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Najlepsze 
,. 

lampy, głośniki w o;::rieprost wniki 
są światowej sławy firmy 

najdos~onalsz~ radjoaparaty wszelkich. typów 
ą najsłarszei polskiej firmy 

Zakłady Radiotechniczne 



,-----------_____ w, __ • ___ - __ 

Gimnazjum M~s~i~ (~an~l., mat-~rl~r.) l~roma~l~nia Ku~~ów m. ŁO~li 
ul. Narutowicza 68. 

Podaję do wiadomości Szanownym Rodzicom, iż egzaminy wstępne odbędą się w dniach 13 i 14 
stycznia 1928 roku o godzinie 8"'ej rano. 

Podania o przyjęcie do Bd. A, podwstępnej, wstępnej I wyższych, przyjmuje KanceDarja Szkoły 

od dnia dzisiejszego. Dyrektor Giltlnaz1um (-) Antoni Idzkourskl • 

Sprawy meldunkow8 
zostalY uregulDwane 
Warsz. koresp. "Głosu Polskie· 

go" (Sf. GL) telefonuje: 
. Min . spr. wewnętrznych opra· 
cowuje projekt rozporządzenia pre 
zydenta Rzplitej, regulujący spra
wy ewidencji i kontroli ruchu lu
dności, meldunk6w i dowodów 
toisamości 

Rozporządzenie to regull1je do
tychczasowe chaotyczne j niemal 
w każdem mieście odmienne prze 
pisy. Dekret prez, w tej sprawie 
ukaże się jeszcze w ciągu bieżące 
go miesiąca. 

. " "ro y y ad , 
PłK. SławeK i Iii. Bek bawili vv Lodzi 

Blok rzadowy obejmie N.P.R.=-Iewice i ... Prawice Narodowa 
.'. '" On~gdal .przybył do ~odzl pułk. Sławek, • Pe odbyciu tych konferenoji pułk .. Sławek 

który, Jak Wiadomo, pełni przy prezydium ra- WYjechał natychmiast do Warszawy" 
dy ministrów funkcje oficera do zleceń spe- . . * . 
cialnych. Pułkownik Sławek przybył do Łodz~ Tegoź jeszcze dnia przybył do Lodzi pułkownik 
w celu zrealizowania bloku stronnictw popie .. Bek, adjuła ~t o!iobisty marsz;!łka P~łsudskiego w 
lI·sjących rząd. Rola pułkownika Sławka po!e- identycznej misji. Pułkownik Bek odbył konfaran

Ił) 5 zł. i 9Z,44 gr. gała na porozumieniu się z NPR-Iewicą· W ce c~ ę czołowymi przedstawioielami stronnictwa Prs-
ds~alono kurs grama ! lu tym odbył on szereg konferencji z b. po- wicy ~.rodowe! w Lodzi 1łr. Grohmanem, dr. So-

f t slem Waszkiewiczem inż. Wojewódzkim i dr. laD\sklm I dr. Bledermanem. Narady te były rów-
z O ~ F" h T Ś· d' I . f nież zU;1ełn/e poufne. Nie ulega jednak kwesłji. że 

War. kor ... Ot, p, (St.Or,) tel.: IC ną. re c nara była zupe nie pou na, - eJ • - p • N 11 k t· - -

ni 
Zgodnie z rozp?rządzen,iem mi- zdołaliśmy jednak słwierdzići iż koncepCialrk wn ez _' i"ba,wklca taro ~nllła a ce!, uJ~ w całosoI 

stra skarbu,. dma 2~ Jlstopada s. • ... • oncepcJę o u s l"onn.c w, popierających rzą!l. 
r,: u. w "MonJ~orze PolskllJ?" ogło· wSQ.ąpaelua • NPR-gew~c! do bloku .. slr"onnlctw Pułkownik_.Bek również nał-ychmiast po odbyciIII 
.zo~o wcz?raj po~az pIerwszy rządowych Jest zupełnrae aktualna I nie ulega konferenCji odjechał do Warszawy. (p) 
IbWleszczeme ustalaJace kurs gra- euz· naJ·mnieJ·szeJ" kweslJ·j 
na czystego złota w złotym. ~ • 

Kurs ten wynosi na cały mie-
iiąc-jak zwykle-5 zł. i 92,44 gr. 

Zamach stanu 
udilremniony został 

w Paryżu 

Na drodze do u rwalenia idei pokoju 
zaznaczył się ubiegły rok pewnym postępem -

PARYż 31.12. Pat. • Petit Pari-
ien. donosi, iż aresztowania wczo Wywiad noworoczny z ministrem spraw zagranicznych p. Zaleskim 
łjsze spowodowane zosŁały wy- • 
ryciem dokumentów, przewidują- Warsz. kOl:esp. "Ołosu Polskie-' trwalenia ,Idei pokoju 'w stosun- praca ekonQomlczna, której Wyra- wolą, z laką przystępUjemy my", 
ych utworzenie w Alzacji ant y- go" (St. Gr.) telefonuje: , kach mIędzynarodowych. zem była konferencja w Oene- Na zakończenIe P. minister Za' 
aństwowej ,organizacji., ~Le Ma: W dniu wczorajszym minister Wyliczę tyłko takie najwy- wie, wznowienie rOkowań han- Ieski wyraził przekonanie, te 'W 

11 pIsze, z~ autonomiścI dąŻY!1 spraw zagranicznych, p. August I bitniejsze momenty, Jak wrześnio dlowych polsko _ niemieckich". roku ubiegłym narody coraz sll
) zut;~~~~~I:te~r~~o\~~~le~ep~~\I~ Zates~i, udzielił nam krótkiego wy wniosek ~ołskl na lidze na- Zapytany o przyszłe ~k?wania ni.ej zaczęły się przekonywać. te 
łonków gabinet! nowej republi- wywIadu noworocznego. \rodóW. odprzęzenle w stosunkach polsko - litewskie, p. mlUlster O-Irue w walce, a w kooperacji Idy 

I była ustalona. Dalsze aresztowa • P. Zaleski oświadczył: francusko· włoskich, przerwanie świadczYł: klucz do obecnej sytuacji w furO' 
ia w toku. ' \ "UbiegłY rok zaznaczył się pe- stanu wojny pomiędzy Litwą a "Chciałbym, teby LItwa przy- pie. 
~. d - k' . I Wnym postępem na dródze do u· Polską, międzynarodowa wSpÓl- stąpiła do nich z taką samą dobrą 
i.BIBZ VIII DW na BelgIę ' -' .-

• 

Sensacyjna wieść o przesjleniu 
gabinetowem w Niemczech 

Ku gospodarczemu poro
zumieniu z PolSKą 

BRUKSELA, 31 grudnia. (TeL 
(VI. "Glosu polskiego'). W okoli
cach Seini~s oraz Thieusies P.o 
raz drugi ukazały się .olbrzymIe 
stada witków, niepokojąJC w wyso 
kim stopniu gospodarzy. Wnki po "ewy rząd "weimarski" ze Stresemannem 

skłaniają się dawni opozycjoniści, aqrarjusze 
Prus Wschodnich 

żerają owce, · a nawet cielęta i ma byt już w pogotowiu 
krowy, Kilka wilków udaro się BERLIN, ~1.12 _ (Tel. wł. "Głosu Polskiego") W kołach parla, BERLlN, 31.12, ~PAT) ,Org~n stencji całych Prus Wschodnich. 
zastrzelić, W wioskach zorganizo I mentarnych rozeszła się sensacyjna wiadomość, powtórzona także I Cd:,~t.r~\~Yt "kGełrmantla ny zamoml easwzcl, za~ Jeżeli Prusy W:schodnie mimo to 

d 
' . dSlaj ar y u ws ęp żądaJ'ą porozumienia gospodarcze-

wano oddziały strażni·cze które przez zlslej szą prasę poranną, iakoby wybitne koła w stronnictwie, t 'k Prtts W' s"bo 1 uI'ch . t ' l' 16 . d k -, l' k l M Jący s anowIs o •. l go z Polską, czynią to w nadziei 
czuwaią nocami aby wyplenić ~en rum, sOCJa IS wierno rato w, poza p ecaml an~ erza arxa b k ań handlowych '01- iż w ten sposób uda się zablitnić 

.. , ' l Stresemanna, weszły z sobą w kontąkt, celem obalenia obecnego wo e~ r~ o~ h Germanl'a" zw"'ra. 
plagę wrlk6w. rządu i utworzenia nowego rządu na podstawie wielkiej koalicji wei- sko·memleck.lc , ,. , krwawiącą ustawicznie ranę na 

marskiei. ca uwagę, ze Prusy "Yschodn~e wschodnich rubieżach Niemiec, 
tn\~~,...~@@@@I;:~V;::V~,~&0 p I , D T. ' , ' . zwłaszcza zaś wschodmo-pruskle przyczem Prusy Wschodnie wycho 
~~. o o .p .21..9..,g '\9;&\21 raw~co:vy • er ag przynosI JUż nawet h~tę noweg~, gabmetu. koła rolnicze odnoszą się dziś dzą z założenia, że tylko porozu 

Według tej ,h~ty kanclerze,m ,!lla zost~ć przywodca part]1 centruf!1 . : z pew;1emi zastrzeżeniami mienie gospodarcze z PoV;ką mo-

O
. R k Guerard, mlnl~trem aprowlzac)1 centrowiec dr. Hermes, przewodm-! heszcze a warci a traktatu han- że w konsekwencji doprowadzić 

OS le"O O U czący delegacjI ,ni~miecki~j do ~okowań handl~wych z Polską, mini- df sorawr Polską chociaż zasa- do zmiejszenia niepokoju politycz-
li ster skarbu" 5?cjahsta, PelI SOCjalna de~o~r~cla . pozatem ma otrzy- d ~wz~g~ie sprze~iwiają się poro- nego na WschodZIe. 
• _ .. mać tekę minIstra spraw wewnętrznych 1 mmlstequm pracy. n c, I'U OS odarczemu z Polsk P P W h d . 

Wler.R1JeJ nasze 1 sta.. Minister'um komunikacji i sprawiedliwoś~i ma być podzielone zumlen g p ą· ozatf'm rusy sc o me o· 
lej _ KI~iente!i. nagz~tn między demokratów a ewentualnie i także b;warską partję ludową ,W koła~h cent,ro,w;ch wscho~ czekują, iż przez zawarcie traktatu 
cfo "', ta wC\!Soma e:rzWi:!llm ora.z pariię gospodarczą o ileby te stronnictwa weszły do koaiicj'i dmo-prusk ,ch n01!lll1 <lcJa dr:, H~r handlowego ~ Polską da się wzno 
C -.ov."'m ha.'B..III""~ ... ytn ..... ~~,,' I. • • mesa na klero"'nlka de1 or.racJI nie· WI'Ć dawne stosunki gospndarcze 

• 'Ilu ~ łIJI .., " •• • .... "lin Istrem spraw zagramcznych mIałby zostać nadal dr. Stresemann, " " .. . '- ':' ~ 
dm u przf;'llIeS!~nla na .. i jednak nie w charakterze przedstawiciela swej partji, lecz jako mini- mleck~eJ wy wolała uczucIe zado między obszarem Prus Wschodn. 
szego przedsuł~,Jors~ , ster-urzędnik. ,w')lema_, a Pomorzem i byłą prowicją po-
~wa do G. ' udzrąllza I (Wszystkie te wiadomości przyjmować należy bardzo ostrożnie. E,wentua!ne przyznan!e ,Pol~ce znańską, Warunkiem porozumie
zy~zymy wszystkiego i Prawdopodobnie mamy do czynienia z manewrem w cełu oddziałania - pisze dZlenmk - n.adnnern) C_h nia gospodarczego między Polską 
napeps<Z1,!go. na przedwYborcze nastroJ'e we FrancJ'i) kontyngentów na wwoz pro ::luk- a Niemcami musi być atoli wpro 
Uziękujemy wlIzyst-,· . tów rolnych, lub choćby tylko ta- wadzenie do traktatu handlowego 

ki m którzy nas w cięż- 000-- kie uregulowanie wwozu kartofli, polsko - niemieckiego specjalnych 
k . m Okresie przej- żyta i mięsa z Polski, które nie li postanowień ze strony niemieckiej 
ściowym dażyli swym S c7.yłobv si~ ze specjalnemi potrze jak również wydanie speCjalnych 
ZaUf3i1 lem. ~aiezliczo- tabilizacja urzedników bami Prus Wschodnich, równałoby zarządzeń celem zabezpieczenia 
ne życzenia, !(łóre w ,się śmiertelnemu ciosowi dla rol- interesów wschodnio - pruskich 
związku z naszą dzia- pan' stwow"ch nictwa wschoc:i.nio-pruskiego, a tern przed konkurencją polską· 
łalnoścją na nowym er samem byłoby podkopaniem egzy. 
polu oir.z:ymaliiuny, za- nastąpi 31 marca 1928 roku -, .----.-
chęcają n;as do utrzy.. p d 11' ł · .. h ma :l ia kontaktu z Lo- :ya(Srsz. ~o)resp ... Ot~su Polskie- dług zasięgni~tych przez nas infor- ort amster amSnl W]l omlenlac 
dzi~ dD zachowania go t. Gr: tele~onuJe: macji dowodzi, ~e postulaty stow. 

_ O<l • _ W ostatmch dniach przedłużo, urzędników państw. o automaty- N.-YORK, 3 ł.-Wczoraj sza ka-lmiasta nad rzeką Hudson zostały 
najlepsze) pamięcI o no termin stabilizacji urzędników cznei stabilizacji urzędników mia- Łastrofa w porcie Haboken opodal zniszczone. Kompletnemu znisz-
,!"szy~ztklch n a m państwowych do dn. 31 marca br. nowanych na stałe i prowizorycz- Nowego-Jorku nastąpiła wskutek czeniu uległ rówl11eż parowiec, któ 
zyczltwych. IJest to JUż poraz 3 ci przedłużony nie a posiadających wszelkie kwa- eksplozji gazoliny, znajdującej się lry znajdował się w porcie, Szkody 

Hugo ~zme[bell ~"\ł!ik ~p Ak[ stan prowiz0rjum., P!zedłu~enie o- lifikacje znalazły w sferach r~ądo na statku. Po eksplozji port Habo- wynoszą przeszło 2 i pół miliona 
• • becne na tak krotkI termm, w"· "'ych przychylne przYięcie ken w jednej chwili zamienił się dolarów. 

Grudzia,dz. W1JaTdtie,o 2-4-' , \V morze ołomieni. Dwie dzielnica 

• 
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" poleca na rok 1928 

Torpedo i Karety w cenie o II dol. 1.000 do dol. 1.250 loco Polska 

" " """ 1.500 '" " 1.700" f, 

"Monaslx" Torpedo i Karety w cenie od dol. 1.300 do dol. 1,500 loco Polska 
"Vivasix"" " """ 2.000., ,. 2.600 loco Polska 

specjalnie luksuso'W'"e: 
18/24/100 KM. Torpedo, Karety i t. d. 
40/140 KM. " " f, 

Wszelkie wozy ciężarowe od 400 Kg. do 10.000 Kg. s~ły nośnej, autobusy, motory rolnicze i prze
mysłowe, agregaty elektryczne o wszelkiej sile i napięciu, traktory rolnicze gasie nnicowe i na kołach. 

Motor7 aeroplanowe nagrodzone I-ą nagrodą na konkursie wytrzymałości. 

Samochody i części zamienne słale na składzie w przedstawicielstwach: 

T·'U70 "ESPER", "W"arsza'U7a, Marszałko'U7ska 153, tel. 21-64 
T·'U70 "ESPER", Katourlee, ul. 3-go Maja 5, tel_ 5-85 
T·'U7o .,ESPER", Sędzin, Kołłątaja 24 
T.'U7o "ROBUR", Poznań, Fredry 12 
T·'U7o "PILOT", L'U7ó"W", Zielona 59. 

SHa i piąkno 
Mil~1imt naszego ałuleda. W okresie regenerac1ł fizycznej 

1Magnlemy wychował dzieci nasze nie na słabowitych, lecz 
~, I ph:krlych ludzi, posiadających dość energji ~dowej, 

by sprostać dężklej watce o byt. 
~ wzmocnienJe.o~anizmu zbliżamy się do tego celu. 

~"nle znany Bloma!3 ekstrakt słodowy, 
'. p o r I Ił d z o n y z,.", - er naj szlachetniejszego 
.Iodu Jęczmiennego •• w połączeniu ze solami 
wapniowemi kwasu gliceryno-fosforowego, wzmacnia organizm 

ł sprzyja Jworzenlu się mięśni, nerwów, krwi ł kości. 

MIlJony ludzi zaijwa codziennie Blomalz r Doda on sili Tobia! 
Blo",.'z jest do nabycia we wszystkich aptekach I drogerjaC:h 

po cenIe zł 0.- za puszkę 000 gr. 

W ciąt wzrastające ............ . 
Stenotypistka 

Niepowatne podejrzenia 
Rosji 

Sowiety zaniepokojone są nominacją p Procopa 
b. posła Finlandji w Warszawie 

MOSKWA, 31 g.rucLnia. (PAT). ków bardzo uroczyście, otaz, że 
W artykule wstępnym ofiCjalny przypInając marszatkowi Bitsud
dziennik "Izwiestja" rozwodzi się s.kiemu odz.nakę orderu Białej Ró
obszernie nad perspektywą, jaka. ży, b. 'poseł finlandji w Warsza
się wytworzyła w związku z nQ- wie wspomniał o uczuciach 
mnacją b. posła finlandji w War wdzię,cZ'ności finlandji dla tn.aJr

sza wie Procope na stanow,isko mi szatka oraz dzięlkował za TO'lę~ 
nistra spraw zagraniczny,ch tego jaką PQlska odegrała w dziele 0-

'państwa. swobQdzenia finJ!a.ndji. 

Po wylicZleniu sz.eregu faktów, W dalszym ciągu pismo zanu-
świadczących rzekQmo Q agre- ca Pwwpe, że w wYWiadzie, u
sywnych tendencjach poprzednie- dzielonym przedstawicie1Qwł pi
go TZądJU iinlandzkiego wobec Z. sma "Epoka", mówił o serdecz.neJ 
S. S. R., "Izwiestja" wyrażają 0- życzliwości wZg'lędem . Polskt, 
bawę że w czasie piastowa;nia podczas gdy dekla-raqa rz~du 
teki 'mLnistra spraw za.granicz- tińskiego aJni stowa nie wspomma 
nych przez ProcQPe, którego o stosunkach z Z. S. S. R. 
dziennik nazywa anglofilem, spra "Izwiestja" interesuje również 
wy mogą ulec PQgorszeniu tern- treść rozmów, jakie prowadził 
bardZIiej, że }ednocześnie przed- Procope w TaDlinie z estońsk1i.m 
stawiciea finlandji przy lidze na- ministrem Rahanem, zwłaszcza, 
rodów, tlolsti, jest r6wnież an- że w tym samym czasie bawił w 
gloWem. Tallinie wZil11iankowany dyp~o-

Sfery sowieckie zaniepokojon mata tlolsti. 
są szczególnie tern, że podczas Wszystk,o razem zdaniem dzieł\. 
wyjazdu swegO' z Warszawy nika, musi budzićć podejrZlliiwość 
Procope żegnany by~ 'przez pola- sowietów. 

niemieckie zbrojenia pisząca biegle na maszynie, z grun-

b d ł . K ". F·· towną znajomością języków: 'pol. b 
U zą S uszny nlepo OT we . rancu skiego, niemieckiego i francuskIego Straszliwa ur~a 

PARYż 31.12 Tel. wł. "Temps· i piszą dzienniki niemieckie. Poro poszukiwana natychmiast. Oferty 
i Intrasigeanł" oraz inne dzienniki zumienie niemiecko-francuskie )est sub "S. L." do admin. "Głosu". nad TrI-estell1 
paryskie podkreślają ze zdumie- tylko w teorji popierane w NIem-
niem wzrastające z roku na rok czech, ale brak mu fundamentu ol ł . lla-· la- 17 t . 
wydatki rządu niemieckiego , na jalności i zaufania". ............. PozrYWa a wIe nie Onręty Z nO WIC 
zbrojenia. "Temps" m in. stwier- -- i dachy z domów 
dza: "w głębokiej trosce o bezpie 
czeństwo Francji i sojuszników o- p . · · LONDYN ;:S1.12 (Tel. wl. "Głosu jątka morskie zaległy zwartą masą 
raz o lojalne zastosowanie trakta- OWletrzna aprOWIZaCja Polskiego") 'Na wybrzeżu mor- przestrzeń 8 klm. i zasiały tak gę-
tu wersalskiego pnestrzedz należy sklem pod Deal w hrabstwie Kent sto wybrzeże, że było ono na 
że rząd l<zeszy z roku na rok pod wskutek mrozów w AngUi bnrza wyrzuciła na ląd dziesiątki szerokoścl kilkuset metrów kom-
wyższa swoje wydatki na armję milionów żyjątek morskich llajróż- pletnie t'okryte. Ludność w.yległa 
lądową, marynarkę i innego rodza LONDYN, 31.12 (Teł. wł. »Głosu została dotąd p,rzywrócona, tak! norodniejszego rodzaju' gwiazd na wybrzeża .. aby oglądać mezwv. 
ju zbrojenia. Gdzie pozostało-za- Polskiego'). Mróz, który przez d ~a te w dalszym. CIągU sa!ll0lotamI morskich, homarów, olbrzymich kle to OObO]OW1Sko. 
pytuje dziennik - t. zw. zaufanie dni chwi~owo osł~bł, . pono~01e dow.ozą żywnosć mleszkancom. Je- ryb i t. d. W jednym miejscu ży-
locarneńskie o którem tak dużo wzmaga Się. Komi.imkac]a kolejowa dynIe k?munikacja z wybrzeżem 
mówią niemieccy mężowie stanu z odcięterni miejscowościami nie francuskIem została wznowiona. 



• 
1.1. GŁOS POLSKI - 1928. Nr l 

8 -- rok y Dr w 
Rozpoczynający si~ roli 1928 Tak więc dopiero rok 1928 da pozwoliły na jawny ~wałt, dOkO-r wem położeniu. ii on jeden wie- wyznań, najzaclętszych nac!ona' 

śmhlo można nazwać roldem nam nową izbę, która przecho- nany nad Ideą demokratyczną i dział o, terminie wyborów I od listów i przysięgłą reakcję, muszą 
wyborów. W Polsce, we Francji. dząc do porządku dziennego nad konstytucją. niego zależało jego wyznaczenie, odstręczyć od list rządowych na
w Niemczech, w Angiji, a nawet pewnemi faktami dokonanymi, Rząd pozostawił ordynację wy nie przygotowano się do nich w wet zwolenników ł wielbicieJl 
w Stanach Zjednoczonych Ame- przemówi nareszcie nie bojaźll- borczą w tym samym stanie, w ja racjonalny sPOsób i obecnIe impro marszałka. 
ryki ludy p.owołane zostaną do wym półgębkiem, ale donośnym l·kim znajdowała się ona, gdy Wy wizuje się raczej. aniżeli planowo Pozatem sama taktyka "robie-
urn wyborczych, aby złożyć swój głosem woli ludu i zmaże być mo I bieraliśmy poprzedni sejm. Rząd działa. nia" wyborów przypomina nam 
głos i zadecydować o takim lub że hańbę sejmu poprzedniego o- ! zrozumiał, że przełom, który do- Bo to, co się widzI obecnie, 4ako żywo ubolewania godne prak 
innym kierunku rządów. Szcze" raz długotrwałe poniżenie pada" lwnał się w narodzie po przewro czyni jaknajfatalniejsze wrażenie. tykI z czasów austrjacko" gall-
gólnie w Polsce, która od pięciu mentaryz1UU w Polsce. cle majowym Jest tak wielki, li Pominąwszy fakt, że rząd stara cyjskich. Taki zorganizowany p'ld 
z górą lat nie zmieniała swej re- • * · jest rzeczą zbyteczną stwarzanie się rozbić - chwilowo bez wię- opieką władz zjazd rabinów t ca-
prezentacit parlamentarnej, dzieli Już w czasie zdeklarowanych sztucznej wollludu wówczas, gdy kszego powodzenia - silne stare dyków - cudotwórców we L wO 
4 marca 1928 r. jest oczekiwany objawów niemocy dawnego seJ-1 może się ona przejawić dodatnio i wypróbowane w watce stron- wie, w obecności dygnitarzy pań
z wyjątkowem zainteresowaniem. mu, a tembardziej po przewrocIe w nieskażonej swej formie. Chy- nictwa, a na ich miejsce tworzy stwowych, przyjmujący rezolucje 
Będzie to prawie dwa lata od majowym, różni powołani i nle-j ba tylkO ludzie, których dzieje jakieś rachityczne nowotwory, pro-rządowe; te zebrania przed" 
chwili pamiętnego przewrotu m .. " powołani pOlitycy zaczęli się za- ostatniego wieku niczego nie na" które ledwie Zdołają przetrwać o" wyborcze przedstawicie" stron" 
jowego, t. J. od momentu, gdy stanawiać nad zmianą ustroju pań uczyły 1 którzy chcą rzucić spo- kres wyborów, ale sam sposjb, nlctw u wojewody, narzucającego 
przy pomocy siły zbrojnej marsz·1stwa pOlSkiego. Jest rzeczą zro" , łeczeństwo w wir awantur I ka- w jaki się dokonywuje tych ope kombInacje bloków, oraz różne In 
Piłsudski t>~łożvł kres rządzeniu zumiałą, że rząd, który w tak nie f tastrof, mOKą marzyć o tak ryzy" r?cji oraz fantastyczne kom bln a- ne zjawiska, których pełno Jest w 
państwem przez niezdolny do zwykłych warunkach doszedł do; kownych krokach, jak zamyka- cje bloków Od skrajnej lewicy do naszem życiu politycmem, dowo" 
twórczej pracy sejm, a natomlas~ ,władzy, pragnąc kontynuować~ nie ust młljonom ludzi i rządze- monarchistycznej prawicy, nie u- dzą, ił na widownię Występuje zu 
sam ujął w ręce władzę. Właści- f swe dzieło, a nie chcąc naruszać! nie wbrew woli tych miijonów. sposabiają poważnie do tej rObo- pełnie nowy czynnik, który do" 
wIe iuż z dniem 13 maja 1926 r konstytucji, przeprowadził w niej' Chcą oni uczynić z kraju wiecz- ty. Trudno oczywiście bawić sie tychczas przynajmniej Oficjalnie 
r. se)m faktycznie przestał istnieć ~ prawnie, sankcjonowane przez nie wrzący I w każdej chwili gro w proroctwa co do ostatecznego nte manifestował swego udziału 
ł musiał być rozwiązany, a nowo ciało ustawodawcze, pewne zmia ŻćłCY wybuchem kocioł, pozba" wyniku wyborów, ale można wy w walce wyborczej - mlanowt-
powołana Izba powinna była I ny, Idące w kierunku rozszerze" 'WIony klapy bezpieczeństwa - I razić przekonanie, że klęska, Jaką cle czynnik rządowy. 
stwierdzić legalność dokonanego 'nia władzy prezydenta I nadania parlamentu, beZ nadziei na moż-l poniÓSł obóz rządowy przy wybo Jak sIę skończą te eksperymen 
przewrotu i władzy z niego po- dość rozległych pełnomocnictw ność produkcyjnej pracy, społecz . rach do rady miejskiej w Łodzi, a ty? Powtarzamy: trudno bawIć 
wstałej. Jednakie tego nie uczy- rządowi. Nadzieje te jednak za" nego pokoju i harmonijnego roz- PO części i w Warszawie, PQwtó- się w proroctwa, ale tu gdzie ma" 
niono. wiodłY i przyniosłY rozczarowa- woju, Jakle może dać tylko ustrój rzy się niezawodnie I w marcu r. sa odgryWł rolę, gdzie Waży sIę 

Staliśmy od pierwszej chwili nie tym, którzy uważali, że prze" demOkratyczny. Powtarzamy, bież. Pomimo olbrzymich sympa" los szerokich rzesz pracujących, 
na stanowisku, że przewrót majo wrót, dokonany przez marsz. PU" rząd nie poszedł na niebezpieczne , tU, jakie posIada marsz. Piłsudski którym zdObycze demokratyczne 
wy był historyczną koniecznością sudskiego jest jednocześnie oba" eksperymenty i to jest jego wiel- ; w szerokich sferach ludności pol- głęboko weszły w krew, tutaJ 
i wskazywaliśmy, że sejm musi leniem ustroju republikańskiego, a ka zasługa, której nikt pomni ej" t' skiej i niepolskiej, posunięcia Wy" krótkotrwałe zabiegi n.awet ludzi 
się odnowić l właśnie pod wra" conajmniej ustanowieniem dykta- szyć nie jest w stanie l za co na" borcze rządu, kokietującego ary" zasobnych w możną opiekę t po
żenlem świeżo zaszłych zmian. tury ala Mussolini wraz z obale- leży mu się gorące uznanie całe" stokratycznych ziemian ł wieI- ważne środki, nie wiele są w sta-
Godziliśmy się ostatecznie, aby I niem parlamentaryzmu i zoie- gO społeczeństwa. kich przemysłowców, "nawróco- nie zdziałać. 
gwoli zachowania ciągłOŚCi rzą- kształceniem gO w duchu włoskie • * · nych" endeków i kler wszystkich Jan Urbach. 
dów I natychmiastowego zalega- gO faszyzmu. Reakcyjni maksy- Zgoła inaczej przedstawia się tillił~lilliłSijfiliilii1fillil(łłfł1[ił~li1~i.iłii1Ii1li]l.i3ti1~!i1iił&' 
lizowania dokonanego faktu, zgro małiści zmuszeni byli ~zeżyć sprawa Jeśli chodzi o metody, ja
wadzenie narodOwe wybrało no- jeszcze jeden zaw~d. Fakt ocią- -kiemi rząd stara się zdobyC 
wego prezydenta, ale by bezzwło gania się rządu z rozwiązaniem I swych obrońców w przyszłym 
cznie rozpisane były nowe wybO" sejmu tłomaczono sobie jako chęć sejmie, oraz polityka wyborcza, 
ry. Rząd postąpił niestety zupeł- zdobycia czasu na wypracowa- jaką uprawiają sfery mieniące się 
nie inaczej. Przez długich dwa- nie nowej organizacji izb I zrefor- pełnomocnikami rządu. Stale pOd" 
dzicścia miesięcy społeczeństwo mowanie ordynacji wyborczej. kreślatiśmy i podkreślamy obce
byłO świadkiem nader przykrego Składano rządowi oferty, aby nie, iż żywimy prawdziwy entu· 
widowiska: pomiatania parlamen- zniósł powszechne demokratycz· zjazm dla śmiałych i owocnych 
tem, ZOhydzania jegO członków, ne prawo głosowania, a wprowa- czynóW szefa rządu marsz. Pił
którzy stali się pośmiewiskiem dził wybory kurjalne; aby skaso" sudskiego, które dały nam uzdr)
dla morłochu, poniżania godnoścI wał listy kandydatów i Wprowa" wienie stosunków wewnątrz kra" 
sejmu, jako takiego i dyskredyto" dził okręgi jednomandatowe; nie lu i podniesienie prestige'u Polski 
wania reprezentacji ludowej. ze którzy szli nawet tak daleko, Iż na fonłm mlędzynarodowem. Da" 
szkodą dla samej idei parlamenta- proponowali pluralność i to nie lecy jednak jesteśmy od bezkry
ryzmu. Przez dwadzieścia mieslę jed,nolitą w całem państwie, lec~ tycznego, niemal bałwochwalcze 
cy sejm bYł spychany do roli inną na kresach, a inną w cen- go uwielbienia dla wszelkich posu 
przymusowego wykonawcy pole- trl1m kraju. Wnoszono najrozma~ nięć rządu, nawet wówczas, gdy 
ceń rządu i przez dwadzieścia ItS1.e reformy izb. Jak daleko szły godzi on w interesy ludu pracu
miesięcy nie dawano mu możno-. te zakusy reakcyjnych żywiołów jącego i wyrządza szkodę szero
ści rozejścia się. Zdarzały się spo dowodzi nieprzebrzmiała jeszcze kim rzeszom maluczkich. Wstrę" 
radyczne porywY, chęć przerwa- odezwa sfer gospodarCZYCh, pra- tni Są dla nas ł obmierzli owi 
nia tej jawnej hańby, ale ani ra" gnących oddać losy państwa w p.·zysięgli chwalcy i p1)chle\ -Y. 
zu Izba nie zdobyła się na hero" ręce nie Obieralnego, ale nomino- l.~órzy bądź objawiają skłonno3ć 
łezny wysiłek... samodzielnego wanego przez rząd senatu; aby fanatyzmu politycznego. bądź tet. 
rozwiązania się. Tak trwała ta istniały dwie równorzędne izby: rekrutl.'!ą się z neofitów "sana 
zabawa i przeciągnęłaby sIę być Jedna obrana przez całe społe- cyjnych", w kt.~ ;· , " ~ s.zczerość 
może jeszcze dmie!. gdyby rząd czeństwo, druga zaś sklecona przekonań każden, nawet o naJ
po parokrotnem odwlekaniu sesji przy pomocy lducza dość chwiej- krótszej pamięci, musi mocno PO" 
nie zdecydował się wreszcie na nego, czysto przypadkowego. wątpiewać. Krytylm rządu, kUr 
zamknięcie obu izb i rOZPisanieI Rząd świadoL wielkiej odpo" ry może być nam nawet sym
nowych WYborów, wyznaczając wiedzialności, jaka na nim ciąży, patyc~ny - jest odwiecznem pea 
ich termin na marzec 1928 r.: nie dopuścił do sprowokowania , wern człowieka i szczytnym oho-
4-go do sejmu i H"go do senatu. szerokich mas, które nigdyby nie wiązklem prasy. 

Rewelacyjny 
superfilm 

"Parada 
rekrutów" 

Obraz ten będzie 
naJwic:kszą sensacją 
obecnego sezonu. 

WYŚWIetlany bę
dzie wkrótce w 

Grand-Kino 

Panatyzm i pochlebstwo - to 
śmIerć wolnej myśli .ludzkiej, to 
zaprzeczenie człowIeczeństwa, 

które prowadzi dO zwyrodnienia, 
a cla organizmu państwowego 

je·st wprost zl:!uhne. 
. Rzad wzlał sle do • .robienla" 
! wyborów stanowczo zbyt późno. 

. l PomMno iż, jak zaznaczyliśmy, od 
; przewrotu majowego npłynęło 
zgórą dwadzieścia mieSięcy, poza 
wlelkiem dziełem rozbicia endecji 
nie uczyniono nic dla skonsolid"," 
wania. a llrzedewszystkiem pOlide ł 

bienia t. zw. obozu rZądoweKo'l 
Obecnie rząd, a raczej ludzie, któ 
rzy znajdula się na jeao usługach, 
w szybkiem tempie !paktują z naJ
rozmaiszeml IUllpkami i grupamit 

I na kolanie klecą na rozkaz kombi 
I nacje wyborcze, które stanOWiłY-l 
,bY oparcie dla przyszłYCh list. Po 
i mimo. że rząd bYł 'tV tern ueqśU" 

Koncertów; Alfred Strauch. 

W środę, 

Gra 
dnia 4 stycznia 1928 r. 
o godz. 8.30 wieczorem 

w SALI FILHARMONJI 
LEON 

nagrodzony pierwszą nagrodą 
na konkursie mlCdzynarodowym Im. Chopina 

--
PI-A, tek, dnia 6 stycznia 1928 r. 

"! o godz. 8.30 wieczorem 

Pierwszy koncert taneczny 
genialne! art7stlU-tancerki 

CLAIRE 

(Hrabina ZlCHY). 

p. t. 

nit n gości \II laRc 

-

Bilety na powyższe koncerty nabywać można zawczaS11 
w kasie Filharmonji codziennie od godz. 10 i pół do 

2-ej oraz od godz. 4-ej do 7 -ej wiecz. 
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Do "Scotland Yardu" 
na nauKę 

przyjechała delegacja afgańska 
LONDYN (pat) Przybyła tu de I wnie:2: interesował się organizacją 

legacja afgańska, złożona z 6 osób służby policyjnej angielskiej. Oko
reprezentujących różne działy ad- ło miesiąca marca spodziewane 
ministracji państwowej w Kabulu. jest pr7ybycie do Londynu króla 
Delegaci pragną zapoznać si«: bli- Afganistanu, Ammanulah'a, który, 
żej z organitacją i metodami pra- wraz z rodziną i świtą, będzie go 
cy policji angielskiej w stolicy i ściem króla Jerzego i zamieszka 
na prowincji. W tym celu delega- w pałacu Buckingham. Król Am
ci afgańscy zabawią jakiś czas w manulah zwiedzi zagłębie przemy
Birmingham, a następie odbędą słowe w Lancashira i Shropshire, 
studja w "Scotland Yard", w Lon- gdyż pragnie oprzeć reformy ad
dynie. Afgański minister spraw za- ministracyjne i gospodarcze swe
granicznych, Tarsi Han, który ró- go kraju na wzorach angielskich. 

sowieck ch. 
Sowieckie instytucje 

kredytowe. 
Zabawki dzieci I 

Rewolucja wywarJa wpływ nawet MOSKWA. (Cepą) Na ostatnie OSŁODZI WSZYSTKIM 
w dziedzinie fabrykacji zabawek. posiedzeniu Rady pracy omawiano 
Wyrabia si~ krasnoarmiejc6w, kom- stan a.grarnogospodarczego kredytu 
somolców robotnll\6w, chło~6w i t.p. w ZSSR. Na czele akcji kr~dyto
Agitacja wniknęła t.akże do tej \\ej stoi Centralny bank agrarno
d'zlecięcej dziedzlllY. Jest na przy- gospodarczy z sześcioma podobnymi 
kład zabawka przedstawiająca kowa- bankami w różnych republikach. In
li, b ljącyoh w kowadło, hę i ące wy~ stytucja to koncentrują 70 towa 
obrazeniem kapitalu. Za czasów rzystw agrarno-gospodarczego kre
konfliktu z Anglją ko wale ci wy- dytu, 39 związl{6w kredytowych i 
obrażali ",wiązek sowietów i rewo- 8.400 kredytowych. Iwoperatyw, 
lucję chinsb, a kowadłu pl'zedsta- obejmujących 5 mili. chłopskioh gos
wialo anwelskiego konserwatystę. podarstw. Cały ten systemat posiada 

SUCHARD 
CZEKOLADA , 

MILKA-VELMA-BITTRA 
kalJitał w wysokości 720 miljon6w 
rubJL ZlUUl.e od _tłlO lal .w __ całwI iwled.e 

i S nny sezon "'yb rczy 
We Francji i w Polsce głosowania do parlamentu 

odbędą się nieDlal jednocześnie 
Specjalna słuiba korespondencyjna .,Glosu Polskiego" 

PARYt, w grudniu 

Ciekawe, że najbliższe wybory 
we Francji i w Polsce odhędą się 
prawie jednocześnie: na wiosnę ro 
ku 1928, w Polsce w marcu, a we 
Francji w kwietniu_ 

Pomimo że od wyborów dzieli 
nas jeszcze dobre par«: miesi«:cy, 
walka wyborcza we Francji, a 
zwłaszcza w Paryżu, jest już bar
dzo ostra. 

Stronnictwa szykują się do wal 
l1ej bitwy, która rozegra się z 
pierwszym podmuchem wiosny. 
Szykują pieniądze, szykują kandy
datów, zwołują coraz częściej wie
ce, na których przemawiają kandy 
daci na deputowanych, a politycz
ne organy prasowe przepełnione 
są artykułami najlepszych publicy
stów, traktujących sprawę wyborów 

Ostatniemi czasy odbył się też 
szereg kongresów partyjnych, po
święconych prawie wyłącznie spra
wie niedalekicb wyborów. 

Jak -np. w końcu października 
odbył się w Paryżu kongres rady
kałów, na którym uchwalono pójść 
do wyborów łącznie z socjalistami 
i wogóle z całą lewicą, lecz zara
zem postanowiono nie wycofywać 
ministrów-radykałów z koalicyjne
go rządu Poincare-Herriot. Nieco 
późOlej miał miejsce kongres ston 
l1ictwa republikanów socjalnych, 
zbliżonego ideowo do ra.dykałów, 
na którym to kongresie zapadły 
identyczne z powyższemi uchwały. 

Wkrótce potem odbyły się kongre 
sy dwuch stronnictw prawicowych: 
"Alliance Demacratique" i "Fede
ration Republicaine, które również 
postanowiły nadal popierać gabi
net Poincarego. Wreszcie, za dzie-I 
si«:ć dni, na Boże Narodzenie, od- I 

bc:dzie si~ w Paryżu nadzwyczajny l 
kongres partji sosjalistycznej, po
::iwięcony spectalnie sprawie zbliża ' 
lących się wyborów. 

Widzimy wi«:c, że stronnictwa 
.:!uergicznie szykują się do wielkiej 
bitwy wiosennej. Przeprowadzają 
jakdyby mobilizację i koncentrację 
swyck sił przed zbliżającem sit) 
starciem_ 

Zanim przystąpimy do omawia 
nia nurtujących Francję prądów, 
zagadnień i bolączek polityczno
gospoda rezo - społecznych byłoby 
pożądane zrobić krótki przegląd 
francuskich stronnictw polihczn.vch 

Otóż schematycznie rzecz ma 
si~ jak nastE;puje: 

A. PRAWICA 
I. Skrajna prawica: 

l) rojaliści (Leon Daudet) 
2) faszyści (Georges Valois) 

II. Prawica umiarkowana (Blok 
Narodowy): 

1) Federation Republicaine 
(Louis Marin, gen. Castelnau, Tait
tinger), 

2) Alliance Democratique (Ra 
tier, Barthou. Bokanowski). 

B. CENfrWM. 
I. radykali narodowi (Franklin

Bouillon) 
C. LEWICA 

1. Lewica mieszczańska 
radykali Dalad1er, Herriot, 

Caillaux), 
2) republikanie socjalni (Pain 

leve, Briand). 
II. Lewica robotnicza 

1) socjaliści S.F.l.O. (Blum, 
Paul-Boncour, Auriol) 

2) komuniści (Cachin, Vail
lant-Coutuner). 

A teraz parE; słów wyjaśl1 ie,1 ia 

Skrajną prawic«: monarchisty
czno-faszystowską tworzą dwa u
grupowania: rojalistyczna .Action 
Fran~aise··, której wódz L. Dau
det chce obdarzyć Francj«: królem, 
i fas'!:ystowski .Faisceau", którego 
wódz G. Valois chce dyktatora na 
wzór Mussolliniego. Obie te par
tje nie uznają powszechnego pra
wa wyborczego, parlamentaryzmu 
ani demokraCji politycznej w ża
dnej in~ej postaci. 

swoim sztandarze walk~ z monar
chją, klerykalizmem i socjalizmem. 

Do AHianceemocratiq ue zbli
żony jest ideowo Poincare. 

Tyle o stronnictwach prawicy 
W centrum znajduje si~ nowa 

part ja .narodowych" radykałów 
Franklin -Bouillon'a. 

Powr:tała ona kilka tygodni te
mu jako secesja prawego skrzydła 
partii radykalnej. Franklin-Bouillon 
dążył do współpracy z Blokiem 

W przeciwieństwie do tego pra Narodowym i chciał zawrzeć z pra 
wica umiarkowana (t. zw. Blok Na wicą sojusz wyborczy, napotkał 
rodowy), aćzkolwiek mocno reak- jednak tak gwałtowny sprzeciw na 
CYlna społeczOle, jest pod wzgl~- październikowym kongresie rady
dem politycznym dość post~powa, kałów, że mUSiał wystąpić wraz z 
gdyż stoi na gruncie parlamentary swoją grupą ze stronnictwa. Kon
zmu i demokracji politycznej. Za- gres ten uchwalił, jak wiadomo, 
znaczyć trzeba, że Federation l-<.e- stworzyć jednolity front z socjali
publicaine stanowi prawe, kleryka- stami i z całą lewicą na czas wy
lizmem zabarwione, skrzydło blo- borów. 
ku Narodowego, podczas gdy Al- . . . 
Hance Democratique stanowi jak- . Stron~1ct:va . le~1cy, zarowno 
gdyby lewe skrzydło jego, świec- \ ~l11eszCZanSk1eJ~ lak 1 robotniczej, 
kie i pozbawione nalotu klerykal- z~dnych sp.eCJalnych komentarzy 
nego, lecz pod wzgl«:dem spułe- me wymagają· 
cznym prawie tak samo r~akcyjne A. teraz. par~ słów o obecnym 
jak Federacja repubhkańo;;ka. Al- j rządzie POlllcarego. . 
Hance Democratique wypisała na l Rząd ten ma charakter koal1cYj 

Da 
.Ci~ .PTU 

wPRIECIĄGU 3 Ei DNI 
z Triestu i Wenecji w każdą sobotę 

luksusowym i okr~tam i "H E LO UAN "i ,~I E N NA'. 

LLOYD TRIESTINO 
Warsząwa.Swięfok zysk a 25. Tel: 5-10 i 55-07 

ny_ Powstał on półtora roku temu 
w lipcu 1926, gdy Francja znala
zła się w niezmiernie krytycznej 
sytuacji finansowo-politycznej, spo 
wodowanej ciężkim kryzyzem finaa. 
sowym i chronicznym spadkiem 
franka oraz brakiem wyraźnej wi«:
kszości w parlamencie. 

Zanosiło si«: w6wczas na roz· 
wiązanie parlamentu i nowe wy
bory. 

Nie doszło jednak do tego, a 
to dlatego, że prezydent państwa 
nie miał ochoty rozwiązać parla
mentu, gdyż było to trudne ze 
względu na konieczność uzyskania 
aprobaty senatu i niebezpieczne ze 
wzgl~du na katastrofalny stan fi
nansów francusk~ch i chroniczny 
spadek waluty. 

Ostatecznie wi~c, prezydent 
D,oumergue, znalazłszy się wobec 
alternatywy: l) rozwiązanie parla
mentu 1 nowe wybory, 2) utworze 
nie rządu koalicyjnego,-wybrał t~ 
drogę i wezwał Poincarego, aby 
sformował t. zw. wielki gabitet 
(grand cabinet) jedności narodo
wej i sanacji finansów. 

W końcu lipca 1926 powstał 
ten gabinet. Na czele jego stanął 
Poincare, który objął zarazem tek«: 
finasów . PolitycznIe stanowi ten 
gabinet koaliCję stronnictw mie
szczańskich \ blok narodowy, rady
kaJi l republikanie socjalni). W 
skład jego wchodzi sześcIu byłych 
premjerów i jeden b, prezydent 
republiki... 

Nie jest ten rząd rządem jedno 
ści narodowej ( ak go błędnie o
chrzczono w niektórych kołach), 
gdyż Ulema jedności narodowej 
tam, gdzie poza rządem znajduje 
si«: pokaźny odłam narodu--ldasa 
robotnicza posiadający swoJą pot«:
żną reDrezentaci~ polityczną-par
tj«: SOCJalistyczną. 

Socjaliści w rządzie tym udzia
łu nie biorą . 

Gabinet Poincare-Herriot prze 
trwa zapewne aż do wyborów. 

Jaki zaś będzie nowy rząd-to 
już zależeć b~dzle od wyniku wy
borów i od ustosunkowania sił w 
nowym parlamencie. 

l-(, W. 
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wraz z sI licy świata Żyją i • •• • 
zmienIaJą Się mieszkańcami 

Kaida dzielnica m swój ogród, który jest obrazem jej duszy 
Paryż. w j:trudnltJ. tlijneg1Q stąpania n6g wie.rzchow- ł miętaJam iedną z tvch żywych la w~e ip~~rwid:.lU!m. nrzvJaciel w~ó I . Publi~znosć rob~tnicz~ i mało: 

Wśród serca dzielnic v laclń~ <za. J.edna z katt balza1<owsklego leczlek, bawiących Się w MOlU" bh w ogrodzIe - zwałuje je me nJleszczanska karmI zWierzęta I 
skiei otwiera sie naoścież brama romansp tywcem skopjowana. ceau - wygląda;a jak księżnicz- dającym się' l)OWtórzyc dźwię-' piesci je najpieszczotliweml zdrob
ogrodu Luxemlbttrskiego. Od stro- E;~iągnięcie lejc i już młoda ama- ka, jak pastel wvgląda.iący z ra- kiem i karmi ok.ruEzynami chle- nieniami. Nieszczęśliwych królów 
ny bulwaru Sto Michel - ~daleka zon'ka pomykp st1'zellsta. drogą, mv empire. Różowy, aksamitny ba, Któreż dziecko Paryża nie puszct i pUstyń mało to obcho
już widać pomnik Oeorge~ Sand ktMa nęci, szcteg6lrtlej, że VI ptaszczyk z sobol'ami, kapel!1'Sik- zna t'ego jelR'ośda, Iu.b podobnego dzi. 
wśród trawnika. na kt6rv zlatujĄ ś:ad za t1Ią biegnie na swym ko- budka z takiegoż aksamitu. 1)od- do niego. na pól - włóczęgi? Wielbłąd zamiast przemierzać 
szaro- fioletowa chmurą, gołębIe. nit młodY die,t1 t elman, U zbiegu

1 
bity białą koronką drugie. jasne Z pag-órków parku Butte-Chau- Saharę - depce trawę swegO wię

Każdv. kto spędtn jakiś cza~ 'W dr6~. słedtac na ta wce - zdaje loki I porelanowe błękitne OCZy-I mont widzi się część Pa.ryża. szu zienia i z wysoka spogląda na 
Paryżu. zna tert wykwintu oelen się być na widowisku. WSipanlałe I włochate b!ale rękawioe i białe 0- miącego. huczącego. jak wieliki tłum. 
ogród i ma prt\'!Diete do niego koni'e st~pają lekko . I płvnnie, 'buwie i ten niezrównany wdzięk kocior. O z.miertchU błyszczą Sarnom, kozom i owcotn lepiej 
wspomnienie, pachnące urokiem r:iczem tance,rki w balecie. Na- kwiatka z depJarnl. czy ptaszka rzędem okna przebieg-aJą,C'ych 100- ~ię dzieje, vrzybyły z sąsiedzctwa 
teg-o iedvnego w świeoi-e niia!ta. Iłtrój uhieR'lei epoki który już ża z klatki. lei podzi,emnych. ~l1blą się pod ~ nie są wynarodowione. 

