten został nu(Uo ,jego shm pobudliwości. arcsztu. Po ogłoszeniu ustnych mot) 
1003 ZŁ. GRZYWNY z zamianą\prZeciągnięłY, .fak widać, z 11re- Wszystko to są cechy, które sąd wów wyroku, przewodniczący 
na wymadek nleścią~aJności na ze~tł!lty na liście przes~anY!ll do uznał jako okoliczności łagodzą Odnośnie zaś art. 127 k. k., z ogłosił terminy i tryb odwolania 
1 I lh's:ae are~ztu mmlstel'stwa przez dZlenmk po ce, którego grozi oskarżonemu a- się od tego wyroku w związku z 

- , d' k t kl' ł d reszt bądź grzywna sąd oskar czym osl{arżony Wacław Szu-
dł'u~hn z art. 132 pal'. lIt. k. awczy I ws u e ego lilia a o ' -

D:! 6 I UESJĘCY ARESZTU niego dostęp większa liczba bli- Ponadto z drugie] strony sąd żonemu wymicrzył grzywnę, mań ski zapowiedział apelac.ię i 
, ..• k 'I h ób wziął pod uwaaę, J'ako bowl'enl z/'lodnI'e z CZęŚCI'ą o/'lól prosił c przysianie mu odpisu 

b'z eim z 31't. 256 pm'. 1 ł 4 z~.l Dleo res ollyc os • " to> n -
):. J~. na 500 Zł .... GRZYWNY z Poniewa.i. znami~ "publicznie' OKOLICZNOŚCI OBCIĄŻA- ną k. k. arcszt wymierza się tyl- wyroku z motywami. 
:lamimłą Illł wypad 'k ni«.'Ściągal . sąd uslalił, jak również sąd lista JĄCE, ko tam, g(lzie grzywna jest nie- Wobec zapowiedzi apelacjJ. 
1>.()~l.!i na 2 TYCiODNIE AUESZ- ~ił, że w zwrotach, użytych przez iż oskal'żony będąc adwokatem, celowa. przez oskarżonego sąd sporzą-
Te l o - karżoriego w 5tOS1.oku do mi-' człowiekiem społecznie wyrobio Zdaniem sądu grzywna jest w dzi motywy pisemne. 

l"(tw:lł't~'m z UI·t. 2:)6 pn '. 1 k, oislcrstwa sprawkr!liwości i l uym, dopuścił się iednak tych danym podatku zupełnie celo.! 



Dawniej o wyczynach G. P. U. 
za granicą mówiło się, że to k r e
c i a robota. Obecnie mówi się, że 
to jeż o w a robota. 

* Nowy wicekról Abisynii, książę 
d' Aosta, jest osobitltością niezmier 
nie popularną we Włoszech. 

Historyjka, opowiadana w KO' 
Jach dworskich Rzymu charaktery
zuje dosadnie sposób bycia i za
miłowania do ekstrawagancji mło
dego księcia. 

W czasie przyjęcia popołudnio
wego na dworze królewskim, ksią
żę d' Aosta bawił rozmową księżnę 
Piemontu . 

- Kupiłem sobie włrdnie zega
rek, któremu nie . szkodzi kurz~ 
piasek, woda, gorąco i który za
wsze jednakowo dobrze chodzi. 
Chce się księżna przekonać? Pro· 
szę· 

I najspoltojniej w ~wieeie Itsiążę 
zanurzył zegarek w filiżance z go
rącą herbatą, po czym schował go 
do kieszeni i pił dalej herbatę, nic 
sobie nie robiąc z powszechnego 
zgorszenia. 

* świetny felietonista paryski Rene 
L.efevre rozmawiał z pewnym dzien 
nikJarzem nie'llieckim. 

- Mam wrażenie - ' powiedział 
niemiec, - że Francja to kraj zde-
generowany ... 

- Dlaczego? 

28.XI - "G'tOS PORANNY" 1931 

Nowy' premier belgijski Janson 

podpisuje w pałacu ul} Jewskim w BrUKseli nomi~yjne akty dla swoich ministrów. 

SamochOd·· drOga do ZamqZDOiŚCia 
Jak illDcrgkanlti zdobgwaJą ~o, o czgm marz~ 
. Inseraty matrymonialne są w A teraz jako ostatni punkt u· \ chwycope tą konkurencją. A fir 
Ameryce wzbronione. Biura po- mowy, delikatny dopisek: my samochodowe. kJtóre nie łą
średnictwa małżeństw, talde, "Jeśli się pani nie uda pod- C7.ą swego interesu z miłością. 
jak my je znamy w Europie, w czas tych siedemnastu przejat· psioczą na nieuczciwą konku-
tym kraju nieograniezony~h dżek zdobyć mę-ża, skreślamy rencję· l 
możliwości nie istnieją. W bo- panią 'z listy naszych klientek i Ale także i w urzędach roz
gatych rodzinach urządza SIę musi pani w pl'zecil>!!u pięciu wodowych odgrywają te nieza-I 
dla córek na wydaniu huczne liit. zwrócić nam nasze efcktyw moż:ne automobilistki, które lu 

Nr. 3Z1 

Wiadomości Dolit,(zne 
Stronnictwo ludowe. na okres od 

28 listopada do 10 grudnia zwolało 
2G zjazdów powiatowych. 

~: * " 
Lewica patriotyczna. w pierwszej 

dekadzie grudnia wydaje nowe 
pismo codzis!lIle w Warszawie p. t. 
"Patriota polski". Redaktorem bę
dzie p. Stachurski z "Legionu Mło· 
dych". 

W kołach politycznych krążą, po, 
głOl:-ki, że płk. Sławek w najbliż
szym czasie wyda pierwszy tom 
swoich paruiętnikć.w, który obejmie 
wyl'łarzenia od wybuchu wojny 
światowej do roku 1929. 

* * * 
Wczoraj rozeszły się w stolic:; 

pcgłoski o ciężkiej chorobie b. am
basadora w l.\-foskwie i Waszyugto
nie sen. Patka.. Sen. Patek ostatnio 
prowadził ożywioną. działalnoM w 
lewicy patriotycznej. Jak mówj~ 
rozehorcwał się na serce. 

Olejn'czak 
uniewinnion, 

Warszawski koresp. "Głosu Po
r·annego" telefonuje: 

W procesie przeciwko studento
wi medycyny Januszowi 01ejJlicza
kowi, oskarżonemu o danie strza
łów do pochodu Bundu w du,i1r 
l maja, zapadł wczoraj wyrok, u
niewinniający Olejniczka. Sąd Dl&
tywuje wyrok tym. że napad Ole]
dczakowi nie został udowodniony. 

Lotnie,-inżrnierowie 
zwiedzają '1 Widzewską 

Manufakturę" 

- Ten chorobliwy 
wojną ... 

zabawy i przyjęcia, na których ne wydatki, jak benzynę i t. p. dza swoim ele.!Zan.ckim wozem. Onegdaj bawiła w Łodzi wy .. 
można kandydatom do s·tanu Jeśli natomiast uda 'się pu-nt poważną Tolę. W Chicago w o-I ka. 4-letniej szkoły podchorążych 
małżeńskiego pokazać cały pi'ze przy . pomocy naszego wozu wy statnim miesiącu rozwiodło się lotnictwa, warsza,wskich warsztatów 

lęk przed pych i bogactwo domu. Ale pra lądować w porcie malieńs.kiuJ. aż 37 takich "samochodowych" mechanict.nych. 
• cująca amervkauka, zarabiają- jest pani zobowiązana zakupić małiżeństw, małżonkowie bo- Wycieczka ta. pod przewodDi~ 

- Fr~~uZ1 są _pacyfistam': • ca na chleb jako sprzedawczy- u nas wóz, albo nakłonić męta wiem dopiero po ślubie dowie- wcm pp. kpt_ Krasińskiego i W • 
• -:- Mozhw~. ~zdy zapewnIa, ze ni, nauczycielka CZy urzędnicz- do ur~ulowallia rachunku". dzieli się, że owe pię'kne auta niewskiego m. in. zwiedziła ~ 
.IUZ nigdy W1~J nie chwyci za ka, woli w bardziej romantycz· Jaką popularnością cie1!tą nie stanowią wcale posagu ich przemysłowe "Widzewskiei ___ 
broń. Gdyby W1ęc doszło do kon- ł ny sp-osób zdobyć męża. A wi«:J' się te jazdy "autem do małżel\ małżonek, ale Co gorsza, <mi faktury" w Lodzi. P. konsul Mab 
fliktu.... _ udaje się do wielkiej flnny sa- stwa", dowodzi fa'kt, że pisma zmuszeni są wyrówItać rachun- Kon w czasie zwiedzania poszeZ&-

- Drogi k:oleg~ ...... przerwał Le- mochodowej, która' ma na sIda- humorystyczne w każdym nk- ki za nie. . gólnych działć.w przemysłu włókien 
fevre ...... niecb się pan nie łudzi. dozie wozy pierwszorzędnych maI numerze zajmują . się ni· l Ale mimo to większa część niczego (tkalni, przędza,lni, fa.rbw
Znam swych rodaków. To tchórze! ma'rek całego świata. . mi. Moraliści zaś nazywają je ty('h małżeństw jest bardzo za- ni i t. d.) jak i fa,bryki maszyn 
Gdy wybuchnie wojna, pójdą!... I w tych firmach młoda ame najnowszą plagą sZO:S.y amery- dowolona, tak, że owe firmy, włókienniczych "Wimy" udzieIal * rykanka, Móra tęskni za ml!- kańskiej, młode zaś milionerki, nie tylko sprzedają pokaźną wyczerpujących informacji, 1nb1l-o 

- Coś pan taki smutny, panie :tem, nie kupuje sobie bynaj. które dotychczas niepodzielnie ilość wozów. ale oka..:ały się d7.ając wielkie zaciekawienie młe-
Eierwełss? mniej auta, ale podpisuje umo- panowały nad autostratą ame- llajlepszymi pośrednikami mał- dych elewów korpusu oficerskiego. 

- Zena pogniewała się na mnie wę, która brzmi poniekąd jak rykańską, nie są by'najmniej za żellslkimi. :Następnie p. konsul Maks Kon 
i nie mówiła do mnie przez ~tery akt darowizny. W akcie tym ' - podejmował miłych gości śniada,.. 
tv d i . t ' niem, g:dzie wśród miłej pogawęd-
.go ~:""to jeszcze nie powód do cZ~::~~iązujemy sIę wyuczyć S AN, O Z A T A'U C I E ki wygłoszono okolicznościow~ 

t . '! . d' nrzemówienia .. 
zmar WleD!a pall1lą. prowa ;z~ma ~o~u przęz . NA TLE WĄTROBY ... 

- Tak, ale już mówi... przeCIąg szesclU mIesI~y na - d'L II * nasz koszt. ' Dajemy pani p6-. Sampzatrucie bywa przyczyną wielu I ją starość. Wątroba i nerki są organa.- { GWlaz 118 
iniej do dY«ipozycji wóz wedle doleg~i,:"ości (~óle artretyczne, .łamani.e ~ni oczyszc.zając~m.i krew.i soki ustro· dl ", k" 1-

- Cóż wart człowiek z głową - b' 17' dó' w kOSCIach, bole. głowy, wzdęCIa. odbl- JU. 20-letme dOSWladczellle wykazało. I PO 8 0111 \I egll 
gdy nie ma pleców! wy oru, na wYJaz w wee- jania, bóle w wątrobie, niesmak w u· że zioła lecznicze "Cholekinaza" H . 

. _ Tylko ten, kto ma długie rę- kendowych, przy czym wszel- stach, brak apetytu, swędzenie skóry, I Ni€mojewskiego jako żółció-moczopęd- W zwią.zku ze zbliżającymi się 
ce, może sobie pozwolić na szeroką kie koszta reparacji, ubezpie- sklonność do, obstrukc.i!, ~~amy i w'Y'I' ~1e są natu;alnym. czynnikiem. odciąża- świętami Beżego Narodz.enia zluząd. 
stopę. . czeń i benzyny my ponosimy. rzuty, ';la ~korze, skłc;lDnosc do t~cJa, ]ącym sokI ustroju od trucIzn wlas; związku b. kombatantów legii eu-. .,. . I mdłoscl, Język obłozony.) . TrucJZny . nych. Bezpłatne broszury otrzYVlac . . . ". * Pan} Z.ObOWląZUJ~ SIG tylko trzv wewnętrzne wytwarzające sic;) we wła'l można w laboratorium fizjOlogiczno _ dzozlem~kleJ francusk~eJ,. w.z?rem 

mac SIę dokładme trasy, którą snym organiźmie, zanieczyszczają chemicznym "Cholekinaza" H. Niemo· loku ubIegłego wystąpił z llllcJaty-
Co począć? Moda ma kaprysy. pani podajemy". . krew. niszczą organizm i przyśpiesza- jewskiego Warszawa, Newy Swiat nr. 5 wą zorganizowania "Gwiazdki" dla, 

Mało jej wypchanych ptaKów, fu- żołnierzy _ polakGw, służących w 
ter i kości martwych zwierząt, ma· legii cudzoziemskiej we Francji. 
Jo nawet żywych kwiatów. Szuka I I Łaskawy protektorat nad komite-
czegoś nowego. Amerykańska art y eria po 'owa tE'Jll objęła p. wojewodzina Hauke-

Margit Aknay, znana aktorka N owakowa. Akcja powyższa ma, na 
budapeszteńska, rzuca w świat celu pcdtrzymanie tradycji narodo-
nową modę: żywe rybki. Noszone wycb i przywiązania de kraju wśród 
być mają w ptaskiej buteleczce na naezych braci, rzuconych przez los 
piersi. Oczywiście, nie sumy, nie między obcych. 
szczupaki i nie karpie. Ale takie Skromne paczki z darami świą-
nliniaturowe klejnociki wód, któ· tec~nyrui oraz; wigilijnym opłatkiem 
rych dziwn'~ k!lztałty i barwy podzi-

stalłą się niechybnie serdecznym 
wiamy w akwariach. łącznikiem pomiędzy naszym społe-

Do kaidej sukni i na każdą oko- C7.eństwem a. żołnierzami legii eu-
liczność będz,e można dobierać dzoziemskiej i będą dowodem 
inne rybki. Mogą być z tego cudo w wRpólnej radcści w dniu wigilijnym. 
ne efekty! No, ł przyjemnogć zmia, 
ny. 

Ryby powinny podskoczyć w ee
!iie. Nareszcie może sport wędkar
ski zacznie być szanowany na 
świecie. 

- Mężuniu, przywieź mi nową 
rybkę! Nie lDam co włożyć na 
raut! 

Podobno zł,.,te rybki będą uznane 
za pospolile i m~l1vais genre. Za 
nadto świ~.cące. Natomiast male
J ~eczkie rybki, przypominające 
kszt,ałtem rekiny, mają być bardzo 
• odne. Tnki rvhi wam},il" d:tjący 

f od rilZU do my.ślenia. 

CIĄG DALSZY. 
Przed sądem grodzkim. Spraw~ 

o zakłGeenie spokoju. 
_ Więc jak to było? - zwraca 

się sędzia do oskarionegc. 
- Ano, ledwie wszedłem do po· 

koju, żona mnie szczotką. w glo: 
wę. to ja ją. laską, ona runie czaj
nikiem, to ja ją krzesłem, ona -
rondlem, ja - dcni<.'llką ... 

- No i co potem? 
- Potem? Potem zaczęliśmy się 

d~moll~trllje łatwość plze5u:W'clllia z miejsca na miejs\Oe 155 mm. arma ty J!.odczas manewrów w Teksasie. bić. 
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"e;~~~~=!~t~~~~~:t!l!iS!:ł!! 'U~~(z~S~OS~ jUbue~s~o.~ " to~z,1 
Iti: Duszkiewlczowel, Zgierska 146, Dziś łódzka ochotnicza straż pamiętnienia jubileuszu 6O-lecia i rua mieszkańców. Każdy mieszka
J. Hartmana, Brze:::ińska 24, W. Ro ogniow~ obchodzi 6O-lecie swego jaI<o wyraz uznanią i wdzięczności niec powinien dołożyć swą cegieł
wińskiej, Plac Walnosci 2, A. Pe istnienia. W związku z tym zorga- za pełną poświ~;!enia i bohaterstwa kę do budowy nowej strażnicy 
relman i S-ka, C~~ielniana 32, \Al nizowano uro~zystości jubileuszo- walkę straży w obronie życia i mie . łódzkiej. 
D~i~leckiego, PlO~rkowska 127, ł< we, które będą zarazem dużą pro-
WÓJcIckiego, Naplórkowskiego 27, pa,l!;andll idei pożarnictwa. 
K. Kempfiego. Karolewska 48, J. O godz. 10 rano odprawione zo-
Cymera, Wólczańska 37. stanie w lcatcdrze św. Stanisława Reorganizacja akcji przeCiwgruźliczej 

Kostki uroczyste nabożeństwo przy Ł6df podzielona na 5 stref terytorialnych 
udziale przedstawicieli władz pań-
stwowych i samorządowych, oraz W ojewódzkie towarzystwo Mleka" polskiego tow. społecz-
zaproszonych Instytucji społecznych przeciwgruźlicze . opracowało no - lek;:trskiego , tow. hygienicz 

Dziś wiec 
i gospodarczych. plan działalności ua lerenie na- nego, wydziałq powiatowego, iz 

Po naboż~ństwie nastąpi oficjał- szego miasta i województwa w by rolniczej, zw. nauczyciel
Mię.dzyzwiązkowa komisja po ne przek~zanłe przez przedstawi- roku bieżącym. Plan ten będzi e stwa, zw. przyjaciół wsi i inte

tozumiewawcza związków za- ciela zarządu miejskiego w Lodzi niebawem realizowany na L.ll- ligencji wiejskiej. Niezależnie 
wodowych pracowników umy- zarządowi straży nowonabytego pełnic nowych podslawach. od tego zwrócono się również 
słowych w Łodzi, ldóra prowa- przez miasto zmotoryzowanego ta- W ,pierwszym rzędzie ustalo- do szeregu miast i do poszcze-
dzi akcję ekonomiczną prywat- boru, a mianowicie 5 autopogotowi no, że krąg organizacji, wspóJ- gólnyc~ powi.aŁów z prośbą o 

pracowników umy
słowych 

pych pracowników umysło- i 10 autocystern. dz!ałających z ~owarzy~twem ": zorgalllzO~'anIe . powiatowych 
wych zwołała na dziś wiec ogól K'd 15 t ó b d i d dZiele zwalczanIa gruzl l cy musI l tow. przecnvgruźhczych. 
no _ pra'cowniczy w sali Domu l d • la~ y z ś -.U woz w Rę dZ ~ o i- być znacznie rozszerzony. Celem planowego działania, 

. zle me po wlęcony. o zlcam 'V l . . . . 
lLudo,wego (PrzeJazd 34) o ~:o- h .t . zó t' ki h b ' tym ce u poslanoWIOllo! pro.Jektowany Jest obecme po-
dzinie 10 min. 30 przed pol. cd rzes nyml ':~ w s l'azac_. c ę- zwrócić się z prośbą o zgłosze · dział miasta ŁOdzi na pięć stref 

W' b d . '1 h kt ą przedstawIcIele wszystkIch nic- nie akcesu do następujących terytorialnych które obsługiwa 
lec ę zle nOSI c ara ~r mai sfer spałp-czeństwa. Po tej u- . '. . ... ' .• . .' 

sprawozdawczy ale niewątph- t ś . t . k' mstyhlCjl] organIzacJI: do za- ne będą przez plęC wlelluch po-
· . ' . . raczy s o CI nowe wozy s razac te I d .. V b ' . . I dn' . T h P 

w~e PO,:"zlęt,e zosta~ą .rówmez przedefilujll przez pryncypalne uli- r~ą u l mle.ls.d:gbO, t u. ezplę~za ~- rad ~ ptrzebclwdgruz l~ZY<: b' l ~-
r"ezolu~Je w przedmlOcle dal- . t i> rt d d b b d' m spo eczneJ, 10 o lllczego OW. ra me e ę ą m. 10. o s ugl-

. k .. b t I ce mlas a. e I a a o e rana ę zle przyjaciół dzieci, PCK Kropli wały tereny podmieJ·skie. 
!ize] a cJ~ o popr~wę y ll. przed domem nr. 106 przy ul. Piotr ' . . 

· ~apowH:dz wIecu. wywołała kowskiej. 
duze Z:lmteresowame wśród 
rzesz pracowniczych. 

NIEPRZEMAKALNE I 

9.!! 
101111_ 27-31J 

rotmd '31-55. sł. 11,90, 36-39 · zł. 13.90 
wykonanIe lu1rlu$owe 11.80, 13.80, 18.00 

Skarpetld sportowe, nysta wełna, 
~ęunel robot, ~ 1.90, 2.20. 2.50. 

3J1Z-JeQ 
PIOTRKUWSK~ 5 !J. 

,Rejestracji i regla
,r, mentacja kobiet 

, ·Rejestrację prostytutek l system do
mów publleznych skasowały n siebie 
następujące kraje: 

Unia Połudn. - Amerykańska, Wiel
ka Brytania, Kanada, DanIa, indie, Ir
lalDdla, Norwegia, Nowa Zelandia, Ro
landla, Szwecja, Szwajcaria, Czecho
słowacja, Sowiety, Vellezuela i Jugo-
8ł.awla. 

Należy pOdkreślić, ze dzisiaj roz
poczyna się jednocześnie wielka 
akcja zbi6rkow,a na nową strażnicę. 
Strażnica ta stanąć ma na własnych 
placach straży przy ul. W ólczati
flkiej 111-115. 

KOSzt jej, Jak już informowaliśmy 
wyniesie około pół miliona złotych. 
Strażnicę tę ufunduje dzielnej stra
ży łódzkiej społeczeństwo, dla u-

Kongres ligi dla walki 
z antysemitrzmem 

Krańcowa stacja tram aio",. 
ma byt urządzona na Placu Leonhardta 

, 
• 

IJbgo 
to tak tietpliwie Z1fQSISZ ~ 
Przecież te nieznośne bóle 
posttzałowe mogą ustąpić 
po zażyciu Aspirin·y. 

A 

ASPIRIN,~e,eR 
wypróbowany środek przeciw 
~ólom, wyrabiany ~ kraju 

00 ołrzymania we wszystkich aptekach 

ListJ do Redakcji 
Szanowny Panie Redaktorze' 
,Wobec ukazania się w "Orę

downiku" z dnia 27. XI b. r. 
przeinaczonego mego zeznania 
w Sądzie Grodzkim na rozpra
wie przeciwko S1. Gibkiemu. 
proszę Pana Redaktora o umie
szczenie w Jego 'poczytnym piś , 
mie co: następuje: 

Nieprawdą jest między inny
mi, jakobym w ustępie rOL.pra
wy, dotyczącym p. red. Wasser
cuga, użył słów "został usunięty, 
nie pracuje już w Rozgłośni" -
ponieważ p. red. Wassercug n i
gdy stale w Rozgłośni nie praco
wał. Natomiast prawdą jest, że 
na pytanie adwokata Kowalew
skiego przyznałem, iż red. '~las 
sercug pisywał w r. 1936 dla 

I Radia "wesołe dymiri" i również 
na pytanie adwokata stwierdzi
łem, że od pół roku mniej więcej 
nie pisuje więcej dla Rozgłośni. 

Z poważaniem 
Bohdan Pawłowiez 

* Ponieważ wyjaśnienie dyr. 
Bohdana Pawłowicz8. mogłoby 
być jednak komentc.wane w tym 
sensie, że moja luźna współpra
q. ~ rQzgłośni", łQ,AZką ~olskie
go Radia skończyła się z inicja 
tywy rozgłośni, uważam za 
wskazane dodać, że rozpoczą.
łem całkowicie bezinteresownie 
próby stworzenia stałej pogod
nej audycji lokalnej, przy czym 
byłem o to usilnie przez czynni
ki miarodajne w radio proszo
ny, a po szeregu miesięcy z po
wodu braku czasu z pracy tej 
zrezygnowałem, pomimo usil
nych perswazji wymienionych 
czynników, abym uzyskanych 
osiągnięć nie przekreślał. 

Gustaw W ass~reug. 

ODCZYT CZERWONEGO' irRZ1'1:~ • Zniosły domy publlcZlle. lecz utrzy
mały system reglamentacji czy reje
stracji prGstytutek: Austria (domy pu
bUczne są Jeszcze tolerowane w ma
łych , miastacb), Gdańsk, Estonia, Wę
gry, Łotwa, 'PQIska 1 Rumunia. 

System domów publicznych 1 reje
slracJI kobiet stosowany jest jeucze 
1\' Belgii, ~ Egipcie. we Fraucjl i Gre
cji, Gwatemali, Sjamle, PorfugalU, Tur 
ejl I Urugwaju. 

W PaTy~u odbył się doroez
ny ko-n.gres sekcji francuskiej 
mIędzynarodowej ligi dla wal· 
ki z antysemityzmem. Duto 1.ł 
wagi poświęcono sytuacji emi· 
grantów politycznych we Fran· 
cJi. W kOOfiTesie wzięło udzial 
przeszło 400 delegatów z Fran
cji i kolonii francuskich. Na po 
siedzeniu inauguracyjnym pTze 
woooiczył minister zdrowia 
Maro Rucart, który zapewniał, 
te rząd nigdy nie będzie tolero
wał żadnych dyskryminacji ra
sowych, czy wyznaniowych. 
Kongres uchwalił m. in.: rezo
lucje, która domaga się zaka
zania działalności tych organi
zacJi politycznych, które głoszą 
hasła dyskryminacJi narodo
wych i wyznaniowych. Inna re
zoluc.ia domaga się prawa pra
cy i pe~nej gościnno~ci dla emi
~rall'tów politycznych. 

KEFIR i ŚMIETANKA 
K. 'SIGALINA 

Władze miejskie noszą się z za
miarem nabycia placu Leonhatdta, 
na którym w swoim c<\.!sie znajdo
wało się targowisko. Plac ten jest 
dość obszerny i mógłby hyć wyzy
skany przez samorząd dla celów 

. Staraniem sekcji odczytl>wej oddzia
łu łódzkiego Polskiego Czerwonego 

Należy dodać, że PI. Reymonta, Krzyża dziś o godz. 12 min. 30 w sali 
po skasowaniu przystalllm, względ PCK przy ul. Piotrkowskiej 190 ofiey 
dnie torów tramwajowych zmienił- na ~ piętro p- dr. Wald~~ar. Be,m wy
by całkowicie swój w~'gląd. Na I ~fe~!. odczyt n. t. "Hlglema a zdr4> 
placu urządzonoby wielki skwer. I Wst~p bezpłatny. 

W Chlnacb spral1\·a ta nie jest Jasno 
postawiona. Państwo hołduje abolicjo 
nlzmowl, lecz z powodu łrudności tech 
nicznych system domów publicznych 
nie zosłał całkowicie zaniechany. 

codziennIe iurlela z WarsZłlWY użyteczności publicznej. 
Informecje: feJef. 238-64. 266-64. Jak nas informują, magistrat roz 

__ patruje, w związku z zamiarem wy-

Źądał waptekactl isklepach spollfWCzych kupienia placu Leoahardta, projekt 
urządzenia na tym placu stacji krań 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-__ cowej tramw ajów dojazd owych oraz 
projekt przeniesienia nań stncji traCI 

.. fll»łft m.::. 1I rg m o ,-~ I A wajów łódzJtich, obecnie biegnących 
J.łI ~ U Ił U.. przez Plac Reymonta. 

Ta napozór niewielka zmiana po-
Łodzianin nabrał tonę na 20 tysięcy złotych siada jednak duże znaczenie prak-

D . I tyczne. Obeznie do~azdowe tram-· użą sensaC.1ę w towarzys- warciu znajomośd, po. tanowiIi 
kIch sferach Łodzi wywolała ~awrzcć związek malżeński. _ wajowe tramwaje za1rzymują się 
,~ia~omość o d?chodzel11u po- Slub odbył ię w Gdańsku, przy fi wylotu Plotrk<rWskiej, gdy tram
hcY.Jtnym przeCIwko znanemu czym pani K. wniosla malżon- waje łódzkie dojeżdżają tylko do 
kiedyś przemysłowcowi, a astat kowi w posagu 20 tys. zł. Poży- P!. Reymonta i pllSażerowie, prago , 
nio właścicielowi sklepu przy cie małżeńskie, tak romantycz- nący przes~ąść się do dojazdówek, I 
ul. Piotrkowllkie.i p. L. nie poczęte, skończyło się jed- muszą przejść prawie cały przysta-

Pan !L., człowiek w podesz- nak fatalnie. W siedem dni po uek. Z chwilą umiastowienia Placu 
tym wieku, ł.·O śmierci żony, zli- ślubie p L opuśc'ł m' lio t-ę Leonhardta, przesiadanie pasażerów 
kwidowa' interesy W ŁodZi' l" b ' . . b

l
• a . d

n ~ z tramwajów łódzkich do podmiej-
'~ l za rawszy ze so ą plemą. ze, ki h I d j dó k d łód ki • 

przeniósł się do Gdallska. Tu wyjechał z Gdańska. I s c Z? az we o z cn 
za pośrednktwem pewnego zna i'ani K. daremnie oczekiwała odbyw:ać Się ~ędzle w Jednym 
jomego poznał SS-letnią p. K., powrotu małżonka, aż wreszcie punkCIe, podobnte, jak to ma miej
matkę właściej ,ela sklepu w ' Ło- zniecierpliwiona udała się na sce na <Sałucltlm Rynku. 
dzi. poszukiwania. Gdy nie odnio- Według projektu na Placu 

Pan L. i pani K. doszli widnć słv one skutku, zwróciła się do Leonhardta stanie wielka poczekał
do wniosku, że są dla siebie! policji łódzkie.i i złożyła zamel- nla tramwaio\"'ill dla wygody pu
,> tworzeni, gdyż szybko po za· dowanie, oskarżająe malżonka. blicznoŚcl. 

.. 
W r. gł. 

' F I L M 
dla każdej kobiety, która 
choc raz w życiu za.kocha.ła 

się bez pa.mięci w mężczyfnie! 

BETIE DAWIS 
EDWARD G. ROBINSON 
MICHA~L COITIZ 

WkrOlce W icinie .. RIAL TO~ " 



Str 8 z8.xr.- .. GLOS PORANNY" - 19~' Nr. 3~ 

s e II .,., ja I • • • 

Ksiaże Michał Radziwi'ł o'· 'SWJlm zamierzonY1ft . małżeństwie" 
sDoraclt z rodzina; plotkach· o adoptacji 

Jedno z pism warszawskich za- czył również wobec . :'Yładz rosyj' że oni, ks. Michał 7. Nagłowic, są' Anglii przez jakieś 18 lat i ży-
mie'ciło obszerny wywiad z księ- k' l b d tym k' . l .' P d" b . f. t t . k ól Je ze ciem Michałem RadzIwiłłem, który S IC l, a. y pO . warun -lem właścicle anu rzygo ZIC l Olą .Jąc w owarzys WIC r a r-
poniżej podajemy w skrócie. uzysk:tł rosyjskie poddaństwo, się, aby . przez małżeństwo, kim- go V oraz jego przyjaciół, do któ 

(Red.) O które mu chodziło z powodu kolwiek by ~ona była, i mOŻn-j rych wolno mi się było zaliczać, 
Siedzimy we troje (palli Su- dzie~zictwa~ieb?rowa i Szpa~wość urodzenia się ~ I?ałżeń- l~oznałe?I i z~przYJa~niłein ~ię z 

chestow, książę Michał i d.zienni nowa . po strYl~ MIchale. . stwa syna, - ordynaCja me wym hczuylDJ anglikami zydnws'klego 
karz) w jednym z wykuszy w :- To nie w.~zyst~o, b? w pew knęta się im. ~o.bią mi przez sze i po~ho~z~?ia. i w m?jej .li~eral
klubowych, głębokich fotelach. neJ konferenCjI z ojcem I bratem reg lat trudnOSCI na każdym kro l neJ oplnn me uznaję rózmcy ra 
Na prośbę o wywiad, książę Mi- Januszem, kiedy ojciec nalegał ku. sy i pochodzenia, o ile w sercach 
chał Radziwiłł zgadla się i za- na zwrot 9łyki.do.lini.i starsz~j, DftZ adAptacJ-i d~nych osób stnieje a:rys~okr~-
czyna mówić: Janusz obiecał l OJCU 1 mnie, ze m '5 ~ cJa bonoru. W tym punkCIe me 

- Chciałbym wejść w sedno na każd.e zawoła:.;tie. to uczyni. I Po chwilowej pauzi.~ ks. Mi- zg.adzam s~ę. z in~ymi pogIąda· wemu w Ostrowie i do prokura • 
. prawy - zaznaczył ksiąię. - Na klIka mIeSIęcy przed I chał zaczął znów mówIC: mI, ale tez Ich me zwalczam. tora sądu okręgoweg<. w Ostro, 
:Mieszkałem przez 36 lat zagrani śmiercią ojciec wezwał adwoka - Nigdy nie stanęło mi W my Stoję na stanowisku równych wie Wielkopolskim. O jakichkol 
cą, przebywając w rosyjskiej tów Jankowskiego i Banasiaka" śłi ani też pani Suchestow ni- praw dla wszystkich. wiek dochodzeniach nic mi do
służbie dyplomatycznej. Przy- a~y napisa~ do rejenta Mickie- gd~ o tym nie pomyślała, abym .-. ~ Anglii n~kogo to nie ~zj tąd nie wiadomo, nie mam o tym 
jeżdzałem do Ołyki, albo do Ber ~lcza w Rown.em, ; przedkłada- ja adoptował jej syna z pierw- ~J, ze Jeden z plerws~ch.ks~ą- żadnych wiadomoŚCI i myślę, że 
lina, 'do mego ojca Ferdynanda, Jąc mu ZObo~lązame .Janusza, szego małżeństwa. To byłoby ząt,. lord Rosbe~ry poslubll me- władze będą uważały te' (lonie~ 
ale w Poznańskiem nie bywa- aby naty<:hJ?l~st. przepIsał Oły- nawet niemożliwe, ponieważ w arYJ~ę, Rothscl~I1dównę. ~ tylu, sienia za zmyślone i nie będzie 
lem. Nigdy nie naprzykrzałem kę na mOJe ImIę l sp,rawę ur.eg~- pierwszej mierze ojciec dziecka tylu 111llych, k.torych tu me ~a- z tego żadnych skutków. 
się memu ojcu, aby nie myślał, lował według statutow radZl\ylł- Artura Edwarda Suchcstowa ńa my czas.u, am powodu wymlc-
że czekam na jego śmierć i dzie- łowsk~ch. Tę ok.olicźnośc ze~na~ to nie zgodziłby się. Czytając o li.iać. . . . Los, pOJrzednich 

małżeństw dzictwQ. Reszta rodzeństwa prze !i ~baj a~wokacl po~ ~r,z.ysI~gą tym w pismach, ojciec dziecka - Ządam ~lla. sJeb~c ~odob
bywała w otoczeniu niego ojca, l pISemnIe, aby ułatWIĆ mI ewen szalenie oburzył się na takie nych praw, JakIe posJadaJą an
aby jeszcze za jego życia wy- ~alne d~ch?dzenie ~~ich ~ra~ plotki. gielscy lordow!e, t. j. ab~ mi ,,:01 - A jak się przedstawia spra
ciągnąć jaknajwiększe korzyści l wypełmenIe ostll:tn~eJ woli OJ- _ Tv wyjaśniam li tylko dla· no, było o.ddac serce !eJ o~obJe, wa poprzednich małżeństw księ-
z majątków rodzinnych. Ja by- ca. Bo na trzy . mleslą~e' przed tego, ponieważ spostrzegłem, że klorą ~oble. sam , wY~lO.rę.l a~y cia zapytałem. - Książę by! już 
w(iłem co dwa lata. przeprowadzemem tej sprawy, uczdwi ludzie uwierzyli w te w to lllkt me wch.odZI.ł 1 me plę- dwukrotnie żonaty, prawda? 

- Wojna światowa - ciągnął ojciec. mój zmarł w 1929 r. w bzdury, bo mnie zapytywali, czy I tnował tego pubhcznle .. "~ypły- _ Tak. PicrwsŁy raz ożen1~ 
swą opowieść książę Michał - Rzymie. . rzeczywiście Artur Edward Su- wa to z meg? p~ogramu l lJber~l łem się w Petersburgu w 1897 
zastała mnie w Madryde. Ojciec - PrzYjechawszy . na pogrzeb chestow ma być moim sukceso- nego nastawrcma. I'oku z . panną Marią BepIarda-
z resztą rodziny przebywał w ojca -:- snuł dalej nić wspomnień rem i fideicomisll (ordynacji)? I Decuz.-a oienku - ky. Z tego małżeństwa miałem . 
Ołyce. A więc mały Michał, syn ks. MIchał - rozpocząłem z Ja- Jest to niemożliwe choćby ze' dwoje dzieci: syna ś. p. Anto-
mego zmarłego brata, Karola, nuszem rozmowę na ten temat, względów prawnycl~, pOlliiważ :'I<a zapytanie, jakie ma zami:l niego i córkę Leontynę hr. Skó· 
moja siostra Frandszkowa Po- chcąc załatwić sprawę POIUbOW-1 sukcesorem ordynoc.ii może być ry na prz~:szłość, k. -s. l\fiehał Ra- rzewską. Małżeństwo moje roz· 
tocka z mężem i ,mój brat Ja- nie. Tymczasem natr~fił~m. na tylko polomf>k Radziwiłłów z dziwiłł odpowiedział: wiódł w roku 1914 prawosławny, 
nusz z żoną i dziećmi. Z począt mur, Janusz wtedy mI QSw13d- krwi i 'kości, a nie człowiek ado- - W miesiącu lipcu, podczas synod, a nadtv unieważniła je 
ku władze rosyjskie były uprzej ezy~ że Ołyki nigdy nie odda, bo ptowany: Mówi o tym wyraźnie mego pobytu w Bad Gastein po- Stolica Apostolska wyrokiem 
me wobec ojca i rodziny, nie ro- uważa ją za swoją własność, a u- statut radziwm~wski. znałem panią Suchestow. Na· Roty św. Była moja małżonka 
biąc im żadnych trudności mi- stąpi tylko pod przymusem sądo - Wyłuszczyłem - mówił ks. stępnie byliśmy razem w Kryni- żyje i przebywa ped Bydgosz-
mo, że ojciec był niemieckim wyro. Michał - szereg pobudek, które cy, gdzie oświadczyłem się pani czą u córki Leontyny hr. SkcS-
pOddanym. Po dwóch latach, . - Przez . szereg Ia!,~ie chcąc spowodowały kampanię prze. Suchesłowojej r~kę. Oświad- rzewskiej. 
ten stan rzeczy zmienił się. Front wywoływać . zgorszenia, stara- ciwko ' mnie. Teraz przejdę do czyny moje przyjęła i dlatego 23 - Drugi raz ożeniłem się w. 
wojenny przechodził w pohliżu łem się, aby nie doprowadzać do spraw dalszych. września 1937 roku zgłosiliśmy roku 1916 w Vaduz w księstwiłf. 
majątków ołyckich i władzę cy- procesu, który musiałbym wy- Przvjaciel JerZegO V się ~ .urzę~zie stanu cyw~lnego LichtensŁein z ma:rgrabiną J .... 
wilłl'l~ ~rą~ubęfllatQ.~-!ł Pl'ują} grać, ale .do~Ść w.inny sposób do w WOjtostwIe w PrzygodZIcach. quiną Santa Snsanna. Dzieci niIf 
głównodowodzący armią gen e- poroz.umlellla, NIestety, bezsku- - Wychowany i przeżywszy - Czy odpowiadają prawdz!e mieliśmy. Mie~lkając przez kil .. 
rał, zdaje się Brussilow, który tecmle. znaczną część mych lat na Za- pogłoski, że przeciwko księCIU ka lat stale we Francji, w roku 
nie pozwolił ojcu i rodzinie na Po krotkoŁrwałej przerwie, chodzie, a zwłaszcza w Anglii, \vpłynęło doniesienie o usiłowa 1929 uzyskałem w Bayonnie ros 
dalszy pobyt w Ołyce oraz zadelksiążę kontynuował swoją opo- gdzie miałem i mam mnóstwo ne dwużeństwo? - zapytałem. wód. Nadto Stolica Apostolska 
cydował sekwestr wszystkieh nie wieść:. _ , przyjaciół i znajomych, stałem - Mój brat Janusz - o.dparł rozpatruje moją skargę o unie
ruchomości i ruchomości. Ponie - Po straCIe syna, ś. p. Anto- się politycznie jeszcze przed ks. Michał - i córka Leontyna ważnienie małżeństwa z tego po 
waż nie było czasu na skomuni. niego, który zginął śmiercią lot- wojną światową niejako Iibera- Skórzewska przez adwokata wodu, że ślubu nam udzielił nie 
kowanie się ze mną, doradcy nika, przyzwyczaili się do myśli, lem angielskim. Nie opuszczając Dembińskiego z Warszawy wnie upoważniony do tego kapłan. J 
ojca zaproponowali mu, aby M śli pismo do wójtostwa w Przy- to powc.duje nieważność zawar 
przejściowo przelał Ołykę z a11o- I godzicach tej treści, że nie bę· tego związku. 
dialnymi majątkami na mego RESZ KI W dąc ani wdowcem, ani ro.zwie- - DJatego nie może być m6--
brata Janusza. I dzionym, ani też nie mając unie wy nawet o bigamii - zakonklu 

- Ale w realizacji planu na- ważnionego małżeństwa, usilu- dował książę. 
lrafioną na ogromne trudności. ję popełnić bigamię, żeniąc się z - A jak się przedstawia sprA. 
"ysk.utek. popr.zedni.ch rozdz~a- PIOTRKOWSKA 80 panią Suchestow. Formalnie 0- wa z mISS Atkinson? - zagadną 
l~w, rodzmny?h pomIędzy m~Im I' . skarżyli mnie o usiłowane dwu- łem. 
ojcem a 'strYJem, ks. AntOnIm, żeństwo. Odpisy tego doniesie- - Za czasów mego drugiego 
zatwierdzonych przez cesarza li N WA (nia przesłali staroście powiato. małżeństwa wroku 1929 zacho-
niemieckiego i rosyjskiego, któ- '. rowałem i mój lekarz londyński 
rzy byli egzekutorami tesłamen· 'przysłał mi do Biarritz pielęg-
iu mego dziadka ks. Bogusława, niarkę, Mary Atkinson. Była 0-

ustaloI1o, że Ołyka tylko na mnie W ,;żelaznych płucach" na Florydę na chorowita, nerwowa i niezbyt 
pI'ze.iść możc. Po tym rozdziale piękna. Ale pielęgnowała mnie 
car Aleksander II wydał nawet sumiennie. Pielęgnowała mnie 
ukaz, a był to jedyny wyjątek, następnie po operacji, której pod 
zrobioqy dla stryja Antoniego, dałem się w Berlinie, następnile 
że' ordynacja olycka, która do- była ze mną w Cap Martin, a 
stała się memu ojcu, może wreszcie w Londynie, gdzie le-
przejść tylko na jego najstarsze karze króla Jerzego V dopiero 
go syna, t. j. na mme, a następ- mnie uleczyli. Jako. rekonwa-
łlie dalej na najstarszego z ro- lescent przyjechałem z nią do 
dn, księcia Ferdynanda. Antonina, gdzie przebywała aź 

Pomimo to w czasie rozpaczy, do marca 1937 roku, kiedy to 
nającego się przewrotu w Rosji, . wydalono ją z P()lski, jako pr~ 
udało się reprezentantom mego cującą lu cudzoziemkę. 
ojca przekupić starszego .. ota- - Nie lubiano jej tu. Niby tro 
riusza, który długo wzbraniał szczyła się o majątek, jeździła 
się ' s{>oriądzić taki zapis. po lasach, tępiła kłusownictwo, 

5p&r m-.adZ'I brac'm.- jednak gadki, jakoby admini-
li ~ strowala majątkiem, są nonsen-

- W takim stanie zastałem 
sprawę po wycofaniu się zabor
ców z Polski i Wołynia. Przy 
pierwszym spotkaniu 7;' ojcem, 
rozmawialiśmy długo o tej spra 
wie. Ojciec zapewnił mnie, że 
zrobił to tylko po to, aby urato
wać rodzinny majątek, a że w 
Antonime ma w kasetce doku
ment mego brata Janusza, w któ 
rym ten oświadcza, że nigdy nie 
pretendował, ani nie będzie pre
tendować do posiadania ordyna
cji ołyckiej, co zresztą oświad· 

Svn amerykańskiego milicnera., John Snite, zapadł podczas podróży naokuło świata. w A~ji wschodni.::j 
n~ paraliż dziecięcy. Lekarze skon strnowali "żelazne płuca", podtrzy mujące automa.tyoznie oddychanie 
i pr~ewieźli go w ten sposób do . ozczyzny. Oczywiście już w sam.ej Ameryce niezwykły; wagon kolejo-

. . .. .- wy' budził wszędzie SeD.8ację. 

sowne, bo nie miała ona ani wy 
kształcenia po temu, ani zdolno
ści. Byłem pobłażliwy, bo była 
nerwowa i balem się jej spaz
mów. Przyszła jej chęć urządze
nia Lido kąpielowego i restaura 
cji, ale wcale nie hotelu. Docho 
dów z tego nie było. Po tym, kie 
dy znudziło się jej to, wydzier
żawiono Lido, ale dzierżawca 
zbankrutował i nic nie zapłacił. 

- Miłość moją ulegaliznj~ 
małżeństwem - zakOllczył swn 
je 'Zwierzenia ks. Micha!. 
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(C~~,;~~~f:;;~ :.~~~~ i !!~~~Z~~~biłi~kof!~~:~ka!t!~z~~!ali~4~~~:.ą robę wartości okoio 200 zł. I ,~ 
T. Widerszalowi (Andrzeja 56) , Wczoraj nad ranem nieujęd ci elką zakładów "Desurmont, Udaremnione 

skradziono bielizne wartości 400 zł. I dotąd sprawcy włamali się do MotŁe i S-ka"; gdzie, jak wiada-
Do mieszkania· Anny Paster- '\ składu przędzy Teorlora Fuksa, mo, również przed kilku dnia- wlamanie 

skiej (ŁagieWIlicka 43) dostali się mieszczącego się na parterze mi dokonano włamania. I Wól .. k· . 15 
złodzieje, Jdórzy skradli garderobę przy ulicy Piotrkowskiej , 83. Władze policyjne prowadzą przy u. cza .. s lej 
wartości 150 zł. Jak zdołaliśmy ustalić, szcze- energiczne dochodzenie w kie- , Nocy wczorajszej patrol po-

Złodziei poszukuje policja. góły włamania przedstawiają runku ujęcia sprawców licji natknął się przed domem 
się nas·tępująco: przy ulicy W ólczaliskiej 15 na 

Wczoraj o g. 8 rano do biu- dwuch podejrzanych osohni-Dzisieisze aUdycje 
G VIAZDKOWA AKCJA RADIOWA 

Szyszki "NOVOl'IN" dodane 
do kąpieli wzmacniają mięśnie, 
orzeźwiaj/! ciało. 

Prosimy zwracać uwagę na 
kształt szyszek "Novopin", które 
wyglądają nie jak gałki, lec~ jak 
naturalne szyszki sosnowe 

q crłlllW'.bi"rM" •• a •••• 

Tomaszów \V okresie czterech tygodni, poprze
dzających święta Bożego Narodzen.ia, 
~~ołeczny komitet r~diofonizacji kra· 
ju organizuje trzy konkursy gwiazd
kowe, połączone z licznymi i cennymi 
nagrodami. 

r~ przybył sprzedawca firmy ~ ków, którzy na widok wywia-
Fuks p. Paweł Rozner. e dowców rzucili się do ucieczki. 

Już u ' progu spostrzegł nie- ''''''Q' 
porządek panujący w biurZe, a są Pr: -.c"ll 'lO}'::/' Jednego z nich zdołano ująć. SKARGA HR. OSTROWSKIEGO. 
na podlQdze odpadki i nieład. ~~~/~II;~;~ą~łegO ~~ Okazał się nim S. GotIieb (Zgier- Do są\lu okręgowego w Piotrko. 
Gdy Romer wszedł do gabiJnetu Ir Ol ęd/)' •. p A, saft1 ska 72} znany policji złodziej. 

IIC~/' l~ 'II • ,yalez' o~ Z' ał kompa wje wpłynęła skarga pełnomocnika 
Fuksa zauważył w suficie wy· heft1or:IW~ Cierps,unąć t/}el~ amlerz on wraz z . d- hr. Ostrowskiego, posiadacza wiel-Pierwszy z tych konkursów. dostęp· 

ny dla wszystkich radiosłuchaczy w 
całej Polsce polega na nadesłaniu do 
Polskiego Radia, \Varszawa, Mazo· 
wiecka 5 - krótkiej i uJętej możliwie 
w formę krótkiego hasła, odpowiedzi 
na pytanie: "Dlaczego odbiornik ra
diowy jest najlepszym podarkiem 
gwiazdkowym ?". 

dra>i-nną dziurę. Rozner natych- Oldf>Ch leni". p "O, nem dokonać włamania do Te -
~- .. .. . k' f t h kich dóbr ziemskich pod Tomaszo· 

InI'ast wybI'eg" z bI'ura l' zaalar- , Stosu ' r~y nego z mlesz ' an ron· owyc 
1. 'Je s' l' W'l ' k' . 15 wem, przeciwko skarbowi państwa. 

mował polkję, która delegowa- lę przy u IGCY l' bO. czans
I 
Ie.J. Adw. dr. Frucht, jako pełnomoe. 

la na mI'ej'see ~I'lku funkcj'ona- 0 0 , 'G Przy ot Ie Ie zna eZlono na- 'k k . . I d i d 
I/ab o E ęd . :lo d . . k' t t ł Ul os arzycle a, omaga s ę o 

rI·uszy. re/a.., ~ O E C" rz Zla Z'lO ZleJS Ie, Z y U u k . eśl 
wP/eJr 'I E d . dł' s arb u panstwa wykr enia za· 

Jak zdołano ustalić, nad skla ~:l e"o~,~:i) ~ czego o pOWla a on wczoraj 
u .. "O d d t' ., 1.' strzeżeń hipotecznych, dokonanych 

dem prz..il""" Fuksa na pierw- e"O/lk • lit ~ł. S prze są em s arOSCllIS,lilm, Konkurs ten trwać będzie do dnia 5 
grudnia, po czym nastąpi rozdanie na
gród, jak zwykle w konkursach radio
wych licznych i wartościowych. 

"~J 011f ., k ' k" l" na majątk.ach hrabiego, w wysokoś 
szym Piętrze mi-..: ... ł się pusty lo ~ł. 3.. tory s aza1 "O na mIeSIąc 

..,.,'" b l d t ci 500 tys. złotych, za zaległe po· 
kalo Złoczyn'ey dostalI' SI'ę do ______ ezwzg ę nego aresz u. 

datki w kwocie kilku tysięcy zło· 

Dwa innc konkursy przeznaczone są 
tylko dla Warszawy, trwać będą od 10 
do 20 ~rudnia, a więc po zakończeniu 
konkursu na hasło gwiazdkowe. Szczc· 
góły tych interesujących konkursów 
dla radiosłuchaczy stolicy ogłoszone 
zostaną w najbliższym czasie, 

pustego mieszkania. późnym - tych.' 
wieczorem, przed zamknięciem 
bramy, pozostali tam przez sze
reg godzin, a nawet zabrali z 
l;obą. jedzenie, o czym świadczą 
resztki pozostawione na podło
d1.e. Po zamknięciu bramy wła-

W HOŁDZIE WYSPIANSKIEl\m mywacze wzięli się do wierce-
W trzydziestą rocznicę zgonu wieI· nia dziury. 

kiego poety i myśliciela, wielkiej mia· Zaznaczyć należy, 'że Clziałali 
ry malarza, plastyka i twórcy cieka· • l 
wych koncepcji architektonicznych _ oni niezwykle ostrożnIe. pos n-
Stanisława Wyspiańskiego, Polskie Ra giwal1 się rękawiczkami oraz 
dio organizuje specjalną audycj~. parasolem, przy pomocy które· 

o godz. 18.30 nadana zostanie trans· JfO wydobyw&Ii gruz, padający 
misja z krypty zasłużonych na Skałce, z wieroone.i dziury w podłodze. 
którą wypełni nastrojowy reportaż dl d 
przeplatany cytatami z pism Wyspiań Przez otwór w po odze 0-
ski ego. Na Skake nastąpi złożenie stali się następnie do składu 
wieńca przez Polskie Radio oraz hołd przędzy. Z'loczyńcy nie ruszyli 
młodzieży n trumny wielkiego poety. ka'sy ogniotrwałej, mieszczącej 
Poza tym chór odśpiewa "Pogrzeb Ka- się w korytarzu, lecz przeszli 
rola Wielkiego", w kompozycji Wal· • 
lek _ Walewskiego. bezpośrednio do gabInetu, w 

Bezpośrednio po transmisji ze Skał. którym znajdowała się mała ka 
ki o godz. 18.45 teatr wyobraini nada sa podręczna, którą rozbiU i 
"Warszawiankę"; w spektaklu tym m. b alt całą • • artość 
in. wezmą udział Eichlerówna, Barsz- zra Ow Jej zaw .
czewska, Adwentowicz i in. "Warsza. W kasie znajdowało si~ 143 zł. i 
wianka" jest jednym z pierwszych 20 gr., które zabrali. 
dzieł literackich Wyspiańskiego. Z drugą kasą, stojącą w g'a-

PODWIECZOREK PRZY MIKROFO- J binecie, lecz z~acZillie. w,iększą, 
NIE włamywacze me moglI Slę upo-

O godz. 16.20 nadany zostanie "Pod rać, O ezym świadczą polama
wieczorek przy mikrofonie", organizo- ne narzędzia. pozostawione na 
wany przez Polski Biały Krzyż wespól miejscu. 
,z Polskim Radio. Nazwiska solistów: Jak na's in'formu'ja w Kasie 
Elżbieta Barszczewska, Hanna Brze- . jd '('. t lko 
zińska, Andrzej Bogucki, Ludwik Sem pa.nc~rneJ zna owa ~ SIę .y 
puliński zapowiadają atrakcyjne popo- kSIęgI handlowe, gdyz gotowka 
ludnie niedzielne, zarówno dla zebra· w kwocie 2 tysięcy zost.ała w 
nych na sali,. ja~ j dla ~adiosłucl:a. przeddzień przes.lana do banku 
czy. Poza sohst~ml w czasl~ "PodwIe· \ Jako szcze<1ół charakterysty-
czorku" wystąPI mala orkIestra Pol. , b .. • • 

ski ego Radia pod dyr. Z. GÓrzyńskie. czuy dodac nalezy, ze flnna 
go. - Teodor Fuks jest przedstawi-

W** 

Dr. Drobner przed sadem PiZVsiegl"b 
Wielki proces polityczny rozpocznie się 4 stycznia 

Jednym 'l ~a.iwiększych pro· dziejowski, b. komendant poJi
ccsów najbliższej doby będzie cji na miasto Kraków podinsp. 
proces dr. Bolesława Drobnera Reszc7.yński, szef policji poli
w l{rakowie. Jak wiadomo, dr. tycznej kom. Olearczyk, l'adny 
DrObner oskarżony jest o dzia- chadecki dr, Kuśnierz i inni. 
łal~ość komunistyczną i będzie Obrona wniosła do sądu pis
odpowiadał przed sądem przy- mo o powołanie 75 liwiadltów 
sięglych jeszcze w obecnej ka- odwodowych. 'Wśród świadków 
clencji obrony znajdują si~ prof. 'U: .1. 