Szerokie półkola tarasów ! bramą Dauphine zmienia sle ~al· Dla kon't-astu, w niedzi'elę, chmurami kominy fabryk i wieże Zebry ubrały się w pasiastą\ 
królewskie schody. wiodace do kowkie. Tam aż do placu Etoile. najwykwintnieiszv park ptrzyjmu- kośdo16w - BuHe - Chaumont egipską tkaninę i wyglądają jak na 
nich. pTzvpomi,naja ten Luxóm- aż do .. g:robll Nieznanego Żolnie- je cechy ~minnoścl. Chociażby ma to do siebie, że !rdv pobyć W maskaradzie. 
burg dawny. kiedy sunelv tłumy r~a'j suna nieJ)fzerwanY111 szt1U- Tuilleries. z których widać iedy- rtim godzinę - z,daje się, ze się Daleko mniej ludzi zatrzymuje 
nadwornych dam - melodja prze rem bty~zcJą,ce auta. Ich suchy na w świecie perspektywę od wylądowało w innYm kraju, Pan- się przed królestwem ptaków, niż 
brzmiała. Dziś :m-ęczne parvb- ~vk "o asfalcie .ie~t melodją na· Place de CarusseHe!'; począwszy, tastycZ/tl'6 skały. nag-Mld l mosty, przf'd grymasami tn~ - a za
neezki, jak ,g-órs-k.ie kóz.ki, skacza sze,,g-o wieku. od pomnika OambeHe'y poprzez zbieg-ające ku pohnotrt. wodotrv- morskie otaki, rótowo-czarne ibi
po szerokich stopniach. W~rÓd pałaców magnatów roz- place d-e la ConCOlrde aż do .. arki skI i strawy kryją VI sobie nie- sy na w-;,smukłych nogach Stąpaj~ 
Wśród otaczaJacvch rzeźb - piera ·się maty park Monceau, .,' trYl'.mfalnej". Na ca~ej Jinji Tulle- spodzlanki l Wytchnienie, Mała jak najwytworniejsze tancetki. 

od strony ulic'V Vangirard stoi miejsce przechadre'k ty>eh dzieci, iers. tryskają w ,g-óre - w nic- kawiarenka stajE," sIę oaz!:!. w któ- Z drugiej strony ogrodu - w 
muzeum Luxen10llTSlkie Jest tam ktÓrym tiig-dv nie zlI11hO. t1igd,y dzielę - fontanny i razem ze re4 zaptomlrta ~ię o Patyzl;l. maju i czerwcu - przychodzi się 
pewna salka ni,ewielka, perna nIe ~łodnl(). I space'rUjącym Numem wY'dają się t! drugłt='go. kratka mIasta - oglądać i wąchać róże. Plantacje 
skarbów. ZielotlV obraz Maneta. 7. tłem par:ku harmonizują we- być starą ryciną, TuiHeries. któ Jatdm dt"s Ptan1es. Ogród 1'0- róż. Cała gorąca paleta, która 
'S~CZysty ton R~f1Oire'a świetlisty lo:w nursse'y PO!YVch~jacV'c? za- i re tak d?brze pamiętają W~elką dzl~lony n~ dwIe części: zoológlct· płQnie, jak niebo O zachodzie, od 
P.lssaro, kościOły MOlnet'a, tra- sobne. obszerne wózki z tllemo- i Rewol?CJęl DzIś ctobrodu-sfnIe o- ną I ,bohlt1~ct~ą.. . ~łota poprzez róż do ·szkarłatu. 
glcznv: v~n O?gh I tvLp h1nV~h, \Y11 t~1l11. w6tkl pr.zVIPOmłnłJltce tWler~le, w~zY'stklm swe Jil'amy. ~Iałe ,medzwledz!e: lt.y~, tygI'y- Przed wyjściową bramą - od 
W salI t,e! .0~I~wa. Urok .talentów ~rchItekturę. modern1styczną swo-

1 
Na. wozkaCJh sprze.dawcy okrzy- sY, I sJon.le, a szcze~olmel małpy wieku ta sama baba s~rzedaje ~a

rasy tacmskleJ. Ich miłość do Ją przysadZIstą masą. kUJą swe banany, Ple'~zone orzesz na]rozmaltszych odmian CIeszą SIę lony i lody w wafelkach - ŚWIat 
barwv i melodii w ruchu. Na W mroźny, jasny dzIeń zapa- ki, kasz+'Inv i kWiaty. Jakieś dzi .. powodzeniem. dziecięcych pokus. 
środku stoi rzeźba Josepba Ber- '>: ... <'Atł!l~ &1 ................ azw~....... a axUlCi .... a:t\ti'?łtl!!lt.,. 1($ asa=&WH'C:JGWiiiOIi'112 2& ~. W dzielnicy XIV ej prawie wy-
nard'a, dziewczyna z dzbankiem K ' I k ' I ' b k B d ,łą~tnie robotniczej i drobno-miesz-
w opuszCZonej dłońł. nieco dalej ro ro oW srr rnDugo B· ranu na rOD way u czatiskiej istniele jeden z najład-
maska Rodłt1'a i: krzYYlYtfJ t10.. ~ ttiejs!ych park6w Pary~a, ~ Park 
sem. Odv ~lę. wy.chodzl z muze- Monłsouris. Już w lutym, rozkwi· 
um - .rozumle .Slę . . nagle skąd Har,·era włas'cl·c.· ela na,·wI- ,,1rszego tr l-ną W New Yortru tają w nim krzaki dziwacznego 
czerpalI . natchmeme artyŚCi - Y,U Ił .." kl1'iecia. ~ółtego. (jak na obrazach 
p~t1'~~ sIę ha o~r6~ ten ł n~ l'\lldti New-York Wydaje rooznie mi .. pt~edstawlert 1 d()~tawek kino- nIt i'11nl przedsiębiorcy fiht10wi. japońskich). Przepiękne świerki i 
me Jak na przy?adek , ale Jak na Iion dolarów na bilety kinowe i wych. Po skończeniu szkoty ludowej palmy grupują się na wzgórzystych 
doskonałą ca!nsć. . vrawi,o potowa z t-egp ~rzypada W New·Yorku vrOgram ftlmo- wstąpił on VI sze na tY!rl roku trawnikach. 
~ozmach meba ~ad ~rzewaml, na kIn", znajduJ"ee .. \b n" Broad- W'łt trwa f\rz"'s~·o dwie go.fziI1Y,' . d r!k' p" ś' Widzi się młode matki robotni-ŚWIatło nad kepaml kWIatów u- a .."'" 'Cl " f''' ut U 2lycla O maryna l. o sze ClU h . . k' d· ć ' . " , N j I 'd J • I f'l_' I d . 1 h · '1' cze, popyc ające woz l z zIe mI, wydat~laJą W medbalym po~or' way u. l te. 11 iet znaJ U e SIę ecz sam 11Ilu zaJmuje za e wie atac P?rtucl .. sluz~ morską: a gdzieniegdzie ojca, sprawującego 

nie. a Jednak ~a'Yskroś wvraftno- prteszlo stó hrt. potowę tego czasu. Przez pozo- Swą kanerę fIlmową rozpoczął tę czynność. 
wanykm I.Ilozenm. kwlat6w '- Ostlltnia olbnymlll ~wl.tynia stal,! gOdiiil1ę odhyWają !llę taft· VI ~ryglrtalny SiPosóo: rOzjetd'żal Młoda matka z tej sfery z 
chCha ter fr~n~llSkl~(f~ .r~kti, 6 PMwh~~onlt filmowi I t.ntlM jako ce l śf) ł.e wy. . po prowinCji z filmem i pokazy' wdziękiem nosi swe jedwabne pal-
J)Tzeeh~Zą s o~r~~~e~ ,litnlo~~fe:' .,Kat~dt'a fIImu'ł, haIe~f do .,~o- Każde większe kino ńa Broad- wal go na tJl6tn!e W n.l1jgorszego to i ułr~zowaną gł~wkę b~z, kape: 
czyni gWarem, Zurtefnie ar-cha- xy'a". Jest to ~artobliwa ria~\Va wayłu pOSiada orkie!stręj składa· todzaju kIIlajt)Ach l tawemach, :us~ajt OJchleC VI cykl1~tk~wskleżlal~kzap 
• ł I d ' ,. k k t:- \o h th li I k .. .f~. l k6 P I ... e l rot ~ apas-zow .. lm s l u ..• lczn e Wyg a aJ~ 111 o dsy w 8~"', L. ~o aue a, t6ry pozate.rt\ Jącą Się z; uostr.o;,a ych n1U'ly w, rag:l1ienle y)osiadart ~ tMtt1.t ro' Dziecko w niezgrabnym stroju 
pelu~~ach () szerokich ro :·.-1 ach I lCst tnany ja:Kb "kr~1 J3road- kleroWtllkfl scenicznego i cały sto W nim t dtlia tta dzl-etl Tym' "titł 'Wyr()st" ....., j~8t prawie unika
r~z~ lcJyzdO~YChty~r~w~:~ch :...:' 'ą waylu·'. Budowa ldna Roxy ko- Hum f)tacoW1ników ŚCE!rticzrtych, CZI1MWO tl1tlJslar sie zadowolńić tem i najczęściej jest to dziecko 
czeCln~ ~tJ~!Od~1fł S~llę l ;:t~t~i~~ sttowata , dj§iesięć miljonów do- Cz~sto ~ie tdarza., ~e tatkIem po' wędrownem kinem

j 
we'!scle do tosyjsk!th" czy włolkith mieszkań-

słowem m~dv U stMs~ych kole-- larOw. J~S't to najwlękS~y teatr śledni planista, śpiewak z niemi- którego Kosztowało pięć centów, CÓWwdZtelhtlty• d d . . 
Ó • d· k l ,f l A l b t1' lo.' ó" ' . cen rum ogro u po onSI Bl~ g.~. twar y a.pe usz. autor110' :swltlt fiY Z 5Z~!J~ 11 'l U Ow#lnycn I~m gf.osem I zły tB?,cerz ,pr.zez Podr ŻUjąc z n;lasta do mIasta tta wzgÓrlU pi~kny pałac, w stylu 

bIlM, rent~, w o8tatt1ł~h . cZa~ttch M BtMd- Illezwykłe efekty śWletilne, pler· p-rżyhyf wreszcie do New"Yorku. marokańskim; zabytek wystaw T 

tu • nT. o 'dzei Od ~mkrokul dalekt.ó ł ...... w~y'u. la.j~l~ ~i~ teru taJe. towa- Wszorz~dną ins~enizację i przez Roxy wymająf hl ~tary teatr ł w5zechświatow~j ;& roku 1900. Wo .. 
l ow Z €l na am eI1nY'Ou a- . t ' t t · . ~ ' '.. _.:J ł kół' b . i d I . k' wecz.kaoh słedzą fdtna-nt ctł1e r:tys wa, . stWorzon.e w .yn1 eell1 wytworżf}me mitego naś'k6ju ...... tJoodczas przeustawlenfa i1anowe- na~go ~ o WQZl. S ~ Z eCla 1 .. 

parki 'iN cZilltveh obleGiltch )6dt1a pfzet Williama Foxa; kapitał za' zostaje U'IUlbiencem publlCZl11o$Ci. go pó fliz p!erws~y VI New-Yor- m~łym WOZ~~j clągnj~tym przez 
t L . k · ·· i· .ł,(, b "- kt .J . t t Gd t h .~ t. t_ t . ·h ,~. . . oSlDłka, MIejsce w wózku kosdu' z VCu pare l w gtl~ ard~(j tri- au()wy ego o\Vattys1'wa wy' Y w y.c ,plęronjtćI! . ~a tac l\:U p-rzygrywata orkIestra. 'e 50 ~e t 'w . 'est tem 

kochan't tałttł\Sid .. w.Mai złpa~ nosIł 150,000 do.latów, MAja ~'l1i kUI'trl1a ptldr10si się i odsłania ar" To mu nie wysta.rctMo, wpro' ~arzeń ~~~dOnegol ~ałegS:C&~ary. 
:;:;r~C w f~IG . zo/tel: Łalr~ny za.mfat wyhudowa~ 1M?!cte d\Va~ cydzlefa Syft1tO"ji kolorów i śwła wadzit on W s"''Y'm teatr~e z,nahe żanina, 
zorcy f ~~~~j~n~r pa~~~~s~~ tl:: (1t!~~el<t do trzYdz!eMt.l wletkid1 tel. ludzie już są zachwyceni; na- dziś juz \vs~ędzle ~fekty świe'tl- W innej. nę~(j . ()gr~d~ -- ka
tury l:;ohrfiźlh."1\~f) ~toi w~r6d d;tle kin Vi najwIększych miastach pewno to Co na3tElipi potem bę- he. W owym :zasie o1:wbtZOfiO rllzela,. odWIeczna. Jak 8~Ia!, jest 
ci I kIWa ,d~wa! ~tallów Zjednoczo.ny-ch, Każde z d:lie się lm również pMobalO. teat ~t ,d" kil. o . d ' t teiJ :tro~ł~m prag~letl dZle.cu:Gych. 

_ LII.. . . •• . • • .• '. . . . . • . r ":=' .ran . . o.ry p sla a, Komkl katuzeh "1\ DQl9z~zolle 
j 
'

Co rói~ c. tft~1 łll~u nA~ ~\\ry tYch kin ma POItlWSCIĆ r)Ię~ do T~go l'ódM]U pttedsh~Wlema 2.700 miejSC i na k. l.erow.nilka przy te starości właścicielkA __ siwiut. 
cza . - ~u!je ~!le mówIĆ zd:tl" 20 ś' t·· . 'b T t R . ~b' . d A A 11' #! 1 R I' w'ort~Jom t~ł- . TfA • LI" .• ,,'ze ~IU y81ęCy 080 , H ea ,r 0- pro o\VaM lttzaQza~ Wt1~ JI Jęto oxy'ego ż pensją 200 do.:- ka starusika, a wynajęty prze. nią 

I ~ v 111 " utlWIS!\ em. stWe ..... Ił • t ,l k .. t t I I"~' h k ,,' h t· . b .f 'ł . W ,.,( d k' l' dort1, .. am~fY'kl'lfl~tTJ i łt1rtYrh c-u ... I""Y. leS naJwlę SL.Y'fi1 ;:ea rem w lin" c r~Jae. ,ecz. o UuZ\ Y rów tygodniowó. kr6tce pół'em legomo,s" o rę~e~lla karUle 1,--

dzi6l!:łtH''tt0rt1, ~ac@ru.ia'tVft1 Pól śWletlnyft1 W 5WI~el(tj IH)SIAdś on i one małe zamtereso,wame 'Wśród otW,Orzot10 jeszcżł dWIi tMtry Jest naJBtar~zy wsrod ~ronal DgI.w. 
alei, 6.500 m.iejsc siedzlt~Y'ch l j,t;oO I publiczności. Ltldzie na kótltynen świetlne: .,Riyonoli" i .,Rlaltoh 1 t1y to. pa~.l każde dZlec~OI ktore 

Nakd .sta~kiem. W kt6tym rCz" Thle)s~ ~toj~cy~h. tó jdt raJlefn cia tlie ~a. :Mdowóleftl t safnvch kierowńidwo ich powf~rzolno ~haOd~ gd:~~o~~ MQ~t8<?ur~, j!;f~O~ 
pryS Loa sle brvlaJńtV fontanny --. . • 'ć 10000 Ób K' . ń k h A t · , . . . g .. w p mięCI. dzieciak! Pi1tl i w' h t '. _ mQz,e pomlescl . os. 1-' wlraze wzro owyc, r V'Sta mu znowu Roxyemu. Teraz JUZ pen- Ul wieku, . który jUż niema lat i 
ków. Mate 3a-:w:ia;:c o~:~~fki, "? to l.es~ wl~ksze o 2,500 miejSC. si sam fjtzet sie być r6wn,iei ec,~ sja jego wY'Ilosifa 500 do!::trów ty hvar6' • ~raz paIt9 mil tej sam~i 
płYOnl\ce vi fal1ta:śt~~nł Pódr6~e rhz na)W1ększy teatr P~tamount. wart W N~~Yorlm n~ naJwlę- 1 g'cdflltlW~; jft:k na owe czasy by- zhm~skleJ . b~rwy - odwleci!1€lJ. 
PO falistvm krę"u, Pu.v jasnetn W orkiestrze znaiduj~ się trzy kszą UWagę zwracają na to w ja- fa to olhrzymia suma, ~OSl WYSOki,. s~tywny lłobHerz 
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1.1. GŁOS POLSKI 1928. 7 

ziała ność kasy chorych w Łodzi 
wskazuje na stały i szybki rozwój tel pożytecznej instytucji 
Specjalny wywiad "Głosu Polskiego" z P. Kałużyńskim, przewodniczącym zarządu łódzKiej kasy chorych 

Wobec końca roku kalendarzo- kali, ni6! rozwiążemy całkowicie taluych zajmuje od 700 do 800 karstw. 
\Vego, zwróciliśmy się d.:> prze- tego problemu, póki kasa nie u- dziennie. Prace te są w toku i w r. 1928 
wodniczącego zarządu łódzkiej rządzi się w nowych gmachach. Nie mogę również pominąć zostaną już w całości zrealizowa-
kasy chorych p. Kałużyńskiego z Streszczając więc tę stronę milczeniem działalności aptek ka ne. 
prośbą o poinformowame nas, jak działalności kasy, mam wrażenie, sowych i wytwórni leków. Apteki - A jak wygląda sprawa prac 
wygląda dorobek pracy kasy cho- że, o ile mi o tej sprawie mówić nasze, acz kol wiek wszystkie zosta- inwestycyj nych kasy? 
rych za rok ubiegły. P. Kałużyń- wypada, poziom lecznictwa kaso- ły gruntownie pTl;ebudowane i TO- - Wspominałem na początku 
ski z całą uprzejmością udzielił wego rówmeż się podniósł i gdy- zszerzone, nie mogą jeszcze po- o lokacle kapitału zapasowego w 
nam następującego wywiadu, bytstan pracy w przemyśle, a więc dołać swym zadaniom z tego inwestycjach. . 

- Jak wygląda przedewszyst- związane z tem dochody kasy, w względu, że Ilość ubezpieczonych ·Obecie postaram się panu po-
kiem bilans finansowy kasy? za- kilku następnych latach z rzędu zwiększyła się w ciągu roku 1927 krótce podsumować wyniki tej 
pytujemy, były zagwarantowane w tej wyso- o z górą 40,000 osób, co wraz z pracy. 

- Całkowite zamknięcie ra- kości, co w r. 1927, lecznictwo członkami rodzin stanowi powięk- W roku 1927 zarząd kasy od-
chunków będziemy mieli dopiero kasowe zostałoby w tej mierze u- szeenie upraw;1ionych do świad- dał do użytku ubezpieczonych 
w marcu. Obecnie mogę panu u- zupełnione, że ubezpieczeni w ka- czeń o z górą 100,000 osób. Po- lecznicę w Zgierzu; uf7.ądzoną jak 
dzielić informacji na podstawie sie byliby całkowicie zadowolen;. nieważ dalsze rozszerzenie aptek to opinja publiczna oc~niła, pod 
"prawozdań. Mianowicie udałoby się nam zre- w obecnych gmachach nie jest już kaźdym względem wzorowo. Od 

Bilans kasy zostanie zamknięty organizować pomoc dla obłożnie możliwe gdyż wszystko zosta- chwlli uruchomienia zgierskiej 
nieznaczną nadwyżką w wysokoś- c.horych oraz uzupełni.ć pracę w ły już przez zarząd kasy wyzyska- nicy, to znaczy na wiosnę, zarząd 
ci kilkuset tysięcy złotych, w po- ambulatorjach. ne, w pewnych okresach, a więc kasy nie otrzymał dosłownie ani 
równaniu do wpływów i rozcho- Do najważniejszych bolączek, głównie jesienią i wiosną, apteki jednej skargi na działalność tej 
dów, sięgających sumy 20 miljo- powtarzająch się od pierwszego nie są w stanie wydążyć w nor- lecznicy. Następnie drugim z kolei 
nów zł. Ta nieznaczna nadwyżka roku działalności kasy, należy za- malnym czasie z wykonaniem swej gmachem jest pawilon w Tuszyn
świadczy wymownie o tern, że liczyć szczupłość lokali, brak do- pracy ku, który zarówno swym wyglą
zarząd i dyrekcja kasy całkowicie statecznej ilości łóżek szpitalnych Mimo to jednak nie zaszedł dem zewnętrzQym, jak i wew
panują nad sytuacją finansową in- w Łodzi, jak również niezupełne żadem wypadek poważniejszy, na nętrznem urządzeniem należy do 
stytucji, że kierownictwo wie do-, docenianie doniosłości zadań na- rażający ubezpieczonych z tego przodujących w kraju. Trzecim bu
kładOle, co ma, to też ogół ubez-' szej instytucji w pewnych kołach tytułu na szkody. dynkiem, oddanym do użytku, jest 
pieczonych i społeczeństwo może lekarskich. Co się zaś tyczy wytwórni le- lecznica w Aleksandrowie. Jest to 
by~ bewne, ie nie należy się spo- Mam jednak nadzieję, że wszy- k6w i preparowanych przez nią naj piękniejszy budynek wtem 
dZlewać pod wz~lędem. gospodar- stki~ te niedomagania zostaną w lekarstw, to równiei w okresie u- mieście. 
czym ż~~ny.ch mespodzlanek. c~asIe stosunkowo niedługim usu- biegłym zarząd kasy nie spotkał Pozatern prz'yst~piliśmy d~ bu-

Jeślt Id~te O poszczególne ty- męte. się z żadnym zarzutem. dowy dwu ch WIelkIch gmachow w 
tuły.wydatKów w roku ~ble6łym, Trzeba pamięta.ć, że instytucja: Zachęceni tym faktem zapro· Łodz.i - jednego przy ~L Z~m~el, 
to bIlans za r. 1927. będzIe o tyle nasza ma olbrzym~ zakres pracy, \jektowahśmy rozszerzeni wy t. przez dru.glego przy ul. Ła.gl~wnJckleJ, 
l~pszy od poprzedmch~ ż~ wydat- który charakteryzulę przy pomow- sprowadzenie z zagranicy odpo- oblIczonych na przYJęcIe 4,000 
k1 są w stosunku do SIebIe zd.ro- pomocy dwu cyfr: wiednich maszyn, co w dużej chorych dziennie, wraz z dodat
wo ułożone, z tym spec}a~- . Instytucja nasza udziela dzien- mierze odciąży pracę w aptekach kowemi urządzeniami, jak. wodo
nym ),lusem, ż~. koszta admtnl~ rue do 8000 porad, a łóżek szpi- kasowych i zmniejszy i.koszty le. lecznictwo, , mechanoterpla etc. 

ili~lb~ąm01~~~~~n~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ na nie normy. Dało się to osiąg- = MI A Si' § 

nąć zapomocą dwu czynników: har
monijnej pracy zarządu, oraz zro
zumieniu i wytężonej pracy wszy
stkich pracujących w kasie. 

W dziale świadczeń nadzwy
cza1nych (świadczenia zdrojowe, kli
matyczne etc.) zarząd kasy, chcąc I 
zrekompensować rok 1926, który 
w tym dziale był wyjlltkowo niski 
ze względu na kryzys, jaki Łó dź 
przeżywała i niepewność warun
ków pracy, rozszerzył dział tych 
świadczeń do rozmiarów, jakich 
nie było dotychczas w bdnym z 
lat poprzednich. 

Fundusz zapasowy, kt1ry insty
tucja jest obowiązana tworzyć w 
wysokości 10 proc. wpływających 
składek, ulokowaliśmy w budują 
cych się gmachach, które wskutek 
wzrostu drożyzny całkowicie za
bezbieczają ten fundusz od dewa
luacji. 

- A jakie zmiany zaszły w 
<olamem lecznictwie kasowem? 

- Jeśli rozpatrzymy statystyke 
ilości porad lekarskIch, dentystycz
nych, wyjazdów pogotowia etc., 
to również widać kolosalny wysi
łek instytucji i można śmiało 
.twierdzić, że pod tym względem 
kasa wywiązała się znakomicie ze 
zwych zadań w tych trudnych wa
runkach lokalnych, w jakich jest 
ieszcze zmuszona pracować. 

Twie~dzenie to opieram na 
fakcie, że zażaleń na działalność 
lecLnic, ambulatorjów fabrycznych 
i d. p. było bardzo mało i spro
wadzały sic: one przeważnie do 
zażaleń osobowych. 

Jeśli idzie na przykład o pogo
towi~ położnicze, to w ciągu u
biegłego roku nie było dosłow
nie ani jednego zażalenia. Praw
dą jest, że pogotowie dla nagłych 
wypadków i zachorowań w nie
dziele i ś.vięta, gdy lecznice są 
nieczynne, przyjeżdżało do chore
go z opóźmemem, ale nie jest to 
winą instytucji, lecz ubezpieczo
nych, którzy w tych dniach wzy
'ftają pogotowie nieraz dla wypad-
1c6w nie wymagających wzywania 
pogotowia, i przez to obciążają 
zbytnio pracę pogotowia. 

Stwierdzić należy zupełnie o
panowanie leczenia dentystyczne
negn przez wyznaczenie choremu 
z góry godziny, a nawet minuty 
przybycia do lecznicy, tak że u
beL pieczony nie jest absolutnie 
narażony na stratę czasu. ~ystem 
ten, przeniesiony na lecznice, u
dZIelaJące porad lekarskich, rów
n ież zaoszczędził wiele czasu ll

be ~pjeGzonym; Jednak wShulek 
sznuplych i nieodpowiednich lo- , 
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FUTRA wszelkiego r.odzaju 
w surowym 1 goto

wym stanie. I. OPATOWSKI, 
,Iińskiego 134. Tel. 54-95. Do
(d tramwajem 4, 6, 10. 7254-2 

Gmachy te sta:1ęły już w stan l 
surowym, a od konjuktury na ryn 
ku pracy zależy, czy będą one w 
roku 1928 wykończone i oddane 
do użytku ubezpieczonych. Są to 
naj większe lecznice z pośród lecz
nic kasowych, wybudowanych i 
zaprojektowanych w Polsce. 

Aczkolwiek zarząd kasy w swej 
działalności inwestycyjnej wysunął 
na pierwszy plan potrzebę pobu
dowania odpowiednich gmachów, 
w których udZIelać się będzie po
rad chorym, to jednak nie mógł 
pominąć potrzeby - rozszerzenia 
zabudowań centrali kasy, bowiem 
i tutaj, laK i na lecznicacn łódz
kich, czy w powiecie, okazała si~ 
paląca potrzeba wybudowania kil
ku pomniejszych wprawdzie bu
dynków dla urządzenia wytwórn.i 
lekarstw, pralni mechanicznej, 
szwalm, warsztatów stolarSKiego 
f ślusarskiego, garażu dla samo
chodów, których liczba w każdym 
rokiem się pOwi~Ksza, wreszcie 
SKładnicy na środ.<i lecznice. Wy
budowanie i urządzenie tych bu
dynków stanowi objekt około 
250.000 złotych. 

Do rozpoczęcia budowli należy 
również zaliczyć drugi pawilon 
w Tuszynku, przeznaczony dla do
rosłych piersiowo chorych, który 
rozmiarami swymi i wewnt:trzne m 
urządzeniem przewyższać jeszcze 
będzie pawilon pierwszy. Pawiło n 
ten niewątpliwie oddany blldzie 
do użytku ubezpieczonych w roku 
1928. 

Musz~ również zaliczyć do 
działa lności inwestycyjnej urządze 
nie cefltralnego zakładu rentge
nowskiego, który, acz kol wiek mie
ścić si~ będzie w odnajętym bu
dynku przy ulicy Al. Kościuszki 
Nr. la, to Jednak koszt urządzenia 
i instalacji stanowi poważny objekt 
inwestycyjny i w sumie przekro
czy poł milJona zł. Jak OŚWIad
czyli znawcy, będzie to naj więk. 
szy zakład tego rodzaju w Euro
pIe, tak pod względem wielkości, 
Jak i nowoczesności urządzeń. 

Pragnę jJoruszyć jeszcze jedną 
cechę działalności J<asy-mówi nasz 
rozmówca-a mianowicie chodzi 
mi w tej chwili o wewnętrzne sto
sunki pracy samego zarządu jak 
i całego personelu kasowego. Za
rząd kasy odbywa co tydzień po
siedzenia plenarne; niezależnie od 
tego od czasu do czasu zbiera sic: 
na posiedzenia nadzwyczajne dla 
omówienIa pilnych i ważnych 
spraw. Wobec tego jednak, że
zarząd Kasy na plenarnych swoich 
posiedzeniach nie Jest w stanie 
szczegółOWO rozważać spraw, pod
dawanych jego deCYZJom, przeto 
podzielił sJ(~ na ;) komisje, które 
na odrębnych posledzemach, od
bywanych również co tydzień, roz
patrują szczegółowo wszystkie 
sprawy i przygotowują wniOSKi. 
W ten SpOS~D zarząd Kasy stał si~ 
faktyCZnie KIerOWniKIem instytucji. 
Ta wł.aśnie prac.a z~rząd~ przyczy
mła SIę w duzeJ mlerz~, że współ
praca w stosunKU do wszystKich 
grup pracowmczych w kaSIe UłO
żyła się WYJątKOWO pomyślnie, 
czego najlepszym dowodem jest 
fakt, iż w ubiegłym roku nie było 
ani jednego tJoważmeJszego za· 
targu na terenie J<asy . 

Wypowiadając w powyższy 
spOSÓb-SWOJą upinję o roku Ubie
głym, ufam, że i rOk przyszły da 
w pracy naszej i działalAości in
stytut:jl podobne wymai. 

DZIęKUJąC p prz~wodniczącemu 
Kałużyńskiemu za szczegółowe in. 
formaCJe, pożegnaliśmy naszego 
rozmówcę· 

K K. 

* * ::i 
Dla charakterystyki działalności 

zarządu łódzkiej kasy chorych do· 
dać naleźy, że jak powszechnie 
wiadomo, władze nadzorcze ro. 
związały cały szereg zarządów kas 
chorych, między innemi w War
szawie, Poznamu, Tomaszowie etc., 
natomiast zarząd łódzki cieszy si~ 
wielfoem uznaniem wszystkich mia
rodaJnych czynników rZ1\dowycb. 
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Stała Sl'ę rzec.z 'Obrzydliwa. czucie dla pobitego przez tajem-, pi6rem Odpokw~al datno. Prdokstowk~ndie lem pisane, okaz ywał się polerni
kł st pasz WI an a rza o le y stą słabym, rozlamentowanym i 

P . Adolfa NowaczyńskieKo, óno- nlcz~ch 1 dr
t 

abódw. PI~lsarza (wspót~ I daj~ dostateczną s;tysfakcję, a je- nudnym płaksą. 
toryclinego paszwilanta, ale r -N- czucie, K o po ZJe I ze mną sze szcze rzadziej odnosi pożądany Jeżeil faszystowskie metody 
nocześnie bardzo zdolnego pisa- reg przyjaciół moioh) każe mi - skutek. Qui s'excuse s'accuse - walki nie powołanych "piłsudczy-

U kobiet w cląży i mł'ndych 
matek, stosowanie natur :l lnei wo j y 
gorzkiej IIFranc.:is~ka-JÓzefa" wzma
cnia prawidłowość funkcji żołąd ka 
i kiszek. Główni przedstawiciele 
wspókzesnej gi ~lekoloJo-ii wskazu; 't 
na wodę Franclszlia- ozeb ia,(!) 

na środek, dzialalący w wi ększ )ś.:i 
wypadków wyjątkowo szybko, p~. 
wnie i bezboleśnie. Ządać wa pte K. 

rza (uważanego nowet tu i ow- po ochłonięciu z pierwszego wra- powiada sob!e czytelnik. ków" winny dziś obciążać sumie-
T t Ż ob da zony talen nl'e przedewszystkl'em endeckich :o. ~~o"rlV"o""(Ó)(o_""i\@- @t'oVO)(O')(o; 'dzie za chlubę" literatury pol- żenia - zastanowić się i nad o e pisarz r.. b ć ' _'J\::1I~\!::.'.J ,/ \..~\; - • ~ -

". .. b·t tern satyrycznym, Winien y chwalców faszyzmu, to niechźe pa 
skiej), ja,kleś trzy zbiry "v:a l y ... drugą stroną medalu. _ szczególnie wybredny przy obiera miętają, źe za nowaczyńskie meto-
w sposób podle po,ctstęlpny l zma- Od.powiadanle patką na pa niu motywów swoich napaści. Je- dy walk dziennikarskich oni r6w · 
sakrowaty. slikwile jest rzeczą wstrętną. Zgo- go bowiem kłamstw.a .i i~synuacie nież są odpowiedzialni. Zadne 

fakt to bolesny przedewszyst- da. są podwójnie do znleSlenla trudne: szanują<!e si~ pismo Ule umieściło-
kiem dla szczerych wielbic.ielt Alle ..... y pa!'zkwil daJ'e się za'7i'- raz dlatego, że fałszywie przeds~a by paszkwiiów, podanych w podo-

b "EJ wiają napastow~nego, a P? drugie bnY!ll ~tylu, co k~lumnJe ~owa 
Piłsudskiego. Nie uleg.a oWle~ sze traktować tylko jako utwór że gO o~mieszają w sposob pra- czynsklego, a w ka~dym ra.zle re 
żadnej wa,tpliwoścl, ze .napasć literacki ? ... Czy nie czytywaliś- wdziwie dowcipny, zr~czny, a wi~c I dakcja okrawałaby Je l kreśhła bez 

Król f 2rdynand rumuń .. 
ski mógł żyć jeszcze 

kilka ~a t 
Lekarz przvboczny n i e 
stwierdził istotnej przJf" 

czyny choroby była spowodowana ustawlcznem my pasZlkwil6w ,przedewszyst- utrwalający si~ w pamięci ludzkIej. litości. 
szarpaniem stawy marszat.ka k'lem właśnIe Nowaczyńskiego, * :łi: .* Nowaczyńskiemu nikt podob- BUKARE:,ZT w drudniu. 

M tk N nych tam nie stawia. Najnikcze- ',. M 
przez feUeton!stę. amy WIęC które nie byty niczem Iep.szem ~ t~m wszy~ lem p. owa- mnielsz~ jeg-o, najKłamltw,;ze in- L:karz buk~resztenskl, ?r. .: . 
kl1mpanów którzy nam zaszczytu (' ś1! n' g em) d alki? czynski absolutme się nie liczy. W,> Ktywy bywają chętnie przyjmo- Jone:>cu, op~bhko,wał w ~Z!enn1K(.U 
nie przyndszą ' mamy przyjaciół, Je . le orsz ~ p . l' Je~o inl":ekty~y by~ają dczęst? wane przez .. Dwugroszówk~" i dru .II}dropt,ar~a art) kuł, k~ora rzu_a 

.' . t d 'ć i Nieprawdą jest, 1akoby złaś I- naJzwyk ejszeml pomYlaml; Owe!- h'" d dZiwne sWlatło na sposób lecze-
kt?rych muslm~ s;ę ws Y Z\ WClŚĆ paszkwila zależała tylko od py-łatwemi, łobuzerskiem.i .ka.wa kowane, c oc z gory wla omo.:i:e .' , 
którzy oddaJa, medzwiedzią .przy I talentu satyryc'tnego. Spotykamy łami w rodzaj'u prze. kręcanta l.mlOn prtestają już być satyrą literaturą, ~la krola Ferdynanda, zmarłego w 

k6 P ublicystyką, że nie są niczem in- hpcu b. r. sługę idei, łączącej zwolenm w nieraz napaści bardzo jadowite. i nazwisk; oskar:i:ema-faktaml zmy nnem, Jak tylko cuchnącą, jadowi- Według artykuł~ ~ego! zmarł 
T<:omendanta. pisane przez niedołęgów literac- ślonemi. ą śliną, na Którą nle ,n l o dpowle- kr~l n~ raka grubej kiszki, kt6r):' 

Zwłaszcza dziś w okresie kich i zwykłych reporterów. Ze na takie .. s~tyry" zdobyć dzi-chyba pałką w łeb. ,o Ile s~ę go zawczasu rozpozna't ~ 
- b' t' l k' - Nieznośny" dla przeciwników się nie trudno, dOWiódł tego kle- . ł . leczy Jest tylko lekką formą 1"1 

pr. zedwyborczy~, . es Ja s le po_ -j'a"k sip wyraża p. Stroński-styl dyś p. Antoni Słonimski, . który w To też-mimo ca e cburzeme I '. . , ' -, 
b N 'k j t ... na rzekomo . .,san.acYJ·nych" dr.abó. wlstrasznej .choroby. U Krola Fecr?y-_ Ide owaczyns lego es c~y Nowaczyńskiego nie zawsze irytu- "Wiadomościach literackIch" od da . znano przyczynę 110 
nem nietylko podłym, ale głupim. je dobrym dowcipem i trafnością niechcenia rzucił feljeton a la N~- mimo wspołczucle dla sp0nI.ewle-, ~~~y d~~~~~O w ostatniej chwili, 
Daje do ręki atut endecji, łasej obserwacji; daleko cięściei -prze waczyński o samym Nowaczyn- rane~o p~sarłza, m~~z{ pwagl s~e I kiedy już cały organizm był zara-
obecnl'e na 'O·dgrywanie roli cie- k. ręcaniem. faktów, oszczerstwem, skim. Ten ostatni ani słowa na zakon czy s o..vaml. u as vou u . żony. 

. d . d . ł N' 'ł Georges Dandm ., . . . ości insynuaCJą· to nie o powIe zla,' le mog:- . B H Królewski lekarz przyboczny 
mlęzone] me:mn * . Kto taką bronią wojuje, nie Ilekroć, zresztą! .probował rephkot · · dr. Juwara. nigdy dokładnte krola 

~ . ma prawa żądać, aby mu tylko wać na napaścI lego własnym sly nie zbadał i nIe dopuszczar do 
Rzecz prosta, ze wyzyskiwanie A4 pra...... konsultacji innycli lekarzy, oba-

w tym właśnie duchu wypadku ------ wialąC się, by nie stracić dobrego 
L p. Nowaczyńskim możliwe jest T I ' · I li klijenta, Dr. Juwara zadawalnia ~ 
o tyle tylko, o ile to. zw. opi ... ja ay oryzm __ W rog lnte e tu się powierzcho\llnem badaniem kró-
publiczna cierpi na wyjątlkowo _ I la, operował go w roku 1925 na 

przepuklinę, \V r. 1926 na krw3\v-
krótką pamięć. Kwestia robotnicza w Stanach Z~ednoczonych ł nicę a "gdyby nie nast ąpIła ś OJ'cr ': 

To, co uczyniono z p. Nowa- ., _ pisze dr. Jonescu, _ masal<ro .. 
czyńskim (pe·przedzone biciem pp. j P. Andre P h iIi p, profesor zWY- j czego nawet 'Ysp6łudzlału, zmu- ' cych . . w s,wolch ~akład~ch przeszło ! wałby króla w dalszym ciągu' . 
St ońskiego i Zdziechowskiego) czajny fakultetu prawnego w Ljo- szając go .:10 biernego pOdporząd- , 6 mllton.ow l~dZl, pO~lada szerok? · Jeślib y dr. Juw3ra był zDad1( 
r. '~ d f s _ nie, obrał metodę studi6w nad tern kowania się cujzym przepisom rozgałęZ\(~ną I ws? ~ male . zorgan~: króla dokładnie, sam lu v z POfi) . 

'OdpOWl~da śClsle meto .om a z~ kapitalnej wagi zagadnieniem - I nie może w. tych waru~kach ! zo wa t~ą .sleć spe~Jal11ych mstytucJl cą innych, s t wierdz ił 0 Y n i ewąt pli
stowsklm, które właśme endecJ3. daleko odbiega i ącą od normalnych wcale być Inaczej, gdyż na)drob- tr )SkltwI~ c z uwaląq'c~ nad dom.o- wie istotll ą prq ':Zy l1 t,: chor J OY, li 

najgoręcej U nas re,klamowala, a badań profesorskich. niejsze odstępstwo ~d , zgóry u ~ta- wem ,życI ~m robotmk?\v ·"Id. dZla- król mó~łby żyć le:il.~ze 5- 0 13 1. 
nawet usiłewala - ze znanym PIlewertowawszy bowiem u· lonego programu za)ęc naruszyło - łalnosclą Ich zwqz;\Ow zawo1o- Dr . . J owara pflepro ,'JJ~Llat :1JlVd 

skutkiem - na gn!~t polski prze- pr~ednio z sumienności~ mola by tę. do~konał_ą rownowagę, n~' wych, sto ,., arzy~~en sportowych, o pera Cję t.lIp~l n le 5a1l1, Jl:e do
il wać. Aż do maja roku ub. kSIążkowego całą o.dnośną ht~ratu- kt6re] o~.lera Sl~ pr~ce~ . masowej towarzystw religij n~.~h, _:tc. .1 lak puszczając UO !lIch in llycl! lebfZv. 

anco • rę naui'ową, udał SIę Ilastępme do fabrykaCJI amerykansloe]. Czlo naprzyklad kultura 11Zyczna Cl~szy Do piero, kiedy stall zdrowia KrÓl'! 
wszystkie podobne ~want.ury wy Stanów Zwdnoczottych, gdzie pier- wiek zatraca zulJ eł nie swoj ą indy- się bardzo go rącem poparcl e ~, po~orszył Sl~ ju ~ p Jważnie , po
plrawiaty z regurfy Junaki en dec- wsze półrocze poświęcił zapozna· widualność lud z.ką - T~ylor ~o~ ponipw ai. »sporly ~rze.szk:dz~lą wol ana du Kon sullucjl dra Nl a;:n u l
kie. Oni to swegO czasu zdemo- waniu 'Się z rzeczowym materia- wiada ~a:vet, IŻ. w. medalektel oddaw~n1u Się roz:uyslul11om . ',Jak ca, który or z eKł, . Że . krwawn ica 
10wali sklep, w którym znalaliła łem ~okumentaln~m,. potem ~aś w przyszłoscl odpowled!11O ~ytre~o· o~w Jrc~e ~Ir l yz ll!t le,len ,,~ nap/y ' Iest tylKu O~ na K i:\ clt:i.i\,ej Cll O[\))Y 

się karykatura Paderewskiego; pr~e~~ągu 18~u. mlesl ęcy ZWiedzał wany goryl do~kona le będZ ie m ogł bttrl1el:szyc,l P(l~ ny~to 'J I.. O >l ta n grubej klSZ IH I zapf-JponJ wut t WO. 
. l II b'j t k' każde" na}roznorodme]sze zakłady prze- za~tąplć robotmka przy warszŁa- tejszych. łanie szerszego Iwn:;yljum le:: dr-

om Vfy\~O yw~ , l.r:~ ~. l . mysłowe. cie... T~ piano\ve automatyzowanie sk/ego. PowołaoJ ]eSl.cze czter~ c; i1 
go ,1, ma~~; om osmlehh SIę pod- l)~zean.kietował osobiście w ten Niestety, doświadczenie JU T. te- czlowu:i.a, lIIt ~il sy.wł l1e ~~zeprowa- lekarzy, którzy stwierdzili, Że etlO-
niesc . kije na .szlachetną .g~owę spos:)b bll.sko 600 fabryK, praco raz wykazuje, :i:e osobniK absolut- dzaf1~ przez chleDodaw~o.w, przy- roba p;JSunęi a si~ l UŻ tak daleko, 
sen. Limanowskiego, obrzv",ac ka- wał ,sam, ~ako zwykły robotm~, by nie pozbawiony inteligencj i stano - cZyl1la SIę v: olbrzyt~1t'l , m,:rze le nie by ło zupełnie widokowu
mieniami powóz pierwszego pre- emplfy,czme . skontrolować. Wlaro- wi - pod wzglęllem wydajno:ici do pr.)gresy wlleg~ w co:az szyb-I ratowania życia Krolew:ikicgo. Zy. 
zydenta Rzeczypospolitej; z ich g?Onosć udzlelanych mu mforma- pracy .- .0 Wlel~ ~en~iel s~ ą dla s.~em te~pl~ po :>tę?u : ą~~ego . roz- Ide króla _ ~oliczy dr, .Jo ll escu 

. ó ·· szedł Nie- CJI. fabryki SIłę, a111żeh mtellgent, z kładu .L.lbour rec1e,atlOn, ~ _ z usiało ::;kroco :le o kli ka tul 
w:eszcle ~zereg ~i wY Nic więc dziwnego, że ogło-I nieslychaną trudnością wdrażający ilość cz!on.ków. tego nud-synJyka- jedynie dzieki D1eslIl11ieności ~ 
wladom~kl, gloryfikowany ,po :o~ szony .niedaw~~ drukiem wynik: się w rolę automatu. . tu wyno_slła Jeszcze w Hl20·ym ł l1ledoalstwu Jego przybocznego le 
strzelaomu p'rzez czytelmlków l jego kIlkoletnIej pracy - bezwło-' Fakt ten Jest tak pewszech11le r-oku - 0.10o,ooo·y zgórą . cz ło~- ikarza. 
czytelniczki PIP. Nowaczyńskich, cznie zwró~lł na siebie uw.agę sfer! znany, że w licznych bardzo ~ a- kÓw, podcz~s_ gdy obe~nle nIe R. 
SŁrońskioh i innych "narodo- tą .kwest]ą ll1teresuJ ących Się I Jest' kładach przemysłowych :,tanow przekracz,a 3,()?~, oOJ'Y 1 em HU-\ 

h" edakt) ·ów dZiś przedmIOtem nader ożywio- Zjednoczonych robLltrllcy, pgy all - maczy Slę pomeKą l brak ustaNy JOSZa"'!Z" nrCidza j• wyc. r. ( r. . I" _ ._ nych dyskusji. gażowaniu Ich, poddawani są spe- prawne j w zakres:e ochrony pra- fi., " ~ 'i (lj 

.,CISzeJ nad tą wogUą. pl Zł · . f Ph'l' cjalnemu egzaminowi uprzedniemu cy, co tworzy tern dotkliwszą lu-I pan J M W'I itc ' ~ dc ll z licz-
t '"t on' c'ki w aszcza, lZ pro esor IIp . . k k f , ' l h . I, I , J sa swego czasu p. oJ r ..,. . d h d . d t t . JllaJącemu na celu bezlttosne wy· kę, że, la wynt a z o ICJa nyc 11ych królów' prl e'T1ysłu amep' . . . oc o Zl o os a ecznego wnlos- . . d t' l ' h d l -t t "t ' . h l' .. ' · « ' • 7 Obecnie uspr,sebleny Jest ma- ku, będącego poniekąd sensacyjną kluC'.ze11le Je nos eJ{, S ,O]ącyc ua anyc.1 ~ a y:s yC Zl!)c., l.czoa [He- kańsklt!go, ouduJe obecnie samo-

czej. OI'Os :: wój plrzylącza do rej- wprost rewelacją, a głoszącego, że pewnym stopmu r\Jzwo]u umysł()· sz~z~sltwyc,h wypadkowo Jest prze· chód oJ-ch motoradl dwunastu-
b· . 'ł . . wego!! razaJąco wlelka: dwml1le glnte w 'ylindrowyctl co prz 'dstawia w wachu, spowodowanego po- ICletn wspo cZ,esna organt~aCJa pracy v.: W niellt6rych fabrykach nawet Stanach Zjednoczonych 63-ch ro-: . · '5 ' ~,. h 

N ń k'· dkowl przernysie amerykanslnm stanOWI . . :sulnJe sllę l, 00 Kont palowyc . 
p. owa~zy: s leg,~: wypa d .. '_ przyjmowane są notoryczne kre- botni~ó\V, ,10),OOO.y. zas p.Ol.IO.SI Masz na ta ma temu zwarjo-
temu pOSWlęca o .. ugle artykuły bta! za . Ploważned, l11ebez~letczlenkt tynki, które po należytej nauce, rocznie ItJIlleJ lub więcej clęzkle wanemu Y"p Od sInanOWi umożli w, ć 

. . . S wo sOCJa ne, go ząc w ll1 e e . ' Ik' t b . . 
wstępne I kaze- Się po wieczne i niezależność robotnika. Taylo- I?aląc~J wsze leo pozory resury, o raZel1l~. ' . . .. pobicie obecn ego' rekordu szybkiej 
czasy wst·ydzić Polsce - teraz ryzm, mianowicie, rozpylając _ sWletme ob.sł uguJą nowożytne ma- A przeclez, Jak .z naclskle~ jazdy automobilowej, wynoszącego 
de ' o . k d h . b f dl ż . t k .. . szyny - pierwszy krok ku urze- zaznacza profesor PhllJp, • fabryk l przecię t 11Je około 3~8 Kilometró v pieT , la g y- Y me Y o a e Slę a wyrazI C - orgaOlczny . t' · ' . d · t l t d . .. p e . 
.. . . ł k t łt d . . . d k .. f CZyWIS memu SIt: przepOWIe m z ay oryzowane za ru l1la)cl rz - na godzinę a ustano wione 'YQ przel nieJ wlęks~ym wstydem to, co SIę I ca o sz ~ zlsleJs~eJ pro u Cjl, ~- Taylora. ważnie młodych ludzi _ pomlę- " ',, ., 

d . ł .. k 19~2 brycznej na drobnIutkie atomy SCI- "Ph·l· ·· 20 ~30- ,. .- .. malora ... eegrave a. .. . zla o VI ro u t:. '1' h h ' Profesor lip tWlerdzl-przy- dzy -ym a ym rOluem zycla Pdl1 Wlltk ma II adzleJę dO JSć" 
* * -, s e ~~ra~cz.onyc b zI?ec a~lZtO~t taczając nader obfity i nieslychanie - i rzadko spotkać moZna pięć- l do 415 ktlo ·t;etrów na g~uzinę 

fnych un CP'dPOZt aWhl~ ro . °kntló a interesujący materjał dowodowy- dziesięcioletl11ego roborn ika, !>tar- .\ ale tylko na Si )ecjalnej plazy ;lhH" 
Gdy mi powiedziano w kawiar ac owej wIe zy ec 1I1czneJ, ra. bbt I k ' "k' . h ·o-dy O ólnl·e powie '· t 

b ł d . " ł d ze ro Ul ( amery ans l l poza szyc - 1llo . g sl'ieJ w pobliżu Daytona (floryda) 
ni o skatowani~ p. Nowac.zyńsk:e •. y a al wmeJ ltegśo , s uszną umą godzinami pracy zawodowej pod- dzieć należy, że prtemysł amery O~ Ile o 'zy 'lIście llIe sKr"ci przy' 

I ... rea ną war o Clą· . t . ' k' b d ' b t <.. , " go, bylem tak tern oburzony, iż '.. . 1 daw~oy ).:st. sys emalycz?e] "me- k~ns 1 z ogaca. wpraw .zle ro .o - tym eksperymencie karku, gdyż 
bez; namysfou pobiegłem na Zło · l!~e~n.l~ me pOSiada . on JUż chanttaCJI Jego zdolnoscl umy- nlka. wysokIemi. płacami. przeClt:t- już major Seegrave omal nie padł 
tą Nr. 61 i ztożytem kartę wlzy- żadnej iniCjatywy osobistej; - do- słowych. neml, ale wzamlan zabija go swo· ofiarą tych niepomiernych ambiCji 
t-ową. Odruch ten jednak, w ktć- b?r właściwych narzt:dzi, okreśłe- T. zw •• National Ass?ciation?f im nowożytnym systemem pracy". rekordowych. 

me systemu . pracy, y.'szystko io Manufacturers". który hczy .dZlŚ Z. Kl. 
rYm wyrazIlo się i żywe wsp6t- decydowane Jest bez Jego dorad-j około 6000 członl<ów, zatrudmają-

~--------.------~------------------------------------------,----------=---------------------~ 

I I 
Ostatnie dwa ~ni. 

Wielki film Ilustrujący przygody ordynansa Szczapy 
na wojnie światowej 1914-1920 roku. 

Dzielny woja z 
Szczapa jako handlarz piesków. - Gr .:tynans Szczap~ na froncie 

NajWiększa parada świata w 12 aktach-

- ------..-- ~~ -_. ~ --~- . EE&3 .1 

-; 

~ 
(. 

Ostatnie dwa oni. 



~i~ ____________________________ . __________ ~r.~f.~-~~~~Q~~OL5~T ~~ __ 9~ ______ . ________________________________ ~_ 

Wszystkim naszym Sz. KIi
jen tom przesyłamy życzenia 

wszelkiej pomyślności z okazji 

Nowago Roku 

Zakłady RadIotechniczne 
"NATAWISc,. 

Przyjęcia nowornc~ne 
władz samorządowych. 

Dziś VI niedziel~, 1 styeznia o 
O'odz. 12 w poł. prezes rady miej 
~kiej inż. Holcgreber i prezydent 
Ziemięcki przyjmować bedą imie
niem miasta życzenia noworoczne. 

Przyj ęcia odbywać si~ będą w 
gmachu rady miejskiej przy ulicy 
Pomorskiej 16. 

BYWALCOM NASZYM 
SERDECZNE Ż y C Z E N I A 
NOWOROCZNE 

SKŁADA 
Restauracja "T1 VULl" 

Przejazd l. 

Zwolnienie mieszkań robotniczych od' podałku lokalowegol 
Zdrowa interwencja prez. ZiemięcJiiego w ministerstwie skarbu 

Pojutrze, we wtorek, udaje się 
do Warszawy prezydent miasta, 
p. Ziemięcki, aby interwenjować 
w ministerstwie skarbu w sprawie 
zwolnienia mieszkań robotniczych 
od podatkLJ lokalowego. 

Jest to zagadnienie bardzo waż
kie dla tysięC4ilych rodzin robo
t:;Jiczych i bardio dąkawe ze wzglę
du na jego dotychczasowe koleje 

Sprawa podatkLJ lokalowego 
w łódz~im samQrządzie, ma już 
istotnie za sobą długą historję· 
Robotniey i prącow01cy ł,.odzi ~a
miętają dobrze, że w latach ubIe
głych: 1920, 1921, 1922, 192J, 1924 
komunalny podatek od lokaló..v 
był wymierzany ty!ko tym 'Y~aścicie-
10m mieszkań, ktoczy płaCIli przed
wojE'nny czynsz ponad . ~!)() rubli, 
nigdy zaś płacącym mUlej. 

osobno podatek lokalowy do kasy 
władz skarbowych i osobno do 
kasy miejskiej. Ten stan rzeczy, 
zdaniem naszem, również się przy
czyniał do wzrostu dezorjentacji, 
spowodował niewpłacanie podat
ków i powstanie zaległości. 

Zestawienie kosztów wymiaru 
tego podatku, łącznie z zaległoś 
ciami jego egzekwowania i kos~
ków administracyjnych wykazało, 
że pozostali płatnicy, lokatorzy 
mieszkań o wartości czynszowej 
do 60 rubli, nie wpłacili takiej 
sumy, któraby pokrywała koszty 
związane z załatwi~niem około 70 
tysięcy spraw tych właśnie posia
daczy małych miestkat1. 

Na podstawie tych cyfr, po 
wyprowadzeniu salon ego podatku 
lokalowego państwowo-kom unalne
go, pobieranego, jak wiadomo, w 
wysokości 8 proc. komornego, z 
których połowa przeznaczona jest 
dla państwa - magistrat i rada 
miejska Łodzi zwrócili się do 
władz skarbowych o zezwolenie 
na nieściąganie w 1926 roku po
datku lokalowego od właścicieli 
lokalów wartości niżej 100 rubli . 

Ministerstwo staranie te odrzu
ciło, nie przychylając się do wnio
sku władz łMzkłch, będącego wy
razem istotnej potrzeby i bolączki 
ludności robotniczej. 

W roku 19"27 wznowiono sta
rania o zwolnienie od podatku izb 
robotniczych wartości czynszo
wej do 60 rubli. 

Podatek ten również nie zostat 
ściągni«:ty, a krótko przed odej
ściem byłych władz miejskich, 
przygotowano nakazy płatnicze dQ 
60 tysięcy robotników. 

Narodowy magistrat urządził I 
sit; tak sprytnie, że wspomniane l 
nakazy, iako prawie że pierwszą 
swą czynność, podpisać miał ezło-! 
nek magistratu socjalistycznej \ 
wit;kszości. NIedaleko będziemy 
od przesady, jeśli powiemy, t.e był 
to manewr, obliczony na zdepopu-
laryzowanie obecnego magistratu Cudowny zapachl wobec 60 tys. mIeszkańców. _______________ .: 

Dzisiaj sprawa wygląda w ten 
sposób, że b. magistrat postawił łładuiycl'a III banku 
obecnie riądzącą większość w po- w 
łożeniu dość przykrem. Polega o- zw. spółdzielni żyda,.-
no na ściągnięcIU podatku od naj- skich w Łasku 
biedniejszej ludności za 3 lata, 

\Y dniu wozorajszym Łask zos. 
gdyż drobne sumy z r. 1925 rów- tal zaelektryzowany wiadomością o 
nież .nie z?stały jeszcze ściągn!ęte. wlelttiei defraudaoji popełnionej w 

Nlewdzlęczną tą sprawą zaJmo- miejscowym Zydowskim lianku 

Zwolnienie właścicieli izb ro
botniczych od podatku lokalowego 
przez łódzki .. s~morząd pozos~ał~ 
do dnia dZISIejSzego w pamIęcI 

proletarjatu naszeg? mia~ta. l rzecz 
szczególna - okohcznosć ta stała 
się obecnie powode!l1' że robo
tnicy' lub pracow01cy, płacący 
czyn~z do 150 rubli, wyrażają swe 
zdumienie na WIdok doręczanego 
im naKazu płatniczego na podatek 
od iokali. Często bywa, że zgła
szają się do :-vydziału podatk~wego 
z pretensjamI-naszym zdamem
słusznemi. !..._---.--------' W 1925 roku państwowy po
datek od lokalów wymierzony zo
stał wszystkim .bez ~Ylą~ku wła
ścicielom lokalow w hczble oko~o 
130 tysięcy. Rezultat doręcze~Ia 
nakazów płatniczych wszyst~I.m 

Podatek za 1926 rok nie został 
z tych płatników ściągni~ty. a za
łatwienie tej sprawy dotychczaso
wy ma!!istrat pozostawił obecne
mu socjalIstycznemu magistratowi. 

wał~ się. na jednem. z ostatnich , SpółdZIelczym przez sekretarza te. 
posledzen rada mieJska. Na sku.! O'oź banltu slonist '1 BrzezińskleO"o 
teK tej uch~ały pre~ydjum miasta ~yna jednego z bogatszych oby:a~ 
domagać SIę będZIe pOlutrze w teli miasta. BrzeZiński przywłasz
mini~terstwie ska. bu zwolnienia w ozyl sollłe 11.0,,0 złvtych - l zlHegł 
ŁodZI. o,d podatku lo.kalowego tych w nieWla to!!!ym kIerunku. Na Ślad 
płat01kow - robot01ków, z któ- defraudałll natrafił reWident Zw. 
rych zal~głości za ub. lata nie zo- :"lpółdzIelni Zydowsklch, o czem na. 
stały ~ClągI1Jęte. . . tychmlasc powiadomił polici~, która \ 

Paszport do Wioch 
zamiast 500 zł, - zł. 6. 

W myśl zaszczytnego hasła u
narodowienia wszelkich przedsię
biorst-fl. Czerwony Krzyż w Łodzi 
otwiera ajencję podr óżnianą z któ 
rą nie moie rywaliz ować znana 
wszechświatowa ajencja Cooka. 
Pierwszym krokiem nowej placów 
ki, b~dzie zorganizowanie dla ło
dzian zbiorowej wycieczki do 
Włoch nad cudną zatok«: Neapoli
tańską. Chcąc uprzyst«:pnić szero
kiej publiczności skorzystania z 
tej jedynej w swoim rodzaju oka· 
zji oraz zareklamowanie swojego 
przedsięwzięcia ustanowiono ko
szta podróży wraz z paszportem 
na zł. 6. 

NajbardzIej godne podziwu jest 
te podróż ta, mimo że trwać bę
dzie za led wie kilka godzin, da mo 
t.ność uczestnikom dokładnego za
poznania sitf z urokami słonecz
nej Italji. 

Bilety zamawiać można w biu
rze Czerwonego Krzyża, Piotrk0Y'
ska 96, w godz. od 9-3 ppoł. 

Punkt zborny dn. 5 stycznia w 
sali Filharmonji o godz. ll-ej 
wieczorem. ' 

nocne dyiury aptek 
Dziś w nocy dyżurują nastąpu

Jl\06 apteki: M. Epsztajn (PlOtr
kowska 225), M. Bartoszewski 
(Piotrkowska 96), M. Rosenblom 
(Cegieln1ana 12), Sokc6serowlO Gor
feina l W schodnia 54), J. Koprowski 
(Nowomiejska 15). 
@@@(g)@@@@@@@@@ 

Lokal fabryczny 
składający si~ z 4-ch dużych sal, 
przy ul. Narutowicza 125 do wy
dzierżawienia zaraz. 

Wiadomość w biurze Toma
szowskiej Fabryki Sztucznego Jed
wabiu, Ewaagielicka 5. 10724-1 

I 

............. 
właścicielom lokalów był ten, ze el---------III!II-II'I wydział podatkuwy ot!zymał zwrot 
około 50 tysil;cy nakazów, od sa
mych bezrobotnych, zarejes~rowa
nych w państwowym urZtfdz.le po
średnictwa pracy, a zwolntonych 
w myśl ustawy od. tegoż podatku. 

W innych 9 tysłęcach wypad
ków magistrat zmuszony był spo
rządzić protokuły bezowocnego 
zajęcia, Oto częściowy ?braz łódz-l 
kiej nędzy. Poprostu me .b~ło co ł 
licytować tytułem zaległoscl po
datkowych. 

Kantor wymiany 
i loterji 

Piotrkowska 58, telefon 176. 
BACZNOSC gracze III 

LOSY do klasy lII-ej .jUź 
są do nabyCia 

Ostatni termin wykupi enia 
dnia 7 stycznia 192~ r. Przy sposobności pra~i~my 

przypomnieć, .t.e dotąd. ls.t01ało LIilI---------... pewnego rodz~lu rozdwo]eme po-
datk .. lokalowego: płatnicy wnosili •• • 

Ilu kgmunisŁów rozstrzelano w Szanghaju? 
? 

Ile kobiet zgwałcono i zabito w Szanghaju 

Ile domów zburzono w Szanghaju? 

Odpowiedź da wam światowej 

sławy film 

"Niewolnica 
Z Szanghaju" 

z 
Bernardem Goetzke 

O Ile nam wladomo, magIstrat z koleł skleNwała. doniesienie do 
jedno~yślnie . stoi na ~tanowisku,! po prokuratora. Za Brzezińskim 
ż~ mleszkama robotmcze nadal :'l'ozesłąro liscy gończe. Jak się do
wlI~ny być zwolnIOne od wspo- t wiadujemy komisja rewizyjna Zw • 
mmanego pod~tku. . SjJółdzielni Zydowskich domag~ siQ 

Ja~ 11a.s pOlOfor?1owano D1ek~ó-1 od zarządu banku pokrycia kwoty 
re zWIązkI ro.butnIcze postawiły zdefraudowanej przez BrzPzlńs dego, 
sprawt: powyzszą na porządku gdJt zarząd o 'powiedzialny jęst ~a 
dZIennym swych obrad, a to ce- dZlalaluośćsekretarza O Ile zarzad 
lem poparcia magi~tratu. straty D1e pokrYJę,' to Zw. 8p6ł-

U~ażamy, :te mlOIsterstw? skar- dZielni również przeciWltO 'niemu 
bu :-vmno zrozu.mleć P?łożeme M. wystąpi ze skargl\ do prokuratora. (p 
dzklego robotntka, wnIknąć w je- _ ,_' .. ~ ~_,._ . . "~~_ w 

go niedolę i przychylić się do~l!]l!]~~f!]r. i~~lEl 
bardzo rozsądnego prajelitu łódz- ·O d S 8 ł k· 
kich :vł.adz sam?rządowych, tem- r. me. . UDU s aws I 
bardzlej, że wIcepremjer Bartel, lec:t;y - naturalną bez\eltar. 
podczas swego pobytu w Łodzi, stwową metodą lU'ęgarstwa 
przekonał się, w jakich katastto- chorob;y.. 
falnych warunkach mieszkaniowych nerwowe,. wewnętrz~e, ~rzemlany 
żyje proletarjat łódzki. materj1 (astma) l kobIece. 

OEL Godz. prz;yjęć od 4 do 1 wiec:. 
. lU. clOlfgOWSlta 85. lU u. IrLlnt 

g~~-~.~.-~.~.~.~.~.~~,~~~~~~~~~~~~~~~ 

Dziś! ' 
Wielka sensacyjna 

atrakcja! 

Pierwszy raz w Lodzi! 

"RYCE ZE ~PlI RC 
Wielki dramat sensacyjny 
z udziałem Cowboyi i Indjan 
na tle walk o zdob.ycie te
renów Południowej Amery rd, 
z udziałem słynnego -
- - cowboy'a-wywiadowcy 

ACKH X ·I 

" 

-Na pierwszy seans wszystkie miejsca po 75 groszy. 

. ~.t".IJ.-;-·t.;'·'r.;.·'~'·,.,.·~:··..,\~·,,~ t'.' , .·ft'I'A~'f ... \ • 
Gościnne wyst~py znakomitej artystki MarJ·I· Ch· aveau oraz. znanego ~rtysty .teatrów Gustawa Cybul'-'k,'ego 
teatrów miejskich w Warszawie -- - .QUI Pro Quo 1 "Perskie OKO· ~ 

PROGRAM N2 7 ; . '~. 

Dziś 3 przedstawienia 
~~ .. ,~ 

t • " Wielka rewja świąteczna w 12 obrazach pióra Nela, Starskiego, Dr. Pietraszka i W. Jastrzęb<.:a. 
w lokalu 
Kinoteatru 

Luna" 
UDZIAł.. BIORĄ: pp. Mar.ja Chaveau, Czesława Popielewska, Serafina Talarico; Gustaw Cybulski, Bolesław Kamiński, Stefan Laskowski. 
Adolf Nowosielski, StaniSław Sielański. Czesław Skonieczny oraz balet z prim. bal. lreną Soboltówną i baletmistrzem Eugenjuszem Wojnarern 

na czele. 

" 
pod kierownictwem 

Walerego Jastrzębca. 

l) Dziadek świąteczny, 2) Pepi robi lepiej, 3} Jeszcze w Persji są haremy, 4) Zbrodnia przeciw moralno~ci, 5} OustawiĆybuISki 6) Pali sit;. 
7) Szopka u p. Dyrektorowej, 8) W krainie żółtego smoka, 9) Lolo, 10) Marja Chaveau, 11) Business befor a11, 2) Ł6d;ka choinka, 

Z~powiadają: Gustaw Cybulski i S!efan L.askowski~ Retysyrow~li: V{al~ry Jastrz~bie~ i Czesław Skonie~zny. Kier~wni.k literacki: Jerzy Nel, 
Klerowmk muzyczlly: Tadeusl Sygletyńskl. BaletmIstrz: EugenJusz WOJnar. DekoraCje art. maI. S. FraS1aka. COdZIennIe dwa przedstawienia 

o godz. 1.45 i 10 wiecz. Kasa czynna w czasie świąt od godz. l-ej po poło 
'. '. >' .... '1 "t"!:' ••• 1'- .Y" ,;,", ' •• ,,; '; ~.' .... '; ... ~ ,. .' .. ' .. '~, .... ' ,-; .':~.~'; ... ', . ·,·I~.·; ...... ,:/~\:11' _J, .-', .': ' ...••. >, : • I. '," ,_ 



tJ. - OŁOS POLSIQ - 1928. 

Rozwój • • 
SieCI tramwajowej 

iestjednym Z podstawowych warunków rozrostu 
i europeizacji Łodzi 

Nr •. 

Sygnalizacja przeciwpo· 
żarowa w Łodzi 

czeka w dalszym ciągu na pomoc 
materjalną 

Lokomocja jest w !i~lkich ierskiej od cza~u . zawarcia nowej nej liczby kursujących po mieście . Jak wiad<;>mo w kołac~ po.źar nansową.. .. . 
miastach jedną z najwa1: nJe lszych umowy koncesYjnej w 1923 r. wagonów... . Olczych ŁodZ1 żywo omawiany Jest Jak Się dowiadujemy obecnIe 
dziedzin umo:l:l1wiaiącycn ludności Jak ju1: zaznaczyliśmy, w roku <?czywlścle,.z. czasem cał~o,!,lta p rojekt wprowadzenia elektrycznej apel ten przebrzmiał bez echa, wo 
szybkie 'zalat' ianie swyeh spraw, a tym przawieziono 25754500 p asa- zamla~a Jest mo~hwlI, obecme Jed- sy&nalizacji prZeciWp?i~r<?wej . na bec cz~go. sygnalizacja ele~tr~czlJ~ 
w szczególności pozwalających ln- terów, w roku 1924 - 30925754 nak, ~Iedy w z,!,lązku w k?losa.lnym wzor Krakowa Poznama I In. mIast przyna)mmeJ w przyszłOŚCI bh~kleJ 
dziom pracV' na dość odlegle za- pasa:l:erów, w 1\125 r. - 462 14 688 rozw?j~m sle~1 tramwalOweJ w Polski. W celu jaknajSZYbszego/ nie będzie w Łodzi wprowadzona, 
mi"szklwtlDie od miejsca stałego za- w ostatnim zaś roku sprawodaw Lodzl Ilość .poslad~nych przez ~.E.L. zrealizowania tej doniosłej inowa- własne bowiem fundusze ŁSOO. 
ięcia. co IJrzy centralizacji przedsię- ozym 1926 - 46 25958'\ pasaMr6w. wag?n~w ~est mewystarczająca, o cji zarząd ŁSOO. zwrócił się z a- nie wystarczą na tak wielką insta. 
blOrstw i biur w wielkich miastaoh W roku bje~ącym, wsk~t~k uru- ZamIanie ~le m.o~e b~ć ~owy. pelem do społeczeństwa, by po- lację. (p) 
jest zagadnieniem pierwszorzędnej chomienia kilkn nowych hnp, fr~l(: . Tak SIl} ~D1eJ .w~ęceJ przedsta- śpieszyło inicjatorom z pomocą fi-
·wagi. Powojenny brak mipszkań wencja wzrosł~ !eszcz~ bardzl~J. WI~ zarys dZlałalnoscll zarządu tram- _--
jeszcze bardziej zaktualizował tEJ Dotychczas bowIem, w cIągu 11 mle- waJów w ~odzl... . . Z·· b k 
aprałę. sięcy 1927 roku tramwale przewioz- Dla of)~ntacJI pragD1emy Jeszcze drugIego piętra na ru 

\V wiei kich miastach zachodniej ły jut 54 033 166 pasaMrów. Liczba zazn~czyć, 11: w myśl umowy ko~-
Europy zagadnienie racjonalnej ta do końca roku dosięgnie 56 mil- cesYJneJ, zarząd K. E. L. ~kł~da SIę Z h b6- 21 l t - g ł d . , 
szybkiej a taniej lokomocji jest jonów. z. 8 cZlonk?w, z których pIęCIU wy- amac samo TCZY - e Dle o m o Zlenca 
jednym z gł6wnych kłopotów same- Dyrekcja K. E. L. stara się bo· bler~nych lest na walnem .zgroma- Wstrząsający wypadek wydarzył I karz stwierdził stan beznajdziejny 
·rządów. Uzęść ruchu ki~ruje s!~ wiem, ~QY frekwencja miesi~czna w d~emu, trzech zaś mianuje ma- się w dniu wczorajszym o godz. Jesperata i przewiózł go do szpita 
pod ziemi1'l, CląŚĆ na powIerzchnię tramwaJach doszła do 1 l pól - ~lstrat.. 11.30 wiecz. przy ulicy Wapiennej la, gdzie zmarł po upływie pół 
ulic a część nawet na dachy do- R lIliIjonów, tak, by i jazda przypa- . W roku bl~tącym zarząd stano- nr. 6: godZIny, nie odzyskując przy to-
mó~. U nas sprawa ta stała siQ dała na pół mieszkańca, t. zn., by Wlą pp. D~. BI~derman, prezes .. adw. Siedzący w bramie dQzorca za mności. 
aktnalna dopiero w stosunkach po· jeden mieszkaniec jeździł tramwajem St01:k.~ws~l, WIce-prezes, St.am~ła\~ uważyłiakiegoś wyn~dzniałego mlo Jak ustaliło dochodzenie poli
'Wojennych. gdy pracownik zmuszony 15 razy w miesiącu. JarocIOskI, Jakób Pett~rs lUlllor I dzieńca, który rozglądał się po cyjne desperatem jest 21 letni Lu
jest mieszkać tam, gdzie przypadko- W dalszym ciągu swych prac Paw~ł :,.~nne. ~złon"ow~e zarządu . z podwórzu, jakby szukając kogoś. cjan Wiśniewski, zam. przy ul. To 
wo mógł otrzymać mieszkanie, nie- nad rozszerzeniem sieci tramwajo- nomm.aCjl magistratu .Jeszcze . llIe Zapytany dokąd idzie, oświadczył, warowej 1. 
zale~nie od odległości od instytucji, wej, dyrekcja K. E. L. w roltu 1928 zostali pr~ez nowy zarząd miasta ~e przybył w odwiedziny do zna Jaka była przyczyna rozpaczli 
w której pracuje. Przed wojną wy- zamierza przeprowadzić jeszcze na- wyznaczenI. . jomych, pnyczem wymienił ich wego kroku-nie wiadomo. 
starczało ŁodZI w zupełności parą stępujące linje: Dyrektorem K.E L. Jest p. Her- nazwisko. 
linji tramwajowych, idących głów- a) ulicą Czerwoaą od. Piott'· m~u Werner, wycedyrektorem p. Jan Uspokojony dozorca nie inda- 'C)\1'()Vó'\@@~VOVO'@'ć5'(0@ 
nemi arterjami ruchu. Kolej elek- kowskiej przez W61czańską l Kątną l~mg. gował go więcej, i powrócił na ~~ ~.~~ \"')~ 
tryczna łódzka jest jedyną instytu- do zbiegu ulic Towarowej i Hra- swój posterunek w bramie, Po 
cją, dostarczającą ludnOści Lodzi biowsldej, b) przedłu~enie ul. Kiliń- pewnej jednak chwili usłyszał na 
taniej i możliwie szybkiej komuni- skiego do Dąbrowskiei i Rzgow- Ferro- Elektr-I cum podwórzu łoskot. Okazało Się, że 
kacji. To też instytucja ta stara skiej, c) ulicą Prządzalnian" od jakiś człowiek z wysokości II pi~ C 
8i~ w ostatnich lat>lch, zgodnie z Przejazd do Rokicińskiej, d) prze· I tra o otwartego okna klatki scho y 
rozwojem potrzeb ludności, rozwi- dłuMnie ul. Pomorskiej do Trębac- sp. z ogr. odp. dowej rzucił się na bruk podwó. 
nąć swą działalno~ć, rozsze~zają~ kiei, e) ulicą ~rzezińską Od

l
. kC!Den- ŁODZ, Piotrkows~a 123. I rza. R 

sieć linii tramwajowych, Jak l tarza ży.dowsklego do kato IC lego, teL nr. 11-69 i 51-29. Dozorca rozpoznał w nim owe- K 
sprawność istniejących. {) ulicą Radwańską do rze~ni i g) go młodzieńca, którego zapytywa 

c 
y 
R 
K 

Nie od rzeczy bądzie podzielić ul. Ki1ińskiego i Franciszkańską od Tanie źródło zakupu dokąd idzie. 
si~ z naszymi czytelnikami garścią Narutowicza do Brzezińskiej. żarówek I Zaalarmowano pogotowie ratun 
danych statystycznych oraz planów Nadto urochomiona zostanie nowa odkurzaczy kowe, które po paru minutach 
i zamierzeń, zaczerpniętych z d2lia· linja, która biec będzie od l.\ątnej motorów przybylo na miejsce wypadku. L; 

Staniewskich. 1'\1. k.ościuszki 15. 
Dziś! 2 przedstawienia -o godz, 4·e; 
I o 8.50 w. 15 nIebywałych atrakcji, 

Ceny od 1 -4.50 zł. 
talnośoi tej donillsłej dla nas2ego do Piotrkowskiej, dalej przez Na-
miasta instytuQji. ruto'Nicza do Kilińskiego, lfrancisz- materjałów elektrotechaicznych. 

Tramwaje w Lodzi uruchomione kańską do Brzezińskiej i stamtąd 
!8staly w grudniu 1898 roku. Po- Łagiewnicką na rynek Bałucki. 
czątkowo dyrekcja nie rozwijała Wszystko to dokonane zostanie l J f lir . ł d l .-
speojalnle energicznej działalności. w ciągu lata przyszłego roku. Nad- DO a o aa DrOneJ o l au I 

w chwili wybnchu wOjoy, w roku to dyrekoja K .. E. L. postanowiła 
1914 długość linji wynosiła 23 177 zbudowae w przyszłym roku jeszcze 
metrów, długość torów zaś - 43u24. jedną remizą tramwajową przy zbie
W .. oku tym, według specjalnie zo- gu ulic Killńskiego I DąbrowskIej, 
stawionej statystyki, korzystało z która mieścić będzie w sobie ~OO 
tramwajów ~3 015500 os6b. wagonów. 

Stan ten przetrwał niemal bez ZtJndowanie nowej remizy ma 
zmiany do roku 19Z3, kiedy zawarta kolosalne znaczeą.ie dla usprawnie
została umowa koncesyjna. Zwięk- nia ruchu tramwajowego. Dotych
szyła si~ jeno nieoo frekwencja pa- c~as bowiem tramwaje, kt6re mają 
sażerskll, która w roku tym wyno- wyruszyć od strony placu Reymon
aiła 25754500 osób. ta do miasta, trzeba było wpierw 

Pierwsze przetyda ..• 
Na Azjatyckim brzegu .•. 
Aksamitne płomi&ie ... 
Książe, czy błazen ... 
Uwiedziona •.• Olga Org .•• 
Zielony kapelusz ... Michael. .. 
Wrogowie kobiet... 
Królewska miłośnica ... 
Gra o brzaSKU... Huragan ••. 
Dzikuska ... Narzeczona N. 68 .. 
Krwawy strzęp ..• 
Spełnione marzenia ... 
W przechodniej uliczce ... 

CZYlelnia nowoścI, narułowicza lł' 

GRAND-HOTEL 
Dziś rozpoczęcie karnawału. 

. • = 

ORKIESTRA 

J. PETERSBURSKI jA. GOLD 
••• 

pierwszorzędne 

W 1928 roku zawarta została tam posłać z obecnej remizy. Gdy 
Dowa umowa koncesyjna na lat 40, zaś zostanie uruchomiona nowa, 
z prawem jed1l:ak wcześniejszego rankiem . równocześnie z dwóch 
wykupu tramwajów przez miasto. stron WYJadą tramwaje do miasta, 
Umowa ta zabowiązała dyrekcję K. co ma powa~ne znaczenie dla lud- .~1I:!:l~~r:-!1ł!'!1~C!.lC!.l1Xlc.+!tf!'!l1 
E. Ł. do wybudowania w przecią~u nośol, udającej się codziennie rano I%JI:!JI:!JI%JI%II%JI%II:!JI:!JI%II%II%I~ 
6 lat po podpisaniu jej, ] 6 i pół do pracy. 
kilometra nowych torów wraz z W roku bietącym zarząd K. E. L. 
sieoią napowietrzną i ziemną. zakupił 23 wagony nowego typu, 

Od tei obwili dyrekCja tramwa- które zostały natychmiast oddane do 
jów rozpoczyna energiczoą działaJ- użytku. W roku przyszłym proJekto· 
DOŚĆ. wane jest zakupienie dalszych 100 

Do chwili obecnej przeprowa- wagonów. 
dzono budowę następującyoh linji: Zamówienia poczyni~no w trzeo~ 
a) ulicą Rzgowską od pl Reymonta fabrykach, w WarszaWIe, SanOkll l 
do granicy miasta, b) ulicą Brze- Wiedniu. W tej ostatniej jednak za-
zińską od placu Kościelnege do mówione tylko kilka sztuk dla po
Alei Cmentarnej, c) ulicą Lagiew- równania z wytwórczością polską. 
nichą od pl. Kościelnego przez Ba- 90 procent wagonów zaś Zillllówiono 
łucki Rynelt do ul. Zgierskiej, d) w fabrykach kra.jowych. . . 
ulicą Przejazd od Piotrkowskiej do Wbrew ogólnemu UJ DlemaDlU, 
Przędzalnianej, e) ul. .Kilińskiego od stare wago~y nie bądą wycofane 
Głównej do Przejazd. f) uL Zieloną ani przerobione na doczepne. Wręcz 

- od Piotrkowskiej do Towarowej g) przeciwnie, będą odświe~one i kur
ul. Srebrzyńską od cmentarzy d~ ul. sowac b~d" na :równi z wagonami 
Promyka l h) ul. Rokiclńską do gra- nowego tyl'u. K. E. Ł. posiada bo
nicy miasta. Wlem zbyt mało wagonów, wszyst-

Zaznaczyćnalezy, ił jest to 86 pro- kiego 21~ sztnk, a wedł~g ~bJiczęń, 
tent tego, do c~ego spółka si~ dla ŁodZI potrzeba oonaJmmeJ 3Uo 
zobowiązała, i przyznać nalety, że wagonó w. '. 
1est to praca ogromna. O rozwojn Nowe tramwaJe Wl~C zostały za
sieci tramwajowe świadczy najwy. kupione nie w cel~ zamiany stil. · 
mowniej wzrost frekwenoji pasa- tych, lecz celem pO'Y1ększema ogól. 

/ 

Zarząd Telefonów Łódzkich 
P. A. s. T$ 

podaje do wiadomości pp. Abonentów, ze stosownie do Rozporządzenia p. Minist~a Poczt 
i Telegrafów z dnia 24 grudnia 1927 r. o częściowej zmianie taryfy telefonicznej z ~nJa 1~-go 
czerwca 1927 r., obowiązującej na si.eciach eksploatowany~h przez ~olską AkCyjną Społkę 
Telefoniczną, ogłoszonego w Dzienntku Ustaw R. P. z dOla 29 grudnia 1927 r. Nr. 116 poz. 
99i, z dniem l stycznia 1928 roku 

l. opłata wstępna za przyłączenie do centrali aparatu głównego wynosić będzie zł. 175.-
2! opłata za rozmowy ponadkontyngentowe w trzeciej kategorji abonamentu 

wynosić będzie za każdą rozmow~ groszy 1S 
3. opłata za przekazanie przez abonenta aparatu telefonicznego wraz z lokalem innej 

osobie wynosi zł. 25.-

Pozostałe opłaty pozostają bez zmian,. 

Największa senscacja dnial C2:ołowe arcydzieło produkCji europejskiej. Najwhaksz, arcyfilm 
sztuki i pomysłowości kinematograficzne;, który zdobył niebywałe tryumfy _ Nowym JOl"ku, 

Londynie l Paryżu, Berlinie, iedniu p. t. 

Dziś i dni 
następnych! . 

"Na Dla-łej stacyjce" 
Potężny dramat erotyczny, w którym tragiczka 

HAL "f DE~SCHAFT oraz bohater CARMEN CAR. TELIERI wy~owiadają swoje ostatnie słowo artystyczne. 
Rozpacz niezrozumiałej dUl!izy kobiecej ... Nocne dyżqry kolejarzy!. .. Przejście z wytwornego środowiska da zaścian~a!... Za winy 

• I' niepop,ełniopel ... Podstęrma zasądzka! ••• Wy~olejone glrls ~ .. _ O krok od śmierci! ..• 

Nad l')i:Qgram. Bc>mba ."':I. I~C~O.h.".p..t •.• " .. "." ................ .. " .. ..:. ~ ~ .. " 1 ~ \ : 

, 



Wr ) 1.'. - OŁQS POLSKI ~ 't!)~ ____________ .. _____ n_ 

aszna at t a a Gh d a' 
Jedna osoba zabita, trzy ciqżBo ,ranne-

w dnIu wotoraJszym o gOdz. 9 wał straSf:;tlą w • .,ych siudkacb w szczeg6lnoscl WlktorJa OUO· 
min. 30 rano we wsi Nowosolrt3 katastrofę. towska uleg'y bardżO ciążkim O" 

pod Lodzią miał miejsce strauny Samcx:hód przewrócił sIę, wpa' brażeniom ciała. Pom~ niesiona 
wypadek samocb{)dowy. Szoter dająQ Jednocześnie do rowu I cię- Adolfowi TJnowl okazała slębe~ 
Edward Rałajczyk ~l1ał auiem żarem 'sw}tm przygniótł JadącycH, sku~czna, gdy! zmarł OD ha rę
ur. LD. 13448, Wl()tąc osUby: 23- Rozległy ~I" przeratUwe' ok.rźykl kaętt lekarz~ I sanitatiiJ.śzY'~ Ćię
letnia Marfę J(o:walerw~h, zam.le.. b61u. Przecbodżąc9' stosą wleśttla żko , ranne kObiety przewiez1ono 
szkałą w Lbdtt PJ'ty' u1i~y Ogro" Cy pOsplesżyl,l hies~cię~lIwym ~a do szpitala w Lodzl. '~" 
dowej 28, lłron'isławQ Zackównę, saźerom auta z pomocą. Dźwlgmę Samochód uległ pOważnym u· 
lat 23, zb'lnłeszkałą tamże i 47- to je w tórłł l wydobYłe trzy bro sz~odienlom, stając 'si~. ' nieMa
letnia WlktorjQ Onoto'\Wką, za" czące kt'włq kobietY' OrllZ: s.zofe- tnym od utytku. Na ID;i\'Jł!,ce ka
mleśzkałą w Lodzl (ltty uHcy ta, który wys~ł be~ sżwanku. tastrofy wyjechaH , nłezw.Jocznie 
Wróble) 10. Jad~~ pełną !zybkó- Natl'ćhmiast pówladomiono o ka- starosta Riawskl, J)l:()kur~tor na 
ścią szofer RałajCż.y,k ujrzał itagle tastrofie pós{Elrunek polkil we wsl pOwiat łódzki Mandecki ,oraz' ko
łUż przed samem autem Jak'iegoŚ No'WosoIna, który' z ko~i zaalar- meitdanf policJI powiatowej kO<rttł
przechodnia. Nie mogąc maszyny mował komendę pOwiatową poll" san Now,ak~ którzy pr'zysłltpili do 
wstrzymać 'W mieJscu, całym l'ę- eJl w Lodzi. , Wydobyto ż 'towu ,intensywnegO śledzfwa " n,n miej
dem ttajUcbał Da n4tmtk~negO cdo ttłeprzytonittego Adolfa T111a, da" seu katastrOfy, w którego wyni
wieka, Jak sIę okazało PółnIej A- Jaćego bardzo stabe oznaki łyda. ku z polecenia prOkuratora szo
dolia Tina, młeszkańca wsł Nowo Następnie zawezwano pogotowie fer RatajczYk zostal aresztowa
solna. ' Siłą u~erzenia Tin zosia' ratunk~we~ które PO upływie 10 ny. 
odrzucony na odletłoś~ ,kUku 'm~ minut znalazło się na miejScu tra Iw.okl Adolfa Tina, zahezpie
trów d{J roWu, ulegają~ p~lmiętlu gicżńego 'Wypad,ku. Lekarze zajęli czono na mieiscu- ,dO zje~hania 
podstawy czaszki i ogóltiy:m clę- ślę niesIeniem ttafycbmlastOweJ władz sądowo - lekarskicb. 
ikim potłucżenióm. Przerażony pOmocy rannym. " Katastrofa wywarła wstrząsają
szofer. cbąc \Vykręclć autem Jak iiię okazało, Maria Kowa- ce wrażenie , wśród miesżkańców 
wlpadł na stos kami'eOi I 5Powodo tewska, Bt'Onisł~wa Zaekó\Vna; a wsi ' Nowosolna. (p) 

b z r att ,. 

TEATR· łf 

I 'M 'UZY,KA" 
Teałr Miejski konfeteHćji .1'arbuŁh Ił, ~(1wita jutro Te., a"tr PO)J 111 a_ rny. 

do Łodzi i wygłosi od1::żyt vi sali ~ 
DziŚ. t1ie.d~reła. ~ prtedst~włe· klubu zfieszehia kobIet Al. l(ościu Dziś o' godz. 8,20 wiecz. we!'!ola 

nifi: o god~. ' ił popoi. P.O c~rtaćh sz\ti 21 na temaŁ ~I\obieta i jej operetka w 3·ch aKtaoh M. Ziehrera 
popularnych "Kredowe Koło·, wie udzhtł VI ~yciu państwowem". • Wesoła para"',z g@śĆ'i!lnym wystEl-
czarem ponlz siódmy • Kawhlten .,,00ng'" pem te~yserQ operetki war~zawski6.i 
ka- z K. Szuberfem. Antonlego ,Millera VI tytułowej roli, 

Jutro, 'portiedzi~łek, przedsta· Dziś w dalszym ciągu, , cieszą obok ,gośoia . udział biorą najlepsze 
wiehie dla związków robóŁtlitzych ea si«: rekordowem powodzeniem siły taatrn pp. Jurdzińska, Piąt
dana będzie "Kawiatenkab

• doskonała rewia świąteczna p. ł. kawska, M~eeiyńska, U,rbMski, Gó-
Pozc.stałe bilety po certaCh pO' .pali si~" zapowiadają dowcipnie rMki, Moraqowlet, TartakowidZ, 

pularnych jutro od 10 rano w ka· G. Cybulski i p. S. Laskowski. Kalinowski J inni, Obarakte rystycz
sie zamawiań VI cukierni Gostom P. Cybulski zbiera rowniet huczne ne tanc~ _ ,w ,wr.konaniu pqwo-zaan· 
skiego. oklaski za poskonałe numery iO' gażowalH~j pary baletowe]. Efektuw-

W piątek 'g6dt. ~, 12 - w - pot. lo~, Z tlUmerów baletowych naj- na deka ~'Mie., przystosował, _art. mat 
ba;eczka świąteczna dla dzieci --- większe m powodzeniem cieszy się M. MakGj,lli k-. , 
"Choinka Buma i Bączka-, taniec chiński w wykonaniu p. p. 

Zarząd Towarzystwa 'laltanOUlanla Choryah 

"BYKUR CHOlłM" i ,~KOMłTET UlUROWISKA" 
podają do wiadotno~ci, ~e w miesiącu styczniu 1928 roku bd
prawiorte będą nabo~e-ństwa 'żałobne w S.nagedze -To· 
warzystwa prty Plaou Wolno.ol 10, na które krewnych, 
przyjaciół i znajomych niebosz,czyków zapraszają, a mianowicil1': 

dn. log. 8 rarto , , , .za b. p. Markusa Oder~erga 
• 3 • 12 ł pół po, pał. " III • Gustawy , owoj 
• ... 8 tarto , ' , " . ' Rozalii Cu ' 
'" 4 • 12 i pół ,p,a' ppł. ' .. ' Ił Marii z Fuksó,w. ~_~,_""'_~~ 
'" 4. 1 po pol. . . ' . Nata,na Czamaftskiego 
• 7 • lo rantJ , .. lo Rebekł KrawcowoweJ 
• 8 '" 8 rat1ó .. : " Le[)tJtł Kapoty 
.. 8 • 12 i pół ,p.o .pOł. , II If ' Heleny Szret~rowej 
• 8. l po poł,- ' . ~ Zofii z Kurlandów Rozen ~_._ .' ..... _ 
"10,, 8 rano : " ,:" • - , Ił ' Dawida Prussaka' 
.10" 8 tanO '" ' " " ,' ,, ; liyt1dy Kon' " 
" 10.. 8 ranO, " " Beli Oelbartówny 
11 11 . II 12 i p6ł po pdł. ' ,; lO ' Luli ZaUbt'lrtJlanóWrty ,,) 
;, 12 " _ ~ rano '. " • .. Lunwika -Oomanowicza ' 

' . 12 " 12 i pół po pot_.. • Eliasza Pańskiego , 
• 12 lo t po poło , . " " Karola Weil,e 
• 1 a " ] 2 i...pół po. poł. , ,, • Michała Ka,ro ' 
,,18 .. 12 i pół po pot. ". " Felf Sledzj~l1k~Wf:1y .. ,; , 
fi 19.. 8 tano " Ił " j,Dawłda Fried.~n'Sohnl" ',< 

,,19 • 12 i pół pó poł. II Jj Salomona Sly,ka ' 
• 19 ,; l po pol. " , " ,Markusa W~yłanda 
,,22 _ 8 rano ' ,- .. . . MOiżesża l\ahna 
,,2-t: .. ' 12 i p6ł 1',0 poł. ~ ,' " Teofłli Neufeldow~j 
"24,, 1 po poł; , .. , /'w ,S;.JIOtbei Outtmai'lowej 
,,25 " 12 i pół po poł, ~ ~ Rozalji RożenblaH 

' " 26" 8 nlnQ IIi . Felicii ROi!entalowej 
lo 26 " 12 i pół po poł.;, • Lucjana , Kona 
" 27 • 12 i pół po PQł. e " Ldtiis Ahral11OWic~'ii , 
• 29 " 1'2 i pół po poł... • Michała .LItldenłelda 
• 80 12 l pół po pot. ' ;, ;, Bertcyjorta Szullnana 

. .Dn. 31 grudni b .. t. po ,dłU,gieh- i d~tkich tierpiet1iaćli 
rotstała :się ~ tyrn' swiatem 'W Warszawie prliety~szy la~ '(4 ' 

:B.':Pi 

'Stelanja" $z'ajerowicz ' ,:' 
u~odz~n. Szreter ' 

, O ćzem 2Jilwładamia 'krewn'ych i przyjaciół w głębokim 
łmUmu ,- " 

Bilety od jutra w kasie. 1. Soboltówny i E, Wojnara. 
Dziś w Nowy Rok trzy przed- ' " 

stl1Wienia. Początek () godz. 5·45 'k ,m_ U n· t k n o Ul z ri o' Teatr Kameralny 1.45 i 10 wiel!z. C ' 
Dziś dwa przedstawiehiai "g. -, '" 

1/ popołudhłu po eeltlł~h !niżo- DZIEStĄ ty KONCERT II ' d ' d 
nych .. Fura słomy· Z. Kllweckie- MI~rRZOWSKI Da- oare wiezienia o la czterech o jednego roKu 
gO. o godi. 9 po rU l'rzel1l)slAhti Przyjazd t~on~ Oborina, na -/ W'czorajsz.e ',posiedze'lie sądu Goldszlak6wny. Krt~ptC.klego. Hi-, kła gO się źupelnie. reszta zaś pro 
przed zejściem z Afisza .Radóść grodzon~go. naJwyzsz~ na~rodą na okręgowego w procesie ,\:,olitycz,- melfarba. Gajewskiej, Bauma 1 sila sad o uniewinnienie kij z za
kbchanla". ~onkursle 1.m .. Chopina 1 występ nym lPrzeciwk,o oskarżonym o RumIanego. A, dw. Kaleokl WY'I', rzutu przynale~l1oścl dtJ 1'~.'rtH ko-

W f d l ł k R d "d k 11 lego na dZl~~ląty~ abon~J1lento· pirzynaleŻJnść do paftji komuni- szedł z zalozeńia~ że Oskarżeni śą mUfllstyc,gI1ej. " 
pon e t a e li a os oc a wym konc;ercl~ mlstr~owsklln w'!- stycznej i działalność antypaIi~ dziećmi sfer robotniC-lYCn. dla któ ' WYROK, " ' 

~~l:r~;~~: ostatni po tertaGh po- wO,łał zrozuml~łe "amtereso~ante stwowa rOZlPoczęto się o g-odzinie ry,ch dt<I,eń 1 ' łtUI.Ja jest dniem tra' ł Następnie sad udar się na Hara" 
W pełnych próbach stenict .. środ melomanow naszego mIasta. 9 rano. ' dy~yjnej uroczystOsci. WVcbowa I dę; która t.rwała przeszro 4 gO-

nych pod kierunkiem rez. J. BOrle Artysta na ~rogram swego kón- .Na saH poublic t noś ci bardzo ni W tej sjrze; nie n1b~1ł 'ąie b,raĆ dziń}'. O gOdZlil1ie' 3ejp,p. :vch~" 
ckiego anegdota s\:ertit~na L. Pj. certu W ŁodZI wybrał następujące wlele. , udtlalu W PochodzIe. TtuatlO Jed~ dz! na sale sM w sld adzIe ~ę-
l'andella ..... ł'lGzłowielć, zWierzę i utwt>ry ze swego ~rcybogatego Na lawie 'PodsacLI1Y.ch panuje na.k wymagaĆ - datt,nle adw. :K: dl1óW: Ko:tlow§kle):;ó. Komorów" 
cnota- r~pertuaru: ·3 preludIa do chora· s~kój., przerYwany ód czasu ao - od dtIecL abV 6drótnialy, skiego i Kuźniokięgo drat ,próku" 

Preh11~ra w t~\Vartek o 12 w łow.organowych Bacha w, opraco- czasu ,przyUumionYJjbi s~e14tąl1'lr. gdzie kOftCży Się pbchód 1egalrty, r,ator tlenman i protokulant sekte
wamu Buso.nlego. FantaZja Schu· Chwilami na twarzach oczekują- a roi'!J.oCzyfUt niMeg'a.l,t1y~ I<:liJeńói tart apil. Juljctt1 . GolQoerg. Przew() 

It()C~;"r:zedi~ biletów od dtiś. mana, 6 etiud 0(>, 25, Barka~ola cych wyroku widać leikkie zde- jego stH pod sztahdara.!tli swy,ch I dtlicz1\'CY Kozl-owski OdCZytu}e 
ł" oraz P?l?nez Fls'rp?H Chopln,a. nerwowa,nie. ' zWiązków: a twielt'dzet1łe. ze są 0·1 pt~i bUśko ~odtlnę wymk. tri~-

CI i B Ił W drllgleJ i.aś CZęSCl 'p' Ob?~tn PlI"zewodniczący sędzia Kozław ne kOl11unl:tl1.]i\lce. ule wytttvmu" cą którego 19-1etn.la Rvw,ka L;e-a re aura odtworGY Lt~zła Il Sposaltzlo, sM udzieUl kolejno głosu ośta- j'e krytykI: thUe.i WVjaŚ'rtla"n~ ,!~ ,dermanówna, J 7AtltnJ JQjne i(ulli-
To nazwisko jfilsi samO puez Sonet PetrarKI Nr. ~ 23/ Au borde tnim obrońcOm pódsa,dn.\Tch atlw, zarządy z-wiązków Z1m.j'eniajl\. się ; 1l10WiCZl 22-letni , Bo'rys Rozeę-

sl«: wystarczajClcą ,reklamCl. Jest o dl.une source, Les cloches , .de Ge· adw. ObuchQw-kzoWi . .1Wi6~kielhu. tam samo. jruk zatzą,dy mIast. i s,wa}g.21-~etni Perec Neullaus, 
no synQninem czegoś Gałkl'em no-Ił1~v~ oraz T~ra~tella VeńeZla e Na- Menaszcmu i KaleCkiem,:U; " Adw. I{ale'cl~l ()!wiadc~a w .d&.I I I9-'h:H11i Chct!m RotsttaJh. 20J letrt. i 
wego i zwycięskieg(') w dziedzinie ~oll. Jak wId~I~y. pr/()~ram nad PRZEMOWA ADW. ,.Mr:NA- stej części ~\Veg-n prieltlów!enfh, Dawid GlI-kśtl1lłfi. :2Q-letni Mojil~st 
Tańca. ' Claire Bauroff stworzyła wyraz 111ieresuJ.ący 1 łmponujący. SIEGO. że w 1Jitoc~Me ObtlCf1Y,!tt n!e~ S.,;a~hter i Zó-Ietni Stani5ła.w, Go 
nową ~rt: i powołała do zycla tló- Koncert Ob0rl11a odl)~dzle się Adwokat Menasze zabiera ~l6g ma, \"laśc!wle świadków , g>dyt liński zostali skazani g art lQ~ 
wą szkoł«:-taniec, jako wyraz prze W. nadchodzącą śró~ę dOla 4 stycz- w obronie oskarżohych Rozeti· obserwatorzy · urtędtt śledezego : ci. II k k. po 3 'lata domu ~).Q/pra
żyć duchowych, Stąd właśnie ta· ma o godz. 8.30 Wleczorem. cwejga i LewLna. W jędrnett) ' i wtględ,t11e, pollei! ' gą ~Wintik{imi WY. lt}-letl1l Lejb Szperek, 20~lettli 
ulec jej daje prawdziwie estetycz KUL ,T NAGOSCI W. TANCU. I krót-kiem przemówieniU !Stara 'stę zasu!!erowa,nyltJi, · ~g-ótv WietltłH;j Abr<1m Sz.oel LeJb i 21"leHHa Sw 
ne zadowolenie, a nllgóść, tak tt· dowieść. że oko1iczt1osd, w JakiCh co usłysza l Zobactą. , ',. , tra Goldstlak ' Po l')órt~ta.~o,kiu. 
zewn~trzniona, ma 'vi sobie nie- Pó~ pov.:yższJrfi ~ytułem o~. óskarż,eni weszli w kólitj~ z pra- , 08TATNł-E SLOWO twierdliy i ,!Jmlane ikwalifik~Gji 
wirtnosć, 'dziewiczosć czystej sztu- b~~ą Sl~ dUla o-go 1 9 styczma wem. nie zostały potwierdzotle,lla 081(ARZONYCH. ,art. iQ2 na art. 129, zaś 2CHetnl 
ki, której jest obca, a nawet wstfę lp~8 r. dwa koncerty taneczne sali sądowei. ŚwiadkoWie oskat-I Po J)Tteh16wlenIElch tJb-rollc(}w l JilkÓlb R'umianv. gHetm Da",!~d 
ina wszelka banalność i trywial- Clalre . ~auroff I ( ~r,ablnY Zl~hy). żenia da wali niejasne i ff1p;lIste że przeWodniczący udziela , Osta tnI0- . Krtcpicki, Zlole.ttil Chahll lilmd
DOŚĆ. To hllZWlsko mOWl samo za SIebIe znania. Zdaniem adW. Metlaszego go słowa oskfirżó!1ym. Jest eha' fatb. &O-l'€!ttH DaWl'd fluID, I8-1ętłU 

Tern si«: tłomaczą olbrzymie liU i it;S1 już ,programem. ~ykalule I' świadkowie z policii t11e ,mIeli. do raktt1, tYlltyCltnem, te ~tęśc zrże" l lzrael ~ewin. 2.3-lratrtia Wlady~łą" 
kc~sy Claire Buraff (hrablny Zichy) C?S zupeł~Ie ~owego, cos ~bsolu.t- ktadnych danyc~~~ttet1cjót1al- }(c; (t.;/O'(b)(?)(b'@ '(6)(o)'6)(O)@ l Via .oaJGwska. 19~1etni, Abram 
we wszystkich stolicAch świetlL W me twy~lt~SkIPgo w dZIedzInIe j nyeh, któreby wmę 'hle:tblc!t! li- ,", ,'.) '.J ) . . WaJtman, 1S-letnl Mlec;zyslaw 
Łodzi mieliśmy już raz okazję pb- tatlcn. GlIure Bauroff stworzv~a : litaHly_. Go , się zaś tY~ZJll Rozcn- t'''k't,ło.1! p ł ~b'Y~I' d rytlmIlki' Baum, 17..,tettI! I:ljasz. WatJ1ber~, 
dżiwlać tę fenomenalną kapłallkę nową erę I n~w~ 6zkoł<: do ży~la i Cwaj.ga, adw. M. \vvj lLl11ł. że tJ" UUI A IUlł II I . ~II 19 .. letrtł l<{w~ BerkĆ)Wlc~ I 26·te" 
Terpsychory. pt;hv(Jłala""""tllm~c 1~~0 wyr~zIc;!~i Ilmi~nił ~n s~e polityc~ne ,. przeko Z. JanczBwslU!J ~!Il C:va Frol1tc~n, k6Wtla ,MstilU 

Jej występ w dniu 6 stycznia dllelto~e~o pIZ~:tyCla. , Całkowlta h!ll1la. UjaWnIło sle to podczaS 0- " ~knzaDl , ~ aJ"h 169 P. l k, k. po l 
w sali Fllharrnonji bqrJzI~ jt'!dn~ II Drn~a SWl1~owa, L?ndy.~u" cJaryta j stntl11ei głod(J\\' kl W w!ężlel1iU w,zn,Bwla swą QllałalnQ~~ 3-go IJtY" 1 roku ,twi6lrdz.Y, " 
mtjrżndszycn uczt artvstycznych_ Ue,nina. WleGnla, I t. d. jedmlglb- ptity ul. Gdańskiej, kiedY to Osk. cznl,a. l~for~acj~ i ZapISy. tylko w I Wszystki111 skazanym sąd zal+-

~ śme pr I YZ'lały, ze ,u Klary BallrtJff ROZf:!f1c\vajJt !1tżyCzy IIł! się do jej p~nted7.1 ał I{1 i we et~aflkI, od? -9 cZ ~' l a fe~tf Pte, ~' tmcyJnv óćl Jnl:t 

WłOdZirl"rZ iJa' bo.y 0"-1 taniec j t~s l w5zystklem, l te Jest ~Hk\Vit\()\\· at1Ia. W kOnCH ttd w. Mel Wlecz. oraz we wtorki i pIątkl od l , rrlaJa 1927 f()Jiu. '; 
al II \10 to rzadi\i fellomen, że się () tem l1a~ze wnosi ó unieWoinnienle obu 6-7 godz, w lokalu szkoły Gdań- Skazani j)J'ł~ y,; ęli wyrok 1J'pokO!- , 

W budZI zupełnIe zapollllna, że w ue czy- oskarżonych ż trWagi rla ich rrtto- , ska 29 praw. ot. l p. Szkoła. sub , nie, Na sali rozległ s i ę :płacz ma-
' ' isl o~cJ je:: tto p i~ l, nfi ItObletlł. i że dy wIak -i bntl{ dośWiadcz ellIa. ! wencjonowana przez m'agistrat m. tek kilku skazanvch, Nie l"wlocz-

Na sku t~ ;.; ~l ~~i:nyCl1 stara li u ze W~I.V> l hie na~te 2111y sły bierze MOWA OBROŃCZA ADW. ; Łodzi udziela . dalekoidących zni- !lIe 110 ooroż'ttle n i u sali s,!do\\'ej 
:;<:t'ni1 kcb! i~ t • W J,:U" , pr~)'" (iu,-J I \~. ,; ie :', v . ~ . I;:y ~lę py Je) , Która ud- I I~A L[Cl(IEOp. ' - , . ż~,<, o?~bom :mezamoictylfl. OpN:l~B prlewiczloll O ' s~\azaT1yd~ k,Cll'd k::t 
Sjonl!ltyc:-ny n~ ,Zfl a ir~)!1JJ,l)l m ó wca !H;(Li ;I le w ~! I !lM II101111I, wywołały! ~ust~p~le, Wygloslł ~dll:Iz,sze dla mezamoznych ucze~1'C stk.oł p~d ,SI1I~ą e~ku~tą 'l)()hcyJn~ do 
Wło~zJrrl1erz ZSt)o1'y nslu, kl('ry o- ~ ; l c !'ywułtt zam teres~wallle. ' l'o,:zą.- l prze'tDUWlel11e adw. K aleck,l, któ- I powszechnyc~ ? ~ł. mIeslęczt1le. wlęzlema przy uhcv O!Olal16kleJ. 
becme puebywa w WarszaWIe naj iek o e-odz. fI/ao ~Tlec:toręt1L ary stalUłl w pb-ro~ie o'SlkĄr~vc.bJ Szk.oła wj'daje sWlade(,:t~~ " , .. O. 