Termin rozprawy z~stał. już dr, Kot, b. posłowie socjaIistycz 
wyznaczony j rozpoczmc Się w ni red. Niedziałko~sk!, . CioI
dniu 4 s tycznia 1938 r. kosz, Mastek, Barhckt IDu: 

'\V akcie oskarżenia powolał boi!'., wiceprezydent. dr. Rad~y~l 
oskarżyciel. pu.blic.zny ,3~ św~ad I sk!, dyrektor. a~cl\)wum n~IeJ
ków. lnaJduJc SIę wsrod lllch sklego L. Sltr0,-1e~, rad?y kSIądz 
red. Otmar Berson, b. kores- dr. Niemczynsiu, ltterat!L. 

S,slemat,cznie okradali skleD ją~:~~jl::r!~~!U~t:;~~~:t~:: 
Zorganizowana szajka wynosiła ró!ne przedmioty I śl;-nia zastiz~żeń, wska~uje na w~el 

ze składu pap-Ieru Nasz Sklep-Urania" k~e koszty hlpo.teczn~ I sądowe Ja-
n kle ta czynnośc musI za sobą ilO-

Na ławie oskarżonych sądu W dniu 9 maja r. b. kierownik ciągną~. 
grodzkiego zasiadło w dniu wczo· sklepu "Ur,ania" ujął obu gońców 
rajszym 12 osób, oskarżonych o na gorącym uczynku, gdy wynosili 
kradzież materiałów piśmielmych materiały . piEmienne ze składu, 
ze składu "Nasz Sklep - Urania" , wówczas, gdy szli na obiat!. 
jak również o pomaganie w zbyciu Zostali oni oddani w ręce policji 
~kradzionego towaru. i w wyniku dochodzenia wyszło na 
Są to przeważnie młod7ieńcy w jaw, że kradzione przedmioty wy-

wieku lat od 19 do 24. dawali: Zygmuntowi Kaucowi, 
Akt oskarżenia zarzuca Stanisła Franciszkowi Ludwiczakowi, Fran

wowi Stasiakowi oraz Leonowi ciszkowi Nowackiemu i Józefowi 
Zakrzewskiemu, pracującym w cba- Krokockiemu. 
rakterze gońców, dokonywania sy
stematycznej kradzieży ołówków, Ci zkolei odsprzedawali Józeło
numeratorów i innych przedmiotów wi Szubartowi, Hieronimowi Rogo
ogólnej wartości 700 złotych w 0- zińskiemu i W ołfowi Be-rgierowL 
kresie od roku 1935 do maja 1937. W dniu wczorajszym cała szajka 

~GRYPIE 
PRZEZIĘBIENIU 
KATARZE 

10 tabletek 90 9" 
.. SVNERGA" WARSZAWA 2' 

Wiec dorożkarzy 

w liczbie 12 osób zasiadła na ławie 
oskarżonych sądu grodzkiego. 

Sprawę rozpatrywał sędzia Pa· 
włowski. Oskarżonych bronili adwc 
kaci: Rapoport, Ciemniewski, Wajs
fuss, Dobranicki, Skiabiczewski, 
Brzeziński i JeŻewski. 

Oskarżeni do winy się nie przy
znali, wyjąwszy Stas\aka i Zakrzew 
skiego. 

Sąd po rozpoznaniu sprawy ska-

Dla bliższego 6precyzowania sta
nowiska prokuratury generalneJ, 
r,ąd odroczył sprawę. 

ZASYPANE SKLEPY. 
Tenże sam adw. dr. Frucht 

wniósł do sądu piotrkowskiego bar 
dzo ciekawą sprawę przeciwko ' g
rządowi miejskiemu w Tomaszo.,wie 
w imieniu sukcesorów firmy Kirst 
i właścicieli kilku sklepów na po. 
sesjach przy ulicach Antoniego ł 
Wojciechowskiego. Na tych ulicaeh 
zarząd miejski prowadzi prace zmiI!' 
rzające do podniesienia pozioma 
cltodników i jezdni. W ~ s 
tym. niektóre sklepy zostały 1Iłe..t 
do połowy zasypane. WlaAełełele 
sklepów zwrócili się do sądu o 
wydanie nakazu przerwania prac, 
które godzą w ich interesy. Sąd 
wydał taki nakaz, ale mimo to, 
magistrat w nocy roboty przepl"&" 
wadził • 

W związku z tym adw. Pruehł 
wniósł nową skargę. 

W dniu dzisiejszym odbędzie 
się ogólny wiec dorożkarzy w 
lokalu przy ul. Brzezińskiej 128 

zał: Stani"ława Stasiaka na 8 mie-- ZARZ.~D ODDZIAŁU LODZKIEGO 
sięcy więzienia, Le1>na Zakrzew
skiego, Zygmuata Kauca, Francisz
ka Nowackiego, Stanisława , Filip
czaka oraz Franciszka Ludwiczaka 

Dorożkarze znaleźli się osta't
nio w ciężkiej sytuacji material 
nej i zamierzają proklamować 
strajk, jeśli żądania ich w spra
wie poprawy warunków bytu 
nie zostaną uwzgl~nione. 
' •• 9 .... v_~.v.v ........ . 
Przejazdy 
indywidualne 

do 

po 6 miesięcy więzienia. 

Józefa Szuberta i Wołfa Berge· 
ra sąd skazał po 500 zł. grzywny 
z zamianą w razie nieściągalności 
po 50 dni aresztu. Pozostałych, a 
więc: Stanisława Zawadzkiego, Jó' 
zefa Krokockiego, Hieronima Ro
gowskiego i Franciszka Witczaka 
sąd z braku dowodów winy unie
winnił. 

I Wszystkim oskarżonym za wyjąt
kiem Stasiaka sąd k.arę ze względu 
na dotychczasową niekaralność -
zawiesił. 

Związku chemików żydów podaje do 
wiadomości, te we wtorek, dnia 30 b. 
m, o godz. 20.30 odbędzie się w lokalu 
Izby polsko - palestyńskiej (Moniusz
ki 2) zebranie członków iwiązku z na
stępującym porządkiem dziennym: 

l. Odczyt dr. inź. J. Dawidowieza p. 
t. "Rola przemysłu chemicznego pod
czas wojny". 2. Herbatka towarzyska. 
3. 2ywa gaze~ka chemiczna (inź. S. 
Bornsztejn, inź. M. Wallachl. 4. Dy
skusja. 
Wstęp wolny dla członków związku 

i wprowadzonych gości. 

Ukazał się 2-3 numer organu zwi .. 
ku p. t. "Czasopismo chemiczne" z ar
tykułem wstępnym prof. Centnerszwe
ra. Do nabycia w sekretariacie. 

Mendelsonowie wyeksmitowani 
z powodu niepłacenia komornego 

pondenŁ "Gazety Polskiej" w Kruczkowski i iIl;t'i.. . I 

:\Ioskwip, dalej referendarz u - \V sferach prawmczych hezą 
l'7~dn wojewódzkiego dr. Breycr siQ z tym, że proces ~r. Drob
obrcllv starosta myślenicki nera potrwa okołl) owoch tygo· 
mgr. :V,-oźI~iak, referendarz sta dni. 

AUSTRII 
FRANCJI 
ITALII 
CZECHOSŁOWACJI 

Donosiliśmy już, że przed sądem 
grodzkim w Łodzi toczyła się roz
prawa przeciwko dyr. Mendeisono· 
wi, bohaterowi głośnej afery ban
kowej, o eksmisję i zaległe komoro 
ne w wysokości 1000 zlotycb. 

zaległością wyniosła 1000 zł. O tę 
właśnie ' sumę i eksmisję z rygorem 
natychmiastowej wykonalnMci 
skarżył MendeIsona właściciel do
mu. Józef Rędziński. 

ros lwa grodzkiego, mgr. Hol" 

ek Z ,rusztowania 
Murarz w stanie groźnym przewieziony do szpitala 

\Vezoraj rano przy ul. Piotr- .Zaala~mow.any le~arz p~goto 
kowskiej 104 na terenie robót wla stwler~Z1ł u of.a.ry '~) p~_d 
budowlanych przez firmQ ,Nest ku z!a!l1~me kr~go.słu~a l 0501-
ler i Ferenbach" jeden z mura- ne cIQzkl~ obrazen}a cIelesne. , 
rzv OO-Ielni Ludwik Kowajsld . W' stame b. ~roznym prz~wle 
(K-r~yżowa 17) .w czasie pra~y \ ziono . Kowa~sklego do szpItala 
spadł z dwupiclro\Yl:go ruszto- ubezpIeczalm. 
.wania. 

Załatwia najszybciej 

Wagon s • Lits/Cook 
Łódź, Piotrkowska 68 

tel. 170-77 

•••••••••••••••••••••• ~f 

Sala Filharmonii 
Narutowieta 20. Tel. 213-84. 

Bilety do nllbfc;la w kasie Filharmońii 

Po ucieczce MendeIsona z Łodzi, 
rodzina jego, zajmująca czteropoko
jowe mieszkanie w domu, przy ut: 
Pomorskiei 23, zaprzestała opłacac 
czynsz komorniany. Należność za 
ostatnie miesiące wraz ze starą 

W czoraj sąd ogłosił swoją de· 
cyzję. Właścicielowi posesji przy
zllano oba powództwa: rodzina Mea 
dclsona musi natychmiast opuścić 
mieszkanie i zapłacić całkowitą na' 
leżność. 

ŚRhDA, dnia 1 gTudnla r. b. o ~odz. 8.45 wiec., 

II WIliIII lancert S~mto. WALARIANA BERDIAJEWA nlcznr pod dyrekCją . 

:o~~:~łem F R A N C E E L L E G A A R D ~ri.~~a~i:~i8tkJ 
ora. l6DZlIEJ ORKIESTRY FILHARMONICZNEJ (60 olób) 
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[ .sie dz·al " eoli owa pod l ziil 
Ep,'og sadowy pamielnyclJ zaiść na letnisku 

Sąd grodzki w Łodzi rozpa- Oskar~eni do winy się' nie i Swladek: Nie. Widziałem tył 
trywal w dniu wczorajszyr,l przyznalI, twierdząc, że sami są ko, .J·ak b' ł głośną swego czasu sprawt; poszkodowanymi . . lega. z czajnikiem i 
zajść w mie.tscowo:!;ci leblisl~o- ' garnklel~ tam ~ zpo,,!,rotem. 
wej Teofilów pod Lodzią Z - . Oskarzony LIebesklnd zadaje 
Ńa ławie osl-arz'onych' .', _ eznanla oskarJ.onJch I pytanie świadkowi, czy przypo-

.. I zaSJa . b'" k' d dły trzy osoby, a mianowkie: • P!erwszy zeznaje właściciel ~ma so le, ze Się. le'yś .,:,yr~-
24-Ietni Wolf Bergier, doroi- piwIarni w TeoIiIowie Jakóh I zlI wob~c soltys~, .ze Ole pIje ~I
karz z zawodu, zam. przy ulicy I Ber Liebeskind. Odmalował on wa.w zy(~owskle.l restauracJi, 
Lotniczej 12, 29-letni Zelman I przebieg zajść w restauracji. _ ~yZ tam .Jest brudno. placze.go 
Adler, zamieszkały przy ulicy I Opowiada jak w pewnej chwili ,lęC przyszedł do mme 18 IIp-
Mas~rskieł 14 oraz !eś~ jego. 45· i nie ~aczą? n3 grożące. mu nie- ca~. , I~ln! .J~ko~. ~et'. LlebeskliHl, bezPleczells·t~o :u~ał SIę na P~_I alcza~. na. to pytanie nie 

DLA OGROS CYC H i OZ/Er, 
DZ/At:A SłWTECZN/F 

I t:AGOON/E 

-~~~~~~~~ . w POJEGYNCZYCH PIIOEtEW1AC, . 
z fłAPI5 EH,, /j.'?,~5 r;/'/-t U!:fi '.' I:/' 

",łascl-clel plWlarlll w Teofilo- sterullek w Zablencu, lecz polI- dał OdDO:' I~d~l. dzo wzburzony. 
w;e, w której to piwiarni wzie- cjant oświadczył mu, że nie mo ?7-letm KAZUl~ERZ ZDRO- Na pytanie sądu, przodown ik Podag popularnI ty początek zajścia. . że opuścić posterunku. Wobec JEWSKI zeznał, ze został ude- Rożniata zeznaje, że urządzenie 

do Z k 
. tego zmuszony był dzwonić do rzony w ~~.ice. Nie mOże jed- restau!acy.fne Liebesklnda uIt>· 

a opanego Przebieg zajść 1-1'.'0 komisariatu do Łodzi któ- na~ ~kreśhc, kto go uderzył. - gło znIszczeniu. 
W dniach od 4 do 9 grudnia rb, .... ry delegował na miejsce 'kilku vVldzJa! hurmę, Jako ostatni świadek zeznaje 

idzie pociąg popularny z Łodzi do' D~ PI~Jarlll Llebeskmda w funkcjonariuszów. Wkrótce po SędZI~: Co za hurmę? Czy ZYGMUNT STEFANKIEWICZ, 
Zakopanego pod hasłem "Narciarze reofIlowIe przyb~li w dn.iu 18 tym przybyła poiicia konna. 111lU'm.ę zydowską? . starszy przodownik służby śled 
lIa szczyty". IPC~ r. b. czt~re.l C~OblllCY w Drugi oskarżony Wolf BER- Ś.wlade~ odnowIada tWIerdzą czej policji powiatowej. 

. ~~an.le pOdchmJeIo.nvrr• i zaż~da GIER, dorożkarz, zeznał, jak co l dodaJe, że wówcz~s jechał Oświad-czył on, że podchmie· 
Pociąg popularny uruchomiony,.. kIlku ~u.telek plwa; OSOhlll;:'Y. przyjechał do Teofilowa doroż I row~.rem, lecz. w oba":le .. że go le,n.i o~obnic:r, którzy przed tym 

~i:;~e J;';:~ł:ug następującego roz- :-1 s~ara~I SIę ,wywołae, awa~t:urę ką, jak został napadnięty przez PObl.~ą, zosta~lł na mle.]scu ro- p~l~ pIWO W restauracji, wykrę-
• • ~ klll~akrot~Ie rzucal~ ~osllwe nieZ11~I1ych mu osobnikÓw. wer l sa~l u,clekł. , CIh dyszel u dorożki, naskuŁek 

OdeJście ze st. Lódz _ Fabryczna wagI pod adl'-esem !ydow. - TrzeCI oskarżony ZEIMAN AD 45-letm SZCZEPAN GARBAU czego wynikła bójka. 
dn, 4.12 o godz. 19 m. 41; ~ ~ym mom~n;)t' jeden z LER, zi~ Liebcskinda: o-świad- CZYli zeznał, że w piwiarni nie . Sędzia: Więc to się -oskado-
przyjście do st. Zakopane dnia ' nich iClsnął z .całe.l Siły ko!el o czyJ, że .przybył w momencie . był. ~.Qstał uderzony kl.uczem nym nie podobało i wybiegli na 

5,12 o godz.1m. 07; z em ę, tak, ze. rozprysł ~Ię w awantury, lecz z obawy przed na U~IC~;. skutek: trzv. dZIUry w uIi~ę .bić? 
odejście ze st. Zak d i drobne ~awałk1. ~ach~~em bp.z- pobiciem go, sbył si~ ~ miesz- głOWIe 1 :ledna l!ad okIem. SWla~ek: Tak. A następnie 

8.12 o odz. 22 m. 15' opane n a karno~lą os~bmcy. CI w dal- kanio. 13-1:t11l ~yn . .lego .• JÓZ~F ZE'- \ został Ich lokal zdemolowany. 
~ '. szym cIągu USIłowalI za wszel- znał, ze wlduał, .lak ojca bit 

d pr;;~cie :: St.SLódz - Fabryczna ką ce~ę wywołać awanturę i Ce m~wią ~w~'!!I.dkftwle ktoś kijem o.d bilardu. l WJrok 
n. • o g z. m.53. POCZęli wyrzucać taboretki na ~ ,u\!! u - Nastepnie zezna je JANINA I -Pociąg ten zestawiony będzie z dwór. Z grona świadków pierwszy l\lIC~ALAłL Wska~uje na Lie- l ~~ ze~na~iu wszystkic~ śwład 

wagonów pulmanowskich "tury- W tym czasie zajechał przed zeznaje 3.5-letni ZYG~1UNT beskmda i Bergiera jako spraw '.ew , oskarzony ILle.beskmd pro 
stycznych" z miejscami numerowa- restaurac.ię Liebeskinda doroż- BLASZCZYK. Zeznał on że ców pobicia jej l1l Gża. \V pew- ~lł sąd o. odroczeme r~zprawy 
nyml do leżenia, wyposażonymi w karz Wolf Bergier, który wi- szedł w kierunku Teofilo,,~a w nym momencie chwyciła Lie- l wezwf~me szeregu. ŚWIadków, 
miękkie materace i poduszeczkL dząc ~o się dzieje próbował 0- towarzystwie znajomych Gar- beskinda za włosy, chcąc go od m~t~WlłJąC to ty.m, ze w.docho-

O SpOkOlĆ podchmielonych osob- barczyka i Michalaka; wesźli cią.gnął od męża. Została jed- ?z-;mu. podał WIelu. ŚWIadków 
płata za przejazd w obie strony ników. Wywołało to jednak do chrześcijańskiego sklepu 0- nak wi erzona garnkiem. ~ nIe WIe dlaczego me powołano 

wynosi zł. 15 gr. 80. skutek zupełnie przeciwny. _ bok piwiarni lLiebes1dnda, Sędzia: Jaki to był p;arnek W Ich na ro~prawę. 
W pociągu podczas Jazdy sekre- Z po.mocą nadbiegIa córka Lie- gdzie napili się "sinalco" oraz ręl~u _lLiebeskinda? Sąd wm?se~ ten odrzucił bez tarłat wycieczki pnyjmować będzie beskmda wraz z zię-ciem jego kill~!ł. kieliszkó,,;. wódki. _ Po SwIadek: Blaszany, niebieski. rozpatrzema 1 .na tym przewód 

zgłoszenia wraz z opłatą na udział Zelmanem AdlerenL Adlerowa WYJSClU ze sldepu zauważył, że 27-letni JÓZ,EF WALCZAK sądowy zamkmęto. 
w grupowych wycieczkiach autobu- ze łzami w oczach poczęła bła- przed piwiarnią Liebeskinda to zeznał, że został uderzony gam Sąd po przerwie wydał wy-
sami do Morskiego Oka i Doliny gać awanturników, bv sobie wy czy się bó.ilka. Po kilku chwi" I kiem. . rok, mocą którego skazał:' 
Kościellskiej, oraz zamówienia na szli i nie wszczynaF awantur, lach ujil'zał, że znajomy jego Mi • . \Vre~z6ie zeznaje dozorca wił Jakó~ ~era Liebesklnda hl 
kwatery w Z.tkopanem i ryczałtowe ",:ówczas awanturlllcy rzucili chalak był pokrwawi~ na II w feofilowie JAN KRU- 1 rok WIęzIenia, WoUa Bergłers 
czterodniowe pobyty w pensjona- S1,ę na nią, przy tym jeden z tw~rzy: ' , • . S~EWSh.'l,. ~tóry podczas za j -! ~a ? mie~ięcy więzlenł~ llma· 
tach z całkowitym utrzymaniem. ruch powalił ją na ziemię i po_ Sędzia TylInski: Kto bił'? śCla w pIWIarni Liebeskinda .ląc Ich wmnych z art. 241 t. k., 

Uczestnicy pociągu popularnego, czął kopa~. Swiadek: Proszę sądu. Tam stanął w jego obronie. Na wczo- ZelInan Adler został z braku do-
na podstawie karty kontrolnej bę- W międzyczasie awantura była duża reakcja. rajszej rozprawie Kruszewski wodów uniewinniony. 
dą mogli korzystać z przejazdów ściągnęła !l.a miejsce . licznych , Sędzia: Kto bil? Czy żydzi bi- zeznał, źe nic nie widzi~ł i nie Skazani zapowiedzieli apela-
kolejką linową za opłatą zniżoną przechodmow. Po kIlkunastu lI? był obecny pOdczas całej awan-I cję. 
o 33 proc. minutach zbiegło się wiele o- Swladek: Tak jest. Było ich tury. Na pytanie oskarżone"o a-' -------

Karty kontrolne na ten pociąg są sób, miesz~ańców Teofilowa, ?koło. 60. Widziałem .Bergl~ra. I~iebeskinda, ,czy nie pamięta, ( Il' • a.. O I 
do nabycia w bhlrach podróży. przy tym WIelu z nich było u- lak bił kluczem, zaś LIebesklnd ze sam zwrÓCIł się do o!Jecnych • r. -II------~ 
IJM- zbro.tonyeh w widły i inne ostre uderzał kogoś flaszką. Ja zos·ta- awanturników z zapyta~!em ('o _ .1_' P b ł b't kI b' . ' P. 12,2, 4.6. 8. 10 'UIIJWIEKSZVI narzęu.da. rzy yIi osobnicy po em po l y . uczem. ro Ią w restauracji, Kruszewski nH 

częIi demolować urządzenie pi- N astępnie zeznaje 28-letni nie odpowiada. SUKCES 
KINO 

.. PAL CE" -l-IUMOR I DOWCIP I . PIKANTERIA I 

Urocza Danielle Darrieux 

2 pOlANKi 80 gr 
Ceny od , m·_ 

OPIN1A 
Nr. 120 "OPINII" zawiera arlykuły: 

dr. A. lnstera: Ojczyzno, ty jesteś .. 
C. W ohlmuth: Nad bratnim grobem, 
13. Aronson: Ugoda czy walka? Fred 
Arwin: Rasy nie shańbiono... Mgr. 
Hoffman: Wspomnienia córki. l. 
ii-ruenbaum: PocI znakiem lcroru i wal 
ti z kryzysem. E. Weintraub: Rzym 

!w pasie cnoty. l. B~rman: Badania 
·,ad techniką powieściową i ·inne. 

w1arni, przew~ócili s.tojąc~ ~T~NISŁA:W MICHA.L:\K. ,Ze: Następny zkolei świadek ze- SESOMU • 
p;z.ed restauracJą dorozkę l Zlla.1e ~Il, ze po WyplClU wodkl znaie ANDRZEJ RO"'l\'JATA, 
clęzko poturbowali Liebeskin- udał SIę \V kierunku piwiarni przodo 'k r" 1.1 • 

Potętny film obyezajowv 

wg. Goiawic.vńskiei da, .lego zięcia oraz doroŻkarza. Liebeskinda. Nie pamięta, czy ktl RWa
I1
d
l 

oaPo
o 

ICJI Zz postłerull-
W b . b' l bł" . w,,· 'szczu. ezna Olt 

o rome Ityc 1 stanął do- ~ w. plwlarm , czy przed pi- co nastepuje- ' 
zorca domu Jan Karezewski wIarmą· Zostal uderzony flasz- . .' . 
który przybył na miejsce krwa~ ką. Rówllież nie przypomina sa - W dniu 18 lipca po'Steru-

. wej bó.~ki uzbroJony w siekierę. bie doJdadnie przez kogo ZQ- n~k w Radogoszczu POWiadQ
-/ 

Na usilne błagania Liebes.kinda stał uderzony. mlO~y został o strasznej bójce 
oddał On siekierę, dzięki czemu Sędzia: Czy świadek widział pom~ędzy żydami 'a chl'ześcija
uniknięto groźniejszych jeszcze osk~rżonych'! Proszę ich obcj- n~llll w ~eofilo\V~e. Do.::bodze
następstw. rzec. • ~ me. v: teJ s~rawle pro~adziły: 

,!,ymczase~ powiadomieni o . Ś":'ladek (wahając 'Soię); Czy ?ohc.la w. ZgIerzu, R~dGgoszczU 
bÓJce okohczm mieszkańcy _ .la WIem, kto mnie w takim ba· : w Ło-rlzl. Zaczęło SIę od tego, 
chrześcijanie poczęli COl'aZ tłum ła~anie uderzył? z~ przed piwiarnią zgromadziło 
niej. nadchodzić i napadać na v\- tym mIeJscu oskarżony SIę kil~~ osób, które usiłowały 
lelmków żydów, wywołując 0- Liebeskind zada j'.l pytanie Mi. wy:~r~clc dyszel u dorożki. ~ 
góJną pallik~. chalakowi : ' ~Vo,w~zas w,:szIi na ulicę oskar 

Po g~d~inie dopiero przyby- zem l zac~ęlI tych , którzy byli 
la lt;a mIeJsce policja nie dopusz - Czy był fakt, że Kruszcw- przy ~orozce bIĆ. Vv rezultacie 

DZIEWCZETA 
Z NOWOLIPEK 

CENY ZNIŻONE 

jf. 2'f081108180 ,I 
U od GR. -

I
I Na pozostale ~ I 

seanse . 
od zł. czaHl,C do- dalszych nas'tępstw. !>ki , dozorca willi, zwrócił się poramono 6 osób, co wywołało 

Aresztowano kilkanaście osób do was z zapytaniem: ,Co wy oburzenie w~ród mieszkaliców . 
które po wstępnym dochodze: I'o~icie z moimi lolratol;ami?'; Teofilowa. S.pokój przywróciła I 
niu WYPuszczo'no na wólność. Swiadek nie przypomina 50- konna policja. Naród oył bar-

Tego samego dnia wielu let- bie. tego. Naskulek dalszego py- r:;::::-:,,::=~==~~~:=::':'''':============~ 
ników po spakowaniu rzeczy tama zadanego przez oskarżo- tiR4ND UI"O poczęło ~i~ wyprowadzać z le t- nego ILiebeskinda, Michalak od- - 11ft . ~ 
niska do miasta. po;wiada, że w bÓ.ice brało ll- Pocz. o ~. 1Z·ej 

W toku dalszego dochodze- dzIał około 500 żydów. JAN K I E P U R.A i MARTA EGGERTH 
nia postawio'no .w stan .skarz·e- Następnie zeznaje 50-letni d STANIS""AW WALCZ w IIrcy zJele produkcji au~trillcki ei 
nia tylko trzy osoby, a miano· u AK, 1'01- C Z A 
,,:icie Liebeskinda, Adlera i Bel' nik, zam. w Teofilowie. :t.:eznal Ił C Y G A Al E ft II 
glel'a. on, że nie został uderzony. Wi- IV R 

dział lLiebeskil1da trzymające- Ceny miej.sc w 2 tygodniu rekordowego 
W dniu wczora.fszym wszys- go czajnik i garnek. I p()wodł!ema znacznie znitone 

cy trzej stanęli przed sądem S d • 12 i 2 85 gr - 1 Og I grodzkim pod zarzutem użycia ę zU' Tyliński: A czy bił? _____ ...;..;.~. • 4, 6. 8 i 10 -1.09, 15.0 i 2.20 
niebeZpiecznych narzędzi W bój ClC ________ ._. ____ II·. __ ._ 

l'C (art. 241 k. k.). . DzIś o e. 12 I 2 ~~. KINO .. A I A LT O •• WF M 

Spraw~ rozpalrvw~ł sędzia . N . Tyliński. Oskarżeni bronili się 2 FORAnKI OSTATNi DZIEŃ! . a Wleczorowe 1°9 
sami. Na rozprawę powolano . K -Od gr. POCIłE NIY Jłz Nnl ż,O NIJEUI Jł L:eanso od -Zł. 
około 20 świadków. Wielu z 
n!ch jest poszkodowanycll w 0-

pIsanych za.iściach. -



Jaka iest temperatura 
morza w zimie 

28.XT- .,GIXJS PORANNY" -- 193=.7!-______________ ~ __ ~_ 11 

Teatr. lrauzyka i 
k ' k l stolicy I ~0.40 Przegląd polityczny TEATR 'POLSKI l aby .dz~ę I przesz o o~rm "' . . :'1.15 Wesoła audycja ze Lwowa 

radio DQZY BÓLACH 
REUM ,A,IYC ZNYCH 
ARTRE:TYCZNYCH 
NEI~WOBÓLACI-t 

w zimie morze jest znacznie ci.-:
lllejsze od powietrza. Średnia tem
peratura morza w listopadzie wyno
si 7,0 st., w grudniu obniża się do 
3,6 st., w styczniu do 1.6 st., w lu
tym morze jest naj zimniejsze, wy
nosi średnio 1.1 st. Od marca tem
peratura zaczyna wzrastać. Dane 
te odnoszą się do morza w Gdyni. 
Na Helu już temperatura morza w 
zimie jest niższa od 0,5 do 1.0 st. 

Dziś o 4 oraz wieczorem o 8.30 dwa , spec.Jahstom U?o.stępmc. uroI. leah~1 :!2.00 "OpGwieść o Mozarcic", IY au-
bezwzględnie ostalnie powtórzenia ar- ' kukIełek rówlllez ~o.dako~ za granl - I 
cywesołej komedii Hopwooda "Ju- cami kraju. Rów?lez "MH;:dzYllaJrodk~ · :Y'_~3ja.OO 'luzyka taneczna ( płyl") , 

d " wa Szkoła Sztuki" w Nowym or Ił l " J 

tro pogo a . . ł' l t l' kiem i AUDYCJE ZAGRANICZNE 
W poniedziałek o 630 Noc listopa zamteresowa a SH~ ym ea łZy LONDYN (3 In) I ~~~~~~~~~~~~~~~ 

d " " . " nawiązała z nim żywy kontakt. ~ 
owa. T tk' . d że w dniach '>.?.O" Uwertura "Semiramida" Rossi-\Ve wtorek o 8 .30 wstrząsający dra . o wszys.·o SWJa ~zy, . ,., v 

mat K H Rostworowskiego Niespo- 7 l 8 grudnIa rb. czeka naszą dZlat .. \: niego, Wariacjc i fuga Regera, Sym-
d' k',,' " wyjątkowa zupełnie uczta artystyczna. fonia D-dur Beethovena 15-lecie śmierci 

Norma S,baerer 
4dziedziczyła 10 milion6w 

zlan a TEATR KAMERALNY FR'ANCE ELLEGAARD W FILHAR- PRAGA (470) 
1\101'\11 21.00 Koncert skrzypcowy D-dur -"Pygmalion" powtórzony będzie 

dziś dwukrotnie o 4 i 8.30 oraz w po· 
niedziałek o 7.30, a we wtorek o 8.30. 

Wkrótce premiera świetnej komedii 
muzycznej Benatzky'ego "Rozkoszna 
dziewezyna" w opracowaniu J. Tuwi
ma i w reżyserii Z. Biesiadeckiego. 

TEATR POPULARNY 
Dziś premiera kapitalnej polskiej ko 

medii Aleksandra Fredry "Wielki czło 
wiek do małych interesów". 

"Wielki człowiek" dany będzie dziś 
dwukrotnie, więc o 4.30 i 8.15 wiecz. 

W poniedziałek o 7.30 "Wierna ko
chanka". 

TEATR W SALI GEYERA 
Dziś o 4.30 i 7.30 wchodząca świeżo 

na afisz dramatyczna sztuka K. H. 
Rostworowskiego "Nicspodzianka". 

\V środę o 8.45 odbędzie siQ w sali Brahmsa i Bolero Ravcla 
filharmonii drugi z kolei koncert sym NAJ KORZYSTNIE-J-O-D-B-I-O-R-N-I-K-I 
foniczny pod dyrekcją znakomitego 
dyrygenta Waleriana Bcrdiajewa z lI- RADIO\VE 
działem solistki France EIIegard, feno Elektrit, Philips, Telefunken. 
menalnej duńskiej pianistki swiatowej Hornvphon, Cepelio lUnlon 
sławy, oraz powiQkszonej Łódzkiej ~r " EI.EKTROS - RADIO" 
~iestry Filharmonicznej wskładzJe $ródmiejska 5, tel. 156-59. 
ponad 60 osób. 

DZISIEJSZl:' PROGBAJ\>I 
RADIOWY STRASSBURG (349) 

8.30 Muzyka poranna ( płyty) 21.30 Utwory Mozarta (Symfonia Nr. 
9.00 Transmisja nabożcilstwa z To- 35, Serenada, Komiczna opera "Ba-

mnia. stiell i Bastienne") . 
10 30 Opierzyny" - transmisja BERLIN (356) 
11:30 ::Nad trzykrotną granicą Pol· I 20.00 "Sztygar" - operetka Zellera 

ski" - felieton LIPSK (382) " . 
11.40 Wiqzanki ludowe ( płyty) 20.00 .Jlolcndcr - lułacz - opela 
12.03 Poranek symfoniczny H. \Vagn era, . _ . 

Marcelego Prousta 

"Daily Herald" donosi z No
wego Jorku, że znana artystka 
filmowa Norma S<:hearer uzna
na została formalnie spadko
bierczynią mają.tku w wysoko
ści 450 tys. funtów, pozostawia 
nego jej przez męża, llroducen
ta filmowego, Irvinga Thalber
~a. Ogólny majątek pozostawio 
ny przez zmarłego wynosi 900 
lys. fuciów. 

(Orkiestra i Józef Mikulski - wio- LANGE~BERG (4<16) _ . 

FOIOPLASIIKOn Moniuszki 2 lonczela). 18.?O " I~yIla Zyg!ryda" \\ agnera l 
-- 13.00 Poranek pieśni legionowych, Symfollla. ~-dur Sch~ma~a 

Ubiegłego tygodnia upłynęło 
piętnaś·.~ie lat od śmierci Marce
lego Prousta, pisarza uznanego 
za największą sławą doby obec
nej we Francji. Proust, nie do
ceniony należycie za życia, oto
czony -został ·nimbem wielko~ci 
i sławy już w chwili zamkn}ęcia 
oczu. Krytyka zwróciła nan po
wszeclmą uwagę , a pi·sarze paczę 
li naśladować sposób ujmowa
nia tematów i technikę pisarską 
autora " A la recherche du temps 
perdu" . Dzieła Prousta, znane 
polskim czytelnikom dotych~ll;s 
jedynie z krytycznych omaWlan, 
zaczęły się pojawiać od kilku 
miesi~cv w znakomitym prze
kładzie - Tadeusza Boya- Żeleń
skiego. J tak ukazały się już to· 
my ,,'V stronę Swanna" oraz 
,,'V cieniLI zakwitających dziew 
cząl" , ostatnio zaś " Strona Gu
ermantes" . 

Rewelaoja nie wymllgaji\ca żadnej - Tr. z sali filharmonii łódzkiej. SZ~UTGARl (52,1) .. ' r 

reklamy. Uczta wzrokowa dla miło- 13.30 Muzyka obiadowa 00:00 Syn:follla }{-moll CzaJko" skJct;o 
śnik6w piękBa. Dziś i codziennie 14.30 Odsłonięcie poruni.ka gen. Jó· I "Sowlzdr7;ał ~. Straussa 
s -C a - a zefa Sowińskiego 80fTENS (4:13) . .. ., a I r I 14.45 Audycja dla wsi. 21 .;)0 "Dzwon)' kC:l1cwllskJe" - OpC-Pozostałą ezęSe majątku za

pisał zmarły swoim dzieciom, 
rodzicom oraz dalszym krew
nym. 

(ST. GOTHARD) 15.45 Audycja dla dzieri: retka Planquclle a 
Fotop'lstlkon aPQ ClIr dzieł bez przerwr 16.05 "Anielcia i życie" - powieść ••••• o ••••••• O ........ ~. 
Bilet? 25 g~,. dla mI. ukolnej 15 lir. 

ThaIDerg, kitory rozpoczął 
swą karierę jako stenotypista 
z pensją 3 funt6w tygodniowo, 
w ostatnich latach tycia r.ara:
hiał pooad 100 tys . funt6w rocz 
'1ie. 

& 

"WIOLONCZELE I KSIĘtYC" 

Nakładem Syndykatu dziennikarzy 
łódzkich ukanł się zbiór po - ji p. t. 
"Wiolonczele j księżyc" przedwczei
nie zmarłego poety łódzkiego, Aleksan 
dra Kraśniańskiego. Zbiorek zawiera 
najcelniejsze utwory lego subtelnego 
liryka, którego z miastem naszym 1,
czyły "chmurne i górne" wspomnienia 
z okresu wczesnej młodości. 

"Wiolonczele l księtyc" można Da
być w każdej księgami. 

18\Wltwo rnielsZJ 

WYSTAWA S. PIASECKIEGO 
W dniu 14 bm. została otwarta w 

lokalu przy uJ. Piotrkowskiej 90 wy
stawa obrazów art. maJ. Szymona Pia 
seckiego. 

Wystawa otwarta jest codziennie od 
11 00 8 wiecz., a w niedzielę od 11 
do 2 pop. 

,,BAJ" W ŁODZI 
W dniu 7 i 8 grudnia wystąpi w Lo 

dzl znany już warszawski teatr ku
kiełek dla chieci "Baj". Teatr ten o
siągnął tak wysoki poziom, iż wielo
krotnie już podkreślano jego wyż
szość nad słynnym włoskim teatrem 
marionetek "Piccollo", "Baj" daje 
dzieeiom bezpośrednią prostotę i miły 
czar inteligentnie napisanych i praw
dziwie pięknych bajeczek. 

Swiatowy związek polaków z zagra
mey zorganizował w Warszawie spe
cjalny knrs teatralno - kukiełkowy, pro 
wadzony przez kierownictwo "Baju", 

mówiona 
16.20 Podwieczorek przy mikrofonie 
17.50 Chwila biura studiów 
18.05 Recital fortep:anowy Drze

wieckiega 
18.30 W hołdzie Stanisławowi Wy

spiańskiemu - transmisja 
18.45 "Warszawianka" Stanisława 

Wyspiańskiego 

!!~.u&~!~~"h~~~!~ I 
deU poleca. w najwięksaym wyborze 

znana ze swej solidności firma. 

RADIO-AUDION (::::-:~Q 1 
Dogodne warunki. Fachowa obsługa 

19.45 "Na horyzoncie łódzkim" -
felieton 

20.00 Koncert w 1\'ykonaniu orkie
stry smyczkowej 

WAŻNE DLA, 
PANI DOMU II 

DA·RMO 
1 pudełko pasty luksusowej 
do obuwia .,Jaśniej Słońca" 
otrzymuje się przy naby. 
waniu 1 Kg zaprawy do 
podłóg hJośniej Słońca· 

ŻĄDAĆ WSZĘDZIE 

Proust umarł mając 51 lat, po 
długiej męczącej chorobie. Przez 
cztery miesiące nie opuszczał 
Ploust łóżka, pracują<: jednakże 
do ostatka: Paul Morand, często 
odwiedzając chorego, zastawał 
łóżko zasłane zapisanymi kart· 
karni, zeszytami i notatkami, o
raz większą ilością obsadek. -
Proust leżał wśród tego stosu pa 
pierowych rupieci, na który 
składały się jeszcze ~azety i nie
odpieczętowane listy, zamknąw
szy powieki i - myślał. Skonał 

•• ~A ••••••••••••••• ~ •• " po długiej i ciężkiej agonii, łu-
dząco przypominającej jeden z 

ZAZDROść. 1 jego opisów powieściowych. 
Ona: Przyjrzyj się, drogi, temu , DZ1isiaj, w p'iętnastolecie jego 

futerku! Zakochałam się w nim! \ 19onu, cały świat literacki chyli 
On: Chodźmy, bo ogarnie mnic czoło przed tym geniuszem XX 

szał zazdrości! wieku. -Dziś W niedzielą 

repr8l8ot8C,\OI z pełnym programem 

'o'al t06zi ki~:-ADI ROS ERA n~i:!~~e. 
PODWIECZORKI T A N E C ZM E 

r6g tlWHlk. I ZachodnIe, stlą" pocz. o 1 o 
·--'------------------................................. ________ ~ _____________________________ mr~ __ am~ __ _ 

Pod DlaszuJkiem .. uoarOdDWje~ia" \andlu Po"!oc zimowa to nie En~ae~dm~~~~~:~~~!Ob~~ S~~~i~!~~!~ej 
dwaj złodzieje warszawscy nabrali hurtownlk6w akc'}a dobroczynna - K k k' k Gl P S l kt" t . -d 

Warszawski korespondent 
"Głosu Porannego" telefonuje: 

Akcja unarodowienia handlu 
w Polsce stała się okazją dla a
ferzystów, któTzy starają się 
wykorzystać ułatwienia czynio
ne nowym kupcom chrześdjań
sktim.. 

Dwaj znani złodzieje war
szawscy podszyli się pod takich 
kupców i przedstawili chrześci
jańskim fJnnom hurtowym sfał 
szowane świadectwo związku 
inwalidów, które rzekomo u
pcrawnia ich do prowadzenia 
detalicznego handlu po targ'ach 
i jarmarkach. 

Naskutek tej rekomendac~i 
zakupili oni' towar w kilkuna
stu firmach, płacą<: zaledwie 10 
proc. gotówką, resztę zaś wek
slami. 

W ten s posób nabrali oni to
waru w 12 firmach na sumę 'J

koło 20 tys. zł. Gdy nadszedł 
jdnak termin płatności tych 
weksli , nic zoslały one wykupio 
ne. Kupcy, przeczuwając aferę, 
zwrócili si~ do policji, gdzie w 
:llbUJllic przestępców rozpozna· 
li tych " kupców". 

Na kutek tego zameldowania 
policja zarządziła obławę, która 
doprowadziła do ujęcia "kup
ców" na szosie pod Brześciem, 
~dzie samochodem ciężarowym 
wieźli śwież~', prawdopodobnie 
w ten sam spo 'ób zakuninnv-

. l ra ows - l -oresp . " osu 0- c lmausem, - ory Jes Z) em 
transport towarów. to dobrze zrozumlanu rannego" telefonuje: Podczas przesłuchania w cha-

Są to dwaj znani złodzieje - ł v Przed sądem grodzkim w rakterze świadka narodowca 
warszawscy Wenkowski i Orze znteres spo eczn.y. Brześciu, koło Bochni, toczyła Franciszka Zwierza doszło do 
chowski. się rozprawa przed sędzią incydentu. Sędzia po tanowil o-

ID G 
Na ekran kina "Rialto" w Lo I rów filmu, których walki, pory

dzi wejdzie w najhliższym cza- wy, upadki, klęski i zwycięstwa 
sie jeden znajmocniejszych fil- są nam drogie i bliskie. 
mów amerykaliskich "Kid Ga- AKTORZY 
lahard". Filmu tego nie należy Nie mamy w tym filmie wiel-
traktować jako jeszcze jednego kich nazwisk. Nie ma ani Errola 

I • 
zrealizowany przez Michaela 
Cutriza, tego semego, którego 
dziełem były ostatnio "Szarża 
Lekkiej Brygady" ,.Kapitan 
Blood". 

wytworu Hollywoodu. "Kid Ga- Flynna, ani Kay Francis, ani NA WYSTAWIE W WF .. NEC.JI 
lahad" jest filmem tak odręb- Grety Garbo. Mamy natomiast "Kid Galahad" pokazywany 
nym, tak bezpQśrednim i moc- nie nazwiska, ale aktorów fak- był na wystawie w Wenecji i 
nym w wyrazie, że warto mu po tycznie najwyższej klasy. Obok odniósł potrójny sukces. \V 
święcić kilka słów opisu. niezrównanego Edwarda G. Ro- pi.erwszym więc rzędzie film ja 

DYNAMIKA AKc.n bir"sona występuje uznana ofi- ko taki wywołał burzę zachwy-
Akcja filmu (niezwykle różno cjalnie na tegorocznej wystawie Łów. W bardzo emocjonujących 

rodna i bogata w swej treści) filmowej w 'Venecji za pierwszą momentach widzowie zrywali 
poprowadzona jest z mIejSCa filmową aktorkę świata - BeUe się z krzeseł. Zachwyt był po
ostro i zdecydowanie. Jedna sil Davis. Dalszą obsadę stanowią wszechny. Drugim sukcesem by 
na scena przechodz.i w drugą· Humphrey Bogart (bezsprzecz- lo przyznanie BeUe Daivs za jej I 
"Vidt jest zasypywany wraże- nie najlepszy w Ameryce odtwór I wspaniałą grę pucharu Volpi, na 
niami, jakby ekran był karabi- ca ról gangsterów i zbrodniarzy) I grody ofiarowanej rok rocznie 
nem maszynowym. Każdy po- i Wayne Morris, amant, naj- za najlepszą kreację. (Na margi 
cisI\: je;;t celny. A strzały kier 0- większa nadzieja amerykańskie nesie warto przypomnieć, że w 
wane są w nasz mózg, w nasze go filmu, szlachetny w postaci roku zeszłym puchar Volpi 0-

komórki nerwowe i w nasze i urodzie. trzymał Paul .Munl za "Pasteu
serca. "Kid Galahad" gra po mi Tak więc i strona aktorska po ,ra"). Wresz:::ie trzeci try-umf: sce 
slrzowsku na naszych uczuciach siada same dodatnie pozycje. nariusz. Za scenariusz ten autor 
i instynktach. Jesteśmy kolejno REŻYSER zostal również najzaszczytniej 
podekscytowani i wzruszeni. Ży Tu wystarczy tylko powie- wyróżniony. 
ipn", 'lw';"n> czterech bohate · dzieć, że "Kid Galahad'( został 

debrać od świadka przysięgę, a 
wówczas Zwierz zażądał zmiany 
sędziego do odebrania przysięgi, 
twierdząc, że jako katolik nie 
może się zgodzić, aby przysięgę 
od niego odbierał żyd. 

Sędzia Schmaus zaprotokóło
wał, że Zwierz odmawia złoże
nia przysięgi i za to z miejsca 
skazał go na trzy dni bezwzględ 
nego aresztu, przy czym polecił 
naLychmiast aresztować świad
ka i odprowadzić go do więzie · 
nia dla odbycia wymierzonej mu 
kary. 

.o ................ ~ 

KINO 

EUROPA 5-ty 
TYDZIEŃ 10 

rekordowego 
powodzenia 

Ceny miejsc na 
PORANKI o g. 19 i 2 

i na wssystkie pozost. 
seanse od 80 Ul. 

\. 
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Wiadomości szachowej n l-ml·O a·· 
Aliechin przed odzyska- I I ' nazw I a s r 
niem mistrzostwa świata " 

wI!Wś~lf:ta~ ~Jst~~%~~O~i~~~~~ mUSZa Dodawac właściciele Drzedsiebiorslw nierejes r wan,ch 
tor.ząca się między Euwem i W d • ł ł Ali echinem, wkracza obecnie w .. y zla przemys owy ~rzą~u I sklepy C'f'Y nlag~zyny tablicami, czy I ku przemysłowym art. 34; 4. Prawa I no być oznaczone napisem lub azyl 
os.talnill fazę. Po 20 partii Alie- mleJskie~o w t.o~zi. przypomma, ze szyldami i n.apIs~Qli w spos~b za- budowlanego; 5. Rozporządzenia dem zewnętrznym, a więc nie ił
~hin nrowadzit 1 różnicą 2 ws~ystl{1e prz~dsl~blorst~va winny r równo w tresci, Jak i formIe do. ministra przemysłu i handlu z dn. krytym za oknem wystawowym, 
illinktów. VV 21 partii Aliechin byc w odpowledm sposob Ilznaczo- wolny. I 5.9.36 (Oz. Ustaw 70 poz. 505), czy za drzwiami wejściowymi do 
(:/arnymi po wspaniałej grze ne ~a zewnątrz napisami lub szyi. Tymczasem w myśl przepisów prowadzący przemysł nie może trak sklepu. 
7f10WU powięl, szył swój stan po daml. . . (t. Prawa przemysłowego art. 33; tować dowolnie pewnych zasadni- Poniew~ź prawo przemysłowe do 
"iadania o 1 punkt, ustanawia - Prow.adzący pl'7edslęblorsfwo do- 2. Kodek'3u handlowego Dz. III Ks. czych j podstawowych norm. puszcza uzywanie wyrazów nie bę-
jąc .. tatus quo z prled 15 par. tychczas oznaczali swe zakłady, I. art. 27 - 31; 3. Ustawy o podat Kaźde więc przedsiębiorstwo win dących imieniem i nazwiskiem wla· 
lii. no końca meczu pozostało ściciela tylko wtedy, gdy te wy-
ieszcze 00 rozegraI,ia 9 partii, razy są ściśle zgodne z nazwą nr-
z których Aliechin dla odzyska' my, zgłoszoną 'do rejestru handlo-
nia tytułu powinien wydobyć wego - kupiectwo niereJeslt owe 
::J i pół p . (nie całe 40 proc.). DJusi oznaczać przedsiębiorstwa pet 
Nawet grając na remis i ewen. nym Imieniem i nazwiskiem właści· 
IU3lnie przegrywając 2 partie, eiela j dla tej kategorii kupców do-
Aliechin przy zacho'\\oa.niu odpo [.. datkowe słowa w oznaczeniu na 

wiedniej o~trożnośei łatwo osią prze a pUl ar na b I-sku szyldach poza imieniem i nazwf. ga swó.i cel. skiem należy uważać za niedo. 
W innej sytuacji jest dr. pusz('zalne. 

E.uwe, któremu dla zre~isowa- 6',-.oL A mv., - - d A - Jeżeli przedsiębiotstwo zmienia. 
lila meczu brak 6 punktow. Je-, ~ ",UU"" wgDllrz~nla Jf n~_o Z naJlfplzgt:b wła§ciciet~, '1? w odniesieniu do 
żeli uwzględnimy obecną for- rira"zu 111111 1" AI'A dr. ':2ro.:.-.,AO kupców nierejestrowych magazyn 
mę Aliechina, mote na.i,wyższą -., WY .. .. \7.. ",1"15 czy sklep należy zaopatrz~ć nowy .. 
w całej jego sławnej karierze, Najlepszy i najpopularniejszy mruk tłumu, bezdźwięl'zna muzyka, l pingowany, możesz jeszcze gr .. nie- sZ~ldl em. zawierajął Cśy~. {mię I na-

, d" "l' ab ·łk . k· d Gy i S . t" - '. '" ZWI~ tO nowego w a clcle1a. me wy a je SIę mOI; Iwe, y I pl nrz węglers 1, r. ur aros! po ęzna w swej prostocie, przestaje co polepszyc, natomIast wystarczy Gd d • b' t 
F.uwe mógł pod }{Qntec meczu przeprowadził ostatnio lIa łamach istnieć. Daleki szmer, daleka pu- kilka złośliwych uwag (jakież są d y pr~e SIę IOrstwo przesz łI 
odrobić utracone punkty. Obaj "Az. Ujsag" '3tudium o wrażeniach, bliczność - oto wszystko te nerwy graczy! _ reagują w cia- I o nowona ywcY\dwlraz z. dawną 
s[} moze .lUZ wyczerpanI u - la IC l OZDaJe gracz na OlS u. e maczel rzecz wygląda, gdy gl1 sekundy), a denerWUjesz się co- r . . " . dl go • k· l d· b . k AJ· • . . I nazwą - na ~zy z e nalezy pod 
lrwałą walką, szczególnie Eu- Ze względu na interesujący temat publiczność usposobiona jest WiO- r,az bardziej i już koniec z twoją nazwą Ir~o.w~ .o~naczyc dokładnie 
wc, którel','o oszołomił nowy pozwalamy sobie przytoczyć . wyjąt- go względem gracza (najdotkliwiej grą. I nowego ': asel~,e a. • 
styl Aliechina. Wszystko więc ki uwag Sarosiego. poznaje się to zagranicą). Już przy Publiczność i gracze patrzą na :.,od?bme. zlmany na!ezy wprowa
przemawia za tym, te na tra- "Cbwila, w której piłkarz prze- przekroczeniu boiska odczuwa się mecz innymi oczami. GraC2 cieszy dZle, gdy fl~ma przemIanowana zo
nie szachowym wkrótce zas.ą- kracz a brzeg zielonej murawy, momentalnie, że potężny głos tłumu się z pięknej gry, widz tylko ze staje na spółkę· 
ozie zwycięzca Capablanki, rozstrzyga zazwyl'zaj o jego póż- nie brzmi życzliwym powitaniem, zwycięstwa. To też nieraz, gdy po Prowadz~cy przedslftbiorstwt. 
Aliechill', który po krótkim za- niejszej grze. Wielotysięczny szmer lecz groźbą. Wówczas jest tylko meczu rozlega się ogłuszający 'kon-I o!rzymują zezwolenia na wywiesze, 
~amaniu , po~rafił. ~0'Yi~ść, ż~ I tłumu, potężne morze ludzkie o' Jeden ratunek: zapomnieć o wszyst- cert gwizdów, gracz czuj~ w pel- Ole szyldów od inspekcji budowla
Jcst faktyCZnIe naJSllmęJs.zym l bejmujące zarówno przyjaciół jal{ i kim i wyżyć sit: całkowicie w grze. ni niesprawiedliwość tłumu, który nej zarządu miejskiego, przy czym 
113jgenialnie,i'szym szachistą wrogów gracza, niepokoi i dszała- PUkarz o dużej rutynie może wy- przez egoizm, wyrządza piłkarzowi inspekcja kieruje się równocześnie 
współezesnym. POiIliżej podaje- mia. Gracz czuje, że ma rzetelną zyskać szmer tłumu dla siebIe - krzywdę". uwagami j zyczeniami wydziału 
mv partię z meczu. tremę. Odczuwa niemal namaeal- Jak żeglarz, który zawsze potrafi przemysłowego, o('zywiście tylko w 

Białe: dr. A. Aliechin Czarne: ny cięzar, uciskający pierś, nogi zużytkować wiatr dla swojej po- zakresie strony formalnej, t. J. 
dr. M. E~we. stają się ołowiane, wzrok nie wie trzeby i wówczas gdy wieje prze- Radna Club (Lels) treści napisu. 
Gran~ Jako 14 partia meczu. na czym spocząc.. Ludzie, wszędzie ciw niemu. 

l : ~4, Sf6. 2. c4, e6, 3. g3, d5, tysiące ludzi, najgorszycb, bezU· Gracz jest tylko człowiekiem. zaprasza polSką dl'il2ynę 
L Sf3, d:c4. 5. Ha4+ , Sd7. 6. tosnych wrogów, radujących się Raz jego wyczyny są dobre, innym Sekretarz Racing Cluba z Lena, 
H:c4, c5. 7. Gg2, Sb6. 8. Hd3, twoją słabo§clą. razem słabe, Co najgorsze, to 00- p. Lerat, zwrócU się do francuskiej 
~ :d4. 9. 0-0, Ge7, 10. S:d4, 0-0, Gwizdek sędziego przynosi od- czuć z mieJsca, ze widownia patrzy ligi północnej z prośbą o ułatwienie 
11 .. Sc3, e5. 12. Sf5, gb4. 13. Hc2, prężenie. Gracz słyszy uderzenia na twoją grę niechętnie. Jeżeli mu nawitzania kontaktu I polskimi Po powrocie z Parya 
g:.c3. 14. b:c3, g:f5. 15. H:f5 Hc7 nóg o piłkę, dostaje Ją, stopuje, po- grasz słabo, koniecznie potrzeba rlrużyDami piłkarskimi. Racing wsnowila rz · cia 
16 gh61, Sd7. 17. Hg5, Se8. 18. dale dale), hen, do wolnego skrzy- zachęcającego dopingu. Krytykiem pragnie grać u siebie z Jednym z. P Ylę 
'Yb1, Sc5. 19. Hg4 (grozi strata dlowego. Naraz przestaje widzieć I najsurowszym bowiem Jesteś ty I polskich klubów Jut w p!terwszej I Piotrkowska 121 
fIgury), Wd8. 20. Gg5 Wd6. 21. wszystko Inne, oczy ~ledzą okrągłą sam, i czujesz, ze dziś nic slę nle r.ołowle grudnia. W Rac:lagu gra 
Hc4, b6. 22. f41, Wg. 23. Wd1, kulę goraczkowo nieustannie. Po. udaje. Jeśli teraz zostaniesz zdo- kilku naszych emigrantów. Od 2 - 7 po poło Tel. 155-55 
eJ. 24. Ghu!,b5.25. Hb4,a5. 26. i ... ' ... ·a;;a;;' .. m; ................ UiiiiiiR .. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .... iiiiim .............. iiiii 
Ha3, f5. 27. Gd8, Ha7. 28. Khl, 

Willy Forst, twórca "Niedokończonej Symfonii" i "Maskarady" prezentuJe , 
N01Ne are dzielo sztu i 'Film ""ej 

,Wab. 29. Wd5, Sef. 30. Wd1, 
S:d8. 31. W:d8, Hf7. 32. Wd5, 
\Vc6. 33. W:b5, Hc4. 34. W:f5, 
Wf6. 35. W:f6, g:f6. 36. Wd4, 
JI:e2. 37. Hh3+, Kh8. 38. W:e4, 
Hd2. 39. Hb1, H:c3. 40. Hel, 
H:el+, 41. W:e1, Sd6, 42. Gc6, 
Wb8, 43. We6, Wbl+, 44. Kg2, 
,Wh2+. , E T J.iJIa' , 

Czarne mają beznadziejną koń 
cówkę i po kilku posunięciach, 'Villy Forst, reżyscr , klóry IKomedie w rodzaju "Pana bcz 
poddały się. swą lw~ierę rozpoczął jak.o ak- mieszl"an~a" , dramat:, jak ".Ml;ls 

!{RAKÓW - ŚLĄSK Mf·:4Yz tO'1' , zallczany Jest obecme do karada" l ,,~IaZ\lrka' , podZIWIa 
3 międzyokręgowe spotkanie rzędu najbardziej uzdolni o- liśIUv czarujące filmy muzycz

Kraków - Śląsk o puchar prze- nych realizatorów. Famę tę wy ne, wykonane w stoli'cy naddu
chodni inż. 2ukowskiego, ro.ze, robił sobie kilkoma filmami, najskiej, które miały swój cal-

rowany oraz zagrany. Może jest' aktora, stworzył kreację god!n»,. 
to pierwszy zwia'słun nawrotu najwybHnie}szvch artystów dra 
do dawnych poważnych terna- malycznvch. Mlode!l;o entuzjastę 
tów, do wzorów z wielkIej szŁu- sztuki grał Willy Eichberger b . 
ki dramatycznej i literackiej. przeJwnywująco. Doskonałą, a

parycję i szezerość interpretac.ti 
reprezentowała Hortense Raky, 
jedna z najlepszych amantek 
europejskich. Hans Moser, jako 
sufler teatru, stworzył kapital
ną postać charakterystyczną·-' 
Dobrą rolę miała również Olg. 
Czechowa. 