AZETA. A LOW -or..os POLSr<I' 
Ł6dź 

• ~~ca.oia 1928 1'. 

Nie. widać ' jeszcze poprawy Horoskopy' gospodarcze 
Oznaki stilgnacji.-S~~sunki z Niemcami.-Zagadnienie Nowy Rok zazna~zy SnlAaprraw~k 192d 8 ,-o " wo n deI ania dyskonta do 5.000 

rosyiskie.-Retorm~ .. podatkowa.-Sanaćia życia gospo- ~~~~~c~~n~tec~~;~e:. t~~~~:~e~~~:. ~~ ~~n~:~t~ ~:Zy~dl~~~w:y%a ~~~~ . darczego nI-e . t . nJę~nycb. Ale, co potem'? Wiosna sobem zwalczanie liohwy lokalnei . , rozpocze a ;est równDznaczna z o~ywieniem si~ przez orldziały Banku bedzie ' ula-
Start zatrudnienia w ]lrzemyśle urtdnia . . d 'b . ..'. .... . k - ruchu budowalnego j robót polnyoh twione. Powtbre, istnieje . zamiar 
,. . . wym~~nę. o r, z drugl~~ wa PI~~'l.ęzn~., a~e PO tej "ma sy ZapotrzebowanIe gotówki znowu wykorzy!';tania po raz piprwszy art. 

wWklenmcz}'Im pogorszył Się; sze- ~trony lnarane JnlpOrt do ROSJI malnel staple mkt kredytu otrZY- wzrośnie. Luty uchoązi za nait.ań- 63 statntu, który przewiduje . J'om
reg wIlelkich fabry\k Ipracuje tyill<o jest prawie ściśle ok,reślony i u- mać nie możej normalna sto!P!1 s.zy miesiąo w rOku. Mam na myś- bard weksli. Imp0rt towarów za
a dni 'w tygodntu, -przemysll{)wcy ~oflmowany; jeżeli Niemcom uda- dyskontowa jest Zlflacznie wyższa. 11" że wówcza,s ·pi~n!ądz. je.st lIaj- granioznych polega w znacznej 
ł kupcy :narzekają, że składy są lo się dzięki ' -poparciu -państwa Sanacja naszego życia gos:po- tans~y~. 2:1 . mn~~1 "'Ięc~j. w tym mierze na tern, że zagraniczni eks
przepełnione' że zbyt 'dużo iPl'{)du- zwię'kszyć eksport do Rosji to da,rczego prawie się nie zaczęta. cz~sle . zWlk~ e n.al

d ogodmeJ zaCl ą- porterzy daią naszym importerom ..' . .. . .. ••. . . . ga .wle le rolę zynarodowe po- towar na weksel przeszło trzeeh· 
~uJe Się to~ar6w; ~dbl~r'cy ~oraz JedY'l1le k?sztem z~~JeJszema Się Sfery gospodarcze ,?yły JUZ z~· ~yczk~. J~żeli Europie · uda się w .miesif'czny. · Hank nie może eskon
qę~cleJ me WYWiąZUJą ,$I1ę ze ekSiporbu"mnych krajowo RadykaI- dozwolone z te,go, ze waluta Się w plerwszy~ ' . kv;~rtnle Noweg-o' towa~ we-kśli opiewaiący.ch Da wię
swych zobowiązań; seZion p,rzed- au zmiana mogtaby nastąJpić do- ustabilizowała, i że zarządzenia Roku 1ł.~yskac wJQk~ze )credyty dlu- osi ni~ na trzy mi!lsiące. Ma jed
świąteczny w tym rOiku nie dapi- piero wowczas : gdyby handel za- gospodar·cze ' rządu byty ' bardziej °do()~edrrnlllowe-d ~v NO'WYl~ J.orkli '" nak zamiar weksle t'l'1kie o ile nie . ' . ro ze sprze azy europelsl\lcll obli· op'ewają ;... ?" 
saf, graniczny Rosji znacznie się zwię- planowe, że nie bylo przykrych 17acji na tamteisz\'lu taro'~ pienię' .. l na ... wd' Qce'ćDl!, na .sze c 

N • • kU d jbl" K " ł l t l' d ' . d' k' kk' l't ~ ',1:>;;:- mlPsI~cy om"ar o,,"ą. za pośre~-
.arazIe wm~·s co dO na. IZ- ·. sz~, a·e Od za.ezy ~ ~?z.ro.st.u ll1eS'PadZlan~ Al I S' o ow w p(') I . Y~ ~r~.,,: tym ·'WJ.plld!!U lndas~~\pi p.rze- nic~wem bąflków prywatnych, .a7.eby 

szeJ przyszl{lj,ś'cI są .prze wczesne, ZYCla go$lpO arczego ~OS]1 l SCI- ce ~zą owej. e to są przec;cz . u7.~n1e ellO l wzg ę me taTtIego przeciwdzia lać obecnej. premii .k:rp
a}e ~namiennym już jest sam fakt, sIej. wspó~p.racY' ze światem ka;->i- tylko począt'ki. Najważon-iejsze U.- ple~ą~za... 1 p. dytowei na. korzy~ć im~ortu" Oba 
że sytuacja 'j}Ogorszyłia .się a-pi'ze- talisty,cznym. Narazie stoI temu gadnienie naszej politykJi gosPJ- . • y. naCja "'I . olsce Jest w Pf'W- te zarządzenia ZE' wS7.ech miar po-

, _ '. " MI IOIeI'Z!-I za €zna o j sytuacji mi~- chwały n-odne e ś· 
cie'i oKr.es kon;unktury nie był ani na 'Prze~Zlkodztie walika Angllji z darczej - refoorma ustroju poJat- dzvnarnd'Hvei, zwłaszcza od niE'miec . .' d.... z p wno Clą przyc~y-

b t d ~ . . . b t śl R~ '" . d . kk ' .. I I - . b' . nIą Slą o DOpraWY stosqnk6w Pie-
z y IUJgl, a1Jłl 'l) y . IPomy ny. . 0sJą l [lIeprzeJe nane st<łinowls Q o~ego nawet Się llle zaczę a. a \lei, ~e. przpcie Niemcy. są na· nię~no-kredyto",ych. 
faraon egipski, widział przynaj- tych dwooh czynników. W tych ,przedeż nasz system podat1kowv s~ym, 1H1..J w1ękśzym dostawcą i od· Na ogoł sytuaoia O"ospodarcza 
mlt1iej we śnie siedem ttusty>:h wamnka,ch PolSIka nie może pro- urąga wszelkim zasa1dom ,racjonal- blOroą to;arów. W "olsce zanosi iako taka iest nieziorsz~. Copraw
krów; l11asze "t~uste" k'rowy teź wadzić zbyt aktywnej polityki gli- r1ej skarbowoś,cij ,przeciążenie po- ~\;rsd)O ak~j~y~st~~kU na zWY;k~ d~, na hor}zoncie europejsk~m wisi 
byly dość miwe odżywiane. spodarczej z Rosją. datkowe miast i przemysIu utrll- innyCh l,a[Ji~rów wart~:~f~:ynI~ b~ CJąg1et gro~nta ch~?ra nhadrnlerneg.~ 
O d

· 19?6 k J k 'd~li 'k' d' b 't .. k ó d t . b . , popy u pans wa l Innyc kOrlJOracll. 
ws.zem O maja : .ro"u sy- . a w1: lJ nw. ~zY'nm 1 ze- m~ o' ro , IlUJnuJe . up.c \v, po ~ w ym .. czasie ~dzle więc..ei wol?ej p.ublicznych 7a pieniądzem w for-

tuaqa gospodarcza I fman-sowo wnętrZ'ne, me podlegaJą,ce wyłClcz- nOSI ceny I tamuJe naturaLne got()wkl na te cele, a po \, tore mie ściąO"ania wszelkioh podatk6\\1 i 

znacznie się poilepszyła, 1I11ożna nie naszej mocy utruQniają rozbu- kształtowanie się ogółnego poz,jo- ~:atl'~o, 1~; z~l'ta się termin wy- znllcz~e~l:>o ~adłutani& sią · Tpn 
zanotować cały szereg momentów dowę i odbudowę na·szego iyciamu cen towarowyoh, i mimo f atpori~;lk:\;ed towa Banku Pols- cZy~nIk podbIja stopą p~centow:ą,· 
dodatnich, ale mimo to t. zw. sao. gospodarczego. Pod tym WZlg!ę' wszystko :reforrmy podatkowej kiego przyczyni ~~ do złagodzenia o~nlź~ ~la~e rObotRldcze 1 hamwUJ6 

. d . . t d ., d .. t' . +łk· k·' . d . . b k t" . r zpę yCla gospo arczeg-o. e-
nacJa .goSlpo · arcz.a ~es osc po-o em m~ 'Se,smy WYJąl: leIn, az- Jeszcze mema, a na zwyczaJIlY 1'a u. go ?W~l po Nowym Roku. zwania Parker Gilb,'rta do powścia-
wierzchl{)wna. i \główne truJ..!lOŚCł de pań s WO 1I11usi wakzyć z po- dodatek 10 prQc. jest tyb~o po,gor- ~.bec(JJe dZlę~l zaciągnięci li po~ycz· gliwości w powiększaniu wydatków 
gospodarcze nie zostaty jesz~ze dobnem4 hrud,no·Ś>Ciami. Do tejźe szenieu tego systemu. : , ,} IP~zez panstwo,. p~zycja Bnnku publiczn ych są z pewnością trafne. 
opalnowane naj'Wamiejszy~h za- kate,gorji zjawisk należy zaliczyć Wogóle reforma prawa admini- o.s I~~O Jebst ~IIDleJ~l.a. Ban~ Wszyski!' sp(}łeczeństwa wyjdą dob-, wp.aw zle o eCllle lila może zm- rze na tem ieżeli w sw,· port 
gadnień na.szej ,polityki gospodar- zbyt powo.lny 'PrzypłY'W kapita- stracyjnego, zwtaszcza admfnisira żyć prucE'otu ale ma zamiar na ra (I' n w . 'b d' . k' e t I. yce . . . ó' ... . . ;, .. . ' , - aoso ej ę ą Się lProwa y 1eO"o 
czej nIe zdolano Jeszcze ifOZ\Viq- l w· zagramcroych do PolskI. Zlo- CJI przemysłu 1 hamłlu staje Się co- zle w.l'korzystae dwojako swe zwi~k- zalecniami. ~ 
zać. tego desz,czu wciąż jesZlcze niema, raz bardziej naglącą. Sanacja ży· szone zas ,by działallia. Po pierwsze,. Prof. A. Kl';1Iyżan0wski. 
P,rzyznać trzeba. żente wszyst· ciasnota na rynk'll'pieniężnY111 jest cia gospodarczego prawie że się dyrektorzy oddziałów uzuskują pra 

ko zalezyod naszej woli; przede- wielka, a obniżenie maksymalnej nie rozpoczęła. Dłatego też o!k·re- S b-. . ---0(lI0-- -

wszystkiemdotyczytost?sun.kó,,: ·stopy procent,owej do 12 proce~t sy 'konjunktury są u ~~s.~_ość ra- ta IllzacJa waluty rumuńskiei 
gospodarczy.ch z naszymi naJwaz w stoStmkluW rocznym pozostaje chityczne l krótkie. a ł . -
niejszymi sąsiadami, z Niemcami nla papierze. Po'bieranie wyższych L. ·'~erS. centymy w z oCle = l leI 
f z Rosją. Wojna celna z Niemca procentów Jest karalne, jakO Hch- Jakkolwiek w swoiem przemó- płatniczej w kraju. 
mi dobiega końca, ale n.arazie _m_uam" 2 tZłSW4_ wieniu budżetowe m V. Bratianu 0- Po przeliczeniu na złoto kurs 
jeszcze trwa .. Pozycja g0g,podar- - , świadczył, ze nie może i nie chce lei zagranicą wynosi 3,2"0 ' centy-

K 
okręślić czasu, w którym będzie m.ów, w kraju wartość J'ego wyna. 

cza PoIlSki od czasu rOZ'pOClęCla Ry . p. • e·· przeprowadzona reforma walutowa 2 80 . ne l nl~Zny SI • centymów. I<óźnice te 
wojny· Zlnacznie się ,polepszyła; "I jest ~zeczą ogóll\ie znaną, że rząd znikną po przeprowadzeniu refor· 
stabillz.acjawaluty, rów'nowaga czyni gorąCZiwwe przygotowania ~y walut. Kurs lei ma być stabi-
budżetowa, wzrost maczenia mię- Dolar i akcje ~~~a~c~i:l ]i7:'~~_17i,15 IdO przeprowadzenia ostatecznej hzowany według ralaCJi 3 centymy 
dzynarodowego 'i usprawmeme Kursy walut obcych na WCZo- Wiedeń 126 stabilizacji lei. w złocie za 1 lei. Obecny zapas 

. . ' . , . łd . k'" Wlochy 47,13 Przeprowadzenie studjów nad złota Banku Narodowego nie wy· 
administ,raoc.ji;- poży'Cz.ka amery- ral s·zel gle zle warszaw s lej me tą kwestJ'ą .pole,eono prof. Angeles- t 
k k 

uległy zmianom. Na giełdżie łódz s arczy na pokrycie nowych ban-
ańska i strej (łj'I1Jgiel'~ki - wszy- d d . . .\ Ctł, ktÓf. y meda'W no wYJ' aśnił ko- knotów. Trz·eba będzl'e zacI'ącrnąć 

. kiej okonano w mu wczorajszym Ą~C.JE. ł ~ 
stlklie te czyn.niki" 'p0Iepszyły nasze znacznych tranzakcji. Z walut ob. Bank Dyskontowy 130 t om zamteresowanym swoje po- pożyczkę zagraniczną w wysokości 
<poto'żenie i utat~iają nam zawar- cych dolarami po 8.88,5, funta:ni Bank Polski 155 j glądy na tę sprawę· Wyjaśnienie 55 milionów dolarów. Równocześ-
ci traktatu han..1'!owe ba' . l k'om' . . o 435 f k . fr Bank ZachodnL' 31.25-30.75 jego mnżna uważać za pods.tawę nie ma być wprowadzony nowy _ e ' u' gO na r- angle s h. I P l ran am1 an " przyszłej reformy. Oto jak się ona ł t l d~o dla -nas ikotzysbnyCh ' warun' cuskiemi po 35,11 wreszcie szyliit- Bank Handlowy 123 t' przedstawia według p, Ang'elescu'. ' zb OdY' e2

i• którego wartość wynosić 
.' I ,,"am'l' austr'ac:'l'enu' po 1 2:; . Bank Przem. Lwón, lA7 ę Zle 5 stary~h papierowych lei. 

kach. Dość . dtu:ga wOJ'na celma ł <;> • _ J. n. • • ' v. . " u P ci tk" l Z . ...: Z paplerow wartosclowych przęd Bank Zarobkowy 90 rze · ewszys lem na eży skon- azn.aczyć należy, że plan stab~li~ 
przekonala N I'emcy , ze me Jest i miotem tranzakc]'i były " obligacje Brown Bovary ' 142 solid0wać wewnętrzne i zagraniu- ~a~YFly, a zwłaszcza podwójnie 

dl k 
~ ! ne dłu2i rumuńskie. l b k t· d Qn~ . . ·a ~a:s · t~1 as~.raszna, że mO-" 5-procentowęj po~yczki, konwersyj- Częst~cice 70 lOSCI. an no ow znaj ujących się 

że.rny się óostoso'wać do zrpien- nej notowane po złotych 66;25, Wysoka 140 \ Ilość bąnknJtów Banku Naro- w ?b.le.gu, wywołuje wiele wątpli-
nych warunJk6rW. W skutkach swo dolarówki p'o -64 i akcje Elektra· Czersk -: 1 I dowe~o musi ,być z~jększona, po- WOS.~I 1 podrywa zaufanie do tej 
ich nde 'mniej1bolesna jest ona i d~a woi w Dąbrowie notowano po firley 53-5~ mewaz .VI' poro~n~mu ze. stane!" akCJI. Dlatego można się spodzie-

. zł 76 Wę<>'iel 109,51'.1-110.50-110 przewoJe~nym I .lIczbą . mleszkan- wać., że p.lan ten odpowiadaj'ący 
~fetn!~.c. Z t~o p~.nktu .widzenia . ' N~ prywatny11.1 rynku waluto- POl;ka Nafta 16 c~w ~~w1nn.o b.>:c w obiegu ~4oolpro]ek!OWI r~formy, ulegnie jesz-
'pr.zyznać trzeba, ze woma celna wym uja~niała się słabsza tenden- Cegielski 49 ~Iljonow l.e!, a.Jest,PO przehcze· cze WIelu znuanom zanim zoztanie 
VJ'~OCIt1ila nasie , stanowisko. cja dla akcji spowodowana nad- Moduejów 9.15-9.20-9.16 n~u 630 ryuIJ,onow lei. Kurs ·zagra-, przeprowadZOny. 
Nawiązanie IllOTmalnych stosUll1- mierną podażą ~aterjału dolaro~e Gródek 13.50 ' mczny lei nIe odpowiada jego sile .::- ,·,·c·C" · ':' 

kówOiospodarczvch z lt1aszYm s~- go. Kurs wynQsą 8,87 w płacemu Pócisk 2,7S 
~' J. '\ 888 w oddawaniU StąTachowice 66-66.50-66.25 

Sliaden: . 'za~hbdnim . bez\vątpien'ia '. Bank Polski ofiaruję nadal" za Ursus 11.75 
P?le'pszy, naszą -sytuację g05'pO- dolaJa z~. 8.85 i 8.84 (za bimkno- Zawiercie 33 
dar.czą. Wprawdzie niektóre ga- ty jedno i dwudolarowe). Borkowski 20.50 
lęzie . ~asz·ej pr.pduk'cJi zySlkalyna ~a gieł?zie a~cyjnet . W War~ Stąporków 20 
b'raku 'konkurencji niemieckieJ' ale .sza wie uWldac~mała SIę .. wczor~i Nobel 14-50 

. . . . ,. '. . . 'm9cna ten~enc]a qlą. akCJI. AkCje LUpop 40.75 
,p~o~6l wOJDa ~ebna . wywarta i Starachowic zwyżkowały z 63,75 Norblin ZOO 
musIala , wywrz.eć mekorzystny na 66,25 "W ęgiel" z 108,75 na Os!rowieękie 87 
wpływ na 'życie gospodarcze, 110, "Modrzejów" z 9,05 na 9,15, Rudzki 54-53 
ut.rudniając, a poniekąd i ooiemo· d,,~orkowl~lk5i" z 2

1
°8 na 20,5, "Zyrar ~~;:~~~:Sk;7.;~_18 

żliwiają,c obrót z iI1ajbardz,iej od- . tJwNz '. nłda. . k s k .. .. . a pogle Zle ur y a C]l w 
powledmm odlblę.rcą naszy·ch pro' dalszym ciągu kształtowały się 
duktów. Do,tyczy to przedewszy- zwyżkowo. 

stkiem ekŚIPor.tu \ węgla gćmo§lą
skiego. Unormowanie stosunków Ceduła giełdy pi~nięinej 
gdsipOdarczych z Niemcami wzmo- ' warszawskiej 
'Cni tętno życia _gospodarczego i . oorOWKA: 
wywrze dodatni wpływ na ksztal Dola,,'y 8,88 

towanie się cen w Polsce. 
CIEKI. 

PASYWNY BILANS HAN
DLOWY. 

Bilans handlowy. Niemiec uległ 
w miesią.cu listopadzie dalszemu 
pogorszeniu. Ja:k bowiem wynika 
z oficjamych sj)fawozdań rządo-
wych wartość importowanych 

l 
ąo Niemiec w m. ~istopadzie t0-
warów wyrązila się cyfrą 1231 
miljonów marek. ek!sport zaś wy 
no~il 914 miljo.nów. Satąo pa$y
,wnę w wysokOŚCi 377 miljonów 

Nawiązanie norma'mych stosun· 
tó",' gOSlpóda'rcZYOCh z ROSją na
'Mtvka na nie,prz:ezwY'Cięione tru-/ 
dno.ś~i. O~rebnQ.Ść ustroju goSpo,,' 

-Belgja. 124.75 
l1ó1a l'l~ia" 36,50 
Landy\} ' 43,5ś 
Nowy' Jork 8,90 
Paryż 35.10 ipót 

, ~ }:(. M.jj;st naIwi·ę~szem uie1ll.n'em I sal~e111 mie~ięci1)ęllt . od '~:ż:.asow. 
inflaCji. ·t'z) . . 

- darlQZegl() l ~ec1Jne.go Rosji u" . . 

.-

ODEON. 

• 
1 

Wkrótce 

Pat 
Patachon 
Wieloryb 

najnowsza produkcja 1928 r. 

Pomo~ rZ'ldu japońskiegol 
().Ia przemysłu i handlu 

Rząd j~poń$ki postano\vil w myslo\VYJn i handlowym d1ugo
~wiąz,ku .~ . kryzys.e·;J.l. który prze- tCTmino\vy·.,;b krcdviów. Dotyc!1-
ohodzUv; baG1iki. japon~kie, udz.ielić czas wya5yglHJWłnO, na ten cel 
~~~bi~~st~.9I:Il prze 46 .miljonów vonów, 



N .. r 

Dr nted. 

Stupel 
SzKolna 12 

Chorobv skórne, 
włos6w,wenerycz-
!te i moczopłciowe 

leczenie 'światłem 
( Roent~en. lampa 

kwarcowa), 
Elektroterapia. 

Przyjmnje od 12-5 
;>0 pol. i od 6-9 

wieczór. 
Ce~v lecznic 

Dr. 

W. BALleK! 
choroby skórne 
i Weneryczne 

Piotrkowska 109 
tylko kobIet 

i dzieci 
Przyjmuje od 12.2 
i od 5-4 po pol. 

DR. MED. 

RAPEPORT 
Pr. Narutowicza 25 

Dzielna 
telefon 44-10. 
Choroby nerek,pę-
~herza I dróg mo-

czowych. 
Przyjmuje 

od 12-8 W. 

Dr. 

H. Szumacher 
roby skórne 
reneryczne. 
jmuje codzien-
od godz. 6-8 
ol., W njedzle· 
więta od 11-1 

Sierpnia 1. 
edykta). Tel 

67-2 

r. sned. 

rgmunt 

ltyner 
Jrolog. 
,by nerek, pę-
l ł dróg mo· 
zowych. 
nuje od 1-2 
d 5-8 w 

10wlell 11 
. Ols!ińska). ~ 1. 48-9's' 

u. - Gł.O~ POLST<1 - 19~. _... ,.«; 

• 

, 

CHRYI ER-JAM CH' RIÓRYIł\ 
" MÓWI ALY JWIAT! 

Ch~y.l.r ,,80". Najwspanłalszy ze wszystkich Chryslerówl Sze~cio· 
cylindrowy motor. Szybkość 130 klm. na godzin~. 

Chrysler .,72". Jeszcze szybszy, dłutszy i silniejszy. ntt sławny 
model ,,70"1 Motor sześcio-cy1indrowy. Szybkość 120 klm. 
na godzin~. 

Chrysler n62u. Najtańszy z sześcio·cylindrowych modeli Chry. 
slera. Szybkość 100 klm. na godzinę. Sześć pit;knych typów 
karoserji. 

ChrJsler ,,52'1. Wspaniały i duty model za cenę przystc:pną dla 
tysięcy automobilistów. Szybkoś~ 90 klm. na godzinc:. 

• 
ZĄDAJCIE ZADEMONSTROWANIA I 

Bez zobowillzaaial Tel. 23-20. Bez koszt6w! 

Wf ~ lAlE Ił. ELE 
N4 BOK 1128! 

Jeneralna ReprezentacJa na WoJew6dztwo Ł6d'!:kie 

Biuro Techn.-Handl. inź. M. i J. POINAQSCY. łódźt PiO~a;:.0~~~ 90, 

, 

• 
18 

Dr. Heller 
Choroby skórni 
I WEnerYCZne 

przeprowadził ail 

na nI. nawrot 2 
do 10 r. 1-2 i 

4-8 
Dla pań spec. od 
~odz. 4-5 po poł. 

dla nlezamoyoh 

Ceny lenoiL 
Dent. 

8. Abuwa' 
Przyjmuje od 12-5 
i od 8-9 wiec%. 

Piotrkowska 85. 
m. 5. front. 

Dr. med. 

Pikielny 
Choroby nerek 
pęcherza i dróg 

moczowych. 
Przyjmuje od 4-7 
tlawrot 8 
Telefon 19·90. 

Dr. med. 

Różaner 
Dzielna 9 
Tel . .hl 28·9S. 

Choroby sk~rne. 
weneryczne I m~ 

c2oplclOwe. 
Przyjmuje 

od 8-10 i od 5-8 
Leozenie lampą 

kwarcową 
Oddzielna pocze-

kalnia dla Pań! 

Wytwórnia 
Piacy i Kuchen 

Przenośn:ych: 
nagrodzona na wy
stawie Oospod.Hy. 
glenicznej w Łodz.. 
dużym srebrnym 

medalem. 
.,Koisninek·· 
Gł6wna5L 

ZAKŁAD R.ADJO-ELEKTROTECHNICZNY 
__ e GOTL . O SKI, Lódź, Zgierska 30 a, Tel. 63-71-

pOLECA, 

ZyrandoBe, 
Zerówki, 
Liczniki, 

• Odbiorniki, Swieże balerje anodowe, 
Przewodniki, : Głośniki, Instalacje anten, 
Baterje, oraz wszelkie inne artykuły. * Lampy, KadotowB, IIPhilips i Telufunkan" oraz wszelklB części składowa do budowy odbiorników 

Dla więKszych OdbiorcóW specjalny rabat. 

TAK, JAK CHLE.sB Cecylj;R'F;k;'zańska A. Mm:~url 
woda ~oło.ul..a jat aie sbytltiem. gimnastyka lecznicza, oddechowa Spe<;iallsta. chorób uszu, .nosa, gfl r ala l 

i masat. I krtani, wady glosu I wymowy I 
b przedmiotem ccxbiennq potra- Lampa kwarcowa, Solux, Kąpiele przeprowadził się 

świetlne i t. p. na ul .. Wschodnią Ni 65 
I,y i oie:będnym czynnilUem higieny Piotrkowska 101, tel. 30-16. (Wei śc.:ie też przez ul. Piotrkowsku 46.) 

Godz. przyjęć od 11-1 'Q pp. Tel. 66-01. 
ciała. S~d ~onie"nośc używam. 

t tyJloprocłulr.tu podb.żdym wzglę
dem pierw .. orzędncgo. j.kim jest 

'WoJa kolońska 
poczwórna 

Ordynuje od 11 I pól do 111 I pól i 5-5 

Dr. med. 
MarKOwicz Dr. med. I. BElIE P. 

PrzYJmuje 
.P1.o'trk.o"OVsk.a 124 Choroby wewnf2trzne i dzieci 
ud 5 - 7; w nie dz. l gWięta od 11 - 1 P ... . h" 6 l 44 95 
Choroby skOry i włosów. Leczenie de. iotr.BOW8.B1l • te. - . 
fektów cery, masaże. elektroterapja Przyjmuje od ~-11 I od 4-6 po pol. 

Gabinet ko.sneł:YczlU'. - --------

__ Tel. tit>-05. \:I~OO-4 ·N i e b y w ał a o k a z J. a 
Dr. med. 

H. GUTSTftDT 
AKUSZER-GINEKOLOG 

Zachodnia 62 (Cegielniana 23) 

OrY$l inalny pIlder francuski. 
Duże pudelka po zł. UiO 

poleca 

Per1:Un::1 erj a. 

Zbrudzone buciki w mig się oczyszczą 

I przez dzień cały prześlicz'lie się błyszczą 

Do szkoły my się nigdy nie spóinimy 
Bo nasze buciki 

Grbin'em czy§cimy. ze złotą 

etykietą 
Telefon Z9-52 

przyjmuje od 12-2 po poł. i od 
! 4· ej do 7 -ei wieczorem. 
\,~ --.. .... _.-.:fI~ 

. lk .. fi k ' "l l i Ważne dla wszystkich! 

"VIOLET" ~49-4 WIELKI WYDOK 

LAMP ELEKTRYCZNYCH ,wie oso a onow. t gatunek - na} ep5zy Z Na raty. 
.. Ubiory damskie i męskie tylko 

E R F U M E R J II. J. D R U K B R B na obstalunek. Własna nowo-l'. n n czesna pracownia - Obsługa 
solidna. - Wykonanie punktu
alne. - Ceny umiarkowane. ZAWADZKA 11 

poleca na nadchodząoe święta bogat~ wy. 
bór. perfum i kosmetyki krajowej i zagraniczne, 

po cenach konkurencyjnych. 580-0 
A. Berger. r ołudnlowa 6. 

PiotrKoW8ha 83. 

• 
FUTRA wszelkiego. rodzaju w 

surowym 1 gotowym 
!'tanl e. 6410-1 

I. OpatowdH, Nowomiejska 5 
(sklep fro ntowy) 

Tel. 46 Ob. Ż dnei filjl nie posiadam 

po cenach nl.kioh polec3 
fabryka lamp i wyrobów z bronzu 

H. Burakowski 
Pio1 rkowska S7. - Teleicn 2!-25 
Konsumentom Elektrowni na spłatę 

.'Itami miesięcznemi 



• 
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GAZYN JAROS 
Ceny niskie Y -

PIOTRKOW"SKA 19. TELEFON 29-61 
poleca na SEZON KARNAWAI:.OWY 

Bieliznę: ntęską, dam.ską t stołourą. 

WSKI 
- Ceny niskie Y 

Dla Pań Na Karnawał poleca. "POLANIN" (W~·5~·~t.~~s~!0;;Ski) Dla Panów 
ar~b .. ne, złote, lakierki, 

jasne, cieliste i t. p. 
lakierki zwykłe 
oraz BALOWE, 

pO cenach najniższychI OBUWIE d1a wszystkich sfer: gemzy, bOkSY, lakiery. pO cenach naj niższych! 
Ell . !ł 

Sypialnie 
Jadalnie 
Gabinety 

Panieńskie 
Kuchenne 
Komplety i pojed. 

Gustowne 
i soli dne 
wykonanie 

NA SPłATĘ ~ 
u 
CI) -o 
o. 

-i-
Za gotówKę 

w. TYRHELTAUB 
5 ZA~~R~~A 5 

Magazyn Pantoł1i J. T9A.~~lV-[A~IS, 7 Piotrkowska 7 
p o L E C A : ============ 

Śniegowce td~~e~\~ne Kalosze zagraniczne , 
. i krajowe I Gąbki' grecko-

atner)"R . 

Tretorn szwedzkie 
Kwadrat r)"skle 
Continents r)"skie 
Pepege 

dp8amnSktioef' Imeęs:.~::. :o~::::ene. \ 
i aportowe . 

dla fabr7'k, l'ttogt"afji 
i powozów 

oraz skórki zamszowe. 
• ..... . _ .... ' ::_;: •. ,"'>t.~.""' ... q '''' , - ~J','.' '" ..... .; . -'I' ..... ~u._. " •. J.' • 'lI' . ' "" •• ' " : ( , ..... ~ .', ,'ol,' ,:", "0' .., t , ' ~I : . . ... L' ,.1\. ~" 

nA KI\ RWAli NADESZLY 

N"aioo'VVsze x:n.a"terj a.,J:y l: 
JEDWABIE, VELOUR FACONNE, TAFTY, CREPE SATIN, 
GEORGETTE i INNE poleca w wielkim wyborze 8 

s. Ciesielski 
PIOTRKOWSKA 109, front, I 

PoszukujP 
• 

Buchaltera 
, 

sprzedawcę 

__ ----,----.s.~~--_.------------------------------
Celem tego ogłoszenia jest zwrócić 
uwagę na jedyne w naszem mieście 
źródło mebli. 

l
i D Wyłworne I 

. Trwałe! 
1 MEBLE Ol Dogodne 'warunki I 

Markowicz i Nasielski 
Piotrkowska 6. 

ZLI " Kilińskiego 71 
" TE.L. 58-3T. 
poleca w wielkim wyborze trema, toalety, lustra 
ścienne stołowe w nildowych i drewnianych opra· 

~ach. Szyby do samochodów i dorożek. 
'rzyjmole się do grawirowania wszelkie krysz

tały stoł4we i gzkiełlla dla zegarmistrzów. 
CENY KONKURENCYJNE. Wykonanie pierwszorzędne. 

FUTRA FUTRA 

do firmy chemicznej, który ewen
tualnie przy wniesieniu małego 
kapitału (do t tys. dol) pracować 
może jako współudziałowiec z za
pewnieniem stałej miesięcznej 
gaży. Oferty do adm. kOłosu Celem udostępnienia Szan. Kliientel.i 

- " nabvcia wyrobów tutrlanych na na)-
:l,.... (I IUI II IUI E P' 

Institut de Beaute Polskiego· pod .M. Z.500· 32-1 bardziej dOQodnych gotowe fulra 
lU warunkach sprzedaję 

.1I1I1I~.fI •• llllllim · I"'"':,:,:,,:,::-::==:::I.-=--~ _____ I męskIe i damskie, W różnych gatun-
Pi d • '~' I L k d l w l -----I kach \lO wpłaceniu zl 100.-

K
erwOszorL%ę nDa pr

E
acow

R
nla e". ~~'o~:~eoc:y~: 5.30-7.30 zębów 

1 ____ 1_10_-_1 ____ I~y ustne i na spłatę B-mio miesięczną 
Dyżur nocny. Wizy!y na mlegcie. ł<entgen. Lampa 

h h - . I kwarcoWa. Elektryzacja. Masat leczn czy Operacje Skład Futer J S 
puc OWYCo l n

T 
a wacIe i opatrunki Poradnia dla matek. Szczepien a ochron- I Zakład ({u:lnlersl<! • lWarCman 

M. Zr., CIS Y ne. Mostki, korony zlote i zęby f:ztuczne 
Łódź, r.·$io Sierpnia M 54. Szczepienia ochronne przeciw sz1S.arla - Narutowicza 42, (Sklep frontowy) 

Pp. Wojskowym i Urzędnikom 1Iflzie- b'nie. Lecznica cz)"nna od 9-8 wiecz· Telef. 66-31. 10520-2 
lamy ~Iugotermjnuwych kndy ó v Gabinet kosmetyczny pod kler. p. Ma rji Neuteldowei· 

0000000000000000000 

Anna Rydel 
(Dl plomee de l'Unlversite de Beaute 

"Cedlb" Paris) 
Cegielniana 19, m. 8. 

Choroby skóry i włosów. Usuwanie 
zmarszczek, broaa wek, piegów, wą
<;1r6w I wszelkich defektów cery. Spe 
cjalne masate twarzy i ciała, Masaże 

odtłuszczające. lJsuwanle włosów 
elektrollzą - Elektroterapia Solux 
Prz)"jtn. od lO-ej do S.ej wiecz. 

Ulgi dla pracui'łcych OOU~ 

(qiJ~aZYn ••••••••• ~.~.~ 

na wszelkie wielkości 
- napięcia, obroty-

nAJTAfi~n Ź ·óDtO. Tel. 3D-DO 
Inż' J. Reiel er r S-ka, Południowa 28 

FiLEIY -HAFTY 
Najlepsze źródło zakupu 
fiJetowych stor, kap, obrusów, jak
również haftowanych chustek i bie 
lizny wykwintnej. Cekinawanie II 
"ural: kow, nie wIEczorowych to ale 

Atelier Przemysłu Artystycznego 
Piotrkowska 79, I pIętro, front. 

lO 

lVSZELKI8ÓL6ŁOWY 
UI'UW 

ObOK parku Staszyca od zaraz do wynajęcia. 

Wiadomoś~ na miejscu lub Nr. tel. 62·09. 

Zarząd Klubu Zrzeszenia Kobiet 
~ydowskich (W ... . z. O.) 

Aleje K05Ch,,;z1fi 21 
W poniedziałek 0" :1 2 ~ .' l ogoj' . '\ .. ;0 wiecz 

u nt (d l .: :-. f' 

Odczyt 
WŁO DZIMIERZA 

ŻABOTYNSHIEGO 
n'l tem,,! 

"Kobieta i jei udział \Al życiu 
pa ńsłwowe m" 

Ze wzp;Jędu na małą llość miejsc bilety 
są do nabycia u członkiń Zarządu: p. Outer
manowej. Cegielniana 15, p. dr. Wolfsonowej, 
Wschodnia 17, p. Ru. inowej, Piotrkowska 200, 
p. lek.-denl. Reznikowa, Narutowicza 2, 
p. dr. Speldorowej, Piotrkowska 107. 

III!I"'~ 

Gorsetów 
,,ErneSIJna" 
lIawr et l-a. 

poleca: 
Paski z trancu
sklej gumy, Pas· 

ki biodrowe 
paski przed i 

popoI 'gowe 
BiustonoSze n~1 
nowszych taso
nÓW, WSZYstko 
W wykwlDtnem 
wykonamu i z 

~ najlepszych ma. 
teri a/óW zagra
nicznych i kra· 

jOW}-chl 
CenY inlżóne. 

Dr. med. 

s. MAtOWJST 
Spec. chor. uszu, nosa i 

gardła i kr,tani ~ 

Pour:róeił. ! 
Gdańska 37 1\ 

Telefon 15-95 przyjAlllje od 2-4. 
I 

Zakończenie 
likwidacji 

Tylko' krótki 
czas! · 

Aby zupelnie wyprzedać 
pozostalą kon fekcję, 
b i e /I z n ę I t. p., ceny 
zniżone powtórnie. 

Spieszcie sIę! 

Juljusz Rozner 
L6di. ul. Piotrkowska 100. 
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p O L E CA Z N.~ N E O D W I E LU L 1.\ T: W O D KI· LI K I ERY • W I NI.\ O W O C O W E i M I O D 
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w wielkim wyborze, równi ·eż samocbody, rowe
ry, drezyny, mebelki dziecinne, wózki d_a lalek, 

mnóstwo gier łowarz,yskich " 
oraz ozdoby ohoi.n.k.o"Q'O"e po~eoa 

pO cenach najnizszych. -----.... --------
UWAGA. Klinika lalek na miejscu. 34 ul. NARUTOWICZA 34 

wece JlCGS 

LECZNICA 
LEKARZY SPECJALISTOW 
I GABINET DENTYSTYCZNY 
ł.6dź, PiotrkowsKa Nr. 62. - Telefon 31-53 . 

Choroby we· l Dr. B. Robinson I Od 10-11 i od 7-8 
wnętrz:ne .. M. W olbon I " 12-2 

.. A. Tenenbaum " 
4-6 

Choroby chi- Dr. l. Szreiber Od 2.50-4 i 7-8 
rurgiczne Dr. Pokszański od 12-1 i 5-6 

Dr. D. Alterman Od 11-1 

Choroby kC)- .. M. Feldmap " 5.00-7.50 

biece i aku- .. Ch. Zeldowlcz " 3-5 
szerja -Klaczkowa 

.. 5-5 nIedziela .. Gustawa Zand· 
Tenenbl'lumowa pon., środa. piąt ek 

Churoby dzieci Dr. St. Gutentag Od 1O-1l1od6-7 
.. L. Famłller • 12-1 " 4-5 

loroby ner- Dr. lvl. Maślanka 
Od 6-7; 

\\'Owe NiedZiela 1-2.30. - "V<iT:.t-l I 4-5 Dr. l. Stupay 
oroby oczu .. S. Holenderska " 11-12 i 6-8 

- , 
Dr. med. 

M. GlAlER 
ul. ZIBlona 6. 
Telefon 45-49. 

Chor •• k6roe 
iwener:."c~e 

Przy m. od 8-9.30 
12-2 i od 7-8 w. 

Or. med. 

lAJCHTER 
STOMATOLOG 
KonstantylOwlka 9. 

Tel, 49·66. 

Chor. szczęk, dzią 
sel, pOdniebienia 
zębodolów I t. p. 
Od I I pół do 5. 
W niedzielę i IIwię-

ta 10-12. 

es ·Bi 

SKŁADY ELEKROTECHNICZN-E 

t·ELEKTROPOL" 
A, SZCZEKACZ. ZawadzKa 16-

POLEC;", 

Materjały 
Instalacyjne 

'_ .. Jun _ ss._ss 

SĄMOCHODY 
osobowe; otwarte, Karetki, landoletIU 

4 cy1. wentylowe 5 C H, 9 C H 11 CH: 
6 cyl. wentylowe 12 C H 
4 cy1. bezwentylowe 14 C H, 18 C H 
6 cy1. bezwenłylowe 22 C H 

podwozia osobowe, podwozia ci~żarowe od 25) kg. do 4000 kg. Siły nośnej 
CENY ŚCiŚLE FABRYCZf4E. 

Wyłączna Sprzedał na WOjewó"ztwo Lódzlc.le 

"AUTO-DOM-MOBILE" 
Spólka z ograniczoną odpoWled<:falnollclą 

1.6dź. Piotrkowska 175. Tel. 25-08. 

lroby uszu, Dr. M. Klaczko 
rlila i nosa .. BoI. Kon 
lroby skór· Dr. P Braun 
weneryczne " l. Sotowlelczy~ 

Lek. dunt. S. Szewes 

Niedziela od 12-2 

I Od U-l I od 7-b 
I' 3.5U--5.00 

Ud 1l.W-2.00 . 6-8 

Od 8.45-IO.-łó j 8-9 

§lt2l~ ' UWAGA: Podwozia osobowe, cięiarowe l i pól ton. i czterodrz~io~e karetki I \ .. ~.~ M "III AGA Z;. NlEB~" jut '8'",ly. DO 

A • 

:! Zjednoczonych Stolarzy i Tapicerów 

" Zakład lecznicz7 , 
(metody fizykalne) 

D!:! A. Sztainberga 

," 

)roby zębówl " 
Mo Rlezn n' nwa " 

11-1.45 
amy ustnej .. B. Czud OWS ' n 

" 
2.15--5 .. N. ł{scel l ogen .. 5.15-8 

'oratorjum analityczno - ba lu erJol 011;. - Dr. Lerner 
-

LeCZnica czynna od 9 r. do i ~ ~tH~-6 

kon}wa się operacje. elektryzacje i analizy, 
,p~ kwarcowe - grupowe na •• ietl.nio, 
'Y sz;tuczne, korony, mostki złote, platynowe i t. P 
:yty W mieści.a. Dyżury nocne. Pomoc akuszeryjna 

lzspilnil ochronni prZBchu szkarlafynlB 

Zdrowie 
naszych dZieci 

p~" ,fl~lqJ~;,/IwmM/.,c4lł/Ntbt 
ny. K"jo'. tlrierh POWlim~ pl"rVIMPl1If/' 
w t'/4JU kilItv tv;~o'ni w!"oku Uiyw6C 

tr"n ry61,lrtd",jtu irio'lem wit4m,n, N4j'/'IJSrv w .rm"J-v JN! 
IN/1 poo' Po.rł4~;4 WVpfł(/6Q"''''',ifmuISji"JcoU4 . 
14o'tI'/ci, w tlpt;/t"dJ 1'.s.łltltl4d14P!et'rnvrh .wiło ~I"V6in4lnl!j 

Poszukiwane ładne słoneczne 

4--5 pokOjowe mieszkanie 
z wszelkiemi w~godami ewentualnie z ogrodem, 
w lepszym spokOjnym domu, od zaraz, albo najrych
lej bezpośr.e~nio o.d gospodarza. Oferty pod .A. H. 
R" do admInIstraCj1 "Głosu". 10b51-2 

Zakład Grawersł{i 

. P. H. Sztyft 
lIódź, Pioh'lu:ml:~ka 66 

telało I! 14-63 
Poleca ---

STEMPLE lHluczu:<o we pneumatyczne. SZYLIJY emali o 
wane. Numeratory. Datowniki. ~ZABLO;\jY UJ s' ~.lO 
"ania bel, skrzyń i t. p. 

I _ Sp6łdz. z ogr. odp. w 1.0 BZI, Narutowicza 45 -a; Posiada na składzie kompletne urządzenia mieszkań od 
j !: naj skromniejszych do luksusowych jako to: urządzenia pokoi 

e sypialnych, stołowych, gabinetów, salonów, kuchni, meble 
~ klubowe, biurowe, tyrandole, ample, obrazy i l p. - jak 
~ równiet przyjmuje wszelkie zamówienia w zakresie wewnętrznej 
~O architektury. 
), YJn 
• . &0( :I 

Zarząd • 

11 SNUC'E i KLEJENiE OSNÓW 

I (SCHLICHTOW ANIE) 
I przyjmuje 

Cen7 niskie! 
Teofil GRYGLEWICZ 
Gdai\saa 80. .. Telefon 41-54. 

głoszen-e 
Dyrek.cja Państwowego 
Monopolu Spirytusowego 

podaje do ogólnej wiadomOŚCI, że na zasadzie Rozporządzenia Mini· 
stra Skarbu z dnia 28 Października 1927 roku w sprawie przyjmowa
nia zwrotnych naczyń po wyrobach monopolu spirytusowego (l). U. 
P. Nr. 101 poz. 889): 

1) od dnia 1 stycznia 1928 roku tak państwowe, jak również 
prywatne sklepy dełaltczne nie mają obowiązku przyjmowania od 
konsumentów zwrotnych butelek po wyrobach monopolowych: 

fi. 
I 

N 
O 

domowe, 
na pr"lcl 

ele1ltr;yc:c.a:p 

J. Moraeostern 
Piotrkowską 47 

tel. 20·63. 

Film 
niepalny! 

KUPIĘ 

uJ. 6-go Sierpnia 3. tel. 4-9L 
llodz~Dy pn,yjęc 10-:-1 I 4-:7 •. 

Leczenie I rozpoz:naw.IInre promIeniami 
Roentgena, leczenie diatennią. lampę 
kwarcowIj, aoluxem, gimnastyk, orto
pedyclną, masażem, elektryczn04clą, 
sKrz.ywlenia kręgoslupa. choroby ner
kowe, serca, mięśni stawów, Wlosów et.c.. 

•••••••••• !! •• 

Inslitut de Belule 
de M-me Marie Neułeld diploGl. 
de l'Ecole Fran9ai.e d'Ortho. 
podie ot Ma •• age a l'Acade. 

Dli. d. Pari .. 
Specjalne hyglemczno-estetyczne ,ma
.aże twarzy. Odmładzanie cery. Wzma. 
cnianle porostu włosów. Radykalne ie 
czenie: zmarszczek, wągrów, piegów, 
brodawek i krostowatej cery według me 
tody proł. Jacquet Usuwanie Włosów 7 

twarzy elektrolizą. 
GodzlOy przyjęć od 3 - 7. 

Wschodnia 67, tront. II piętru. 
W Lecznicy na W ó!ce. PiotrkowsKa lLH 

Tel. 49·00. od godz. 11-1 pp . 

.............. 11 

Dr. St. Bibergal 
Moniuszki 11 tel. 63-22 
chorob)' .Jlórne i weneryczne 
przYjmuje od 8-10 rano ~ 5-8 Wiecz. 

••••••••••••• 
INSTYTUT 

l~z7rl.ów Qowoz7tn'Tch 
i łacin'T 

I n. KretschmuowcJ. lt LIBbichdwn, 
w ó!czań8Jta 1~3 , 

Otwarcie nOMch grup W językach: 
polskim i a O$! ielsktm. trancusklm, nie-
mieckim. (kur$ maturalay języka pols· 
kiego). 10681-2 

IB. HaberlBld I 2) Pat'lstw0we wytwórnie Wódek, Komisowe Rozlewnie oraz 
Pa11s1wowe i Komisowe Hurtownie Wódek, przyjmować będą od 
miejsc detalIcznej sprzedaży butelki zwrotne tylko do dnia 15 stycz
nia 1928 roku włącznie, po tym terminie żadnych butelek zwrotnych 
przyjmować nie bę (ją. 

DOMEK I 
Andrzeja 2 teł. 35·43 

. Gabinet czynny 10-1 i 3-7. 
z ogród- -

3) Państwowe Wytwórnie Wódek oraz Komisowe Rozlewnie 
przyjmować będą od Państwowych i Komisowych Hurtowni Wódek 
butelki zwrotne po wyrobach monopolowych tylko do 31 stycznIa 
1928 roku włącznie, po tym terminie żadnych butelek zwrotnych 
przyjmować nie będą. 10755-1 

lUem za go· 
tóWkę 

Podać rozmiar, 
c enę i adres pod 
. I" rzv tramwa 
lU ' do "Glosu". 

I KLINIKA 
I Poł'ożBiczo ~ Ginekologjczn8 • 

:. D.~~.~~.~;.~: I~~.~~ą!.~"," I 
I i II klasa. 57-4 

• 



~le~ __________________________________ ~I~.'~. __ os~~1§~~!_-_t~9~~~. ____________________________________ , ____ N~~~· , 

Skład Blachy Miedzianej i Różnych Metali 
Władysław RAlNER 

ŁÓDŹ, ulica Sienkiewicza Nr. 29, telefon 64-54 i 5-66 
poleca W. P. P. ze swego składu. 

Blachy miedziane, mosiężne i ołowiane normalnych wymiarów wszelkiej gru
bości. 

Blachy miedziane specjalnych wymiarów na piece kąpielowe, na dachów-
ki i na balony do wód gazowych. 

Pręty miedziane i mosiężne wszelkich grubości oraz kolby miedziane. 
Rur, mosiężne wszelkich wymiarów. 
Cynę angielską "Banka" w blokach i prążkach, cynę do lutolI\: ania, białe 

metale, łożyskowe i specjalne do samochodów. marki "Specjal" alumi
nium, płyty cynkowe, ołów oraz inne metale. 

Blachy miedziane wymiarowe - fasonowe jak równiei szyny m ie
dziane podług zamówienia dostarcza wprost z walcowni w przeciągu kilku dni. 
Uwaga! Kupuję za gotówkę każdą ilość szmelcu miedzianego, rołgu

sowego, mosiężnego jak również starą blachę cynkową, ołów 
oraz popioły metalowe. 

': ,';' .~ \ " I'! _ . '.' ' .... f' ;' , ... vJ.' " , • ~ 

KLINIKA 
położniczo-chirurgiczna 

D-rów med. Szarloty Eigerowej, Reitler
Kurjańskiej, Michała Kantora i J. Bauma 
Łódź, Ogrodcwa Nr. 10. Tel. Nr. 13-57. 

I i II klasa. 

Alnbulatorj Uln. 788-2 

/ 

UWAGA! UWAGA' 

Wielki wybór 

i Si WP"" MJR. -

AK-JEST 
a nie inaczej 

jeżali chcesz 

E L 
trwałe wytworne i tanio 
zwróć się do znanej solidnej tIrmy 

J~ NASlELSKI 
TYLKO PIOTRKOWSKA 9 
Front, I sze piętro. TELEFON 47-09. 

CENY MAJTAŃ'SZE! 
WARUNKI MAJDOGODNIEJSZEI 

Wielki wybór lóżek metalowych! 

Nowoczesnych tańców 
udziela dyp!. nauczyciel 

HENRYK HE~RYt{OWSK" 

Dyrekcje pimnaziów I Towamstwa ŹrdOWSKich Sz~ół Srednich 
w Lodzi 

zawiadamiają, że wpisy uczniów 
kance!arj e: 

uczenie przyjmują 

I GimnazJum Męsk.iBgn, przy ul. Magisłracki8j 21 
II Gimnazjum MęskiBglJ, przy ul. Magistrackiej 22 
Gimnazjum ZeóskiBgo, przy ulicy Piramowicza 1 

w godzinach biurowych. 
• 

.......... I_.~I ........ ! ..... 

Kino -Teatr 

NI ZI\ 
ul. Kililiskiego 178 

I 
Dziś i dni następnych! 
Potężne arcydzieło filmowe według 
wstrząsającego dramatu angielsko

chińskiego p. t. 

aryn 
Rolę tytułową gra 
potęźny aktor LON CHANEY 

oraz Renee Adoree, Miza Dresser 
i Gertruda O'MSTE. 

dni powszednie o godz. 5-ej po poł., w niedziele 
i święta o godz. 3-ej po poło 

Lekarz dent 
ZOFJA 

Bielakowska 
Kilińskiego 113 

(Nawrot 41. 
teleton 48-2; , 

od g. 10-1 I p( 
i od 4-7 Wlecz. 

firanek, dywanów, chodników, port jer, kap pluszo-
wych, tjulowych i etaminowych, oraz obić meblo- w Szkole swei przy ul. Wschodniej 57, zaś 

wych, linoleum, cerat i rolet. prywahlie przy ul. Gdańskiej ~, tel. 66-93 

Resek.cje, Replan. 
tacJe, Leczenie 
dZląsel i zęOÓ\\ 

I t. d. 

I. ROTENBERG, Łódź w asystencji zagranicz nego, wybitnego ll11s1rza pana l 

Nowomiejska 1 (róg placu Wolności). l' Bruna MaJ.ha. ". 

Zważa/de prlLz~klJple na nazwQ 
,,-Wągl'owiecka 

I oryginalne opakowanie i znt!Jk ochronny. • 
Winda czynna. 

Dogodne warunki :: Tel. 57-10 :: Ceny fabryczne . L~kCJe w grupach l pOjedynczo dla początku-
.... --------------..;.._....; __ :..l. )ących l zaawansowanych. 

Oszłoszenia droDne licza S'f> r,o 10 OGŁO sr ENI DR' OBN']"" Ogloszenia dlapos.zukujących pracy groszy za wyraz. Pierwszy wyraz Z A . I-11 bez względu na ilość w}'ra~ów 
liczy się podwójnie. Najmniejsze • r" ~ Itosztują 15 groszy, dla ofiarujących 

ogloszenie 50 groszy, ... l zł. 50 grosz)' • 
................................ BB ............ ~ ...................... ~ .. ~ ........... i: 

OKAZYJNiE .. --------"1\ 
:: GIEflDa PRRCY :: 

POKóJ CHl..t:SZ OTł<ZYMAć POSADĘ? 
umeblowany, tronlowy, dl> \Vylla;ęcla. MUSISZ ukończyć kursa tachowe kore-
Liłówna 9, m: l t. IOQ35 -2 spolldencyjne prot. Sekulowlcza, War I""UI" I \II YCHO\V"łllii~ 

MUZYKi 
(for tep\an) metodą pierwszorzędnych 
warszawskich prołesorów-wirluozóW, 
udZiela dOŚWiadczona nauczycielka 
Wzorowy układ ręki, szybki rozwóJ 
tecbnlki, ekspresja, teorja, metodyka. 
oraz gruntowne początki. W ółczańska 
255, m. ti. 1(;58~-llJ 

I{upię palto kara K.ulOWe W dobrym sta· 
nie. Ofeny złożyć dO admIOlstracji 
"Ulosu" pod literą .H. W.- 755-1 szawa, Zorawla 42. b.ursa wyuczają 

SKLEP 
spożywczy do sprzedan ia . 
ul. Petersburka 4~. 

DDłJl nSn'Hi2n R 1!'..VM Kupieckie" korespondencji handlowej) I I 
hsto\\nie: buchalterji, rachunkowo~cl U.-------------\i! 

II" d 'ć n &:3 UHun Jjl!fivl. , (~noliratJ1, naUKI nandlu, prawa, l<ałl NAUCZYCIELKA 
.a O~IO~ , _ratp. pisania na maszynach, tOWaro- (nauczyciel) przyrody z kwalihkacjamt 

Il7,),i-1 w. 01''1 '' ; znawstwa, anglelsklegJ, trancuskiegc. naukowemi potrzebna na ti - 10 godz. 

KUPIĘ SAMOWAR 
i)'iWANY llIemiecklego. Po UKończeniU śWla~ tygoElniowo. oraz dOŚWiadczona w.reha-

reperuje Tkalnia Sztuczna, PlOtrkow- dectwo. :GąClajcie prospe.l!tów. wawczyni na godz. 00. Oterty sub. 
używany W dobrym stąme, pojemności 
311 szklanek. Oferty Bub "W. l." do 
"Głosu" 679-2 

~ka l:ł2. 141-15 9489-12 .Przyroda-. 7M-5 

LEKCJE 
~@@Ci)@@@@@@(f»(c)@@@@@@@@@@@@@@ 

muzyki na skrzypcach, mandolinie i 
gitarze, oraz teorJi muzyki. Oplata 
niska. Zielona 25, m. 24, 111 p. 

8918-1 

STUDENT 
Wyższego semestru t-dz:ela lekcji i ko 
repetYCji Zapóźnionym metodą skróco 
ną· nZHtotowuJe do egzaminów. lidalI
ska 25 m. ~, trout, I piętro. 0759-1 

KUPIĘ MASZYNY 
do szycia i ceroWama worków. Zdło
szenia do .Ulosu Polskiego" pod 
'poznań·. 10621- 5 

PIANINO 
zagraniczne o~azy nie do sprzedania 
urówna 56, w skladzie luster. 645· 

BUDKA 
węglowa do sprudania. Wiadomo~ć 
Gdańska ) 45a. J(;718 

Dr. med. 
JULJUSZ 

BAUM 
chor. kobiece 
i aKuszerja 

Cegielniann 53, 
leI. 63·&1 

przYJm. od 3-5. 
W klinice 

Ogrodowa 10 
od ll,al-I,50 pp. KUPNO i SPRZ~D"ż ~ ~ I' 

11 ___ ,. ___ ' ILOKIUaB i NltSZKfttłlft 
NA RATY 

Meble, sypialnIa na słoniową kość, 
garderoby, łóżka WYprzedaJe Stolarnia 
L.uoeJska 6. przy Naplórl<oWsJdego ' 

4iKn~ 

@@@@@@@@@@@@@@©@@@@@@@@@@~ 

IlJl71-1 
DU WYNAJĘCIA 

duży sklep z poko)elll. t' etersburska 11 ZDOLNA KRAWCZYNI 
VIS a VIS Kllińsk . ego 106S6-ó lodzanl<a, .KIÓra ostatnIO pracowałaie, 

AA KUPUJĘ WafS4aWle w .. pierwszorzędnej tmn w 
. N poszukUje szycia tylliO w Jepszych 

I sprzedaję rozne lI ,eDJe, tlywany. lutra, I TELlGENTNE domach prywatnych. szyje suknie ba-
m~::!zyny do . . szycla, oraz ,samo\~arY'j mlode beziJzleln~ Ifla!zenstwo poszuku- lowe, wieczorowtj l WIZ~ towe, ruWnleż 
P{acę na)wyzsze ceny! Ch. ł:.azl1lk, Je od zaraz elegancKo urneblowaneśo przeraVla J<ust)urny I plaSLC.l.e. WlacJo · 
lidanska lUluga) 44, teleton ti.:.ó6. pokOJU w ~ródrrueSclu. Orerty su/) •• IV~. mość: ul. KarOla (i, m. 1L, prawa otlcy 
Uwag,,1 Za ubrama męSkie płacę na)· S." do adnlIn .• I.:ilosu". 1UI:>4511 na. Anna Durska. L.astać można do 
wyu. e ceny. łOi 8';-3 godz. lu-ej rano. 1Ll5S3 - 2 

HAFTUJĘ 
suknie artystycznie Cegielniana 19 mo 1 

10722-1 

POTRZEBNA 
wykwalifikowana hatclarKa do ręczne
go hllttll. KonQwft, NowomieJsJ<a 4, 
ostatnie weJśCie, Ulo~-l 

\ 
MASZYNISTKA 

pisz. w jęz. polslLm, nIemieckim i tran
euskirn. z kllkuletlllą . praktyką biurową 
pos:.luauje odpoWiedniej posady. ł:.ask. 
oterty do adrnln. "Ulosu' sub ~Maozy. 
nlStlla P. N."_ lOtxsI:i-2 

-, .... ,-----_ .......... >=-q, ........... 

ELEKTROMONTER·NA WIJACZ; 
poszukUJ ę pracy ot. zdolny do ułosU 

1(;721-1 

SŁUL.ĄCA 
na przychodnie pOlr.t.elolna zgłosić lnę 
oCl ~-el do .a·eJ po połudOlu. ł'rzejaza 
óU m. 12. lU11lJ 

KAPY 
obrusy, story, roPię prywatnie w do
mach. Oferty sub ,;zdolna" 

10171-2 

I ZDaClI. DOKUM1UUY 

ZGUBiONO 
książeczkę WOjskową wydaną w P l\. u. 
Łódż oraz kSiążeczkę Kasy Chorych 
'Wydane na naZWIsko Urbamak tioLe
slaw. lO7l:iO-l 

---------------------------- -._-_._--....:.;:--~--:---:----------------P ł nllesięczna "Glosu PolskIego" ze wszystkimi dodatltami \\'\ 'I' Ogłoszenie za wiersz milimetrowY l szpaltowy I' e rP II m· e r a a nosi \OJ Łodzi zl. 4.50, za odnoszenie - 40 groszy; z pw· J strona i wtekście 40 groszy, Strona fi szpalt. _ NeKrologi 50 I!r. str. ;5 szpalt. - Ngdeslane 
syUta pocztowa \OJ kraju - zl. 5.-; zagranicę - zl. 7.20. II po tekśde 30 $!r .. strona 5 szpalt. - Zwyczalne 10.groszy str. 1~ szpalt. - 0Jloszenia zarę,,/ 

czynowe I za~lubtnowe 10 złot. '- OSlloszema zamiejscowe obliczane sa o 50 proc . zaś Ilńł 
• '1 c< r<1 fi IC7.nych o !lII' procent dro7.'··. . 

______ ~-_____ -------------..... ';I .. os""' ....... -..., ...... ---""':a=~».,.. ~ _~"""'I"lS'.cr.;;=;a '~; .. ~J~ MLł( ...... ~ .... ~_~ 

ł(eu~Klor; ~usta'w ~assercug, ł.~yaawlllcIWo IJu J, . -.:. ; JgS. odp. tirUł\anu .ulosU.~OI.SKlego" ~h)lr"OW:ii(a 60 
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SPECJALNY NIEDZIELNY ~~~~~~ 

SPECJALNY DODATEK NOWOROCZNY 

~"""""""""""~"""""""""""--"""""I"""""""""""""".I 

1928 

• ~'. , ...... ;;q.: ~.) 

Na melodię: • Ty pójdziesz górą. ty pójdziesz g6rą, 
. A ja doliną ... « 

Wyszła prawica, smutne ma I cal 
Przys'Zedł na nią mróz; 
Iłączki załamała, oczki zaałakałal 
"Ginie Po'ska już) 

Minął ~7,;łS ~łoły, bo sansculott~ 
W wybo!"ach biJą, 
"Ch amstw czupurne" zab iera urnę, 
Pańską krew p iją" 

Mały z kamraty-"dziś 'Czas zapłatyll 
Chwacko powiada~ 
Wybory na ze - sprawim im kaszli, 
Endecji biada!" 

A Dziadek. z g6ry na te konkury 
Kiwa coś głol'-wą: 
"Głosujc i e· skład nie, bo jak nie-padnie 
Znane ... n. słowo". 

~~"~"""""""" ................ _ ...... ----.... n. .. ~ __ ............ ~ .. . 
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W,.,wiad specjalny "Glosu Polskiego·' z'rektorem Michąłem Rostworowsłiil 
profesorem prawa międzyn rodowego na Uniwers7tecie Jagielońsk.im. członk ' eJ 

delegacji pOlskiej do ligi narodów 
_ Jak p. rektor ocenia togor~ctny bilans działalności I swoim pierwszym skromnym sukcesie wrześniowym. wśród nich rozwinięte. Mocarstwa zaś, do których 

li..,.i narodów? I Co do sprawy rozbrojeń, która właśme stanowi je- apeluje a~eby te gwarantowały, t. zn. brDniły . swojemi 
,.,. _ Liga narJdów od swojego ~owstania znaj~uie się I de~ z ba.rdzo ważnych czynników Qgóln.ej koniukt.ury łami cudzej egzystencji, n ie są bynajmniej skłon e 

wciąż w stanie nit'stałej równowagi t. zn. że w ledny~ I śWlat?weJ, to sprawa ta nie p~s~nęła ~lę w. szybkle~ udzielenia tej gwarancji w tak szerokich rozmiarach. P 
roku lub drugim al<tywa są nie i ~dna~owe. Jest to .wy~l: tenlPle naprzód. ~owołoną. d~ Jej rozW!ąz.aOla. będz!e tej rozbieżności poglądów na sprawę bezpieczeństwa 
k .em tej okoliczności, te prawdziwą lstotn~ atry.buCJą ligI ! przyszł~ konf~renCJa .ro~brojemo.wa,. o. kt<;>rej. WCiąŻ .S1l: można się dziwić, że nie wynaleziono jeszcze form 
jest sprawa pokoiu, inne wszyst.kie atrybuCje mają char~k- słyszy ~ mÓWI a.1e k.torel. zwołaOla ~l~t me c~ce WZiąĆ ogólnej, zaspakajającej wszystkie nadzieje, dążenia i tra. 
ter dodatkowy, bynajm.1iej nie Istotny! a. z.ostały powie- n.a SW~ją odp~wledZ1alnosć. ~ata jej .zebram.a ?dsuwa o swoje własne interesy. A dopóki ten problemat 
rzone liJze poprostu dlatego, .że ona Ist01eJ.~. BIlans rocz- Się WCiąŻ daleJ, a to w zupełJlJe .słuszneJ ?ba~le, ze. gd~- z?stanie rozwiązany, konferencja rozbrojeniowa pozo 
ny lIgi ocenia sięnie na podstawie tvc;:h atrybucJI dojak~wych, by zaszło jJrze~wc~esne zwołan~e. to jej Dleud~nJe ~Ię me zawieszoną w powietrzu, jako ideał, narazie nieo 
tylko na gruncie postępów, jak~e ~14~. u.dało uzyskać przym~słoby wIęcej SZkod:r P~koJo.~l, nli zwlekanIe z lei galny. 
w s:Jrawie pokoju. Aktywa w tej dZIedZinIe są zaWSle zwołamem. W toku ~ą WięC J~dYnJ~ prace pr~y~otowa- - Jak się przedstawia załatwienie sporu pol! 
dwojakiej natury. Jedne to są sprawy konkretne, za- wcze, a \\<arsztat~m tej pracy Jest t. zw. komiSJa przy- litewskiego? 
ostrzenia między temi lub innemi państwami, zażevnane gotowawcza do przysz.łej ' konferencji rozbrojeniowej. Ale - Pomijam sprawę osobistego sukcesu Marszl 
przez interwenc l ę ligi narodt5w. Drugie aktywa poleg"ją i wysiłki tej ~omisji n.atrafiły :la s~k.opuł, które~o dz!~ Piłsudskiego i bardzo widocznego przesunięcia Polsl 
na zbudowaniu specjalnego systemu przepisów, proce ~ur, o1epodo.~na IUŻ ?m~nąć,. mlan<;>wlcl~ na k~nJecznr:sc kategorji państw średnich do kategorji mocarstw el 
zobowiązań, gwarancji, które wytwarzają ogólną kOlljuk- uprzedniego załatv.:lem.a .. l !OzwI.ązama. kwest}l bezple- pejskich, Pomijam to dlatego, że nasza prasa bar 
turę pokojową świata. Stosunek jednych aktów do dru- czeństwa. Tu tkWI dZlslal 1 tkWIĆ będzIe długo sedno słusznie stwierdżiła ten sukces podwójnie. Na co ch( 
gich w każdym roku przedstawia się inaczej. Jest to ca,ł~j sprawy. Wyznaczo~ą zos~ała obecnie sp~cjal~a ~o, bym zwróci~ uwagę z punktu widzenia ligi narodów, 
z jednej strony wynik przypaJku o Ile ch~d.ZI o. sprawy ml~Ja, która ~a za zada Ole ~odJąć po !az Ole w J~m j~Ż na zderzertie paktu i jego formalnych postanowień 1 
kO'lkretne, a mniejszej lub większej gotOWOSCI panstw do ktory zagadnIenie bezrleczenstwa, o ktorego rozwlązame Ciem, którego treść jest znacznie bogatszą, niż ramy 
wytworzeniu ogólnego systemu, je;;eli chodzi o sposoby silono się w ~oku 1913 i HI:l4. . ragrafów. 
gwarancji. ł Trud1loSĆ tego centralnego problematu le~y w nIe- Gdy tądaniu ;>olskiemu, sformułowanemu pl 

- Co w roku 1927 w tym kierunku pr2yniosła liga i~dnakowem ujtTl 'Jwaniu go przez rozmaite państwa. Marszałka Piłsudskiego, przeciwstawiono brak pa;ag! 
narodów? - pytamy dalej Pańsi.va śred nie i mniejsze upatrują w lidze organizację, VI pakcie, któryby pozwalał na zamianę wojny na : 

- Deklaracja POiski o nieagresji jakkolwiek porów- która im dostarczy ~ Vlaral1cji ich bytu przez państwa naj- pokoJu, próbowano stworzyć przeszkodę natury cz~ 
nano ją z myszą zrodlOną prze~ górę, miała jednakże silniejs~e, same. o~e rtatomiast .nieba~dz.o się kwapią,. Iłźe- fo!ma}Jle) .. ~atryurr1fowało :tycie wraz z je~o wymaga 
znaczellie symptomatyclne. Wnio~ła 011a do słownika by przyjąć na sIebie obowiązki l11~s.lem~ pomocy mnym mi. .z~dafi1e Marszałka Piłsudsltiego zosiało spełnic 
ligi oficjalny termin womy hapa5tnic:~ei i nie ma iuż siły, panstwom napadmętym. WymawiaJą. Się ?ne, . ze z tych. choć me ~yło żadnego paragrafu, któryoy to przew 'dy' 
kt6raby mogła ten termin z rocznika ligi usunąć. Z pun- lu~ lOnych .wtgl~jów . natury geograficzne). udZIał. ich w .. N?tuJp.my to, jako sukces Polski, ale i jako suI 
ktu widzenia polskiego. "yEtąpiło jej :lnaczeńie sympto- bOJ~ot~w a~l?- napa~tl11ka, alb~ ~ w~prawIe ~oJe~nej z l~gl, ktora w ten sposób wysi ta poza ramy ściśle for 
matycznie w całej pełm, po rozwiązanIU sporu polsko- ramlel11a 11 gl przectw obcemu Jaklemus napastmkowl, na- hstyczne. ażeby spełnić postulat pulityczny odpowiad 
iitewskiego. Związano w Genewie przyczynowo oba wy- I raZI je same na ' znaczne szkody i niebezpieczeństwa. ey interesowi powszechnemu. załatwiem~ tego SpOrt 
stąpienia Polski, traktując drugie, jako konsenw~ncię I Kalk~la~ja powyższa \~skazuj~, te P?czucie soli,darn?ś~i, tych ~aJu~kach mote być zaliczone do aktywów ~ 
pierwszego. Pokojowa polityka Polski oparła Sl~ na' o ktorei pakt wspomma, me jest Jeszcze dosć sllme kretneJ dJ;lałalności ligi narodów. J. OrJ 

J. M. KENWORTHY 
członek angielskiej izby gmin 

.J 

AK T z ___ 
LIga narodów tworzyła ste 'W wszystko cottajmnlei wskazuJe. ja- dziela mego wła~nego pesymizmu, sprawach rozbrojenia schodziły I aspiraCje, Li~a narodów s prl 

czasach. 2dv narody były zmę- ka Jest opinja francii o lidze na- niechaj posłucha. co mówi mr. się. aby dyskutować nad propo- wała zabronić i uznać za oezl 
czone i wyczerpane wojną. Były rodów. • Houghton. poseł ameryl{allski o~ zycjami. co do których nikt so-) wna WOJNĘ ZACZEPNA. Ale 
to czasy wielkich Ideałów l na- Co się tyCZY ZBRO.JE~ WO- becn,ie w Londynie. dawniej w bie nie zyczvł i nikt się nie spo- gdy nie określono wyraźnie. 
dziel na przyszłość .. Wierzono .lENNYCH, to wvmienię tylko je- Berhnle. dziewał Dorozumienia. a które ! właściwie należy przez sł( 
wówczas •• że wo~a śWIatowa by- dną cyfre. zagwarantowaną przez I .. Kontynent europejski. jeśli wysunieto tylkO po to. aby .. woJna zaczepna" rozumieć. ( 
la ostatmm zbro.lInYl11 pochodem llge narodów, Oto 02ólna suma. l chodzi o jego metów stanu. ni- przypieczętować ich f1asco·'. cn,ie sytuacja w Europie Dl'zed 
ludów cywilizowanych. laką Europa przed woina wVda- 1 cze20 sie podczas wojny nie Jakle są przyczyny tego niepo- Wla ~ie. tak. że wszelka prób: 

Od te20 czasu minęło ośm lat wała na Swe armje. wynosiła oko- nauczył. Liga narodów. daleka i wodzenia ligi narodów i dlaczego czynIenIa pOszczególnego wieJ 
l liga narodów przeżywała mo- łn 450 milionów dolarów. W roku od tego. bv bYĆ naprawde in- ) przestano w nia wierzyć. jako w i 20 mocarstwa odpowied.zial! 
menty ciężkich prób. Dzisiaj nad- 1926 cyfra ta. pollJimo rozbroje" stytucią międzynarodowa dla narzedzie pokoju? I za zniweczenie pokoiu by: 
szedł dzień rzucenia okiem na ten nia Niemiec. Austril. Wegier i Bu'" utrzymania pokoiu. idzie obee- Przedewszystkiem chodzi o to I bez?wocną - wszys~y sprzYI 
okres. i zapytania oplnjl.PlJblicz.;tej I garji. ~ie zmniejszyła się. Na kon- ule w kierunku odrodzenia al- że liga narodów wciąż jeszcz~ rzenc~ tego. moca~~twa. zad7 
czy liga narodów spełifllła oczekł" ferencJl. która bez rezultatu Odby- Jansu 7. 1815 roku. W rzeczywl- jest przew~żnie związkiem zwy- ' rowahby sohdarnosc z mem l 
wania. które w niej pokładano. łY trzy najpoteżuieisze mocarstwa stości mocarstwa europejSkie ciezców o:tatnieł wojny a iako narodó.w ~ost~łaby roz~adZi 
Przy~naimv z. góry. że ma ona morskie. Anglja • .laponja i Amery- nie mają zamiarów rozbrojenio- taki zmierza do' uczyni~nia sza- i Do~ókl WOlna Jest prawn e u: 
wielkie zasługt. Ale właściwa na l<a. w02óle nie zwrócono uwagi wych. Konferencje wstępne w I blonu z karty Europy naszkico- i na I dop~szczalną drogą. liga 
dzieją przy powoływaniu lei do na lige narodów. Delegaci tych I wanej w traktatach pOl<ojowych , rodów Ule mOŻe być zdolna 
tycia było. że uniemożliwi ona trzech wielkich państw zlgnoro @@@@@@@@@@@@( ' Nie fun)ccjonowała ta liga n'a1'O: i spełnienia swych właściwych 
każ~ą e~entualną wojnę. Moja od- wali jej istnienie. Te wszystkie II dów. jak~ stoiącv oonad wszyst- ' da~. Anvl1~. AmerYka. f,rał1 
powiedz na zapytanie. czy tn Jej konferencje 'W sprawach rozbro" . _ kim i mediator co bYlo przecież ! NI mne kraje pow I Pl 
sie udać może. zawarta Jest nle- jenła nie zlikwidowały ani Jedne- ' Upalając7 zapach! źródłem jej po~stania Przy l1kła- mość tei tezy. 
stety ... wiednem . kat~20~YCZnem go ~Ułku. nie zg~adzi~y ze świata Budzi powszechny zachw"tl (daniu traktatów D.okoj~wYch uczy nieJszY!D. krokiem 
.. Ni:! .~r~v swe] dZisiejszej or- ani Jednego krązowmka. cZy sa· J niono. wiele błedów. co przyznaUli okolu sWlata b~lbv 
gamzacu hga narodów nie Jest w molołu. J w miedzyczasie nawet Ich twór- 1 Jawnie uzasadu1.lny 
~ta!1ie pr~eszkod~ić nowel wojnie .A DYPLOMATYCZNE stosunki Ą CY. Ale I'iga narodów nie pOdjęła l k lej wojny. Metoda II 
s~latoweJ. Brz.ml to ~symistyc2.- miedzy narodami Europy? ">owró· ani iednej próby w kierunku na- " 'ojen ]est rÓ'Y~je PI 
n~e. ale spróbu.le ta opmie uzasad- CODO do stary~h met?d tajnej dY- P prawienia tych błędów. Wiele st egodna cy.wdlzow~ 
mć. plom.acJl. Mimstrowle spraw r.a- 2 małych narodów w EurOpie ł IUI k niewoIUJch~ro. P! 

Najbogatszym i na}potęźniejszYln ~alllcznych mocar~t'Y głó~n~ch .y ~..."N!'tĄ mniejsZOŚci w łonie innych naro. d? wa zemsta. mkWl 
narodem na świecie jest obecnie i IC~ .dyplomaci zJezdzają Sle. ,lak 3 PE.~JoN dów cierpi dotkliwie. Ale wszYSt- ela. lIzm. Dopóki to 
Ameryka. W swoim czasie Stany, dawlllei. na tajne k?nf~r~ncle l ... kie aoele do ligi pozostały bez bec uiane. przedysktl 
Zjednoczone odrzuciły propozycje I wyzyskula oosledzema112Inaro-.echa.Ch~ę dać naHaśnięjszv przy- : ~al J. ln~ i zde~yd w ~ 
wstąpienia do ligi narodów. a o_;dówJakopłaszczykdla.sWYChdY- e kład. Lwią cześć MACEDONJI/ l1ga me będZIe l!1fl 
pinja publiczna za oceanem jest i ploma,tyczn,Ych intrY!l 1 machlna- , przyznano Jue;osławji i tysiące I speł! , l>rz~znaCZell1a 
z roku na rok bardziej nieprzy" ,cii. NI~dy Jeszcze Wielkie mocar" ł\ macedOńczyków bułgarskiej naro. Oz st na)gorslym r, 
chylna idei przyłączenia sie do I stwo me odd~ło lidze narodów ~o t.. dowości czuja sie DOkrzywdzone. 1 koty~ vateJe l1ateiąc~ 
.,ligi pokoju". _ rozs~~zyg":ięcla sprawy. zawiera- y Przedstawiciele sli:rajnego skrzy- d? m.{ 'Ó!ZY tyle pr 

HISZPAN.JA I BRAZYLJA Wy- !ąCel Jego mt7resv narod~~e. wy- C; dła sprawv m<:tcedońskiei. doko- clerpu:!I. ~~ II złudnem \::' 
cofały się z ligi narodów. TUR- ląWS~V Angiję. która sWOJ spór z ~ nywali nawet szeregu zamachów. pieczp

' cem swe . 
CJA. reprezentująca ooważną siłę Turc~a o MEZOPOT AM.}Ę po" aby tą krzywdę podkreślić. W re- ~ło .k. \e w Gen .! 
miiitarna. od samego początku zwolIła rozstrzygnąć w (j~n~wi~. 2 zultacie sytuacja na półwyspie lstlllel~ ... 1. 
trzymała sie na stronie. A ROSJA I Spór .0. MOSSUL został oh.cJa1!lle bałkańskim przedstawia jeszcze Trzel że RZN 

, ze swoia poteżną armia. olbrzy- rówmez poddany orzecz~nlU lIgi. I dzisiai wielkie niebezpieczeństwu nie odd... iom. CJJ) 
mim terenem i potworną wprOSt De facto jednak. z~łatwlOno go dla pokoiu świata. Takich przy- najlepszy. 'ił wvdd 
l· b ) d ... t d I k d starem i metodami taJnej dyploma- 'kł dó . b )' • l . I. d ICZ a unOSCI, Jes a e a o szu- .. któ l' dó .' Perfumy Woda kwiatowa my ało . a w mozna y wy ICZYC w ę- na w01Snt. ~ zą 1'. 
kania ścisłego kontaktu z ligą i od Cli. . ~ą Il~a naro. w oo~ m~a I~ealny pOdar~k 'I cel. A trzeba pamietać. że te że liga nm iak ,i-