Wielką zasługą reżysera (WiI 
grane w Krakowie na 16 sza- k.tóre pod względem wyjątkowe lejem odręhll" styl. I F t)' t' . ł t go 
< . ' h . . ł' h ł . . Y • ors .les, ze ulnla z e 
l:howl11ca~ , .przynros o Z.W"jCIę- go r?zmae u ' zdoby y sobie. u - Obecnie znów ujrzymy ,,'ie- tematu zbudować film war!oś-
slwo druzyIlJe krakowskIej w zname na wet w Ameryce, k tora dell w filmie któreClo nie sposób I . 0'0 v szczerym, 
t k 9 1.1,·4Y.~ 2 . k' h f"l " , 'h. . CłOwy, przep J n. 

~ osun u '-. ., przy przerwa, na europeJs lC l mowcow pa- z'lPomnieć a który przenresle . kI' dramatyzmem.-
h r h dl' h } . ł" F'l t < , m e amanvm UYc. par l~C , o ozony:c , w ep I trzy .z wY1ll0~ 05Clą, . ,I my ~'nas ,y ś.rodoWiSI"O tamtejszych I Z ekranu ' płYnie na wtdownię 

sze] P~ZYCJl dla. zaw~dIlJkow kra to l1!ezapomIlJ~u~,a ,,,Nledokou- aktorów, przeżywających swo- nastrój poważnego teatru wieI
l~owskIch. VV b!lanSIe dot~chcza czona ~YI?-f oma , piękna ,,~Ia-l.ie codzienne dramaty i radości. kich problemów _ a jednak. w 
~o"wych spotk~n, pro,,:adZ1 Kra- s_k~,rada 1 fasc.y.nuJąca ,,:l\Iazur- t :jrzYI.n y historię pewnej wieI- " Eurgtheatrze" nie ma cienia 
l~ow z 2 zwycJe!twamI.· ka z PO,lą Negr? . kiej miłości znanego aktora do t eatralności, film ma mocną wy 
1'.:,- I kle ~ ł Tłem J~!O na.ln,?,:s:e7.0 .~I:nn:! młode j i pi(~kne.i, dzirwczY1\Y, mowę kinową. Są w tym obrautmnas y a zurowo na p .. t; "Em ,;"thea!er . .I e" ~ Z~Cl~ al~ I która __ jak to s~~ z1Jyl cz~sto zie scen~' , które znamionuje 
dla starszych Itań i pan6w I tOl owo Z JedneJ ~tI ony wldz11l1) zdarza - k ochn lllllCgO, najwyższy kunszt reali~atorski. 

, 1". aktora u szczytu sławy, z dru- S· . "l' '1 .. 
Nt. rstarsze żydowsklC towarzystwo ., ' l ' ci l t Temat napozór nic 1l0W'_' , zczego!lle SI u e wrazC:ue wy-,,' : t, ' B K h glej nowego, m o ego a ~ ora, ' . f l .. 

"Jnlll<lS y czno - sporto" e "ar oc "l L' . 'd l' . lecz jakżc S\Vlezy w u recJU Wlera ragment a {Cjl, rozgrywa 
ha:" mając za sobą 25,Jetnią praklykQ I ~ orego Je ynym ce em zycla , . ~ . . ' .. "11 'F; jacy się na scenie i' za kulisami 
i c.hlubną tradYcjQ w prowadzeniu Si- \jest wystąpić w słynnym wie, sWle,neg? rczyse ~'!l ' l Y or: . <. . 

I11llast"ki uruchomiło specJ'alne grUjly d ' l' B t1 t " J 1- sta tworcy l'\ lCdol' OllCZOnej opustoszałego teatru- momeJlt 
J • ens om "urg lea rze. a ~, , " ~ 'I ł ., h' ł 

gimnastyki zdrowotnej dla seniorek I d b .' e Cla Cl ~lent? Protekc'a symfonij" i ,,~Iaskarady"! I za amama Slę psyc lcznego m o 
. ; seniorów (powyżej lat 30). Z O Y c . nn , he " . ..1,. . ' _ er ' ' . f . dego aktora, któremu stary, 

Tr!'ningi odbywają się 2 razy w ty, T tu rozpoczyna ,SH~ l"onfl1kt, Oto kil! a ..,losow o lImIe rozczaro,vany życiOWI} traClik 
t;ndl1iu. w ~odzinach wieczorowych który omal, że me ,~oprowadza "Burq~heater: ' : . tłumacz sens ż ' cia dla . zt~ki 
pod kierownIclwem dyplomowanych bohatera do samobojstwa. ~~ 0- ", .. fIlm oSiąga swe zadani c, ' Y,.. Y. . k t 
' t kt ' - .. :, k'lk l wal'tosc Clerplenla ja ' o mo· o-
Il1 S ru or~ .. : brazlc tym występuje cala ple- zawsze mteresu]ąc a w l U . ' " 

Gl'UPQ selllorek prowadzi instruldor . d ' , l ' 't ś· . f"J . t' h ., , "c Ś iet- ru udoskonalu.I[lcego twórczośc 
I, a p. J{ry"it:>l'ówna. .la a zna ~oml o Cl l mu wle- I par lac - wzruszaJą· '1'1 a .tysty 
Grupę s~l1iorów prowadzi illstruk. de11skiego. Wystarczy Jeśli wy- na obsada aktorska z <?l!;;ą Czc- J . ,. • • •• 

tor p, FisZ111an. mienimy tylko kilka nazwisk, chową, Kraussem i E1Chbel'ge- Aktorsko fIlm stQl na najwyz 
.~e~llo ~ześl1i; ,,~a:, Koch~l?-" k0l!lU'. jak vVernei·, Krauss. Willy Eich rem na czele,. odtworzyła ~am szym po.zio~ie Trudn~ sobie 

U1J~u,Je, ze c~,onko" Ie sekCJI ,uarcll?-r, b CI H t . R l Olg Cze klimat PSYChiczny tego 'VIed-1 w ... ·obrazlć, lakby ten fllm wy-Sklej "Bar Kochby" korzystają z m. er .. cr,. or ense a {y, a . , . CI .:- ,l • • - .' CI' 

dywiduaJnych 50 proc. ul" kolejo- chowa l Hans Moser! ma z konca ubIenłego WIeku,; padł, ",dyh~ llIC szczebólme sta-
wych. "Wiedeń, jedna z najczarow- który dzisip.l żyje już tyn"O w I ranna obsada ról głównych i e-
, Czl?nkowie sekcji u:l,fciarskicj po· niejszych stolic europejskich, zamierającej piosence". pizodyczl1ych oruz doskonale 

6(.:J.d a~ący nl n rIY·IPr.~szk' elnbl są(po, zgłkosze iuż' niejcdnokrotnie służył fil- Jest to obraz zrealizm.yany 7. harmonizo. wana 7 intencjo mi 
111o! SIę W '.ance aru u u lOlr ' ow- . , . . .. ł . . " . k' 
ska 111 tel. 209-09) w godz, od 18 _ 1l10WCO~:1 z~ Ho ~o ~la.!~OZll1~lt~ duzą k?lt~rą, g. ęl;lOko u.Jęty, I rc}ysera , ySWletna ,gr~ .n ;orow, 
2~ szych fIlmowo \VldzlclTsmy JUz ubtelme l powazmc wyrezyse-." erner hrauss, " 1011 ~liarego 

Istnieje w kinematostt'afii kil
ka filmów, dla których wszel· 
lde superlatywy, poczynające 
się od Htery "naj"', są nietylko 
zupełnie zb~ne, l.ecz- rac7-~S 
szkodliwe dla wartości tych 
dzieł, gdv~ tym samym spycha
my je do poziomu przeciętnych 
pseudo-arcydzieł. 

Wyprodukowany przez reży· 
scra Willy Forsta film p. t. 
"Burgtheater" należy właśnie 
do tej kategorii filmów, które 
dzięki swojej nieprzeciętn rj 
w3rtoś ,~i artystycznej, stoją po
nad wszclkie pochwały, Twór
ca .,NiedokoI1czonej Symfonii" 
stworzył znów dzieło . k tór<' 
wszystkim film owco m ('nIp '! I 

świata, może slU7yf 7[\ WZ (ll 

doskonałośC i, 

Prf'l11i Cl'lI 1\ ~f\ '\'~]lnn;'lkl(1 
ar('yd zieb p1'od, :'l' ,:.,~\ · f'i 'lf' 

b~dzi(' si;: .iTli: 7'1 : ' n " ,I ,, ! ", ],, ; 
ni" , P~d ;j(' (' " 
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lalomniCB CZler01818~ Pla;ig kupt:ów ~brz~ś(ijańskit:bl NieWIDlacalnośi 
Jakkolwiek w Niemczech nie Ak j i dl d ł i J ik- . konfekcjonera 

istnieje oficjalna funkcja ministra C a przes e ellcza a a naraz e u emne w,n I Icek _ Ber Wolman wniósł do Sł-
planu 4-letniego, osobis,ością, kic· Intensywnie prowa.dzona ak- ły jednakże kół gospodarczych, no i ralZ jeszcze świadczą niezbi- du podanie o otwarcie pos~powa-
TUjąCą tym planem jest pułkownik cja przesiedleńcza kupców . po- gdyż można. było przewidzieć, że cie, iż życie gospodarcze może ula układowego. Prośbę swą moty
sztabu generalnego Loeb, któremu znańskich na województwa cen- osadZJenie czterech kupców w tylko rozwijać się swobodnie i wuje tym, iż prowadzi na Placu 
powierzono nadzvr nad surowcami tralne i wschodnie wydała już o- miejscowóści, gdzie najwyżej nawet kupców uprzywiIejowa- Wolności nt. 5, przedsiębiorstwo 
i materiałami. Płk. Loeb kieruje becnie pierwsze owoce w posta- jest miejsce dla dwóch, musi I nych nie można mu narzucać. sprzędaży konfekcji męskiej i dam
wszelkimi planami, wchodzącymi ci poważnych b'ndnuści płatni- w konsekwencji doprowadzić do Ciekawe jest tylko, w jaki spo skiej. Obecnie wobec wzrastającego 
w . zakres niemieckiej Hatki. czych około 40 nowych kupców, I załamania się poważne.f czę.~ci sób B. G. K. oraz P. K. O. wy- kryzysu w branży konfekcyjne) i 
Wprawdzie podlega on urzędowi niedawno osiadłych na kresach firm. windykują udzielane tym kup- zmniejszenia się popytu, znalazł się 
gospodarstwa wojennego, na które- wschodnich. ' Trudności te ujawniły się jed- com kredyty. - w trudnościach płatnych. 
go czele stoi płk. Thomas, jednak~ Wiadomości te nIe zaskoczy- nak wcześniej, niż przewidywa- Zmniejszenie się popytu przyczy,. 
ze pIk. Thomas prowadzi raczej nito się znacznie do skurczenia ka-

~:I~~tet!:~O~~;~~!~:i~nia:~~i::~! PrZymUS zakupu wełn" kraiowe; f:!::uni:ł~~~~!:'ł, P:Ul p!,;:sta:;Z:: 
płk. Loeb. Importerzy muszą odebrat 5 procent tego surowca składzie towar stracił znacznie na 

Niedawno przed "Frontem Pra· * swojej wartości. 
cy" płk. Loeb mówił o postępach W dniu wczorajszym odbyło .iowej w ilości 5 procent. Ogól- Wolman proponuje wierzycielom 
4·1atki w ostatnim mku, jako w się w izbie przemysłowo - han- na lIość przydzielonej wełny Na onegdajszym posIedzeniu na spłatę ich należności nieuprzywl-
pierwszym okresie realizowania d1owe.i posiedzenie regionalnej Jest około 25 procent mniejsza. komis.ii importowe. f w WarsZa-1lejowanych 100 proc. bez odsetełt 
planu zaopątrzenia Niemcy w su- k-omisJi rOZdzielczej. Końllsja u Nie wpłynie to .fednak na zao- wie podzielono m. in. kontyn-\ i kosztów w ratach. J ratę w 6 mie-

skuteczniła podział wełny i od- ' patrzenie przemysłu w suro- •. k 
rowce. padków wełnianych. Z impor- II wle~ n.nnieważ .1eduocuśnie gent na jedwab 1 prz~ę jedwab sięcy. od uprawomocmenla wyro u 
Według twierdzenia płk. Loeb'a, ł"~ Fr •. zatwIerdzającego układ w wyso-

realizacja 4-letniego planu może się tf'm tych artykułów związany również i zapot1'Zebowanie fa- ną z anC.łt• kości 10 proc •• II ratę _ w wyso-
udać tylko wtedy, jeśli wszyscy jest przymus zakupu wełny kra I bryk było mniejsze. kości 15 proc. w 1 i pół roku, III 

robotnicy i cały naród będą pra. l i 1:.1" dZI-.:angm ratę - 25 proc. w 2 i pół roku, 
cować z przekonaniem i wiarą w wro g W prz~ g~., .. IV r,atę - 25 pro~. w 3 i pół roku 
jego powodzenie. . i V ratę - 25 proc. w 4 ł pOl roku 

Rezultaty wykonywanego pro- Sezon letni ""ypad. nieszc:zeg6lnie od uprawomocnienia postanowienia 
gramu na szeregu odcinków życia Zakupy artykułów dzianych. lć.tni, przede wszystkim dlatego, ze I środków ebrotowych zmusza. te fir zatwierdzającego układ. 
gospodarczego poczyniły, zdaniem przez detalisUw uskuteczniane są 70 prc.c. produkcji artykułtw zImo- my do żądania po~rycia wekslowe- Sąd zażąd.al opinii o użytecznoścI 
pik. Loeb'a, znaczne postępy. ot.eenie w szerszym zakre~ie. Nie wych przeznaczono dla konsu- go. Ak~('pty te są Jednak pl'f;eZ klip gospodarczfj, państwowej i społetz-

W dziedzinie zaopatrzenia kraju znaczy te, iż sezon zimowy w tym menta wiej'lkiego, którego sytuacja. cćw prowincjonaln~ch. wy~ta.wiane nej przedsięblnrstwa od izby prze· 
w benzynę, podobnie jak i w dzie- przemyśle miał wypaść pomyślnie, ulef!la o:-tatnio peprawie na okres doŚĆ długi, SIęgaJący cza.· mystowo'" handlowej i inspektora-
dzillie żelaza pocznyiono duży krok gdyż tbawa zwrotć-w stale ciąży Charakterystycznym zjawiskiem sem 6-8 miesięcy. tu pracy oraz o stanie majątkowym 
naprzód. Pod względem ilości i ja- nad przemysłem. dla sezonu zimowego jest niemal Ceny artykułów dziany<"h nie u- od delego'lanego przez sąd bie-
kości włókna gospodarka niemiec- .Podvblla sytuacja była w sezonie zupełny zanik zakupów gotówko- legły zmianom. Zrozumiałe jest jed- . głego. 
ka doznała znacznego polepszenia, letnim. Sezon ten, który teoretycz- wycb. Kupiectwo prowincjonalne nak, iż artykuły, które zosta.ły do
zbliżając się do samowyst~lfc~alno- nie, z lltlwodu długiego i ciepłego znajduje się bowiem w bardzo tru- piere w obecnym sezonie wypusz
ści. Stosunkowo niezbyt entuzja- la.ta, jak również stosownie do za- dnE'j sytuacji finansowej i może za- czcue na rynek są nieco droższe. 
stycznie wyrażał się płk. Loeb o l'owil'dzi i IX'czynionych początkc- ledwie dostarczać dostawcem min!- ~ie stanowi tó jednak o ogćlnym 
gumie syntetycznej. wo zakupów, powinien był kształ maJne zaliczki. . poziomie cen artykułów dzianych. 

Znamiennym było wypowiedzenie tować się pomyślnie - wypadł nie- Tr2.nsakcje są. przeto w przeważ· Eksport wyrobów dzianych jest 
się płk. Loeb'a w sprawie drzewa. szczególnie. O ile bowiem nie la,- uej mierze za\vierane na kredyt o- w dalszym ciągu minimaln~. Jak
Uważa on, że używanie drzewa jako notowano plajt kupieckich w związ- twarly, zaś termin płn.tności tych klllwiek bowiem przemysł dziany 
opału jest bezmyślnością, natomiast ku ze słabym sezonem, to należy I należności z reguły wyznacza się nie odczuwa obecnie trudności w 
Niemcy będą prowadzić w szer- to zawdzięczać wyłącznie zwro· na. okres sprzedaży detalicznej. zaopatrywaniu się w przędzę, to 
szym zakresie akcję, zmierzającą tom. Nie wszystkie jednak firmy prze- jed1lak cen& jej, jak rtw.eż wy. 
do używlania drzewa w zastępstwie Jcteli jednak' chodzi o s~cn Zi-

l 
mysłowe mogą sCibie pozwolić na bitne ograniczenie pcmocy oddala 

metali. mowy, to przemysłowcy ma.ją na- otwarte kri!dytowanie klientów. nas znacznie od cen na ryJlkach za-
Trzeba jednak zaznaczyć, ze plan dziE'ję. iż wypadnie on le.piej, niż Niewystarczająca ileM własnych granicznych. 

4-letni nie został opublikowany, 
tak, że opinia publiczna nie lest 
poinformowana o poszczególnych 
punktach tego programu, na skutek 
czego konŁrGla wszelka nad wy
konywaniem planu iest wykluczo-

.Jak ks-ęgo1Alae 'faktury? 
Wadliwe Ich wpisywanie powoduje odrzucanie ksiąg 

na. Na.jwytszy Trybunał Administra
cyjny wydał w wyroku z dnia. 13 
marca 1935 r. orzeczenie, że księgo
wanie zakupów towaru nie z chwi
lą otrzymania. fa.ktur, lecz w miarę 
dokonywania wypłat za nabyty to
war, uzasadnia uznanie ksiąg' han
dlowych za wadliwe i całkowite po
minięcie icb, jako środka dcwodo-

Z programu tego można 'Wy
~nuć jedynie realny wniosek co a~ 
benzyny, gdyż Hitler na ostatnim 
kongresie partii powiedział, że 

potrzebne fabryki do produkcji ben
~yi1y zostaną wykończone w ciągu 
18 miesięcy. :\limo, że Ulkończenie 
przemówienia surowcowego dykta-
tora Niemiec było bardzo o. ptymi· w~gvo. . k' . wyro . . .. - ~ ZWJaz u z powvzszym -
styczne, trudno dZiś powIedzłec, w 1-'" N T' A . b' emysłowo-
• Uvnl • • .• lZ a prz 
laki"! stopnIu p.rogram surowcs...,wy handlowa VI' Warszawie ~wróciła 

W odpowied:ci na wystąpienie w jakim terminie na.leży uięgować 
izby, ministerstwo skarbu wyraziło faktury, to ministeretwo skarbu 
rogląd. że emawiany wyrok N.T.A. E;toi na stanowisku, że ołtzymana 
dotyczy przede wszystkim nie kwe- faktura powinna być zaksl~owana 
6tii terminu księgowania faktur, natychmiast po jej nadeJAeiu i to 
lecz kwestii księgowania ZaktlpÓw bez względu na okolicznoM, czy te-
towarów dopiero w miarę dokony- war już nadszedł. . _ 
"'ania wpłat ~a nabyty towa.r, któ· Ewentualny zwrot towaru, Jako 
re to okoliczności bezwzględnie, transakcja zupełnie cdrębna od 
zd:miem ministerstwa, muszą dys-l tranttakcji zakupu towaru, powinna 
kwalifikować wprowadzone księgi. być w prawidłowo prowadzonycb 

O ile chodzi natomiast o kwestię, bięgach również uwidocznIona. 

SUłowa wełna 
zamiast odpadk6w 

W O'bec sparloku cen wełny na 
rynkach światowych, nft.St-wił 
na oddnku sUJrowcowym eha
rakterystyczny i znamienny 
~wrot w postaci zastoju, jaki za 
panował w pTzedsiębiorstwaeh 
sprzedających odpadki wełni. 
ne. 

Obeenie Dowiem (Jd p~ 
cji kal'kuluje się raezej .,. 
wełny. atriżeli odpadk6w weJ... 
nianych. .., 

Zdaniem sfer zainteresOWA
nych, jeteli eeny wełny suro
wej ulegną dalszej miżce, pro-
ces elhninowanla odpadków 
'Wełnianych będzie ~owłty. 

Producentom opłaca się oczy 
wiście używanie do produkc.ii 
weliny, aniżeli odpadków weł
~iany~h, gdyż w ten sposób ga
ŁunkO'WOŚĆ gotO'wvch towarów 
wełnianych wydatnie się polep 
szy, a cO' za tym idzie, mO'wa 
będzie osi~gnąć ceny wyższe. 

Rqnek pieniężn.q 

w NIl'mrzech. Jest wyko~ywany" się w swoim czasie do ministerstwa 
program ten Jest osnuty Wielką za-I' b . , 1· c'm·e w J'akim Z" • • &Kar u o wYJasn..: , a.-

Urzedowa ceduła 
Naśladowwcy 'wwzor6ww giełdy warszawskiej 

słoną taJemmcy. kresie postanowienia powyższego 
MS' I wyrvkll będą stesowane przez wła-

i Iki ł GIELDA LÓDZKA zagratają produkcji w e ego przemys u Na wczorajszym zebraniu _ giełdo-
\Vielki przemysł włókienni- Zewnętrznie tow~r. wyprodu- wym w Lodzi notowano: 

Dając szybko na dze skarhowe. Izba przyte:czyła sze 
reg nkoliczności, uniemożliwiają· 

p O M O C ZIMO W Ą cych księgowanie przez przedsię-
. . b b ' · biorstwa faktur natychmiast po ich 

zmnzeJszasz ezro ocze otrzymaniu. 

M 

czy, który dużą wagę przykła- kowany p-rzez mmeJszy prze- . sprze~aż 
ł . t'k· . . b d InwestycYJna lem. 73.2a 

tła do nowych wzorów towaro- mys w o Ienmczv J~t ar. 'zo I Inwestycyjna Ilem. 72.25 
wych, rejestruje o~tatnio sze- podobny do "fIatlJSzy ruyglnal Dolarówka 40.25 
reg naśladownictw ze strony nych. W rzeczywiJStości jednak Konsolidacyjna gr. 60.50 
mniejszych producentów. towary te są gatunkowO niezwy Ko-nsolidacyjna dr. 59.25 

Dotyczy"o ~\Vłas.zcza t. zw. kle liche czego dO'wodem są Wewnętrz~a 57.75 " , . KonwersyJ1la 63.50 
"flauszów". skart{i odbiorców tych snaterla- Bank Polski 108.25 

kUpIlf 
73.00 
72.00 
40.00 
60.25 
59.00 
57.50 
63.25 

107.76 
Siabilizae:ła cen rolng€b Flausze, tO'wary na palta dam łów. Narazie, na skutek konku- Tenden.cja mocna. 

skie zostały ostatnio pnez kil- rcncji mnie.fszego przemysłu, NOTOW ANIA BA WELNY 
Koniunktura w Polsce jest niekorzystna ka firm wielkiegO' pl1'Zemysłu wielki przemysł wełniauy zmu- BREMA. . 

uk h ób b t ...... fać·l ~ roduk Otwarcie z dDla 27. 11. Na większych zagranicznycb ryn- rolnicy narzekają na trudność zbytu wyprod owanye w spos s~~>ny y W!"" S e ... p Loco 9.90, styczeń 8.77, marzec 930. 
kath zbożowych ceny wyraźnie zaczy-. tego artykułu. spr.eyficzny i b. orygilllalny. CJI ,.flau.szy • . . maj 9.47, październik 9.84. 
uają się stabilizowali na pewnym po- Rynek zwierząt rzeźnych przecho- Mnie.jsi producenci szybko Akcja sądO'wa okttzała SIę ALEKSANDRIA 
-,;iomie. Ogólna ~yt\ll\cl'a l·ednak nie dzi poważne przesHenie. Podaż sztuk h k b s.k ·1 d . t N t . d 27 11 

Podrobili wz6r i c ara· ter to- ez ut~zna nas a OwnłC wo o owanla z n. . . J'esł pomyśłna, ccny howiem w Sta- niedotuczonych Jest bardw. duża, a , S k li 'd'. styc2:eń 1395 manee 
ki waru 1• rzucilI' na rynek bardzo bO'Wiem przybrało eharakłer a e ar.1 IS. • , IIlu:h Zjednoczonych ustalają się po- ceny nis c. tu t.... '. t 13.82. maj 13.74. 

niżej opłacalności, w Kanadzie zaś W tyeb warUl)kach opasanie nawet wielkie ilości flauszy po eenie popros masowy, aa. lZ ru- Ashmouni: "rudzień 9.67, luty t.81, 
kszlnłłnją się cokolwiek wyżej, lecz stosunkowo drogimi paszami powinno- () 30 proc. niższej, aniżeli pro- dnO' jest odnaleźć prawdziwych kwiecień 9.78." c2:erwiec 9.84, pafdzier-
"" ' łącznle skutkiem nicurodzaju. Po- by się oplacać. Rolnik tak jednak zra- t111cenci więksi. winowajców. nik 10.10. 
ui"eważ o ograniczeniu obszaru zasie- żony jest do bodowll, że nawet dnżg Giza: styczeń 11.73, marzec lUIO, 
"'u nie słychać, przeto w przyszłości' rozpiętość cen nie pociąga go ,do za- firUDOWa aL".-a ocl-dł-óli'za maj 11.86. 
0"6lna koniunktura oceniana jest ra- jęcia się opasem. Rądź co bądz wpły- O" ~..,," _.;...--------!"----. 
c:ej pesymistycznie. Ocena ta jest u- wu kredytu ,opasowego na stosunek o- Poznaniacy w okrAgu centralnym GRU 4 LICA p. ŁUC 
zasadnioua tym bardziej, że częsć zbo- g6łu rolulkow do bodowll dotycbczas .. L 
źa aush'lllijsklcgo, które dotychczas nic widać. Przypisać to oczywiście na- Przygolowuje się obecnie or. 
całkowicie było lokowane ua Dalekim leży opóź!lleniu tego kredytu, jak i je- ", anizacja kredY'Łów, przeznaczo 
WSllhotlzie skutkiem nicpewllej (am go nowosci. Drobny rolnik, który .., • 
sytnacji z~ajdzie się pTawtlopodobnie przede ws~stkim jest u n&s hodowcą, n:tch na. ake.fe OSIedleńczą dla 
na rynkach europejskiCh. z nlenfnósclą odnosi .si~ do wszelkich handlu l rzemiosła wielkopol-

Na rynku krajowym pod wpływem nowinek, a niejeden zapewne pamięta skie~o, mającego zamiar osie
zakupów Państw. zakładów prz~mysl?- ... Iedawn~ czasy, łf:ledy straty na ZbO-\ dlić się na ' terenie centralnego 
wo - zbożowych ceny cokolwmk su: zu ponlesli ci roimcy, którzy korzysta- sł 
poprawiły, zwyżka jcdnak była krótko I li z kredytu ,zastawowego, ~~ny bo- okręgu przemy o~ego. . 
trwała. W chwili obecnej rucb cen jest wiem przedntJwkowe hyły nlZsze od W szczególnoścI chodZI o u
minimalny, wabania na poszczegół- I pożniwnych. O~ecnie w.większych ruchomienie kredytów, popiera 
uych rynkach bardzo małe, zaJe~nie I miastach, .stanowlącyc~ duze ośrod.ki jącvch grupowa akcję osiedleń 
od przemiJa,iące,i konillllłdury mlejse~ I kOIlSulllcyjue, utrzymu.lą się c~ny Je- cz~ -
wej. Skutkiem dużego urodzaju ObOl- dynie deląt. Trzoda cb!ewua. I bydło 

I.żyły sit; również ceny ziemniaków, a I wykażuje lekką tendenCJę znizkowlł' Celem tych kredytów będzie 

umożliwienie emigrac.ii grupo
'wej, prowadzonej przez po-o 
szczególne miasta ' wjelkopol
skie w odniesieniu do określo
nych ośrodków, położonych na I 
terenie centralnego okręgu prze 
mysłowego. 

Dzięki grupowo prO'wadzon'!j 
akcji osiedleńczej, przybyWaJą
cy na teren kolonizowany wiel
kopolanie nie będą f'zułl się o
dosobnienL 

jes,t nieubJagalna i cO,ro~zni~, nie 
robiąc różnicy dla płCI, Wieku i 
stanu, pooiąga bardzo wiele ofiar. 
PrlY zwalczaniu chorllb płucnych, 
bronchitu. g r y p Y. uporczywego. 
męczącego II a s z l U itp., stosuj" 
pp. Lekaue 
"BALSAM TRIKOLAN-AGE11

, 
który. ułatwiając wydzielanie się 
plwo.ciny, usuwa kaszel, wamacnia 
organizm i samopoczucie chorego, 

oraa powięksaa wagę ciała. 
Do nabycia w Aptekach. 
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I ił N I f TY fi O D N I f §prZ~dftlg wgrobów Wrdl~w§ką(b 
Zapraszamy wszystkich na okaz~liną Spl zedaż towarów Widzewskich, na które udzielamy $Decjaln, rabat 

Okazja. na resztki. sekundy i raki. 
UWAGA ! UskuteClnil1my wysyłkę pl1csek do Rosji Sowieckiej na podstawie specjalnej um6wy z prledstawicielstwem ZSRR. Informacje na miejsen 

Iiłi!lłłi --IIlIlII----_ .. __ il:l*EIlIlIIII'JiI&S:II.:2I!I11I(~'_IiIIi''*~fJf.i ' .... 'ł!i~. "' ~t, ___ . j._ 

łPl Ił D D y. 
inteligentny człowiek 

DOszuJcuie Dokoiu 
W śr6dm:eściu 

od l.-Ut Oferty 8ub. 

eJST.A 
NA SAMOPRZĄ$NICE 

wybitnie samodzielnego pracownika, poszukuje 
przędzalnia zgrzebna. Kandydaci, mogący wy
kazać się dłuższą praktyką i referencjami. pro
szeni są o składanie ofert do biura ogłoszeń 
S. Fuchsa, Piotrkowska 87, z podaniem wa-

runków pod ,.H. H." 

Jestem przekonany, że Sz. Odbiorcy i nadal darzyć mnie będą dotychcza
sowym zaufaniem. 