dopuszczenia lei do tel organ)- przeclez była uczymć COnalmD1ej wszystkie narody. którym stała sial, jest go. We"~ 1 
zacji. f zbyteczną., sic krzywda. nie mlałv dotąd ża- brzmienia De. toreh 

Io pr~wda, że Niemcy •. 'Yęgrl' .Natomiast z~równo w sporze \@@(ó)@@@@@@@@@ dnego pOżyt~u z }s.tni~nia ligi, Nie przy tworze tUl1Y 
i E uigal'la sa członkami I1gl. Ale I miedzy Orec.lą I Włochaml o Kor- ulega wątphwoscl. ze z czaselD wybu~h wo.in~ 00-
n:::.leż<;lilie Niemiec do lild nie wply- fu. jak i w aktualnych tarciach. Dr. med. • spróbuja oni chwycić z a broń. dować albo rt ub 
neło zdecydowanie na polityczne j miedzy WoJchami ł .JuJ/:osławJa na N. .. 110 I nie oglądając sie na pomoc oilcjal-iautomatyczne 'ar 
stosunki z francla. która również ! temat fe·rmentującei wiecznie Ab- S I~WlaZSnl nC20 med1ator~t iwrQ:;tich j wal i :eo 
dotychczas woli oole~ać na swychl bazii. .liga narodów nietylko zo- •... l DrllRa przyczyną flasl{3 ligi jest· ciwk!l wszy stkim, 
WOJskach. nii na Genewie. fran· stała ZIgnorowana. ale zaintereso- SpeCJahsta choro b skórnych, wene fakt. że podstawy. Tla których bedzle to dla nas 
ela nie chce wycOfać swych żoł- wane wielkie mocarstwo ostrze- rycznych i moczopłciowych. ona "Sie wznosi, sa fałszywe. W Oj- . śnie} przejdziemy t\ 
nierzv z okupowanych terenów glo ia nawet. aby sie terni spra- PrzYjmuje od 5 do !:l Wiecz, na nadal pozostała instytucją. Jest l tod zabezpieczenh 
Niemiec; i pomimo wielu konfe- wami nie zajmowała. S· kiewicza 34 tel S9-40 29-5 nadal zi!odne z prawem. gdy sa-! wszechnego. tem \ 
rencii nie zredukowała ona do- Czy więc liga narodów może. l:;'~~~'V;- .~ ł' ' . _ modzieiny naród chwyta za brOll. l,błYŚi1ie dlu ludzlwśc I 

tychczas swych sił zbrojllY..ch. To r.rzeszkodzić WOjnie? Kto nie I!.O- ~o .,. o o o o.;) (.) o Q ' aby przeforsować Swe narodowe szegO iutra. 
,,~ .... _,--,.I",... 

" 
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HENRYK FORD 

W'iek • lego • 
l DlBSZy y 

Obawa, że cz!owiek mógłby się. st~ć nlosłe zmniejszenie godzin pracy ł obnite- te ziemia unosi nas wraz z sobą, wyczer- Faktem jest, że świat staje się Zbyt 
niewolnikiem stworzonych przez sIe~Ie nie cen produktów, umożliwione przez wy- puje nasze nerwy i czyni z nas fizyczne wielki dla jeg:o krytyków. Był czas, kiedy 
maszyn, podtrzymana jest prz~z odosobmo- twórczość maszynową, nie nadaje zesta- niedołęgi? Jesteśmy w sposób naturalny mogli oni nawinąć go na małe szpuleczki 
ne jednostki, bądź powtarzaJąc~ t~, co wieniu temu charakteru niebezpieczeństwa, zżyci z szybkością krążenia ziemi. To sa· teorji. Wszystko mogło być mierzone, wv
czytały bądź imaginujące to sobIe me na zagrażającego ludzkości. mo zupełnie dzieje się z przemygłem: nikt jaśnion~ i ładnie etyk,ietowane. Teraz niepo-
podsta~ie własnego doświadczenia, a1e Kry~ycyzm "! sto.su~ku do. maszyny z tych, którzy dotrzymują kroku postępo- dobna JUż tego zrobIĆ. Wyłączność znika 
wprost 7' fantazji. zaczął SIę - ? Ile ml SIę w~da)e -. wr.a~ wi przemysłu, nie jest świadom tego fak- w~ wsz~lkiej postaci i na każdem polu. 

Najprawdopodobniej większość tych:- z wprowadzemem t. zw. Jednosta)nOSCl tu. Popychanie w górę i naprzód nie Nlegdys panowała obawa, że nie starczy 
osób korzysta z maszyn do pisania przy.~ pracy fabryc~nej. Utrzymuje się po:vsz~ch- drażni, ani nie podnieca; draźni raczej nigdy przedmiotów zb ytku do Obdzielenia 
1)rze!ew&~~u na papier tych wysnuty.ch z' nie pogląd, )a~oby stałe powhrz~nte led- ściąganie w doł i cofanie. Ci jedynie, któ- niemi szerokich mas_ Inżynierowie i te ch
\vyobraźni rel'eratów swoich ~ strasz~lwy~h ł n~j i t~j sat.neJ czyn~1OścI ogł~plało czło- rzyby chcieli zahamować tempo postępu, nicy rozproszyli tę obawę. Co do mnie 
skutkach nieustannego pOSlłkowama sH~ l wle.ka I zablJał.o ~ mm zdolnosć. do s~- narzekają na szkodliwość i uciąźliwość o- 1 stawiam zawsze inżynierów w jednyU: 
maszyn3mi. ~ mOlst~ego t.nysl~ma, ~agł~szało Jego aspl- becnej szybko~ci. ~zy~koŚć. tę stwo!zyl!ś: i ~zędz~e z 'prorok~mi. Potrzebni nam są 

Ludzie ci sami jednak stale korzyst~-I racje I stępla~o Jego ldeallz.m: . my my. sami. NIe J~ste~my byn~JmnteJ : Inży.nle~owle u~tr.oJu Socjal!Iego, inżynie-
stają z dobrodziejstwa pracy maszynowej, Czyta SIę to w ~slązkach, ale .me zmuszenI do zdobywama SIę na cos nad-, rOWIe fmansowl 1 pohtycznI, zamiast agi
zacząwszy od obuwia i skończywszy na' 1ltwierdza się t~go w żyClOwem do~wlad- ludzkiego, co nam zostało narzucone prze- tatorów, agentów giełdowych i za wodo-
kapeluszach. . czeniu. ZupełnIe .tak samo uzas~dnIo~em mocą· wych kierowników biur. 

Łatwo byłoby zapoznać się z ~aneml byłob,Y ~wler~z~nl~, że P?wtarZ~?le nleu- Człowiek sam ustala sobie tempo ży-
faktycznemi, dotyczącemi masz:y~, lesz~ze stannIe )e~neJ I t~J. sa~eJ fun~cJI przy au- cia i pracy, jest on zaś w stanie czynić TrÓjca prz, mysłowa" 
łatwiej wszakże siedzieć spokOjnIe w bl~- tomatycznIe spełma]ące) swoJą c~ynność to tylko, co leży w granicach jego możli-
liotece i roić fantazje na temat straszh- ma s.zynie winnoby pobudzająco dZiałać na wości. '" . . To, co zwiemy moralnością w handlu 
wości pracy w fabryce. Słyszymy i czyta- umysł człowieka z tej prostej przyczyny, Me~hanIzaCJa Jest ~zynmklem kształ- przemyśle, osiągane jest zawsze dzięki 
my, że ludzie wbadają.w rozstrój nerw?- że p~a~a ta tak ~~ł? wymaga n.atęż~nIa! cącym, Jako dostarCZyCIelka wolnego?d dobr~j g.ospodarce, i tern właśnie jest me
wy wskutek tempa życia, tempa,. tak Się mysh, IŻ wyobrazm Jego pozo~tawlOna Jest, pracy ~zasu, 'potr~e~nego dla samorozw?Ju. chant~aCJa. Brak moralności jest często 
powtarza, nadanemu temu ŻyCl.U przez, możność dowolnego szy~owanIa. • ~dybysmy ~Ie mleh. maszyn drukarskich, ~ jedyme brakiem umiejętnej gospodarki, 
maszyny. A przecież masz:yny me stwo- e Spo~?b .wy.kon'y~anIa pracy wolny on i n!e m?g~lbysmy m~sleć na'Yet o drukow~- ? a. radą ~a to .będzie usuwanie niezdolnych 
rzyły się same, ani też .nIe . zos~ały na: b monot?nJI nI~ IstmeJ~. . . . ł n~u kSlązek: gazet 1 czasopl~m. Względ~le ~ klero:vmków 1 kształcenie lepszych. Kie
rzucone opierającej się lm I nIechętnej' ~lększosĆ. zadan,. Jakle. spełnIamy, I nl~da~no, ~O lat ~emu, .obhczono, .0 Ile I rowmk przędzalni z 1832 roku nie zna
ludzkości. . ~ już wlelok~otnle. ~Zł?Wlek, ~lez.d?lny do / m~ ~Iad0!ll~:>" ogolną hczbę kupuJący~h lazłby dzisiaj zastosowania. Zawodowi re-

Powstanie maszyny ma źródło swoJe I wytrzym.ama .daneJ JednostaJno',,! .pracy, I ml~sl.ęCZr.ll.kl 1lustrowa~e w Ame~yce me formatorzy chętnie sobie wyobrażają, ja
w naszych potrzebach. Ma?zyna jest, zH~a- 'nu.ży Sl~. mą tyl~o przez .k:otkl cz~s. wyzeJ mllJona: S>bec~18 prze'YYzsz~ ona koby to ich .dziełem były zmiany, jakie 
lem tworem i sługą człOWIeka. NIe Ist~le: Wlęk~zo~CI pracowm.ków ba.rdzleJ opowla- 30,000,000 mleslęcZ?l.e. Wytworczosć ty~h z.aszły w życIu przemysłowem. Nie potra
je mocą włamej swojej władzy, ale. dZlęk1 da ZajęC1~, "Yymagające meskomphkowa- c~ytanek wymaga. sClsłego. dostosowa~la flłbym przytoczyć ani jednego kroku na
uznaniu jej użyteczności przez ludZI, któ- nego ~yslema. . . SIę do potr~eb, mkt wsza~ze z korzysta1ą- przód, który zawdzięczałby im swoje 
rym iest pomocną. NIe ch.:ą om wcale .oddawać całej cych z ~yslłku ~roduce~t~w w. tym kle- istnienie: Cały postęp jest dziełem ludzi 

Czy lepiej byłoby pozo.stawić iu~z- swoj~j dus~y, wyko.nyw~neJ pracy; . chcą run~u, me. pracuje tak clęzko, Jak prac?- pracujących czynnie w tej dziedzinie. 
kość, udręczoną dawnemI, n.lewystar~zaJą- żyć l poza Jej Ęodzmaml. Jednostajność wah lu~zle 20. lat ternu. .Gdyby ludZI: .taraz~m też sądzę, że winniśmy za. 
cemi na obecne potrzeby, uClążhweml n:e- moż~ "Yydaw~ć Się s~raszną rzeczą kryty- p~a~Jw~lt .obecme tyleż godzm, co day; pa!ry~ać SIę na sprawy przemysłu szerzej, 
todami pracy ręcznej, które nie odpow~a- kOWI l!teracklemu, pIszącemu .0 pracy fab- !IIej, :nl~hby tyle .t~l~o ~zasu na cz~taT1le, amżeh wskazują nam to owe krytyki. Prze
dają wzmożonemu ogólnemu pOpytOWI? ryczneJ. ~le w oczach . robot~lka fabryc~- ll~ mIel! go daWniej 1 • lIczba czytających mysł nie istnieje dla dobra robotnika, ale 
Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w n.ego . Życl~ . krytyka ht~rackleg.o. wydaje 1l1~ wzr~słaby 30 krot~le. .C~ła ta ol~rzy- dla dobra najszerszego ogółu społer.zeń
kwietniowym zeszycie "Dearbom Indepe'1- SIę memnteJ monotonn~m. Kr.otkl okres ml~. d~ledzma wytworc~oscl ~~wdZ1ęcza stwa. Wyjaśnię to na przykładzie: szpital 
dent". Oto szereg pytań i odpowiedzi, dzienny pracy ~a~rycz~~,. ~atwel do .wyk~- s~oJ n:ebywały r?zmach ~ rozwoJ ma§zy- nie istnieje poto, aby wypŁać pensje i za
przytoczonych z referatu Samuela Coulso- nywama,. bardZIeJ nęcI ffiłlJon~ ludzI,. m~ me, ktora, ~kra~a]ąc godztny pracy, stw~- pewniać przywileje pielęgniarkom i leka-
na z Brytyjskiej Izby. Gmin w 1832 r. szest.1aścle godZIn . mozolne), łamiącej rzyła tak WIelki pobyt na rynku czytelm- r~o~, a~e. poto, aby leczyć chorych. Szkoła 
Kładziemy przy tern naCIsk na fakt, że I grzble~ pr.acy na r?ł l.. . czym, '. . ., me Istnieje poto, aby wypłacać honorarja 
świadectwo, złożone przez Coulson.a, jest I' . Nl,ewlelu l.udzl potrafi obr.ać. sobl~ .sa- .. Wygody .~y,cla, z Jak1ch korzystają n~- nauczy~ielom i dozorcom, ale poto, aby 
powtórzeniem setek innych. mOlstn.le rodzaj p~acy .. Pra'Ydz.lwle clezką SI tnt~lckt~alJs~l, .są wytworem. t.naszyner]1, kształcIĆ dZIeci. Przemysł nie nie. istnieje 

Pytanie. O której godzinie zrana w ~o- pr~cą ]e~t l"yszuklY'ama ~aJęcla dl~ .tych, o?mysloneJ dz~ękl pomysłowosCl wynalaz- poto, aby wypłacać zarobki i dywidendy 
rze ożywionego ruchu w przędzalni dZle-: ktlJrzy me ~ązd.olO1 znate~ć p;o sat~l1. Zadel~ co~, dop.asa.neJ do natura.lnego te!llpa lu- względ~ie niew~elkiej liczbie ludzi 
wczęta pańskie przychodzą do pracy? ~ g~os wszakze me P?d?OSI SIę w .. lch obro dzkl~60 zyc,la ~rzez ludZI, w.yćwl~z?nych zatrudnionych w mm, ale aby służyć da-

Odpowiedź: W porze najbardzie1 oży- me ze stron~ obroncow ludzk?sc!. . w .klerowanlu, 1. :v~konywaneJ dZlen po nej potrzebie ogółu. A jednak przywykli. 
wionego mchu, trwającego około sześciu' . Błędem Jest wszakże uwazanle wlel- d?l1! przez ludZI zyjących .normalnem . 7y~ śmy rozpatrywać przemysł wyłącznie ze 
t ygouni, przychodzą o trzeciej zrana i ' kIego .'przemysł~ za. bezkresn:y . step. mo- ~lem. Potrzeba nam Jedyme ~oraz wl~ceJ stanowiska wysokości plac, jakgdyby stwo
kończą zajęcie o dziesiątej. albo prawie o j notO?jl. Ml~ceJ rożn.orOdn?~cl. tkWI v:e 1 coraz !.epszy~h maszyn. Głowne dZIały rzony on był i istniał jedynie dla ludzi, 
w pół do jedenastej w n~cy. . ~ wspołczesny.m przem~sle, amzeh we wspoł- produkCJI: rolOlctWO, przemysł. fabrycz~y, których zatrudnia. 

P. Czy nie przychodZI panu 2. Wielką ~ czesnyt.n uplwersytecle. prze~ysł prze,,!~zowy. - p~ac~ją 1 oddają Podstawową racją bytu danego prze. 
trudnością budzenie chęci do tej nadmier- WielkI prze~ysł wytv.:arza w~zy.st~o, nalez~te usl~gl Je~ynle dZiękI maszynom, mysłu jest czynienie przezeń zadość po-
nej pracy? co wytv.:a~zane Jest wogol.e na sWlecl~. bez m~h dz~ał.alnosć ta byłaby lokalną. trzebom ogółu. Oczywiście płace i icb 

O. Tak, z początku zmuszeni byliśmy Czynnoscl spełm~ne p~zezen .są tak róz· . Nl~zalezme ~eż od tego, . czy . po~o~a wysokość wchodzą tu również w grę, bo-
zlewać je zimną wodą zanim się ich moż- ??rodne, ż~ l.u~zle naJrozm~ttszy~h ~odza- SIę to. tnt~lek~uahstolD, c~y me, ~wlat IdZIe wiem najlepszą drogą do wytwarzania 
na było dobudzić; było to wszakże wtedy JOW uzdoln~en 1 przygotowan znajdUją tu naprzo~ 1 daje dowody,. ze .będzle v: . dal- najlepszego towaru jest posiadanie najlep
tylko, kiedy budzliiśmy je o tak wczesnej zastosowanie. W naszym. własnym prze- ~zym cIągu szedł ~aprzod, ze, p:zyspleszy szych sił roboczych, zdolnych do zdoby-
porze. myśl e s~mocl~odow~m, o II~ w~lno mI ~o- Jeszcze tempo .swoJego rozwoJu 1 postępu. wania najwyższych zarobków. 

P. Ile godzin naj dłużej trwać mógł. wołać Się nan, są hcznt:!. dZIedZinY, stoJą- ~ozpatry~a.ny Ja~o .catość obraz ten mo- Jeśli człowiek nie jest w stanie za-
!ch spoczynek w łóżku w porze tej wy-I ce ot:v~rem dla wszystkIch na~zyc~ p~a; ze spraw.lac w.razen~e ruc~u gorącz~owego robić więcej z własnej tnicjatywy może 
tężonej pracy ? CO\V~I~OW. Chce!lly, .. aby . szlt om WCląZ na ty~~ Jedyme: .ktorzy me stanowIą skła- być doprowadzony do tego dzięki inicja-

O. Nie kładły się nigdy przed jede- dalej 1 ustępowalI m~eJs~a. mnym .. Na~eg~- doweJ lego CZęsCl. tywie SWOIch kierowników. Dobrą metodą 
nastą w nocy, bowiem po powrocie mu- gamy n.aw e.t, abz zmlemalI rodzaj zaJ~c~a Ze stanowiska jednostki niema tu postępowania w rozwijaniu danej gałęzi 
siały jeszcze coś zjeść, a potem żona mo- w mewle!klc.h . odstępach c~as~.' własn~e miejsca na sentymenty; raczej rzec można, przemysłu, albo danego interesu nie jest pod 
ja musiała czuwać całą noc w obawie, że, ce~em u~lk.nlę~la ~weJ monoLonjl, o kto- że dzisiejszych mężczyzn i dzisiejsze ko- noszenie produkcji drogą wyzyskiwania pracy 
nie zdąży obudzić ich i przygotować do rej rozpls.UJą Się hteraccy krytycy pracy biety drażni zbyt powolne, ich zdaniem, robotników i wyciskania z nich ósmego 
wyjścia na czas. fabrycznej. ..' tempo postępu. Wielu z nich winno do- potu, jak to się nazywa , ale przez obmy-

P. Czy dzieci szczególnIe były zmę- . ~les~ychal1le cle~awem J~st wszak~e, trzeć do wyższego celu; coraz lepiej i do- ślanie lepszych i ułatwionych metod pracy, 
';zone tą nadmierną pracą? Jak mew~elu ~ra~owntk?W dą~y ~o zml~- kładniej zdają oni sobie sprawę, dokąd co jest właśnie rzeczą zarządów fabryk. 

O. Bardzo często. Nieraz płakaliśmy ny .ro.dza]u ~aJ.ęcla. O ll~ zas znaJdz.le ~l~ zdążają i w imię czego. Ludzie odczuwają Tylko tą drogą osiągnąć można ideał 
przy dawaniu im tej odrobiny pożywienia, takI, zycz~nte lego zostaje w zupełnoscI coraz silniejszą Konieczność nabywania współc zesnej trójcy przemysłowej: wyższe 
które musiały przecież zjeść; musieliśmy . uwzglę.~mone. . . wiedzy drogą doświadczalną. Ogarnia ich płace, niższe koszty produkcji i wytwarza-
sztucznie pobudzać, aby jadły, gdyż one, . Roz~orod.nosć ugarnęła wszystkIe prze: ich coraz głębsza ciekawość twórcza. nie towarów lepszej jakości. 
biedactwa, usypiały z nieprzełkniętym ką- Jawy ŻyCIa, me~yl~o pracę, ale I ~ozr'ywkl Nie możemy traktować w sposób 
sem w ustach po pracy. Wybor. Jest teraz .tak Wielki, że Korzystamy obecnie z najlepszych właściwy klijenta, jeżeli nie traktujemy, 

Anglja w owym czasie była najbar-' wszystkIe gusta l upodobama mogą ~yć stosunkowo warunków odpoczynku po jak należy robotnika; nie możemy teZ 
dziei uświadomionym społecznie krajeID: z I zadowolone .. W dawn~ch ~zasach człOWIek pracy, jakie zaznaliśmy w cią~u życia na- traktować żadnego z nich,. jak należy, 
pośróq wszystkich krajów uprzemysłowla- p~. pracy mogł albo SIedZIeć w domu, .albo szego pokolenia. Nigdy dotychczas czło- o ile nie traktujemy w sposób należyty 
nych. Jej kultnra wszakże okupiona była I pOjsĆ do sZy~lk.u. Te~az może wyblera.ć wiek nie był zdolny zarobić na swoje u- całej naszej wytwórczości, czy całego na
za cenę pracy nieletnich; był to okres ey- ]ed!I~ z posIOd tu~ma. rozrywe~ conaj- trzymanie, pracując tak małym względnie szego interesu-wszystkie trzy te instancje 
wilizaCJi, podczas którego .dorośli praco: m~leJ. Nadto, co ?Jaz,mejsze, moze zab· wysiłkiem i w ciągu tak niewielu godzin mają swoje wymagania, którym należy 
\';ali po szesnaście godZIn mi dobę 1 rac ze s?~ą ~on~ 1 ~zlecl. . dziennie. Przyjdzie czas, kiedy zarabianie uczynić zadość. Uprzywilejowanie jednej 
wdzięczni byli za możność pracy, która z IstmeJe Jeszcze mnego , rodzajU. kry- na życie będzie najłatwiejszem z zadalI I na niekorzyść drugiej wywołuje jedno. 
trudncścią wystarczała na utrzymanie. Przył t tyc~zm :v. stosunku d~ w.spo.łc~esneJ w,~- człowieka. Wytwarzać będziemy wszystko, stronność warunków. O ile wszakże każda 
PQmlnało to wychwalaną tak bardzo świet- • tworcZOscl - oskarzel11e, z~ prodUkCja czego nam potrzeba, zużywając cząstkę z tych instancji otrzymuje to, co jej si~ 
n05Ć dawnych czasów, opartą na niewol- mas~y;lOwa, m~tody 1 szybkosć .. operowa- tylko sił naszych, zaś resztę ich obracać należy, wpływają wszystkie trzy wzajem 
ndwie. wama powodUją .tak zwane zabojcze tern- będziemy na - korzystanie z wszystkiego, na siebie w sensie wzajemnego uzupełnia-

W owym czasie bardzo też mało po obecnego tyCIa. co dać nam może świat. nianIa si~ i stwarzania możliwie dobrej 
było w A:nglji maszyn i żadn.a z nic~ nie Za jednym zamachem oskarża się Nie utrzymuję, ażeby wszystko, co całości. 
uvnględmała po.trzeb robot~lka, a~l też przemysł z jednej strony, o ogłupianie się dzieje obecnie, było dJ'bre i słuszne. Główną miarą wartości przemysłu 
nIe wyma.gał~ Jego . ob~ł~gl. A J~~nak, ludzi, a z drugiej o nadmnierne Ich pod- Konieczny jest postęp i doskonalenie nie- jest to, co wytwarza on dla świata, Nie 
~'TZy całej t.ej ~le.zalezn~$Cl. od tyranJ.l ma- niecallie. Oba te twierdzenia nie mogą tylko w dziedzinie maszyn, stosowanych uważamy przecież nauki za istniejącą je
szyny, l~d~le CI l .te dZl.ecl pracowah dw.a być przecież słuszne. Jak można pogodZIĆ w przemyśle. Nasla maszynerja finansowa dynie dla dobra uczonych; nie uważamy 
::~zy dłuze] w porownamu z naszym dZl: owo .zabójcze tempo" ze stwierdzonym nie dotrzymuje jeszcze kroku ogólnemu nawet za rzecz zasadniczą tego, co si~ 
Sle]Szy.m przeC\(~tnym dmem !oboczym . 1 faktem przedłużania się z roku na rok postępowi; nasza maszynefJa polityczna dziele z ludźmi nauki, byleby sama nauka 
::1U:.:ell. przy tern mocno ogramczać swoJe przeciętnej długości życia ludzkiego? Jak wymaga przystosowania jej do ogólnego postępowała naprzód. Tak samo zresztą 
,!-'vfqe JedzenIa. . może ostać Sl~ oskarżenie o dławiący poziomu, nasz ustrój socjalny ma słabe zapatrują się na tę sprawę i uczeni. Do-

W 'p0~owl1amu z tym b~z mas~yn? wpływ standardyzacj.i wobec zalewu no· punkty. Ale zdrowa podstawa przemysło- tyczy to w równej mierze przemysłu. Mie-
~.; lU wl~klem ~asz własny 11l~ wy~aj.e SIę WyCll pomysłów, nowych metod, nowych wa stanOWI punkt Wyjścia na drodze do rzymy wartość jego nie miarą tego tego, 
!:l)' l1aJ!lll11e] uposledzonym_ CI. ~torly o- procesów pracy, wprowadzanych WCiąŻ w osiągnięcia owych wymienionych poprzed- co uczyni on dla jednostek bezpośrednio 
p!~kuJą dawne, dobre cz~sy.' ~a)ą sł~be życie? nio udoskonaleń. Naogół rzec można, są- z nim związanych, ale tego, co daje on 
,)')Jęcle o w~r~nkach, w Ja~lch z~ła wow· dze, że Wiek, w którym żyjemy, jest okre światu. O ile zastosujemy do przemysłu 
czuS .przewazająca ~lę~SZO~ć ludzI... 4: * .. sem zdrowia i siły i ludzie obecllie stają ten ostatni sprawdzian, oknie się, że stoi 

Znaczne wzmozeme Się wytworczoścl) się zdolniejszymi do kierowania sobą . sa- 011 bardzo wysoko. 
J.l~(·pszenie jllkości towarów i podniesienie Żyjemy na planecie, krliżLlcej w prze- modzIelnie i SZUkUiJla samodzieinie wła~ 
~~i'; płac, odpowiednie i odn{'lwi"rl:,;~ do- strzeni z zawrotną sl.}'b!~o:5t:lą. Czy fakt, ś~; .vjeh dla siebie dróg. Przedruk wzbroniony. 
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Znakomity francuski pisarz, adwoKat i mąt stanu 

Od niep:1mięfnych czasów ka- cy partii i klanów, Jako o asie go do rąk, ryzykując, że maud2.- sobą Herriota. Od tego czasu nie l dziesięć, czy dwadzieścia ra~ 
dr~' polityl,ów francuskicb zdobili swego pokolenia. ryni i doktrynerzy nie będą go opuścił Herriota nigdy i po raz zy wołano do de Monzie, gdy· ry
znakomici pisarze, a dzisiaj są .oni Jako 30-letni meżczyzna został traktowali poważnie. Spiętrzyć drugi dla niego i z nim zaryzyko" zykował jeden Ze · swych łamań
bodaj zjawiskiem częstszem, nii w 1910 roku posłem l w dniu Zł Ossę na Pelikonie, aby Obydwie waJ popularność; umiał mu być c6w, że oto już ostatecznie zwlcb
zwykle; ale istnłeje tylkO Jeden, marca 1913 roku wstąpił do gabi- przeskoczyć - to bYła jego ~pe- wdzięcznym za to, te zaryzyko- nął sobie karjerę. A Jednak zaw
który, acz nadto chwyta pióro do netu Barthou, jako podsekretarz cjalność. Wzrusz~mo ramionami, wał jego powołanIe, bowiem dlc sze było inaczej. Ryzylmie, ~o 
ręki, posiada idealny tempera- stanu dla spraw marynarki !tan- ale przytem zdumiewano się. innego nie może tak silnie zwią- jest niezwykle niebezpieczne, na
ment literata. Jest to senator, dlowej. Poincare. który w trze- Jednocześnie mniej się włóczyl zać ludzi o tak rozmaitych cha- wet wtedy, gdy nie można nicze
wielokrotny minister l wybitny cim tomie swych pamiętników ko- po konwentyklach partyjnycb niż rak terach, prócz Chyba wspólnej gO wygrać, ale w duszy jest on 
adwokat Anatole de .Monzie. Słu- mentuje utworzenie tegO gnojne" tam, gdzie się groIł!adzili . lddzie im niechęci do Cai11aux. Autory- tak prawdziwym francuzem, że 
sznem więc będzie, jeśli, ch-cąc tu pisze o de Monzie: utalentowani, nie mający przesq' tatywny CailIaux i arystokrata Jego najbardziej karkołomne ry-
poznać jego indywidualność, na- ' dów. Czas, który inni zawodowI anzrchH ooli!yc7.nei de Monzie nie zyka opromienia wdzięk, któremu 
wiążemy nie do czynu polityczne" :.~ marynarce handlowej mlo- politycy marnowali na reklamę Jednokrotnie staczali zacięte wal" się w kraju gallijskim nic oprz~C 
go ale do jego ostatniej ksIążki dZlemec, który ma po TaHeyran- wyborczą i 'Intrygi kuluaro"'c. ki w kancelariach i w salonach i nie zdoła. Swoja opi'nję inteli~en-

, . dzie przykrótką nogę i talent rea" n 

Nazywa się ona "Destins hors fizowanla, a którego czeka wielka zużywał de Monzie na to. by jedynie d~ Monzie sp.rawił, że ta wySOkiej miary ratował zaw" 
serie" (Losy nieZWYkłe) i składa karjera poUtyczna." wśród tycb, którzy robią opjflięl miekki Pamlev~ w swoim czasie sze i gdy autorzy rewIi I pi os e-
się z szeregu sylwetek polityków,. . publiczną, umacniać swą opJnlę zlikwidował twardego Caiilaux. nek drwią z niego niemiłosiernie. 
wyliazujących niesamowity zmysł Są to słowa uznama znawcy niesłycbanle rozsądnego i:złowip.- Można o de Monze mówić co posyła im powietrzne pocałunki, 
psychologiczny i fascynującą pre- ludzi, któremu dOktryna polity..!z- ka. Jest on dzisiaj w Paryżu je- się chce: on ma odwagę; po 'Oba bowiem dowcip zabija tylko wte
cyz)ę przy charakteryzowaniu na n!gdy nie psuła bystrości w dnym z tych niewicltt, którzy po- leniu gabInetu' CaiUaux _ Briand dy, gdy go się nie umie zręcznIe 
wypadków I ludzi. oceme_ trafią jednego wieczoru dyskuto- on z pogardą śmierci spojrzał w podcbwycić. 

Jeśliby w polityce chodziło • Anatole deMonzie,któr~ brl ~a- wać dowcipnie i nieobowiązująco oczy spadkowi waluty, Dustej ka" We wstępie do wspomnianej 
. I pisany do grupy repubhkansklch o konSOlidacji bonów skarbowych sie państwowej i wrogiej izbie ks:ążki .,Destins hors serie" wIdzi przedewszystklem o wo ne prze- . r t' 'b d' J t \ ł ' • 1 

• •• '1 A t I d sOCla 15 ow, naj ar zle 1) .,rancy,- o zgorzkniałych wdziękach Maud Dokoła niego nie było nikogo on charakterystyczny znak na" 
lawy IUtehgeru;J, to na o e e nej ze wszystkich partjl nie magł .. •. ' 
Monzie byłby dzisiaj napewno je-! na stanowisku podsekr~arza dla Lot[., t: o~tat~lmó man~f~S~I~. nad~ !cto.by ~ię Od;:Ż~1 ~a:ą~a~ ~rzy- szych czasów w lęku przed sUnę
dną z naj wybitniejszych postaci spraw marynarkI handlowej wy- rea diS w Ol w rczosc a legos Jęcd

1a p aniU a tas f? a neJ m acjl, mi, władczemi indywiduałnościz~ 
politycznych swegO kraju, jeśli l' d h d I •• r _ mło e~o ma_arza. go ząc s ę nas ępme na brutalne mI. Mówi przytem zlekka na swój 
. _.. a ować swyc z o nOSCI pOd wyrzucenie. h k T t zd 

me wQgóle naJwybttnlejszą. Ale czas wojny trzymał się dysl{ret- W międzyczasie przerzed:da rac une. ymczasem en U" 

my wiemy przecież, że nie cho- nie za kulisami, zapewne dlatego, się jego czupryna, a na czaszc~ W ~statnich lata~b nik! tak czę- miewający wirtuoz pozostaje l'e" 
dzi .przedewszystkiem o i~teli- że jako duch wolny nie mógł zabłysła choraktery~tyczna łysI- sto I tak nagle nie ~mle?iał te!{, zerwą na okresy ciężkiej !iOH

gencJe. te obok innycb wątPhweJ I znieść tego udeiiorowaneO"i) fraz~- na, wywołując radosć wśród ka- jak Anatole de Monzle~ fmanse u iunktury. 
wartości cech, umiar decyduje o sami zawracania głowy. ... rykaturzystów; posta~ okrzepła j I Herriota, oświata, roboty publicz- Czy doprowadzi on kiedyś do na 
karjerze polityka. A oto mamy Po wojnie wszedł z ramienia I mięsiste ~sta zaostrzyły się; I?O" ne i •sPfawie1lliwość u Painleveg(l czelneg.o stanowiska w gabinecie? . 
przed sobą człowieka, którego departamentu Lot et Oaronne do dą krawI~cką gardził n~rów~ z I i Bn~nda, potem znow~ przez ~4 Jeszcze kilka lat i pokolenie wieI
duch jest w~rawdzie nłezależny, senatu. W francuskim senacie, ! modą pobtyczną. W NIemcz~ch godzmy finanse u Hernota. law" kich 60-latków we Francji będz'J 
ostry. czaruJąCY. ale w rzadkic~ który pod względem partyjnym człowiek tego pokroju zgln:t1byl sze brak tego, Co. się zwykłO na- zużyte. Przychówek jest niewie.;' 
szcz~śllwych wypadkach zada D3~ jest zwarty, nikt Jeszcze nie n? pierwszym lepszy"! niebez- zywać .kompetencJą, ale zawSze J ki, a wśród 50-łatków de MonlI'; 
walDla się czynem, lub sukcesem. uprawiał z taką czelnością iron- plecznym za krecIe uhcy: we wszędZIe hogactwo pomysJów, jest niewątpliwie najwybitnieJsl.'ł 

; J~t on w parlamenCie i. n? trybu- dy, jak Anatole de Monzie. Był I' !"rancji taka artystYCZD~ natura zat~~ażająca zwartość i siła de- jednostką. Ale nawet największy 
Ole !ednym z niewielu JU~ aw~n-I on zdecydowanym "dzikim'·, roz. Jest gwarancją powodzema. cYZJI. ~ajlepszym by' jako mini- bogacz nie może być stale roz
tur~lków ducha i Jedyme pr e:\ czarowując to prawicę, to lewkę, Ody Herriot, po załamanil! się ster. os~iaty; w tym Charakter .. ~ rzutnym 1 ten, który.stale spacc
mozna chęć uchodzenia za znaw przez swój żakowski sposób obra- ie~o polityki finansowej. musiał wygłOSl' z tuzin wielkich przemó ruje po stromycb scleżkacb, nie
cę chroni gO od najgor~zy~h Ob-I cania w niwecz sieczki zasad frak zlikwidować iajtołapę Clemente- wień, z którycb możnaby zesta~ tylko sam się męczy, ale zamęcza 
Jawów dyleta~tyzmu. Nie Jest on cyjnych. BYł on pierwszym raso la, kazał w nocy obudzić tego woć pokaźny tom rozpraw. również tycb, którzy ku niemu 
naturą sk?mpbkowaną, .gdy~ ~O" wym politykiem, agitującym na wirtuoza, któremu dotąd wszyst- W tym charakterze. również był spoglądają. Należy nie mieć na 
torem jego postępowama Ule y. lewicy za podjęciem stosunków Im imputowano, ale niczego nie pierwszym fran~uski1l1 ministrem, wyżynacb zawrt'!ów głowy, :lIe 
wają nieuchw~tne kO?gIO~erat~ dyplomatycznych z Watlikanem; powierzono. Inny powiedziałby: który pojechał do Berlina. Czy nie należy tą pew~ością siebie 
t~mperameD(.u I uCZUCia, a ~ J:- miał r~adką. przyjemność pnek~- "Dziękuję bardzo 1 Zostać mini- był to pęd do porozumienia? Być igrać. Być może nadejdzie dzień, 
slooa skomplikowany umysł. I nywama Brtanda. Ale Jedlloczes~ strem finansów. aby odrazu na może, ale przed~wszystldem u- gdy los własny lub !os narodu da 
teg~ zapewnia wsp~'aktorom nie bYł on również pierwslym z wstępie żądać inflacji, której pc- cieczka od bana""JŚcł; bowiem temu czarującem~! intelektowi hart 
gapww z za płotu ~~dZ ~~p~j~cet tycb, którzy pojechali do Sowie' przednik się wymknął, to jest zbyt j jeśli ten na.inleSp1: '~oiniejszy z i;t- którego brak dzisiaj jego dyle
bądź nlepo.k?iące wl ow s b~' J:s. tów I wzywali potem do załatwie· wieUde ryzyko". De Monzle PrzY'j dywidualistów i samotników cze- tanckiej naturze; wówczas będzie 
p~zedstaWlclelem .owego ys o n!>] z niemi sporów. Im trudniejszy jął, postawił wniosek, zmierzają- gOŚ nienawidzi, to właśnie banal- on zdolny do spełnienia zadań, 
tllwego sUblektywlzmui który re bYł plik aktów, tem chętniej brał cy do inflacji l przewa!ił wraz Zl: ności ' które obok mestwa wymagają nte 
fr~~ii nhtdy nie w~ era: pon .e- TlIIi&f.iiIW !!M1!i\łf".tuwnmWliH OM"'? e eN a t - .... · .. "BW' &ił .:....:' ł'lm~ MMM"eeB, złomności. Wówczas działalność 
waz 1est galijskiem dZledzlctwc~'1, jego może się stać czemś więce1, 
J który stale natury z rozmachem .. niż widowiskiem _ zakrojoną ilit 

zbliża do duC~oWego nihilizmu •• ZYCI-e I- s'ml-erc' Grubego Karol i~ zeroką skalę rzeczywistością. 
Tego rodzaJU młodego ~złowle' a I tiBl!Oł!M'MI!gp:wwtlI-..,.gmppp 

ka kieruje sIę zwykle w zyclu :ta ; j-
adwokata. De Monzle iestjcdnym Senatol· Humbert nieoczekiwanie przenlosł się do wiecznosci 
z najbardziej poszukiwanych i PARYZ, w grudniu. , W jaki sposób z oficera, a na-I kwalifikacje. I 
najświetniejszych członków pary- Umarł w tych dniach, całkiem , s~ępnie poborcy ~('\datków, .zrod~ił ; . Nie miał szczęśc.ia, . ponieważ 
sklej palestry, bronił przed przy- nie~podziewame, jak to się U tę- Się nagle dZlenntkarz - .me WI~- i lego potężnym przecI~Vnt~l~m był 
sięgłyml spraw karnych, których gich ludzi często zdarza, gdy do- domo. , Gruby Karol mgdy me I Raymond POlUcare, rowmez sena
przejęcie połączone jest z ryzy~ chod~ą do s~dzlwego wieku. Na- po.traflł . napisać bez seKretarza tor z departamt'ntu Maas. Zawsze 

k· l" . I zywano go J' edynie grub\1m Karo- przyzwOitego artykułu do gazety, mrukhwy, systematyczny POlllcare 
lem a e riiwmez w procesac l J l 'a' ·h d . tereso' w l' I o ' ł t lk ' d I .' odzi ielkic Ilem, aczkolwiek był senatorem, a.e ~~ 1 w~C . o 111 t m- i me znosI ego weso. a, ~e na w 

cYWilnych, gdy cb o w • przewodniczącym komisji morskie] blnacJl yohtv.cznych. .Był ~r~yte~ otrz~skanego .w w.te re sach I derna-
(nteresy przemysłu, wyl{azał ~lel i krÓlem prasowym; był to objaw w. głębl du:szy pubhcznosclą ,a goglcznyclJ. trlc~acn . . ' 
ki talent, dzięki czemu poSiada poufałości, lTonicznej sympatjl, nie WI.ęC. stw~rzony, z t~J glmy, z. ~to. . Potem przysz.ła podc}as wOjny I 
doslwnałe prosperujacą kancelar- traktowania na serjo. rej SIę lepI dyreKtorow wydawmctw WIelka nIespodZianka. l\arol Hum-

. .. Rozpoczął karjen~ Jako sekretarz bert został oskarżonv o zdradę 
~ę. Nie jest on jak .Mo~o 013ff~rl .' Ten . gru~asek rozpoczął, ca.ł- generalny "Matltla", pr~eszedł P,o- ' stanu: chciał rzekomo ~\Vydać dzien-, 
l Henry Torres, obroncą, gra~ą- klem mlZ~rl1Je, a zaszedł w zyC1U tern do "Journalu" 1 stał Się, mk .Journal" w ręce grupy nie-. 
cym na organach swego tempera- bardzo W) SOKO. przy pomocy dZielnego sekretarza, mleckich kapitahstów. Bronił Się' 
mentu, ale nieubłaganYm djalek-I Charles Iiurnbe~t był. znajdą. jednym z najbardziej wziętych z .Drutalną elleą~Ją i zoslat unie- ~ 
t kiem ~tóry szybk nastepu- ~odczas słuzb~ wOJsko~eJ okazał I krzykaczy bulwarowo I Wllll1lOlly: ! 1!10Wlł każ?emu, kto, 
· y , , w . o. " .: SIC: tak dL.larsklm podohcerem, że Departament Maas wybrał go słUChał, ze POlncarć cnela! go wy- , 
lących po sOI).e uderz{)l~lach msz \ wstąpIł do siużby wojSkOWej W 11a posła, a potem na senatora. ' dać pod nóż. j 

c~y IwnEtrukcję pl .,wltlczą prz~-I Samt Maxalllt l został zawodowym , Odtąd był on wielkim speCjalistą W ITIlędtycz a sic gruby Karol' 
ci Wll i1ca. I dlatc,gu wlaś'nie jego ofIcerem. Za stępuj ąc pewner:;o ra· ! stJraw morskich. .Zawsze głośny ! pom!lożył swoJ mdJąteK; w intere
przemówienia dują przedewszyst- zu szefa pu.łku 1I1~ ~hciał POdPisać,! I zaaferowany, uaDiL)' dwb!lOst!{a- sacn l~pie] mu Się powodził.o? niż 
kicm satysial<cję intelektualną. ro~k~zu, litQry mO~lł.o oSZCZędllO- IUl, . ktore ten . były ohcer plt~choty w p,!htyce. 'W łaś Ile w ChWIlI, gdy 

ŚClaCll przy wyżywlamLl żołmerq. umiał zręcz11le stosować. Jako w Blarntz zabIt" J ał o toteł w par-
Jak młody adwok:::.t zagląJ iI ! Jak "WHl ać z lego - poc.<:c , wy, I przewodnJ czący komiSji wojskowej lalllellcle - kas~ 110 już przedtem 

wszędzie, operował pi!ia.utncm,,' Jzidny chłop. 'I en szczegół zwra' l był on w Obyd.wucn. ~zbacn po- ' zań.upił , i, ~by lllleć wolne ręce, 
uerw owem piórem, czytał, stUd- ca. l1"n uwal:;ę demo !\ ratyLznego : gflJmcą WS.ly::.tK.ICh 111l111strow WJj,: I pOi5uUL.ił t:.lt; z .wlelkIm t<aylllon
· . 'ł b '- mUllstra wOJny. An~r~ Humbert uy. ~ażae. dZIecko . we. FranCjI uem· - śmierć przerwała pasmo 
Jo~ał l podrózowa, b~ł o z~al zostaje adjulautem mllllstra. POe!- WIedZIał o Jego hałaśliwej kampa- jego żywota. Gadają oczyw1ście 
miony ze światldem. h!er.acklm, cza.s Jednej z 'pow ażnych af~r nie ujl: "Ves canons~ . de f!1unition!" to i owo. Ale w Paryżu nie na
kultywował staramue 5W13tOPO- , soltdaryzuJe Się ze s .vym zWlechrz· Ale chOCIaż ambICja pahła Karola leży zwracać u waoi na plotki to-
gląd, gardzący mieszczariską za-/ niklem 1. poda;e ::Ol ę ~o dymJsjl. Humberta' ~ie dop~o~adził nigdy I warzyszące naglej'" śmierCI polityka. 
ściankowością. Mówiono o nim T.en zo.ł11l~rz zdradzał WicIe odwa· J ao st~nowl?ka m~n~stra W?Jlly, 1 ...... 
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OD BIAŁEGO DO CZE~RWONEGO CA.RATU 
• • 

Dr. ERWIN HONIG 

talin --Dzugasz'W· 
teraźniejszość j . przyszłość obecnego dyktatora 

• 
Rosji Przeszłość, 

Władza cara rosyjskiego obej- cydowanem przejściem do "boI" skład rządu w charakterze ko'mi- Stalin zaćmił wszystkich swych 
mowała szóstą część kuli ziem- szewizmu" . .!!dvż na krótko przed sarza ludowego narodowoścI, przeciwników, 
skiej, DziŚ najpotężniejszym mę- tern rosyjska part ja socjalistycz- przez pewien czas także jako ko- Dzisiejsze stanowisko Stalina 
żem Rosji sowieckiej jest sekre- na podzieliła się w Londynie na ~isarz ~obotniczei i włościańskiej opiera się na sekretarjacie gene
tarz generalny partji komuni- .. bolszewików" i "mieńszewi- msoekql.. W roku 1922 został ralnym partji komunistycznej. 
stycznej, Józef Stalin. Lecz roz- ków". Stalin si-edzia! jeszcze w powołany na stanowisko sekreta Bezustannie należy zwracać u
kazy jeg,o maja silę daleko poza więzieniu, gdy obrzymał pierwsze rza komitetu centralnego, do wagę na znaczenie', jakie ma par 
granicami owei cząstki świata, wiadomo-ści o losach partii; jed- źródła jeg-o obecnej władzy nad t ja < komunistyczna w Rosji so
gdyż we wszystkich krajach i<;t- nakże decyzja jego za nieznanym part ją. Jednakże Stalin bywał wieckiei, Niedawno jeszcze po
niej ą partje komunistyczne. kt6- mu jeszcze osobiście Leninem rzadzie,i w Moskwie. niż na róż- pernil błąd Maurycy Maeter
re słuchają rozkazów Moskwy. zapadla natychmias~. Obaj ci mę- nych frontach wojny społecznej. lin ck w swcm "Życiu termitów", 
Mąż ten, wbrew woli któreg-o żowie odnaleźli się osobiście Nie było walki. w której nie brat porównując .,sowiet" z partją, 

nie mogli nic zdziałać nawet naj- wkrótce potem, gdy w roku 1905 bv udziału. jako polityczny kie- Maeterlinck porównuje "robotni-
tężsi ludzie unji sowieckiej. ~est odbył się w finlandii pierwszy rownik, Groźne walki musiał ków" państwa termitów. jako 
dla pozostałego świata wielko- kongres bolszewicki. przejść rzp.czywiście włada iącą klasę. z 
ścią nieznaną, W międzyczasie. w epoce pier- przeciwko kozakom generała .. sowietami". Jednakie klucz do 
Lenin i Trocki byli znani z cza" wszej rosyjskiej rewolucH w zwią Jc'rasnowa w Carycynie. poznania państwa sowieckiego 

sów emhrracii w Europie. zku z wojną japońska. Józef Sta- Na jego cześć miasto to nazywa, ~est t~n, , ~e w ca.tell? państwie, 
W kawiarniach Berlina i Zury- lin wybił się na sie obecnie Stalingrad. W Uralu Ja~ !owmez .. w kazdeJ poszczegól 

chu siadywali z nimi literaci przy stanowisko ?rzywódcy kauka" zatrzymuje on wraz z Dzierżyń- nel mstytucJI, 
jednym stole, w amervkańskit:h p,SkiCh sO,Clal"dbe~okratówb·I'k skim marsz czechosłowa~ów. w dzierży władze nad ogółem 
atelier filmowy,ch pracują staty" , lerwsze le,go ?Jowe PU I.~" następnym rO,ku staWIa opór mnieiszość oartyinie zorganizo-
ści - koledzy Trockiego. Stalin CJ~ ukazały sIew, J~z?,ku gruzll~- przed ,brama~-J Pet~rsburga ~ene- wanych l{Omunistów. 
jednakże przez -cale swe życie 0- sklm, Zaczął rówmez mtepsywme ralowI JudenH,:zowI. nastę.pme u
graniczył się do ,pobytu w Rosji li występować na~ewnątrz I byt de- d~je się na, f~ont ?oJ~dniov:y prze .. Sowiety" nie są niczem in
w sfft'e ;ego towarzystwa nie do legowany na zJazdy partyjne do clwko Demkmowl I brom Odes~ nem. jak, forma zarząd,u dzisiej
stał sie dotychczas żaden niepo- Sztokholmu i Londynu, Wróciw- sy, Następny rok rzuca go na pol lle:~ p~~st~em,. SOWIety całej 
-~ołany ciekawski szy z Londynu. przeniósł swą ski front. li nJ1 z 'lerają SIę wogóle tylko 
, . działalność do Baku na tereny M~leru·e ai' d L • raz na dwa lata - kto wie, czy 
Człowiek z~czyna sle u ~I~() naftowe, W 1908 r. nastąpHo po- l po wow. w następnym terminie, na wio-
wo:!óle dOPiero od komuDlsty. wtórne aresztowanie' tym razem A gdy g~nerał .. Wrangoel wpadl, snę 1929 r., zbiorą się one jesz

J'Ol:ni:mo to ,życie j~g~ ~ie było wyrok brzmiał na 8 ~iesięcy wię- na, połud~le ~OSJI, Stalm ?oma~a I cze '0/ dotych,czasowej formie. 
mmeJ burzlIwe. mz zyc~e zna- zienia i trzyletnie osiedlenie na kr~y ~e'SydUJącoet? ZWyclęstW1e, Natom;ast part ja tworzy frakcje 
nvch przy~ódc~w ko:nunl'~l1!u. Syberji. W niewiele miesięcy po- d tor~ onczy. WOjnę domo,wą. ,W k?mU~I~tY~Zne w każdym sowie 

JÓ,z,ef W1SSarjan'Owlcz Dzuga- tern jednak nastąpiła owod uznama za z~sluglo mllI- Ole, WIeJskIm, w każdym zakła-
szwlh . k· ó d tarne otrzymał on, lako Jeden z dZle przemysłowym w każdym 

O fi ponowna UCiecz a l oowr t o PI'erwszych d . o ' urodził się w roku 1879 w o B k " '. "or er -czerwonego gmachu urzędu I wogóle wszę-
lod Tyflisem. Stalin jest iednem ,a u., sztandaru I zostal, p~'wołany na dzie, g-dzie tylko Występuje ży-

z wielu nazwisk, które przyjrno· Ta kolejność stała SIę, regułar- ~zlon,~,a .. ~ew?lucYJTI,ej r!idv wo- cie publiczne. A przynajmniej w 
Nal potem w czasach ruchów re na, !:,odczas gdy w obOZie rewo-- J~nneJ ',ktora Jest ~~JWyzszą wla centrach o to dba. aby wszyst
wolucyjnych. Jego dom ro.dziciel- IUCY1?ym wvstę,powa~v częst? o: aza WOjskową ROSJI. kie jej wskazania były M'zyjmo
ski byl domem robotnika jednej znakl ,zmę-c~ema: zn!echę<?ema l ,Taki bYł przebieg- kariery Sta- wane. Bowiem wszyscy pozo
z t:vfliskich fabryk obuwia; ojdec opada,ma z SIl. 30 letm Stalm zna- Ima pod opieka Lenina. Jak go l stali razem nie mogą przeciw
jego pochodził z kaukaskiej wio- lazł ~Ie u SZC~y\t swkgo 1~l'ołado- ten władca Kremlu oceniał. jak stawić frakcji komunistycznej 
ski górskiej, wama e?ergll. r? u, , are- go uważał za najwierniejszego z żadnej innei frakcji, tworzą oni 
W 14 roku życia mały Józef zOo ~ztowame, ~Jgnkme l uCleczka, wi~rnych rewolucji~, któ~y szedl niezorgani~owaną "bezpartyjną" 
stał oddany d() seminarium du- y~ razem Je na .. z mm w~ ~SZYStklch bOJach. w masę. Taki iest stosunek dykta-

chownego. PIerwsze polecenie od partu do pow?~zemu I k1ę~ce. również w t~ry, dy~tatury porletarjatu, jak 
W owym czasie w tvfliskiem se- P~tersb,u~2a., ch:",~b! g-dy partja .. stała w~bec Się .. samI na~ywają. dyktatury 
millarjum grecko _ ortodoksyjne- który od tej ch,will stał Się ~ta~ naJcI~z~ZYC~ deCYZJ:I - pokOJU w partJl. komUnIstycznej do pań
~o kościoła byłv silnie rozpo" ly~ ter~n,em Jego rewolUCyjneJ Brzesclu; lak .Lenll'~ znal, prz:y- stwa I narodu. 

Wtedy będzie zależalo od jego 
siłv woli. czy podda się . czy teZ 
nie. Ta nawskro~ dziewicza na
tura iest glęboko przepojona 
przekonaniem o prawie masy. 
Wielkie uznanie, jakiem cieszy 
się Stalin wśród komunistów. po 
lega na tern. że pomimo różnoro
dnych środków brutalnych, któ
rych się chwytał, pamięta za
wsze, jak bardzo 
czuJe się on wewn~trznie zwią· 

zany z proletarjacka masa. 
I to zaufan ie wychodzi w końcu 
poza granice partji komunisty-cz
nej. 

Istota tego człowieka ujawnia 
się może najlepiej w mowie, WY" 
gloszonej przezeń przed dwoma 

,laty do studentów moskiewskie
go uniwersytetu Swerdfowa, Z 
jakieJś wprost fantalstycznej wio 
zii mówi! o tem. jak się rozbudo" 
wuje państwo sowieckie, jako 
masa miUonów pracujących jed
nostek, W rdzeniu siedzi gwar
dja komunistyczna, Dla niej O· 
czywiście muszą być zarezer
wowane najważniejsze urzędy, 
przedewszystkiem dotyczące kon 
troli. Dookoła roi się jednakże 
od sowietów, delegaCji. Komisjr 
dla wszelkich możliwych celów 
społecznych i tam winien każdy 
obywatel Rosji so-wieckiej zna
leźć dla siebie miejsce. So,cjaliz" 
mu - jego ostatecznego celu -
w rezultacie nie widział jeszcze 
żaden śmiertelnik. Jednakże 
w przejściowem stadium •• dykta
tury" musi sie jednak znaleźl! 

sposób praktYCzne20 życia. o 
Ta praktyczność jest właśnIe 
tem, na czem się kaukazczyk 
Stalin koncentruje, Wie OIl przy" 
tern dokładnie, co jest rosjanino· 
wi potrzebne do życia. Monopol 
spirytusowy ponownie powstał 
w Rosji, jak ongiś za .::zas6w ca
ratu. Wyrzuty? 

wszechnione IMadv rewolucyjne. ~z!ałaln?scl. W 1911 roku z?stal tern W,szystkl~ mebe~p~eczen- 145 miUonom mieszkańców Rosji 
Seminarzyści tworzyli tajne kół- JUZ Stahn wybrany do ~~mlte~u stwa. ktore tkWiły w dZI~lm cha przeciwstawia sie l miJjon ko- "Socializm nie daje sie wybudo-
ka, w których uprawiano propa- centralnego., Otrzymał ~ls1e. kto- r~kt-e~ze kaukazc~yka, Jego u- munlstycznych dyktatorów. wać w białYch rekawiczkach" 
gande SOCjalistyczną MIody Sta- re prowadZiły gO w rózne strony por. Jego brutalnosć wobec to- p t' t 'd b d oświadCzYł spokOjnie Stalin. 
'IlOn brat Z'YWY udżl'al' w ty·ch kól- Rosji. m. in. również do słynnych warzyszy - to wszystko bylo d darrJa d a ,posla a ~ U ?waWną T l' , ' ' 'l ~ " strejków na syberyJskich tere· o . o u o gory orgamzacJę. a wasnie nastrojona na rea~ 
kach I wkrótce otrzymal PO e ... e h Le W ' d ' dokładnie opowiedziane w .. te" kCłizdet' lokalne]' rTrupI'e czuwa se- !izm natura jest przeciwsta wie-
o . ' ·t" t fIl" nac ny. mię zyczasle t i Le· .. - - FO. me rozpoczęCIa agi aCJl, w y. .• . s amenc e niDa. hetarz. który raportuje do cen- niem Trockiego. któreg-o zlikwi-

skich. wars~tata~h koleJowY,?h l brał zyWY udZiał w pracy dZien- w ostatnim liście, który przed trali gubernji, która z-e' swej stro dował aż do wykluczenia go z 
orgamzowama taJny.ch. zebran. ~ikarsk,ieJ" śmiercią napisał do partji. Walkl ny przesyła uzupełniony raport partji włącznie, Przeciwieństwo 
Miał 19 lat. gdy wstąpił do ros~" przy orgamz,owa~lu . .I~r~w~y. ostatnich miesięcy pomiędzy Sta- do stolicy państwa - Moskwy. między tymi dwoma ludźmi da 
skiei partii SOCjał-demokratyczneJ. jes~cze obecme nalb~rdzleJ mlaro linem i Trockim pozwolHy dopie Na czele stoi sekretarjat komite- się wyrazić w najprostszej for· 
Lec~ w owym czasie iI"Ozpot;zęla dalIJ;ego 'Organu J)ar~ll. ro -poznać ten list we wlaściwem tu centralnego, Stalin ze swymi mule: 
się w seminarjum silna akcja ,Piąte. aresz!owame (rok 1~12) świetle. naJbl,iższymi współpracownika- Stalin wierzy. że rewolucja chwl 
sz~iegowska ~ do wietk,iej liczby ml,ało SI~ sk'onczyć cZ,ter?letmem .. Kucharz ten bedzie 2:otował tyl- mi. Morotowym i Uglanowym. Z lowo skończyła sie. Trocki uwa· 
wydalonych za z'le prowadzen:e oSledlemem w ,SyberV1S~lrn ~krę- ko ostre potrawy" drugiej strony tworzą oni g-rupę ża ją za .. permanentną". 
, l' t ó " St l' gu Narym Stahn odpo'wledzlal o· w 'm1 glo P l'tbO d l , SIę na eza r wm~z. a, m. . czywiście 'nową ucieczk'ą i tym powiedz'ial Lenin 'O swym przy- s ?S C?' :vem , o I lU~O', g z',e, Stalin twierdzi, że dziś, a mo-te 
. W ówczas P~Ś~Ię-c11 ,sl~ tWYłą:cz. razem d~ialalność jego prowadZi I Jacielu i powaZTIle się nad tern ~i°7z~~Ji ~~ęp:ei~-~r:CjtYk~~j~~~- i i w nieokreślonym oliżej czas~e, W t propagan ~Ie s0c.Ja IS y~zn~J. go poza granice ROsji. namyślał, CZY nal~ży pozostawić ruchu za~odowego i przebudo:~ n,ie mo-żna liczyć na przyłączenie 

y,m samYm czaSIe przesz a S t k· Kk· L Stahna na stanOWisku sekretarza ' d d' k' k o i Się pozostałych narodów do re-
przez Kaukaz fala strejk0v.:-a. Re- 00 y aSie W

i 
ra Owie z e- partii Z chwilą, gdy on sam nie ~y m,lę wzynaro ~w l, omum-, wolucii światowej, Trocki kur" 

zulta tern przeprowadoznel rew 1- n nem. b d' " ó t t ' , t s yczneJ. szyscy om są oczy-I t . ' l o., , 
.. b ~ t' Od t . otrzymuje od nieg-o donio'sle in- e Zle JU~ m g- pos a"Ylc au ory wiście komunistami Działa tu' czowo rzyma Się rewo.ucJI SW1a 

~~wilr (~ttt)r~ło~~a~;olu 'jon~~ strukcje, które przeprowadza w ctetu Shwe.1. oSObt y pomle~zv kIW 0- bardzo subtelny me~hanizm, któ-' towej. -
, ~ P t b ., t t ącyc SIę owarzyszow. t " t ó' d St l' j lO sta porzucił swe nazwisko, podo" e e.rs urgu" az szos e aresz 0- międzyczasie Stalin zostal sekre- ry łąCZY, wzaJemme e r ~no-r? - , a ITI ,mowl; ze soc a Izm mu" 

bnie jak wszelką działalność obv- wame na Wlo~nę 1913 roku zmu" tarzem g-'eneralnym, po objęCIU ne specJ~lne grupy. Moz~, mle,ć ~I naraZle byc ugrun,~owany, w 
watelską, Przeszedl on, jak się w ~za go do d!uzszego odpoc,zy~ku. przez Krestinskiego stanowiska rząd, p~rt~a ęt~. prz~ okaZJI r,óz- J~d?ym o- kraju :- ~O.SlI sO~' le~
Rosji zwykło bylo mówić, na N Touraszan~ku nad, JemsleJe~ posła w Berlinie. Wreszcie nikt ?C rozblezno~c~ zdan; w o koncu klej. a mne kraJ~ lUZ ~owoh S}~ 
,.nielegalną sytuację" i pozostał sIedZiał Stal'ln 4 drug~e lata. a~ nie znał tak dokładnie partii a Jednak, zwyclęza wspolrny Interes do!ączą., Trocki ~ÓW1: .. Jesl! 
w niej aż do chwili upadku cara- do wybuchu marcoweJ, rewolUCji przyna1mniej starej gwardji .. jak komumstyczny. a poz~stanIen:Y sa~I,. przegra~1Y: 
tu, Wypływał co pewien czas to w ro~u 1917. P~wrót 1eg.o ozna- ,.Koba". który w charakterze ge meżem. który tem kieruje. Jest partJę; musImy WięC I~Ć naprzod. 
pod tern. to pod innem nazwi- czart ze ~o:lls~e:Vlcka padrtJa otrzdy neralneg-o pocztmistrza pośredni- sekretarz generalny. Stalin mówi: "Najpierw :nusi 
' ki m to 'ako nawdi" to 'ako ma a naJSL meJszą po porę o ' . . .. d l hl ' s, e. J" , ] h ił' t L' J' t czyI w całym nielegalnym obro- On włada aparatem" wszystki- Się poprawI c o a c opa rosYJ· 
.. Nis~er,~dze". CZisz!,szk?w". "Iwa ~ w II powro u emna, uz w e- cie. mi sekreta~jata.mi kt6 skiego; potem. dopiero będzle-
nOWICz. lub ,,,Koba, Jak go do- y ., t o _ a .' dl re ze sweJ , my eksportowah zboże izbudu" 
tąd nazywają w kołach przy ja" zorganizowane zostało .. poht- Ale Lenin umarł. WszySCY spo s r ny opr COW~Ją a ~rup lo- jemy sobie za to własny prze-
clól, wreszcie jako .. Stalin". biuro" glądali na Kreml. WS~yscy wy" kalnych rez,olucJe. w1racaJące p~- mysI". Trocki mówi: "Chłop 

W Tyf1isie ziemia zaczęła go cent~alnego ,komit~tu partji ko- mienial~ TrO~kieg2zcz~~~o c~~;~~ +~~ c~ ~f~li~~c~:~ ~~r~i~tr~~~. zn;szczy, ~ew~lucję, Jeśli n:u bę
zbyt mocno palić pod nogami. ~UTI1styczneJ. St~lm zostal do k~óry. lak D~, ypu B l t' bl dne ganizacji w partji komunistycz" dZle lePIeJ;, ~I,e będzI~ ~yslał o 
Przeniósł się do Batumu. grant- mego owybrany ol zat:~y~al to CI cug-Ie rzą fW. y o o ę nej, powtarza przecież przeciw- tern, aby, m~sc" zbawleme pozo-
cznego miasteczka z TurCja llad stanOWisko do dma dZ1s~eJsze,go. przypuszczen e. ległv iej biegun _ włoski fa" stałemu sWlatu . 
Czarnem morzem. gdzie zaczął Wy~uch!a ~alk~ pomlędz.v rzą Dla prawdziwych starych bolsze- SZY7,m. Ciekawe jest, jak sympatie i 
organizować strejki w fabrykach d~m KlerenskJego I ?OISZewlkaml. wików Trocki był wciaż ieszcze antypatje współczesnych idą w 
rotschildowskich; dosta! się też NleU~any Ppcz w lIpcu ,1917!. obcym. byłym mienszewikiem. gO~!t~1i~~ ~~r~~~z:r::i~~r. al~~: ślad za tymi dwoma ludźmi. 
tam zmUSIł Lenma do UCIeczkI, StalIn ' o. ... 

. d.' obią! kierownictwo partji Ko- Wpływ Jego bvł WIększy naze- równo w warunkach zewnętrz' Trocki jest bezsprzecznie bar-
DO raz plerwszv o wlezleni~. 't t ' ' '', k 't ,'d H, l. wnątrz, niż wśród rdzenia par- nych, ja,k i w jej charakterze. dziej' uduchowiony. 

J)Oczątkowo na rok mI e PIęCIU 1.. oml et sle mlU . .. , 
, przy zachowaniu ścislej tajemni- tu, Wtedy utworzyła Się w .. Po- W warunkach zewnętrznych ob-

a potem w związku z tem. 11a cy litbiuro" znana .. trÓJka" Stalin • jawia się w ten sposób, że u-
trzyletnie osiedlenie na Syberji, ' Zinowjew - Kamieniew, Rozpa- chwały Po.Iitbiura - a są one 

Jest on literatem pierwszorzc:" 
dnej jakości; dzieło jego • .Litera· 
tura i rewolucja" jest definiCją Ale. po miesiącu pobytu na Sybe- przY2:otowywał poJitycznie i or- trywanie osobistych losów tych ' miarodajne dla rządu sowiec' 

rji dokona t pierwszej ucieczki i ~allizacyjnie orzewrót bolsiewic- ludzi wprowadza nas do walk ' kiego - zapadają większością -----,-------III!I!I 
powrócił do Tyflisu, Energ-iczne ki z 7 listopada 1917 r. partyjnych ostatnich czasów, ich glosów. Mogą się więc tworzyć 
~\on t Yllllo\\"anic dzialalności rewo ~.:>o z o r ~nllizo wal1ill rządu bol- zmiennY :'1 kolei, ' aż do chwili. u2,rupowania przeciwko Stall- !Dokończenie na stronie na" 
lucyjnei szło ręka w rękę ze zde- ~zewick,~~o _§taJ.in. 'Wszedł w gd.~.J! ~ .!,pnej).! 
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współczesnej ~osji duch<?wej. On Jednakże po tern w"zys~kiem,' & II arska lU rą ach re ol. eil 
popiera! praWte wsz'yst~te ,młode co tu powiedziano o Józefie Sta- " 
!-~le~ty. które ob,ecme DISU~ą, ~ta linie, nie moina bedzie zgodzić pZlewlątego marca 1927 roku chcę, nie ścierpię tego, żeby ją Carskiego Sioła, udał się natycr. 
Im Jest ~obec mego prawie m.e- się z myślą, że koleje jego życia uWlęz~ony e,x-cesarz przybył ~o splamić. miast do pałacu i upewnił się, iż 
z~an'y. Jako duchowa potencJa, SkOI1cZą się bonapartystycznie, CarskIego SI?ła w towarzystwIe Nie chcę być Maratern rewo· pałac jest pilnie strzeżony. Mimo 
NI: Jest t<? ~łuszne, Zebrane, prze Przeciwnie Wvda,ie się ca~kowi- czterech posfow do dumy. lucji rosyjskiej. Za ldlka dni Mi- to zażądał osobistej konfrontacji z 
z~n, w ,~slązce .. ?agadnlema l~' cie niewykluczone, że ten kau- _ Boże w niebiosach! Jak sie kołaj II zostanie pod moim oso- carem, aby móc zapewnić komitet 
nml~!nu f!10w~ I ref~ra~y dalą kazki realny polityk myśli o kro- zmieniły czasy! _ woła on w bistym dozoreI? odwieziony do wykonawczy, że ex'car znajd)1je 
m~ś.t, ktore Plęt'~ZC\ SIę, J~k po- ku. który uczyni zupełnie niespo- swoich pamiętnikach. Copraw'da, jakiegoż portu l stamtąd okrętem się jeszcze w Carskim Siole, 
tęzne zwałv, gramtu. AI,e lest to . dziewane wrażenie, Bvłobv to tak jak i przedtem stała przed pojedzip. do Anglji. Początkowo otoczenie cara nie 
surowa lOgIka marksIstowska. I •• • • " , Dziewiątego marca odbyło si~, chciała zgodzić się na to żądanie, 
Czy ma on jakieś zrozumienie ustąpleme ze stanOWIska sekre- pałacem straz, lecz, me dla, ~chro- w zwiąZKU Z tą mową Kiereńskie- ponieważ uważało iż ta propozy-
dla cieplarnianych kwiatów kul-l tarza 2:eneralnego. ny! a dla, strzeżema carskiej ro- go, bardzo burzliwe, posiedzenie cja jest pOl1lżając~ dla osoby do 
tur ? 'P I' . k t' dZIny. MImo to, ten słaby czlo- l ' k t t k' d y. l roponow~ . on lUZ p~~o r~ TIl~ , Wiek, któremu los narzucił taki petersburs (lego oml e u wy o- me awna tak wszechmocnego 

Gdy \V ubieg-łym roku mial' swe, ustq~P1e~le od ~h wIlI śmIercI, ciężar, Jak korona carska, cieszył nawczego, , władcy Rosji. 
być wysta wi?ny dramat Butga- ~ L:em~a I n,le bvloby to \~r~sz- I się, że jest znów u swojej "dro- Ogól!11 ~ uważano" że P!OWIZO: Aby jednak nie dopuścić do 
kowa z czasow WOjny domowej, ł cle mczem. mnem. Jak PÓlscI,e~ ł glej Aleksandry., która była dla ryczny rząd prowadZI dwuhcową 1 przemocy ze strony posła komite
zapanowafo o~romne zdenerwo- , za radą mIstrza: l doprowadzl~o_ niego w życiu politycznem i oso- nieuc~ciwą polityk~ , I?latego też tu wykonawczego, cesarz oświad
wanie w komisarjacie ludowym: I by bezwz::lędme do uspokoJe bistem prawdziwą podporą. P()W~lętO pos~anOWl~ll1,e ,przeszko- czył sam, że pokaże się Mstisław-
Należy te sztuke. w której biało- ma. ,d~ema carowI w odlezdzle zagra- skiemu. 
gwardyjscy oficerowie śpiewaJą . Dowodem słabości nip byłoby to ,Chocla~ ca,rowa przeczuwała l ntcą· " .., Potem Mstisławski wr6cił do 
hymn carski, bezwzględnie za- l w żadnym razie. nteszczę~cle, Wiadomość o zrze-, POl11ew~z: rozeszły Sl~ WIeŚCI, Petersburga i zdał sprawę komite
bronić, Stalin przejTZat dramat l ' StaHn jest dość silny. aby za- czel11~ SIę ~or~ny przez, c,ara n,a IŻ car opusclł CarskIe SIoło, _zo- towi wykonawczemu ze swej misji. 
,powiedzial: "Pozwólcie im spo-I chować stale decyduJący wpływ I korzysć wIelkIego,. ks~ę~la,. MI~ stał wysłany tam członek, komlte: W mIędzyczasie zastępcy te~o 
koinie grać!" I na Politbiuro. Należy jeg-o polt-, ch~ł~, którą przyll10sł Je), WIelki te tu wykonawczego, Mshs~awskl! komitetu radzili z rzadem nad 10-

. .' tyczne stanowic;k'o w ten sposób . kSląze Paweł AleksandrOWICZ, ude· zaopatrzony w pełnomocIllctwo 1 sem rodziny carskiej: Doszli oni 
Jeden '" z naJzdolmeJszych mło-, rozumieć. że nie zwyczajnie on : ~zyła, w nią, jak grom. ~)'łącznie pomoc wojskowa, - ab~ w razi~ do wnioslw, że odJazd rodziny car-

dych pLarzy zos~at pew~ego ; stoi na prawo. a Trocki na lewo. lej SIlna, męska SIła wolt 1 troska potrzeby SIłą przeszkodZił carOWI skiej zagranicę może się odbyć 
razu aresz,Lowany I posta wlOny , Slusznie bvłohv mówić o lo chore dzieci utrzymały ją na w odjeździe. tylko ze zgodą sowietu. 
pr~ed, Staltne:n .... Co ty tam z~ .. centrum" 'St~łina. które ma na . nogach. Jednocześnie wszyscy robotni- W ten sposób został roztrzyg· 
hlstorJe WVplSUjeSZ chłopcze? ' prawo od siphip Rykowa i Kan- N' ś' kt ' i ł cy kolejowi i urzędnicy zostali te- ni"'ty dalszy los ex-cara i l'ego ro-ndy ~od cz~ow'lek n'es·m'ało · ~ J " leszczę cia ore prze ywa a " " .. 
)OJ mi V 1 I, I I ' • ,," legrarlczme zawIadomlem aby za- d i skierował się b. drzwiom gene" runa, pręzyd"l1fÓw rządu l e~ze- carowa podczas tych CU;ŻklCh dm 1 l" k' ' 'l' z ny. 
'. k t b' t ' - , ! kuhrwY lutowych muszą wzbudzać w nas trzyma l pocIąg cesars 11 UWięZI I Carska rodzina pozostała w 

ralnv se re arz po ICg'1 za nim, · .'.. .. l 'd' ' , .. 'cara. 'I' l" d ' tk ł uderzYł ~o po ramieniu a drugą Po wyparcIU Trocktego z partJI czysto u zkle uczucIa sympat]l I M r ł k' do mewo 1 rewo UCJI, gZIe Sl'O a 
ręką wsunął do kiesze~i litenita byloby mo~e pociągające objęcie ~spół,czucia; lecz ~ależy podkreś: .. .s lS aws I, po przr:~u r ją los ostatnich członl,ów dynastji 
flaszkę francuskiego koniaku, ) samemu roh radykalnej, pokaza- j hć, ze rola p,ohtyczna carowej .. .. Kapetów. 

c • • I nie, że Opozycja nie odziedziczy- i podczas tych dl1l była b~rdzo u· Nocą z l na 2 sierpnia carska 
Uczuciow? skłania s~e. Sympatla la prawdziwei roli rewolucji. Je- jemna. rodzina została przewieziona do 
łntełbtenali europejskIej ku ,.Idea- d k' t b ' d" l _ \ " Tobolska na SyberJ' ę pod osobi-
Ii~cie" Trock'e 'Jednak' kto, na ze o e, zle Jeszcze za e l Następnego dma po abdykaCji ~ k in" l !DłiU' • id ł' ze

St 
l' zalo od Troc'kle~o. od dalszych cara zaczęła knuć intrygi które stym dozorem ówczesnego prezy-

SDO o leI mvs. w z W a l- I losów tego 'deali t I ej!' denta ministrów Kiereńskiego. 
nie realnego polityka l zdecydo- ' kt' " dl s, V rewo.u ,mIały na celu przywrócenie mo- Przyczyny, kt6re zmusiły Kie-

I k ' t i orego gWlaz a moze zg-aśme. a narchJ'i 
wana wO ę u mocar~ wowe po- może wzejdzie na innem niebie.' /' , reńskiego do wysłania cara z ro-

tedze Rosb. Ze względu na to, całkIem ' dziną na Syberj~, są do dziś nie-
W ciągu ubiegłych dwu lat ża- GlGJG.n ;l[i1G1Gl[!]GlI:!'J1:iU::;Jr2 zrozumiałe jest post~powanie re- I znane. 

den temat nie byt w Rosji tak woluCJi, która kierując się instyni{· Podróż ta trwała przez kilka 
gorąco dyskutowany jak zagad- I lem samozachowawczym, zabrała dni. Ażeby dostać sic: do Tobol-
nienie, . f M. III!, cyb~szelll wolność carowi i jego ~o'nie. ska, trzeba przeżyć dość dużą 

I mWI na Ił VI L Al k d F d . przestrz~ń rzeką Tobol. Podczas 
CZy w Stalinie zostanie urzeczy- os e san ry eo orowny 
wisiniony .. Thcrmidor rosYiSldeil . jest podobny do losu Marji Alltl)- tej podróży, okręt "Ruś", na któ-

rewolucji". niny. l\awet w charekterach tych rym znajdowali SIę uwięzieni, 

c
, , l ObYdWU córek książęcych, m0 7. na przejechał obok wsi Pokrowskoje. 

hętme ,~ZYlllOn~ a,~alogje do sit; do patrzeć wielu podobienshv. Na wysokim brzegu rzeki Tobol 
ir.ancuskteJ r~wol~cJI, ,zawsz~ l Obie były dumne, usposobione znajdował si~. zdala od innych 
wzb~dzaly mysI o .1,akll~s N~po , reaktylnie, i J!)osiada ły silną wolę. , domów, dworek chlposld. Był to 
leome, ktory wre~zclC cnWYCI ~ l Oble pOChodZiły z cudZOZIemSkich ' dom Grigorja Rasputina. 
swe, ręc~ catkow}tą :vładzę. ~c I Jodow, obie żyły w czasach cięż- W ten sposób spełniła si~ 
S.tahn mIałby byc tvm cztowle~ ij kich zmian wewnętrznych 1 musia- przepowiednia t{asputina, który 
klem. wskazywala sta,[e przezen : ł b" ź l Ś ł' kiedyś pOWiedział carowej, iż ro-
'wykazywana sila woli i energh, i ~ na, ? czy li e,,Pa Ć o mą zwy- ~ dzina carSka pozna w przyszłości 
Copra wda zestarzat się on w , I ClęSKF~J rewolUCJI. , , 'jego dom rodziJlny, 
mię.dzyczasie, Za młodych lat, \ 1 i DZleWląt~g?, ~~rca o~tnJ~ p~- ~ Rodzina carska stała na pokła-
gdy dyskusja partyjna stawała ' , Dl.czna w ł<.O.SlI zaInte~e:.owała Się I ; dzie, aby ujrzel! .,cud«. Któż mo-
się czasami ~byt go'rąca, wybie- i : na śWle~\J losem cara 1 je!?,o żony l ' d ' l 
gał 0"',1 z POk.Ol'U, WyJ'I'<>gat brau- ; i ,Komlte.t w, ykon~wc, zY, otrzymał I że wIe Zleć, co wówczas myś eli i 

l ~.. l I d d czult car, carowa i ich dzil!d. ning i . \ wla ~mos,c, ze uWlęzleIlle, .ru zln~ I • * . . .. . , l carskIe! Jest tylKO pneJsclOwe 11 
strzelał do Jaklel,kolwlek sclany l że wkrótce cała rodzina zostanie W Tobolsku umieszczone ro-
tak długo, aż się nieco uspokoił,' ł wysłana do Anglji. dzlnę carską w domu dawnego 
poczem wracał na 5alę posie-: I WIadomość ta została pot wier- gubernatora, RewolUCja obchodziła 
dzeń, Nie cofał się przed gwal- ' I dzona w MOSkWIe, przez mowę się do tego czasu nleżle ze swy· 
tem. ,jeśli szlo o dostarczenie re- I KiereńsKiego. '! mi wi~żlliami. 
wolucji środków pieniężnych, i Kierenski w następujący sposób • * * 
które musiały być zdObyte od odpowiedzlat na pytanie W spra· ' Sowiet Jekaterynburski pod 
wrogów klaso,wych, I w osta- zmar,Cy tv Wai'szaw~e, po- wie przY5,dego losu cara, ktore I przewodnictwem robotnika Bieło-
t~ich dnia~h , zaof~aro:wa.l on .. ~ wieśdopisarz rosyjski zadano mu 1Ia posiedzeniu mo- berodowa postanowił (latem roku 
ZImną krWIą srodkl tajneJ POhClI, buł nieubłaganvm aaro skiewsklego sowietu. 1918) zastrzelić Mikołaja II. Lecz 
ostawionej czeka; aby pokazać : ~ _ J1 _ \1" • - Obćcnie Mllwłaj II znajdu- został zabIty nietylko ex 'car; z 
byłym współtowarzyszom, żej glem bolszeWików je się w mOjej mocy, vv rękach rąk katów zginęła również ex·ca-
polityka ich. zagrażająca jedno- prokuratora generalnego, i mowi<: rowa, cztery młodZIUtKie córki i 
ści parW, podcina korzenie pań- wam towarzysze, że rosyjska re, chory syn. 
stwa . IllEJ~EJI!JEJEJElE1E1EJE11!l woluCja była ue ,krwaWa i ja Ule J. Ro%enhok (Tłom. Ow,) 
~ ~_mtt.. .... '_ 'L_!'!I •• ,!ł~ '_!!!WL1!&!! ., . 2 233_ ~ ! t _ , ~,~!!!!!,!!!!!!!!!!!!!!,!~!!!~,!,!,!!!,,~,!!!!!!,!,!!!,!!!!,!!!!!!!!!!!!!!!,!!!!!!!,!,!!!!!!!!!!!!,!,!!!!!,!,!!!!!!!!!!!!! 

R .. : .. L.!LLO,!.-ł"lILLER ważać tylkO ~a, ,frazes, Rasputin, mI środkami .cudownego człowie- ""!.. 
prawdzIwy, wlesmaK, ~raktu\Vał ten l ka', odwróciła się od niego i pro. Gdy R.asputin po pewnym o 
frazes całkIem na serJo; to musia- bo wała go obalić, k,resie szalonego życia, zaczynał 

carowa ło duprowad;dć do zerwania sto- I ' , , SIę srogo umartwiać, Wieśniaczki i 
sunków ~asputina ze związkiem.' Grupa, ta posia,da~a tak ~Ielkle Carowa mówiły: Rasputin • 

l 
t k" G(ly pewnego razu w ko!ach ; wpł~wy, ze .po krotl{l~ cza~le ~~. - Swięty \V walce z dl 'ablem 

Poniższy urywek wyjęty Jest z z ej o aZJI, aby zrobić na złość .prawdziwie ruSkich ludzi". oświad-l zYCJa RasputJn~ zall~Wlała Się. On-
książki fiillop - Miler p. t. ,,swlę· uczonemu. wyższemu klerowi, czono, że pro:)ty naroJ. Jest poli- gonj J~flmowlc,z. poc~uł to l 'po- - zwyciężył! 
ty djabel". W książce tej po raz przez mIanowanie bISkupem tego tycznie 11Iedoswiadczony i, że łat- stanOWIł uC~yl1lc cos co mIało Gdy na dworze zacz~ły sili 
pierwszy postać Rasputina została ogrod~ICt~a." " wo dałoby się doprowadZIĆ go do Olu ~apewn1ć dalsze wpływy. Mla- rozchodzić pierwsze wieści w pry. 
właściwie ośwIetlona. , Gngort] Jehmowl~z, ,prosty 1 powstallla GngonJ' Jeflmowicz nOWICle udał s)(~ z pielgrzymką do watnym życiu t{asputina, gdy ca. 

fiiJlop - Miller kreśli posŁać .tego n!eoc,z~tany chłop, nie ,cI~rplał te- krz kn ł ; wścIeKłoścIa' miast ŚWIętych: do Kijowa, Kon- rowej przedstawiono dowody jego 
skomplikowanego człowieka, SIęga- OlOgjl 1 Jej przeustawlcleh, dlate-. y ą, , ., stantynopola i Jerozollmy, wyuzdania, Aleksandra pje zwąt-
jąc aż do tródeł Jego ludowej mi- go też cieszył się, gdy mógł im ,-:- O tle to Jest prawdą, to , ,'ł ś' sŁyk I. Książka ta charakteryzuje Ra- ; zrObIĆ na złość. Wlnm temu są tylko ci ludzie, Za przyczynę pIelgrzymkI po- pl a w WlętOŚĆ. przyjaciela". Gdy 
sputlna nie jako sumę wszelkich c,::yn ten przysporzył mu nie którzy st1uczn~ utrzymują lud W dał. chęć o,czyszczema ~uszy, któ- opowiadano jej, że Grigorij cało-
straszłlwy;h cecb, l"et jako czło- przyjaciół wśród wysokiego duo meśwladomoścI1 Spojrzyjcie tylko rą z11 lud~Ie ZanleclyścI!t ta~, że :eałb~iy c~~ o:r~t~~sb~~tę, p~~~~~:: 
wieka posiadającego wady. chowleństwa, I jednoczesme zdv- co Się dZieJe n,a WSI! NIema tam sam on me ,czuje. SIę na SIłach, apostoła. 

(eRdakcja). był sob e mm prZyjaźń "prawdzl- am s,zpltall, ant szkół, za to jest aby wypędZIĆ z mej, szata~a. 
wie mskich ludzi·, chociaż os11O Ulezhczeme wl~le szynkówl Tam, To ,P0stanoWIeme zWlększyło 
wysh,pował prteciw ich politycz- my wlesmacy Jesteśmy zatruwani jeszcze Jego wpływ na cara 1 ca~ Gdy w roku 1911 biskupstwo 

w TobolsKu mI ało być na nowo 
obsadzone, Rasput lnuwi udało się 
pr t~ri.ullać cesarza, t3r{, że ten, nie 
zwracając wcale uwagi na protest 
synodu, mianowat biskupem tej 
diecezji prostego i cahoem nie
wykszlałconego mnicha, Warnawę. 
Warnawa, zanim został mnichem, 
był ogrodniczkiem W pewnym kla
sztorze; Rasputin był ż nim od
dawna zaprz)'iaźniony i skorzystał 

nym zamysłum. Przy każdej OKa- WO~Ką!, rową. 
z,i OŚWIadczał, ~e władca musi, Lamlast oSka~za~ prosty nar?d Carowa UWażała Rasputina za 
być ,szanowany l kochallY przez. l ~y~ow, w~mletubyścle lepIej .ŚWI ęlego starca· i czdla ga na 
na,Ulższe warslWy narOJu, l że na śm~eCl z przed, .w~asnych ,dr~wIl rowUl z prostymi babami. "SWię
~lch przedewsl.ystkIem opiera się tu~błO w oku bhzOlego WidzIcie ty" mógł Sil; upijać, i gr~es:lyĆ :z 
Jego p.ott<ga. , , d?SkOua!e~, a bel~ we właslIem dzie\Vcz~tami i kobietami, umiała 

, ~os podobueg,o "głOSIlI ~praw: me tno~ec!e zauwatyc! zawsze znaleU uspraWiedliWIenie, 
dZl\vle I ruscy ludZIe • g~y prZYJęlI Tak,te I tym po~obne mowy uwaźała bowiem, że ten nabożny 
Rasputma do sw~go ~Wl,ązku. Lecz ~aspuhna dop~owadz,lły do tego, człowiek bardziej narażony je:)t na 
podczas, gdy 0111 chclelt frazes o ze cała reakCyjna kltka, która do- pokusy djabelskie niż zWykli 
"posłanniczym narodzie B02:a". u· tychczas Dopierała wszelkiemi śmiertelnicy. ' 

Wszystkie zaś wiadomości () 
orgjacn u ważała za oszczerstwa 
lUD za .zakusy djabelskie" z któ~ 
rych ,Grigorij napewno 'wyjdzIe 
zWyClęSl{v. 

Carowa w gł~bi serca była 
przekonana, 2e modlitwy Rasputi· 
na mają specjalną moc i wierzyła 
że potraii on nawet zW\1ciężyć si
łv przyrody. 



1.1. - GŁOS POLSKI - 1928, • 
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O SJI doj -rzała do przewrotu 
Rozmowa paryskiego korespondenta ,.Głosu Polskiego" z A. F. Kiereńskim 

Siedzi przedemną szczupły, bla gnoj"), idzie zawsze na lep krań- dziewać, aby opozycja odważyla i szereg innych), lecz nartlZie nie w Kantonie. A wie pan po'co 
dy, czterdziestokilkoletni mężczy- i cowych haseł, jak np. "grabitie się na jakiś energiczny kro.k? ruch ten znajduJc się jeszczc \V to zrobili i dlaczego akurat te-
zna, z gładko ogoloną twarzn., z nagrablennoje" (rabujcie zrabo- - Nie odważy się. Już widzi- po\yijakach. raz? Dlatego, że teraz obradl!je 
włosami do góry, "na jeża" za-!wane) i t. p. Podobnie w 1917 r. my, że Rozmowa ożywia się . w Mosk\\ie kongrcs Kompai'tji, 
czesanemi. Spojrzenie ma ży\ve i \. Lenin takiemi hasłami zjednal so- opozycja zgięła kark przed Kiereński, zrazu zimny i po- na którym opozycja zarzuca St.a-
bystre, a oczy jego, gdy wpatru- bie tę "ropę socjalną .. :' Oto je- kliką rząd~ąc~. sępny, ożywia się w miarę, jak . linowi, że zdradził rewolUCję chiń 
ja się w rozmówcę, mrużą się i dyny element, na którego popar- Stalin wyrzuci! z kompartji Troc' mó\vi. Twarz jego rozjaśnia się ską. Więc Stalin, chcąc pokazać, 
sprawiają wrażen i e dwuch wą- cie liczyć może Zinowjew i Troe- kiego. ZinowJewa, :?reobrażeń- sympatycznym uśmiechem, a 0- że zarzut ten jest bezpodstawny, 
ziutkich szparek. Usta, ruchliwe ki. skiego i szereg innych wybitniej- czy błyszczą wesolo , Teraz wy- urządził najazd (naliot) na Kan-
i zmysłowe, nie trwają chwili Otóż powiadam, że najcieka w- szych Opozycjonistów, lecz resz- gląda jak ten ton. Bolszewicy owładnęli tem 
w spokoju. Szą cechą tej całej walki jest wIa- ta opozycji. szara jej masa, ska- dawny Kiereński z 1917 r. naj- miastem, lecz nie na długo, gdyż 

Dzisiejszy Kiereński wyglądem śnie to, że masy, szerokie masy pitulowala przed Stalinem, jak to popularniejszy czowłek w Rosji już po paru dniach 
s\voim bardzo mało różni się odlludu rosyjs.kiego, nie biorą w niej d'Jbrze widać z obecnego kongre- ówczesnej, bóstwo inteligencji, Czang-Kaj-Szek, wódz nacjona
tego da wnego Kiereńskiego z ro- udziału. Na tern bodaj polega .su kGillpartji. Poza te m, dodaje Do pokoju wchodzi sekretarka listów chińskich, sprawił komu
ku 1917: ówczesnego dyktatora zasadnicza różnica między iran- Kiercński, oprócz tej "socjalnej Kiereńskiego i dorzuca drew do nistom w Kantonie tak krwawą . 
Rosji rewolucyjnej. Ta sama bla- cuskim termidoryzmem z czasów ron" opozycja ma sporo zwole,}" ognia. Wesolo buchają języki łaźnię, 
da, nenvowa twarz ze sterczącą Wielkiej Rewolucji, a obecną wal- nikó\v w szeregach Komsomołll ognia w małym, przytulnym ko- że na ulicach Kantonu leży dwa 
Jo góry czupryną, malowana na · ką opozycji z dyktaturą Stalina. (młodzież komunistyczna) . minku, a \v pokoju robi się coraz tysiące trupów, a Czang - Kaj
tysiacach por tretów i fotografji Wówczas we f'rancji tcrmidory- Młodzież jest oczywiście zawsze cieplej. Szek wyrzucił z Chin wszystkich 
\y Rosii z Drzed lat dziesięciu. Je- śCi, którzy powstali przeciwko podatna na krańcowe, demago- Kiereński ożywia się coraz bar- konsulów sowieckich. Tak więc, 
d) na rÓŻnica polega na tern, że R.obespierre'owi, mieli za sobą giczne hasła, dziej. impreza ta zakOńczyła się dla 
Kiereński jest dzisiaj o 10 lat silne poparcie mas, a teraz w lecz i tego poparcia nie należy Przechodzi on do omawiania Moskwy zupelnem fiaskiem. 
'itarszy: na czole jego widać Rosji opozycja niema mas za so- traktowa6 zbyt poważnie. zewnętrznej polityki Sta!.ina. ,,sieli w kałoszu" - śmieje się 
pierwsze zmarszczki, a na policz- bą. Zreszta. nie ma :ch za sobą Znacznie niebezpieczniejszą mO- - Widzi pan, serdecznie Kiereński. 
kach rysują się dwie bruzdy. i Stalin... I że się stać dla Stalina t. zw. pra- bolszewicy "narwali się" znów A trzeba by lo widzieć z jaką 
Znać na tej twarzy ślady cier- - Tak więc, Aleksandrze Teo· wicowa opozycja w łonie kom- w Chinach. pompą odczytano na kongresie 

r:;icnia... dorowiczu, nie należy się spo- partji (Sokolnikow, Woroszylow Kilka dni temu urządzili powsta- Kompartji depeszę o zdobyciu 
Kiereński przypomina sobie, że ~'I .... z.. Kantonu przez komunistów i jaki 

bytem u niego przed dwoma laty. entuzjazm ogarnął na wieść o 

~ra:sz~i ;~ó:ci~~:r~~:i~~~ ~~:O~ SerńJeU~Z Dymł-tr,eeWl-'CZ Sazonow te~k~n~~es~~t~w~;il~,n~1~~~~~~ 
Sil Polskiego". na co Kiereński 6~'.... drz.e Teodorowiczu, o przyszło-
chętnie się godzi. Carski minister spraw zagranicznych w okresie wojny światowej ści Rosji? 

Pytam go, jak zapatruje się na - Nie chtę nic przepowiada~. 
,~\'tuacię w Rosji. Czy walka Sta- W ubiegłym tygodniu zmarł w Nicei na atak serca b. rosyjski mInister lupu. Trzeba jednak przyznać, że Uważam, że przepowiadanie ,;est 
lina ; Zinowjewem i Trockim spraw zagranIcznych, Sergjusz Sa zon()w. (Redakcja). Sazonow osobiście staral się po~ zajęciem glupców ("etb zaniatJe 

nloże .m!eć powa~n,ie!sze następ-I W ośm lat po śmierci Izwol-I stnić na wypadek przewrotu na łożyć kres ni~możliwej sytuacji I durakow"). Powiem panu tylko 
stwa I Jaka \vlascJ Wie zachodzI skiego zmarł obecnie Sazonow., Bałkanach, a który w rę,ce R.OSjI, w ten sposób, ze doradzał czarno- jedno. Uważam, że 
rOZnIca między stanowiskiem Gdy rosyjski minister spraw za-j jako sędziego rozjemczego, S'kła- gÓ~coI? uS,tępli\~oŚć. P ?k ój bat-l sytuacja w Rosji, i społecznie, 

Trockiego a Zinowjewa? granicznych, Izwolski, w 1910 L, dal decyzję, czy ta koaliCja, :lo kans~I" ktory me przymo.sl ~w~- i ekonomicznie i psychologicznie 
- Różnica między stanowi- 'po swej porażce w spnwie Bośni której po pewnym czasie przy.lą- c;~~kl~j Serb:!. urze?zY\Vlstn;e~j~ dojrzała do przewrotu. 

~:!dem Trockiego a Zinowjewa pozwolil się przenieść na stano- czyła się Grecja i Czarnogóra, jej głownych zyczen .. a z drugiej Konieczny jest t.rlko bodziec p 0'

iest raczej różnicą temperamen· wisko posła rosyjskiego w Pa- ma wystąpić do wojny z Tur,cją. strony jednak bardz~ osłabił m~- lityczny ("politiczeskij tolczok"), 
tów. niż zasad. ryżu, j'e(Yo następcą zJs'al Ser(!- T " ' ralną pozycję AUStrJI, pozostawił a rewolucia przeciwbolszewicka ., ~ resc tego traktatu ukrył Sazo- t" , I" d' . - .< 
. Ohoj oni twierdzą mniej \"ię-j jusz Dymitriewicz Sazonow, któ- d p " I '_ nas rOJ powszec 111"go po razn!e stanie się faktem dokonanym. 

now nawet prze Olllc;arem, do nia i nerwowości. O Ile ten na-· r" • _ 

::l!j to samo. Zarz?caj~ Stalinowi, I ry przedtem był rezydentem przy ry dopiero w 191t roku podczas ., . . . . KIedy to nCl stąpI, TIlkt z nas wie 
ze zdradza markSizm l tzysty le- \ Watykanie, a w roku 1909 został . _ stroJ panował między Berlmem l dzieć nie może. Jest to tylko 

I WIZyty w Petersburgu poznał do Parvżem wzmógl on się J·eszcze. . , 
ninizm, idąc na kompromis z "ku- powolany na stanowisko podse- kI d . b ' . . ., _ - , kwestJą czasu. NIe chc~ byc op-
I '(b hl ) a me l zmleme umowy l wow po wysłaniu generała Sandersa . . . . 
akami' bgate c opst\\'o, z kretarza stanu w ministerstwIe czas jak sam stwierdza w swych d T ,.. tymlstą, lecz mam wrazeme, ze 

"nepmanami" (neo-kapitaliści so- spraw zagran:cznyc:]. ' h d k '[' o urCJI, przecIwko czemu Sa- jest to sprawa nieZbyt dalekie) 
notatkac , o razu o res II ten zonow ostro zaprotestował. l ten _ ,. 

wieccy) i rezygnując z rewolucji Nowy minister początkowo nie trakt t 'ako , 'enny 'llSt u przy!)złoscl 
. 'atowej t~ pJ t,,:\OJ. . l p

r = konflikt jakoś załagodzono. Ale Trzeba też WZ iąĆ p' od uwagę, 
'Wl . . . . , byt usposobiony antyniemiecko. men. rzy ej WIZYCIe w e wszystko to urato\\'alo pokój tyl- . . , . , 

- A Jak n~lezy rozuml~c po- francusl:Y szowiniści podejrze- tersburgu porozumiano się rów- k b d k 'tk' . dodaje Klerenski, ze pod, tym 
.stula t y TrockIego, domagającego wali go nawet o przyjaźń. dla nież w sprawie odwolania ówcze- o na Z ar zho roS I p:ze~ląg CkZt~- względem dużą rolę odegrać mOo-
. d' R" d su. amac w eraJeWIe, 0- k l'k' . d d 

Się wprowa zema w OSJ1" e- Niemiec co zresztą spotkało w snego posła francuskiego w Pe- . t .., . kl' k gą omp I aCJe mię zynaro owe, 
k ac" botniczeJ'?'" ry ll1 ensywllleJ, TIlZ co -o W!; , . k lk Ch'na h 

mo r Jl ro . . Paryżu na wstępie również Izwol- tersburgu, Louisa, który, według doprowadził do rozp,lomienienia Ja np. wa a w l . c. , 
- Przez demokraCję tę rOZl1' skiego. Ta opinja o poglądach słów Sazonowa, "byt przeszkodą serbsko _ austrjackiej nienawiści, R?zm?w~ nasza d?blega ~on~a. 

mie Trocki Sazonowa pogłębiło się jeszcze, w przyjacielskich i intymnych sto '" lk . k k t Klerenskl zapytuje mme, Jak 
d k · t tj' wywolal WIe ą europeJs ą a a- . 
emo racJę wetwną r.z par I gdy car, który JUŻ przed miano- sunkach dyplomatycznych między t f Jest W Polsce. 

komunis ycznej s ro ę. J . k . d . lk' , waniem Sazonowa w jego towa- mocarstwami sprzymierzonemi". est on, Ja Wla omo, WJe UD 

gdzie panoszy się dyktatura Sta- rzystwie spotkał się z Wilhel- Sazonow mógł uczciwie wie- Sazonow zdał ze swego urzę- przyjacielem naszego naordu. 
lina, a nie demokraCję w kraju. mem II w Pooczdamie niebawem rzyć że on, ponieważ wlaśnie dowania obszerną relację w pa- Pamiętamy dobrze, jak dzielnie i 
Zresztą, nie ulega wątpliwości, że znowu w obecności ' Sazonowa dla Rosji zarezerwowano rolę miętnikach, które najpierw ukaza- odważnie domagal się Kiereński 
gdyby Trocki doszedl do władzy, zjechal się z cesarzen Niemiec. rozjemcy, będzie mógl udarem- ly się w J~zyku francuskim w Pa- niepodległości Polski, jeszcze ja-
to postąpiłby ze Stalinem akurat N ~. k' .. t w r..ić wojnę balka;·lsk,~. Jl!;J; tak. tO ryżu. Ta bardzo sucha i zupełnie ko poseł do 4-ej Dumy, gdy sta-
tak samo, jak Stalin postępuje '! ow~. oSYJS l m.mls er ~pr~ . f ' k . . kl' J czac' musI'a' z tego powodu zacię-h l s ę Je- w każdym razie byla to naiwna me rapująca SląZ a na ezy o I 
dzisieiszą opozycją. zagramcznyc . POSPI~SZ~ I ~ d} . } b h te walki' z endeckiem Kolem PO'I-d k b l t n ekorzyst wiara. W rzeczywistości Sazo- luglego szeregu dziel o ronnyc , 

- Czy Trocki i Zinowjew po- na z o. a emem .. , ej l. - d l b' h d" skI'em, kto 're tWI'erdzl"o, z'e niepo-. dl l ca ąc za now nie mógl przeszkodzić, że wy anyc 1 przez IQrącyc u zlal i 
Siadają rzeczywiście jakieś po- n~J d a ~ćlegpo ~pmJl, po e . l od- b h' dległos'c' PolskI' -- to z'~:dowsko-ar go P już po kilku miesiącach od zawar- w wy uc u WOjny mężów stanu. J 

parcie w masach o czem tyle wla orni omc e , ze . Zaw'e' r tk' masoński wynalazek ... , względem politycznym ostatnie cia związku balkańskiego wybu- l ra ona mez lczone 'pomYl l 
mówią? spotkanie było zupełn~e pozba- chla pierwsza wo'jna bałkańska. i bIędne sz.czegóły, jest w każ- Ro-syjski socjalista chcial nie-

- To, co opozycJa mówi o wione treści. dem zdaniu tendencyjna i ukaz!.!je podleglości Polski, ale polscy en-
swojej popularności w fnasach, Podczas tej wojny zac;;trzyl się swego autora, jako, usuniętego od decy z p. łiarusewiczem na cze-
jest poprostu bzdurstwem ("eto W swoich pamiętnikach opo-' do ostateczno,ści a-ntagonizm to- władzy biurokratę, który ze zlo- 1e wo,leli cara i skromną auto-
prosto wzdor"). Przecież wiada Sazonow bardzo zabawny syjsko-austrjacki, wywolany te:n, ścią i p,elen żółci usiłuje winę za nomję ... 
masom, zniechęconym lO-letnią epJzod, a mianowici~ rozmowę z że Rosja popierała asp!racje serb swe porażki przerzucić na inny~h. 
dyktaturą bOlszewicką, jest osŁa- Wilhelmem II, w której cesarz skie, szczególnie co do portu nad 
tecznie wszystko iedno, kto bę- niemiecki, obok szeregu zdumie- Adrjatykiem, podczas gdy w Au- Podczas wojny Sazonow ,ył 

waJ'ących rewelacJ'l' natury POll'- strJ'i hrabia Berchthold i prący zdecydowanym przeciwnikiem po dzie niemi rządził: klika Stalina, 
czy klika Trockiego-Zinowjewa. tycznej, opowiadał mu również o przy każdej okazji do wojny Co n- rozumienia się z państwami cen-
To jest właśnie bardzo ciekawe, swej nieszczęśliwej młodości, o rad v. t16tzendorf wraz ze swoją tralnemi. Poincare podkreśla zre
że ten cały ruch opozycyjny nie swoim ojcu, cesarzu fryderyku, kliką zdecydowanie sprzeCiwiali I sztą w swoich wspomnieniach, że 
ma żadnego odpowiednika w ma- który go nigdy nic kochal, ponie- się dost~powi Serbji do morza. bardzo często różni! się z Sazo
sach. Walka toczy się wewnątrz waż izekomo przewidywał, że w Zarówno Austrja, jak i Rosja, za- nowem w poglądach na wytycZ'1e 

. . kI'O' tkl'm czasl'e będzie musiał ustą- częly mobilizować. 'Ale chwilo- polityki. W roku 1916 Sazonow partjl, a masy przypatrują się te-
b . k' k pić 'tron swemu młodemu synowi, wo antagonizm został przezwy- ustąpi! ze stanowiska ministra 

mu o olętnie, cze "alą c ońca tej . . kt' 30 l t CI'ęZ' ony na korzys'~c au'str'a k' go spraw zagranicznych. Od teJ' 
zawziętej bójki. Jedyną warstwą, i o swoJeJ matce, ora po - e - 'J c le 

N l · l d chwili nie odgrywał już żadnej na którą liczyć może opozycja, nim pobycie w iemczec 1 me pog ą u. 
Ik politycznej roli. Od czasów rewo· 

jest nieliczna stosunkowo war- przestała czuć się angie ą. Konflikt \vybuchl jeszcze raz, . . ,Iucji rosyjskiej mieszkał przewaz-
sewa bezrobotnych i rozgoryczo' Już przed drugiem spotkaniem gd~, pod~z.as ~J~Iere:l~JI l(Jtl~lYll~ nie we fr~ncji, gdzie też obecnie 
nych l1~dzarzy , która zawsze po- V.hhelma z carem doszedł ;::>oJ sklcJ kSlązę Nlklta czarnogorskl ulnarl w 67 roku życia. 
datna jest skrajnej demagot!ji. protektoratem SalOnowa do skut- obsadził Skutari. Ale ten czlo
Warst\\'n ta , k tórą llaZ\\ alb~'m ku traktat między Bułgarją i nek związku batkaI'lskiego musiał 
"ropą społcczm!" ("socialnv ; ~c !" b.ia, który miał się urzeczywi- również uezv·g~l1o\\,(lĆ, 'Ze swę.go! 

B. T. 

Otóż Kiereńskl dopytuje się z 
zacieka wieniem o obecne stosun
ki w Polsce. Interesuje się Pil
sudskim i sprawą zbliżaJącyth się 
wyborów. Staram się jaknajbez
stronniej poinformować go o na
szych sprawach. 

Ogień w kominku do~asa. 
Żegnam byłego dyktatora Rosj1 

rewolucyjnej, dzi«kując mu ser
decznie za tak ciekawy wywiad. 

Kierellski bierze się do swe; 
pracy redaktorskiej, 

Pisze wstępny artykut do ju
trzejszego numeru .. Dm'· (~azc t a, 
wyd a\\ a przc 4 Kicrcłisk ic ~o l 

grono jeg-o przyjaci ól). 
R. Winter, 



,I 
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ENRI BARBUSSE 

Na progu olbrzymiego hall'u Zadrżała mimo to, iż nie zda- . - To wstrętne zwierzę uciekło i gwiżdże na nas. Poszukam, pani ra zwinięta w kłębek, leżała na 
stała żona portiera miejskipgo od- wała sobie sprawy z tego, co ją w tą stronę!-Był wściekły:-Sza. pozwoli?- krzesełku. Wzruszył ramionami, 
działu dla zwierząt i patrzyła na wzruszyło. Lecz, gdy ulrzała przez ra kotka. Czy pani jej nie wi· _ Zwierzęcia, którego pan szu- spojrzał w lewo i w prawo, i bły· 
ulicę Tison, zalaną potokami słoń· szyby słuźącego z laboratorjum działa?- ka; tutaj niema. _ Mówiła całkiem snqł podejrzliwie oczyma. ' 
ca. Quillebeut'a, który biegł prZt'z _ Co? _ ze zdumiewającym spokojnie, lecz z trudem udawało Spojrzenie lego prześlizgnęło 

Oblicze jej było pozbawione podwórze gestykulując, chwyciła spokojem rzekła paRi Grandu, su- się jej zachować spokojną twarz. się po łóżku, po niebieskiej koł
wyrazu, blade i suche, jak urzędo- rezolutnie uciekinierkę I schowała luienna urzędnicua, która nigdy ChcIała spełnić czyn bohaterski, drze, i przez kilka sekund na niej 
we ugłoszenie. W laboratorjum, pod kołdrę· Potem ::>tonęłl1 naprze- nie postąpiła wbrew przepisom podobny do heroizmu tych kobiet, spoczywało. Mój BJże, nic się nie 
sąsiadującym z budynkami medy- ciwko drzwi: bohaterka nie jasnego służbowym. Które ukrywały podejrzanych, a zie- poruszyło. Pani Grandu stała Obok; 