DANIEL LEIEI 
~1_""E'm" ...... am~FU~"N""".*HmR'''''''''-=.-U(.wmm~~ ....... ~ 

P H. 2/3~1> 

"SOLIDNY· 

=------" Okaz,jna biżuteria' 
na dogodnych warunk,ach I 

l' A E A" PI~!~K~~!~2 73 I 
~~~~iii~ p(lleea wykwintną BIŻUTERJĘ. PRECYZYJNE 
:, .,,"'a_ ..... L. ZEGARKI. = CENY KONKURENCYJNE . 

... ~~~~~_ijfł UWAGA I PRACOWNIA ARTYSTYCZNA NA MIEJSCU. - -
LjKORZEFTORICiG I 
CHOROBY ZEB6W 

i JAMY USTNEJ 
POI.UDNIOWA 9 

Przyjmuje 9-t I 3-T. Teł. 132·64. 
- , 10-.. 3._---___ _ 

St. felczer 

JJ Abramowicz 
powrócił 

kililł.lliego 55. tel. 127·97 ----_._--

Dr. LudLU"M FalM 

Kopujcie I 
Z 1-00 źródła 
_ ..... c"""\~)W. ~,,,-"lIói 

Wielki wybór: 
WóZKóW dziecięcych ŁÓŻEK komodowych 
Ł6ŻEK metalowych WYżVMAClEK 
MATERACY wy§cielanych marki ,Rubber· 
MATERACY sprężyn. LOpÓWEK 

.Patent· LEZAK6W, HAMAK6W 
ŁOŻEK polowych ROWERÓW i drezyn 

• febrVClnym DOBftOPOL" Łódi, Piotrkowa"" 73 
- - sMad.le .. w podw. Tel. 159-90 

Wyr6b Polckiej Sp6łki Akcyjnej "PERSIL" w Bydgoszczy 

GRUN'O~NE K~R~Y U n O J II Prof. P. SZEJNFIN IEL 20 i !,s.amodzlel- ~ K _ Ł Ó D Z A L E J A I - A o M A J A 
nla'lłce W,U· I 6!l" "" JIiil ' -
czenle Il1pe- J • ., ~ Specjl11ne działy: mierzenie I modelo..\'l1nie 

wnil1j" DAMSK IEGO dla krawczyń OrllS pyjam i bielizn~ luksusowej. 
ZAWODOWE . I DZIECINNEGO Prospekty bezpłatne. ·- Opłata przystępna. 

PRACOWNIA Dl mA ULUI BIELIZNY • H 
PIOTRKOWSKA 88 B'E~!~~t! I 

-- pOŚCielowe j 
poleca nalnolfS%e fason, eenr przrstęl1ne 

STOłaY 
HRlf8tA Najłaniej ~upisz ZICHODlilA 57 

. . tylko we f mle Własny wyr6bl 

Choroby slldrua I mauarYCZDa _ 
. Wy![łełalm SI. ł'tllchałowicz DOGODNE WARUNKI! 

Nawrot 7 tel 128-07 Dr. IMd. d DR. MED. rm. MED. 

_ ~"jmUj::~'I~:~:'5-~~ z. Ch!-J!d~~A s. Kr;nSka !~u~!~~ :h!~!!! L l!!~EyH1I~aW~ 
MarkoWICZOWI PRZEPROWADZILA SU~ NA Chor. sk6me i •• neryc.n. _ wznowił przyJqcla ordvn. 3-7 g. . . 
choroby skórne i weneryczne ul. ZACHODN lA 68. (hoblet, ideleci) Sródmie;ska 20, tel. 107-79 Al. I Mila 25. tel. 111-10. 
l'Ioniuszki 2 tel. 212-77. SlenRlewlClB:ił telat. 146-10 przyj. od 8-10 i od 3-7 wieoz. 

tel. 188-35 _ . , .. ,jm.j,,' -. p ... ~l ~dL P .. ,j.~:"1 • ...,4.. D~'~D-- Phrlllsza Przy ""v dnia 
~!~?,:!;.~~~~~ Jp~~!~ s. S Z IDuOKITeÓRr m~~a n' łł i l! WDRI' ~az~ K ł ,. 'F RE Ił K f L ~e!~! ~h~r~ w~n~r!!!.~ " 

DR. JERZY ~ U n Chirurg-Ginekolog j Akuszer ' sk6rnJch. . 

T B n'6 n B " U PI C:pec1ellete chorćb wenerycanJoh p ° W R Ó C I Ł ~awadlkl 1, te~ .122.;73 

• 

akuszeria i chor. kobiece - Śk6rnJCh i seksualnych Gabinet fisykalnej terapii C8ł'nn~ od ~ 1'. ~o :. wiec.c. . 
przeprowadził sl~ na ul. Andrzeja 5. telef. 15940 . II. Kościuszki 22 ora a __ o _ _ _ 

o .. d~~uj~ prze~ dmę 6-g0 Sierpnia a'ł ~~~~2 pl'Zflmuje od 8-U rano i od S-9 w (Piotrkowska 19) talef. 2~8·26 
ni WISnIOWeJ· GOrze przyjmuje od 3-8 wiecI. w nleda!ele i §wlęta od 9-12 .. ------ ..-.-. .. , Dr. S. CHWAT W pens;onaeie eanatoryinym Dr. med. 

p. F
8

i1
0

_

e!-O. E LKTpB E R n ~ ~u1iiTAD~ mARIA DUIMAn 141ł1'Nti010fi 

H ; g' i e n a SPECJALISTA CHORÓB USZU, NOSA, • Ak G' k I CHOROBY DZIECi 
GARDLA I KRTANI uszer- ,"e o og : _ • 

. (chor. useu, nosa, gardła i krteDi) 
przyjm. 1-2 i od 5-7 

Piotrkowska 55, tel. 121-76 to zdrowieJ 

Cy'linowl1nie, drutowanie I fro· 
'terowanie posadlel.~. czyszcze
nie wystaw i okien, sprz"tanie 
biur i pokoi. odkurzanie elek. 
troluxem. Reneracje linoleum. 
Pakowanie okien i dnwi. 

J. HUPERT i S-ka 
Pioirkowska 44. 

tel. 202-"4. 

Diwrekowe Kino 

P II. S U D S K I E G O 65 Zachodnia 66 tel. 129-52 Al. KOŚCiuszki 8 ·' 
(pIotrkowska 46) I . d 8 '1{) l' d 5 7 Ord. 12-1 pp. Tel. 173-00. 

przyjmuje 4-8. Tel. 121-71 pray mUJe o - - o-w. _______ ............ _ 

- --- - --'- - - Dr. med. HENRY OWSKI 
PR!!!r!~~I~!~lt!~lII ~!JD!t~~!:.~~ J ERZY UDY 1\ Sp.ci:~;~:rtl:bi~:~t·nyel 
Andr-eja 9 nopłDiowyoh I elt6rnych . Akuszer Ginekolog TrauButlt 9 front, I p 

- _ • Traugutta B. Tel •. 179-89 - " .' u ~ Tel. 262-98 
tel. 133-0<> Pr.Jlmule od 8-11 i 4-8 wie... LEGION6W 11. tel. 115 27 prsVlmure od 8-11 I od 6-9 w 

Zamówienia godz. 1- 2 i 4-5. w nlell.telc: I 'wl~ta od 10-' pp.. puyjmuje od g.8 - 10ranoi4-8wieez. tV niedl . i. §więta od 9-12.30 pp . 

-------
DOKTÓR 

• • 

RAKIETA lla 
w arcydziele 

produkcji 

, wiedeńskIej 193718 
Film mówiony 

PO niemiec~u Sienkiewicza 40, tel. 141-22 

Dziś i dni następnych ł Poczlltek w dni pOWSI. O g. 4, W niedziele i świ~ta o g. 12 w pol. Na pierwszy seans wszystkie miejsca .PO 54 gr. 
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~_:· .... n __ I .. : .... ~ OGLOSZIENIA 
.--................................................................................ 

DRO NIE ········1 
I 

,...... -I PIANISTKA dyplomowana, rutyno. I ~. . G1SS 1 
ftauka I Ul1ullOtuanle wany p~agog (UCz. prcf. Turczyń· I Uzdrowiska 

'C:§ = 5kiego) udziela lekcji muzyki. Ta- ii_~.Wóii_n .. ~ ...... ~ __ !!:iIII_!lM .. IE.!:IIo,..=., .. 
BERLITZ! 14 rok szkolny. Kon- nio. Telefon 233-03. 

Pensjonat BESSEROWEJ ce6jonowane Kursy J~zyków Ob
('ych p(;jedyńczo i w małych ściśle 
dObranych grupach i l-roczne kur w K o L U M N I E tel. 4 I I 

CHCESE BYĆ POWABNĄ? 
NOŚ BIELIZNĘ JEDWABNĄ 

m II r k i 

,SIGNGAINA' 
Sprzedllł przedś_iilteaaa _ fab"ce 

:ZACHODNIA 88. I 

.' 

sy handlowe, obejmujące: księgo
woŚĆ, arytmetykę handlową, ko
respondeGcję, ustawodawstwo han
dlowe, socjalne i skarbowe. steno
grafię, pisanie na maszynie i ano I 
g'il'lski język. Kurs wyższej keię- Posad, I 
g"uwości, obejmujący: rewizję ksiąg .a. ___________ _ 

Pokoje z worł/\ blełllC/\ ClEPlA i ZIMNA I 

CENTRALNE OGRZEWANIE. 
ZAKOPANE. BelIa Haltrecbt 
Cukierowa zabierze młodzież 
szkolną na wakacje zimowe do 
pierwszorzędnego pensjonatu. 
Zgłoszenia: WOlczańska 62, tel. 
168-74 godz. 9-12 i 2-4. 

ł1z 
przy oełnej wydajności i świafowym zo
sięgu, przez zastosowanie rewelacyjne· 
go układu "EKONOM!ZATOR PRĄDU". 
TELEFUNKEN-FENOMEN M 'l ~ zużywa 
25 wałów prądu ł. i. !y!e co mała żarówka. 
OSZCZĘDN"OSC NA PRĄDZIE 
WYNO$I OKOŁO zł.3.60.miesięcznie, 
co stanowi 18% rafy. miesięcznej 1;d ten 
odbiornik •• EKONOMIZATOR PRĄDU' 
jest zastosowany jedynie w superze T ele. 
funken.Fenomen M z., stwarzajqc z nie· 
go najoszczędniejszQ superhelerodyn1lł 
na rynku; a dzięki wysokim wartościom 
technicznym. wspaniałemu łonowi, nis· 
kiej cenie. wygodnym splatom, stanowi 
na lod powiedniejszq superheterodynę 
dla wszystkich! SUPER FENOMEN 
% .EKONOMIZATOREM PRĄDU-. 

har.:dlowych, a.nalizę i krytykę bi- INŻYNIEROWA z Warszawy 
lamsów etc. Zapisy codziennie od (wdowa) przyjmie zaj~cie przy 
12 do 1.80 i 9d 5 do. ą Andrze- starszei pani jako opiekunka, 
ja 3. . . 7~10 towarzyszka, lektorka. Znajo

mość j~zyków. Utrzymanie. mi· 
nimalna dopłata. Tel. 248-60. 

ZAKOPANE. Na ferie zimowe 
przyjm~ młodzież slkolną· Willa 
Heńka w drodze do doliny 
Białego, komfortowa z central
nym ogrzewaniem. Helena Strei· 
senbergowa, Anstadta 5, tel. 
104-58. 577-2 

. -
BUCHALTERII wloskiej i ame
rykańskiej oraz pisania na ma
szynie gruntownie wyucza za 25 
zł. Skrócony kurs w ciągu 1 mie
siąca zł. 15. Pisania na maszynie 
p zł. Udzielam. również korespon 
deneji i arytmetyki handlowej i 
stenografii. Kilińskiego 50, po
przeczna. oficyna. I piętro. Za
prowadzam księgi i sp.orządzam 
bilanse. 
...-.- . ......--...-~ ...... ----------
MISS MARY udziE'1& angielskiego, 
'francuskiego, niemieckiegc.. Za.lat
. wia wszelką koresJlondencję· Przyj 
muje 12 - 2, 4, ""'" ą, Piotrkowską. 
nr. 24, m. 7. 

• 
PRAWNIK, rutynowany peda
gog poszukuje lekcji z hebraj
skim w zakresie gimnazjum i li
ceum. Dzwonić tel.: 210-84, godz. 
2 - 5.· i I :*,, !'i;· I-~Iiti.II<lii~· 

fi 

MAJSTER tkacki (DeSf!iLa.tor) lat 
32 z branży pół wełnianej i streich
garnowef, długoletnią praktyką, 
pierwszorzędne referencje, pcszuku. 
je posady. Wymagania skromne. 
Oferty sub "Dessinator". 

POSZUKU.JĘ posady ekspedjentki 
lub kasjerki. Posiadam 6·letnią prak 
tykę i pierwszonędne referencje . 
Wynagrodzenie mInimalne. Oferty 
sub "Energiczna" • 

POMOC~. BUCHALTERA ze zna· 
jomością koresp.polsko - niemiec· 
kiej i pisania na maszynie poszuku
je posady. Oferty "Tanio". 

MŁODA emigrantKa. z Berlina po .. 
5Z1!kujc miejsca. do dziecka.. Lask. 
Gferty pod "Emigrantka". 

POSZUKUJĘ wykwalifikowanej 
freblanki i instruktora na wy
jazd do penaionatu dziecięcego . 
Piotrkowska 109, m. 37, od 3-4 - , 
POSZUKlW ANI agenei z dłu· 
goletnią praktyką do ratalnej 
8prl:eda~y materiał6w ubranio-

I
WJeh wAr6d unedników inst. 
p&ństw. Oferty mb. "Kolekoj&" 

525-3 
-- --
POTRZEBNA kasjerka do noc· 
nej pracy. Zgłoszenia osobiste 
do "Tabarin", godz. 8 - 9 w. 

--------
ZAKOPA1'łE. Pełnokomfortowy pen 
sjonat "Eldorado", ul. Piłsudskiego 
tel. 1558, już ctwarty. Woda bieżą· 
ca. we wszystkich pokojach. Zarząd 
Sabiny i Bronisławy Breitmann. 

1="--R~!::"OI6i-nLW.!e--':1 
_____ mm ... ~ .. _. __ T -

DYSTYNGOWANY młody, za
pozna p'anią, która dopomoże 
mu do kontynuowania podję
tych lekcji śpiewu solowego. -
Łaskawe zgłoszenia sub .. ,King" 
do' administracji "Głosu Poran
nego". -------- - _.-
ROBÓT na drutach i haftu wy
uczam w krótkim zasie. Zgłosze
nia: Cegielniana 17, front, I pię
tro, m. 4, w godz. 1 - 3. 

Cena Zł. 289.· .a golówkę. Na raly: zaliczka 
Zł. 20.- i 16 'al miesięunych po ZŁ 20.-

DO WYDZIERŻAWlENIA bu" -~.",""7~T,,,, __ ",~"J.~""""'. "'" 

fet na lodowisku urządz. wzo- I Kupno ł sprzedaz. II 
rowo. Ufertv sub. "Natychmiast" ~~--- ............... 
----- - . POCO ŚPICIE na słomie g~1 
ZAGINĘLA suczka., czarny ratle- od 3 zł. tygodniowo dosta6 
rek, :-: scbotę, dn. 27 b. m: Odpro· można materace, tapczany au
wad.zic. za.. wynagrodzemem: ~. tomaty, otomany, leżanki i 
LeglOnow 16, III p., front, Zarzycki. krzesła. Solidnie wykonane. 

401-2 Tylko u tapicera P. Wajea. 

.. ------------------------. Łódź, Sienkiewicza 18. 

MYDłO "T II " I Hoa chłopcami 
niedołcignionej 

jakołci 

KUPIĘ samochód ei~żaroWJ w 
dobrym stanie 5-tonnowy. -
Oferty do administracji pod 
"Samochód". 580-2 

~TOP!! P. T. Uszczelnia się przed FARIHARNL.\ FUTER H. Szcjman, 
zimnem i kurzem drzwi i okna za. Piotrkowska 81. Egz. od 1918 r. ~IEBLE i p~3,nina ?dśw~eż~ jak DO

pomocą obicia filcem lub watą. Wy Farbotw:mie, czyszczenie i odświe· w,e, .napra~la .. polituruje l moder
konanie sclidnie. Ceny przystępne. żnnie WSZelkiego rodzaju futer na ruzuJe ::;PbcJalista stolarz. Zawadz-
Dzwonić zaraz tel. 237-85. kolory naturalne i cdmienne, naJ' ka 16-a, tel. 184-82. 
______ _ 1I0w:lzym systemem lipskim. Ceny' - ----~ 

PANNA z wyższym wy-kształcc- SAMOTNY kupiec 1. 43 zapozna za- niskie. Przed zimnem 
niem przyjmie kondycję; chętnie moiną. pannę. Cel matrymonialny. -" . . 

1 ZŁOTY: angielski, hebrajski, wyjedzie. Oferty ,,221 ". Szczeaółowe oferty .Makabi 43". I' TANCZYC bezkonkurenCY1 01e kUB, drzwi 
'" ,. . wyucza tylko eskoła JgnacegD 

judaistyka (konfirmacja), przed- - l l k 'p' k k l l zabezpiecnm gumowym uS:lczelnia-
mioły ogólne (korepetycje). Tel. FI-rana,- I l P Y ·ł}c:.t'o l. W 4. l D l'I Jl. N I ~~-;t a, IOtr ows a 20, te. czem .. M O R M I T". 
187-59, K"' ..... ienna 10, m. 8 od 9 6 I Informacje ul. I·go Maja 4, tel. 222-60 

~ OBRUSY l;.a ~ródmie;ska 22. fel. 18-677 - ---
- 10 i od 2 - 3. ~~ Najnowsze modele stale na skłedzie l MIEJSCE do spania dla panIen ~--- -.. . . I ki, izr. Wiadomość: Gdaós!,3 SUKNIE wełniane, jedwabne goro· 
UDZIELAM lekcJ-i hebraJ'skiego, POTRZEBNA młoda, inłeli- MŁODY. przystoJnY, energIczny. 31n Goldberrt. we i na zamć.wit'nie poleca M. Ma-
korepetycje. Ceny przystępne. gentna biuralistka. Oferty: "Na poszukuje spólniczki samodzieJ- : -' ,,, je:'czykowa, Piotrkow~ka 121, 

Tel.: 193-85. tychmiast". nej, inteligentnej. z kapitałem' IBeplo ~~ ffl,·e!lkao"IU tel. IUI·l!;).. 971-5 __ __ 5-8 tysięcy słotycb i wspól' -----
POTRZEBNY(A) pomocnik(ca) pracą do nowo-otwartej wytwór' RESZTKI w wielkim wyborze na 

FRANCUSKIEGO krótką, ła· bucbaltera E dłuższą praktyką ni. Oferty nie anon;mowe do Filcuję okna i drzwi specialnym sukienki, ubranka, spódniczki, gol-
twą metodą (Ansoo) nauczy się na kilkumiesięczne zastępstwo adm. pod "Pewna przyszłość". prasowanym filcem. f Y i płaszczyki. Narutowicza. 36. 
kaźdy dla potrzeb w kraju i za- do przedsiębiorstwa przemysło- --- - F. Pinczewski, tel. 217-18 Tt\!. 113·18. Dawniej Legionów 17. 
granicą. Absolwent Sorbony. (Le wego. Oferty sub "Enes". 8AMODZIEL~A, wykształcona, po·. R. BralI de. 
gionów 11 m. 13, Dawidowicz( ::;ażva, realność, pozna enropejczy· ___ --- -
12 '- 3, 8 - 10 w. flJIDl pg .. n~jnowlZych m~- ka od lat 30 w celu matrymonial· NADESZŁY maszyny do szycia SPRZeDAM: 2 Echermaszyny, ł 

KSIĘGOWOŚCI (wło~kiEj. amery
kańskiej. prlsbitkowej) wyucza bu
cił:lltf'r·bilansista. Zakłada i prowa
dzi k:lięgi. Ct'lny niskie. Al. l-gl, 
Maja a.i, ID. 35, 7-9 wieczc.r. 

8473·-3 ----------
J ,25 Zł. LEKCJA r Francuzka 
dyplomowana (8orbonne) ma 
wolne godziny. - Konwersaoja. 
- Matura.-Korespondencja. -
Zbiorowo. - Indywidualnie. -
Oferty do Adminjstracji: "Ma
dernoiselle Solanges", lub oso· 
biście: Piotrkowska 81 m. 29. 

N AlX'Z YOIELKA angielskiego, 
francuskiego C1dziela lekcji. TIuma
r.n'nia, koreilpondencja, grupy. Tel. 
l -t" 25. Narutowicza 11, Ulinower. 

STEN(J(~RAl"lI poleko. niemiec· 
ki\ ·j oraz języka niemieckiego szyb 
j 'o i tani!) nauczam. Piob'kowska 
. . :;.3, m. 16, tel. 211-40. 

deh wykonywa na)' nv. Dl. Oferty sub: .. ,Tntelekt". "Burgera" ul. Piotrkoweka 82, d k' fenie! Pracownia Kaśnfers'Ke . W podwórsu. 86~1-4 draparki 24·walc., 2 rapar l szys?;-
I. BONBfl, Zawadzka 6 kowe w dobrym stanie mnio. Ofer-

telefon 118.62. DYWANY: perskie, krajowe, ręez- ZnUBIONO dokumenty na na. ty kierolVać pod "Okazja". 
nr i maszynowe naprawia ar ty· zwisko Sz. Hers>lberg. Uczciwe· 
styczny. zakład najJrawy u~zkodzo· 10'0 znalazcę upraszam o zwrot 
nych dywanów H. ł1filgrom, Kiliń · ;a wynagrodzeniem Sz. Hersz' 
skie.!;il 18, telefon 192-46. G934-a berg, Nowomiejska 12, tel. 169-]1. ------- -

AKWIZYTOR inteligentny re' 
prezentacyjny, poszukiwany do 
podró!owania. Pensja--pr<;>,wizja. 
Oferty sub. ,.Eg7ysteneja • 

- ---- OD~wmŻAM sUl!bym cbemicznym PRZYBŁĄKAŁ się pies rasy 
POSZUKlW ANI wywiadowcy, 
którzy pracowali w wywiadow
niach ban<11owycb. Oferty sub. 
~Kredyt". 8525-3 

i'POSObPffi sufity, ściany. tapety. wilczej. Prawy właścioiel odbie· 
Bez kurzu, szybko i tanio. 11 U'I rze go za zwrotem kosztów. -
Etopalla 75, m. 23. Tel. od 9·ej ra Wiadomość Kilińskiego 67 u 
ue do 7 wie cz. 126-68. 11680-8 dozorcy. 

KURSY, !IY[IA,MIEHunIA L' ił Y K A ej, M A NI 
ROJ U I' MODElOWA'IA SienkIewicza 67 tel. Zapisy na nowy kurs przyj· 

• II r6a "'awrot 1 t3-51 mU.le kbnceiarIe. 

SWETRY f~s~'~~~' ~~~~yZ?r~r; fEnaIRIn" ZAWADZKA i fowo dziane, damskO e, me' po najpnrstep-

PENSJONAT ATŁASA 
C.arnlecka G6ra, tel. 12, otwiera 
dnia 15 !(radnia b. 1'. SEZON ZIMOWY 
Pokoje dobr!:e ogrzene. Dancing co· 
d.ienn!e. Miejscow"ść nedaje się do 
sport6w zimowych. Bllefy kojejowe' 
wvcieczkowe. Dla d~ieci od lat 8 
speojalna opieka. Informacie do ~ 
grudnia IV Łodzi Hotel "Polonia", 
pok. 217 p. Atłas, od 5 grudnIa na 

miejscu. 

50 % OSZCZEONOiCI 
n a o p a I e pnez zastosowanie 

ekonomizatora piecowego 

"TERMON" 
Do nabycIa w firm ech 1 ski e I dziecinne poleca" nlejszltch cenadll 

fUTRA pg. C STATNICH MODELI wykonuje narutowicza 16 
. E. WAJNTRAUB Tel. 210-73. fr. I p. II 

polecone do użytku ok61. , 
M .S. W. d. 18. 11. 1936 r. 

" TER M I KA ", Piotrkowska 154, tel. 225·90. ~ 
B. Prufu, Piotrkowska 175a II" baska, PI. Reymonfa ? ~ .. 
S. GBron, nowDmlBjska li l. Welnllerger. Zamenhofa :i ~ 
III. Jakubu\lłlcz,Gdaltska SD Halek I S-kił. Plotrkowskił 1!11<-' ' 
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ZIMNEM'URLOP ŚWIĄTECZNY DLA KAlDEGO NA 
WYCIECZCE ZAGRANICZNEJ! 

Wycieczka Narciarska w Alpy Austriackie 
22.XII. - 2. l. zł. 275.-

Wycieczka do Wiednia; Sylwester w Budapeszcie 
22.XlI. - 2. I. 

Wycieczka do Rzymu 22.XII. - 3. l. 
Wycieczka Narciarska do Szwecji 21.XII. - 4. I. 

''O 1"·#iiP_>\:-Al':3';;r.w~ I Świ~ta na Riwierze Francuskiej; Sylwester w Pary tu 
Lakale 22.XlI. - 5. I. 

.... a .S..:t.: ___ ..,..a.-a u:. Sporty Zimowe w Kitzbuhel i St. Moritz 

zł. 290.
zł. 300.
zł. 390.-

zł. 420.-

SLONECZNE MIESZKANIE 4-PO- 22.XII. _ 7. I. 
KOJOWE, przedpokój, holl, wszel· 
kie wygody, centralne oglZ8wanie, 
w ncwym domu przy ul. Wólczań
tlkiej 19. (obok szpitala św. Jana) 

zł. 520.-
Codzienne indywidualne wyjazdy 

do W I E D N I A. P A R Y 2 A i W Ł O C H I 
od z'ua?; do wynn.jęcia. 732-12 Prospekty, infor- ARG S Ł6dź, ul. Piotrkowska 60 ----- .. _-------
3-POKOJOWE miesIkanie w 
nowym domn Narutowicza 54 
z centr. ogrzewaniem natyoh
mia~t do wynajęcia. - W lado
mość tel. 140-35. 562-3 
-~----'-- - ----

::J POKOJE z kuchnią, łazienka, na 
elektryczności w nowoczesnym de
mu od zaraz do wynajęcia. Magi
Htracka 15; dzwonić 212"()5 albo 
163·56. 569-2 

3 POKOJE. kucbniti i bollem 
centralne ogrlewanie, winda, 
w eleganckim, nowowybudowa
llym domu, vis a vis Parku Sta
szica do oddania. Tr~backa 
1~. Informacje na miejscu, lub 
tel. 155-54. -- ""--
'" POKOJE z kuchnią, ball, cen
tralne oe'lzewanie, w eleganckim, 
nowoczesnym domu vis a vis par· 
ku Staszica, ul. Magistracka 36. 
Informacje tole!. 124-37~ 545-S 
-------_._----

:i-POKOJOWE mieszka.nie duże, 
~łone(\zne na. I piętrze, newo czesne 
wygody, dwa balkony, od 8 styez
'da do wynaj~cia. Kilińskiego 88, 
(między Na.wrotem a Przejazdem). 
Wiadomość u dozorcy. ------
PIĘKNY pokój umeblowany Iron
~(,wy, widok na skwer kolejowy, 
odnajmę inteligentnej osobie. Na.ru
tcwicz& 35-16. - --~..,.....--.-.:,""------

POSZL'KIW ANY pokGj wokoUoy 
Pi<,trkowsldaj od Cegielnianej do 
Przejazd. Oferty II: warunkami .!lub 
•. l'iiedrogo". 
-~-----------
PRZYJMĘ panienk~ de wsp61-
nego poko;u w charakterze sub
lokatorki. Wiadom. Piotrkowska 
89 m. :ł3. 

POKóJ frontowy II osobnym. 
weiściem do wynaj~cia, liuuto
wicza 5, m. 6. 

POKóJ ładny, umeblowany, -
we;ście frontowe, do wynaj~cia. 
Andrzeja 46, m. 5. 
---- ---------

POKÓJ luksusowy, centralne 
ogrzewanie, wirnda, front, 4 p. 
iawrot 7, m. 12. 

KOl\1FORTOWE mies.zkania, 
2 - poko.iowe natychmiast do 
wynajęcia. 11 !Listopada 37a. 

POKÓJ dla inteligentneJ osoby 
do wynajęcia. Nawrot 34, m. 4, 
I . piętro, front. 

macje i zapisy: 

BIELlznE 
, tel. 107-86. 

*tg ·Mi, • 

" ~~;-w~~ WIJ! iJ 
PRACOWNIA P VI B" II 
WIEDE~SKA • • • Skł. front. TRAUGUTTA 

.-

Ob11'i~§z(zeni~ O li(gfatji 
W myśl § 8a i 8-1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25. VI 32 r. 

(Dz. U. R. P. Nr. 62 poz. 580) o postępowaniu egzekucyjnym Władz Skarbo. 
wych 6 Urząd Skarbowy w Lodzi podaje do ogólnej wiadomości, że celem 
uregulowania należnych zaległości odbędą się sprzedaże z licytacji u niżej 
wymienionych zobowiązanych: . 

Dnia 30 listopada 1937 r. w I terminie 
T. W. 5092, 5326, 9634, Richter, Sp. Akc., Skorupki 19-uulld.lenle bIurowe 

. 19 ut., zł. 1,230 
W drugim terminie: 

krosna mechaniczne. 39 cal. 20 sEtuk, zł. 3.000.-, krosna mech. 
66 cal. 20 S.lt., zł. 4.000.-, maszynki żakardowe 10 szt. zł. 2.000 

Dnia 3 grudnil '937 r. w I terminie 
T. W. 88181. Richter J. Sp. Akc. Skorupki 19, - mauyna do pisanIa f.my 
"Orzeł- 1 ut . .II. 150.-, kaly ogniotnnle :II kluc~ami, 3 utuki .Ił. '1.600.-
T. W. 5157-5089 - Lifszyc Abram, Skrzywana 6, - przędza półwełniana, 

Gdzie leży Sundsval1, Lahtl, 
Athlone? Odpowiedź daje skala 
"Geograpnic". Mały obrót gałką 
wystarczy, by stacja za stació! 
ukaza!a się na skali w postaci 
punktu świetlnego. 120 takich 
punktów, to 120 stacyj w te; 

podróży po świecie! , MILAN O" 5 lamp, 7 obwodó_ 
, zakresy fal 15-2000 UJ, 

lA' I III 
ill;~rch~pę~~atl!~~:~t~k~~~ 
równanie fadingu, płynna regu. 
lacja barwy j siły dŹwj~ku. rto> 
gulatot szerokości wstljt0'W~j 
z 100 HZ - 3500 H~ na 
16HZ-1OOOO HZ.uwydatniacz 

SUPER RA.DIO to.nów basow>:rn, elektrodyna_ 
, rmczny g/ośmk koncertowy. 

L i C e n ci a: R a d i G fa b ri k I n ~ e 1 e n, W i e n 
600 kg. po zł. 9.-, odpadki r6żne w belach 300 kg. zł. 130.

Kellich I aoJda, W61czańslra 257 - łowar bawełnianv koloru biale!!o 1.600 
mtr. sł. 850.-. 2 biurka I 2 fotele zł. 150.-, 6 słołów i 6 krzeleł d. 100. _, ~ 

maszyna do piunla zł. 580.- p 
~jęte prze~mioty można oglądać w dniu licytacji na miejscu wyko· I 

nywama czynnośCl. 
Kierownik Urlędul W. PiaseckI _________ IUJl ... 1IJ 

---------------------------------------------bwiesz€zenie O li(gi .. t:ji 
W m,~1 § 83 I 84 rOlpou"dsenia Rady Minisf,6w I dn. 25. VI. 32 ,. 

o po.tępo.aniu ealekucyjnym Władz Skarbowych (Dl. U. R. P. Nr. 62, pOI. 
-'80) 3 U,."d Skarbowy w todli !,odaje do ogólnej wledomolci, te celem 
uregulowania zaJeał,ch naletno'cl s tyto zale'/tch .lrłlldek na rsecI Ze Irla
du UbelDieGleń Społeclnych w todsi, Woje •• Biura FunduSlll PreClY t 3-go 
Urlędu S~arbowego w Łod.li odbędlie się .przedat I licytacji ni tej wymie
nionych ruchomości. 

DnIa • Ualopada 1937 •• 
TaJchmall I Slpilliel, Składnica Skarbowa, Kilińslliego 81J, _ manufaJchrra 

oszac. sł. 600.-
Ralnlold Mojs.e, Zacb()dnł. 59, pJ'lędza • .. '.120.-
Hurtownia Bielska, Piotrkowska 33, manufaktura .." 1.920-

Zajęte pl".ledmioty mołna ogl"dać w dniu liaytacfl od godz. 10-e) do 
,odz. 16-eJ w lokalu wykonywania licytacji. 

Kierownik Uuędu Skarbowego Mgr. J. HYKIEL 

DWUOKIENNY duty ładny 
pokój ew. 2 odnajmę dwum 
panom lub mt'łżeństwu pracu
jącemu, Andrzeja 28 m. 9. 

POKóJ duży o dwuch oknach 
li używalnością łazienki i tele· 
fonn do wynaięcia Kilińskiego 
60 m. 66. tel. 18U 62. -----
DO WYNAJĘCIA pokój 
blowany, niekr~pujący, 
tualnie z utrzymaniem, 
kowska 14 m. 4. 

ume
ewen
Piotr-

POKóJ dwuokienny, ładnie ume· 
blowany, takiz jednookienny I 
pi~tro front od zaraz. Nawrot. 
16 m. 4. 

POKóJ Z wszelkimi wygodami 
I piętro do oddania. Piramowi
cn 4,' m. 10. ObEljrzeó do 12 
i od 2-5. 

NIEKRĘPUJĄCY pokój do wy
najęcia. Orla 2J-12. ----- ----------------------
POKOJU małego posze kuj e 
przyjeldne małżeństwo na 1-2 
razy w tygodniu. Oferty sub. 
"Przyjezdny". 

NAJRUCJILIWSZY róg Piotr· 
kowskiej. Pól sklepu do wyna' 
jęcia. Telefon 103-7!ł. -----

IIIntoWIIII add umlennJCh I ..... 

Joachim GERS 
Narutowioza 16, telei. 128-30 
Q- Welicle I II. PIUUDSIIEn. 

Do skt Nr. Km. 1-" 
OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego" z.c, . 
dzi, rew. l·go Piotr K~siak. zamiesz· 
kały w Lodzi, przy ulicy Narutowicza 
Nr. S5 na zasadzie art. 1102 K. P. C. o· 

Do akt Nr. Km. 1~-37 głasza, te w dniu ~4grudnia 1937 roku 
o godz. 13-el w Lodzi, przy ul Se-

OBWIESZCZENIE natorskiej Nr. 6 odbędzie się publiczna 
Komornik Sądu Grodzkiego w 1-0' I'cytacja ruchomości. a miaDGwicie: 

barchanu. sur6wek, przęd&y jedwab' dzi, rew. l·go Piotr Kęsiak, umIesz· nel l lnIanej, I>rzędz, r6tnych kolo-
kały w Lodzi, przy ulicy Narutowicza rów, azpulmaszyno snowadła oraz Nr. 35 na zasadzie art. 602 K. P. r .. 0- , 
głasza, że w dn. 16 grudnia 1937 ~ku 10 skrzyń wlltlru wigoniowe ' o 
o godz. lS-ej w Lodzi, przy ul. Klliń _ oszacowanych na łącmą sumę 

d · . bl' d. 11.200. -skiego Nr. 201 odbę ZJe Się pu lana które można oglądać 
licytacja ruchOmości, a mianowkie: w dniu licytaoji w mIejscu sprzedaty, 
szesnaście chomi\t nowych dwie pary 

h k · h w czasie wyźej oznaczonym. lejc skórzany c na par~ oni nowyc L6dt, dnia 22 listopada 1937 r. 
:; pary lejc skórzanych pit;ć pa~4w, KGmornlk: (_) PIOTR KĘSJAK 
osiem kantar6w s~6r.anych !,owf.YCh, Sprawa Reinho lda Berscha p-ko 
maszyny rymarskIej do u,cla Itmy f' . J Ijus~ Miiller" 
"Koch" oszacowanych "a łllc.ln~ .,u- Irlllle_,,_u __________ _ 
mę zl. 990. ,kt6re ł 

moina oglądać w dniu li- I 
cyt~cJi w miejscu sprzedaży, w czasi(' 
wyzeJ oznaczonym. 

Lódi. dnia 22 listopada 1937 rv 
Komornik: (-) PIOTR KĘSJJ.X 

Sprawa Banku Sp6łcbielczego 
Rzem. Łódzkich p-ko JQkóbow! Alel!· 
semu Skarłyńskiemu. . 

PIECE 
pn,enolne 

8zamotowe I kuchenki 
Zekłedy Cerdmlczne 

ZNICZ 
Sprzedn:!: : 

-----......... woona 1Z1t4, tel. 105-22 

-----------~ -----------
POKóJ elegancko umeblowamy 
oddam pojedyilczej osobie Mo
niuszki 11-5 front tel. 133-56 

POKóJ umeblowany z wygoda' 
mi dla jednego pana (izraelity), . er 
Śródmiejska 27, wiadomość u 11'OtiBOIJR ~::t~~~:ftie) 
dOZOl·CY· 'o I' a z bilansista wykwalifikowany, mlo-

. . -:-. . --:-- OURl OWOCOWy' dv, pOSZli kiwany od saraz. 

SŁONECZNE 3 i 4: - pokojow~ 2 POKOJE ]B kuchnią i pokój 
mieszkania z wszystkimi wygo. z kuchnią, wszelkie wygody: do 
dami do wynajęcia. PioŁrkow- wynajęoia I p. LimanowskIego 
ska 200, tel. 182-98. 14 u dozorcy. 

SKŁAD w środnl1esc~u, nadaJą.cy YOGH Ofertv s referencjami do .. Gł~-
się do magaoz;ynowama surowców poleca Aptekit p. f. su Porannego" pod ~Bucba1tel' 
wlćkieJlnicz~ch posz~kiw~n!,. Ofer I "ST. HAMBUR4 i S-ka":- _______ _ 
t~ Bub "Cel. do adrom. mmeJszego w ŁODZI, ul. Główna 60, tel. 218-81.' c: l y T f l N I Jl 
pl~ma. DO SPRZEDANIA ----- _.- - - -- - _._------- ---

<) • 3 POKOJOWE mieszkania POKóJ frontowy z wszelkimi 
~ lnowym domu Radwańs~a 16 wygodami (ewent. z utrzyma· 
są do wyda.ięcia. Informac]e na niem) odnajmę dwom panom. 
miejscu. 8632-2 Cegielniana 10, m. 13. --. 
.. _-----
~; POKO.JF.· z kuchnią, wyremonto
wa.ne wst'311dtl wygody, centralne 
cgrz;wanie do wynajęcia od zara~. 
Q ~icrpnh Hl. 

POTRZEBNY dla. pani umeblowany 
pokój przy inteligentnej rodziny. 
Zg-łoszenia. "Pokój" do administra
cji. 

- --- w dobrym stenie od sara. 
B i U r O I A Wiadomość ul. Sienkiewicz" 13, pr. 

POŚrednictwa DraCJ wa oHo .• parter, lewe drzwi. 

- p r z y - Instytut kosmetyki lekarskieJ 
Ł6dzk. t,d. Tow. Ochron, Kobiet i FI.ykalnei Terapii 

Cegielniana 21 Szkoła Masatu vecznl- wykwalifikowana piel-:gnlarkn 
p o l e c a czego I Kosmetyki z dlu"oletnim doświadczeniem 

wyllwallflkowane wYQhowawuynłe, S-.enklewlcza 37,t
2
e
2
Ie.!... przfjmUJe wszelkie zabiegi. 

pielęgniarki, gospodynie, ekspedientki .. ~ DY2URY. TEL. 246.36. 
i pracownice domowe. . 

. , f miesi~czna "Głosu Porannego" ze wszystkimi. do- Oglos1<en~a redakcyjnym zł. 1.50; w tekście: z zastrzezemem mIejsca 60 I1r., .b.ez zastrzeze~la ~lIeł~C: ~J enumera a datkami wynosi w Lodzi zł. 4.60, za ~dnoszenIe - 50 gr., nekrologi 40 gr. Zwyczajne (str. 10 szpalt) 12 gr. Drobne 1.') g~. za wyrall, naJl?-nleł:z~. oglosz;~l~ł z. Ogło~ 
40 groszy. z przesyłką pocztową w kraju - d. 6.-, za gramcą - zł. 9.- Poszukiwanie pracy 10 gr. za wyraz, naJmniejs;r;e zł. 1.20. Ogłos;r;en.la tar~c~ynowe lbl~as u mowe 50 %. drożej 

za wiersz milimetrowy l·szpaltowy (stron~ li. szpalt): .l·sza strona 2 zl.; Rek~am.y te~stem 

zenia w dodatku nied;r;ielnym "Rewia" (str. 5 szp.) 1 zł. Ogłoszerua zamIejscowe ? Iczane są o o •. ' 
Redakcja rękol1isów nie zwraca. ~irm zagr. 100%. Za ogłO~7.0n;a lahrlaryczne luh fantaz. dodatkowo 50%. Ogłoszenia dwukolor. o 50% drozej. 

,Redak.tor odp. Lucjan Upiński Za Wydawnictwo: .. Glos Poranny - Jan Urbach i S-ka" Eugeniusz Kronman, W. drukarni własne.i Piotrkowska 101. 



Nr. 48. Specjalny dodatek "GŁOSU PORANNEGO" z dnia 28-go listopada 1937 r. 

Dzisiejszy numer 

•• za wjera nnstQpujące artyklily: 

E.1\[. Sah:er: ~lalurz królów i nrc-
zydent.Jw -

E. lI1essller: Obrona wielkich 
miast 

1. K. Urbach: lydzl w powstaniu 
styczniowym 

R. 'Vood: Połowie amerykańscy 
bil'dują 

Dr Bizet: Picrw&za zima noworod
ka. -

E. Ablmul: Lekkomyślny książę 
małżonek 

MatuHlI E. Sachs: Los wynalazcy 
A. S.: Figle w :i:yciu literackim Pa 
"h . 

Jean Froissltrl: Powstanie Johna 
BalIa 

Hr. Nina Raczyńska: Hullywood 
Dr. Pawel KlInger: Kosmetyka 

dziecka 
l'awel Steven: Kredyt jest wszy~l

kim 
H. lordan: Rola nowoczesnej ko

biety. 

larz królów i prez ' de 
, 

O 
charakterJlzuje naiwJlbitnieisze posłacie bieżacego stulecia 

FILIP LASZLO, o którego !imlerci donoszono w tych dnłaeh 

z Londynu, był jednym z największych portreelstów naszych cza
sów. W jego tece znajdują się, wśród rcprodukcjl przeszło dwóch 
tysięcy znakomitych osobistości, portrety niemal wszystkich ksią

żąt 1 prezydentów państw bieżącego stulecla obok głów pięknych 
kobiet I wielkich uczonych. (REDAKCJA) 

\V ostatnich czasach wolno 
było Las.zlo malować tylko go
dzinę dziennie. Lekarze dali mu 
surowe wskazówki, do kitórych 
się jednak aż nazbyt często nie 
stosował. 

- Jeśli mi nie wolno malo
wać, życie traci dla mnie cały 
wdzi(k -- powiedział mi, gdy 
nieda W'IlO odwiedziłem go w je
go pracowni. Zaprosił mnie, a
bym obejrzał jego najnowsle 
obrazy, a mianowicie portrety 
arcybiskupa z Ganterburry w 
ornacie koronacyjnym, filantrO' 
pa lorda Nuffielda w płaszczu 
doktorskim uniwersytetu w Ox
fordzie, księcia hinduskiego o
ruz szkic do portretu kobiety. 

Te obrazy "'ykazywały le
piej, niż wszystko, cO' dotych
czas znalem z jeg'o dorobku, mi 
trzowskie wittuozostwo chl\V~,ta 
nia w kilku pociągnięciach o
łówkiem charakterystycznl'ch 
rysów twarzy. 
Długotrwała choroba, po któ
l'('j nastąpił sześciomies1ęany 
wypoczynek we Włoszech, nie 

wpłynęła na skalę i stopień 
zdolnoSci. 

Jl!go obrazy wydawały się być 
raczej pełniejsze temperamentu 
i błyskotliwsze, niż nrzed tym. 

Rozmow, Z modelami 

głem życzeniom portretowane) 
osoby. 

Otrzymałem polecenie nn.malo
wania portretu WILHELMA II. 
Cesarz upierał sie. że chce być 
malowany na swoim ulubio
nvm ko<niu. Próbowałem od
wieść monarchę od tego zamia
ru, ponieważ nigdy nie l1Ul.lo
wałem zwierząt. Ale obstawał 
przy swoim i jego portret Jest 
jedynym, który namalowałem 
tak, jak portretowany sobie ży
czył. 

Podezas malowania 
pl'óbuję zawsze wdąg~ moCJe. 

Je w rozmowę. 
która stopniowo prowadtl (f<t 

tematu, inter~u ;"oeego daną po. 
stać osobiście. Częłło nie jest 
łatwo maleźć odpowiedni ton 
konwersacji, który by ludzi, .l 

l\atury małomównych i pet· 
nych rezerwy, skłonił do roz
mowności i wylewności. 

'l,cllolol I Dllet. 
ILaszlo opowiadał fragmenty 

rozmów z ro~maitymi z pośró(l 
jeJi,'o. na.łsław.niejszych gości, 
rozmów, kt6re jedtnoeze&ni" Sil 
charakterystyczne ze wZł!l~u 
na wybór tematu. 

- 'Cesarz FRANCISZEK .lÓ. 
ZEF. kitórego malowałem trzy 
raz", 
mówił z UpOdobaniem o polo

waniu, 

Opowiadał mi Q swoich przY$t(l 
dach na ło<wach, D namiętności, 
'/. jaką poluje na kozice i o 
przyjemności jaką odczuwa gdy 
samotnie wędruje przez lasy i 
góry, w zielonej kurtce myśliw 
.,kiej, nie śledzony i zupełnic 
swohodny. Z cesarzem WIL
HELMEM rozmawi:,lłem przede 
'Vszystkim 
o zagadnieniach miIitarnye.h, ., 

uniformach, medalach i ko
niach. 

Niemal pięćdziesięcioletnie 
doświadczenie w roli malarza 
uczyniło z Laszlo wybitnego 
~llawcę ludzi. Nie trudno mu 
było znaleźć tematy, które inh! 
resowały jego modele Z p~' 
dzlem i paletą w ręku gawędził 
o najrozmaitszych sprawach. 

L- Moim . 1\ 

llajbardzlej skąpYln na słOw2 
mOdelem był admirał TOGO, 

szef floty japońskiej - opowia 
dał Laszlo. - Próbo,,'ał mówić 
z nim o sytu~ji politycznej, o 
marynarce jaoońskiej, o wraie
niaoeh z Londynu. Jego odpowie 
dzi były zawsze krótkie i nic 
nie mówiły. Niechętnie wogóle 
pozował, a jeszcze niechętniej 
pozwalał się wciągać nawet w 
monosylabową rozmowę· 

Najciekawsze pogawędki pro 
wadził artysta z królową. MA
RIĄ rumuńską. Z nią potram 
godzinami rozmawiać 

o sztuce i muzyce, a nawet o 
technice malarstwa. 

U MUSSOliniego 
Również MUSSOUNI. które

go malował w H/..}'mie, intereso 
wał s.ię chemicZllym składem je 

go farb', roznIcami między far
bami, których, używali włoscy 
malarze Odrodzenia, a tymi, 
których używa się dzisiaj. O
bok TEODORA ROOSEVELTA 
MUSSOLINI pozostawił naj sil
nie.łsze wrażenie. Laszlo 
opisuje go, .lako nowoczesnego 

Cezara, 
który potrafiłby, vodczas pozo
"~ap.ia do obrazu , czytać listy, 
dykltować l'ozpvrządzenia, pro
wadzić rozr.ll)wy telefoniez,ne, fi 

jednocześnie j< szcze g'awędzić 
7 malarzem. Chf!T:lkleryzujc on 
dyktalora '''loclI. jako 

obdarzonego hoda.i najwłę
k&zym tempel'3menŁem wśród 

jego modeU. 
Mussolini w jego obecności wy
c:łał rozkaz, którego doniosłość 
pojął lLaszlo dop;ero o wiele 
p6iniej. 

Wielu mężów rozwijało w 
ruz1l1owi(' z nim swoje plany. 
Sir JOHN SIMON, którego m3-
lował, gdy ten był jes.zcze adwo 
katem, rozwinął przed nim 
skompliko'.vaną spl awę i zna
lazł podczas rozmowy z: arty
stą rozwiązanie problemu, któ
ry mu do tej chwili wydawał 
!.tę nierozwiązalny. ARCYBI
SKUP CANTERBUHRY, gaw~
dził z nim na tematy kościf1lnr. 
i przeszedł 

nagle do sprawy abdykacJi 
Edwarda VIII. 

. Scharakteryzował przy tym 
swoją osobistą sympatię dla 
króla i próbował usprawiedli
wić swoje stanowisko w tym 
historycznym konflikcie 
obowiązkami, jakie ciążą na 

}'ILIP LASZLO DE LOM
ROS, urodzony węgIer, od 
ćwierćwiooza naturalizowany w 
Anglii, prowadził bardzo ory.gl
ualny pamiętnik. W jego pra
cowni stoi wysoka szafa z tu
zinami szuflad. Kryje ona 
wszystkie listy, jakie malarz 
kiedykOlwiek w życiu otrzymał. 
Są tam odręczne pisma cesarza 
l"RANCISZKA JÓZEFA i WIL
nELMA fi, trze.ch p::J.pi eży, pre· 
zydenta stanów Zjednoczo
nych, admirała HORTJłY'EGO, 
królowych, k iążąt i ludzi nau
ki. W' wielkiej, oprawionej w 
o;kórę i zamykanej na zame
czek siędze autogramów zgro
madził Laszlo l'ównież 

Tragizm życia książąt Heskich 

pOdpisy wszystkich modeli, 
wszystkich osobistości, klóre 
kiedykolwiek malował. Pod
czas przeglądania tej księgi o· 
powiada Laszlo 1'Iwoje wl'a:i.enia 
; przebieg niektórych rozmów 

._- W obliczu mularza, jak w 
0bliczu lekarza, 

ludzie sta.tą się zazwyczaJ h:
kliwi i zakłOpOtani. 

Przyjmują wyraz lwarzy, o 
Idórym sądzą, Że może on zmy 
lić artystę Gdybym wszystkidl 
lndzi, którzy do mnie przycho 
dóli, malował tak, .lak sobi~ 
życzyli, stwarzał bym obr!lzy. 
pozbawione wszelkiej wnrŁnśei 
'1 rtystyc.zn e i. 
Tylko jeden I'HZ w żydu ule-

Nad rodziną wielkich książąt 
Heskich, której' pięciu członków 
zginęło ostatnio w katastrofie sa 
molotowej pod Ostendą, ciąży ja 
kiś fatalizm. Od półwiecza bar
dzo wielu członków tej rodziny 
zmarło gwałtowną śmiercią· 

Tragiczną serię rozpoczął 
wielki książę LUDWIK IV, czło
wiek chorowity, przez lwią część 
. \Vego życia przywiązany do łóż 
kfl; jeszcze jako następca trOll u 
poślubił księżniczkę Alicję an
gielską, córkę królowej Wikto· 
rii. Młoda kobieta była bardzo 
przywiązana do szwabskiego pa
stora, Dawida Straussa, który 
wsławił sią jako autor wielce 
poczytnej podówczas książki: 
"Zycie .rezusa". Codzień przez 
długie godziny debatowała z nim 
lm lt'lnuty teologiczne i filozo
ficzne. Spotkania te wywolały 
wielkie niezadowolenie na dwo
rze i próbowano oderwać księż
nę od pas lora. Alicja broniła się 
z całych sił i pewnego dnia nagle 
zmarła. Przyczyna jej śmierci 
nigdy nie zostało. wyświetlona; 

coprawda nic nie potwierdziło 
przypm:zczeń co do samobój
stwa, ale również nic im nie 
prz·eczyło. 

Z tego małżeństwa Ludwik IV 
miał cztery córki: Wiktorię, Elż
bietę, Irenę i Alicję, oraz dwóch 
synów: ERNESTA - LUDWIKA 
i FRYDERYKA - WILHELMA. 
Ten ostatni zmarł w młodym 
wieku na zanik czerwonych cia
łek krwi. Na tę samą chorobę 
zmarły dzieci księżniczki IRE
NY, która poślubiła księcia Hen
ryka, brata cesarza Wilhelma II. 

Życie księżniczek: ElŻBIETY 
i ALICJI było również wielce 
tragiczne. Elżbieta została żoną 
wielkiego księcia rosyjskiego, 
Sergiusza, wuja cara Mikołaja 
n. W roku 1905 wielki książ~ 
zginął podczas zamachu bomho
wego; wdowa znalazła porozry
wane zwłoki męża na ulicy 
przed pałaccm. Odwiedziła mor
dercę męża w więzieniu, prze
baczyła mu i obiecała, że wsta
wi się za nim u cara; lecz mor
derca od1'zucił jej p1'Opozycj~ i 

został skazany. Wielka książna 
wstąpiła wówczas do ortodo
ksyjnego klasztoru, na początku 
rewolucji bolszewickiej zosłała 
aresztowana, deportowana i 18 
lipca 1918 roku rozstrzelano ją 
w Permie. 

Los jej siostry, Alicji Heskiej, 
która pod imieniem Aleksandry 
Fieodorowny została ostatnią ca 
rową rosyjską, jest ogólnie zna· 
ny: padła razem z rodziną od 
strzałów rewolucjonistów. 

Te ciężkie ciosy zatruły życie 
wielkiemu księciu ERNESTO
WI LUDWIKOWI, który zmarł 
przed kilkoma tygodniami. Od 
koilca wojny nie przestąpił pro
gu wielkoksiążęcego pałacu, w 
ldórym kiedyś Elżbieta i Ser
giu&z, ~1ikol"'lj II i Aleksnndl'u 
wraz z dziećmi, ~icdzieli razelll 
dokoła stołu. Nie wolno było na
wet wobec niego wylllienia~ 
imion zmurłych krewnych. Obc~ 
nic poszła za nim j'e"'o iona S"II n ~ J ~ 

synowa i wnuki. Lus oszczędziŁ 
mu przeżycia tego ' strasznego 
ciosu. -

nim, jako na głowie kościoła 
anglikańskiego, 

!-,odkreślając, że jego osobiste 
(Joglądy i sympatie zeszły w 
tym wypadku na ostatni plan. 

Jednym z jego najsłynuiej- ~ 
slych portretów je'!t portret 
króla EDWARDA VII, dziedka 
obeenego króla, którego malo
wał przed kilku laty przed ślu
hem władcy Wielkiej Brytanii. 
Portret królowej ALEKSAN
ORY. pedzIa Laszla. uznany zo 
~tał Za najlepszy ze wszystkich, 
do któl'ych królow:1 pozowała. 
7. królową mówił nrtysł8. 

e, pięknych kobietach, oraz o 
swoim osobistym ideale urody 
kobie~j, którego ucieleśnłenłf\ 
widział w swo.le.l małżonce, Ir-

landce z pochodzenia. 
Pani LASZLO była zresztą pod 
czas całej działalności al'tyaty 
w Anglii jego najlepsz, i naJ
krytyczniejszą doradczynią. By 
la ona jedyp.ą oobą, kt6rcj wol 
110 było N:i"dać jego dlicła 
przed wykończeniem. której 
krytykę akceptował i której 
rad zawsze słuchał. 

Z PAPIEŻEM, kttkego tak SI 
mo, jak dwóch jego poprzedni
ków, kilka razy portretował, 
ł'ozmawiał o znaczeniu krzy!a 

na kOronie wp~iel'skit'j. 
LORD NUFFIELD, znallV kr'ól 
samochodowy, siedział z~kłopo 
tany i milczący nu wysokim fo· 
teJu w pracowni artysty. Przy, 
znal, że 
udzielenie lUU doktoratu hono, 
l'oWe~o uniwersytetu w OdQr
dzie było s}lelnieniern jego mn-

rzenia, 
że cllętnie rozpocząłby ] ell 7.t' 1.e 
raz żvcie, aby s udiować i po
znać głębiej tajemnicę tycia, 
p.rzynajmniej w takim stopniu, 
.lak po-znał motory snmocho 
dów, które konstruował. 
Słynni aktorzy należeli do sł~ 

łYch klientów artysty. 
Gdy ich malował, rozmawiał 
l1a.fch~tlliej o maskach i ich 
wpływie na życie duchowe 
człowiel<a, o rolach i ich wpły
wie na czyny i mvśli !lktor6w. 
Zagadnienie to lLaszlo wyjątko. 
wo interesowało. 

WSD61ne tajemnice 
'v jego eleganckim domu w 

Hampstead spotykały się najw)' 
bitniejsze osobistości stulecin. 
Pewne~o popołudnia mOżna by 
lo u Ilie~o spotkać MARCONIE· 
GO. AUSTENA CHAMHEH
l_AINA z małżonka, LORDA 
HAILSHAMA, KSmŹNE KEN-

Tl: I KRÓLA GHECIUEGO. 
Było to swoistą sensacją, gdy 
inl wieczor\H~ prz:v.i~cic zapra
~z:tl kilkaset wybilnydl ludzi, 
klór~l ch portl'ety malował. Nic· 
który-ch znał lepiej, niż mógłhy 
ich ]JOlL at J1a.ilepsz~' psychoa. 
palityk, a z każdym nicmaI wią 
zała go jakaś wspól'na tajemni. 
Cnr 

E. M. Sa1zer. 
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;CZJ możliwa • 
I s obrona 

w;el"icll mias' D,~ed atakami bo mbo wców-' 
Wiadomości prasowe i killlo 

czynią z nas widzów i do pewne 
.go stopnia moralnych uczestni· 
.ków tragedii, jaką przeżywają 
mieszkańcy Szanghaju, tragedii 
bez p-oróWD.:w.ia okropniejsżej. 
:niż madrycka. IW europejskich 
miastach połowę obszaru zajmu 
ją budynki, teoretycznie więc 
połowa pocisków, rzucanych z 
samolotów, wybucha nie nad 
głowami ludzi a nazewnątrz do
mów, powodując nieznaczne sto 
sunkowo uszkodzenia, jedynie 
bowiem bardzo wielkie bomby 
posiadają siłę wybuchową tak 
znaczną, że burzą mury. Poza 
tym w europejskich miastach 
pokrycie domów jest stosunko· 
wo trwałe 'i może cza~ami stawić 
opór małym pociskom. W chiń
skich zaś miastach budynki, o
prócz cudzoziemskich dzielnic, 
nie chronią ani przed pociskami 
ani przed gazami. Niezwyklo. gę
stość zaludnienia sprawia, że 
nie połowę, ' a dziewięć dziesią· 
tych obszaru miejskiego zajmu
ją budynki. Teoretyc·znie więc 
nie połowa pocisków, a z dzie
sięciu dziewięć uderza w nie
trwałe budowle f burzy je do 
szczętu. . 
Drugą pr.iyczyną okropnycn 

skutków bombardowania chiń
skich miast jest nieuświadomie· 
n~e ludności. Chińczycy nie wie
dzą, że jedynie solidnie budowa
ne domy ehronią przed pociska· 
mi i to niewielkiego kalibru. -
Nie wiedzą, że piwnice pod ma
łymi domami stają się częściej 
mogiłą, nit schronem. Nie wie
dzą, że podczas lotniczych ata· 
ltów nie ucieczka ratuje, a ewa· 
kuacja w porę przeprowadzona. 
Na ten osłatni punkt zwrócono 
we Francji szczęgóln, uwagę. 
N a każdym me~e- spoczywa- o
bowiązek sporządzenia już obec 
nie planu ewakuacji i obmyśle
nia środków jej uskutecznienia. 
, Przewidziane są dwa rodzaje 

ewakuacji. Ludzi, których obec
ność jest zbę~a' dla administra
cji i przemyslu danego miasta, 
przewozi się do odległej wsi i 
miasteczek, ci zaś, którzy mu
szą pozostać w zagrożonym mie 
ście, przenoszą się do podmiej
skich okolic. 

Ostatni rodzaj ewakuacji mo
że okazać się celowym jedynie 
w wypadku, gdy nieprzyjaciel bę 
dzie kierował ataki na obiekty: 
dworce, fabryki, budynki rządo· 
we, koszary, składy, nie zaś na 
ludzi, aby szerzyć panikę. 

\V tym bowiem wypadku hę· 

dzie przede wszystkim bombar- pastników. Nie wielka to jed
dowal podmiejskie okolice, jako nak pociecha dla poszkodowtl,nej 
chwilowo bardziej zaludnione i ludności. 
pozbawione solidnych budyn- Nigdzie prawdopodobnie lud
ków, mogących do pewnego stop ność nie będzie miała takiej 0-

nia oprzeć się atakom. ' Wobec- kazj( do ralunku, jaka zdarzyła 
tego, że szerzenie Ilaniki wśr'ód ' sh~ w 'S~~nghaju, gdzie m,iędzy
ludnośCi stanowi· j~den z wybit- narodowa koncesja zastąpiła pod 
nych celów ataków lotniczych, miejską ewakuację, dając cz~ści 
ewakuacja do okolic podmiej- ludności możność ukrycia si~ w 
skich może okazać się szkodli- strefie absolutnie zabezpieczo
wą, o ile nie zostaną w nich wy- nej od ataków japońskich. \V e· 
budowane celowe schrony. uropejskich miastach ewakua-

Podm1ejska ewakuacja wyma- cja· podmiejska okoże się pra,v
ga bardzo spra,wnego aparatu dopodobnie ' bezcelową. 'Jedyną 
obserwacyjnego, który mógłby . deską ratunku dla zagrożonej 
w porę ostrzec przed możliwo- ludności będzie ewakuacja w od 
ścią ataku zagrożone miasta. ~. powiedniej . chwili do odleglej
Lecz najsprawąiejsza nawet or- ' sz·ych punktów i budowa dosla· 
ganizacja obserwacyjna nie na .- tecznej ,liczby schronów dl~ zmn 
wiele się przyda w miastach, le- szonych do pozo~lania w mie, 
żących w ' ponliżu 'gI;anicY. Lurd- śck ' 
ność bowiem, 'zawiadomiona na~ . Przykład, Sżhnghaju i ' ..\Iadry
tyc1imiast o mającyńl nastąpić tit 'Świadczy, że n1iasto, ' leżące w 
ataku; -będzie potrzebowała wię - ~trefie boJo~vego frontu ,. ni!:' 1110-

cej czasu na ewakuację, niż nie: że się _ obr.onić pnęd atakiem 
przyjacielskie bombowce na po- ~Olnicz):m. Taklyka ,woj'enna 
jawienie ' się nad' miastem: ' Ata~ przyp.uszc'za, że lepaf! jest pod 
ków-na miasta, leżące w pobli- ' fyl~- względem 'sytua'{'ja miast. 
żu granicy, nie mogą uprzedzić leżących w ' głęiJi kraju. Esk:1dry 
nawet ,Pograniczne eskadry ' straź strażnicze nj ~ mogą wpraw(lzir. 
nicze, gotowe zawsze do startu. zatrzymać -niqprzyjacic!sl,ich 
Chwile bowiem, niezbędne do bombowców, ale .w 'póh]i;.u za· 
wystartowania i wzniesienia się grożunego millsta ;Iapolkają o
na znactną ' wysokoŚć, na jakipj ne ' dzia~a pr~ecjwlc . .tniC7(,. Ta 0-

lecą zwykle nieprzyjacielskie kolicZl10Ś~ z ri.1Us i ich do 111anr
boml)Q,wce, wystarczą, aby wróg wrów, majqcych na celu omi
przeleciał ponad linią strażni- uięcie zagrod)T. Z tego cza~u sko
czych samolotów. Nie ścigają o· rzysla zaalarmowana przez fron 
ne wroga. Krążą w ppwietJ'zu, to wc 'pozycje , eskadra strażni
czekając na jego powrót, aby cza, aby, le,cąc wyżej, niż bom
zemścić się za zbombardowanie bowiec, nap'aść na nie z' góry'- -
miasta: Władze wojskowe są zu- Zmuszone do ostrzeliwania się 
pełnie zadowolone, gdy uda się bombowce, _nie b.edą mogły rzu· 
strą'Cić ' 'kilku wr'a'cających na- cać: pocisk.ów z należytą uwagą, 

co osłabi skutki ataku. Ataki na na ludr.oŚć cywilną. Na bombar 
Szanghaj nie wy jaśniły dostatccz dowanie miast . przez samoloty 
nie znaczenia dział zellitowych, trzeba odpowiedzieć taką samą 
Dostawcy chińskiej armii nic represją w stosunku do ludności 
przyjmują zamówiell na dZIała nieprzyjacielskiego kraju. O ile 
nowych typów, będących .bacz- napadnięta strona nie posiada a
nie strzeżonym sekretem każdej paratów na, dalekie loty, powin · 
armii. Z działania zaś dawnych na uciec się do ataków lo tni. 
typów nie można wnosić o war· czych na wojsko nieprzyjaciel
tości tego środka obrony prze- skie. Na wojnę lotniczą należ~' 
ciwlotniczej. odpowiedzieć taką samą wojną, 

Ka początku światowej wojny W obecnej wojnie japończycy 
artyleri·a przeciwlotnicza dzia1'n nie obawiają się takiego odwe
la bardzo słabo, Tworzyły ją tu. Gdyby nawet Czang-Kai-Szek 
zwykłe działa polowe, ustawione posiada? ' dość sil lotniczych, nie 
na lawetach. Nic też dziwnego, miałby na czym wywrzeć ze· 
że na strącenie jednego samolo- msty, bo, do' japońskich miast 
tu zużywano 13,000 pociskqw. daleko. Jap'ońska zaś armia .pod 
Stosunek ten uległ przy k01\CU Szanghajem ma dciść 'aział zeni
wojny zmianie o lyle, że na ' s l rą- talnych ;· aby się obronić przed 
cenie jednego ~amolo lu przypa- _ chińskimi lotnikami. . 
dalo 1.500 pocisków, ",. rzad- Przykła-d . Szanghaju l'0ucza, 
kich wypaakach liczba ta ~'pa- po pier:w~zę, że , n~e -można się 
dala do 300. Artvleria zenitalna , spodziewać, aby w wypadka<:h 
zrobil'a od tego c~.asu w.i,elkie po- , wojny znalazł się : niępr~yjacipl 
slępy, pozostała jednak długa tak. szlachetny lub tak głupi, że 
jeszcze droga do rozwiąz,ania za- będzie o!,zczę,<;lz:\l ludność miast: 
gadnirnia 'obrony 'przeciwlo!lli- po drugie, że ża-dne środki obro· 
czej za ponwcą- dział zenital- uy przecjwlotniczej .nie zapew-
11yc11. wymagających poza W\'21-; uiają. bezpieczeństwa, a umożli· 
],ira kosztem konstrukcji baTdzo wiają jedynie odwet;' po trzecie, 
licZl1rj techniczI~ej obsługi wo' le .ewa~uacja mia,st:jes.t koniecz· 
bec nięz'.v.ykle trud,nej procC'du~ ną i musi być ~awczasu celowo 
ry .J11anipulowa~li::t nimi" Olbrzy.- prżygotowaua; -po Qzwarte, :że 
mie rozmi'ary . zlli,szezenia w troska . ",lad z ,miejskkh o' bezpie 
Szanghnju nale'ży przypisać n.ie: q:efistwo: ludności ~a- 'v,ypadek 
tyle br·akowi , dzJal l.enitłllnych i wąjny , nie powJnna . być mniej
eskadr strażniczych" ile brako- szą .od troski o jej wygody, W e
wi środków, umożliwiających pace bowiem pqWrotu '. do śrcd
chiilczykom slosowanie od'wetu. niowiecza; jaką ' obecl1i.e przeży
Podczas światowej wojny prze, wamY, bezpieczeństwo, jak, w 
konano się, ' że odwet , daje 'dobre prawdziw.ym średniowieczu, wię 
wyniki nawet na froncie. O, .wic- cej powinuo znaczyć" niż kom
Ie skuteczniejszy jest jednak, fart. 
gdy działanie jego' rozciąga się ,t:. Messner 

1. Dom przy uJ. Ribera w Paryżu, '" przeciwko kl(;remu znaleziono bardzo golskiego, przyjętą przez zgromadze· 4. Betty Kirby - Green odbyła lot , I Indiana jes't jedynym dotychc.zas piło, 
ktf,rego , piwnicach policja wykryła. 0[- obciążający materiał, - 2. Przywódca nie mongolskich dostojników . .. - 3. Londynu do Kapsztatu (przeszło 1.1 ty· tern na świecie, któremu udało się wy' 
brzymi arsenal broni, przeznaczony dla mongolów książ<; Teli przyjmuje po- Ya,llO, były, po.scł japoński w Madrycie sięcy klm.) w Giągu 46 godzin, bijąc lądować na dachu jadącego ' ~amocho, 

spiskowców, mających zamiar zorga- winszowania japol1skiego komendanta przebywający obecnie ' w Paryżu, zoo dotychczasowy kobiecy rekord świato· duo - -
nizować zamach staJlU, '" otoku: Za- P~otiJlgu w związku z uchwałą o li, stał ' przez Tokio zamianowany posłem wy na tej trasie 0 , 21 godJ;inę. - _ 5. 

~ areszlownny przedsiębiorca Ancc<1ux
l 

tworzeniu niczależnego państwa mon· japońskim, przy rz·ądzie gen. Franco. Lotnik Mike Murphy z Komo w stanie 
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Druga, lista ' boliaterów DowslaniasłJ1cznlowego 

IV. 
.. Na dru.:im stosie piorunnje 

(płomiennym 
Dzieci!;: hrael świt>ci blaskiem 

rdziennym 
Równianki wszystkich dziaŁek 

{Izra!!la 
Perł:.mi swymi 'w niebie uwitymi 
Które tam padły za wolność cnej 

[ziemi 
Z Polską, Izrael świętą krew 

rpodzit>Ia, .. 

("Plłlulęłnlki z 1863 r." Dwa Izracle 
- IV Pieśń str. 109, Lwów, 1869 r,) 

Najiywszyqt płomieniem roz:
żarzyło się, najpoważniej ro~sze
rzyJo się powstanie w południ'l
wej połaci Królestwa, na terenie 
województw lubelskiego, sando· 
mierskiego i krakowskiego (o. 
becne kieleckie). 

Górzysty teren, bliskość gra
nicy austriackiej, a więc znacz
nie wspierającej ludźmi i bronią 
Galicji, dość przychylny stosu
nek ludności miejskiej i biedoty 
chłopskiej, wszystko to umożli
wiło sformowanie większych od 
działów, które zdołałY' przez 
dłuższy okres energicznie i upor 
czywie przeciwstawić się prze
ważającym liczebnie wojskom 
rosyjskim. Napływ prawie eałej 
akademickiej młodzieży z Kra
kowa, przybycie z dalekich kra
jów najwybitniejszych rewolu
cjonistów francuskich, włoskich, 
nawet tureckich, . rosjan (prze

Grostern W., Halpcrn, BaUen 
blum Ludwik, absolwenci szkół 
oficerskich, w Genui i Cuneo, z 
nominacji rządu narQdowego, 
walczyli w Lubelskiem od po
czątku powstania, po upadku 
wyem~growali do Francji. 

Karlsbad Izydor przybył z 
,Włoch do oddziału Langiewicza, 
brał udział w więks'zych bitwach 
pod Grochowiskami, po wy jeź. 
dzie Langiewicza do Galicji 
Karlsbad, mianowany kapita
nem, walczy w oddziale pulko 
Czachowskiego pod Grochowem, 
Rzeczniowem, Stefankowem, na 
czele swej kompanii stacza boje 
pod Obiechowem, Rudn·ka1l1i. 
Iłżą, Toporem, odznacza się od
wa~ą przy wzięciu Opatowa, 
gdzie został ranny. Do końca po 
wstania wytrwał ze swym od
działem w lasach Świętokrzy , 
ski ch. Otoczony czcią przez 
wszystkich, zmarł w 1917 roku. 
(Wspomnienia ogłoszone były w 
"Nowym Wieku" (1903 r.) i "Zje 
dnoczeniu" (1913 r.) również 
absolwenci Izydor Kornity i Le
winzon brali udział . w walkach 
gen. Hauke-Bosaka jako porucz· 
nicy i kilka razy w rozkazaeh 
wyróżniano ich jako wybłłayela 
oficerów i odważnych dow6d
ców. Po upadku powstania Le
winzon wyemigrował do Amery
ki. -

watnie dezerterów z armii ro- Spbsman Józef _ absolwent 
:syjskiej), dodatnio wpływał na wojskowej szkOły we Włoszech, 
poziom ideowy i nastrój masy jako oficer ranny na początku 
powstańezej~ a Jednocześnie na- powstania, wzięty do niewoli, 
dawał powstaniu charakter wal- skazany 19.VII 1863 r. na śmierć 
Id o prawa Jadu l riwność spo- wyrok "złagodzono" na 20 lat 
leczną. katorgi w Kutamarze. Zesłańcy 

Na c~ele o'ddziałówstali dziel z r. 1883 wspominali, iż jeszcze 
ni, wypr6bowani w bo.jach par- w tym roku widzieli Spissmana 
tyzanci, szanowani i lubiani VI katordze. IW spomina o nim 
przez podkomendnych. "Nowa Gazeta" ze stycmia 1917 

N ajliczniei,zy był tet amia. roku. 
żydów w walkaeh o wob,~ oj- FNDIdeI DanIel z synem Leo-
czyzny w tej części kraju. aardeaa byli ... sztabie gen. Hau-

Piszę najIicznieJszy, gdyz 'do- 'ke. B~aka, Daniel F. był adiu
tychczas dostępne iródła histo- tutem' generała, za' Leonard -
ryczne w og6le podają najwię- do,,6dcll oddziału. Obaj ranni 
kszą liczbę nazwisk uczestników wzięci do niewoli, zesłani zosta
powstania z tego terenu. li do rot aresztanckich: Daniel 

Ciekawe i charakterystyczne, do Orła, zaś Leonard do Jakuc
że najwl~j o~er~w ł wyblt- kfł. Ojciec zmarł w Irkucku. 
nłejszyell powstańców ' . żydów M. Menkes - austriacki . po
było w oddżiałaeh, którymi do- 'rucznik; był dowódcą kompanii 
wodzili ' najofiarnlejsl, najwy- w bohaterskiD;l pułku zuawów, 
trwalsi oficerowie powstańczy, dowodzonym przez francuza 
jak gen. Hauke-Bosa,k, b. puł- Roehbruna. Wiedeńskie ar chi
kownik armii rosYJskiej, pulk. wum państwowe n4 podstawie 
Dionizy Czaehowskl, oficer jesz- raportu wywiadu austriackiego 
cte z powstania listopadowego, podaje o nim: "Ten człowiek jest 
bohater - robotnik pułk. Marcin . wszędzie i nigdzie złapać go nie 
Borelowskt (Lelewel), murarz można". Wśród żuawów było 
Krakowski, gen. _.Ąntonł Jezio- więcej żydów, między innymi ' 
rański z pochodzenia żyd, wSli!a nawet i czeski żyd 24-letni Igna· 
niały partyzant Zygmunt Cb~le "wy Hersz z Moraw, który z Pary
leński, bohaterski komisarz wo- ża na wiadomość o powstaniu, 
jewództwa lubelskiego Leon przybył do 'obozu gen. Langie
Frankowski i in. wlcza. Po klęsce powstańczej w 

O Frankowskim, który był w Wiedniu skazany został na wię-
i zienie. rządzie narodowym min slrem 

wojny, i zawisł na skutek zqra- Czołowe stanowiska w orga· 
dy Zdanowicza na sząJJłe~icy w ni~acji cywilnej w \Varszawie 
Lublinie 16 czerwca 1863 roku, zajmowali dr. Landowski z trze
podają niektóre ówc~ęsne źró- ma syna'111, jeden z nich - Pa
dła, iż był żydem. Dr. Gelber weł był komendantem stołecznej 
twierdzi, że Frankowski był straży narodowej (tandarmów 
chrześcijaninem. powstańqych), lic?:ącej 250 lu-

padł w ataku pod Dąbrowicami 
3 lipca 1863 roku . 

Rajzner Jakub, po bitwie pod 
Sławetyczami mianowany po
rucznikiem w oddziale Jankow
skiego, po klęsce pod Brzeźnem 
22 lipca 1863 r. jedyny uniknął 
nilewoli. 

Jeffern Robert, uczestnik po
wstań w r. 1831, 1848, brał u
dział jako oficer w roku 1863. 
Zmarł we Lwowie w r. 1891. 

Weber Maurycy, również we
teran 1831 r., walczył w powsta
niu styczniowym jako oficer. -
Zmarł w Ameryce w r. 1884. ' 

Hajtzman Alfred, dawnyofi
cer austriacki, porucznik w kor 
pusic gen. Hauke-Bosaka, ran
ny w boju wrócił do Galicji. 

Libau Bernard, oficer austriac 
ki, jako oficer w oddziale gen. 
Langiewicza, po powrocie do Ga 
licji skazany na więzienie. Zmarł 
w 1915 r. 

Cohnowie Stanisław, Józef ł 
Jakób, synowie Matiasza Cohna, 

Clr istnieje 
druga ojcz,zna' 

lW ankiecie "Jaką mam drugą 
ojczyznę", rozpisaną swego cza
su pomięd1!Y pisarzami francu
skimi przez "Les Nouvelles Litte 
raires", wmęli udział Cocteau, 
Duhamel, Maurois i inni. 

Jean Coeleau wyraził się, tl 
nie posiada poza Francj" żadnej 
innej duchowej drugiej ojezyz
ny, ale gdyby kazano mu wybie
rać. wymieniłby - Chiny. Gdy
by miał Coeteau pójść kiedyś na, 
wygnanie. to tam włałme prag
n_łby zamieszkać. Chiny - zda
niem Coeteau - są jedynym 
miejsc~m, w kt6rym literat, prag 
nąey uniknąć stykania się z a
ktualizmem dnia dzisiejszego, 
może przebywać. Wyje2:dżając z 
Chin - mówi Cocteau - mia-
łem wrażenie, że rzucam cywili
zację... A je.ko mały chłopiec -
dodaje - zawsze myślałem, że 
urodziłem się w Chinach! 

Georges Duhamel przeciwpie, 
uważa, że istnieje kilka krajów, 
stanowiących dla niego drugie 
duchowe ojczyzny. ' Wszystkie 
kraje, od Finlandii po Brazylię, 
odznaczające się swobodą i wol
nością, są dla mnie drugimi oj
czyznami. Jednakże, na wygna
niu poza Francją, nie mógłbym 
żyć. Jestem już na to za stary. 
Do tego stoppia wrosłem we 
Francję i stopiłem się z nią, że 
zginąłbym bez niej. Ile de Fran
ce, gdzie jestem urodzony, sta
nowi dla mnie jakgdyby malut
ką ojczyznę w większej, Gdyby 
wygmclO !Uni(' z granic Francji, 
po~zukałbym sobie jakiegoś kra 
.iu ale l~ie do żyda - tylko, aby 

Sądząc z posh~danych mą.l<:- dzi, zaś E«łwafd L. dowódcą od
riatów oraz n::i p,Qqstawie kiHin działu żandannów, Wc wrześ
pamiętników - 1: faktu, iż do- nin 1863 r. z polecenia rządu na- móc w nim umrzeć z tęsknoly, 
wódey pows~~łńczy zwracali si~ rodowego cala żandarmeria wy- And.'c M~łurois mówi: Może 
w odezwach w języku hcb.·u,'- ruszyła w pole, Paweł Landow-

. 1 s, 1ft' ,I'c'lka ,,: ~'IJi'lll)r dowo'dca w 1>0- być lylko jedna ojczyzna, Kraj, skim do ludllo~ci żydowsk t'.i, , , 
'I' , . l dlaskiem ciężko l~anny LI 186-1: w klórym ul'od?:iło się, którego WliWS ww?-c m-o Żll!,l. , JZ w po u· 

dn.iowej części Królestwa nie/lyl· pod Oziemkówką w pobliżu Gal- językiem się mówi, kraj, w któ-
ko inl,~Iigellcja i mlo,dzież ży.. wolina, uci('kł, podobno z nic- rym, mieszkali przodkowie, An
dowska zgłaszała SIę do szer~ · woli. \\-- kOl1cU powstania zginę- glia, którą tak się zajmuję, nie 
gów narodowych, lecz napewno li śmiercią bohatel·ów na Jlolu ł 

• walki dr. Lundowski J' trzej' J'efto mog aby być, mimo wszystko, byli ochotlllCy - żydzi równicż l'> 

z masy, ze sfcl· ludowych. Poza synowic_ ," nigdy moją drugą oJc~yzną. -
w."mienionymi ,iuż l1prZCflnio HOSIW.' Samud, wlo!>ki of;c('[ \1ożna szanować i lubić ją.kiś 
'vyhitniejszymi oficcrumi poda- kawalerii, uczestnik walk Gad- kraj, ale ojczyznę ma się tylko 
, i i~lę dalszą.; · baldi~go o niepodlcgłość .Włoch, jedną., 

uczestnika powstania listopado
wego, poszli w pole. Stanisław 
ranny był w bitwie pod Szklara
mi.-

Wagenffsr~ Leon, urod,zony w 
roku 1841, kształcił się w szkole 
rabi,nów, nalStępnie w akademii 
medycznej, zesłany w l". 1861 za 
udział w manifestacjach, na Sy
bir. Na mocy anmestii, ułaska
wiony w r. 1863 idzie w pole, 
wzięty do niewoli przebył dwa 
lata w cytadeli warszawskiej, ze 
słany , na SybiJ; na dożywotnie 
katorgi. Po dwudziestu latach, 
wi"ócił do kraju i pracował jako 
biuralista. Pogrzeb jego ,.; mar
cu 1911 r. w Warszawie, zamie
nił się w olbrzymią manifestację 
patriotyczną· 

Trachtenberg Adolf, doktór 
medycyny, jako szeregowiec po
szedł do powstania. Wzięty do 
niewoli, siedział w więzieniu w 
Kijowie, a następnie zesłany na 
Sybir. W Kijowie w celi siedział 
razem z Rawitą - Gawrońskim, 
który wspomina o dr. Trachten
bergu: " ... pamiętam doskonale 
jego posta~ słuszną, kształtną, z 
wielką czarną brodą i zarostem, 
o rysach wybitnie semickich .... 
pamiętam tę chwilę, kiedy raz 
żona TrachtenJ.erga zbliżyła się 
na kilkadziesiąt kroków do basz 
ty i opowiada mężowi z płaczem, 
że wkrótce zostanie wywiezio-
ny .... " 

HeUpern Izydor, rodem z Bro
dów, uczeń szkoły mbinów w 
lW'arszawie, od 1860 roku, brał 
udział z Salomonem Lewenta
Jem, Jelenklewlczem, LudWi
kiem i Aleksaudrem Kraushapa· 
mI, W. MuHermUehem w pra
cach spiskowych. Od grudnia r. 
1861 do wybuchu powstania 
wiódł "nielegalny żywot". Słu
żył w korpusie Langiewicza, pod 
J~drzejowem był re.nny. Cztery 
lata był więziony w twierdzy 
przez prusaków. Po powstaniu 
skończył politechnikę we Wło· 
szech: przez pewien czas prowa
dził pod fałszywym nazwiskiem 
Leona Ossowskiego drukarnię 
we Włocławku; następnie wye
migrował do Ameryki. 

Dankowlcz Szymon, student 
filozofii z Warszawy, z nieliczną 
grupą studentów poszedł do po
wstania: ranny w boju, s'chronił 
się w Krakowie, gdzie przez pe
wien czas po klęsce był kazno
dzieją w synagodze postępowej; 
po tym wyjechał na zawsze do 
Frańcji. 

Harf Samuel, sierżant w kor
pusie Lelewela, walczył pod Pa
nasówką i Batorzem, \Vzięty do 
niewoli i z'esłany do katorgi !o
bolskiej. 

Ingwer Józef, sierżant w od
działach Lelewela, vYierzbi:::kie
go i Lewickiego. Walczył pod 
Chruśliną, Janowem, kilkakrot
nie ranny. 

Marek Ignacy, sierżant \V kor
pusie Langiewicza, oddziałach 
M;iniew<;kiego i Wierzbickiego, 
'Valczył pod Chrobrzą, Grocho
wiskami i t. d. Wzięty do niewo
li i zesłany na 2 lała rot ~łre~z
tanckich. 

Pap~ernik, podoficer austriac
ki, sierżant w oddziale Horodvll
skiego, ranny w ataku na Radzi
wiłłów, zesłany na Sybir, 

Goldsłein (Złotowskł) Emil -
służył jako porucznik w jeździe 
hl'ubieszowskiej, po powstaniu 
ukończył medycynę we Wło
szech. 

Aldes Kunc, kelner, kilkakrot
nie ranny w powstaniu, zmarł w 
Tarnopolu. 

Bersuhn MUl'celi slu~yl w od
dziale StadmiUera, zesłany nt
Sybir, 

Balsam (imiG nieznane), kra
wiec z Zarek, służył w oddziale 
Chmieleńskiego, padł pod Jano
wem 6 lipca 1863 r, 

Cukiel' Ignacy, jako uczeń 
gimuazjalny z Hrubieszowa, po~ 
szedł w pole, służył w oddziale 
bohaterskiego ukrailica dr. Nie
czaja, po rozbiciu oddziału czyn
nie pracował. w org~mizacji na
rodowej w Galicji, po powsta
niu był prezesem gminy żydow
skiej w Zółkwi. 

Denkie.· Emil w kOl'pusie Lan 
giewicza w bataliOnIe strzelców 
walczył pod Sosnówką, Chro, 
hrzą i Grochowiskami. 

Epszta.ln Adolf, rodem z Tar
nopola, pełnił z początku obo
wiązki komisarźa wojskowego 
rządu narodowego, brał udzial 
w wielu bitwach. W r. 1864 ska
zany był przez austriaków na 
kilka lat więzienia. Po odbyciu 
kary, zamieszkał w Czerniow
cach. 

Epsztajn Mikołaj, hrat - człon:: 
ka rządu narodowego WładysIa 
wa Epsztajna, za udział w wal· 
kach powstańczych, zosłał po· 
zbawiony praw i zesłany na Sy
bir na katorgę. Um:\rł pr~d woj 
ną we Lwowie. 

Flłnder z grupą żydów za , u
dział w walkach areszt«Jwani w 
Zamościu, siedzieli w wi~zieni11 
w twierdzy zamojskiej, nastęJl'ó 
nie w cytadeli warszawskiej ~ 
zabrani "w sołdaty" ... ("Czas" nt" 
180/63 r.) , 
, Finkelstein Juda Lajb (Fink~ 
sztajn), angielski żyd, dostawce 
broni dla ' korpusu gen. Langie
wicra,- ciężko! nanny 'W bitwie 
pod Giebułtowem 16.nJ.186~ ~ 
(;,Bitwy i potyczki 1883-4 r" 
str. 164) 

FiijWefowici "Mófer~\(;t'i~ly d6' 
niewoli i zesłany na Sybir. 

Fra~kfurter' Michał, farma
ceuta z Tarnopola 'brał udział w 
wielu bitwach, był ranny. 

Goldman Ignacy. aka<1eruik. 
w bitwie pod Podosiem dnia 8,n 
1863 r. zginął po bohatersldej 
obronie wraz z dowódcą \V 
SzŁeinkelerem, 

Cwibel Wolf, Cukierman Cha
im, bracia Goldsobel LeOn i 
Markus, akademicy, Glilcsman 
Henryk, Guzik, krawiec. Hellr!' 
Hel'sz, kupiec z Ciechanowa za 
udział w powstaniu zesI'ani' na 
Svbir, Heller do rot aresztanc
kich w Orenburgu ("Czns" nr .. 
174 - 1863 r.), --
Mężem zau fania rządn naro

c10wegQ w Krakowie 1>ył ~amoż. 
"'v kupi('c i obywalel z!emsld' 
Abl'ahum Gumplowicz. lVIieszkn:_ 
nic swo.ie podczas walk oddał , 
na szpital pow~t:l1iczy , zaś sy" 
nowie Ludwi}{ (,póiniC'jszv wv- , 
hitll~' profesor) i It:nac.y ~łnżyli ', 
w powstaniu z brollia. w ręku, ' 
, Hak Le~)JI służył w oddziale 
Tomasza 'Wierzbickiego i waT
(0 7,y1 pod rolic1l1J~, l\:nniowolą • . 
Chl'llSliną i Fajslawicumi. , 

HaUI)tfhl,ln Leon, frvzjt'r 1. , 

Tal'jlOwa. służ'vł w oddz'hlladt ' 
CW1'llcckicgo i , "'iśniew:,kic"o. 
.Jasl-k Abl'aham (naz\\-isI' o l~ic~ 
znan('), kr'awicc 7. Żelechown . 
idąc za spr;Lwunlwmi powstali. 
c?Jw w dro,dzc na , goiicińcu kil 
Garwolinowi , ,, p.hwvt~~ ,.· T)I'7,(''( 

kozaków, ,,1:;cJ," m imo gróźb i 
bicia nic chciał Zdl;adi:i~ "~.JJl< 
ków, uwiązany na li,ncc do 1~(}-> 
nia , i tak wleczony, w drodze ' 
żyć przestał. Stało si~ ' to w pi('f 
wszych dniach kwietnia 18/)~' 
roku" (2 kolumna "Pamiętnik2 
dla rodzin polskich"), 

(D, c, n,). 

J. K. Urbacll, 
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oslG,wi amer k, ·ń" bi 
pomimo że posiadają przeszla 10 tysięcy dolarów rocznei pensji 

Dnia 15 bm. kongres amery
f,uJlski ~ebrał się Z110WU na se
~k. Po przerwie, k'iói:a lr\,yała 
wićle miesięcy "cerber Kapito
lu" , mI'. JOSEPH I. SINNOT, 
znowu 'szeroko otworzył cieml~o 
bronzowe orzechowe port'illc a
mcrykaI1skieg,o parla1l1cntq, aby 
wpuścić 435 przedstawicieli na
rodu, 18 tysięcy projektów u
staw i 56 duchów. Na tych 56 
chIchów,' unoszących się nl;ld 
zgromadzeniem, sn-.łaq,a , się oso
ba archit<Clkta T. U. WALTERA, 
ktÓry skonsbruował olbrzym~ą 
kopułę metalową Kapitolu, oraz 
pięćdziesięciu pięciu ojców kon 
stytucJi. Niewidoczni i nie\vąt
pli.wie ze zdumieniem będą oni 
ob,serwować tą, siedemdziesiąltą 
szóstą sesj~ parla~tu, ,kiwa
Jąc głowami nad metamorfozą, 
jakiej uległo życie. Architekt 
Walter za życia robił wszystko, 
co w jego mocy, aby obydwie 
wielkie partie pallistwowe roz
dzielić na dwie strony sali , ob
rad odowiednio szerokim przej 
ściem. Ale oto siedz~y na lewi 
cy demokraci od czasów swego 
ostatniego zwycięstwa wybo'l'
cz,e,go wgryźli się głęboko wsze 
regi ław republiJkańskich, niwe
cząc piękną symetrię. 

Już sesja w ubiegłym TOKU 
, wykazała, że pomimo przy tła
czajll'cej przewagi partii. Roose
velta walki w pa.rlamencie Slta
nów Zjed:noczonych nic nie stra 
ciły na sile. ~ardzo wielu zwo
lenników prezydem.fa ~untowa
lo si« na W1Spoillillia,nej sesii prze 
eiWlko jego planom, zmieniają
cym konstytucję. Obecnie kon

, ~r-e.S ;tozp'a<U się ' na p,ro- i contra 
" r.oo,sevęlłowców, a jedność par
tii deD:ll()k'I'atycznej należy do 

.. J?FSSj~qści. 

~" COWbO, Z Teksasa 
Nie będziemy dzisiaj 'jednak 

mówili o pcilityczmych przeci
wieństwach w amerykańtSkim 
przedstawidelstwie , ludowym. 

Chcemy jedynie naszkicować 
kilka uajwybitniejszych ,postaci 
tego zgromadzenia. Przewodni 
czącym ze starszepstwa izby re
prcz,enJtant6w jest okrągły 71-

"Enciclopedia Italiana" 
Wielka encyklopedia włoska 

została wreszcie ukończQna. 
Przed kilkoma dniami specjal. 
na kODlisja wręczyła Mussoli
n,icmu ostatni M-ty tom. Wła
ściwy twóoca "Enciclopedie Ita 
liana", senator Gjovanni Trecca 
ni, ,który w międzyczasie otrzy
mał tytuł barona za swe ' zasłu
gi dla kultury italskiej, podkre
ślił wielkie zasługi Mussoliniego 
dla powstania i ukoI1czenia te
go wielkiego dzieła, zwłaszcza 

. w r. 1933, w czasie kryzysu, któ 
r~' groziłprzcrwaniem rozpo{',lQ 
I ych prac rad cncyklopedią· 

,Wśród 1500 współpracowni
ków tego dzieła znajdujemy ró 
wllież 'nazwisko Mussoliniego. 
który zamieścił swó'j artykuł ~1 
Ja s zyźmic, "Encic1opedia Italia
na" liczy 35 tomów. Jeszcze w 
t"m roku zosLanie wykończony 
tOl)1 36. zawierający skorowidz. 
N~J<ład, który wynosi 25,000 e
gzemplarzy, został już prawie, 
wyczl' l'pany. Redaktorem n:1-, 
~7rl,n~'m był pr ~-,f. Gentile. Pra-, 
(';1 l' 'Hl- tym dziełem trwała, pl'a-, 
wi(' l;j ' lal . .Jakgdyby, s,uplemell
tem lej cl'cyldopcdii będ~ie 24:-, 
lomowy .. Dizionario Biografico 
de~;Ji Italiani :', Dzieło , będzie li-, 
czyć 240,000 haseł, Zna idziemy 
tam nazwska ludzi zasłużonych 
od epoki cczarów do ~zasów 

~ wSJ)lSłczesny<:h. 

lctni stapu~zek, bc:dący emigran 
tcm z Czechosłowacji, nazwis
Idcm ADOLF J. SABATH. Od 
wicIu lat reprezcn'luje 'on swój 
okręg w Cllicago, gdzie zamicsz
kujc wicIu naturalizowanych 
amcl'ykanó;w czeskiego i słówac 
kiego pochodzenia. Sahath rzad 
ko pojawia si~ na trybunic mów
ców. Dziełem jego życia, które 
prz.cpro~adza spokojnic, 'al c 
konsekwetni-e, ' jest ' ułatwienię 
formalności dla , emigrantów 
z Europy. , 
Najmłodszym członkiem izby 

jest. 28-I~tni PERCY L. GASSA
WAY. ,,,Dziecko" 'kongresu wy
słane zostało do Kapitolu przez 
stan Teksas. ,,,Stary" Percy był 
w swoim pi,erwo'tnym zawodzi c 
cowboy'epl. Podczas kampaflii 
wyborczej teill'rosły chłopiec w 
szerokim kapeluszu i, z rewol
werem ,przy ' boku pojawił' się 
przed swoimi ' współobywat~la
mi i Zlrobił w tym kostiumie tak 
wielikie wrażenie, że wbrew po 
W\Szechnemu oczekiwariiu uda
ło mu się ,pokonać długoletnie~ 
go posła tego stanu, ' niejakiego 
HAGLERA" BORENA. ' 
, W izbie, reprezentantów ex
cowboy dOItychczas , zw,racał, u
w.ag'ę jedynie swym ekscentrycz 
nym strojem. A przy tym w 'tym 
domu' pod. względem etykiety 
nie ma 'roowu przesadInej wra-

żliwoś,ci. Podczas gdy w parla
mcncic angicl,skim, czuwa suro
,wy prolokuł, w kuluarach Ka
pitolu spo lkać można w upalne 
dni jasnc .studcntki w niebies
kich pidżamach i ' młodych lu
dzi w r'ozchełstanych koszulach 
i zawil1iętymi "r~kawami. Pod
CZDS namięt'nych dyskusii cZE:
sto się zdarza, ' że szanowny po
s'el zdejmujc marynarkę 'i w ko 
szuli bierze udział w ,debacie. 

Policja, prOhibicyjna 
przeciwko .' lIosłowi , 

'Vyjątkowo -popularną posta
cią kongre.su,jest kierownik fl'a
kcji " demokra'tów,' WILLIAM: 
~ANKHEAD: Lubi 011' drast)'cz
nie , ilustrpwać , swe :przemówłc-, 
nia. , Naprzykład podczas "dysku
sii nad pomoc,ą Qla farmerów. 
wywlokl 01'1 z , teczki , świeży 
krwawią,cy befsztyk' i zadenstro 
wał na ' nim zmian'y 'cen mięsa, 
W dvskusii na temat prohibicji 
twierdzono że ' strony' republika 
nów, ' że trzy szklrunki whisl;:y 
wystarczają, aby upić każdego 
rozsądnego człowieka. Bakhead 

- nalał sobie na ' oczach rozbawi o 
nej izby trzy szklanki wysoko
procentowej' szkockiej wódki, 
wypił je z widoczną, przyjemno 
ścią 'i ,przemawiał ' następnie w 
pełni , władz " umysłowy,<:h- jesz 

czc- trzydzieści minut za znie
sienicm prohibicji. Gdy skoll
czył swe przemówienie, oczeki
wała go niezwykła niespodzian
ka. Rep,ublilwnie zaalarmowali 
policję ' prohibicyj,ną i zbyt gor
liwy poseł musiał zeznać, z ja
kiego podejrzanego źródła czer
pał kosztowny {lrunek. 

, PoscI do kongresu otrzymuje 
roczną pensję w wysokości 10 
tysiE:cy d'olarów, korzysta na li
niach autobusowych i w taksów 
kach Waszyngtonu 'z ustawowO 
okrcślonych zniżek, ale 'te dro
hnc ,ulgi (nie wystarząją, aby wy 
równać jego budżet. Już samo 
cupowiadarJc ' na lisŁy wybor
ców 'kosztuje gC) mały majątek, 
bowiem codziennie z'na.iduje on 
na swoim biurku przynajmniej 
sto' pięćdzieśiąUislów. 135 dola 
rów dod~je' pallstwo każdemu 
posłowi do kongresu, ale' i rta 
dodatkowa suma nie jest w sta
je się zrozumiałym" dlączego ad
ministracja Kapitolu musi w ' 
sWyJP. regulaminie " 'co rok w 
punkcie 5-ym , powtarzać: "Nie' 
wolno zabierać mebli i maszyn 
dó" p'isilliia z biur pir~amentu", 
Podobno ' zdarzało się, że ''\"łas
ność państwowa :aż' nazbyt , czę
sto znajdowała się I 'W lbmbar- ' 
dach. 

'Trzeha stwierdzić jednak .. że 

większość posłów nie posiada 
trosk natury finansowej, Przed
siębiorstwa przemysłowe poświ~ 
ciły wicIe setek tysięcy dolarów, 
aby niejednemu parlamentarzy
ście amerykaI1skiemu zbudować 
złoty most do życia prywatnc, 
go. Nigdzie skargi na skorumpo 
wa.nie polityków nie są tak licz
ne,. jak w Stanach Zjednoczo
nych. Istnieją coprawda również 
posłowie, którzy poza zi1j~ciami 
politycznymi uprawiają swój za 
wód. 63 ' procent członków kon
gresu stanowią adwokaci, jak 
Lincoln, inni są przemysłowca
mi, kupcami, robotnikami, a na
wet zawodowymi sportowoomi. 
Ale ponieważ kongres odbywa 
posiedzenia przeciętnie przez 
229 dni w roku, więc pracujący 
przedsta wiciele ludu muszą być 
często nieobccni, aby gdzie in
dziej zarobić na chlcb. \V rczul
tacie zrozumiałym się staje, że 
z pośród , 15 do 20 tysięcy pro
jekt9w ustaw, przedkładanych 
co rok kongre~owi, zaledwie 2 
tysiące , zostają przeprowadzone 
i uzyskują moc prawa, Rozpo
częta obecnie sesja napewno nic 
w tych warunkach pracy kon
gr su amcrykańskiego nic zmie" 
n i, 

H. W{;od. 

. ', l. Król ,belgijśki . w Lon4ynie na wspaniałym bankiecie, wydanym w ralu 
, ,szu na cześć dQstojnego gościa przez lordmajora stolicy Anglii. - 2. GClI , 

; Gouraud jedńoręki 'g~bernator wojskowy Paryża, po raz ostatni , salutuje 
sztandar,') jako a}dywny oficer, ponieważ z p :l\vodu sędziwego wieku prze 
chb,dzi do rezerwy. - 3. , Na zdjęciu n:tszym widzimy IOTda Haljfaxa na 
mic;,dzynarodowej wystawie łowieckiej w Berlinie. - 4. Kardynał Do!ci, spe 
cjalny - legat papieski, przybył do Trypolisu, podejmowany przez guberna-

tora Libii, marsz. Balbo. 
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• e w za zima noworo a 

Zima już nadeszła i niejedna ma. 
fil li sia myśli z trwogą o swoim 
(lzieciątkl1, narażonym na zmiany 
i urowość naszego klimatu. 

Ale wierzajcie mi, troskliwe ma
Illusie, że często dziecko naraźone 
,jes t z1lacznie mniej na rozmaite nie
bezpieczeństwa zimą, niż latem. 

W szystkie niebezpieczne okresy 
niemowlęctwa, jak odstawianie od 
piersi, ząbkowanie, zmiana poży
wienia, mają znacznie łagodniejszy 
przebieg zimą, nii latem. Małe po
<lraźniellia i infekcje, tak częste U 
niemowląt, są znacznie rzadsze zł~ 
mą, nii latem, i powodują mniej 
!l.Oml'likacji. 

PIERWSZY ROCZEK. 

Każdy noworodek wymaga spe
cjalnej i racjonalnej pielęgnacji. 
Podczas pierwszych tygodni swego 
źycia, jakkolwiek delikatny i sła· 
by, jednak jest łatwy do pielęgno
wania ze względu na to, że mało 
się rusza, sam się nie odkrywa i 
nie moźe sobie zrobić krzywdy. 

Osesek powinien być ciepło i lek· 
ko ubrany. Z pierwszym spacerem 
należy poczekać na słoneczny, suchy; 
dzień. Później dziecko powinno wy
chodzić na każdą pogodę; natural
nie podczas wilgoci, lub wiatru, 
SjlaCer powinien trwać krótko, 

!'oTiemowlę w domu ubrane jest w 
koszulkę i kaftaniczek. Na spacer 
11owinno włoiyć wełniany żakiecik_ 
Jeśli dzień jest mroźny, można wIo 
źyć do wózka dwie gorące, dobrze 
zawinięte butelki i nakryć dziecko 
lH,(!bową kołderką. 

Jednak należy zawsze pattliętac 
o tym, że najłatwiej dziecko pru, 
)Ii~bja się z powodu przegrzania. 
Niektóre przesadne matki owijają 
swe maleństwa w tyle kołderek i 
wełny, że w wózku panule tropikal
ny upał. Naturalnie nie wtedy lat
wiejszego od przeziębienia. 

Dziecko nigdy. nie p'owinno slę 
pocić. 

Podczas nocy dziecko winno być 
tak ubrane, jak za dnia, a tempe
ratura dziecinnego pokoju nie po
winna przekraczać 16 - 18 stopni. 
Powoli należy również dziecko prl,W 
zwyczajać do otwartego okna w 
nocy. Jeśli pokój dzjecinny jest 
mały, okno należy ótworzyc w są
siednim pokoju. Należy zwrócić u
wagę, by łÓŻeczko dziecka nie sta
ło w przeciągu. 

Małe dzieci nigdy nie powinny 
przebywać w atmosferze gorącej \ 
!'uche.i Dlatego na kaloryferze do
brze Jest zawiesić naczynie z wo
lIą. 

DZIECKO ODKRYWA SIĘ 
W NOCY. 

'Począwszy od 6 miesięcy dziec
ko zaczyna odkrywać się w nocy, 
:iwawiej poruszać za dnia i sprawy 
zaczynają się dla matki kompliko
wać. W tym okresie czuła matka 
znaczyna źle sypiać, z obawy, że 

dziecko, zrzuciwszy kołderkę, za
z;ębi się. 

Musimy jednak pamiętać o tym, 
że dziecko s~aje się coraz odpor
niejsze i że m1}żnl1 je zacząć harto · 
wać. 

D/liga pyją~ka z Ualleli, szero
ka i w dole &,.iągnięta gumką, naj
lepie.i rozpro.,~.y wszelkie matczyne 
obawy. Istnil'I~~ równieź pasy bar 
tlzo skuteczne, które przytrzymują 
kołr!erl{(~, J1h~ pozwalając jej się 

Rardzo pcźyteczny ,jest również 
worek do spania. M')żna go uszy!; 
z flaneli, lub płótna, przy czym 
górna częśt worka nie powinua by":: 
zeszyta i dość długa, aby można 
b llylo umieścić pod materacy·' 
: ' ::m 

ZABAWA SIĘ ZACZYNA. 
Ogródek, w którym dziecko za

czyna stawiać pierwsze kroki, po
winien być izolowany od podlogł. 
impregnowanym płótnem, na któ
rym należy umieścić materacyk. 
Najlep~zym ubraniem dla dziecka 

\V tym wieku jest ciągle Jeszcze 
trykot jak dla najmłodszych. Za· 
miast pończoszek, które zawsze o
padaJą, i majteczek, dobrze Jest 
włożyć dziecku dłllgle trykotowe 
getry. 

GODZIN A KĄPIELI. 
Kąpiel dziecka powipna się od· 

bywać w miejscu dobrze ogrzanym. 
Powinna ona trwać 3-5 minut, po 
czym nlaleiy dziecko 8zybko zawl
uąć w prześcieradełko. Dobrze Jest 
również od czasu do Czasu nacie
rać dziecko wodą ~olońską, lub 

kamforowym spirytusem, ale nie 
czynić tego zbyt często. 

KATAR. 
Pom'mo ostroiności i troskU

wości może się jednak zdarzyć, że 
dziecko nabawi śię katąru. NaJczę-· 
ścleJ całkowitą za to odpowiedzial
ność ponoszą dorośli. Pleczołowi· 
tość zbyt gorliw,a, źle zastosowa· 
na, która każe matce trzymać dzle~ 
ko w przegrzanym pokoju, lub brak 
pow~ciągliwości w okazywaniU 
dziecku swej czuło§d, kiedy same
mu ma się katar~ często Jest przy
czyną choroby dziecka. 
Również częstą przyczyną kata

ru Jest zbyt suche l pełne kurzu po
wietrze. Katar nie Jest chorobi! nie
bezpieczną, .ale zaniedbany, tuli 
zlekceważony, moie mieć bardzo 
Iłrzykre następstwa w poslaci bron· 

cbitu, anginy, lub nawet zapalenia 
średniego ucha. 

Krople antyseptyczne, które 
wpuszcza się dziecku do noska 
podczas kataru, powinny być bar
dzo słabe, bo Inaczej zamiast uspo
kojenia,wywołują tylko podraż
nienie. 

ODtYWIANIE. 
Naogół dzieei mają lepszy ape· 

tyt zimą, niż latem. Z jednej stro 
ny należy pamiętać o tym, że zimą 
potrzebna Jest większa ilość kJllto
rll, z drugIej strony nie należy ta
pominać o zbawiennym antyrachi
tycznym działaniu słońca. 

Dziecko musi otrzymywać swą 
dzienną rację witamin; sok z cy
tryny, pomarańcze, pomidory. 
Naogół niemowlę przy piersi o

trzymuje w mleku matki wszelkie 
potrzebne do Jego rozwoju Uośc' 

żeLaza, fosforu i białka. Dzieci, kar
mione butelką, dobrze jest od cza
su do czasu naświetlać promienia
mi ultrafioletowymi i trochę pói~ 
niej po ukońezonym roku życia, 
dawać im po kilka kropel oliwy :ł) 

wątroby sztokfisza. 
Przejście z jednego systemu oli

iywianla do drugiego często poclą' 
ga za sobą poważniejsze konsek~ 
wencje zimą z powodu braku 8łoń· 
ca, które dztała zbawczo na orga· 
nizm dziecka. 

A więc, młode matki, nie kło
poczcie się o zimę. Suche i mroźne 
powietrze Jest zdrowe i orzeźwia· 
jące. DIlJe ono dzięciom błyszc~ąl'e 
oczy, róźowe poUczld i ten zdrowy 
""Ygląd, który raduje mącierzyr\skk 
serca. 

Dr. BIZET. 

Rachujcie, drogie dzieci! 
Zadania wojenne w pokojowe; szkole 

W Niemezech ukazał się pod
ręcznik matematyczny do użyto 
ku średnich szkół, pod tytułem 
"Narodowo ~ polityczne zadania 
matematyczne". Zawiera on mię 
dzy innymi następujące zada" 
nia. (REDAKCJA). 

SAMOLOTY: Samolot myśliwskI, 
lecący z szybkością 280 km. na 
godzinę, otrzyma! podczas potyc7;
ki !,clltrzał, który zmniejszył jeg~ 
f:izyl:kość o 45 procent. a) z jaką 
szybkością wrlcił samolot na. lot
ni"k,,? b) 280 km. Jl& go(1z~ 8ta· 
nc. wi tylko 86 proc. maksymalnej 

Ezybkości samolotu, ile ona za.tym 
wyncsi? c) ile procent swej maksy
malnej szybkości posiada jesZCZi~ 
samolot po potyczce? 

KOLONIE: Przed wojną posiada
ły Niemcy 3.000.000 kw. km. ko. 
lonii. Francja 10.000.000, !'ł. Anglia 
34.000.000. Zadanie polega na tym, 
III y lłcz€ń przez narysowaniu od
powiednich kwadra.t6w lloJ'Ównał 
zamorskie pcsiadłości przedwojen
Ile. Natur~lnie dobry n.'trodowo-so
cjaliatyczny nauctyciel nie zapomi
lk't przy tej ok:l.zji uświadomić uer.
ni(~w, że "kolonie zostały nam zra-

Dowa.ne przez nieprzyja.eiela.". 
GROźBA NALOTU NA NIEM

CY: Do 16 marca 1935 roku, ltieUY 
Hitler ogłcsił wolność zbrojeń, eta
łe, na niemieckich granicach w każ
tlej chwili gotowy.ch do stutu: 
1700 angielskich, 3000 francuskich, 
1300 włoskich (!), 800 czechosłowa.c 
kich, 1200 polskich (!) i przeszło 
~O.O(trosyiskich samolotów. Njemoy 
zupełnie bezbronne zdane były na 
ich łaskę. 

Należy ułożyć tabelę porównaw· 
czą, bkrąc pod uwagę, że 10 samo
lotów = % mm. 

SiedlDioletni lDalarz 
Gerard Singer jest małym sied

mioletnim chłopcem. Podobnie, jak 
wielu małych francuzów, Jest deli
katnym, eleganclUm, rozsądnym 
dzieckiem. Jeździ na łyŻ'Waeh i na 
nartach i pasjami lubi zabawki. 
Marzy o tym,· aby prowadzić samo
chód lub aeroplan. 

A jednak mały Ger.ard wyróżnia 
~ię wśród swych rówieśników, po
siada bowiem talent nie!>ospolit~) 
dar niezwykły. 

Drobny ten malec jest malarzem 
f to malarzem wielkim. 

Kiedy miał dwa i pół roku zacho 
rowal na gorączkową chorobę i był 
zmuszouy pozostawać w łóżku 
przez wiele tygodni. Pewnego dnia 
dostał do zabawy kredki i papier 
t od tego dnia rysowanie stało się 
jego namiętnością To było takie 
zabawne rysować figurki, zwierząt 
ka i drzewa. Później mały Gerard 
zrozumiał, że można przerysowy
wać to, C3 się widzi dokoła. Rodzi
CE p07.walali mu rysować dowoli i 
nie narzucali żadnej nauki, ani sy
stemu. 

Na swoje pięcioletnie urodziny 
mały Gerard znalazł na stoliczku z 
upominkami komplet !arb olejnych. 
I od tegQ czasu rozpoczął malowa
uie płócien. 

Pejzaże o wzruszającej delikat~ 

ilOŚci, wielkie obsz.ary, zasłane bez
nadzieJną monotonią śniegu, gJębo
kie jeziora o tajemniczych wodach. 
~tatki, unoszone przez wicher na 
s"ienimlyeh felach, morze, zdtlmie
wa.iące życiem i ~łębią - , wszystko 
10 żV.ie w dziehch małego Sinl!'era. 

Obrazy jego są bezpośrednie i 
szczere. Z genialną łalwośda trans
])omJ,je na panier to, co widzi. l\ia . 
olw szyh!ll", i vszerhstronne. Nie 
110siada żadnych wiadomości naby· 

tych, tworzy spontanicznie i żywiC) 
łowo. 
Młody ten genialny malarz nigdy 

nie uczył się rysowa.ć. Jakby w 
natchnieniu reprodukuje to, co wi
dzi dokoła. 

I jeśli zapytać to dziecko, które
go dzieła są doskonałe pod wzglę· 
dem perspektywy i harmonii, w 

DI'~lDai nc;dzg 
W wioseczce Nuimangnon w po

l!1iżu Angouleme mieszkali 'llałżon
lmwie Cbatin. On liczył 34 lata, ont!. 
- 3-2. 1-fieli jedenaścioro dzieci. 

Chatin dzierz!twił folw.ilrczek i 
pra~ował pilnie w gospoda.rstwie. 
Lecz ka,żde no,yc przyjście na świat 
dziecka pogarszalc byt rodliny. 
()or~z trudniej było wyżywić ros
lUlcą gromadkę dziatwy. Żona, za
j<:ta pracą domową j wychowaniem 
(hied, uie mogła pom~tgać męzowi 
\" pracy na roli. Zdarzało się, że 
całymi miesiącami iywili się jcdy , 
nie zupą. Dzieci chodziły na wveł 

nago. Pomoc ~miny nie wystarcza. 
)a na znośniejsze życie. Gdy przy
i'zlo na świ::tt jedena.ste d!l.iecko, 
Chatin wpadł iV r02p3.CI':. 

- Nie mogę wyżywić takiej ro · 
aziny - oś iViaGczyl zonie. - O 
ile tlrodzi się jeszcze jedno dziecko. 
te 110pdnię samobć,i two. 

Loe phtal wieśniakowi Z10311· 
"ego figla. Przed kilku uniami żo· 
na jeg'" wydala na świa,t bliźnięta. 

. Chittin był ~a. .poz6r spokojny. Po
(>:tłował żonę i noworodk<)w i wy
~Zf'l1ł 7. dc,mu. Nie zjawił się przcz 
(,~'lły dziell. ZaniepokQjoM ż,1mt 
l'I .... ,ila "'ąsiaclkę, aby ~o odszuka-
1:1. Kohieta obesz12. qał~ zagrode t 
7fl:thzh~ w wozowni zwłoki Cbati
lIa, wiszące na wbitym haku. 

jaki sposób osiąga ową plastycz
ność i architektonikę, zapyta ze 
zdziwieniem: ~. 

- Co to jest perspektywa? 
Gerard Singer, młody siedmłolet 

ni malarz otworzył teraz wystawę 
swych obrazów w Paryzu. 

Z prostotą, pełną wdzłęktt i dzie
cięcym spokojem, czyni honory 
gospodarza i zupełnie obojętnie 
objaśnia zebranym: 

- Oto Mont Blanc i Zamarzłe 
Jezioro. A to jest szczyt Skały Bru 
uatnej, dokąd udaliśmy się z wy
cieczką. NarysClwałem ją z natury. 
Bardzo trudno jest rysować z natu
ry, bo kolo ty ciągle się zmieniają. 

Na przeciwległej ścianie znaJdu
je się cala seiia małych obrazków. 
Są to ilustracje do "Podróży nao
koło świata w 80 dni" Jttles Ver
ne'a, tak jak powstały one w fan
tazJi dziecka podczas czytania ksiąz 
ki. 

Nagle mały artysta zwraca sIę 
z błagalnym spojrzeniem do matki, 
otoczonej w tej chwili sędziwymi 
Jj,anami, rOąlrawiającymi żywo o 
fenomenie natury. 

- Pozwolisz mi, mamusiu, sk:o
czyć ze spadochronem, prawda? 
Młoda matka uśmiecha się. 
- Proszę pomyśleć, że musia

łam Gerardowi przyrzec anto pe
rlałowe, aby zC'!hciał przyjść na 
olw,arcie swej wystawy. 

I podczas, gdy poważni i znani 
malarze dyskutu.ią gorąco o lego 
przedstawia, mały artysta bawi 
się w kącie ze swym kuzynem. I 
sztuce . i wartościach; ~akie ona 
brzmiew,a w powazne3 galerii obra
zów wesoły rlzi(>cinny głosik. 

- Teraz ty skacz(>f'z. Ja mam 
już dwie klasy! 

M. H. Beę;er. 

SZTUKA WOJENNA: Kawale· 
rzysta. z meldunkiem musi dogqnić 
kompanię piechoty, ktu-a. Jll&8~eru· 
je z szybkością 6 kID.. na god;in() 
i wyruszyła. przed 40 mip.utaro.i. 
KłuBem przebywa on 250 m., galo
]!em 400 m. na minutę. W jakim 
czasie dogoni kompa.nię: a) w galo
pio? b) kłusem? . 

SCHRONY: Człowiek .... lPioć 
0.0 oddychania. 1 mtr. ITlbl=ny 
pcwietrza na godzinę. 1111 ladd 0fI0· 
zna. umie6eić w schronie o H ~, 
wysokości, t m. długości i b m. ne
rokości na przeciąg n godzin i' 

WYWIAD: Na. jakiej wysoltośeł 
musi stanąć wywiadowea na tere· 
nie, poda.nym na. załączonym szki
<'u, aby obją6 mrokiem o&ły spad 
pagórka. na. pcłudnio·zacb6d? Osy 
droga od wioski A do wioski n, 
kt,óra jest przezna.ezona do ka.n. 
&portu rannych, widoczna jest z po 
bli~kit'j górki? 
~ to tylko nieliczne charaktery

::;tyczne zadania>, których można zna 
kić w wspomnianym podręczniku 
c wiele więcej. St&nowi, one jednl!: 
z wielu metod, które stosują 
Niemcy dla oswojenia młodzie!y z 
wojną. Militarne zadania· mają dzie
d wykształcić i spopularyzować 
wojnę, ktlra, jeśli nagle wybuch
nie. trikogo nie powinna zaskouyć . 

Teraz, _w. czasaeh pokoju, ..- jetli 
ie~eze ltzfsrejsze czasy można. tak 
Lazwac, - w Trzeciej Rzeszy pny. 
zwyczll.ja się naród systema.tyez
n~e lIc. nie uniknionego wybuehu 
wojny. 

Dlaczego np. wspomniana lisiąt
ka nie zawiera am jednego zada.
nia, ilustrującego okropncści ",-oj
ny? 

Luazie powinni zrozumifć, źe nie 
jest to obojętne, na jakich zada· 
niach dzieci uczą się w szkołaeh 
matematyki. 

Motnaby np. kcnstIUować taki\ 
zadanie: 

W ojua wazecMwiatcwa trw:tła 4 
lata i 3 miesiące. Padło w niej rut 
frontach około 10.000.000 ludzi, z 
tE,go około 2.000.000 niemców. Ode 
ry wojenne lat:L kosztowaly Niem
cy 400 miliardów złotych marek. 
)Talety wyliczyć: a) ile cfiar hldz
kich 10sztował każdy dzień wojny'? 
h) ilu zginęło francuzów, ilu angli· 
kt:w i ilu amerykan? c) ilu żydów 
zgin~10 na niemieckic.h frontach:' 
a) il4> szkół, ile szpitali, domów ro 
Lotniczych, mostów i dr0g' można· 
ty 'lh.udować za pieniądze, któn 
Niemcy kosztowała wielka wojna ': 
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Lekkomyślny książ~ małżonek 
Holandii groz;I kryzJls konstytucJljny 

\V zamku królewskim w 
Soestdyk w pobliżu Hilversum 
panuje obecnie pewne porusze: 
nic. Przygotowuje się powoI : 
wszystko, co należy do 
ra(losnego wydal'zenia, zapowie · 

dzianego na pierwszą połowę 
stycznia. 

iuż obecnie wygotowane są ph~ 
nv wedle których południ:Jwe 
sk~'zydło pałacu przeksztakone 
ma być w białą "Nursery". Da-
1).1y dworu zajęte są w tej c?wili 
robieniem na drut.ich całej wy .. 

prawki dziecięcej, 
a księżna przyjmuje dwa razy 
dziennie swych lekarzy. . 

Holendrzy śledzą te przygoto 
wania z n;:tjwiększY!ll zaintereso 
waniem, uważając je za część 
swych własnych spraw rodz·.n
nych. Tymbardziej, iż mają n:t
d,;;eję, że wydarzenie to poło' y 
kres najbardziej ożywionecLu 
okresowi, jaki przeżył dLll1\ 
Orallski od pokoleń. 

Co się właściwie stało od owe 
go chłodnego poranka 7 styl I' 
II . od. 1937 r., w którym odbyły się 
:aśluł,my księcia Bernarda L:p 
pe - Bicstt'rfeld z następczY'lią 
tronu holenderskiego? Od czasu 
do czasu pojawiały się w pi
smach fotografie młodej pary. 
na których młoda księżna uka· 
zywała się w bardziej sprzyja
; ~lcym świetle, niż dotychcza3. 
(>ytelnicy przypominają sobie 
również 
l,obyt młodej pary w Paryżu i 

odwiedziny na Montmartre. 
Krążyły wówczas pogło'lki, ze 
holendrzy przyjęli młodą parę 
dość chłodno podczas ichpowro 
tu do ojczyzny. Ale dopiero te
raz, gdy wszystko zdaje się wró
cGo już na uporządkowane tory, 
dowiadujemy się więcej o wyda 
r~eniach, które 
omal nie doprowadziły w Holall 
dU do kryzysu konstytucyjnego. 
lblandia jest, jak wiadomo, kra 
jem nawskroś kalwińskim. Kró
lowa Wilhelmina sama jest su
rową purytanką, która stale dą 
żyła do wychowania swej córki 
z · r.ajwfększą prostotą. Wszelkie 
opowiadania o jej wolnym ży
ciu studenckim w Leyden są 
mniej lub więcej przesadzone. 
~Vręcz przeciwnie znajdowała 
sit' ona stale 
l)~d surowym nadzorem i mie-

szkała same tnie 
L guwC!rna'ntką w willi w Ka
twayck. Nigdy nie wolno jej by 
lo wybierać sukienek wedle swe 
go gustu, a tym bardziej nie by 
ło jej wolno odwiedzać w Sche
\Ycningen lokalu necnego. 
~(atka jej, najbogatsza kobieta 

Europy, 
trzymała ją systema fycznie zda 
ta od wszystkiego, co może roz
weselić życie młodego dziewczę 
cia. I 

Poślubienie księcia Bernarda 
Lippe, który jest - wesołym, 
przedsięhi orczyl~ ll"Jodzieńcem, 
przY.,wróciło jej wreszcie nieza
leżność! N areszcie może robić, 
cO jej się podoba.' T i też trudno 
się dziwić, że na początku korzy 
stała bez miary ze swej wolno
ś c : , Nie będziemy mówić o 
I'ml~'klllnej Jllodernizac.ii, jaką 
kuzała lll'Zeprowadzić w starym 

zamku 
Soestdyk, otl'2'ymanym w prezen 
cie śluhnym od rządn o Ostatecz· 
nie nikt nie może 01 niej żądać, 
aby używała sprz~tów \\Ti~hcl 
ma II Orańskiego. K~iężniczi;.a z 
roku 1~)37 ma prawo do cent:-al 
nego o~rzew?_nin, eleklrycznej 
kuchni. :;ali gimnastycznej, pla
CI1 tenisowego 1 ha~enu do pły · 
wanilJ. pod gołym n;cbem. A 
kąpiel słonecznił; iaką kazaJ~ 

urżądzić na ba~ol1je średnj~· 
wiecznej widy. 

jeśli ją nawet traktować, jnko wać nawet najprostszych daIl i 
luksus, jest w każdym razie do · jeszcze nigdy nie widziała ra
puszczalną, zdrowotną inowa- chunku rzeźnika! Ostatecznie na 
cją. stępczyni tronu nie musi być 

Ale ' co najbardziej dencrwo- pierwsz01~~ędną l~ucharką i je~t 
wało dostojników dworskich i niewątpliwie ' pożyteczniej, jeśli 
część ludności, to zmiany, jakie się zajmuje . zaga.dnieniami pru· 
zaobserwowano w samej księż- wa kQnstyt.ucyjnego. , Me jaĘ.ąż 
niczce. Od czase jej powrotu-do rc\yolucję obyczajów stanowil 
Holandii fnkt, gdy 
do .iej' osobistego otoezell~a na7 11~I)l'a, t~ga ::Juliantje" zamicui-
leżała stale sp~ejalh.tka kosm e- ła się n~g.e w modną 1allu:. 

tyczna. Ni.ewątpliwie . te . niespodZIane 
\Vyskubuje ona księżniczce zmiaIlY nalężało w · znacznym 
brwi, nakłada jej ze znajomością stop.nią przypisać 
rzeczy róż i karmin na. policzki wpływ_owi księcia Bernarda. 
i wargi i masuje ją codziennie. Bowtem przysiągł on sobie cal 
W ciągu 6 tygodni księżna Ju- kowicie zm.ienić istoię swej mał-

lian~a straciła 15 kilo. żonki oraz zmiękczyć męski cha 
Z drugiej strony ksi~żna intere· rakter swej teściowej. I w wy
suje się żywo sprawami mody, konaniu tego programu . wywo
zama}Via swe sukn.ie w najele- lał szereg incydentów, . które 
gantszych domach mody Pary- wprawiły na.ród .holenderski w 
ża, a swe kapelusze u najlep- największe ; oburleI1:ie. 
szyc~ modystek z Rue . RoyaL . Rozpoczę!o się to podczas po : 
Domy lwnfekcyjne w Had,ze 11- _ dr.Óży _ poślubnej. 
ważają już óbecnie za najlepszy Zaledwie ń1łoda pa·l'a przybyła 
środek reklamowy wystawianie do hotelu Pałria w ,Krynicy, 
w witrynach modeli "noszonych kiedy już nadeszła depesza Jej 
przez księżnę Julia:mę". Królewskiej M.oś ci , zawierająca 

Stare przysłowie holenderskie wezwanie do natychmiastowego 
głosi: od,wiedzenia jej w Igls. Stara 
"Chude królowe panują nad nie- kr910wa chciała os01iście ,.czu · 

szczęśliwymi krajami". wać" nad szczęściem swych dzie 
Dzielni mieszczanie i chłopi kra ci. Zaproś·zeliic to było rozka· 
ju obserwowali wobec tego z zem. · Odrzucenie go oznaczał,) 
wzrastającą nieufnością zmiany, n~cposłuszeństwo . Pomimo to 
jakie d·okonywaly się w ich przy książę. Benno nie był łąskaw na. 
szlej władczyni. Mogło jeszcze wet' odpowiedzieć. 
ujść, że nie potrafiła przygo.tr) · Aby uporządkować tę sprawę; 

. . . 

żona jego musiała zadepeszo· 
wać, że zachorowała. Ale ks!ęż 
na szybko pożałowała swej od· 
y;agi i zaproponowała mężo N; 
przyspieszenie wyjazdu. Ksią~~ 
zgodził się, wybrał jednak drogę 
okrężną na W:edel1. Kiedy ·wresz 
de pqybyli do Ig~s, królowa by
ła oburzona. Żaden członek dwo 
ru nie odważył się nigdy na 
przeciwstawienie się jej woli . 
Czyż temu młodemu zięchwi 
miało być przeznaczone złama
nie tej tradycji? Ale .odnosiła 
już zwycięstwa nad ni,e takimi' 
,W ciągu trzydziestu lat prowa · 
dziła zaciętą walkę przeciwlw 
księr.iu malżonkowi Henl'yko wi , 
swemu mężowi. \V ciągu .kiIku 
lat niepokoiły ją jego polowac!ia 
na niedźwiedzie, hulanki i niezl: 
czone długi. Ale wreszcie 
udało jej się złama§ wolę łćgQ 

leklwmyślnego męża. 
I m\~si jej się t<? udać po raz dr .: 
gi. 

Tymczasem ksi::tżę Bernard 
rozgłaszał swoje oburzenie ze 
wszystkich dachów hotelowFh. 
Po upływie trzech dni pojeclwł 
ze swą małżonką do l\-littenzell. 
Ale tam 
:r.acho"ywał się tak lekkomyś!
nil', że tym razem z kolei gnjew 

ogal'nął księżnę Juliannę· 
\V ciągll całego tygodnia nie o
puszczała swych apartamentów. 
PogloskL o . tych incydenta<lh do 
szły do Holandii, gdzie rozeszły 
si~ z błyskawiczną szybkością· 

1. Zamach dynamitowy w Dublinie urządzili w rocznicę zawieszenia broni w ·dnia 11 listopada niepodleglościow ' 

cy irlandzcy, Pl"zy czym . ~a · szczęście obeszio · się bez ofiar w ludziach, a sila wybuchu zniszczyła jedynie lokal 
oddziału poczty wraz z wielj.im herbem . królewskim. - ~. Mussolini kładzie kamień węgielny pod nowy dom 
zarządu włoskiego instytutu kinematograficżnego na .terytorium miasta filmowego pod Rzymem. - 3. Barry 
Twyford n~wy lord-major Lóndynu. 4. S~ary czołg, ktÓl:y na pamiątkę wojny światowej był wystawiony na widok 
publiczny pod Londynem, jest cibęcnie rozbierany, a ' maieriał ·(}bró·cony będzie na eele do~brojcnia. 

Ostatnim . etapem lej niespu 
dzi~ni6 przepełnionej incydenta
mi podróży poślubnej był Paryż. 
A i tu wydarzyły się nowe incy
denty. Pewnego niedzielnego pc, 
południa młoda para książęca 
wzięła zupełnie niewinnie udział 
w Cocktail-Party . u przyjaciól 
amerykańskich. Następnego 
dnia pisma holenderskie opubli
kowały pełne oburzenia artyku
ły, w których surowo potępialv 
to bezbożne zachowanie. "Rot
terdam COUl'ant" pisał dosłow· 
nie: 

"Nie możemy ukrywać naSle
go 
smutku z powodu tego sprofa-

nowania niedzieli. 
Czujemy siQ zmuszeni przypom
nieć ' książętom i królom święte 
prawa boskie. Jeśli para ksią
żęca będzie w dalszym ciągu W 
niedzielę podróżować i odwie
dzać lokale r.ozrywkowe, to na
pewno ·utraci . życzliwość wielu 
uczci:"vych z,~-olenników domu 
Orailskiego. Poza tym zła.mie 
tradycję , h?lenderskiej -rodziny 
królewskiej, która .pod .tym 
względem dawała zawsze swym 
póddariym najlep.szy przykład". 

KrólQwa odbyła wobec tego 
konfer.encjQ _ z prezydentem ra
dy dr .. Hendrojkiem Colijn i mi 
nistrem . finansów dr. J. A. J. 
Trippem, aby . ustalić • 
śl'odki, .. iakich ; należałoby 8U~ 
chwycić w ·stosunku do ksł~ela 
Bernarda .i księżny Julianny. · 

Delegacje niezadowolonych. o~y 
wateliproponowały zabrom~1l1e 
księciu wszelkich . publicznych 
wystąpień. W odpowiedzi Ben
nopoinformowal armię reporte 
rów· i fotografów, jalcnależy, i 
"zaskoczyli oni" par~ kl'6Jewską 
o godzinie w. pół do trzeciej nad 
ranem w pewnym' lokalu noe~ 

nym na Montmartre. 
Gdyby .bun towniczy , książę prz~ 
najmniej 'po . powrocie . do Hagt 
wziął s~ę' poważnie do. roboły. 
Ale cóż uczynił? Pewnego dnia, 

, <1dy właśnie zebrali. się członko · 
• '" d ' wie gabinetu, . aby. obra o~ec 
nad ' sprawami pań!?twowym.l, a 
szcze<1ólnie nad - tirzyszlością 
księcia, 'Belmo poczęs,tował każ
dego z nich cygarem. Cygara za 
palono, ale ledwie wszyscy zaj~· ,. 
li miejsca, kiedy nagle . 

wsżyskie cygan wybąchły 
-wśród ogłuszającego huku 

. i ognia. 
To-było ·ukor·ollowaniem wszyst 
kiego! Ministrowie holenderscy 
nie' mają zmysłu (lo hU1UOru. By 
~hvnajwyżs"zym stopniu dotknię 
ci i 'złożyli królowej raport o ca
lym w'ydaricńih. Ta wezwala 
do siebie sweg-o - zięcia i po tej 
rozmo\vie · 
po)Vierz~n:O .g~ 'opiece "aniołl' 

- stróża", -

'tak ' zwanego "oficjalnego przy
jaciela" . . Wybrano do tej drażli
wej misji sta.rego generała o su
rowo kalwinskich żasadach. Po· 
·za tym' dala ustawodawcze n · 
·chwalily 
zredukować l'oczne «Jo<-hody je· 

go wysokości z 200.000 do 
1~5.000 guldenów. 

Od teg·o· cz'asu książę Bcnno nk 
daje już więcej powodów do plo , 
tek. Ale zapowiedź . radosnego 

. wydarzenia na początek przy· 
szłego roku niewątpliwie przy· 
czyni- się do tego, aby przywró
cić . mu życzliwość i miłość pod 
danych. Szczególnie, 
jeśli żOJla.jego da domowi panu· 

. .. .iącemu dziecica. 
Wówczas niewątpHwie lud ho
lellderski z całą rad0ścią wyba 
czy i zapomni młodej parze jej 
dawniejsze wykroczenia. 
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JAKBY·' SIE UKSZTAlTOWAlO MOJE lYCIE. GDYBY •.. 
Skutki przeoczenia pomyślnej chwvili 

Pewien znany angielski pi
~arz t wierdził, ~e ka~dem\l 
człowiekowi przynaJmnie.i raz 
w życiu uśmiechnął się los. Kto 
notrafił z tej chwili skorzystać, 
przed tym stanęła otworem sło 
ueCZlla droga życia. Kto .lej nie 
dostrzegł, musi czekać cierpli
wie na powtórne spotkanie ze 
~ZczęSClem . Niewielu ludzi u
świadamia sobie póżni~j, że 
przekroczyli obojętnie zwrotny 
punkt swego życia , wielu nato-
miast ponosi !!Imutne skutki 
własnej ·ślepoty. 

W oficynie domu w 6 okręgu 
IHje~zka hafciarka Lina S .. Jesł 
w średnim wieku. Twarz jej no 
si ślady wielkiej pięikności. Od 
świtu do zmierzchu pochyla si~ 
lJad haftem, ' . robiąe ścieg 7.a 
ściegiem, jak maszyil1a, nic pod 
nosząc wzroku od roboty, nie 
myśląc. Nie chce wcale my
śleć, chce być maszyną. Pod
czas krótkich jedynie chwil wy 
tchp,ienia, gdy musi wyprosto
wać zbolały grzbiet, na tw_al'7:y 
jej zjawia się grymas bólu. My
śli jej krążą bowiem pomimo 
jej woli , dokoła jednego dnia. 
jednej godziny, w której poka 
zała drzwi szczęściu. 

Stało się ' to przed 35 laty. !Li. 
na bym młodą i piękną dziew
rzyną. On' był studentem, mlo
d~ieńcem zd-olnym i powainie 
myślącym. .Zdawał świetnie e
gzaminy i mial wkrótce otrzy
mać doktorat. Linę otaczał rój 
wieJbiCieIi. Gdy student wyznał 
jej swoją miłość, odpowiedzia .• 
la nawp6ł drwiącym uśmie
chem. · Młodzieniec spuścił gło~ 
wę zawstydzony. Nie zauważył 
w przYffllębieniu, że mucha u 
siadła · mu na nosie. Na ten wt· 
dok dziewczyna wybuchnęła 
::;miechem. Obrażony kOl11kurent 
wyjąkał p'rzeproszenie i opuścił 
szybko pok.ój. 

lUna poczuła m<lŚĆ dla odpa
lonego konkurenta. Gdy nazwi· 
sko jego zaczęło wkt;ótce sta 
wać się "łołnym, ezekała, e'ty 
nie zjawi się powt6mie. Odnu
ca la pro·pozycje, ezynione przez 
innyeh wielbicieli, myśląc o 0-

depchilliętym. Interesowała sit:' 
nim i cieszyła Jego pO'Wodze
niem Nie wr6cił jednak;- (J-dy 
flowiP.dmała się w k-ońcu, że o
żenił się, zrozumiała, że nit> ma 
się 'już 'czego spodziewać. 

O zmierzchu !Lina składała 
:.:otową robotę i obliczała dzien
ny zarobek. Dwa złote za calo
d~iennąwytężoną pracę. A mll
(,(ł13 być ~p.ną człowieka, które · 
go imię stało się głoŚ'ne nawet 
poza granicami Austrii, a mają-
1:p.k urósł do milionów. 

William King był w Now.VD1 
Orleanie dyrektorem fabryki i 
nobieral dość znaczne wynagro 
dlenie_ Wieczorami przy szklau 
ce wina ogarniał go często 
Sll1utny nastrój. Opowiadał wtl: 
cly każdemu, kto r,hciał słuchać. 
)·ozd.ział 'z dziejów swego życia. 
l, tóry zaczynał zwykle słowami: 

- .Tal\by się ukształtowało 
moje życie, gdyby... King od 
wczesnego ' dzieciństwa musiał 
zarabiać na siebie. Sprzedawał 
galety. \Vicczorami schodził si~ 
z kole.gą zdolnym chłopcem, kLó 
r~· był jak Oon gazeciarzem. Gdy 
\V wspólnej komórce 1..iadali 
orzy świetle naftowej lampki 
:~.ItT('h ze ~rolJ1iną , stannw:ąr.v 
ich kolacjQ, kolega kI (>4lił na 
papierze modele swoich wyna
lazków, (1 King potrafił dora 
uzić mu często jakieś ulep~z,~· 
nie. Pewnego ·razu knlega tHI\ 
siQ zachwycił pomy"łem T(il1{';~. 
że wykrzyknął: 

- Zuch 7. cielJie, \Yi1linll1i~1 
Taki,~h ludzi hede kirdyś Of) 

I rzelJował. Trzymaj się mn i(' 
Zostaniesz n lunie na"zeJ.nym 
i yrek torem. 

l\:in:.t zflczq·ł si~ ~lllia~ , al" 
'amtcn rzekł; 

- Mówię to zupelnie Dow~i
nie. Przekonasz si~. 

William nie trzymał się jed· 
nak kolegi. Rozeszli się na cal" 
życie z powodu kawałka kif'ł 
basy. Kolega kupił wa obu ka
wałek kiełbasy na kolację. tJ 
c:zuł się jednak głęboko dotklllp, 
Iy, gdy William w tajemnicy 
przed nim sprawdził w sklepie. 
czy istotnie tyle zapłacił za kieI 
basę, ile podał. Porzucił wspó1 
ną komórkę i 'William .(lie spo· 
tykał go więcej . 

Gdy przeczytał późnie.ł w 
dziennikach wieLkie a-rtykuły o 
Tomaszu Alvie Edisonie, byłym 
towarzyszu z wspólnej komór
ki , rzekł do siebie: 

.- Jakby się uksz!ałtowałr) 
l110Je . życie, gdyby ... 

Czasami ·radzil mu kto§ ze 
słuchaczy, aby się p·rzypomui1ll 
Edisonowi. King potrząsal smut. 
nie głową i mówił, że .. tanie 
przed wielkim wYJ1alazcą. ~dv 
dorobi si~ sam pierwszego mi 
liona. Przez całe życic wierzył 
w ten przyszły milion i VI toi 
wierze umarł' na sześć lat pr7.",1 
Edisonem. 

Inaczej kształtowało się ży · 
cie ludzi, którzy umieli skor7Y' 
stać z pomocy przypadku. 

PP.dro Guiza, dyrektor naiwi~ 
kS7C,g0 poludniowo - amerykań
skiego koncernu kawowego ob
chod,ził niedawno dwudziesto· 

pi~eiolecie swej pracy, stano
wiące pierwszy rozdział za""ot 
nej kariery. 

Guiza zajmował podr7r:one 
stan.owisko w niewielkim przed
!'Iiębiorstwie, nandlującym l,a
wą. Był bardzo młody i zdobył 
dopiero począlkowc wiad(~mo 
ści z zaluesu handlu. Dzięki by 
"trości umysłu pojął pomimo 
braku handlowego doświadcze
nia, że szczupłe jeszcze zasoby 
kawy i rosnące z. roku na rok 
ceny tego produktu mogą stać 
.. ię źródłem bogactw dla samO" 
dzieLnego kup,ca, Nawiązał sto
sunki z producentam.i, lecz po
trzebował niewielkief,'o kapita
łu, aby zakupić pierwszą partię 
kawy na własną rękę. Niespo
dziewanie otrzymał drobny spa 
dek po krewnYlll, którego WCQ

le nie znał, lecz pieniędzy tych 
było za mało na kupno towaru. 
Szczęśliwy ·traf przyszedł mu l 

pomo·cą · 

Kolega z v,ię,kszej spółki, 'kLó 
ry udał się w Andy. jako ko~ 
pacz złota , powrócił z znacz
nym ma.iątkiem w chwili , gdy 
Guiza czynił rozpac7.liwe wysił
ki, aby zdobyć potrzebną go· 
tówkę. Przyjaciel gotów był za· 
liczyć mu większa 'iiumę, 11~t'z 
11lłod~- kupiec wziął tyle tylk.o, 
ile wymagało jego przedsięwzię 
cje. Stało się ono początkiem 
długiego szeregu szcześliwych 

posunięć, dzięki którym Pedro 
Guiza zo'stat królem kawowym, 
clyiktują,cym swą wolę na""-et mi 
liard('rom z vVaIL"t·reet. 

W P.ołuC41iowej Ameryce nic
?'wykłe kariery nie należą do 
rzudkości. Wielki hodowca bv
dła Jose Alvarez rozpoczął Ją 
jako służący na wielkiej fer
mie. Przypadek chciał, że pod
czas przyjęcia u właściciela feT
my kazano mu pomagać prz:y 
obsłudze gości. Suty napiwek 
nusUilląJł mu myśl powiększenia 
otrzymanych piCilliędzy pracą i 
oszczędnością , aby nabyć za 
nie niewielkie stado l zostać 
hodowcą. 'Od tej chwili upłY'llG
ty dwa lata, do celu było jed
nak daleko. Ktoś zaproponował 
lUU nabycie losu na loterię. 
Jose zgodził si~ z ciężkim ser · 
cem, bo żal mu było pieniędzy, 
ale postanowił spróbOować Sl,CZE: 

ścia. Nie ominęło go. Na jego 
los padła najmniejlsza wygrana. 
Wynosiła właś,l1ie tyle, ile mu 
jeszcze brakło na zakUip bydła. 
Założył małą ferm~, która roz
wi jała się z każdym rokiem. 
Po 20 latach Jose z pastuchn bv 
dła sŁał się królem "wołowym" . 
Jego fabryka konserw zaopn1lr'u 
k rynki całego świata. Szczęśli 
"'yy bilet loteryj'ny, który zapo· 
czątkował jef.i·o ogro,lUllly mają
tp.l,. Alvarez przechowuje pnd 
Ij,;:r.kłem w swoim :;rqbinprlp.. 

Człowiek, który założył w 
Brazylii pierwszą przędzalni e 
baweruy, trudnił się w dzieció 
.. twie ż~braniną na ulicach Hin 
de ·Janeiro. Dopiero w osie:R.I·n~1 
stym roku życia został c2yści 
~ielem obuwia. Oszcz~dzał 11'1 

najkonieczniejszych wydat
kach, bywał często głodny, byle 
zebrać pieniądze na założenie 
sklepiku z towarami łokciowy , 
mi. Zdawało si ~ , że marzenia 
jego nie spehlią się nigdy. Zu
('hurował bowiem i wydał na I,~ 
karsŁwa większą część os~c~~· 
dności. I jemu uśmiechnął się 
los w postaci leżącej na bl'llku 
złotej obrączki. Fernllndo Ma
jo zaniósł ją do urzędu policyj
nego. Gdy nikt się nie zgłos1ł w 
przepisanym czasie po f,~ub(!. 
wyr1ano obrączkę z;nalazcy. Pic · 
niądze, otrzymane za nią Wrfl7. 
z resztkami· Ooszczędności wv· 
starezyły na zal'ożenie kramiku, 
który po upływie piętnastu la.t 
rozrósł się do rozmiarów wiei I 
kiego domu towarowego. 

Majo postanowił fabrykowa~ ~ 
sam tkaniny, sprzedawane w je 
go magazynac11. Założył przę
dzalnię i tkalinię . Grosze, który
mi obdarzył go los w posta~~ i 
obrączki, uczyniły Fernanda je·' 
dnym z lIlajwiększych przemy
słowców Bi'azylii. 

iE. hłedmaml. 

lo I W g n ił I ił Z .: g 
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Ciężkie stosunki w domu ro
dzicielskim w Ivoy Je Pre nic 
pozwalają rodzicom MIKOŁA
JA LEBLANCA dać synowi lep 
sze wychowanie. Jednak Uf~Zy
niIi wszystko, aby mu studia u
możliwić. I rzeczywiśeie od ro
ku 1759 
poświęcił on się w Paryżu me
a,ezft)'lll. ehlrur"łeznynt ł ehe · 

młeznym studiom. 
Mimo wielkiej" wiedzy tył na
dal w skroqmych stosunkach, a 
nawet w biedzie. W tej sytua
cji nie małą winę ponosi je~o 

. duch-owe rozproszenie. Pochło
nięty studiami i doświadczenia

. mi zdecydował się dopiero w 
34 roku życia na m:~łżeń ... two. 

_ Aczkolwiek nlógl wykOonywać 
pewną praktykę w charakterze 
lekarza i st-osunki jego życiowe 
stały się bardz,iej uregulowane, 
to jednak o karierze nie moglo 
być mowy. Przypadek dal mu 
stanowi5ko lekarll& domowego 
na dwOrze księcia OrIeallskiego, 
późniejszego obywa.tela Egalit~ . 
Powikłania w-ojenne z Hisz

panią 

unien\ożliwiły w tyJ\l czasie im-
port natt.l·alnej SOdy, 

wydohywanej z sitowia morskie 
;<0. Iiiszpania była wtedy głów
ną dostarczycielką tej sody. Za 
polrzebowanie na w~glMl :sodu 
1'0 lo. Mydlarnie, hł.\ty szklane 
i farbiarnie nie mogły SIę hez 
niej obejść. Rosnące trudności 
przywozowe wywindow<lly ec
nę sody do 

110 franków za kilo. 
Aby pokO~lać te trudności 

akademia ufundowała nagl'od~ 
za wyprodukowanie sztuczne.i 
sodv. 2,500 luidorów miał ol-rzy 
mać len, kto z krajowych surow 
ców wytworzy produkt, odpo
wiadaj~lcy pod każdym wzg](:
dem sodzie z sitowia. 

Próby kultywowania sitowia 
na Su.szy skońr.z.vłv si~ niepowo 
dzeiliclI1. Aczkolwiek rośliny 
morskie rosły na lądzil! , ale pro 
dukowały niestety 
7.amiaSł SOdy Wę~hlll potasu, 

('zyli potaż. 
(Sposób oLrzymywania sztucz-

ną. drogą siarczanu sodu udał 
się już w 1645 roku UCZQne:'lU 
GIauberow: : stą.d nazwa 1'io.1i 
ol.auberskicj). W~ród p'ób, " a ' . 
inicjowanych przez chemików., 
ek.sperymenty MALHERBESA 
były najbliższe prawdy. _ Ideę . 
J\fnlherbesa udoskonalił DE LA · 
JHATHERIE. Przy poparciu . 
DIZE, asystenta profc1'iora d-AR 
CET A., udało się przede wszyst
Jc:ill1. acz 7. wiel,kim trudem • .o
trzymywać sod<; z lioli kuchen
l.ej. 

Dzię-ki l1ajprecyzyjnie.i,szemu 
biego ... vi myśli I ,ehlanc opano~ 
wał t~ dziedzint:. 

Po tym sukcesie nie było UlU 

.luz trudno zainteresowa" k1'iię
cia swoimi planami i pozyskać 
go, jako wspólnika z kapjtałem, 
do przemysłowego wykorzysta
nia tej metody fabrykacji .sody 
Poza tym w związku z produk
cją sody Dize odkrył w oroC'e
sie chemicznym 
możliwość łatwego oil'~ymywa 

uia bieli ołowiowej. 
Obok wyraźnych 'widoków na 
zyski zachęcił jcszcz~ ksi~cia 
do wzięcia udziału w tt'j impre 
zie fakt, że będzie mó~ł o sobie 
powiediieć, iż 
1J(~zynił ojczyznę samowystar-

czalną, 
ie~li cłlOdzi o bardzo ważne pro 
dukty chemiczne_ A poza tym 
cena sody 

1500 fl'ankÓW za 100 kilo 
kryła nawet dla k~ięr.ia zyski 
nie 'do pogardzenia. 

Przede wszystkim 
.. oda Leblau(.\!) posiadała nad 

natul'alną t~ przewag~. że 
nigdy nic zawodziła. 

Książt}cy kapitalista zawarł z 
!)t'oduccntelll 
10 stycznia 1790 roku umOwę 

prz(>'d notariuszem Jamesem 
LutherIandem w Londynie, waż 
ną na dwadzieścia lat. Umowę 
podpisał książę , Leblanc i Dize. 
Przecl s illbiorsŁwo oLrzymało du 
utną nazw~ ,,/La Fraciade". 
Dnia 25 września udzielono Le
blancowi na jeko wynalazek pa 
leniu 

na lat 15. 

W majątku księcia w Maison 14' 
Seine w pobliżu St. Denis po
wstała fabryka sody. 
Produkc.ła dzienna wY-Dosić Dło 

gla około 300 kliO; 
n'ie licząc pew,nych ilości bieli 
ołowiowej i soli amoniakal
nych. 

\Vyda wało się , że nędza zosta 
ła raz na zawsze wypleniona f 

życia lLeblanca. 
Ale w trzy lata po utworzeniu 
fabryki wybuchła rewoluejo. 
Kwitnące przedsiębiorstwo zo
stało s·konfiskowane. Ob(',cny o
bywatel Filip Egalite zostaje w 
kwietniu zaaresztowany i 

w roku 1794 oddany w ręee 
kata. 

Konfiskata dóbr straconego 
księcia odbywa sit< jednocześ
nie ze zniszczeniem przedsię
biorstwa lLeblanca i Dize. Dnia 
12 'pluvio-se II roku ery rewolu
cY.łnej rząd spisuje inwentarz 
fabryki. W międzyczasie ni
szczeją mas,zyny i budynki. 

Specjalne rozporządzenie do
maga się bezwzg)ędnego Oopubli 
kowania: procedury przy pro
dukcji sody. W 20 dni po ogło
szeniu tego rozporządzenia re
cepta ma się znajdować w rę
kach specjalnie U'stanowionej 
komisJi. 
L~blane dolJrowolnie oddaje 
swoje prawa patentowe nowc-

mu rządowi, aby nie 'ryzyko-
wać żydem. 

ZaczynaJą wyrastać, jak grzy
by po deszczu, przedsięhiorstwa 
do produkcji sody według sy
stemu Leblanca. Z tą chwilą, 
s,'dy duchowa własność Leblan
ca przypadła pal'i.stwu i jest dla 
każdego dostępna, 

jego egzystencja jest ZMljnO

wana. 
Ni~dy w życiu fetowa'1ly w 

swoim czasie wynalazca, 
nie otrzymał ani grosza 

1. dobrze zasłużonych zysków. 
Po siedmiu latach, które zużył 
na zabiegi w sw-ojej sprawie, 
zostają mu wreszcie przyznane 
:.o:upełnie w międzyezasie zde

wastowane budynkI. 
OdszkodQwa,nie ma.teriaLne. p 

Jtostaje na. papier:r.e. Z ~ 
czonego wynagrodzema 1larod6 
wego otrzymuje a eoato 800 
fra~ów z.am.iast Zł łJaiw" 
Wl'ih~i8 ti>mrzyit\'t"o· ' tł~ęea .. 
nia wynalazc6w przyz!1aje mu' 
pożyczkę w wysokołei 2 tyslę-. 
ey franków, Ił' minister Cluq)~ 
tal wielkodusznie dodaje jat
mutnę 'W WYSOkMCi 800 fne
k6w. Dla zreperowania i 1JM1-
chomienia fabryki brak ~u 
środk6w. Z trudnością pożyc~a 
je sobie na wysOtkie prooenty. 
Ale oto 
brak mu kanitału obrotowego. 

Wniosek jego 
o odszkodowanie, które oeenia 

IlU milion franków, 
?Ostaje początkowo zrerlukowa
ny przez sąd do sumy 52 tysi~
'~v fmnków. W wyroilm p.rawo
mocnym zostaje iKonstatoVl'ane 
i umotywowane, że 

"przez odszkodowanie. które lt 
swoim czasie nastąpiło dobro
wolnie, za bezwartościową 
1treszłą fabrykfl, wszelkie pre-

tensje uznać należy za za
łatwione" 

Jerln.-oznaczność tego wyroktJ 
niweczy nadzieje /Leblan-ca, ·te 
jeszcze uda mu się wypłynąć. 
W dniu dostarczenia mu tego 
wyro-ku, 
l) listopada 1805 roku ~ałaIll3' 
la się ostatecznie chęć do walki 
nieszezęśUwego wynalazcy. 
Zrozpaczony pow.raca do liwe 

go zaniedbanego mieszkania w 
MaisOon la Setne. ZnaJ.duje i.9.m 
swoją rodzinę w nędzy, a zO'r. ~ 
ciężk-o chorą. Jako loekar: n'!? 
m-o'ze jej już pOomóc, tak jak .:a 
ko chemik lIlie może już rt 1l1l6r 
sobie. Na zgliszczach swej egz" 
stencji obchodzi 54 lllt'ou7.iny 
niestety ostatnie. Dnia 

13 listopada 1806 roku llei"kl' 
od ziemskiej nłesprawiedli. 

wo§eł. 

odbierając sobie wystrzałem" 
rewolweru tycie w przytułku 
dla najbiedniejszyeh w st. De
nia. 

M_bum. ;& Saehs, 



Figlew··;t,yciu literackim Paryża 
laurfaf ara '. ,.:iu.:iubabke z prasą. :- Biedng admiral. - (roislt:f znal ko

'bie'U. - -IJ 6 -on.:our"ó,, ' ili~ ZDOSZ" rfklalilg. - (zek dla Bfrnl:f~ina 
PARYŻ, w listopadzie. 

ROGER MARTIN DU GARD, 
mieszkający stale w Nicei, dowie· 
dział się o przyznaniu mu nagrody 
Kobla przez telefon ze Sztokholmu. 
Laureat postanowił n;e tracić ani 
milluty. Spa1,<ował do walizki na,j. 
Jdezbędniejsze przedmioty i zeszedł 
ze schodów, oświadczając kon
sj~rżce: 

- ' Dzisiaj n'ajprawdopodoblliej 
będzie o mnie pytać szereg po<lnie
conyclt ludzi... Proszę im powie· 
dzieć, że wyjechałem w nit~wiado· 
mym kierunku i nie wrócę do dn· 
mn wcześniej, jak za dwa tygod
nie. 

Po upływie godziny w redak
cja'ch dzien~il{ów paryskich loaczę
Ja.: się panlk~: ' La~reat Nobla u' 
ciekI: Niema ani , fotografii, ani 
wywiadu! Zupełnie niesłychany 
wyoadek w dziejach Iiterackieg() 
życia! 
• Radio ofiarowało 10 tysięcy frall 

J~ów za -' pięciominutowy ' wywiad 
przed mikrofonem. ' Dzienniki i pc
l'iodyki ~!>towe były zap1acić tysią
'c~ ' za nie wydane" jeszcze fraj,!men
ty powieści. Ale wszystkie alarmy 
tel!>foniczne. del)e')ze i li<:ty pozosta 
Wat\! bez od!lowiedzi. Szczególnie 
~-~'lleli dziennikarze szwe,izcy, dla 
których otrzymanie wywiadu z łlill
re~tell1 Noblu- jest kwestia bOllom 
zawodowego , Jeden z nich przyznał 
się w rozmowie llrywatnej, że z 
j'olecenia redakc.ii musiał w cmgu 
jednej nocy "przeczytać"... dzie ' 
sięć tomów powieści ~,TbibauIts" ł 
tlaois,ać rano artykuł sprawozdaw
CZY. 

':'Podczas ,/ldvsoec1ali1ł- 'liorespon" 
l1enci poszukiwali laureata w oko , 
Iicaeh Nicei" R!lger Martin du 
Glird' _wfQd~ 1{\~che.!1nyJl1i schodaml 
~omtr..,})tzYńtóSr: z'iifilaSftł' \6ldpó" 
wiednie zapasy sucharów, węlUin 'J 
iaj. Przez trzy dni czlowie!<, który 
~trzymał nagrodę w \yysokości 200 

tysięcy złotych, żywi! się _ wyłąc;/; · 
uie jajecznicą z kiełbasił, nie otwie
r~ł drzwi nikomu i nie podchodził 
do telefonu. 
, Roger Martin du Gard jest szó, 

stym z Iwlei francuzem, odznaezo· 
11~'m nagrodą Nobla z dziedziny Ii· 
teratury. Dotychczasowymi laurea
tami byli: SULL Y PRUDHOM.ME 
(1901), MISTRAL (1904), ROMAIN 
ROLlAND (1916), ANATOL 
FRANCE (1921) BERGSON 
(t9~). ' _ 
Nagrodę Nobla z literatlIry przy , 

znano dotychczas 36 razy. Frall
cuzi znajdują się na pierwszym 
miejscu., Za nimi idą anglicy, kt6 , 
rzy ?trzymali tę nagrodę 4 raZY, 

, * 
Jeden' z bardzo znanych pisarz~ 

fJ'ancu ,~kich - ' cieszący się sławą. 
wprost świ.atową - otrzymał Gbsta 
IlInek: napisać scenariusz z :łYci!! 
rosY,jskiego. 

USlanowiono rówlllez cenę, a 
mianowicie ~O tys. franków. .,MI .. · 
trzo,,,i" dano do zrozl!ll1ieni!l, ' aby 
się specjalnie nie wysilał: i tak sc~ , 
narillsz zostanie p~ze'robiony: nie do 
Jloznani,a. Chlą kombinacię wymy' 
ślono jedynie po to, aby zdobyć 
nazwisko znaJwmitego powie~cłopl 
sarza dla rekl,amy. 

"Mistrz" zrozumiał i rzeczywiś
cie nie wy~' i1ał się. Cal~' scenariusz 
zawierał wszystl<iego cztery stro
niczki. 

Był to utwór zdumiewający 
AI,cja ma miejsce w Peters1Jurgu 
podczas " wojny. ' Kupiec T9'stosu
mow wydaJe _bal. Za żoną kupca 
k,roc~ą , jeJ "paziowie" w osoT;lacb , 
uwóeh ' mały~b , mąrzynków. I ,caia 
rabuła 'w takim mniej więcej sen-
sie. :' ' _ _ ' ' 
i Pisa.rz.:.bu! ,bafdzo ,zadowolony te 

swoich murzyniątek. Gdy ,mu zwr,ó. , 
cono uwagę, '- że pe,tersbu~skie kup
cowe- nie posiacklly ' paziów, a 'w 

,10datliU czaruoskórych, autor się 
zdziwił: 

- To szkoda_ .. Wydawało mi si~, 
że będ~ie to bardzo efektowne! 

~isafz te II !'pecjalizowal się w 
powieściach, których akcja odby
wała się, zawsze w dalekich, egzo
ty~znych krajach, w Afryce, Indo
chinach, na dalekim zachodzie. 
Sam ' pisarz podróżował bardzo ma
lo. Ktoś zapytał go pewnego razu: 

- J,ak sią to dzieje, że pau tak 
dokładnie opisuje kraje, w Idórycb 
1)~1O nigdy nie był? ' , 

' Ale pisarz odparł , zupełnie spo-
kojnie: , 

- Ale przecież moi czytelnicy 
ró~nież tam nigdy nie byli! 

, ,, * -
Do aką.demii francusl.<iej przyję· 

to właśnie uroczyście nowego "nie 
śmiertelnego". a mianowicie admira 
la L,ACAZZE'a. Nale~y podkl'eślic, 
że 'admirał ' podczas całego swego 
życia nie napisał ani jednej książ· 
Id, ani jednego artykułu., AI~ taka 
już jest tradye,ja: akal!emia musi 
posiadać w SWCiFl gronie jednego 
marszałl .. a, jednego admimła i jed
ne~o kardynała. 

Na uroczystym przyjęciu admirał 
odczytał swoje prze,mówienie, po
święęone pamięci swego poprzedni
ka, Julesa Cambona. Po zakończe
niu czytania stary wilk morski zło
żył papiery i szepnął do swego są
siada: 

- Jeszcze nigdy w życiu nie 
miałem takiej katastrofy! * , 

Zll1arł FRANCISZEK CROIS
SET. najmądrzejszy i , najbardziej 
czarujący , z pQśród współ~ze(;nyc~ 
dramaturgów francuskich. W dźten
nikach pqy,taczają , wiele anegdot 
z jez;o -życia. - Croisset, który -do
skonale znał kobiety, , często ma, 
\viał: - , 

- - Jeś(Lżona tw~ja jest : ładna, 
nie mów-o jej lego, bowiem wie ona . 

I) tym i bez ciebie; powiedz jej, że 
jest mądra, bowiem tego właśnie 
pragnie. Jeśli natomiast żona jest 
!lZvetlla, bo i to może się zdarzyć, 
powiedz jej, że jest przystojna. Po
myśli sobie wtedy: "Wysztam ' za
mąż za czlowicka subtelnego". 

Pewnego razu zapytano drama-
turga: 

-- Czy pan czytał książkę X? 
- Pr4bowałem ..• ' -
- Czyżby się panu nie podoba. 

ła? X jest bardzo sumiennym, pra
cowitym pisarzem. Pracował nad 
swoją książką trzy lata. 

- To mąie cie dziwi. Ta1,<iej nu
dy nie możnn spreparować z.a- jed
nym zam~chem! 

,Dwa tygodnie _ przelI śmierj!ią 
Croisset , udał. się na prz,echadzkę 
do Lasku Bulońsldego. 

- Zostaw!lem samochód nieda
leko jezior:.! - opowiadał W gmnie 
przyjaciół. - Gdy wracałem, do
trzegłem" ż~ jakieś indywiduum 
)lróbuje otworzyć drzwiczki i za
siąść w moim wozie. Wzburzony do 
t)Sta~ec2;nośc,i rzuciłem się na zło
czyńcę i PQte~nym ciosem zwaliłem 
go 'z nago Gdy od,lech:.!łem z trzy
sta , metrów, zrozumiałem nagle, że 
się omylilem i wsiadłem do curtze· 
,,'0 wozu! Musiałem zawrócić~ Czlo,
wiek, l<tóre~1) powaliłem. wciąż je
szcze siedział na ziemi. Byłem tak 
z,awstydzony, że z błyskawiczną 
szyblwścią ~rze§iadlem się do mo
.jego samochodu , i orl,lechałem, nie 
powiedzia wszy mu ani słowa ... 

* , W grudniu akademia GONCOUR-
TQW przy'zn~ie swo~f\ naf!rode za 
J'lll1ep~zą powieść. Podc,zas śniada- , 
'nia w restiaurącji Dr,ouana, gdy wy
mieniano nawzajem , opinie, okazało 
się; że- jest 27 l,andYdatÓw. Wybór ' 
uie będzie łatwą , sprawą. K;llldyda
ci tYlJ1cz~sem za~,egają, aby o 'nich 
pisano jak , najmniej ' w prasie. Do
świadczenie uczy bowiem, ' ze im 

mniej piszą o kandydacie, tym l~ 
go szanse są większe. Kandydata, 
którego krytycy uważają za rawo
"yta, w ostatniej chwili zazwyczaj 
ubiega jakiś outsider. Jest to tak 
bezsprzeczne, że nawet istnieje zło
śliwy manewr: kandydat, którego 
konkurenci chcą usunąć, zostaje 
nazywany w dziennikarch przy
szłym laureatem. U Goncourtów te
go nie znoszą i głosują I>rzeciwko 
kandydaturze takiegl} rekbmow,anc 
go pisarz,a. 

* Na pierwszym przedstawieniu no. 
wego dramatu HENR I BERN
STEINA "Przylądek burz" (nota 
bene .jest 10 dramat prze \vl"!ld,r, 
nie udany, pozbawiony zwykłego 
bernsteinowskiego polotu) oJlowia. 
c1"no następl1~ącą zabawną anegdo-
tę: 

Artysta Wiktor Francen, który 
grał w dramacie główną rolę, bar. 
dzo nie regularnie przychodził na 
)lróby, bowiem miał bardzo dużo 
roboty: w dzień pracuje w s tudio 
filmowym, 'a wieczorem gra w te
atrze. NIe ma wobec tego cza~u na 
próby. 

Henri Bemstein po dwóch, ezy 
trzech przeol!szczon~'ch próbach, 
naJli~ał do Prancena list polecony: 

.,JeŚIi pan nie chce próbo,va~ 
c-odziennie, to będę 7mUSZlJIly po
dać pana do sądu l zażądać od pa· 
na 50 tysięcy franków" . 

Francen postanowił dać Bern
s teinowi lekc,ię dobrego wychowa
nia: wystawił i postał mu bez sło
wa (ffipislm czek na 50 1ys. fran
ków, będąc święcie przeJwoanym, 
ze nazajutrz otrzyma swój czek z 
powrotem. -

A co zrobił Bernsteil1? 
Przedstawił czek w banłiu I o· 

l rzymal, jaldw nigrlv nic, 51) tvs. 
franków. Biedny Francen do tej 
chwili nie odzy"kał równomurL 

• A. S. 
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SKŁAD FUTER 

t. fiDl'NSIPt\~ 
PIOTRKOWSKA -66. tel . 190-21 

Na sezon b i eiący nadszedł wielki 
wybór sk'6l'e"i, futrzanych. 

, Pracownia , kuśnieuka na m!ejscu. 

Cala ,Polska" pije 
słynne Je swej 'dobroci 

""ina i miody 
f I r m y 

,.HALWIN" tÓ~1 
CENTRALA: 

POŁNOCNA i~. TELEfON , 219-4,0. 

Wielki wybór likierów, , 
-- koni :lk'ó"" i wódek --

I Wa~olinFł 
" BOKSLE~TNERA 

:est leklte,'clepła i nIe ,pogru~ia 

wyłączna sprzed~i , . 

SIENKIEWICZĄ 7,9. TEL. 1~1·79 

Zakłady Elektrom.e(hani(~ne 

Fa' rad" t 6 d i. , Śr6dmieJs\lll ,~2 
" telefon ,123-19 

, .ZAKRES PRODU~CJI : ', 

Wentyl!ltorJi każdego 'typu jed-
, n6fazowe- i '_trólfaz,owe ' , 

Szlifierki warsztato'we jedno i -
tróifaz6we ' __ : , 

Motorki do maszyn do UY". 
Eh!ktryczlie : 'wiertiirki warszta- ' 

towe ręczn'e i na : statywach .' 
ElelStryczne - wiertarki d e fi t Y ~ 

S t y,cz li e - -
Reklainy neonowe ' 

FI ,A ·AN ,KI·I 
STO~Y, KA'PY ,i OBRUSY-

poiec~ : M~ -GO L D.BAI T: 
Łódź,. P,jołl kowska '62 , 

';: Tel: 135-35. -,: ~ 

~ • j l ,. 

P Ill'S l ł>ll',j( I 
oraz PŁASZCZE dla -UCŹENIC 

po~p c~ DAW.lllOWICZ 
iiRZEJA'~D 14' (dll\~~" Pf?t~~,:~: I 

J ' 

SP'OAT A-ADIO 
RoWer'- Odbiorniki nil 

ora~ artykuły -rok 1937/38 
sportu letniego wszystKich 
i zImowego typów i marek 
MASZYNYdosz,cia na raty po 
po cenach O ' I najniższych t , z . ' 
~:::~k:: ,mlesletlnie , 
t.ód.ka Cenfrilla ' Maszyn i Radia 

oraz Skład Sportowy ' 
S.' Krokoc:ki., 
, ' ŁÓDŹ', ,PIOTRKOWSKA ' 81 " , 

NA ROK 193'8 nadeszły nowości I 
TA P E T Y, L1NOLEU,M'j , ' - CHOIłNłKI 

, i ' KOKOSOWE 

M •. OPOCZY~SKI PIQT,RKOWIKR ~ 
Wielki wybór. - Niskie ceny. 

, - -r _ re, 
I 

,Nowoczesna ' , I 
W,tw6rnia I 

i . ~~li~i~Y ~~ortowel 
"lódzki Przem,sl 

, Konfekc,jn," 
, łódź, · Sródmiejska 16. 
I, . . telefo~ ' 174,-64. . 

\. ' J 

PERFUMY 
V I O :L ,'ET·· •• • 

Pi.otrkowska 95. - -Tel. 158:59 
WYLĄCZNA SPRZEDAZ 
prcllarałów kosmętycznych 

ELlZABETH ARDEN 
New-York Londyn 

WO~K/ OZ/ECIE(E 
tOŹKA METALOWE 

IS" CZYŚCI i FARBUJE 
garderobę, pierre 

" - bieli z nę
oraz fasonuje kapelusze 
PIERWSZORZ~DNłE i NAIUNIE!. 

Traugutta 2. Tel, 233-98 

• • 
"-' Paweł Schonborn ~ 

Nawrot ,7 Tel. 221-13 
I 

'-MATERACE 
po eea 
Fabryczny sklad POLECA: S W,e/ry, Pulo wery, 

1. B. WOt«OWYSHI ~~~~~?'r' t, p;.nCt,oC.h
Y
, Rl;ka-

Egl!. 1,896 l· 16dź, Narutowicza 11 I '-. Tylko z czynie) W~ł~) 

" CUKIERNIA" 

Jnzeł PIAHiOWSKI 

~ 

ZIEMIANSKA 
iOoź 

~.A ••• A.A.A.66.A6 •• 66.A~ 
~ ARTYKUŁY GUMOWE :. 
~ LlNDLEUM. Ce~('It,. Chodniki ~ 
~ kollosowe. W,ż,maczki ~ 
...r HURT DETAL ~ 
~ ALFRED SCHWALM ~ 
~ -Ł6dź, Piotrkowska 150 ~ 
~ Tel. 177-86 ~ 
~~~~~~~~~T~~~~V?VT~~~~~~ 

• 

Karol Hmschwllz S-cv I 
t.Ó!)Ź ! 

Piotrkowska 116, tel. 224-72 

PIANINA UŻYWANE i NOWE 
STROJENIE - REPERACJE· POLITUROWANIE 

RESTAURACJA 

64ft- UJltBIJS 
NARUTOWICZA 1 

Poleca smaczne {l Ll t rawy, 
Napoje wszelk, ego rodaaju. 

WIECZOREM KONCI!RT. 

-------------------------. 
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JE N FR'OlS· AR T, 
Kronikarz 

, ' 

stulecia i 
, , 

reporter 
JellD Froissart nie był wła

ściwie francuzem z pochodz.e
nla. Hrabstwo Hainaut bo
wiem, do którego należało mia
<;to Yalenciennes, gdzie się u
rodził, pomimo, że l.a]iłlz.ało $t~ 
do monarchii francuskiej, było 
de facto niepodlegle. O rodzi
nie Froissarła niema bliższych 
danych. Musiała jednak być 
zamożną, skoro otrzymał naj
wyższe wyk..ształcm'"ie "clerc'a". 
Na życzenie rodziny został pi
~arzem. Do zawodu tego skła
niały go również powołanie i 
ambicja. Chciał, aby go czyta
no. Pragną} pocywać treścią 
swych dzieł. Znalazł ją w dzie
jach swej epoki, burzliwej, pet 
nej odgłosów walki Q tron fran 
cuski. 

W roku '1328 wygasł ród Ka 
l>ełyng6w. Na tron francuski 
wstąpił Filip VI Walojs. Wład
ca Anglii Edward II, wnuk Fi
lipa Pięknego, roszczący sobie 
prawa do dziedzictwa pó nim, 
rieehętnie złałył nowemu klró
lowi hołd z ziem Guyenne i 
Potmeu. Uboga, lecz p.lna sił 
zywotnycb An~1ia zaczęta. za
grażać bogatej i "delikatnej" 
Francji. Rywalizacja obu kra
',iów we Flandrii rozpętała woj
nę stuletnią. Los sprzyjał angli 
kom, kt6rzy opanowali całą pra 
wie Francję, dyktując jej swą 
wolę, at uciskany przez na
jeźdźc6w naród, porwaJlly pło
mientrY1D wezwaniem Joanny 
d'Arc chwycił za oręt w obro
nie ojczyzny i uwolnił kraj od 
obcego jarzma. 

Dramatycm.e dzieje a.ngiel· 
kiego naja'Zdu rozpaliły fanta
zję Froissarla i podrażniły je
go ambieję tym bardziej, że je. 
~o namiętność do hIstorii zna
lazła obfity pokarm w Iksiątce 
ziomka Jana le Bel, który u
kończył właśnie pisanie swej 
"V raie et notable Hisloirc". 

Froissart po ukończeniu stu
diów opisał dzieje stulewiej 
wojny w okresie pomiędzy 
1356 - 1360 rokiem i zawiózł 
swe dzieło do Anglii, gdzie maI 
żonka Edwarda 11, będąca cór
ką hrabiego Hainal,lt, dała mu 
przytułek, jako rodakowi. 
Froissart spędził na angielskim 
uw orze pięć lał. Znalazł tam 
poparcie dla SWOIch nauko
wych planów, zawarł znajo
moŚĆ z uczestnikami bitew pod 
Crecy i Poitiers, objechał na 
koszt królowej Anglię i Szko
cję, gromadząc materiał hislto
ryczny. 

- Dokądkolwiek' przynyłem 
"- pisze - wypytywałem ryce
rzy i giermków, którzy brali 
udział w dziala-niach wojen
nych i potrafili o nich opowia
dać. 

Takie były metody badań 
Froissal'lta, Dzieje poprzednich 
czasów, dla których brakło na
ocznych świadków, spisał z 
uzieła le Bela, nIe troszcząc się 
o Drawo autorskiej własności. 

Podczas jego podróży do 
\Vłoch zmarła królowa, protek 
tarka. Froissart utracił swoje 
stanowisko na angielskhn dwo 
rz(' , Lecz imię jego wsławiło 
.. it; już na tyle, że zn~leźl~ si~ 
inni protektorzy. PopIerali g'J 
l' '11c'no Rohert, książę Namur, 
Yactaw z Luksemburga i Guy 

(!e Chatillon, Pod ich wpływem 
1, ronikHl'Z s, lał się fraulI' ofilem, 
\\'yrzckł się swoich sy mnulii 
clla An~lii j przerobił dzi~l:J, 
nl~ane w duchu angielskho, 
Towarzysz~c hrahiemu de Cha 
!i\Ion w licznych podróŻ flf' h, 
Froi sart poznał w lwńcu Fra" 
c.1~, pragn~c zhn rl nć h 1i ż c j dz:(' 

\ je Langwedocji, Kastylii i POt-

uie mówi nic o bun lach uciska
nych chłopów, o wojnach do
mowych ' l powstaniach w .Pra
dze, ' Londynie i Paryżu " tlie 
wie ' uie o straszliwej zarazIC 
morowej, która przysz-la ze 
wschodu.i zdziesiątkowała lud -
ilOŚĆ Europy. I • 

gdzie sp<:c1d , mIode lala wśród 
Z\'cLliwy,ch ludzi. Czekało go 
!anl nowe rozcz'aI'owani'e. ' Slą 
lfY pr~yjaciele powymierali; 
:nłi : dego zaś pokolenia nie ro
l llil1i.aJ :, Pracował jeszcze przez 
j, i 'l; a la. ~ftll1otny i O-PUSzctony, 
~ iewiadomo,' , kiedy i -ą,'dzie lJ -

tugalii, przebył dłuższy czas na 
dworze hrabiego de 'Foix w Ga 
skonii. , Opi,s tego , pobytu świad 
czy o rodzaju _ talentu Froiss'ar
ta. , Opowiada , styJem żywy.m, 
barwnie i zajmującą o, czynach 
rycerskich i , dworskich uroczy
stościach, w/żywych barwach 
maluje stosunki w panuJącej 
warstwie społecznej. Nie ' umie 
jednak sięgnąć " wzrokiem w 
głąb ż~cia do zjawisk, kry ją
cy~h Sl,ę pod błyskotliwą po
wszeca:nośeią. Nie widzi moral 
ne\<o" upadku .rycerstwa, ani so 
cjalnegp i religijlllego ,kryzysu " 

Po powrocie ~o Hainau , 111 ~u!. 

Miał poczucie dramatycz:nóśc.J 
;:tJarzeń, lec~ nie posiadał hi&to 
rycznego zrozumienia ich wagi. 
\V dziejach widział jedynie mo 
CH' 111y , nie dOSltrzegając żyw~
go orądu powstawania i prze
mijania zjawisk. Dzięki. jednak 
umiłowaniu swej epoki i , dar'o
wi słowa , którv , potrafił tchnąć 
żvcie w przeszłość, stworz'ył 
F l'oissart mozaikę feudalizmu 
U stulecia, ', która dziś jCSZC1.P 

pociąga rozmaitością treści 
htrwnościa obrazÓw. 

Froissart został ' wmieszany w 
przykrą ' spraw~ spadkowll, w 
której sumienie nakazało mu 
wystąpić przeciwko hrn))i e lllH 
de Chatillon. Zgnębiony Jown
nymi 'przykrościami krl:JIlikarz , 
zapragnął powrócić do Anglii, 

Jean Froissart Hić chciał być 
kronikar lem jedynie, .Marzył 
ambitriie o roli bistoryka, , lecz 
f:iC przćkroczył granic kronild. 
Był ,iednak bardzo zdolnym re
oc\r-terem, ' pod piórem' którego 
i'aid.y nabierały życia i barw, 

Po"stanie Johna Balia i Wala "Iera 
Bethoford żyje więccj chłopów, niż 
w całym pozostałym kraju_ 

W -Anglii i ' wi~lu ' innych krajach 
panuje zwy!!zaj, że szla~hta uciska 
chłopów, , którzy muszą orać ,pola, 
należące , do 'rana, żąć ' jego zboże, 
zwozić do stodół i młócie. !\'Iuszą 
również kosić trawę i zwozić siano, 
rąbać , drzewo i wykonywać różne 
gospodarskie czynności. Muszą pra
cować ' dla' pana, ponieważ należą 
do nieg~. Chłopów taldch jest w 
Anglii' bardzo wielu i wszyscy mu
szą służyć swoim panom. W brab
stwaeh ' Kent,- Essex, Sussex i 

, Wieśnir,lcy Vi" tych miejilCowos
ciach - zaczynają się buntować, u
trzymując, że są zanadto uciskani, 
że na początku istnienia świata nie 

,było niewolników, obecnie zas ob· 
chodzą się z nimi jak z bydlem. 

Te szalone żądania wbił im do gło'~ , pól~i nie !Jędzie wsp~lnoty ~~l'ł/dm 
wy :pewien zwariowany 'probószcz i dopóki będą panowie i ch'Ppi ,1 ~ie 
angielski. z hrabstwa Kentu, który będzie równości. Na jakiej zasądzłe 

, nazywał się John .BalI i , za , swo.ie ci, których , mizywamy.' naszymi. Pa- ~ 
szalone ~ słowa został wtrącony do lIanii, stoją ' wyżej' od naś? ' Ożym: 
więzienia przez arcybiskupa z Can- zasłużyli ' na -,to wyróżnienie? Dla-

, terbury. ,Ten John' Ball miał zwy- czego czynią ' i "nas swoje ' slug;? 
czaj w nie"zielę po mszy; gdy lu- Pochodzimy ~ ws'żxs~y' od' ' jednych 

I 

, Nie , chcą i nie mugą tego ' dłużej 
, znosie. ' Od dziś , chcą wszyscy być 

jednakowo traldowani i żąda,ią za
płaty za orl,ę i inne prace, jakich 
panowie będą od nich wymagali. 

1. Marlena Dielrich w Paryżu poaezas spo'tkania z wielkim pisarzem Re- • 
marquem, aulorem znanej książki "Na zaeh~dzie nie ,nowego" , - ' 2,. Sąd kOll 
kursowy na projekt grobowca ś. p.'.gen. Orhcz-Dreszera na OkSyWIU rozpa
trzył 71 nadesłanych prac, przyznając nagrodę , I, II" III, oraz trzy równo', 
l'z<;:dne lla"rody czwarte. Zdjęcie nasz( przedstawia projekt grobowca, nagro
dzony, I , l)"'agrodą, - 3. Angielsk,ie li~ie lotnicze" które zaj~ują ' się ;m. in 
przewoż('niem pocz ly samololaml przez Atlantyk, wprowadzl'y p~)\vaz~e u ' 
Jepszeni a ' w postaci użycia do t ego c:lu dw?ch samolotów ,Zadalll~m pierw
szego, dużego samolotu jest start, ktary zuzywa bar~zo , WIele Pill!wa. Dru-, 
gi mały samolot, przystosowany spec jaInie do ~ług,odystan,s?wyc~ lotów; 
umies~cz9110 lIa grzbiecie pic'rwszego samolotu? ktory stanoWI ~la mego bl!' 
Z" lo tniskową, Gdy pierwszy samolot wystartuJe ze swym bll:gazem, 'zostaWia 
poprostu drugi samolot w l)Ow'~lrlu, 'sam zaś '':1'aca na lotmsko. W ten spo
sób mały ten samolot oszcz-:dza wiele- paliwa, pot!zebnego do .loŁu przel 
,\ tl,;;llllyk, -:- 4, Na zdj~tiu naszym lord Rober t CecJl,_ kt(irem,u została przy
zna na na<Jroda pokojowa Nobla, - 5, Ks i'ążę Alba został zamlano~:l.llY przez 
gen. Frai~co ' przedstawicielem powslailców hiszpallskich w Anli:lll• -

cizie, wychodzili z kościoła, zwoły- rodżiców: ',Ada~a iE,}'y. ,Jak Inogi! 
wać ich ,na cmentarz i lll'zemawiać utrzymywać' i czy,m , dowicś~" ze "są 
do nich w ten sposób: lepsi od nas: Cży,' tym,. że zHw.s~ają-
, - D3brzy l.udzie! Nie będzie i nie nas zdobywać ' ptacą nasżych rąk to, 
mOle dziać się dobrze w Anglii, do- co' oni n~ąrnują. Ghodzą ,w ' aksanii~ • 

tach i ciepło . im w futrach ' j pła. 
szczach groriostiljówych, 'gdy ' m) ' 
nosimy łachmany. , Oni m!iJą ·włito, 
korzenie i biały c~eb, my zas pla. 
cek ' owsiany i , słc.mę, a ,za napój 
wodę. Qni wypoc~y~ają w pięknych 
zamkach, , a my znosimy trudy, 
deszcz i watr ' na' polu. , Tylko dzlę- _ 
ki,nam i naszej pracy. żyją ei lud#~ 
Niewolnikami nas ' nazy,!aJą i hlj" , 

, gdy nie chcewy. im słu,żyć. Nie ma
my 9Pl'zed, kim się skarżyć, nic ma
my nik,ogo, ,ktoby ,nas ~ysłuchał , i 
wyrządził naw' , sprawied,liwoAą. 
Chodźmy do króla. Jest młody. o
powiedzmy ' mu o naszej nie.,oli • 

' zaiądaJmy, żeby było , inaczej 'Iah 
postaramy się pąm6c sobie . sami.,' 
Gdy król ' nas l1jrzy~ znajdzie spiJ- " 

, sób, aby nam pómóc. 
, Tak ' pr~maw~ał John BalI' po 

, wsiach w niedziele-po mszy. Wieli' 
\. . ~ .... 

biedaków cbwaliło go j mówiło: 
- 'John Bali ' mÓwi pra:wdę. ' 
O ' mowach, ' żyCiu 'i cZYliacli 'Jólt, ' 

na' Balia słysŻiało , -w~elu lon dyń - ' 
skich biedak6-w; zazdroszczącycl. 

, ,szlachcie i ' boga~zom: , ,.- " 
, Zaczęli mówić pomięd~y sobą, ze 
królestwo angielskie"j~5t ile rzą-

, uzone i 'okradane zc złota i srebra 
przez tych, którzy ' mianują , &ię 
szlachtą. Ci londyńscy ~iedacy -; ta· 
częIi ' , szykówać . się ' do POW! tanta. 
Zawiadomili ' chłopów, o ' k~ói'ych 
wspominałem, ' żeby ' , zebrali ; śię ' i . 
przybyli do 'Londynu. Zastaną br,a
lny otwarte i lud po swojej ,stronie. ' 
Będą mogli ,wymóc na królu tyte, ' 
że nie będzie więcej niewoli: 

Słysząc te ' przyrzeczenia, ' chłopi 
'T. Kentu, Essex, Sussex 'i Bethlordu _ 
ruszyli do Londynu. Było lelt około , 
sześćdżiesięciu ' tysięcy i 'ątieli' przy

' wódcę, który nazywał się ~at Ty
ler. Towarzyszyli nlU ,Ja,kób Stra,· 
i .John Bali. ' 

Gdy rozpoczęło - się' powstanie, 
mieszkańcy Londynu,. oprócz, zwo ' Ol 

lenników buntu, zatrwo~yli się nic- . 
zmiernie. ' Burmistrz i bogacze po
stanowili , zamknąć , bramy, ,gdy 
chłopi zaczną , nad,ciągać, i nie ' wpu
ścić nikogo do miasta. , Rozl11yślili 
.. ię jednak. w obawie, że 'przybysze 

, 'podpalą przedmieścia. Otworzyli 
więc braply, i wpuścili chłopów. 

* ' Przywódca tych angielskich bl,1n-
łowników deka(z Wat Tyler został 

_ podczas układów zamordowany ." 
obecności króla przez burmistrza 
Londynu. , Powstanie, pozbawiollf 
kierownictwa, upadło. 

JEAN FROISSART, 

',' 
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Hollrwood jest w,śnion,m zakątkiem dla euroDejczrków 

(Rozmowa par,!kiego korespondenta "Rewii" z hrabiną Ninil Racz,ńskil) 
PA n.. Yi, w lis tol~adzic . cjalnych piecyków i ogrzewalnych 
Xie lllE'ga wątl,liwości , że fIolly ' rur. Skoro taka jcst dbałość o drzc-

1\ oou :tyj '; w na.8zej wyobraźni, ja. . :W3. i kwiaty, nic zdziwi zap~wne 
ku wymarzono miasto elegancjJ, r,una fakt, że w Hollywood, dzięki 
artyzmu, splendc,ru" l'bwy i... do- ~6go klimatowi, 
larów. l bodaj nikt .z Czytelniczek owoce dojrzewają trzy razy de 
i Czytelnikć IV, śniących o sławi,' roku. 
i wygodach życia doczesnego, nic Rozl~głe przestrzenie, oddane lUt 

i.daje sobie sprawy z faktu, ile w uży:tek plantacji pomarańczy i o· 
1 ym utartym mniemaniu mieści się ,wocć w pokrewnych, ciągną się w 
rzeczywistej pr.:1.way, a ile ,:,bE'zkrcs 'na tle łańcucha gór i d7;ia
IIro.ionych elementów, śnień i lluzji.}ają na olto ludz1cie niesłychanio 

Gwiazd v filmowe w rozmowach ,mocno. Dokoła. rozchodzi ~ię wspa
'l dziennikarzami nie przedstawiają '-lIiały:, zapacb kwiecia i owoców po
l ~ ;'lm życia w Hollywood w ten sp~ Iudni'0ytych. Na specjalną. uwagę 
.-0h, abyśmy mogli sobie urobić o . zaśłi:'.g,iją. targowiska w Hf'llywood, 
1 (oj światowej stolicy filmu zdrowy ~ kU.re nie ma.ją sobie równych ;v 
i realny sąd. Zbyt są. bo,Viem zwią- ;Enropie. 
zane z blaskiem swego imienia, z ,< ..:.... A j:~.k toczy się zycie codzien-
il!Iliej, lub więcej ogral'Jczonym za- ue w Hollvwood, pani hrabino? 
, i ,~giem włas'lych zainteresowań, ....;. \Yydawa6 ' by się mogło, że 
1\ reszcie z obowiązkami wobec , noI1ywo~d jast jedynie miastem 
owych patronów S mena.żerów. aktórów filmowych. Ale tak nie 

Inaczej rzecz wygląda., gdy ktoś j€st. 'llezsprzecznie 
li mie ludti~ fihnu , twor~ą ogromny odse-
oglądać środowisko oczami bez.. .' '; tek miesz).{ańców. 

stronnego krytyka :Jedń:iJć pnes'adą, jest 'twierdzenie. 
, lliezainteresowanego obserwatorą. ,- ii Hf'lIywood ' stąnowi tylko miasto 
.Jego sąd staje się oceną obiektyw- " artyi\tGw:' Widzimy tam stan ku
I! ą i posłużyć może do wytworzenia; piecki, zakłady r07.maitel!0 prze
• Jlinii, zgodnej z rzeczywistym sta-', mysł"" rentierów europejskich, mi , 
:1 1' Ill rzeczy. Hon~rów amerykańskich i t. d. 

~<tdartyła na.m się miła. okazja Pierwszą kulturę wszczepili tam 
,' lJotkania w Paryżu pani hra.biny his~panie, 
I :a czyńskiej, kUra. e7ego ślady są widoczne na Każ-
szereg lat spędziła za oceanem, dym ni'llXlal kl'oku. Znaczna c,zęść 

l.!1ll3chów wzniesiona została ręko
ma meksykan i indian, przy czym 
Hyl budowli przeważnie jest stary. 
Wiele jr.st 
fabryk wyrobów szklanych, porce-

lanowych i ceramicznych. 
Wielce rozwinięty jest też przemysł 
dywanów, linoleum i gobelinów. W 
l'~cznych robotach nikt nie może · 
dorć wnać meksykanom, którzy ma· 
ją świetny gust i uuŻe. cierpliwości. 
Niemal 
na każdym rogu ulicy mieści się 

wielki magazyn mód. 
Niezawsze modele najnowsze spro
wadza się z Paryż:1, 00 i w Holly. 
woo.d niezliczone są zastępy zdol
nych modelarzy, kreslarzy i kroj
czych. I ciekawa rzecz: w pracy 
tej llfzeważnię zatrudnione ~ą ko
hiety. Mtl~~e nawet fakt ten l1ie da 
~ię wytłumaczyć rzekomymi wilt 
kszymi zdoJnQściami płci pi~lmej 
w tej dziedzinie. Nic! tródła tego 
dopatr'leć się należy w okolicznoś
ci, że do Hollywood zjeżdżają ma
~y adeptek filmowyell , pięknycł, 
dr.ie\Ycząt, m!lrzących o karierze 
filmowej, ktćre nie zawsze nadają 
:;ię do tego wdzięcznego, a nie h dc, 

wego zawodu. 
Zawiedzione w swych marzeniach 
przybysz.kj szybko zna.idują pracę 

jako modelki, lub kreśl:trki. 
~aogół Hollywvod po~iada wielH 
l;i~kllych kobiet i rzec można, iż 

rleć piękca dzierży tam prym. 
Atl .. li kobiety w Hollywood pra

cują i w innych jeszcze dziedzi
uach, do których w Europie nic ' 
garną się zazwyczaj. A więc wy- ; 
mienię 
dziedzinę pośrednictwa handlowego 

przy nabywlaniu terenów, 
posiadł"ści ziemskich i domćw. 
Znaną jr'5t rzeczą, iż w Hollywood 
większa część biur pośrednictwa 
należy do k(,ldet. Zresztą, nawiasem 
mówiąc, je~t to bodaj najintratniej
t'ze zajęcie w Los Angeles. W os
tatnich czasach w modę weszło na
bywanie tych t erenów na długo
trwałe spłaty. W ten f'posćb umo
iliwia się wszystkim zakup pO$ia.
dłości na własność. 

- A jak żyją gwiazdy' w Hąlly-, 
wood'? 

- Pracuj'} i bawią si~, co nie u
tożsaruia się z twierdzeniem: "ba
wią się i pracuj~~". 
Reżym w wytw6rni filmowej jest 

cie~ki. 

Aktorki muszą. dbać o zdrowie i o 
l~odnycję Z,~ wll~trzną. Praca w stu
Ilio tak je pochłania, żc nawet nie 
' viele ez 'lSU pozostaje im na spoży
cie obiadu. To też wid)ljc si.ę je o 
tej norze w kantynach i w bara.cll 
gody 
przy kQntuarze, na stojaco, konsu

mują w pośpiechu. 
Są w Hollywood specjalne bary, 

:l w szczególności " I1oUywoO<t. -------------,-.--------------------------(iddajmy głos pa.ni hrabinie. 

- Pyta mnie pan ,) eel przyja.z- C L ARK G A B L E 
.lu tlo Paryź~ i o kilka "uezeiwyeh" , 

Największym marzeniem artysty 
jest wł6cz_t;ga po świecie 

~lL IV o Hollywood. Głównym moim ' , .,' 
I' d em przYJ'azdu do Europy nie byl .:. Aktorzy, staraJąey Sll~ o na-

• • • • 1..1.. 1 tUTaJ'IlOŚĆ na scenIe i przed 
:IlU P:tryz, a.m wystawa, Ja._o - b' l _t b J . 

. k . l 'h' ł ... l· ..... 11 o leJ\: ywem, ywa ę ~zwYC~l 
WH' ~'l IQgJ'RAąl~ J!~\~' 8"'t'-}Uh~~ę; .,. szłuełml w belu. Jest to stara 
kwańską· d kt6 ' . t . . 
Przybyłam do Va-duz tv ksłłlStwłe praw. a" ra me s osu,le SIę 
Licbtenstein aby w willi swojej Gd- do jedt'ego artysty - CIarka 

• • Gable'a. 
, po,:ąć .1 odetcbn,c. • On jeden bodaj w całym 
Zdala. cd oZywlOnego rytmu!yCl&, Hollywnod jest jednaki w życiu 
Zd~!3 od h~u i tempa. odpoczynek i na' filmie _ 8ZOt'Słkł, serdeez
moJ. nad cleb~ .wybrze~e.m Renu , By, pełen energii l rzułko§ei. 
,~!padł z~ko.mlC1e. PrzYJe~hałam Rzutkość zresztą była prom oto
"lęC n~ kwtlu ?zas do Pary~a,. ~by: ' rem jego ob~nei karieru, A ka
~p~tka~ tu hcznych prZVJ8.c,lOł l riera' ta pl,"owadzi zygzak,ami z 
'l. \~~;dr ZIĆ W!sta'IYę. Bardzo IU~lf~.po~ pól uaftowyclt w Peu$ylwan1t 
11I L ~ .wać l .tem~ .. ch:yba pr~yplea~ do tronu ama'lltów filtnowvr.h, 
lla~E' zy. okohczn.osc, ze .stale znar na, ktÓl'Ylll od paru lat zasiada 
dl: JQ SIę v: rozJ~z?a:h l s!lma ~Ie Clark Gable, 
'~ ~ e l11 , . gdZIe Wła~CIWl'3 za~leszkllJę. I\ód Gable'Ów wywodzi się 
}\lg(\zle dIugo me :nogę SIę utrzy- ze sta~ej hole~1derskie.i rodziny 
ma~. ' pionierów. OJciec CIarka ._
Najdłużej . jednak przebywałam os- WiUiam Gable był pl'zemyslow 
tatnio w Hollywood, bo pełne J eem naftowym, l'ie mającym 

lata. zbytniego szczęścia w życiu. '\V 
Hollywood Jest ślicznie położo- dwa lala po ślubie ooumarłll 

Jlym miastem o wspaniałej przyro- go tona, pozostawiając młod(' . 
dzic i łagodnym idimacie. Natura go wdowca z małym, półrocl- ' 
ft\YOfzyła dokoła t.ego miast:t za- hym synKiem. Jedynym wyj 
f'll\vycające dekor3,~j 03 . SłOJkc grze- ściem było powierzen1e chlop 
jl' mocno. Latem deszczów nie ma ć.'zyka opiece dziadków, farmc , 
i dla.tego rów z Pensylwanii, 
pOdCZi:lS zimy zbiera się wodę de- Tu też wzrastał zl\pełuic sa-
~zczową do potężnych zbiorników, Ulotny, bez rówieśników, mały, 
ktć ro zaohowują ją n;L okros bez- 'czarny, zuchowaty Clark. Gdy 
(~I'i; ZC 7.0Wy. . . iuiat: 8 l~t, oiciec ożenił si~ po 
. ~atem w (' V)~!U JESt. cll!oduo, " raz c{ni~i. " Mały, który obawiał 
h al. tlc~o rana oSIad" na Zie!ll1 ros~ , ~ ię trochę llłacoehy, został przy 
/'''' t wIli?otno. Wpływa to bardzo ' jęŁy ' I ii)(; serdecznie, że "nowa 
KOr.zystme .mt.. ilła,m~s1a" zdobyła sobie odrł~
l,wlaty.,. ktore .lak WIadomo 8taM- ~1I miłOść chłopczyka. 

Wtą chlubę Hollywood. l choć dohrze mu było w do-
,Bywa j,! ~ilm~ okres,Y, !deoy ~esz.c~ lUU, ~dy tylko podrósł - małe 
llac1a llJeprzr.rwallle l w wJelkIe.] miasteczko Hopoale w słanie 
d..fitości. Wt8dy zalewa on asfalt. Ohio stało si!) dlail zbyt ciasne, 
j.;zdni i tramwaje nic mogą z miej- , Szesl'asloletni zuch' wyrusza 
, ' (' :1, J'lt"",y ć, :Można śmiało powie- W świat. Włóczy si~ 'Irochę , prr 
dz iC\\ że Hollywood, j c~ t prZf'uro- cuje .iako robotnik , potvm nad 
('zvm minątem-ogrodem Przyjezdnl zoru.ie przy robolach ziemnych 
th.i\Yi~ fl i~ cZQs1.o, widząc pOllaa 'i wraca do UOUlU, bogaty w do
ziemią l\Ll ::;,~e się op3.1'y dvmu': świad«zenie,' ,' że wsz~zie do
, \\"ądn , co jest bardzo char:tkteJ'Y- brze, _a w domu na.ilcpie,i. 
~ly r. zny n:1 objawem w Hollywoo.1. Rodzice nie żywili dOlI urazy. 
Otóź przyezyni\ tego zjawi!'-ka tk~'i Przecjwllie, clwąc sJ,ierować e
\I' tym, i r- nergi ę chłooca na wlaściwe lo
mieszkańcy miasta Lo~ AIl~eles ry, ull1, ieścili go w szkole mc
(Hollywood jeat przedmieściem) o· dycznej przy uniwersytecie w 
~rzewają zimą drzewa, aby nie za- ..\kron, Ale wilka cią~llie do la-

marzły. su , A f:lark był właśni e tym 
0dhywa si~ t-J prz:y p01l1 0cy f'p C- wilkiem, który lubił błądzić w 

nieznallych lasach życia. Więc 
gdy dzięki znajomości - za
wartej przypadkowo w kawiar 
t'i - utlalo D1U się zostać staty 
st.. w m1epcowym teatrze" zre
zygnował z medycyny. 

W tym czasie umarła pani 
GablI!. Cla.rk, choć pasierb. od
c~uł to bardzo boleśnie. Wrócił 
do domu, został z o.fcem. Mło .. 
dy, energiczny człOowiek, ,nie 
chdał i nie umiał poddać się a 
patji małomiastec~kowego ży
cia. Wziął się do businessu. Ale 
o tf!atrze nie zapomniał. Gdzie 
się tyllto dało próbował swych 
Zfl9'tnOŚ.Ci aktor~kich, grając 
nieodmlell'nie role... czarnych 
charakterów. A gdy interesy po 
częły kuleć, zdecydował się 
sz:vblw. Postawił wszYlitko na 
jeQl'ą kartę . i pojechał do ROl)y 
wocd sz~ać ' szcZęścia. 

Nic bardzo entuzjazmowano 
si~ tam przybyszem z Ohio, któ 
1':V wy«ławał się zbyt szorstki, 
.iak uu ówc~sne wydelikacone 
;,(lIsty. Ale żoe był zdolny - uda ' 
ło lml siG zyskać najprzód urob 
ne. późnie.i niceo poważ1niejs7.c 
role. 
Aż pr/:ysda "the 'big ch:mce" 

- wielka okazja. 
Zwrócił na sleb1e uwa~ę reży 

sera :.\'Iac Loona j dostał czoło
wę roJę w filmie "Chica~oio o
bok Nancy Carrol!. Odniósł suk 
ces - I... dla niewytłumaczo
nych bIlle.i powodów wyjechał 
do Nowego Jorltu. 

nopiero tu laj poz.nano si!; na 
talencie ... i urodzie młodego ak 
tora. PrzyJęto go zentuzjaz · 
mem'. . Kobiety zasypywały . 'go ' 
komplementami. Clark Gable 
sta~ siQ ... ,modny','. 

lLionel ' Barrymorc ullOl1-
czas, reżyser filmowy - widział 
go ilU scenie i sprowadził z ' po: 
wrotem do Hollywood. Zawarł 
też z nim kontrakt po długich i 
trudnych pertraktacjach gdyż 
wiele było sprzeciwów, wysuwll 
nych pnez " fa·chowców". Mi~
dzy innymi uważauo, że Gable 
jest ... za wysoki i że Dla .. wy
sła.iące uszy. Ale Barrymore tt .. 
parł się ; wiedział że upolował 
ni c lada zwierzyn~ , Przyszłość 

miała okazać, że miał rację. 
W świat poszły film" "Gdy 

kobieta jest pięlma", "Taniec 
głupców", "Tajemnicza szóst
ka", "Po·gromcy przestworzy". 

A gdy po "Wolnych du~zach" 
z Normą Shearer zagrał obok 
Grety Garbo w "Zuzannie 
lLennox", sława CIarka Gable'a 
jako gwiazdora ugruntowała 
się m~no i trwale. 

Powodzenie nie zmieniło 
CIarka Gable'a. Jest teraz tak 
s~o .szczery, prosty 1 bezpo-
średni, jak przed laty. ' 

I tak samo teraz, jak daw
niej, cierpi na przedziwny głód 
wędrówki, który go kiedyś, ja
ko 16-letniego chłopca, pchnął 
w świat. 

A choć los obdarzył go wic
Iu przywilejami - ten głód po 
został Piezaspokoj.ony i trwa. 
I ilekroć pytają 1';0 o naj;szczer
sze, najprawdziwsze życzenie, 
zawsze , llieodmiennie odpowia
da: " w świat..." 

A w świat wyruszy wtedy , 
gdy się "skończy" jako artysta . 
A do tego jeszcze daleko". , ho 
Hollywood nie lubi, by aktor 
odchodził w pełni sławy, bo 
Hollywood trzyma na uwięzi, i 
choćby nie wiem jak chciał u
ciec w świat f- nic to nie po
może, "stolica snów" jest na.t
silniejszym magnesem. , 

Prywatne życie gwiazdora o
snute jest mglą tajenwicy. 'Ma
ło kto wie, że jest żona'ty, i to
aż dwa razy. A prawie nikt nie 
wie - z kim. 
, Wiadomo tylko, że przeżył 
wielką tra~edię, o której nigdy 
nie wspomin!ł. 

.Jes·t wielkim domatorem, w 
' całym Hollywood jest ntesły
,chani e popularJlY, i to we wszy 
stkich sferach - od robotni
ków do szefów wielkieh kon
cernów. 

'Ma zdeklarowane poglądy po 
lilyczne - jest zwolennikiem 
Roosevelta, mało dba o 'elegall

' c.ię, unika towarzystwa, jest za
palonym sportowcem - i... na 
wet na.fzłoślliwsi nie mogIł o 
nim nic złl'gO powiedzieć. 

rołączone z drogeriami; DJ.zY "\':!J 'i 
:,i~ one "Drug Store". Tam wla śllj l~ 
aktorzy mają. sposobność posilC',llia 
~i~ i nabycia różnych niezbędu)'( li 
dla nich obiektów natury kosmo 
t.ycznej. , 

Częl'3t :) obowią.zkiem arty:::tki jC:lt 
udział i obecność na balach i przy 
jęciach. Ale nie wszystkie aktorki 
/lpełnjają to zadanie, jakkohviek 
biorą udział w zabawie. Brzmi to 
paradokaalnie, nieprawda? Otć ź od
l'ywa się to w ten sposób, Ztl 

gwiazdy posiadają swoje sobowtó
ry, które je zastępu!ą z powodze
niem wobec zaproszonych prze2l 
menażerów snobów zagranicznych-

Każda. z wielkich gwiazd powin
na być ekscentryczna, winna. ros
wijać wokół siebie legendę, "yku

. wać sła.wę. Od tego są. propaga.tb
rzy. I dlat.ego tyle słyszy ~ię nieru 
o pewnych dziwa~znych zwycujach 
i nawykach sławnych aktorek. In. 
~a rzecz" że w życiu prywatnya 

gwiazda, tak samo, jak każdy iD
ny człowiek, ma swoje upodobania. 
i sw('je zachcianki. Naprzykład 
najmil.:3zym zajęciem JANNBT 
GA YNOR jest praca w ogrodzie, 
dla MARLENY .,.- spędzaniE' czasu 
z jej rozkoszną ocreczką. POtA' 
NEGRI lubi kolekcjonować antyki, 
JOAN ,BENETT telefonuje eodzien· 
llie do Nowego Jorku. 
Najbardziej popularni 'tV Hollywood 
są: NORMA SHEARER, PAWEt 

MUNI i JOAN CRA WF ORD. 
Ta ostatnia jest niezwykle t'lega.ne 
ką dykt-ttorką mody. A 
GRET A GARBQo ZDana jest ze swe) 
oszczędności: sama chodzi po za-

kupy ... 
Wypada mi też wspomni~ o tak 

zwanyru "Surpriee Party". Polega 
to 11& urządzaniu ' niespodzianek 
znajoniyrn i przyjaciołom. Przeważ
nie robi się te niespodzianki 'IV no
cy. Poprc.:;tu zakrada się towarzy
f<t'vo d.) czyjegoś mieszkania, l, nie 
zwatając na. to,. te właściciel jegu 
lub właścicielka, śpią., tmvalZystwo 
lIastawia patefon, tańczy, popija 
wino i za.bawia się. Aż właściciel 
mieszkania budzi się 7.dziwiony. Os' 
tatnio 
"Surprise Party" weszło w modę 
i nawet przestało nOEić cechy nic 
spodzianki " 

- O ile się nie mylę, pani hra.· 
bina. sarna kiedyś występowala w 
jakimś filmie. Czy to pra.wda? , 

- N(" troszeczkfl ... 
Występowałam w filmie p. t. 

"Zmartwychwstanie" • 
CHówne role spoczywały w ręk~h 
DolorCii ,deI Rio i Rod l.:t Roque , 
Zresztą m6j cZynIly udział w tym 
filmio był zupełnio przypadkowy. 
Poznałam syna hrabiego Lwa Toł, 
stoja, który film ten reiyserował i 
który mnie zaprosił do wzięcia u-

działu. . 
- Czy zamierza p~ jeszeze wy 

stąpić w jakimś filmie? , 
- Nie, tej kariery nie zrcbią, 

Zre~ztą, ani czasu, ani ochoty na 
te· ni·~ mam. Zamierzam niebawem 
zehrać pf'szczególne moje wrażenia 
i wydać je w książce. Tyle prz~
c:it'ż si~ rtlzjeżdża, tyle doznaje si\~ 
wrażeń, że materiału na.prawc1<: ni r 
brak. 
Moją pasją są podróże, a oj<:zyzn" 

świat cały. 
Z zam1ł~'waniem obse.rwl\ji) l1lCl zi l 

żvcie i kto wie ... może IV tym ki ;" 
r;mku c. ś się zrobi. Na ra~ic \' I 

;rżdżam na mi'3siąc do Berlin :1 , l) (' 

( ~zym wracam do Paryża. Wb~lIif' 
tu zanlierzam się głębiej z:lstanoiYl ć 
nad pra!ą autorską i - j~1i. zdu 
tędę o;o;trogi w tej ot9 pracy -
niechyhnie dowie się pan o <tym 
Proszę JJJzdrowić polskich Ozytel· 
ników i zapewnić ich, że z satys· 
fakcją d ziele sifl z nimi moimi wr:1 ' 
żeniami , 

'J. H- ski. 
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Walka o zdrowie człowieka ,\ . , 

-KOSMET-YKA DZIECKA J 

Wygląd sk~ry a stan ~.gól~y.-:-Kąpiele dziecj.~Podk.ad tłuszczowy.-Krzywica (uangielska 'chorobaU) 
Skaza wysu:kowa.-,LlszaJ pokrzywkowy. ,~ "Ognipiór" jest udręką 'm~tek. ~ . UWłOsienie dziecka· .' ( . . , . . . ' , 

Aczkolwiek każda matka dba 
i sIara się o zdrowie ' swego 
dziecka i o jego wygląd ze , 
wnGtrzny, by nietylko było 

zdrowe, 'lecz i · J;nożliwie ładne, 

n::imo to w dziedzinie tej panu 
je jeszcze taka masa zabobo
nów i przesądów, że czas już 

należycie sprawę kosmetyki 
wieku dziecięcego omówić. 

Przede wszystkim interesuje 
nas stan skóry, a w pierwszym 
rzędz.ie jej wygląd. Należy od
razu podkreślić, że 

wygląd skóry w dużej mierze 
zależy od ogólnego stanu zdro-

Dziecko 
gl;łdką, 

wia dziecka. 
zdrowe ma zawsze 

bez zmarszczek, ela· 
s.tycz'ną i , normalnie różowo za 
bar,wioną skórę. ' . JeśH skóra 
dziecka staje się wiotka, pokry 
ta zp1arszczkami lub fałdami, 

a kolor jej · jest · blady, żółty lub 
zielonkawy - świadczy ' to o 
zaburzeniach wewnętrznych w 

ustroju dziecka i należy z nim 
zwrócić się do pediatry. To sa 
mo , powiedzieć można i o wy
sypkach wieku .dziecięcC'p,'o, któ 
re w większośd p.rzypadków 
p.ależą raczej do kompetencji 
pediatry, niż do dermatologa. 

Jeśli chod,zi o zabarwieni" 
~k6r,y, lo w razie nieznalezienia 
przez lekarza - specjalistę po
-wodów, można sobie poradzić 
dlj~ przez 
naś~vietlania, które poza wpły
wem na barwę skóry mają har 
d~o dodatni wpływ na 'stan o-

gólny dziecka. 
Mam tu na' myśli Illaświe'tlania 
słpneczne, wzglęw.'ie lampę 

kwarcową, która dzięki obfito
ści 'wydzielanych przez nią pro 
m:eni ,pozafiołkowych dokazu
je u' dZIeci wprost cudów, 'Kwar 
cówka wskazana Jest zwłasz
cza zimą, kiedy usłonecmienie 
u naś jest minimalne. Należy 
jednak , pamiętać, że lampa 
kwarcowa' daje efekt poż,ądany 

tylko w ' rękach kompetentne
go lekarza, a nie m.atki. 
Podstawowym warunkiem ra
c.ion'alnej vlelęguaeji dziecka 

jest kąpiel, mydło i puder, 
ale:czynlliki te wymagają pcw
ne.l znaJomośel rzeczy. ' 

O'tói: 
dla zdrowego dziecka najodłJO
wi~clłliejsza b~dzie codzienna 

kąpiel 

(minimum dwa razy tygodnio
w'oJ w c:.zyslej Icr.z miękkiej wo 
dzie, uprzednio przegotowaneJ. 

Jeśli niema wody miękJdej, 
fo możpu dodać do kąpieli slo
~ową łyżkG sody oczyszczonej 
lub hże~zk<: boraksu. Jeśli 
d;decko ma "kór~ ,.nieczystą·'· 
pokry:~ krosteczkami lub P~
c hcrz\'kl1l11i ropnymi, c1o<1ać na 
I(lŻ" C:o ].' rl'1ie li ł\'Żk<: 2-pr(1~('J'

lowcgo rozczynu nadmanga
nianu polasu. lub lyżk\~ 

płynu Vlemingk'u !siarlul), li 
rząc na wiadro wody kąpiplo

wej. Co si<: tyczy m~'dła. to 
d'a Zdl'owe,i skóry Jest każde 

\ dobre l11yd"~ toafetowe •• dlw-

wicdnie, , a dla ehor'ej - musi 
.je dobl'ać lekarz, gdyż każ~a 

ChOl'oba skórna ' wymaga inne· 
go mydła, lub też zgoła nie 

znosi żadnego. 
Z pudrów ' zalecamy naj

chętuiej . dobry talk al'gielski, 
lub popro'stu pud.er ryżow,y z 
talkiem zwykłym w równych 
ezęśdach' zmieszany. 

A , teraz kilka słów o podkła 
dzie tłuszczowym u dziecka: 
jest rzeczą wiadomą, że chu.df' 
niemo" .. -h~ o pomarszczonej ' Sl(ń 
tze ma' wygląd starczy i spr~

wia nieestetyczne wrażenie' 
tak wYf,'lądające . niemowlę ~ 

pewnością musi być chore , luh 
przebyło jaką~ ehorob~. No" 
malne dzic.cko ma zawsze 
k'sztalty dobrze zaokrąglone - i 
tak , być powiIll,1o . . Oczywiście, 
ż'e i pod tym względem unikać 
należy przesady i nie należy 
wpadać w drugą 'krańcowość, 
tymhardziej, że 
otyłe niemowlę łacniej ulega 
róż!lym chorobom, niż uor-

. maJne. 
Mówiąc o kosmeLyce :dziecka, 

nie mog~ pominąć ' milczeniem 
pewnej powaź,nej i dość cz~to 

spotykanej u nas choroby wie
ku dziecięcego, a mianowicie 
krzywicy, czyli popuIa1'11ie cho 
, roby angielskiej. 
Cierpieq.ie to daje takie znie
kształcenia, że nawet u ludzi 
'do~osły~h poz,nać ,często może
my przebytą w dzieciństwi,~ 

krzywicę. 'Mam tu na ' myśli t. 
zw . . krzywe nogi - O, wyglą

'dające , jak pałąki. Ródzice po
winni pamiętać o tym, że 
chorobie tei moźna zapobiee, 

ze główną przyczyną krzywych 
nóg jest · właśnie choroba . a11; 
gielska, którei dziś potrafimy 

- z . calą pewnością zapobiec; albo 
wiem znane są · nam przyczy
ny tego schorzenia i · sposohy 
leczenia. W każdym choćby 

najlżej zazpaczonym nrzypad
ku należy ' bezzwłocznie udać 

się dQ lekarza chorób dziecię
cych, który wyznaczy program 
leczenia i dyet~ przeciwkrzywi 

,co'':ą, obfitują,cą . w brakująt::e 

dziecku witaminy "D". ' 
Każde . dziecko 'powinno sta
nowczo otrzymywać codzien
nie trochę ~woców południo-

wych (banany, ponlar~ll~e i 

co dawnie.: było ogólnie ruzpo
wszechnionym zja w iskie~, 
zwłaszcza wśród ubogieJ ' ludno 
ści. 

Bardzo cJ.~slo , :.polykaniy , 
wśród dzieci zwłaszeza od cza· 
su wojny światowej t. zw. 
"ska~ę wysiękową" w pośtaei 

lisza.la pokl'Zywkowego. : 
Jest to wysypka, silnie swędzą
ca, przypominająea ~'yg~qdem 
pokrzywkę, bardzo ' uporczywa 
i , dokuczliw~, n powsl,ljąca na 
skutek braku witamiilÓw w po , 
żywieniu'. 

- Należy mieć na uwadze; , iż 

mim<> doś~ poważnego wYf,lą
du, ' cierpienie to przy odpo
wiedniej dyeGie i l~czcnill (wi
taminy, kwarcó,,:ka). da.i{: si~ 
rychluUS1WąĆ; nawroty są dośr: 
częste, lecz w k0l1CU dzieckn 
.. ,wyrasta" z tej chorohy całko· 
wicie. 

GorzC,i przedstawia sic: !>flra 
wa z t.' zw. 
"oguipiórcm" tak częstym 

n nicmowląt już w ni"n:S1.Yl\i 
roku życia 

'-.i 'ty'Ul pra wdziwYll1 po'Otra
che.m ' dla ma lek i udręką dla 
lekarzy. Jcst to właściwie egzc
nla, po,~sta.iąca na tle grzybicy 
łojotoko~'ej już w pierws-zych 
ty~odniach życia na uwłosion~j 
skórze głowy w okolicy cicmie 
ni oweJ. Choroba ujawnia się' w 
postaci cieńszych . lub . grub
szych .strupków .barwy brudno· 
.iółtej; są one 'już to bardzh!,j 
suche, ' już ' to ' tłUJSte - i mocnQ 
przylegają do skóry, -a · po usu· 
nięćiu- z powrotem . naras.ta.ia · 
Jest to powszechnie w§ród lu
du' znana choroba pod pOJluhr 
ną iI1azwą "ognipiór". 

:Nie'stety, cllOroba ta na.icz<:· 
śdej wcale nie bywa !eC7.0111l. ~, 

to ' z ,· tego powodu, że 
wśród ludu istnieje przesąd, 

nie po~wala.lący na leczenie 
usunięcie tych strupów, albo
wiem mają' oue być wyrnz(,Jl1 

zdrowia dziecka. 
Zabobon tell staje siG nlel'znil-
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cyłrY!1y), 

',lawierających duże ilości wita 
miny "D". Prócz witamiriów 
najradykalr!iej,gzym ' lekiem 
przeciw krzywicy jest słońce, li 

raezej promienie ultrafioleto
we. SłoI1,ca j-clhi.ak ' mamy - za , 
malo w naszym klimacie, lecz 
na szczęście mamy sztuczne 
sło(lce w postaci , lampy kwarco 
wej , wydzielają~ej duże ilości 
7,bawienllych promieni poza
fiołkowych. Lampy kwarcowe,: 
nie powinno zbraknąć w żad
nej instytucji opiekującej się 
u~ieckicl1l. DziGld tym środ-
1\0111 widzimy dziś Ila ullcach 
coraz mniej dzieci o wyk:rzy
WiOllV·'!h pałąkowal.') f"óżkach, 

W zwiazku z otwartym w \Varszawie 
nowym" salonem malarskim rpproJdu
kujemy , jeden z wystawionych obra
zów Kramsztyka "Portret dziewczyn
ki", który wzbudził żywe zaintereso-

wanie. 

ko przyczyną ci~ższych SellO ' 

:-zeIl, mających swój punkt wy.j 
Scia w nieleczonym _"ugnipió. 
rze·'. Sprawa ',może si ,ę uogó'
nić, przechodząc stopniowo z 
ciemienia na czoło, skroni<;, II 

szy, kark i twarz, ' 'Vkrół!'(! 

schorzała skóra zaczyna "!l
r.zyć, pokrywa , się ' strupami. 
tworząc typową egzemę mokną 

cą, sprawiającą tak fatalne 
w,rażenie pod względeui ~usllle 
tycznym. 'V takich przypad
kach należ" beżwarunkowo 'u- , 
dać się do lekarza - specj~~Ii· 

sty, który przeprowadzi I ac'jo
nalne leczente; trzeba jeulHtk 
już z góry być przygotowall~T1n 
na leczenie długotrwale, -", nI ' l 

gające dużo cierpliwości '-arów 
no ze strony matki, jnk, _ i Id,,,
rza, 

Co się tyczy uwlo~tenia d7.i,'" 
ka, to jest ono przediuiolcm lI' 

slawicznej troski i - kłopotu"\' 

prawic każdej matki. Otó~ zda 
rza się, że dzIecko, które prly
szło na świat z "piękną frytu, 
rą" traci swe ' włosy już- .w pier· 
,vszych dniach życia ku (ozpa 
czy swych rodziców. Bywa 'i 
tak, że dzieciak od urodzenia 
jest bardzo skąpo uwłosiony i 
sl,łall ten trwa przez ' cały pierw
szy rok · życia. Vv obydwu przy
padkach nie należy tym sta
nem rzeczy się przejmo:w~ć, a 
~ż ~, 
bł~em sztuki lekarskie,i było- , 
by lcczenie tego rodzaju łysi-

ny u niemowląt. 
Zadne środki "na porost" wlo
só.w nic pomogą, tylko . 

czas, który całkowicie Ieczf 
tego rodza.iu defekty. 

.Jeśli zaś ehodzi o strzyżenie 

włosów u dzieci; to czy są one 
"krótkie" czy "dłuf;ie", jest to 
dla stanu uwłosienia zupełnie 

obojętne. 

Z pUinktu widzenia kosmety
ki dziecka 
ważną jcst również sprawa pi,~ 

]cgllowallia 1187rllOkc;. 
Nie mam na myśli manicuru 
nip.l11owląt, choć i lo już widzia 
lem, lecz racjonalne pielęgno
wanie, t. j. obcinanie i ut.rzy
mywanic paznokci' ''w r.al~żytcj 
r,żystośd. 

Na.ibal'dziej przeszkadza nOl'
malnem'u rozwójowi paznokci 

ich stał~ obgryzanie, 
ogromnie r.ńpow~zćchni~me 
wśród dzieci, zwłąszcztl I!crwo
wych. Zapobieganie .iest w ' tych 
przypadkach niezmiernie tru
dne l wymaga ustawicznej 
opieki, dobrot1i,,~ego upomn~e

nia z wskazywaniem na mogą
ce nasląpić kOilsekwencje dla 
zdrowia i ha nieestetyczny wy 
gląd obgryzionych paznokci, 
wreszcie ś,ropków pedagogicz-, 
nych. Czasami watka bywa 
zmuszona smarować paznokcie 
jakąś goryczką, by oduczyć 
swe dziecko od tego brzydkie
go i szkodliwego nałogu. 'V u ' 
porczywych przypadkach ' nale
ży zwrócić się do neurologa. 

Przechodzę teraz :t kolei do 

uiclęgnowania .lamy ustnej 
dziecka; 

slaje się ono potrzebne dopie , 
ro po ukazaniu sie pierwszych 
ząpków, :::dyż de tego czasu ja
ma ustna niemowlęcia nawet 
po przyjęciu pokarmu jest ~u
pełnie czysta i nie wymaga zn- , 
unej pielęgnacji. 

Zwyczaj ciągłego przecierania 
.jamy ustne.l niemowlęcia mięk~ 

ką ~zmatką Jest zły i !ó:zko-
dliwy 

i absolulnic nie zapobiega lWJ 

r,ze11iu ' się pleśniawek, co by
najml1leJ nie zalcży od czyst:)
ści, a raczej od zabuJ'zCl'I we· 
wl\~tr!-ąycl). . 
Zupełnie inacżej nalomiast po 

.stęppwać należy, kicdv ukaz!! 
ly się już 

pierwsze mleczne . ząbki, któl'e · 
wymaga.ią ' tak~e.l same,i pi('l~

f!lIaeji i myeia, .jak i zęby s,lnle , 
u dCl'osly(:h; 

lo samo dot. 'czy rów 11 ież Clpic 
Id denlyslyczej. Nalcży lJezwll
l'.llllkowo podda wać uzębieni,' 

dziecka pedodycznym oględzi

nom, aby każdy chory ząbek w 
odpowiednim czasie zaplomb\)· 
wać. ' Mylą się ci, którzy sądzfl. · 

że _mlecznych zębów nie trzeb", 
plombować, 1)0 nrzećiet i tak 
wypadną. 

Jeśli się pl'agnie, by dziecko 
uiało zdrowe stałe uzęblCD!« '! 

to należy się tl'oszczyć .luł t) 

mleczne ząbki, tak samo, jak
by to już były zęby stałe. 

Poza tYI:n, periodyczne ogl<: 
(hiny pozwolą wykryć i s~ory
~ować wadliwe u2ławienie :lie
k~óryci1 'l;~Dow, co wC:f\k nie na 

leży do rzadkości. 
Są dzieci, które slal(' I rz,\' lIltl 

ją usta ' o~warte, co nadaje im 
specyficzny wygląd półgłów

ków, jakhy ciągle c7.ymś zdzi
wionych. Istotnie, często objaw 
isn obserwujemy 11 ,lzieci u-
111ysłowo niedorozwil1klych, 
lecz nierzar\o u '(1zi"r,i całko- ' 
wicie no'rmalnych w <',}, ulek złe

go przyzwyczajen ia 111 11 ,y~l; \1- . 

te},: niemożności oclOH ha ,-: ,I 

nqs_e~n. ~zC?c~ pro la. że w la 
kich przypadkach nie należy 

strofować dziecka, a poroZlI-. -. ~ 

mieć si~ z laryngologiem, li 

Na za.k.Ollczenie 
ldlka 'słów o kosmcłycmyt'h ,:e 

fektach twal'zy: 
o za.kczej wardze i o wilczej 
paszczy, Należy pami~tać, ł.e 

wczcsna operacja w ty eh pr"y
)Jadkaeh ' jest zupełuie niepożl1' , 

dana i bezcelowa; 

trzeba zaczekać aż dziecko (!o
stanie swe ząbki, wówczas rl()~ 
piero operator mOże sic: 7.0 .. 

rientować co do slo~unkl1 wnr~: 
do rozwinięlych już nieco 
szczęk i zabie~; 11 slarsze~o 

dziecka- jest lżejsz:v nlz u nil" 
mowl~ria. Rezultaty lych oPN,\ 
cyj są przy dzisiejsze,t lechnin' 
operacyjnej -- 7,aclawalnjące. 

Dr. paweł Ktinger. 



Nlepo1lllszednie procesy 

s rwe i de Artura wsle,'a 
Prawo do korzJlstaliia 

z bogactw naturalnych Danii 
Kopenhaga, w Jistopadzie. był zachwycony tym wy jaśnie-

Ostatnio w Kopoohadze od· niem i rozpoczął od.razu p05ZU 
był się proces, który wzbudził kiwania soli, uwieńczone w li
wielkie zainteresowanie we stopadzie 1936 roku pomyśl. 
wszystkich warstwach społecl nym rezultatem. 

""lslTIywvac:z wv roli 'fabrykanta 
Nowy Jor~ w listopadzie. 
Mr. Artur Owsley był znanym 

fabrykantem, cieszącym się Agól 
nym poważaniem, i nikt nie 
przypuszczałby, że jego dawne 
życic nie było bez zarzutu, gdy
by przypadek nie pomógł do wy 
krycia całego skandalu. Ale 
!Ht wet wówczas, gdy wykryło się 
że mI'. OwsIey był przesLępcą, 
pani Owsley uie wniosła skargi 
rozwodowej. 

UCIECZKA NA URLOP był 011 wllunywaczem. "Interes" nych. W roku 1932 Dania 0- Jego adwokat załatwił na-
lVfałżeństwo wyjechało w po· szedł bardzo dobrze, pan OwsIey trzymała nowe prawo, kopal· tychmiast wszystkie tormalno

dróż. Udali się do Palm Beach. zdobył dużo pieniędzy i kupił niane, które, jak oświadczył ści u władz i zwrócił się do mi
Ale i w tej przepięknej miejsco- za nie fabrykę· Człowiek, który rząd, zosŁało ułożone właśnie w nisterstwa z pośbą o wystawIe
wo§ci humor pana Owsleya wca go odwiedził, był jego dawnym. ten' sposób, że zapewnia spec.iaJ nie papierów koncesyjnych, za 
le się nie poprawił. I zarówno towarzyszem; gdy dowiedział się ne przywileje tym, którzy wy- pewniających Ravlinowi mono
nagle, jak wyjazd, nastąpił po· że kolega jego jest fabrykantem, kryją dotychczas nieznane bo- pol na wszystkie dotychczas 
wrót. Pan Owsley pewnego dnia . chciał groźbami wymusić od nie- gactwa naturalne Danii. Spe- niewykorzystane bogactwa na
wrócił do hotelu i oświadczył, że go pieniądze. cjalny punkt opiewał, że każdy turalne Danii., Ministerstwo 
musi natychmiast wracać do fa· Pani Owsley ze spokojem wy- człowiek, który znajdzie bogac wogólo nie odpowied:liało. Na 
bryki i zająć się interesami. słuchała spowiedzi męża Zażą· twa naturalne, a więc olej, gaz, kilkakrotne monity nadeszła 

Pojechali więc do domu. Za· dała, aby wyznał przed sądem sól lub inne surowce, i zamel- wreszcie odpowiedź, że inży
raz po przyjeździe, pojawił się swe przestępstwa, odcierpiał ka- duje o tym władzom, otrzyma nier Ravlin może otrzymać mo 

NIEZNAJOMY GOŚĆ óW nieznajomy. Pani Mary znów rę i mógł po tym żyć spokojnie. na lat pięćdziesiąL wyłączne nopol tylko na sól, ale o gene-
Po dziesięciu latach szczęśli- zauważyła przestrach męża, i po Ona zaś kocha go tak samo, jak prawo eksploatacji, .jeżeli w clą ralnej koncesji nie moż~ być 

~Yl'go pożycia małżeńskiego, pa- stanowiła zbadać całą sprawę. poprzednio, i będzie na niego gu czterech lat po zawiadomie- IllOwy. 
n i ~hrv Owsley dowiedziała się, Zaczęła wypytywać męża, który czekać, aby po tym rozpocząć niu władz rozpocznie prace ek~ Ravli'll napróŹlIlo powoływał 
w jaki ~po<;óh jego małżonek zdo początkowo zbywał ją ogólnika- razem z nim nowe życie. ploatacyjne. ... by kopalnie nie się na wyjaśnienia, które otny: 

d' d mi, a w końcu zrobił jej osobli- A więc tęraz, pan Artur Owo d01>tały się w niepowołane ręce maI z tego samego minister-
hyt majątek. Pewnego 111 a o. we zeznanie. sIey stanie przed sądem _ i po- ludzi, którzy [lie zamierzaliby stwa i podkreślał, że nigdy nie 
mieszkania państwa Owsley nieważ w ciągu dziesięciu lat za- sami wykorzystać tego monopo pzedsiębrałhv poszukiwań so~ 
pl'zyszedł jakiś człowiek i zapy· SPOWIEDŹ MALŹONKA chow)'wał się nienagannie - ' 0- lu, lecz obrócili go na spekula- gdyby nie był pewieO'. że dzi.ęki 
I u t o palla domu. Ponieważ wy- Przed poznaniem swej żony. trzyma napewJlo niewielką karę. cję, w przepisach prawnych temu zdobędzie gooeralny m04 
gl"ld jl'gll nic budził zaufania. znajdowały się wysokie p,le- nopoI. Władz~ nie zmlen~ 
Jlukojówka oświadczyła, że pan Cegły z8lftiaat naboi niężne gwarancje. swego orzeczema. Inżynier ~ 
domu jest zajęty. Ów człowiek MINISTERStWO INFOR- dał się więc do sądu i zaskar .. 
nie chciał odejść, pani Owsley Ciemne drogi międzynarodowego handlu bronią MUJIE. ivł orzeczenie m1.nisterstwa. 
zdecydowała się więc przyjąć go KOPENHAGA, w listopadzie rzędniką z niemitckiego minister· Tymi przepisami prawnymi Podkreślił, że wskutek JlOSzuJd .. 
osobiście. Nie zadowoliło to ob- Przed sądem w Sztokholmie to- stwa wojny, Soderberg wszedł" zainteresował się inżynier F. F. wań soli poniósł olbrzymie ko-
cego przybysza; oświadczył. ~e czy się obecnie proces, wytoczony kontakt z lii'mą brOJli Veltjens, Havlin, lecz po dokładnym ich szty, których nigdy nie odbi.iel 
wróci wieczorem, aby pomÓWIĆ niemieckiej firmie broni VcItjells Id6ra obier.ała dostarcz~rć 50 milio- zbadaniu znalazł różne nieści- sobie na eksploatacji soli, i ,.. 
z panem OwsIey. przez dwóch oficerów szwedzkich, nów nabojów. W początkach stycz· słości, i zwrócił si~ do miaro- jest rzecz niesłychana, aby mi .. 

"Tieczol'em nieznajomy znów porucznil.ą HuItkrantza i kapitana nia ładunek został wysIany do dajnej:;o ministerstwa po wy,iaś llisterstwo nie liczyło si~ z wła .. 
~i~ zjawił i pani Owsley sp ostrze Gyl1enkreutza, o prowizję w sumie Szweej' na pokładzie okrętu "Alle. nienia. Chciał wiedzieć. czy snymi orzeczeniami. 
gin, że mąż jej przeraził się, wi- 53.000 koron. Historia tego sporu gro'), Jdóry wyjechał z CAyni. Gdy pięćdziesięcioletni monopol t y- ~KARGA ZOSTAŁA OORZQ <'! 

d/~lC obcego gościa. Rozmowa prawnego wzbudziła wielkie zain- ol{ręt przybył do Szwecji, oliazała C'ly się tylko tych surowców, eONA. 
lllil.:d.ly nimi trwała bardzo luót teresowanie wśród skandynawskiej się, że ładunek składa się z cegieł. których znalezienie zosŁało za- Obecnie sąd odrzndł sbrn, 
J u; nieznajomy więcej się nic publiczności, gnyż jest Olla typo· W Szwecji !)rzypuszczano, że la- meldowane, czy też wystarczy na podstawie eallklem 10Jtł~ 
zjawił. W ciągu następnych dni, wyro przykładem ciemnycb dróg, równo firma niemiecka, jak i wia- znaleźć jakiś surowiec i zamel- llych motyw6w. Sąd, powołg., 
pHni Owsley zauważyła, że mąż którymi kroczy międzynarodowy dze niemieckie, POCZ.1tkowO sądzi- dować o nim władzom, aby 0- .iąe się na motywy prawa kQl.. 
jl'j sLał się strasznie nerwowy. handel broni. ly, że ładunek dostailie się ~o rąk trzymać monopol na wszystkie palnianego, stwierdza, te pł~ 
Hwciło to się również w oczy Na jesieni roku ubiegłego pul- generała Franro i dlatego zamó- surowce Danii. \V tym wypad. dziesięcioletni monoDol wam,; 
jego przyjaciołom, tymbardziej, kownik perskiej armii, Per Ny- wienie zostało }Jrzyjęte. Póżniej ku zajmie się on przede wszyst .iest tylko dla zameldowaneRQ 
:i{! był on zaW1>ze wyjątkowo spu strom, zwrócił się do szwedzkiego rząd i władze do~7.ły do wniosku, l"im poszukiwaniem ·soli. surowca. Poza tvm prawo nłti 
k"jny i zrównoważony, Pewne· dyrektora Sijderberga \V Kopenha- że naboje mogą przypaść w udzla- Pytania te wystosował w li· upowatnia ministerstwa do u.. 
gll dnia zaproponował żonie po- dze z zapytaniem, czy może 011 do- le rządowi walenckiemu, i wobec slupadzie 1935 roku i po trzech dzielenia koncesJi, które me MJ 
dróż. Ponieważ nie lubił on ru- starczyć 50 milionów nabojów, któ' lego zamia t nabojów zaladowan« miesiącach otrzymał odpo· w zgodzie z obowiąIZUjąeym1 
"zać się z miejsca, i w ciągu dzie- re chce kupi~ pewien hiszpan, na- cegłę· wiedź, że wystarczy znaleźć s61 ustawami. Błędne wyjsśnien!a 
~ięciu lat nie wyjeżdżał nawet zwiskiem Ozora. Ozora pouał, że 1\al~ż~ wątpić, czy podcz.as tego i w ciągu czterech miesięcy po ministerstwa nie dają wi~ ą
lJ:J urlop, żona była zdumiona. naboje przezttnczone są dla mało- procesu uda się wyświetlić zaga1 · zameldowaniu rozpocząć wyd o skarżvcielO'Wi oraw. kt6re .. 
Dotychczas interesował się wy· azjatyckiego państewka Yemeu, ale kę tej taJemniczeJ afery handlu hywanie jej z ziemi, aby zape- mają podstawy prawnej. 
Łącznie pracą i fabryką, a obee- w zakończeniu lIprawy kupna, Só- bronią, ponieważ niemiel'ka firma wnić sobie monopol na wszyst- Iniynier Ravlin oświadezJl 
nie do fabryki chodził bardzo derberg zrozumiał, że Ozora jesi Veltjens wolała wogóte nie zgłosić kie dotychczas w Danii niewy- że Illie zadowolni się tym Wiifii 
l'I.:adko, a w domu był stale nie- przedstawicielem rządu waJeilckie- swego przedstawiciela przed sąd korzystane SI\lrowce na prze- kiem, lecz uda się do s~dtl naJ.i ~ 
~polwiJly i zdenerwowany. go. Za pośrednictwem pewnego u- sztol,hohuski. r.ia~ lat pif'ćdziesięciu. Ravlin WVŻSZ€go. I 
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KUPUJE SIĘ 
-w firmie-

"ELEKTRODom" 
S~ N lEG UW [E 1/ L I N o L E U M 'l-Manekin, krawieckie I WJsta=- r~ wowe. po najniższych cenach [: 

KALOSZE, CHODNIKI, DYWANY, D:~~~JB;iO~~!!!~~~~ 11 
WSZYSTKO 

PIOTRKOWSKA 115. TEL. 134·42. I 

l 
RADIOODBIORNIKI, ~ 

DO PAtlSKIEGO AUTA 
najlepiej obec:nie dost!lrcza 

OBUW~E sportowe CERATY I ~ tel. 175-12. • ... ~ 
i narciarskie CHODNIKI KOKOSOWE 

w wielkim w y borze 
po cenaell przystępnych 

POLECA NajlrJisze gltunkl. lIajniisJe CUJ. 

ŻYRANDOLE, ŻELAZKA =-
GRZEJNIKI, == 

CZAJNIKI, ---
ODKURZACZE, 
ZAIłÓWKl i I. p. === 

,-SPRZEDAŻ NA RATY II 

p y JA M Y. S ZL AF ROK I 
BOHJOURKI 

"AS", Piotrkowska 67 

~A •• 4A ••• A.4 •••••••• AAA. 
~ Wl~(ZKI· .. WEŁNY ~ 
~ ~ 
, 41 P o k a z y w z o rów ~ 

~ Mc~-Tric:ot ~ 
~ U L. T R A t: C1 U T T A 2. ~ 
~ NAJII!o 1:';1 SZE MODELE ~ 
aTTTTTT~7?TTTTTVTTVVTV~ 

JEO~r,ABIE g WIlNY 
- NAJTANIEJ SIĘ KUPUJE -

w firm ie 

CH. ELJASl, ltJDŹ 
UL. PIOTRKOWSKA 28, 

H U R T O W N I A wsze!kich .opon I 
II uefa ZllftleODJdJ polecafirma 

J. WINDl'I4N S-ty 
Łódź, Piotrkowska 35 

J~ GERSON, łODŹ 
Narutowicza 16, teJ. 128-30 

Tel. 112-23 Rok J:ał. 1885 "" __ WejśCIe z ul. PiłSUdskiegO'r ::===== Kaisolidnlejsza robota kn!nierska r K o S , K A ., H A LI I , 

Ch W luger ;~~;A~~~ 1~~~k;.ndK~~O;i, 
• •• CZY CZEKOLADY 

I Łódź, Piotrkowska 114, tel. 200-671 \.. t ą d a j c i e w s J: ę d II i e 1.,/ 

~~~til a ••• am9.mmDB ••• ~~ 
• PRACOWNIA SUKIEN • 

~ S. DOjczmanowa 5 
~ Ł Ó D Ź, = 
~: PIotrkOWSka 114, tel. 200·67 .J 
~ammm~ ~~D~~B ••• a~~~: IV 
PAA ..... __ _"_.11 

A. RITTIEA. 
Zakład optycznQ chirurgiczny • 

• Piotrkowska 85 t . 
• POLECA O k U la rJ b i n O k I e t 
• E ompetentna fachowa obsługa t 

~ 
Zapraszam, 

do 

Kawiarni 
Europejskiej 

Łódź, Piotrkowska 113 
•• 

WYBOROWA 'KAWA 
PISMA KRAJOWE 

ZAGRANICZNE 
Hił ......... ~1!'!!!IJ' ... ., •• 1I =-__ ,..c:=---..--",,~::-_ ~=",... --' 

W DU iVM WYBORZE 

H. BOY i S-ka 
PIOTRKOWSKA l~r 

•••• e ••••••••••••••••••• 
; MATERJAŁ Y BIELSKIE = 
; · MĘSKIE i DAMSKIE = 
II Doleca III 

= f. "TEXTYL BIELSKI" : 
~ Ł6dź, Piotrkowska 19 ,... 
: - front I piętro tel. 137·08. - : 
~B~aa~Dr ••••• g8 •••• a~~ •• 

~------------------~ Galaateria i KonfekCji Dziecięca 

•• DZIDZ.--

Sprzedat towarów bielifnianych 
firm krajowych I zagranicznych 

B. BLACHSZTAJN. ł ó d f. 
Piotrkowska 30/32, tel. 264-90 I 
Specjalność wypraw, ślubne. 

M. LIPSKIER I 
CEGIELNIAHA 5. - lELEF. 190-4ti 

p o l e c '. 

W I N A własnej wytwó .ni i zagra
niczne, oraz likle ~'y , koniaki, w6t!ki 
znanych firm po cenich najnlisz,tlll 

wt. H. Zajbertow!I i rr.Poznańska NARUTOWICZA 18. 

= UL. PIOTRKOWSKA 47 = NAJWYKWINTNIEJSZY I 
I. WIELKI WYBÓR! TANiE CENY! I \! ZAKŁAD KRAWIECKI. ! 

Pralnia (Ilemlana l fl!'biamlll 

r .. fiiOlfNJlflłfi 
Pomorska 7, filJa Cegielniana 1 

Ter. 167-4'9 
Pośpieszna prasowalnia paro-

wa mąskleJ garderoby. I 
Ceny niskie!!! Ceny nlskie!!l 

~~~R!IIIIIII~ __ " 

.a_A ._""W 
~ KWBATV POLECA. 

::MARYSI N n Łódź. 
4 PJiotrkow!ka 76. lei. 112·26 

wł. tlodowla w lilldzie 
Nagrodzona złotym medaJelTl. • -q.,.,., __ .,-' W __ • 
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Paul steven -
KREDYT JEST ~WSZYstKI'M 

Gdy pan Kormendi przybył do 
Du.maszku, mając za sobą bu
rzliwą przeszłość, kapitał jego 
\vynosil trzy funty angielskie. 

Drobne pieniądze, które mial 
w kieszeni, opuszczając pośpiesz 
nie Istanbul, rozeszły mu się w 
dl;odze. Kormendi postanowił o
szczędzać pozostały zapas gotów 
ki. Gdy powiedziano mu jednak 
w Damaszku, że podróż do Bag· 
dadu autobusem kosztuje dwa 
funty, pośpiesznym zaś autem, 
zahierającym czterech tylko pa· 
sażerów - trzy, rzekł do siebie: 

- Autem! i położył na stół 
trzy funty. Doświadczenie nau· 
czyło go, że lepiej popłaca przy
jazd do obcego miasta pierwszą 
klasą bez pieniędzy w kieszeni, 
'liż trzecią z zapasem gotówki. 

POMOC W POTRZEBIE 

K6rmendi był niskiego wzro· 
slu. Zaczynał już łysieć i próch
niały mu zęby. Mówił pięoioma 
j ęzykami z węgierskim akcen
tem. Próbował już różnych zawo 
dów, unikając jednak dziedziny 
prawa karnego. 

Trzy funty, wydane na podróż 
pozbawiały go kolacji i możno
ści zamieszkania w hotelu. Au
to miało wyruszyć nazajutrz o 
godzinie trzeciej rano. 

Kormendi udał się pieszo na 
przystanek. Była jeszcze noc. -
Przysiadł więc w krzakach i 
rozmyślał nad możliwością zro
bienia kariery w Bagdadzie. 

O godzinię trzeciej wsiadł do 
auta. Siedziało już w nim trzech 
~lrabów, wykwintnie ubranych. 
:.\1:ówili po francusku i angielsku 
i mieli ze sobą zapas wody i o
woców. Kormendi wymienił 
skromnie swoje nazwisko. Po
cz~stowali go papierosami: 

- Z naszej fabryki - rzekli 
z uśmiechem. 
-Doskonałe 

Kormendi. 
oświad<:zył 

W tej chwili zajrzał do auta 
urzędnik towarzystwa przewo
zowego: 

- Jeszcze drobnostka, panie 
Kormendi - rzekł - płjłd pan 
dodatkowo ,50 piastrów za ubez· 
pieczenie. 

- Ja... nie mam przy sobie 
syryjskiej waluty - oświad~zył 
Kormendi. ' , 

- To nicl Moż,e mi pan dać 
.szylingi lub franki. 

Kormendi przetrząsał kiesze· 
nie. 

- Przykro mi - rzekł spokoJ 
ni c - lecz mam tylko studola
t (,we czeki. 

J eden z arabów wsunął urzęd 
nik owi do ręki 50 piastrów. 

- Wszak pan pozwoli, że mu 
wyrządzę drobną przysługę -
rzekł do K6rmendi'ego. 

- Dziękuję - rzekI ten ostat 
ni. Zwrócę p:ll1U w Bagdadzie. 

- Todrobllostka, o której nie 
warto mów,ić. ' 

Auto ruszyło. l{ormendi przy
mlmął oczy. Zrobiło mu się lżej. 

- Mam kredyt - myślał. 

ROBI SIĘ INTERES~ 

- Jadę do Bagdadu w ważne! 1932. DZIEŃ PŁATNOŚCI pracowity człowiek 'ma moż,ność 
sprawie. Chcę zbadać możlhvo· '.l- A, ja 19?\) Znam go' więc K" d" b ł ' ,. h dorobienia się cz'ee:oś . J'e<hte,J' . . . . . -, Ol"]uen l y na wyscJgac 'J 

śCl wywozu papierosów ' z tego dłuzeJ, lllZ ,pan. . ' , ' w ś,victriym hunlorze. Już od I zeczy nie wolno robić: Nie ,w ol-
miasta do Europy i Amęryki. - Czy lUe llloghbysmy praco· ' dawna ' nie' miał tyle przyjem- no przed uzyskaniem kredytu 
Upłynął· miesiąc od przyjazdu " rać wspólnie? , , nych wrai!eI'i. ' ' po];.azać się na wyścigach z\ tan-

do Bagdadu. K6npendi mieszkał " Gdy J{ovacs odwiedził 'go na- cerlwmi i stawiać na konie. -
przez .cały tell czas wpięknym DOBRY CZŁOWIEK. , zajtitrz"Kormendi d;dękował mu \Vieść ,0 tym obiega miasto 10-

hotelu, gdzie nikt nie niyślal o __ Ani my$lę. Stworzyłem joż gorą«o.:,' ten:. błyskawicy. , Ludzie są , tu 
Ptrzledstalwianbi,~ ' rachunl~'lów. Ob- tu sobie doskon.alą PQzycję: Pra, ' _ A teraz pom,ó ... viulY o inte ' gotowi stracić poż'yczotle ', pie
s a owa so l.e u naj epsz.eg<l : cuję równ(eż dla eksportu i ilu .. resie , - . rzekł.' Kovnc. Czy wie lliądze, gdy chodzi o prac()wite
krawca ubralUe z surowego 'ed ' go cZ, łowiek'a, które, mu się !lie 
W b

· T 'w'" ": portu. Jężeli 'pa~!skie .~iezręczne ' już ' pan zpewhością"ż~ bank o· 
.a lU. u ro . mez m: W~pOll! oszustwo WYJdZIe l~a Jaw, stanę ' tworzył ' .mu 'kredyt'! NIech pan powiodło. Lecz nie pożyczą ani 

m.an~ o za~ł.acle. P.rze~nv.me, zJa się .również podejrzany. Potrze- ' ~atelefonuje: Itormendi uczynił "7.eląga gracz,owi, ktÓl'y ,udaje 
WIł SIę ~~~gJ kra.~Vlec l ~aprop?< ba mi jeszcze tylko dwóch mie- , to.. KOV3CS , widział;. jak zbladł <:ię [la wyścigi w towarzystwie 
no~ał K?rm~~dl en~u, zeb;y SIę sięcy, aby ,opuścić Bagdad ze spo ' następnie ' powiesił słuchawkę i tancerek, będących 'w ' Bagda
u~:Herał .. rowme.~ u mego. Klesze, rą gotó"'ką. ' , oparf gło'wę , 'na,' ręku. ' dzie bardzo kosztowną zabaw
me K?rmendl eg? ,pełne były - 'Dlacżego ' nie chce pan pra. ' , _ Jak: stoi sprin~a z kredy- J\ą, Nie pokazałbym się z nimi 
drobnej monety, ktor~. znoszono cować ze mną? _ zapvtał pła. t ? ~ , l ' uigdY. Umyślnie posIałenl pą.ha, 
nlU ze wsząd od chWIlI "dy po. ., '" ' . J em. zapyta " ,.bv go zdY, sluedytowaĆ ' i dopią-
.' . ' n CZlIWlC Kormcndl. . N' , ' , " . skarzyl SIę na lllewv"odną pro , J ' d' , ' - l , Je roZUmJenl - Jęczał lem celu, Cof'riięto pailU porę-

. . ." n . , - est pan zana to lllezręcz- ' l{'" . d' B' 'k 'd ' . D" cedurę CIągłej wymmny czekow r' l 7" _ orme~l, ~: . a!l ,; 0 ?I~wIa,: Zl'> czenie, krawcy ' l>i:tżądali uregu-
Od . dł' l f b l! .. n) " a poza tym c lCę sam _anar ' rano cofnIęto poręczeme, me po- lowania rachunku. Za chwilę WIe za o go WIe u a ry"an nac zysk . ' 
tów papierosów oraz a"entów c, A' l . . d . ł' dając, pow.odów, .. , zjawi się właśeiciel hotelu. Nie 

. _.. ~. \ - e sam pan powie zla,zc ' '."' . ', . " czymących ~orzystne ekspoI to- wyjście na jaw mego oszustwa , -:- DOWJ~ SIę ~~n:.Jalde t? ~y- 1113 pan co robić w ~gdadzie. 
we propozycJe. zaszkodzi również panu, ły powody ,- mO)"lł z usmle· Niech pan przyJmie moją p'ro-

, . '. chcm Kovacs. POZ) cję. Zapłacę pallskie długi. 
GŁOS Z OJCZYZNY , - NJe zaszkodZI, gdy sam pa· . ' . '. ' . . i dam panu na podróż. Czy si~ 

na zdel}lo,skuję, :V teJ ~hW,lli. otwo:r~Qn.o drz~1 pll lt zgad~a? t • ' 

Pewnego dnia zapukano do - Mogę opo,,'iedzleć ludziom, , bez zapuKaI~la, l ob~J kr~,~~y,. Je- W 'tej chwili ' zjawił się właś, 
drzwi i wszedł barczysty jego: co z pana za ptaszek - rzekł , d~n:za dr~gJln, P!:;Y.StąpIlI S'pl:SZ c: ... 'el hotelu, przynosząc - dł11gi 
mość. Przywital się w języku K6rmendi. , nIe do ' Kon~lench ego, ' podaJąr ""i(wtr " 
węgierskim i rzucił na fotel bia· ' Kovacs machnał lekceważąco ' mu rach,unkl. ' ',' • , :,~ Pię'ćd'ziesiąt plęC ftintów, 
ly tropikalny hełm. ' ręką: ' -:- .J\~a,my: dziś ,d~lże wyp.łaty- p\lnie Kormendr _ rzekł" uśmie-

l{ormendi nie lubił, aby mó· - 'Nie obawiam ~ię. Uprzedz~ ,mowlh Jedn?czesm~. , Moze' pan <'h:łjąc się mile. 
wiono z nim po węgiersku. Nie pana. zechce , uregulo:",ac niezwłocz- - ,Pięćdziesi'ąt pil}ć? , - po-
pochlebiały mu wspomnienia l , -:- Kie mogę _, mówił Kor- ,nie,.. ' . wtórzył przerażony Kormedt 

'c P b ł "l' cI - Nie main dziś ,gotówki - ' T k' t Z " • t OJ zyzny. rzy y y mowl Je , - mendi prawic z płaczem, Ci ara- ", ' - a- -Je$. mmzony Jes em 
k d 1 . . l i'zekł Korlllęndi sp0'k0J·nie. . . , k' · na a ej po węgIers m: - bowie ' są tak gośeinni i hojni. mestety, , ' p.roslc ' o ' p.o. :rycle ra· 
_ Mój drogi Kormelldi! Spra, Dopiąłem już tego, że chcą mi ' --: ' Niestety; IilUsimy być na· chunku . dziś jeszcze. 

wa ' skończona. Uciek'aj stąd! Je, założyć biuro eksportowe i otwo trętni '--: rzekli :- j ' prosimy o K6rmendi spojrzał na !{oya.c 
stem Kovacs. rzyć w b~nku kredyt na 300 fun- natychm~as,t~wą za-płatę. ' sa ~ · skinął' smutnie. ' , , 

_ Nie myślę uciekać stąd dla- {ów. Mógłbym zacząć żyć, jak ' _...:: Dlaeżego lak nagle? Kov'acs uśmiechnął się i :wstal 
tego, że pan nazy''';u się I{ovaes uhzciw)" człowięk. ' .Jestem dziel- , 'W;irus~'YJi 'rain'jciil,am.i: , Ż krzesła. ,~, ' ; 

Kovacs zaczął liczyć m~ ' pal- uy; nie lUam jedynie 'Śzczęścia. , -:-PiCll~ąd;z;e te S,ą mim konieez ' : '- 'Ma' pan zapew'ne eliłą go-
cach. " , Ale ,kt-.edyt w banku ,postawi nie p.o,tr'z~bne. ,.:,' _ , t6,,:kę w, )janku, panie Ko~etl-

. ,,' BAdę c' l ' '" ' d' h ł' ' l di. Poz·w.o,li pan, ze', w~ - , _ ,Więzienie w Debreczynie, ml1lC 11a n0r. I. ,< . -pracowa , v ' rmeQ 1 , weslc ut! l zac.zą oJ 

uczciwic, l\'ic' zuśzkodzC; panu, szukać 'po ' kicszcIiiuch. Znalazł ' niego. Żwr6Ci ini' pan ))0 póła-
więzienic w Oedenburgu, wic;zie dniu. 
nie, w B'lldapeszc'I'C, ' Ca'lvl'llcTcr Zató~ll1y spółkę· , , ' 'cztery' funly'.Gal'llitury zaś ko- ' , 

I{ . l b' 'l ł Podpisał CZC, k, l' wręcz, y'l aóspo numer 3. . ' oyacs .la (y s:ę namys a. ,szto)Va,ly, pięć. , ,: " ':;""': ~ 
u, . ' l I' k" - ' Ot l' k kI dano, wi" k. tóry' oddalił ' sh:. n; K6rmendi zbladł: ' snucc 1llą SIC; W ' oucu l wy· -:.0 ,zalCZ , a - ,rze . Resz-
CI'ą'<1llął rę' ke ' ' tę ' dopłacę J' t ' TT , - l1kryw, aja,'c zad,. owo,lenia, ' ' ' 

~ , lle pan ' żąda?' ~ zapytał <. t;'> < , ' -' " u ro. , n.rą.wcy przy- .. 
słabym 'głosem. , ' ;- No, jcżeli pan już posiac;Ia jęli ' pieniądze; lecz, znać , było po , , SYTliĄcJA~ ZMIENIA SIĘ, • 

Kovacs ' zaśmiał się: kredyt w ,banku... - rzekł,,- ich' lnińie, ' ż'e' woleliby' otrzymać ' , 
_ Żądam, aby pan stąd wyje żgadzaul się· Posłuchaj ,p,an, pan , całk,owHą , należność.' Odeszli '- Wfedżiałem, że t~k; będrle 

chał. Będę dla pana hojn)', ja' ' może zaraz wyrządzić mi przy- wreszcje, ociągając, się. ' - rzekI Kovacs. -: Przyriiośłem 
Id nie bylem, dia 'nikogo. Zapła- Ls.ługę, .. : , ' . - l)zh;na ' rzecz! , ~ 'mruczał oanii kartę opłaconej , Jazdy do 

' cę pa:ńskie mchmild '. dam panu - . Mam wszystk:ego 20 fun- . K6rni.cn~I:-=--(:o s~ęj~ogło stać? Damaszku. Autobusem nahiral-
pieniądże na : podróż. Oś"riadcży . tÓ\v.... ' Kóvaes uśmiechał się z zado· nie. Sięgliął ręką do kieszeni. 
pan, że ,in ,ter, es nie, , ln,oże dojść ' . Kovą.cs uśnJ,iechnął ' się z wyż- wole~iem. , ." " - Nie wyjadę - ' rzekł Kor 

,szo','cią: ' d' ' do sktltku. Czy pan się zgadza? ' - Powiedziałcm już panu, pa men l. 

-'A 'jeżeli się nie ' zgodzę? ' ' - Cóż ' zno'wu?Nic o pienią- ' nie K6rm'eJidi, ', że zawsze pana - - Co? - ," '-
_ Powiedziałem Jut panu, w d~e tu chodzi. - ' Przyrzekłem wyprzedzę. ,: Przysięgam, że nic ' - 'Nie wyjadę! ' , 

jakich więzieniach przebywałeś. dwom art yst,k 0111 , żę pójdę z ni- , nikomu o ,panu nie Tozpciwiada- \,' ~ -Czy 'pan oszalał? ,:Miull ,pa-
Mogę powiedzieć to innym. Mo- ', mi dziś na ,wyścigi. Będę jednak .lem: Posłałem ,pana_jedy·nie n3 na' wrRku! ' - .. 
gę dowieść, że listy, które pan 0- bardzo " zajęty. Cz)' urógłby pan ',;wyścjgi 'w towarz:yslwie lance- ~ --:- 'Wcale' n..i,e! - .' Dov,riedz':się 
trzymujc p!"zez pocztę lotniczą mnie' zastąpić? ' rek. ' Dan, ' że , chciałem clać ltosp,o'd~
rzekomo od wielkich firm, po· Są' to dwie miłc dziewczynki , '~' Wesoło . było ' paliu wezo .. .. r.zowi te pięćdziesiąt ,pi~~frin
chodzą od pana Nagyseny z Bu-, węgierki. Panu też rozrywka do- raj, niep'l'.a~vdaż, głupi człowie- tów. Mam więcej pieniędzy, Wi
dapesztu Calvin-Ter Nr. 3, któ ' brze zrobi. Płacę, naturalnie ' kil! ' Może , palI pr:żyjechać do dzi'ałe~ .ied~lak .. że pan ~ięgnął 
ry ukradł firmowy papier w wszystkie rachunki. Niech pan ' ,Baitdadu "bez "ros za bez listów do klęszelll. Tp ' ?y~a ą<!,~~a 
tych przedsiębiorstwach. sobie nie żałuje. Po co się żyje , pof~cającyC:h: "'Gdy 'ludzie będą I niy~l! C~y pa,n sądZI; ~e zwroeę 

- Skąd pan . to wie? wkoń'cu. tu -,,'idzieE,- że pan jest pracowi- I mu te p~em~dze? ~~rzuC,ę . ~a~a 
Kovacs zaśmiał się: Rormendi był wzruszony. 'tv: i, zaradny, 'pomogą panl!' o: za d;zwI: ~lech SIę p~~ od a? 
- To żaden wstyd, Zuam wię - Szlachetny z pana czJo ... viek tW~:ll'Zą krcgyt,.· będą ezekac, az I powtedZlec teraz o mme ,co§, ~ ~ 

zienia i sam koresponduję ' z pa-- - rzekł. ' si~ p~nu powiedzie i będzie pan p~ch.lebne~o, '.gdy gos??darz J'dz 
Iiem NagysenY., Ki~dy pan z nim ' - Nie; jestem jedynie dobry mógł zwrócić . pożyctki. 'Ludzie I ;"Ie l pO~lC. lI;n~m,. ze ~~ t~
siedział? ' _ ,odrzucił Kovacs; sa tu chętni ' do pomocy. Każdv zyczył mI plęc:dzleslą~ plęC~ u -

.---~--!lllli!l&_m'l_~i.IIII_--.. --~_ .. _--.--IIij''''_. __ ''''.'_.' ...... - tów. W czora] spędzIłetn .Istot-nie wcsoło czas. Nic żałuj~ tego! 
- Skąd pan ma pielliądze?-

rzekł groźnie Kovacs. 

Droga trwała 16 godzin. Kor
lO.cndi nie zaznał jednak aJli gło 
du ani pragnienia. Arabo\vie czę , 
stowali go uprzejmie wodą i o
wocami. Gdy zatrzymali się na 
przystanku wśród pustyni, za
pbcili za niego rachunek za 
przekąskE:. Na pytanie, w jakiej 
sprawic jcdzie do Bagdadu. Kor 
mcndi uśmiechnął się tajemni. , 
czo. 

_ Wygralm n3. wyścigach:
Trzysta dwadzieścia funtów.
ILudzie widzieli. jak stawiałem, 
lecz nie widzieli, jal( zgarniałem 
wygrane. Wiem z doświadcze
nia, że nie trzeba się tym głoś
no przećhwalać. Patrz ,panI. 
Wyjął paczkę banknotów T. 

kieszeni.. 

- Bę\'lę tu robił interesy! Lu
dzie pożyczą mi już jutro, jeśli 
będę potrzebował. Ch<:e pan -wie 
dzieć, co teraz u'czynię? ZłożQ 
te pieniądze w banku, ~ tóry od 
mówił mi kredytu. 

W R::tmadi, gdzie odbywa się 
sprawdzanie paszportów, towa
rzysze podróży postarali się, że· 
by mu nie zadawano dużo py. 
tań. Gdy ruszyli w dalszą drog(:, 
Kormcndi rzekł; 

Prz.ypadko,,'a \mlka świ"lych byków lamuje całkowicie ruch na ulicy miast:! w Indiach, bowiem żaden wierzący 
lJindus nie ośmieli się walk" taką przerwać. 

* , ' Kormellldi .cicszy się w Bag
dadzie poważaniel;l1 i robi dobre 
iI!teresy. Kovacs m1,lsial pośpie-
sznie opuścić miasto : " 
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kloszowy. Trzyćwierciowy re· cWlerciowe cape'y są ozdabiane ~ 
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.Wszystkie suknie wieczorowe 
- w tym. sezonie - hołdują tej 
sapłej żasadzie: opinają i akcen 
tują piersi. Poza tym w dziedzi
nie toalet wieczornych panuje 
fal1tazja. Największym powodze 
niem cieszy się princeska. Za
znacza ona dokładnie linię fi
gury. Inne modele przylegają do 
figury tylko do kolan, a na dole 
P9,sz!-'lrzo~e ' są fałdami, plisowa
niem, ' falbankami etc. Falbanki 
są ~hi!tiedy z frendzli, lub ze 

. sh.:uskh piór. Niektóre suknie 
~ają" Jjardzo szerokie, przewią· 

. z~.ne paski" których końce opa
dają aż do', ziemi. Inne suknie 
\viecz?rowe w 'ogóle ; nie ', mają 
pas~ów. 

Niektóre domy mody lansują 
suknie wieczorowe całkiem bez 
dekoltu, z długimi' rękawami, 
t-a~ . mocno opięte, że odsłaniają 
więcej, niż suknie dekoltowane. 
Dekolty przy innych modelach 
są 'z'nów . ba:rdz~ głębokie i czę
sto asymetrydne. Suknie koron 
kó~e cies~ą się wielkim powodze 
niem; drapuje się je, a., spódnicz
ki ozdabia aksamitnymi wstąż
kami. W kolekcjach znajduje się 
dużo sukien wieczorowych z ko

Jumper uszyty na ma- lorowych koronek, a specjalnie 
- z koronek chabrowych. Zestawia 

szynie się również suknie z koronek w 
(Do powyższej ilu~tracji). dwóch kolorach, llprz. różowej 

~iektćre panie nie lubią jum- i czarnej. Pajety zdobią liczne 
pr~w robionych na drutach, gdyż modele, otaczają dekolt lub pre· 
uważają, że nie mają cne dobrej zen tują się w postaci bolerek. 
linii. Obecnie można nabyć w skle- Płaszcz wieczorowy jest bar
pach materiały dziane i uSzyć' z dzo długi, z aksamitu lub lamy. 
lIicb jumper według wzcru. Na roz- Linia płaszcza· prosta: w pasie 
Jożr.nym równo materiale kładzie nieco wcięty, zapięty na jeden 
,..iQ wzór jumpra, oznacza się kOll- rząd guzików, hufiaste rękawy 
ttuy i w ,0zn~czo_nyDl miej.cu prze- i mały, oficerski kołnierzyk. 
li~ywa się materiał trzy ra-zy · na . Ełeg-l:thcko wyglądają ptasz
maszynie, następnie odcina sie. czę- cze wieczorowe ozdobione lisa
~ci zbyteczue. Tak samo postępuje mi; lisy mogą być przy ręka
,.iQ z kljłnierzykiem i rękawami, a wach, na dole plaszcza, a niekie
lJO tym zeszywa się całość na ma- dy przy szyi. 
Ezynie. Redingot z puszystej wełny 

Pani może być całkiem spokoj- . równieŻ" ładnie wygląda; kołnie· 
Tta: oczka nie polecą! rzyk 'niewysoki, a dół - mocno 

Modne kap_luaze 
n'l1.l'dLO wysokie kapeltlsze są 

nadal modne, lecz może być, że 
panie znudzone ekscentryczno
~cią, zgodzą się je meco obniżyć. 

Perska czapka z karakułów, 
lub kwadratowy loczek z małp 
lub bobrów - nadają się do fu · 
t::' r. 
~a popołudniowe przYJęcIa, 

nclszone są małe kapelusiki ze 
s"trusimi pióralui, lub toczki z 
plaskich piórek. 

Na jednej z ostatnich pary
skich rewii mody, zwrócił uwagt: 
toczek z mocno czerwonego ve· 
lour - chiffonu, ozdobiony pió· 
rami w tym samym kolorze, _. 
noszony do małpiego futra. 

Elegancko wyglądała równieź 
modelka w czarnym, wełnianym 
palcie ze srebrnymi lisami, i wy 
sokim toczku, ozdobionym czar· 
nymi piórami i białą koronką, 

1\ ajmouni,' jszy kapelusz dnlll:::ki. 

dingot z lamy prezentuje się o . futrem. , 
wiele eleganciej. Dla wysokich, smukłych pań 

Cape'y znajdują się we wszyst nadaje się bolerko, które może 
kich kolekcjach. Najładniej wy- być z aksamitu, pajetek lub la
gląda capć tak długi, jak suknia, my.-
to znaczy sięgający ziemi. Trzy- - N#iiH' __ 

M ,odne ręka1Aliczki 

l\ajuewsze rękawiczki SI!: 'Koloro· 
we i ozdobione różnymi wzorami. 
Często zesta.wia się np. kolor gra
natowy z .szarym, ' żćlty z brą.zo
wym i t. p. Szwy są. ozdo}:lńe: za
znaczone nitką jaśniejszą., lub wy
pchane watą. 

W yjątkovro ładne są. rękawiczlU 
z materiułu. W ncwych kcJekcjach 
znajduje się dużo rękawiczek z imi.
tar ji zall1~zu, w delikatnych bar
,,·ach. Niektóre rękawiczki maj t! 
odcienie tweedu i nadają, się d·) 
i':)loJ't('wych palt i kostiumćw. Fa· 

sony ręKl.',wiczek są w tym roku 
bardzo ł:tdne i oryginalne. . 

Specjalnie dużo uwagi poświęco· 
no rękawiczkom wizytowym; są. 
cne prawdziwymi. cudam1 mody.' 

Firma Mair.bocher zaprezentow~i
la wytworny model w prążki sza
r<" granatowe i czerwone, które 
cie:;:r.yly się wielkim powodzeniem. 

Oryginalne są. rękawc:zki z czar
llt>gtl aksamitu, wykOllczone srebr
nym lisem. 

R<:kawiczki z materiałów ozda
biano są rćżnymi aphkacjami. 

Kom·u· Jeat lepieJ",' 
Statystyka wykazuje, że jef,t wi~ .. 

('l'j starych kobiet, niż starych męi. 
czy~n. Główuą przyczyną tegc zja.. 
wi:;ka jest to, że mężczyzna w 
~wym za wodzie narażony jest na 
więk!!ze niebezpieczeństwa, niż ko
bieta i ciężka praca fizyczna pl'l~' 
thej go wyczf.orpuje. 

Kobieta jest równiei; narażona 

na niehezpieczeństwa, nprz. w o
kresie ci::tży i podczas połogu. A 
mimo to wła~nie kobiety. które kil
kakrotnie rodl.iły, są. zdrcwEze ni~; 
koHety bezrlzietne. Bardzo ci ka.
we jl'st również to, że małżeństwo 
przedłuża życie. 

ZLlstało stwieldzone, ~e śmiectcl 
DoM klwal.:!rćw w wielU! .powy·tej 
Jat tr7.ydzie::ltu, jest dwa razy tak 
wysoka, jak śmiertelność żonatych 
mężczyzn, w tym sa~1yll1 ·wicln •. 

U kobiet 9[,rRWa ta przedstawia 

de pcdcbnie. ZJ.rowie kobiet w la
ta:~h powojennych było zagrożone 
wskut~k pracy w zawodach; kobie
ty bowiem pracowały w zawodach, 
którym pOpl'O:3tu fizyczn,ie nie mo· 
gły ~prost::t{·. 

Według stat.ystyk kas CbOlych i 
nbezpi,:,czalni spcłecznych stwier
dzono, że nadwyrężenie sił wywo, 
łuje u kobiet znacznie gorsze skuto 
ki, niż u m~i;czyzn. 

Jaki wiek jest właściwie najlJu, 
(l ziej niebezpieczny dla mężczyzn l 
ella kobiet? 

Do czterdziestego roku 7.ycia 
~lllierteluość wśród kobiet - na. 
gruzlicę - - jest większa. niż w8r6c1 
1:lęŻl'Zyzn, od 40 ' roku życia jC5t 
Eaodwrót. 

Między 20 i 40 roJdem życia ·ko· 
],jeta jest więcej naraż(;nn, niż mC: l 
czyzna, n. Jlli!~ ,lzy 15 a:::O lokiem 

Toaletka w torebce 
Jeden z paryskich dCąlów lllody 

zaprezentował wygodną nowość; 
torehkę z przyborami toaleto~. 
mi. Lusterko i przyboly toaletowe 
mieszczą się w specjtllnej klapee. 
znajdlljącej się na bocznej stronie 
torebki. Klapka zapięta jest na. gu
zik z zatrzaskiem. 

MYDł-O i KRE 
to idealne kosme±vki do pie
lęgnacji cery. Mydło .Her'ba 
oc~zcz.a l!~ór.ę i uauwa l'a~ 
kaInie pleql. wqgry, p~zcze 
KItem Herba ~ 'cere de -
kam" i służy i~o :podkład 
'pod puder. OdŻyWia SKóre 
l zapobiega zmarszczkom. 

Rad, Drakl,czne 
Kane w kuchni i w łazience bę 

dą zawsze czyste i błyuczące4 je· 
żeli wymyjemy je wodą z ID)'dłem, 
z dodatkiem niewielkieJ n.d 181· 
miaku. Kafie n~eZy 1'0 myciu wy
trzeć skórkową szmatką. 

* Zlew będzie czysty, jeieli myc 
go będziemy sodą i gorącą wodą •. 

* ' 
Wilgotne ściany dosta}ą plamy, 

które przechodzą na tapety i sze
l'zą w mieszkaniu przykry zapach. 
W takim wypadku itależy zerwać 
tapetę i wilgotne miejsca posmaro
wać wodnym szkłem. Pleśń się 
wówczas nie tworzy, gdyż szkło 
wodne zamyka dostęp wUg()cl. NO'
wa tapeta winna być przyklejona 
klajstrem, dO' któregO' domieszany 
jest środek antyseptyczny. Zwykły 
klajster z mąki jest wspaniałą po' 
żywką dla pleśni; jezf>1i się jednak 
doda do niego trochę karbolu, 
lJleśń się nie będzie twO'r~yła. 

.* 
Jeżeli chcemy rozpuścić zaschnię-

J tą ,Pastę do obuwia, należy wlać do 
llUdełka kilka kropel . terpentyn~· . 
Terpentynę kropi się wprost 11a p'I .. 
stę, po czym zamyka się pudełko. 

życia umiera więcej dzkwez.!t, ni. 
chłopców. Po 45 roku . życia, nlf,:'l.· 
ezyzna jest batd~iej skłonny d\ 
ChNÓQ. 

Sportowe wychm, anie mlodzic'l.y, 
r:ieJęgnacja ci:l.ła itp, wszy&tkn 'lo 
I1UL wielce dodatnie skutki dla ::'~·1 
nu zdrowctnego, na\vd w starszyJl 
wit>ku. 

Wt;półczesny człowiek 0;-:[:,;; :1 
l'j''leciętnie wyższJ wiek i dzieci sa 
wyższe - niż rodzice i dziad.kr 
wie byli w tym samyBt wieku. 

Pytanie . Komli Jest lepiej, 111i;Z' 
czyżnif', czy kobiecie? 7" 'Poz08t:~.I'" 
bpz odpowiedzi. 
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Rola ·nowoczesnej kobie y 
Rozmowa z amer,kańską Disarka Fannie Hursl " 

zwracałam , się do dziesięciu 
młodych amerykanek ;t. - pyta 
niem, czego najbardzicj pra 
gnę· 

siałaby cZYl)ić to większość a
merykaI1skich ,kC!biet, których 
mężowie 'nie mogą oplacaćshlż 
by, pobie'rającej w Ameryc<.' 

Fannie' I-Iurst 'jest nietylko 
Jedną znajpopularniejszych a
mery kalIskich powieściopisarek 
lecz ró'wnież niestrudzoną .pio
nierką nowo,czesnego ruchu ko
biecego w Ameryce. Nie wahała 
się nigdy mówić prawdę swoim 
rodakom, a nawet rodaczkom, 
chociaż nie zawsze radzi ją słu
chali. Amerykanin bowiem, po
mimo, , że nie jest zwolennikiem 
konwencjonalizmu i uprzedzeń, 
wciąż jeszcze myśli o kobiecie 
kategoriami purytańskich cza
sów, w których powstata Ame
ryka. Przynajmniej ameryka
nin starszej i średnIej g-cnerac,ji, 
do ostatniej należy Fannie 
Hurst .sama. Stąd posiada wy
rozumiałość dojrzałych IJłt, lecz 
czuje się jednocześnie . jeszcze 
dość młodą, aby dotrzymywać 
kroku nowoczesnym dziewczR
tom. SŁała się tł~maczką ich 
światopoglądu, k ,tóry rozumie, 
jak nikt inny. Nie ma jednak 
w jej istocie i powierzchownQś
ci nic , z tego, co sobie wyobra
żamy pod mianem sufrażystki 
lub wojującej niebieskiej POll
czochy. !Literatura nie przeszka 
dza jej odwiedzać salony kosme 
tyc~ne. Wygląda nieco po sta
roświecku w gładkim uczesa
niu, tworzącym w -tyle głowy 
duży węzeł, lecz myśli .lej nie 
zw.racają się absolutnie ku 
pI:zeszłośd. 

MieĆ własne domowe o~l'isko 
Lrzmiała odpowiedź: 

Nieda wno zwróciłem siG 7.110-

wu z tym pytaniem do dziesię
ciu dZiewcząt. Odpowiedź uie 
była już łak prosta i jedno-

brzmią,ea. Dwie pragnęły nd· 
znaczyć . si.ę .w zawodzie. Osiem 
za przykładem prababek marzy 
lo o królewiczu z ba iiki. Nic 
WSpoll1fliały ' jednak ~ damo
wsm ogńisku, jako ' o naj~aż
niejszym warunku szczęścia. 
Młode amerykanki .nie chcą już 
łączyć romantyki z - garnkiem. 
Daje się 'to częściowo, wytluma

czyć praktycznymi ' względami. 
podyktowanymi obecnymi wa
runkami amerykańskiego ~,y
cia. UI','otowanie obiadu ,w . do
mu kosztuje drożej, niż Spoży- . 
cie go w jadłodajni, ~aniej nic 
wypada nigdy. Zawsze łat,wiej 
jest . wyszukać z jadłospisu , ja
kąś potrawę, niż stać :w ·kuchni 
godzinami nad ' garnkami.. Mu-

wysokie ' _wynagrodzenie'. . 
Krótko mówiąc młode dziew 

, cl.ęta nie chcą już słuchać ser.--

p,lanie Iwr6cone do 
dziesi,.cia amerJkanek 

- Musimy zrozumieć - mó
wi Fannie Hurst - że nasze. 
ijatu,;ą<:e się z czasów patriar
Il'halnych pog!.1idy na ' -rolę ko
biety w społeczeństwie mORą 
sia się jedynie tródłem ci e: . 
pień. Może to brzmi(!(: d'ia nas/.c 
go ucha milt:, Jub przvkro, a~e 
uowoczesny l"o.:lxw6.l techIllKi 
zmienia zaSad~!ClO ~tosu lKi 
społeczne. 

.Wciąż .leszcze głosi się gorli
wie, że zakres pra<"y kobiecej' 
winien się- ol'(ranklać Jomem i 
kuchnią. Współczesne , mtodCł 
dziewczęta mają Jui 'Tceszt:t · n;c 
co , odmienne pqglądy na swoje 
życio\ye zadania. Przypomln;tm 
sobie, jak przed dziesięciu laty 

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

Swat, w czwart,m w,miarze 
Groteska -rozwodowa ,przed sądem budapeszteńskim.' ., 

Budapeszt, w ' listopadz~c. . kowitym milczeniu, panującym 
Duchy są , w,iąne! Do. tego. ' w pokoju, rozległ Się nagle głos 

wnio.sku do.szedł wo.jażer: Eme· ducha: 
ryk G. po.dezas swego. procesu - Bracie Emeryku, oto Julia! 
rozwodowego., którym obeenie Będzie ona · twoją żoną! 
z~jmują się sądy budapesdeń Gdy duch spełnił swą powin
skie. 'Wszystkie kłótnic i burze ność, zbliżyh się do mnie młoda 
w swym małżeństwie. przypłsu- l~obieta, którą \vidzialem po raz 
je p. G. d.zlalaniu ·duchów. Du- pi,erwszy w życiu. 
chy zapędziły go. - niewinnego. ' _ Jestem Jul,iska! ~ rzekła 
młodzieńca ' - w sidła pięk~e.i krótko. " 
JnUski, i one winne są temu, że Zaczęliśmy ze sobą rozma-
uciekł z raju małżeńskiego.. wia:ć i J ułia . ze proponowała, a-

(REDAKCJA). . b)lm zaczął z nią ' chodzić-na ta

Afer,a ' ta rozpoczęła .. się,,' jak 
z:wykła historia sądowa. Pewne
go dnia 'Emeryk zniknął z mał
żeńskiego mieszkania. Pani Juli
ska wniosła skargę rozwodową, 
oskarżając męża ' o złośliwe po· 
rzucenie i pr-osząc jednocześnie 
sąd o wyznacze~ie prowizorycz
nej sumy alimentów. W skardze 
napisała, że nie może zrozumieć, 
w jaki spąsób E~eryk zapom
niał, o ,obowiązkach małżeńskich 
już po upływie kilku miesięcy . 
pożycia z żoną. 

"SZEF DUCJłÓW" 
ZAI.ECA MAŁŻEŃSTWO 

Njezwykle jest· tłomaczenie 
małżo.Qk!ł. Pewnego dnia, - , o
świadcza Emeryk - zabral 
mnie przyjaciel ·na seallS spir,yty
styczny. Przc.d· tym nigdy nie 
byłem .n!! tego roQ.?:aju widowi
skaclI· Przy:jąl mąie starszy pa:n 
z _ długą bro.dą i , o~!azu . nązw.ał 
mnic "brate!h". Mistyczny na
strój, 'panują<;y , w · pokoju, , wy
war.ł. na .mnie wrażenie. W cal-

kie seansy. Jt!j uroda i prośby 
podziąłały na mnie; nie mo-

od 30 groszy paczka . 
, 

głem . odmówić. Zacząłem co
dżień przychodzić na p'osiedze
nia spi.rytystyczne. Brodaty szef 
duchów bardzo troszczył się o 
to, aby ' życzenia niC'widzialnych 
mócy były. spełniane. Pewnego 
dniu_ rozkazał mi, aby'm ożenił 
się 'z ' Jillisl"ą. ' Uoałęm 'się więc 

Ido jej rodźiców ' i pcprosiłem o 
rękę Juliski. -T>rzei ~ilka następ, 
nych miesi'ęcy znajdo"Y,alem s'i~ 
)e~zcze w mocy uuehów. Dopie-

1'0 gdy zauważyłem. że nerwy 
odmawiają mi posłUSZ'~list,,;a, 
powoli otrzeźwiałem. Cz ulem 
prawdziwą nienawiść do ż-ony 
i w koI'icu oRuściłem dom, aby 
uniknąć awantur i wyrwać się 
z sieci tajemnych sił. Ze wz.glę
du na to, że nakłoniła mnie do 
małżeI1stwa podstępem, proszę 
o oddalenie jej skargi! 
ZWYKŁY PODSTĘP KOBIETY 

Emeryk zosŁal prawdopodob
nie opuszczony przez .wszystkie 
dobre duchy, gdy udał się do są
du z tymi argumentami. Sędzia 
bowiem przyznal rację jego żo
nie i skazał go na placeńic ali
mentów. W, motywach wyroku 
nepisano: ' 
"Pomysłowość .kobie ty nic ma 

granic, gdy chodzi o zdobycie 
męża. Jedna posługuje się w tym 
celu swymi zewnętrznymi zale
tami, inna inteligencją i .wyk!iiztał 
ceniem. Jeżeli osk~rżycielka 
zdobyła męża podstępnie, nie 

.znaczy to, że Ell1eryk . ponió'sł 
przez to jakieś sz-kody. Oskar
życielka wprowadziła tylko w 
czyn nat'"r,alne życzenie każdej 
kobiety, dążąćej ,do znalezienia 
męskiego towar~ysza. Oskarżo
ny nie zosłał os:z,ukany, a~li pod 
względem cielesnych, _:Uli. ducl1u
wyeh zalet swej żony. Musi on ' 
po.nosić . kbnse·kwencje swego 
postępowania , bowiem to, ,że 
młoda kobieta ' posługiwała się 
ś>.vi03.tcm d4Chów, aby nakłonić 
go <lo malżellstwn, nie może być 
uważane za karalne prze.stęp
stwo". 

tymentalnej pror,hgandy na 
rzecz Itarnlw. 

Stary DfzeSild usteDu~ e ., . . . 
Nie chcą również widzieć w 

wychowaniu dzteci" jedynego I'e 
:u życi:.! , l urząc w' t~n spo~0b 
jęszcze jedep, przesąd. Dawniej 
panowało mniemanie, że każda 
Illatka -jest dobrą '· matką. Do
świadczenie dowodzi jednak, że ~ 
tak nie jest. . Dla wi-clu dzi('ci 
byłoby lepiej, gdyby je wycho
wywał kto inny, nie zaś wlasl:(~ 
matld. Lecz często nawet ko~:':{ 
jaca matka 11ic "est dobrą wy
chowawczynią . 'Uczucie macif"
r'zynskic jest objawem wspól
nym ludziom i zwierzętom. Mi· 
łóść macierzYlIska nie moie za 
stąpić zdolności wychmva w
czyell. Matka musi sama po
.. iąś6 l1przednio spory zasóh 
wiedzy o życiu, aby mogła skir 
rować wychowanic dziecka J1<1 

fldpnwjednie tory. Wiedzy tej 
nie nabędzie wśród czterech 
:iciań kuchni, o ile zostaną gra 
lllc:ą jej umysłowego horyzon
tu. Więcej przelo nadaje się o
becnie na matkę kobieta "OWo
\!zesua, znająca ŚWIat l panują 
ce w nim stosunki, piż dawnJ 
typ kucharki i gospodyni. t.na" 
Ciej ' bowieni kształtowało sifJ 
życie · dawniej, gdy płynęło w 
Ili .ezmąconym spokoju. 

.... V burzliwej teraźJliejszokl, 
gdzie każdy 'krok okupu.ie si~ 
wysiłkiem i walką, doświadcze· 
nie życiowe jest nieodzownym 
\vtirunkiem racjonalnej pracy 
\v:vchowawczej, Może je i podo
łać jedynie kobieta , która niC' 
ugrariicza zal,u'esu s.\\'ych 0:1-
}ell macierzyiistwcm i kuchp i:!. 
Koh~efa taka nie stanic nigd\' 
wobec ~ b'olesllej rzcczywistośd, 
:r.C dna i jej dziecko naleią do 
dwóch różnych świa.lów, dIn 
któi-ych nic istilicjc wzajemne 
zrozumiellle si~. 

H. J()rdaĄ 
;:, 

w ASTEPUJACY.CH ,FIRMA-CH ~UBIERI ' 'SIE'; ELEGANCKA PANI NA JESI·EN 
I------------------~------------·----~~·· _'~: ~ . 

NOWOCZESNY MODEL GAINE (CAŁOŚCI) 

!~~~·T~~~EN:T •• DIVO·· 
POSlCZUPLAJĄCY u 

's y L W E T K Ę g, PIOTRKOWSKA 114 

iil' . . lTi1 
- PRACOWNIA SUKIEN i OKRYl DAMSKICH -:; 

I !.~R!~J!Ą..~91'!~!! II 
, poleca najnowsze modele pietwszorzedn. domów par"kich ~ 

fJ.J \J!] , 
NAJWYKWINT NlE.lSZA 

PRACOWNIA OKRVt DAMSKICH FUTER , 

M. GURT 
PIOTRKOWSKA 1Q7 TELEFOf'! 141·73 

~--~------------------, 

'STALE DUŻY WYBÓR WEŁEN i WŁÓCZEK I 
NAJNOWSZE 
MODELEI 

I tODt. PIOTRKOW~Ki7::7Er. 26':.'17 
BUPtATNY 

POKAZ 
recznJch rollót 

Piotrkowska 102. Tel. 19406 

voleca 'najnowsze modele wS'zelkich juter 

SALON OBUWIA 

IL'IIFIJILIDIE 
tlJDt. PIOTRKOWSKA 84. TEL. 171·20 

"I 

. ~~ 
POLECA, 

MODELOWE 
TORE Ul. 
galanterie 
wiedeńskll. 

ceramlke I 
i meta lo· 
plutJke -----, 

Pracownia ok", damskich Ol Pracownia kułnierskll 

M~ 'P'R AJ S ~ M. BURSZTYN 
CEGIELNIANA 10 
Frol\t 1 p. Telefon 162·76 

wykonują wszelkie zam6wlenla pg.ostatnloh modeli 
po cenach' przystępnych I 
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Uprzejmie zapraszamy Panie Doml!l 

NA BEZPłATNE 

P ZEDST,-.WIENIA FILMOWE 
W kinie "E U R O PA II Narutowicza 20 
w dniach 29 i 30 listopada oraz 1 grudnia 1937 r. 
Początek punktualnie o gOdzinie 14.30 

PROGRAM: 

1. Wielkie oranie u Państwa mis:Ów 
Barwny film dźwiękowy. 

2 PERSIL•• Film tern porusza problem prania 
•. ' " 'p~cząwszy o.d starożytnych Rzymian 

az po. dZlen d~lSle]Szy, przebIeg fabrykacli PERSILU 
oraz Jego sposob zastosowania. 

3. SYMFONIA KUCHENNA 
Wesoły dźwiękowiec rysunkowy. 

Z poważaniem 

~fH~ll--~ol~~a ~~ółka ~~[~jna--By~~oU(l 
Wsieli f,!ko d'a dorosł"c:h -

---'"'!. 

u II 

l' 
ODLEWNIA ŻELAZA i WARłZTATY MECHANICZNE 
1.0DZ, UL. KILlŃSKIEGO 121. TEL. 218 .20 

Odlewy żeliwne wysokiej jakości: 
maszynowe, budowlane, utwardzo
- De, ognio- i kwaso-odporne.-

CZĘŚCI MASZYN PRZĘDZALNICZYCH 
WSZELKA MECHANICZNA OBRÓBKA METALI 

----------------------~--------------------DOKTOR Doktór Medycyny 

RBICHBR DUSlal Koho 
Specialista chorób skórnych 

\\enerycznyeh i seksualnych I 

le[1enie promieniami Roentuena 
I oludniowa 28. fBI. Z01·9~ 
przyjm. od 8.-11 rllnQ i 5-8 pp. 

IV niedziele i święta od 9-12 w. 

speCłJallsta 

chordb koblBC,ch ł akuslerli 
POWRÓCIł. 

Piłsudskiego 51. tel. 170-03 
Przyjmuje 8-10 i 4-8 w. 

DOKTOR 

KAŻUĄ CHOROBĘ WYLECZYSZ ,-------.-----____ ~""""'=_=="'= __ '_"" __ 
jl'żeli regularnie zażywać będziesz , ~ 
ZIOŁA D-RA BREYERA ZAKOPAN E 

lIujskuteczniejsze w nas!. choroh>!ch' 
cetllł 

Nr 1 - w kaszlu . astmie, roze-
dmie płuc . • . 2.50 

Nr. 2 - w reumalyźmic, artrelyź
mie, złej przemianie ma 

3.-
terii, nieczystości cery, 
chorobach sk0rnydl 

Nr. 3 - IV chorobach żołądkowo
kiszkowych, wąlroJJo
wych, żóltac.lce .. 2.50 

Nr. 4 - w chorobach nerwowych, 
bólu głowy, bezsenności , 
ogólnym wyczerpauir. ':! .6V 

Nr. G - w niedokrwisto~ci i ogól-
nym osłabieniu " -CłO 

Nr. 7 - w chorobach nerkowych 

NOWOCZESNY LUKSUSOWY PENSJONAT 

•• S LE •• 
UL. PIERACKIEGO, TEL. 10-99 

pod zarp.!ądem 

Borowej Abrolinowej i Heleny HanemanówoJ 
~uchnia wykwintna, '.la żądanie dietetyczna. Bieżą :a cie plll 
I zimna woda w pokOJach, piękne położenie , Centrl11ne ogrze

wanie. Sezon zlmow, od 5 grudnia. 
i pęcherzowych .. ~._ 

Nr. 9 - przeczyszczające w chro- ZgloslIenia p"yjmu;e d-lowa Abrutinowa w Ł:ldzi, tel: 216.36 
nicznyru zalwardzenil! i ł. do godll. 12 i od 3-5 pp. . 
hemoroidach . . . . 1.30 " J 

. Do nabycia w oryginalnym opako- ------~----------__ ....., __ '" 
waniu w aptekach, składach aplecz- PIERWSZA 
nych i drogeriach lub IV wytworni l .... Z D - f: 1If 1If .. -
"POLHERBA", . KRAKOW, Podgórze, ..... I € ił i7 Ił O m a • o 0_ .: z n a 
skrz. nr. 48. Zamteresowani otrzymują ZE STAŁYMI ŁÓZKAMI 

~1:' ~~danie darmo z wytwórni broszu- Dr. med. S a d o k i e r s -le o 

- --,-----. 
Dr. med. 

Chirurgia zębów, szczęk i jamy ustnej 
PIOTRKOWSKA 56 - TEL. 129-77. 

Przychodnia clIynna od !ład;/;. 9 do 12 

Do wwykonczenia dOlnO"" 

posadzBi, drzwi i ohn~ ~~~~~~~ł Drzewny 

"Naksymiljan Jakubowi z" J. A. 
Żeromskiego 90/92, tel. 115.74, 157-74 

Ustawiamy parkany wg. puepisu Wyd!!:. Budow. Zarządu l'1iejslde,o. 

I)yplomowaoy masażysta L E C Z 
fliasz Pr~ - ski ICA 

Narutowicza 9. tel. 248-05 
z praktyką w słynnym Warszaw 

I 
skim Szpitalu lIa Czystem. Wy
honuje masaże stosowane w or
lopedii, neurologii, artretyźmie, 
ma'saż stawowy, odtłuszczający 

i masaż wibracyjny. 

ze stałe.,,' ł6tl<am i 
DLA CHORYCH NA 

USZ'. nos, gardło 
i drogi oddechowe 

Gabinet Rentgena. 
dla prześwietlań I zdjęć 

Piotrkowska 67. tei. 127-81 
9-3 i 5.30-8 w. prlly;m. Dr. Z. Rakowsl' 

We.wanla na miasto. P a u I' n a L e II Z,.w:'d ••• ~P'''' :.d" P.ń .. :.: 
PC WROCILA SZKOtl KOSMfrvcznA M RODnr'nme~d'lrfln 

Ilhordb kobi;;~~hti alłuslerli ~:D. ~ li W I III D nowe J 
Sr6dmieiska 28 (klepoll/nt. d,~. M. HELLER' • 

telef.240·10 L6dj, Piotrkowska 88 
przyjmuje od 12-2 i od 4-8 wiecz. [{urs nauki teoretycznej i prakt,czneJ AKUSZER-GINEKOLOG 

Gabinet kosm.lrki 
tec.nlcaaJ I 'oale'owe! 

Z.SZWALBE 
dyplom Uniwersytecki 

POWRÓCIŁA 
Moniu8Eki 1, tel. 127·99. 

Usuwanie w8lłelklch 
defektów cery. 

Usuwanie be.powrotnle I bltZ 
ślad6w scpecących' włosów. 
Przyl muJe 10-2 i 4 -8 wieo~ 

4'0 mleeięc •• ,. Pomarska 7 tel 127-84 
InformllcJe i saplly nil mieJlcu • • - ...------

Uczcie sl8 zawadu III 
Kancelaria T-wa "ORT" w 

f.odzi, Wólczańska 27, przY.im!! 
.le zapisy na na~tępująee koriiy 
i warsztaty zawodowe: 

przJJm. od 8-10 i 4-8 wlecz. 

DR. MED. 

Jozal ZHP 
chor. wewnętrzne 

m'eSZka obecnie 

Piotrkowska 292. teJ. ~24-13 
przY]fu. od ;&-4 i od 1.30-8.30 

LEKARZ - DENTYSTA K L I n li B R PR. >lEO • . 

elena Haloern .p.o. ohor. se~sualnych. FUI[JA Rozen 
Bieliźniarstwo i krój, 
Gorseciarstwo f krój, 
Krawiectwo damskie i kr6j~ 
Haft ręczny l maszynowy, 
Wyrób swetdw i rękawicz'-!k 
'Ikactwo met:bsJli('znc, 
Pończosznictwo mechaniczne ~ 
Ilziewiarsłwo mect.anicznc, 1 

Dr. med. 

o łlOWYSki 
D o W R Ó C l L A wenerycznych. sk6rnych 
• (włosów) CHOROBY DZIECI 

J itografia, • Spec. chorób wenerycllnych, 
Ketlowanie, seksualnych i sk6rnyc" 

NARUTOWICZA 2 Andrzeja ~ tel. U2-28 przeprowadziła się 
TEL. 170-96 Pr8vlmule od 9-11 r!no i od 6-8 w Moniuszki:2 

~~!l.~~:~~. . Cegielniana lI, tel. 230-01 
KanclllarJa czynna codz:lenUle oC) p,.yJmuie od 8-12. 4-g w. 

Godz. przyjęć: od 11-2 i 4-7. W nledzlel~ I §wlęło od 10-t2 Tel. 169-59. Przyjm. od 4-7 godz. 9-ej rano do 7 -ej wieczór. w nłedz. i świeta od 9 do 1 po po ł. 

... ________ mu ____ .................... !~~~~~~~~~~~~~ ................ -
DziŚ i ni nastEłpnych! KINO - TEATR 

(dawnie.l "CZ i\UY") 

Ce!!i 1"la"a2 

Najlepszy AL JOLSONA oraz jego malei. - Snboll Jason Sensacia na najw,isza miare. 
film partnerki 6o letnle, JI żaden film dotad nie bJI tak emocjonujacy i ciekawJ jak rilm 

p. t. "PrZ~rWilDa P-łAń" Otchłań Groz" Wr. gr~::~~:::::: 
Wnuszenia dramatyczne. - Najpopularniejsze melodie i naj

przedniejszy humor. 
Uwaga I Po raz pierwszy w Łodzi! -

Początek coda. o g. 4-ej, w soboty i niedz. o 12 

DI~ś i dni nastepnrch! 

... 
,.., ~ 
~, ::a= - .. ~ 
~~ 
ó :::== 
~. c:::::a 
-~ > r--.ł 

tak o świcie 
:j ~d:O~: Eroll Flynn I Kay Francis 
:. Passepartoui l bilety ulgowe nieważno. 

OsiaiDi~ dni! 
przecudnego filmu w na
turalnych kolorach 

o -I 
wg. scenariusza li. Bojma. Reż. Henryk St:cm 

::i W r. gł.: Zrgmunt Turkow. Kurt Katsch. 
:. M. Lipman. Dina Halpern. M. BOlvk 

z Loreta Yaung i Don Amec:he 
w rolach gł~wnych 

oraz nadprogram: 9 rund emoc;onuj"cej walki 

Louis - Bra doc:k 
ANONS! Następny vrogram "SAM NA SAM" z Paula. vVessely 

~ Q:::: 
I:l ~ t.cromskiello 74/76, tel. 129-88. 

Ceny miejso : I m. 1,09, II m. 90 gr., III m. 50 gr. Kupony ulgowe po 70 groszv, w niedziele i :;lwięta nieważne. 
. Początek przodstuwieil w dni powszednie o ~odz. 4, w niedzielo i święta o ~odz. 12, 