cznego fakultetu, akurat robi no instynktu. jącym nienawiścią katom, pokazy. jej okrągłe oblicze było blade 
doświadezenia z psami. Głucha W drzwiach ukazał się Qui!· - Niel - potrząsnęła głową wały opanowane oblicze. i nieruchome, jak cyferblat ze· 
na jęki zwierząt, wróciła powoli lebeuf Był czerwony, jak burak dorzucJła: gara. 
do swego pokoiku, aby popieścić i w ręku trzymał linkę. . - Napewno nie... - O ile pan chce niech pan Wożny mruczał zaglądając pod 
kotkę. - Czy ona tu jest? - spytał Woźny nie mógi się dość na· szuka, ale celu 10 niema żadnego, stół. W tej chwili zrozumiała ona 

Charles Grondu padł ofiarą nie· szybko. dziwić: jestem .tego pewna.- . ,wielką odwagę swego czynu ... 
szczęślIwego wypadku kolejowego, - Kto? - odpowiedziała odź- - Więc, cóż się z nią stało.. Wozny rozejrzał SIę uwazme i poczuła si~ bliska omdlenia; lecz 
a owdowiała źona jego odziedzi- wierna. wyskoczyła mi z rąk .. i uciekła po pokoju. przezwyciężyła się. Z-aczęła _ tylko 
czyła stanowisko i tytuł portjera -- K;otka,-mruknął, -kotka!- tutaj ... Może pani nie zauważyła, W pew:1ei chwili już wyciągnąłl głosno kasłać. 
przy głównym zakładzie doświad· - Jlika kotka?--spytała spo- rak ona się tutaj wŚliz;snęła. Może rękę, ale cofnął ~ą r07-i=zarowany QuiUebeuf rzekł;-Tutaj jej nie· 
czalnym. kojnie kobieta. siedzi ona pod jakims niebem b yła to bowiem tylko Romon, któ ma.--Należał on do ludzi, którzy 

NiE'zwykłe szczęściel Z wieI- łatwo się denerwują. Robił zrozpa· 
kim przejęciem spełniała swe czyn- czone miny, uderzał się pięścią 
ności, które były z administracyj- ft~RANK GIB50N , . w głowę i rZL1cał przekleństwa na 
nej strony bardzo ważne - dom swój los Przełożony nazwie go 
podlegał burmistrzostwu, prefektu· T O G ~ zuow idjotą, gdy wróci z samym 
rze i ial\uJtetowi medycznemu; ciąg· sznurkiem. Rzucił jeszcze jakieś 
łe otwieranie i zamykanie drzwI ~ ostro słówko, poczem prze pro· 
zapewniało jej mało spokoju. si wszy panią Grandu, wyszedł.· 

Dawno już, gdy wróciła z pod· Henryk bardzo zręcznie przepl'O' kiedyindziej. Cieszę si~ bardzo, te . my do teatr.u, ,~ zawołała rlldo~nie, Pani Grandu, goniła już resztl!ą 
róży poślubnej, i sprowadziła się wadzi! pe\den drebny manewr. została ona odwołana. poniewa7. ju~ - mam dziś och ,t~ rozerwać się sił; po jego odejściu padla wv-
ze swym mężem do Treport, prze· Żona nie domyśliła si~ niczego. od lawna cholałem spedzić z tobą trochę. - Pieszczotliwie objęła czerpana na krzesło; brak'o le , 
chodziła męki, widząc biedne, u- Jan " stala pośrndku jadalni, oały Wil'CIÓr sam na sam. Chciałem m<:7a za szyję. tchu, drżała, ponieważ poraz pierw ' 
wiązione psy, sprowadzane na pod· gdzie przed ohwilę pocałowllla męża Ol . pOWiedzieć tysiąoe słodkich Henryk sięgnął po gazetę wie- szy wystąpiła przeciw najświęt· 
wórze zakładu. Musiała zamykać na p07.e!nanie, l słyszała calklem słów. - czarną i zaczął studiować programy szym obuwiązltOm dozorczyni tego 
oczy, gdy we czwartek wywożono wyra"nle, iak drzwi wpiśoi'owe ot· t-'rtyoiągnął do siebie ~I)ną i za, teatralne. - zakładu. 
zwierzęta w karetce sztywne. wy· worzyły się i znów zatrz Isnęły. cząt ią rałować, po ohwllL puścił ją - Dziesiąty pddziernik ' . . P k'l 
glądają~e, jak wypchane, lub spro- Wywnioskowała z tego, że mqż i rzekł: S Imotny ozłowlek ••. nie, to nie . . o h 1 ku minutach pojniosła 
łVad~ono je do laboratorjum, s.<a jej wyszedł. I yla jednak bardw - Koohanie, jesteś dziś strasz dla nas Acha, mam wreszcie to, ~I; łló~/{:iej~e~~tl~~~~~i~i ~~i~~~~:~ 
czące na linkach, pełne różowych ostrożna i poczekała Idl l, Q minut, nil:' blada. -Czy siQ źle c/ujesz 1 - czego szukam. Podobno jest to . 

. Ś' 1'1 . t l f ' u J d ó I .. ł' dosl'on"ła rze"z·. _ PJ'rnt In'lł"śol·. swą postać rysu]'ącą się w lustrze, nadziei, • mm o lnie I a Się za e e onOWIlC. ,- o· ane o wr Ol a Się 1 szepnt} II • - • u u ..', 

Wówczas zatykała sobie uszy tern jednalr rzuoiła SIQ gWilłtownie Mas~ raoię Czuje się nied"brzp. - Opowiadał mi o tern przyjaoiel. ponieważ na jej oczach Iez3ła 
~dy z Jaboratorjum dochodziły do teł , fonu i ~aoz~la mówić pod- Gdy odszedłeś dostnłam bólu głowy, Chodzi tam o ml'ża, kt6ry łapie gruba zasłona, jak welon żałobny. 
{rzyki, pudobne do 'krZyKÓW dZle· niesionym głosem_ - Cbudź ... - rzekł Henryk pie swą ?on~ z koch~nldem. - Podniosła niebieską kołdrę, 
:ięcych, lub pusty śmiech studen Henr\ k, mą1. jel\ nie wyszedł z szczOtliWl6. - zobaczysz jaki dobry Młoda kobieta oblała si~ zn6w Zmęczona, osłabiona przygodamI 
.ów. domu, otworzył tylko i zamknął umiem byó dla mej lDale) żoneczki. zimnym IJotem. PodAjrzliwie spoi- kotka, nie ruszała się, Podniosla 

Lecz Grandu wytłomaczył jej dr~wi wejściowe. poczem wróolł do - Uło'z)! żon(! na kasetce i zaczął rzała na meźa, Czy podeJrzewa on tylko swą małą główkę, którą 
<onieczność chwytania błąKających przedpokoju i przysłuoh wat siQ każ- ją pieścić. coś, czy tf'Ż wszystko, co stało sie zniekształctla niesprawiedliwość, 
si" zwierząt, które są nieoezpiecz- demu l'tQWU, \~powiedzitlnemu przez Jane po raz pierwszy w życiu u· dzisleiO'zego wieczoru fpst tylko i spojrzała na panią Grandu oczy· 
;Je dla publiczności, a tu w zakła żonę. ozuła. trwogą. Przez jej pleol prze· przypadkiem 7 Leoz to chyba nIe· ma, w których widać było duszę. 
iz1e dla ogólnego pożytku lekarze Pani Jane zaś mówiła: .,Czy to biega! zimny dre zez, aglowa lJata· IDotliwe, że on zna jej t8jernnio~, Dozorczyni dl)tknęła delikatnie jej 
;ekują je i badają. Tłumaczył jej ty, Lewiqie ? . _ Tak, tu Jana l .. ta. Pojmowała, 'z,' musi szybko dZIU· napewnQ nie ma o niczern pojęcia. futerka I nagle poczuła bicie serca' 
. był on ~ak pięłmym mężczyzną, Tak, kiJka minut temu wyszedł ..• łać, i znależć jaki:; wykrQt, który- - WIęC pój zielny do teatru, Hen- tego biednego stworzonka. Szczę· 
~e zrozijmlała wSl,ystko, - że Powiedział, że nie wróci do domu był przeszkodzit Jtlj koohankowi w ryku ~ - spytała w najwyższym śhwa, że uratowała życie zwierząt
)sy nie są zwykłemizwierzętami, I'rzed godzjną, drugą w nocy. _ • przybyciu. Na mysI, ~e ml\~ jej zdenerwowanIU, ponlewa~ rozstrzy· ka, pochyliła się nad kotką. Nim 
.ecz jeńcami, którzy zostali schwy- Choiałuh) m. aby ou już wogóle wi~- spotka si~ tu z Jej koohaltklem - gająca ch wita zbli~ala sią szybko, pomyślała o tern, jakie przykrości 
tani w anonimowym .stanie na cej nie powrócił _ • • za Jliel'ulll z tt·wogi. Gdyby mogła ,Mąt odrzek.ł spokoj lIie: - Nie, może ściągnąć na siebie tym czy
)rzedstęRstwie przeciw prawotn. (;0 ' lI)6wisz '? Dokąd pO'lzedł? olllJć na kIlku lUlilut wYfJrawić męża dzieotnko. C~njesz si~ dziś nil:" nem, spojrzała na kotkę oczyma 
Jbecnie me miała dla tych ska- UmQwił 'SIQ z kimś w jakieiśsIIl'a z pykol u, udałoby Slą jel mo~e za· bar za dobrze, a taka denerwująca matki, ponieważ dała jej życie. 
.' l' k zt se c - l' ,I Z"'OIIio' I ostr edz kochanka sztuka lnu ..... zaszkodzlO' swym ner ~ancow, an r y r a. wie baJfdlowej • .• Lewisie, po· n 'Z " . W - Tłom. Dw. 
Kochała serdecztle swą kotkę spleSlI SJę i przy dż do mnie za- Czas posuwał si~ ualJrlód i ~a wom. os anlemy w domu. yob-

Ronron i pieścIła ją, iak dzie{:kCY raz •.. _ Nie, wYJŚć z tubą nie den eud nie eholaLI SIę stać. Zaddwa~ ra.t sobie, kod.lanie, że w ostatnim 0000000000000000000 
WróCIwszy do sw.ego pokoiku, po~ oQdą mógła •• LeQz ty mo esz dZII'Ś?ra llllllUt e\IlS pr6) bę zle. al\Ole, m'lż, odarty z ezezi, morduj~ 
ies~ła do niebieSKie} kołdry, na plzyjść do mnie. UmIeram z tQ's. szoztlsll~! i - wowczas, dWIe OSLlOy: ŻOU~ i kochanka. No ~-----._------"'! 
dórej za wsza spała kotka. knoty za tobą! TysHlce slodkioh lane drzała. powiJ·d", Jane. czy nerwy twoje Kino ~pÓł. Prac. Państw. 

- Ach! - krzyknęła nagle i słów cboq ci pOWIedzieć, drogi _ Ożuje się bardzo źle, moje mogłyby to wytrzymać ~ -
Jodniosłą ręce w górę. cułopcze I Ty mI również?.' serce, _ r/.elda; Jane miala wrażeni P, że w gło-

W zagłębieniu ' łóżka - po· Co? Uozesz bJĆ tutaj ~a pół ł - Gdybyś chciał przynieść mi z wie jej szumI wodospad, a oczy za-
:lobnym do gwia~da - leżały- godziny? apteki ja" l::; pruszek, zrubHoby mi oiemna gQsta mgła. ClioiałRby tylko 
iwie Ron:on. A racze~ obok Ron· W lę? do zobaozenia, drogi.. . i Się napewno ł,·plej. - UOlec, uCleo jaknajLlalej od tego 
'on kręCIł SIę drugI kot, ktary Czy lllllle bUl'dzo kocba::!z? • • • Mąż odpOWIedział ze śpokojem: ozłowieka, w oczaoh którego tai się 
wyglądał, jak cień, punieważ był Jane ze szozęślIwym uśmleohem - Zdaje ml się, kochanie, ż<> mord. Chciała dObif'G de drzwi, 
:ałkiem szary. odwisiła sluohawi\Q i poduszla do mam tu coś w gabinecie. _ lecz nogi odmówiły jej posłuszeńs:.-

Sienkiewicza 40-

Od WtorKu, dOla 1.7 grudnia' do 
ponIedziałku wl. 

Wielki wspaniały program l 

Kochaj mnie, 
a świat oedzie moim! 

l t b . h k d' J ł ' wa I padła na fotel. _ Hm! _ mruknęła pani as roli, a y rzuolĆ . ~akoo ane spoj- t'o Sf' un ZI<1 ane trzyma a .JUl 

J~raudu z szeroko olwartemi o- l'ZellJe swemu odblOJU. w ,rflku szklapkę z wodą do której \\ szystko stracone l Ostatnie Wielki dramat życiowo - erotyczny "'l l d' ł ł ł b' . ł k stowa męża zdradziŁy jej, że \Vie on w 10 aktach osnuty na tle głośnej :zyma, i przymkniętemi ustami. " .I.~ag ~ za r.z,a .a, us ysza.a o.wlem. ' IDąZ wSJ pywlt prosze . , " d ' J . 'l· I, 'lk k l' S ' o wszystkiem, i że nie u jdzie ona dóre przypominały skarbonkę. W ze rzwI, we, JScJOw. e otWIerają Sl.ę. aue wy (.11 a Jil a l'Op l. pOJ-
P l k k C t . . Id d 'l któ przed Jego zemstę. Leoz ooż to 

zeczywistośC1 nie było tu się ozoa a. 1'0 l węza. o O Jlloze rze~le Jej !./Ją ZI o po zegarze,' ry ') 
Ć ;! b J" ś . . t . t lk d' J'est ~ Gzy zegar nie wydzwania sra-

powiesci Hanlia. BartschJa. 
W rolacn gfównycll. 

Mary Philbin, delty .zemu dziwl'Ć,' ta ogolona czarna znaczy l. ez hO 'lIle' oznaJmIli, ze y o zle· ~. 
N d Ż ł d t ", t b 1- d dziny dziewiątej'? A ozy koohanek 

',łówka, - wytarte, podobne do " le z ą. y. a SlQ na e.m zasta- SlęClU ID.)nu rai: o oznaczonego Compson i orman (,(erfY 
ć b ż d l t ł i wraz z nilU nIeUbłagany los, nie .tarej rękawiczki, futerko - wszy' nowI" . o lU w rZWlao I s a ozasu., - . b ' d' 'J 

.,Łko to zdradzało uciekinierkę z Henryk _ . .. . - ,C4Y czujen się ' lepiej .~ - mlcli przy ye już prze poł godziną· 
miejskich klatek. , - DObrywleozoI', Jane, Jut wró- spytar mąż, podc;,:;u:; gdy Jane gryz- ~agle usłyszał& głos lO~ta: -

clłem! - la do k'r"l WargI. No, Jau.e, sądzę, ze Jut czas pójść 
Szara kotka zamruczała i cof· Zdjął kapelusz i rękawiozki i ' _ Tak, ~ak, _ szepnQla, młoda spo.ć l -

Anons: .\astępny program: 
.,Kobieta bez zasłony" 
w roh głównej: l...l/,~ UAuOVEK . 

.aęła się do kącika. W tej samej przysunctł sobie krzesełko do ko· kobieta w śUllertelneJ trwodze. , \ • . * · 
h '1 L) d' ł' . Na 1 szy seans w dm po",sz" oprócz 

c WJ l L,Onroll pO mos a SIę z me· IDWl\a. --, KOO<ll1111 Ol~ nalUlętnle, - ., . . sobót oa g ... du 5. w soboty. me-
nieskl~j kołdry, 1 wypięła łuko~a. Serce :JanA biło, jak szalone; rzekł mąż. - .A 'gdy lD'!Ź kocha , Następ~ego dnIa lnalte~stwo Sle- dZiele I sWięta od 200 ao3.3U 
to tułow, obca kotka natychmIast' z ledw(),eią wyjąkała: Cóż się stało, ŻOllQ. tak jak. ja jest zdeLydowany dZIała. obok .sleb!e przy sUladarllu. cf:ny mieJSC po 50 1.)0 gr. 
zgięła się w taki sam łuk. Oby- Henryku? - ,na n!lJ-g~t;ze;, \V żyłaoh mowli (Jły. t'r6ed, mIDI le~ała gaze,a, l WSKótek. '!.. ____________ ,. 

dwa,ogonki poJOlosły się w gorę. - .t'an z ktol'vm siQ umówilem ni~ krt:w p ')łudulOwa. Mu) dZlaJekIJakle"s LaletUlle~l~\).or oozy JOh SpuL-
- Jeden tak samo, la~ drugI, - zrob.lł mI zawód, _ odr~ekt mąż _ zatlił kl\'d~ś w lieorgJl cz1owleKa, kały s , ę Jeuuoczesnle.na tej SUJll~J ••••• • 
i oba zwierzątKa wydały z siebie Czy ~Ie citl:izy~z sią z tego powodu, ~\L~ry uśfiJleJtl l:iią r6uclć cie~ ~al uutatce, \\ydrulrowane) grubeml li....... . 
dzi.vny I1lezruzum1alY' dla ludzi Jalle? - hml,. JegLl żUlly. Jaue... l la LeraulI. , 
dżwięK. l wÓwcl.as - po raz ;\1łoda kobi<,ta uŚllllecllnQla ~:ę' lUOgłb) lU • .Notatlta ta brzmiała: L EC Z NICA 
plerw~zy w życi~ :-- widza C to 11- nerwowu: - Ht!łlry"u! - - LewlS HrigllL, slawny artysta' 
derzalące podoblenstwu ubu po- - J\aturalnie • _ • bardzo, bar- rt.tłotla Kublela krzyknęła głośno, zostal wc:wL'aj u godZinie wpoI do lekarzy specjalistów i gabinet 
stacI ::>tara JiObleta zauważyła, że' uzo • •• tylko. •• ty lko •• _ pró uowała U \, OlllW :SIę z , rUlll ,on uZlewlątel zabi ty, pudc.::as wy pad- dentystyczny przy uórnym KynltLl, 
WStY.stKle koty na ZIemI SI! dQ I.ja • • . mp;(;a. II. b 1 PlolrAowsKa ~94, tel. 22-89. .. u Clutumo l owego. - przy przystanl{LI ttramw. pablantckich) 
sieule ?ardzo pO?obne. M,ędzy Zatrzymała się, nic odpowiednea j ~ Heuryhu, (jlaczego mówisb mi Jaue zbladla. ~1aohlllalnie oczy przyjmuje ctJOrych w chorobach wszyst-
temJ,,~tore SIę zabiJa, me ma zad· go l1l1;) wpadałO Jej na Ulyśl. ł to wszy::!tlW .. l\lgdjT Dle sty::!zalam jej posll11iały oczu męża. Lecz un t{lch speclalno~cl od g lJ rano do o'ej 
n~J r~zmc.:y. Tak, Romon mogłaby Henryk spojrzał pytająco na Olą mO\\lqCf:l "; O w ten sposób. -- , siedział;,:; miną zupełnIe obojętną po poło ~zczepienJe ospy, analizy (mo
Imeć jeszcze więcej wyplelęgno- żona: ł - t'rze[Jraszam, droO'Il. nie .Nagle podniósł oczy ua żouę i ak: czu, katu, IUWI, plwvcm etc.) operacje 
waną sierć i piękilleJsze źreillce - - Cóż ohciałaś powiedzieć, chciałe!!! oię pl'zeraZlć. L~cz Już ceDtli)ąc ostro słowa, rzekł: POrada a Zł~t~~U~~~yty na miescle 
druga kotka mImo swej' młodości Jauo? - dość Lyoh powazuyoh rozmów. Chcą - Wiesz, Jane, że Jestem cieka. ZabIegi l operacJe od umowy. Kąpiele 
wyglądała smutille i źle - ' mimo - Byłam zdziwiona, - odrzekła sPGdzić wesoło dZisieJSZy WIeozór. wy, ozy je życie, twoje ozy Lewiso ŚWIetlne. Elełttryzacja. Naświetlania 
to nie mozna byłoby zrozumieć, zo złośoią Jane, - mo wiłeś, że tak pÓJllzlemy do teatru. t>ądzę, że Brlght, zasłi1glWało na ratunek. Bo~ lampą kwarcową· j-{oentgen. Zęby 
ctlaczee:o Jedna była szczęśl1wa, a wiele ::!r)odziewasz sie 1)0 lej Honfe- ~\Vleźe I'owietrzo orzeźwI Olę. _ le d b ż ł s2.tuczne, korony złote, platynowe i mosty ~ l !' IV ID, g Y Y on Y I przyszedł w nIedZIele I śWI.ta do !1odz. 2 po po! 
druga zmęczona. UsilTIle narzuca- rencji. - Ulężar spadł z serca Jane, po- tuta.), prawdopodobnie byłbym ciebie 
ła SIę myśl, że oble należały do - Glupstwo, - roześmiał się IlIewaź sądZI!a, Żr) nadszedł uprag' :.:;astrzeJił. -
jednej olbrzvmiei rodziny.. mąż. - Konferenoja ta odbędzie sie niony ratunek. - Tak, tak, chod<t. O.łI)IU. Dw. • ••••••••••••• 
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STY~ZEń 

Pierwsza rozmowa telefoniczna 
Londyn - N~wy Jork. 

Przeprowadzono pierwszą roz' 
mowę telefoniczną przez ocean 
między Londynem i Nowym Jor
kiem. 

dżają do Australji, aby WZIąC 
udział w poświęceniu nowej stoli
cy, Canberry. 

Wszemkich k,ołaoh amerykań
skich krytykują ostro interwen
cję Stanów Zjednoczonych w Ni-
caragui i Meksyku. . 

bUTY 

Sytuacja na Dalekim Wschodzie 
zaostrza się. W Szanghaju zosta
ie ogłoszony stan oblęienia. An
glja kieruje silne oddziały .fLoty ,do Angielscy żołnierze w drodze 
Chin dla ochrony emropeJczykow 

f'rancja i WIochy nie chcą brać 
udziału w dyskusji nad sprawą 
zbrojeń morskich, zaproponowa
nej przez prezydenta Coolidge'a. 

Pierwsze oddziały wojsk an-

Obcokrajowcy W Chinach przed i po 
zwyclęstwa.h armj indrodowej. 

Oiaz. wzywa na pomoc St. Zje
dnoczone z obawy 1JIfzed kontrre
wolucją. Amerykańscy marynarze 
lądują w Nicaragui i obsadzają 
rozmaite ważne 'pun-kty. 

NI\RZEC 

: Ostrzeżenie dla motłoch n w Szanghaju. 

Tratlsportowanie wojsk chińskich 
na plac boju. 

w zagrożonych okręgach. Armja 
kantońskaposuwa się stale na 
północ. a jej sukcesy przygoto
wywane są przez komunisty~
nych agitatorów. tlankou pada. 

Kapłani japońscy przygotowują się do 
modłów za duszę zmarłego cesarza, 

Podczas wyborów do senatu l k 
we Francji part je lewicy odnoszągie s ich lądują w Szanghaju. 

W porcie te,CT() miasta koncentruJ'ą )Oważny sukces. Millerand ustę- .. 
puje. się powoli potężne oddziatv floty 

rozmaitych państw. Z wnętrza 
Chin ściągają do Szanghaju tłu· 

l 
I 

W Anglii ma miejsce szereg 
poważnych katastrof w kopal
niach. 
Między WIochami i Jugosławją 

następuje zaostrzenie stosunków 
z powodu podpisanego w Tiranie 
traktatu włosko-albańskiego. mo-

Skutki trz~slenia z:c ni w Ja Jonji. 

cą którego Włochy uzyskują w 
Albanji wptywy, równające się 

Przywódcy powstania portu~alsklego protektoratowi. 
Wuj Sam karci Mells~ I. w drodze do kwatery głównej wojsk 

rządowyciII 

Wielką sens,~cJę w~wotu.ie pro- my uciekinierów. WOjska kantoll
ce~ ~ e Francłl 0. sZPIegostwo .. w ski e kontynuuja marsz na północ. 

Ruch przeciwko obcokrajow
com w Chinach wzrasta poa 
wpływem agitacji komunistycz
nej. Wojska kantońskip zajmulą 
Szangha.i i przez pewien cza~ ktorym oskarzenl są pułkoWlllCY 

włoscy. Garibaldi i Macia. Ten 
ostatni stoi na czele spisku kata-

Niemcy nie choą zredukować międzynarodowa dzielnica znaj-

10liskiego. 
Dr. Mar: tworzy w Niemczerh 

nowy gabinet. 

budżetu Reichswehry. duje SIę w poważnem nebezpie
Pogrzeb cesarza japońskiego, 

Yoshihiti. ma niezwykle uroczy
sty przebictr. 

czeństwie. 

Nowe trzęsienie ziemi nawie' 
dza Japonję. pochłaniając tysiąc 
ofiar. Straty wynoszą 150 miljo-

NOr\\'Cskic partie robotnicze łą- POl'tLl~alja je ' t znowu \\ idow- , d l ' 
. . .', " . l . kt'·, d ' \, d no\\' o aro\\". 

czą SIC. co ",,,,,"o/UJe protest kU' 1 114 1 .. \\0 ~lC.1I. _ Ol,~ JC na.\ rUI \V parlamencie francuskim zgla' 
Illullistów. ! ' illllll \\ CąQ;U ,J dni. 'I stają wnioski o wybudowanie 

Książę i księżna Yorku , \VyjeZ~1 W Nicaral!ui nowy prezydellt , szcre~u nowych fortC'J' .... raniez-

nych na wschodzie i pólnoco- Genewie kończy się bez pozy
wschodzie. Pozatem pojawia się tywnych rezultatów. Jednocze
wniosek o powołanie pod broń śnie Anglja spuszcza na morze 

Mussolini zdobywa Albanję. 

wszystkich obywateli między 21 
i 47 rokiem życia. 

W Genewie zbiera się komisja 
rozbrojeniowa ligi narodów. 

największy okręt woJenny świa
ta. 

Rzeka Mississipi Występuje z 
brzegów i "'VWOlllic .Q:wattowne 

Faktyczna podstawa rokowań 
w tienewle. 

powodzie. Miasto Nowy Orlean 

KWIl! i~IEłt' 'I jest zagrożone; jedynie wysa-
.. " dzenie wielkiej tamy pod miastem 

!----,.,-. ~~--._---! . i skierowanie wód w innym kie
runku ratuje je od zagłady. 

Armja kantońska kroczy stalt: 
naprzód i zamierza kontynuo-
wać marsz na Pekin, gdzie :!'"I-.:.--""'!'"---""!=---------:I 
Czang - Tso - Lin przyg.otowuje NAJ 
kontrofenzywę. Między dowód- !..-___ , _______ .J 
cą armji południowej, Czang-
Kai - Szekiem i komunistami, któ 
rych organizacją kieruje Borodin, 
powstają nieporozumienia.
Cza,ng - Kai - Szek ustanawia no' 

Czang-Kai-Szek 

wy rząd. z siedzibą w' Nankinie, 
podczas gdy centrum komuni
stów jest liankau. 

W ambasadzie rosyjskiej w Pe 
kinie Czang - Tso • Lin przepro
wadza brutalnie rewizję. co wy-

Wzywanie o pomoc !lad Missisip'. 

Minister Herrlek przedstawia Lind· 
bergha paryżanom. 

Wylew Mississipi pozbawia pól 
miljona ludzi dachu nad głową • 

Francuscy lotnicy Nungesser i 
Coli giną bez śladu podczas lotu 
z Paryża do Noweg,o Yorku. 

Król Jerzy an gielski i prezydent Do· 
umergue jadą do pałacu Bucklnsl- am. 

Szwedzko - amerykań<;ki lot" 
nik, Charles Lindbregh przelatuje 

wotuje oburzenie MOsKWjl ~dzje na małym aeroplanie z Amery'{i 
zbiera się natychmiast wielka ra- do Paryża. . 
da wojenna. Policja angielska /Przeprowa-

Konferencja rozbrojeniowa w l dza gwałtowną rewizję w rosyj-



10 H. - GŁOS POLSKI - 1928. l~r 351 

skiej misji handlowe' Arcos w 
Londynie, W konsekwencji An
glja zrywa z bolszewikami i so
wieckie przedstawicielstwo I{)

puszcza Londyn. 

Parada "Stahlhelmu" w Berlln·e. 

W Genui obraduje' konferenCja 
ekonomiczna z udziałem Rosji. 

Prezydent Doumergue wizytu
je króla angielskiego. 

W Berlinie organizacja "Stahl
helmu" inscenizuje wielką paradę 
wojenną, 

Pogrzeb posła Wojkowa W Moskwie 

francuskich. zostaje 
przez swych przyjaciół 'Podstę
pem uwolniony z więzienia. 

Petne zaćmienie słońca obser
wowane ist przez specjalne kspe 
dycje . astronomiczne w Anglji 
Szwecji. Norwegji i finlandii. 

W Genewie ro'zpoczynają się 

Wielka 'katastrofa trzęsien 
ziemi nawiedza PalestynQ. Sze
re~ świętych miejsc wykazuje 
ślady zniszczenia. 

De Valcra przemawia do 
zwolenników, 

Policja paryska aresztuje kiTka 
tysięcy kómunist6w. Ro~i się 
zamiar zerwania stosunków z 
sowietami. 

Kościół nad Jordanem po trzęsieniu 
z emi monstracie robotników w całym Amery~ańscy Qczestnicy wojny pod 

świecie. LukIem Tryumfalnym w I-ary:tu. 

We Wiedniu próba wzm!ecenia Amerykańscy l~tnicy, Brock l 
l .. d' d k - Schlee, dokonywUJą udane~,o 10- . 

rewo UCJl ,pro..ya ZI .0 rwa tu przez Atlańty,k i dalej VI kie- .39,000 amerykańskich uczest-
wy ch walk, kt<:>rych ofIarą pa~~ runku wschodnim. a:lkow wojny przybywa do Pary-
~!ele , o.bywateh .. P~łac SprawIe za, gdZie na ich cześć odbywaią 
dilWOSCl W plomlemach. się liczne uroCZystoścL m. in. 

odsłonięcie wIelkIego iPomnika 
pod Verdun: 

Eksperci morscy są przygotowani do 
operacji, IIle niema pacjenta. Policja w walce z tłumem we Wiedniu 

Pierwsze pożywienIe Sacca po 
26 dniowej głodóWI:e. 

Sowiecki pieprz prowokacyjny 
i orytyjskl lew. 

DERI.VIEC 
Amerykańscv lotnicy Cham-

obrady konferencji w sprawie 
rozbrojenia na' morzu. Udział 
biorą Anglja, Ameryka i Japonją. 
Międzv pierwszemi z wymienio
nych p.owstaią tarcia, ponieważ 
St~y Zjednoczone dążą do tego, 
by zmienić na swoją korzyść sto· 
sunek sit morskich An2"lii i Ame
ryki. 

berlin i Lewin przelatują bez lą-I bllJliIlC 
dowania z Nowego Yorku do NIe r II miec. !.-______________ __ 

Zamordowanie posta rosyjskie
gO w Warszawie wywołuje chwi 

LE'vine, \lanclerz Rzeszy Marx, 
Ch .. mberlin I min, ~tresemann. 

Po niszczycIelskiej burzy w saskiej 
Szw3Jl:arji. 

Król rumuński ferdynand umie Umiera premjer egipski, Za-
ra i następcą jego zostaje 6-le' glu~ - Pasza., .. Hindenburg w Tannenbergu 
tni książę Michał. syn pozbawio- Gt{nva, cerkwl. ortodoks~Jl1eJ, 
nego tronu arcyksięcIa Karola. metropolIta SergJusz, obWiesz-

Mały !,ról rumuński i jego wielka 
kOlona. 

SIERPIŁ" , 
~---------------------

cza,. że .rozpoc~ęta się reOrgani~ W Tanneber .... " dslan'a' . 
zacJa tel cerkWl, co oznacza pro '80'" o .1 Hl mem 
b.ę kościoła zdobycia z powro- CY, olbrzYm l pomnik. Hmdenburg 
tem wladzy Rosji. ~y:glasza ;nowe. kt?ra wywOZU· 

W I' w , . T l d" Je ponowrue dyskUSję na temat 
. wo nen: panstwlC .. r an JI odpowiedzialności za wybuch 

zoslaJą rOz,plsane nowe wybory, wojny 
które nabierai4j charakteru walki . 
między prezydntem rządu Co
sgrave i starym przywódcą 
zycji, de Valerą. 

Foniec konferencji morskiej. 

Coolłdie nie chce postawić swej 
kandydatury 

W walce bokserskiei między 
Tunnevem i Dempsevem udaJ~ 
się Tunneyowi utrzymać tytuł 
mistrza świata. 
Żywiołowa katastrofa w 

Szwajcarji przyczynia po\Vażl1~ 
szkody. Prezydent Coolidge OŚWiad-1 WRZESll!riI 

eza, że nie będzie kandydował m!J 
-- " Lotnik podbiegunowy Byrd przy wyborach w 1928 roku. '-----

rowe naprężenie stosunkow mIę- przelatuie ocean Atlantycki K f . k G Cosgrave zdobywa większość 
w Irlandji l pozostaje na czcle dz Polsl{'" Ros' . '. on erencJa mors a w ene-

y _ .... l Ją. Straszna katastrofa zywlOlo- wie zostaje zakończona. 
Sowiety prowadzą energiczną wa sieje zniszczenie w saskiej 

kampanię przeci\V~o An~lji. 0- Szwajcarji. ~tratv wynoszą oko
skarżając ją o o r~anizowanie za- lo 4 milIonów dolarów. 

Rosiąca niechęć w stosunku do 
Dwaj włoscy anarchiści, Sac- I licznych bezplanowych lotów o' 

co i Vanzetti, oskarżeni o mord ceanicznych zmllsza lotników 

machów na terytorjtllTI Rosji. Król cgipski fuad 
Leon Daudet, przywódca szo- króla' angielskiego. 

rabunkowy, zosrają straceni w I Brocka i Schlee~o do przerwania 
wizytuje Ameryce. Ich śmierć na elek'j w Japonji ich bardzo udanego 

trycznem krzeŚl!e poprzedzają de lotu dookoła świata. 

" , 

rządu. ' 

Podczas manewrów jesiennych 
demonstrują ang-licy .,zmechani' 
zowaną bryg-adę". 'lkładaictcą "iq 
z czotg-ów rozmaItej wiel.kości. 

• 



/ 

;;..~_ • ..;.r..,;~..;, ~;;;.,~ ____________________ n. - Ot,Os POLSKI - 1928. 
• uu _.~ - -

------------------------~ ~AŻUZIERłłIK 
chu prezydenta Grecji. 1 Senator francuski Bouillon·l jeniowe.i w Genewie przychodzą odrzuca poropozycję \\'sp6tpracy 

W Rumunji panuje wielki fer- tworzy nowa part je. która pra- do wniosku, że propozycja rosyj z liberałami ' 
ment. ale premjer ~ratianu silną g~ie zachować przy życiu koali- s~a kompletnego rozbr.ojeJ1ia jest Na kon!!resie partji komuni
r~l(a tłumi OPozYCJe. Clę rządową. nl~ do ~rz.eprow~dzellla. BoJsze" stycznej rozw;:Jżana jest sprawa 

" 

Na posterunku przy granicy Albanii 

W Hiszpanji de Rivera świętu~ 
je 4-tą rocznicę swej dyktatury ! 
zwołuję przy tej okazji zgroma" 
dzenie narodowe. 

Na Barkanach powstaje glroźny LlQyd George w roli po1ftyunego 
~onflikt między Jugosławią i Bui IlrZ.yl\acza przed oknamf konkurent a. 

Rakowski opuszcza Pal yŻ. 

garja wskutek wypadów band 
komitadżów macedońs.kich. Bul
garja ustępuje wkońcu żądaniom 
Jtlgoslawji. Na g-ranicy jugosło
wiańsko - albańskiej panuje rów
niei niepokój. 

blSTD AD 

S . t . d'ć .M arsz Piłsudsld otrzymuje najwvbze 
oWle'y muszą. Sle zgo Zl na wojsl\owe od~r.a\zt::nil; tranCUSI{le 

odwolame z Paryza swego posta 
Rakowskiego. 

Zatonięcie "Księżnłctki Mafaldy". 

W Moskwie odbywają się wieI 
kie uroczystości z okazji lO-le
cia rewolucji bolszewiukiej. 

francja i Jug-oslawja zawierają 
ku niezadowoleniu Włoch. tra,k
tat przyjaźni. 

Eskadra wloska wizytuje Tan
gcr, co uważane jest za demon" 
stracje ze stpony WIoch. pragn~: 
cych wziąć udział w dyskUSJI 
nad sprawa marokańska. 

Sowiety wyklucza.ia ze swego 
grona Trockiego i pOlba wiają 
stanowisk wielu innych przywód 
ców OPOZycji. 

( , 
Amerykańska lotnicvka trans~ i 

Jceaniczna. Ruth Elder. zmusw-j 
na iest lądować na Azoracll. I 

Wybory w Norwegii przyno" i 
szą wielką porażkę prawicy. pod 
czas gdy part ja wbot<uicza zdo" 
była znaczną ilość nowych man- I 

~~w. I 
Nowy spisek kataloński pod 

przywództwem pułkownika Ma
cii wymierz·ony jest przeciwlko 
Hiszpanji. 
Włoski statek .,Księżniczka Ma 

falda" idzie na dno u brzegów 
Brazylji. 300 pasażerów znajduje 
śmierć w falach. 

Lloyd George zyskuie poparcie 
angielskie!{o króla prasoweg·o. 
lorda Rothermere. 

Komunista rani podf;zas zama"! 
Bratianu. 

/ 

Niekoronowany ,król Rumunji, WJ?y USIłUJa nav;l~ zać bezDośre- wykluczenia TrockiPIw i innych 
Bratianu. umiera. a zastępq zo- dm k.ontak~ z Bnandem. Cham- przywódców opozycjI. 
staje brat jego. który daremnie berlamem. I Str~sem.a~nem., W Kantonie komuniści zdo,bv" 

Litwlnow zamienia rosyjskiego Misia 
w nie winne jagnię. 

próbuje utworzyć rząd koalicyj~ 
ny. W kraju rozważana jest zno
wu możliwość nowro,tu byłego 

Na posled7en1Ll h!!1 narodow wają władze ł teroryzuia lud-
zostaje zafag-odlonv konflikt pol- ność. ' 
sko - litewski. 

Laureaci Nobla na uroczystości 
w Sztokholmie. 

Ameryka chce budować sze
re.lr wielkich nowvch krążowni" 
ków. co uważane jest za wYZwa
nie pod adresem AngljL 

W Rumunii part ja chfopska 

Niedźwiedź rosyjski: .Dziękl Boga 
że chociaż O jednego mniej musze 

dźwigać". 

•• 
arcykSięcia. Karola. I 

"Komisja ro~bt"ojeniowa zjeżdża ZabytkI
SIę w GenewIe. przyczem tym ra 
zem rOSjanie biorą udziat w obra 
dach. Litwinow proponuje. aby 
wszystkie państwa rozbroiły si.ę 
calikowicie w ciąsru czterech lat. 

otwarcie Iłnj! tel ewizyjnej 
Berlin Wiedeń 

I 

Między Berlinem l Wiedniem 
odbywa siG pierwsza transmiSJa 
teJ.ewizyjna. 

Na posiedz.eniu komisji rozbro" 

Przedstawiciele Litwy wenewIe 
(pośrodku \)/aJdemara!" 

dawn.ei Warszawy 

Charakterystyczna w!eż~ rr7V uHcv Puławskie~ 

Jeden z ocalałych dawnycli ou~ynków na Me' . "wie 
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LE ZO o 
Zamieszczamy poniżej ostatni r ozdzial niewydanej jeszcze powieści liii 

Ercnburga, który autor, podczas by tności swej w Łodzi pozostawił wrę

kcpif'l' .,Głosowi Polskiemu", upoważniając nas do przekładu. (Redakcia). 

Lejzorek zatrzymał się, Nie Dama przerwała: 
biegł już nikt za nim, W krąg by- - Przodkowie będą już mieH 
ły tylko. czarne pola, rzadkie dosyć; muszę wracać na obiad; 

- Słuchaj. Abramek, mz,m za-; twbram "P~I- ()ir::sIY związek światła ferm, gwiazdy j cisza, czeka na mn\e samochód. 
miar zrobić . ci konkretną propo- I powrotu .10 kraju", Musisz wie- - Gd~ie jest mój raj? Czy~- Dopiero, gdy dama odeszła, 
zyc.lę. Jak myślisz? Czy nie czas dzieć, że będzie to wolna federa" bym jeszcze jego nie bYł wart? stróż zwrócił uwagę na leżącego 
już na powrót do ojczyzny? cja, Nie wszyscy będą zObowią- r Resztkami sił pobie2ł dalej, u drzwi Lejzorka. Z p02ardą 0-. ~. .;. 

Abramek osłupiał. zanI jechać akurat do HomIa, bejrzał ~go łachmany. Tak, ten 
:- Ciągle słyszę te same sło- Zbiorę sto pOdpisów i poślę to Lejzorek szedł drogą - dokąd i nie lśnił brylantami. 

wa, Przecież, zdaje mi się, że je- wszystko do Moskwy w liście poco sam nie wiedział. Nie mógł - Pytam się, co ty tu robisz? 
stcśmy już w ojczyźnie; o co cię poleconym do tych kochanych już iść, a jednak szedł wciąż na- - Ja? Ja - już, .. 
jeszcze głowa boli? komisarzy, I wtedy przyjedzie przód,. ~da",:ało m~ się, że prze- - Co znaczy już? 

_ To ,b~rdzo proste, Proponu- po nas prawdziwy parostatek, ~ szedł JUZ tyslą~e wIOrst. - Już umieram. 
ję ci povVJ'M do kraju. Tutaj na- Myślisz, że mało tu takich ama-f - Czy to ,nIe Homel za tym Wówczas stróż począł krzy-
turalnie mówią śpiewnym języ- torów? josek pierwszy krzyknie I skrętem drogi? czeć. 
Idem, tu jest święta ziemia, ży- "hurra!", a stary Sz~nkel, czyi Lec~ n~ upalnem niebie noc- - Widział kto takiego bezczel-

Nie Słyszałem nigdy takich nic' 
oczekiwanych słów. 

Stróż upierał się jednak: 
- Nie przyJęte jest, by tu ktoś 

umierał. A kto zapłaci za twój 
marny pogrzeb? ' 

Wówczas Lejzorek odparł mu 
niezwykle ostro: 

- Wiesz co, żydzie? .Mam cie 
już dosyć. Przeszkadzasz mi u
mierać. Po'vinienem w tej chwili 
pomyśleć o czemś wzniosłem, a 
ty się mnie czepiasz wcłąj; ze 
swym podłym p.ieniądzem. Nie 
mam pieniędzy i możesz me mar
twe ciało wrzucić do rowu. Lecz 
teraz, ~dy wszystko we mnie szu
mi, chcę myśleć ty\:w o wznio
słYCh rzeczach, 

dowska policja i nawet mandat nie rzuci mi się na szyję? O! nem cIemnIały po dawnmu kopu- nego człowieka? Czy wiesz, 
w brytyjski:n mundurze, Co tu czem tu 2adać wogóle! Wszyscy l' Iy i minarety ,J~rozolim.y, Leizo- gdzie jesteś? Tu nie wolno że
gadc:;ć? Tutaj jest pomarańczowy pojadą, Nie odkładam tej rzeczy rek szedł WCląz naprzod. Padł brać, to jest grób samej Racheli. 
raj, ale ja mimo wszystko chcę do iutra nawet. Zaraz idę i robięf -wres.zcie. Leżał w kurzu pośróc1 CZy rozumiesz co to za niezwy-

I d Stróż roześmiał się, 
wracać do kraju, Nie wi2m, gdzie ankietę. rogI, kła świątynia, czyś ogłUChł już? 
ty się urodzHeś, mOŻe pod arab- Josek, rzeczywiście. usłyszaw - Zdaj~ mi. się, że trzebaby Tutaj nikt ·nie przychodzi umie- - Patrzcie go) co za gruba ry-
sldemi pomar!;!ńczami. jeśli o szy o "związku powracającyctt tu pn~ta":lć duzą krOPkę.. rać, tutaj dają mi trochę pienię- b~L Rozumiem jes'lcze, ~dv umie
mnie chodzi, to j~, między inne- do kraju", podskoczYł z radości i Lecz, Ule zaznał spokoJu,. Roz- dzy, a ja rzucam l(arteczki i od- r~ jakiś wielki cadyk, <\Ibo mi '
mi, urodzHem się w Homln i czas poczęstował Lejzorka owczym legła Się tr~bka samochodu I szo- (mawiam parę pacierzy, a pote .• n ster, albo hojny pan z wielkim ka 
już mi wracać. Przejechałem się serem, Szenkel robił jednak tru- fer, ~amuJąc maszynę, począł. trzeba stąd odeJść, zrozumiałeś? pitałem, Jest się na co Obejrzeć, 
chwała Bogu PQ świecie, przyj- dności, Nie miał on wcale zamia- przekimać. . Dlaczego nie wstajesz? J~k ci na mają poza sob~ wsoaniałe życie. 
rzalem sie, jak żyją ludzie i ,lakie ru uścisnąć Lejzorka, Począł mu . - .ŁaJdak: . jak ~miesz wyle- imię i jaJ: 11a imię twojej dajmy Ale nad czem tv chcesz filozofo-
mają przyzwyczajenia w kroż- przeczyć. gi\va~ Sle na ~r~dze. . . na to macce? Odpowiadaj prę- wać, ieśliś marny żebrak, nieuk j 

dym kraju, teraz marzę o moim - Poco jedziesz? MOże jesteś LeJzorek usmlechnął Się, Jak- dzej, póki nikogo niema, a ja już przybłęda z ulicy? 
niezapomnianym Homlu. Może komis~rzem? Wspaniale tam jest, by prosząc o ~rzebaczenie, . ci to uriądzę według najtańsze: - Tak, nie jestem uczonYm se-
mi się uda i może mi sił starclY nima co mówić. Sam miód, My- - Dobrze, n~e ~ędę, tu le~ał. taryfy!... kretarzem, ani Rotszyldem. Je-
I dopłynę do Homla żywy, Zoba- ślisz pewnie że cię ozłoca za to Był uczony 1 WiedZIał, ze fa- Lejzorek uśmiechnął się smu- ,stem poprost:. krawceu: z Homla, 
czę wtedy znów piękny widok, żeś wrócił?' ., ki, jak on, przydeptany owad nie tnie. a jednak muszę przed śmiercią 
jak Soż. nasza rzeczka. błyszczy - Nie, wcale tak nie myśl~. ma praw.a ~amować r,uchu. . - Niech się pan nie unosi n2- pomyśleć, Widzę' Całe me burzli
si~ u brzegów, na górze drzewa i I Powiem nawet prawdę, że myślę -, WeJdzle~y do ,t~.l st,areJ ~ .. - próżno. Dajmy na to, że na ift1ię We życie, Szumi ono. jak nasza 
publiczność koło teatru i straga- l zupełnie naodwrót. Wiem, żz bę- I ta~kl. Pew~le w mej mkt, me mi "Nieszczęście", a matce mo- Soż. Śmiać mi się chce, ~dy 
ny z resztkami słonecznika, SPOI dzie źle ale chciałbym umierać mIeszka, Nie będę tam mkogo jej "Troska", Co z tego? Nie:h wSJH,Tminam niektóre mutn:; fak-
kam puna Piejfra, Powiem mu: u siebie' w domu. denerwował swym nieprZ;.vzwoi- pan nie porusza lepiej wargami: ty, To wcale nawet do życia nie-
.- Dr06i panie Pieiier, jak 3ię - Jesteś młody i głupi, ROjt- tym ~yglądem. ma już pan pewnie na nich odci- podobne, To jakiś dowcip nieprzy-

wam tlltaj żyło bne mnie? I(to szwanc. Dokąd się pchasz? Sam LeJzorek dopełznął ~o, szałasu, ski. Nie jestem wcale głuchonie", zwoity naszego Lewcia, PrzypO
szył panu n2przykład spodnie';ł wiesz, że są tam i~czeiki i fin - zbudowanego ~ kam1e.ma, We- mym, by pan za mnie rozmawiali minam sobie to wszystko i uśmie-
Napewno Cymc:ch, Przecież ta insgektory, tego l1iewO'lllo, a tam wnątrz było cle~no I chłodno, z przyrodą i nie jestem, jak ta cham sic, dl0Ć brakuje mi pięciu. 
"lmar~Zczkl jest zupełnie nie mI to jest wzbronione, i za bYle co Ujrz~ł broda,tego, zyd~ w płasz- świnia amerykańsl{a; nie mam ani minut <! <łstatniego tchnienia. 
miejscu. zaraz cię złapią, To przecież pie- czu I ~spamałą J~kąs damę, Da- jednego pensa, więc się pan uspo- Solidni ludzi';! umiera!::, napewno 

I Pfeifer zaleje się łzami. A ;na kło prawdziwe, Co za bałwan ~a ~Iała ,na sobie t~le . hryl~n- kój, Za godzinę umrę napewno, inaczeL LiCI~ {lai ile 1tsi~żek na-
ty Monict będzie sl{akać I!o.o pojedzie przy zdrOWYCh zmy- t~w, ze LeJ~Orek zmmzył powle- _ Łajdak, bezbożni!c, pies nik- pisali, kiedy urządz;:· I [ ~,, ; : '!.-je 
mnie: "Wuj Lejzorek, daj mi słach na takie udręki? ki. ~a~ gWla.z~y ,błyszczaJy Oile czcnmy! WynOŚ się stąd natych- przewrcty i PO czemu ~n"-:;aa
PK,(. l,opiejelc na irysy!" - A ja - Panie Szenkiel, pan jest .la- ~(JlI.Oł . bll~deJ sWI.e,cy. A szelest miast, bo cię rozszarpię! COby to wali swój towar, Ma O:łn rację, 
mu dam duszę całą. Zobuczę FaJ turalaie starszy ode mnie, ale co JedwabIU, A t~ PI?rko u kapelu- było, gdybY każdy nędzarz miał panie dozorco mogiły. Umieram 
nię Gerszonowicz, Spaceruje s')" do rozumu, to jeszcze wielki sza! Dama, mewlado~o, ~ du- zamia umierać v. tak świętem jak szczery głUpiE~. 1\'loże pan 
bie fauia z małYm synkiem po znak zapytania, Pięłmie; tam jest m~, cz.y od ~stmy (nIc dznvn.e- miejsce. Idź precz umierać do przynieść tu S\\ćl urilg, .~ enna 
pięknym parku Paszkiewicza, piekło, a tutaj raj; coprawda, to go, tłuszcz, Jakb,y oPadał Z' me] rynsztGta, Mogiła Racheli nie jest świece i prz~kona s'~ D3n, że no
Nie myśl, że zrobię wielki krzyk, nie zauważyłem, żeby tutaj był ~a podłogę) mÓWiła do brodatego dla ciebie, Wzniesiono ją dla po- gi moje iuż są chłodne, ZACZ ] nam 
Nie; powiem jej tylko: jakiś specjalny raj; nawet pan zyda: '.. ' , rZCldnych ludzi, l umierać od nóg, le,'z na l>!9jeJ 

- Dziel1dobry, niech sobie pa- nie źyje jak anioł,.tylko sucherni ' - -.. LidO:VI pan naj~legantsze Lejzorek nie rUSZE~ się z miej-ł twarzy jest jesz:.::ze LJ :! ;'\:;:'ll' U· 

ni spaceruje, niech dorasta >.)n skórkami od chleba, ale może mOólllwy,. b? mam, ~zIęki Bogu, sca, śmiech. Uśmiechal11 się, gdyż my-
młody bohater Byłem w dwu- być że mam krótki wzrok W czem zapia , PrZyjechałam tu . • . ślę o wzniosłych rzeczach A choć 
,. .'. , " .. z New-Yorku ' 1lląż ,. ma tam - Moze pan krzyczec Ile tylkO . . 

dZlesm krajach I przechodziłem Homlu LewclO śpiewał kuplety (;. > m~l h' . d 'd ' t d b z pana ordynarny krzykacz, to 
dwadzieścia udręczeń, Przepłynę Paryżu ~ aż ślinka ciekła No I najelegantszą restauracJę, Przy- zec ,ce

d
, ,ałła me o e~ ę s ~, o jednak opowiem panil zaraz swą 

. , . " h ł t . ć' ,. powie zla em panu ze umieram 
lem wszystkie morza wpław, co z tego? Ja sam byłem w Pa- Jec a am u przYJrze SIę Ziemi ..' . . ostatnia histor.le. Będzie to hir 
Widziałem jak I{witną orchideo ryżu i wcale nie auważyłem przodków; niech nasi patrjarcho Gdym m,ogł Jeszcze zyć, wszyscy storja o piszczałce, . 
. ' z "zob ," . krzyczelI' f 
le, Ale caly czas myślałem o pa- żeby to bYł taki niezwykły .. aj, WI~ ~c~ą. z~ me ,,:s.zYS:c~ ~Y-' , Wie pan napewno kto. był 
ni. Teraz już ma sią rozumieć poprostu tłukH mnie tam i bili, dZI stah Się uleszczęshwyml ze' "Co za bezczelny ten ROjt- Beszt<~ 'f '1' , b' 1, . N' 'k" h . k .,. 'I" j • o on wymysIl chasy-
umieram i niech pani nie zwraca Ale daJ'my na to ze' raJ' J'est w ra.!1aml, le, z me lOryc Wy' szwanc, la on smle zyc, I do' w 1 l" l , l r I d' \,;1 . • , ' a L H~ rzeczy d a pana to 
na lOnie uwagi, ale na mój grób Ameryce, bo w Ameryce chwała j s~~ u ,Zle, iCę ,U~leszyc mOI;h Szarpano mnie i dl ~ ~zono, Od- jak dwa razy dwa, cztery: ut;ZY-
przyniesi,e mi pcmi jeden kwia- Bogu nie byłem: nie bedę się O. PI ~3d~ow: przeclez. to . znaczy l chcdziłern wted v ' , ho chcia Icm muje sie pan przecież 7. m3rt :6-
tek Ho la I . h t 'b t ł N' h' b d ' I co:; mecos: ;":ubaczyc naJel~gam' : Ć' al t" a . ~t' .' '. et-\ . .- \, Z m, ł1Iec o me ę- o sprzecza. lec a] ę zle, Le. • ,!.y j e ... r z ~e~, mi .IUZ LUD gO mU~J5::.;a, a dl. -'l!lic to 1yHw 
dzic bezczelna orchideia. ty:iW tam jest sto procentowy raj, a szą zYdówl(.ę. .' . nie wszystko jedno. Chce pan I pic'kny przesąd. 
biedny, zahukany rumianek, co ro u nas prawdziwe piekło, Przyj- Brodaty zyd stał Się uprzej" mną SZ<iljl!Ć, niech pan szarpie. B t bł' Ik ł 
śnie na ł.<iżdym krOkU". Tak, po- muję to przypuszczenie i jednak my: Doprav; dy, l:o ::::: ~ l,andalJ LCl70' , ' ~ e'~~d .y wI.e ą g o';ą,J wszy-
wiem to wszystko Fani Gerszo" chcę ' ?'chttć - Zmówię dziesid. takich mo- rek Rojtszwall::: ośmiela się utI1ie-1 ~~y Z} Zl, go szanowali. lVystar-

. - .. dl' j , " t' h" " czyłO z 111m pomówić ch ił ' . 
nowicz .a potem umrę l1iesłycha-l ' hW, ze wszyscy pa fjarc OWI ;; ra(- w takiem eleganckiem miej" . w ę I l!IZ , . . . , . , ' . • . d'" . P . . ulowlek rósł o w k W 
nie szczęśliwy. _ Pau panie Szellkel jesteś z ZIWlą SIę w raJu. roszę mi iJu SCi:. Musi się pan pogodzić z t \'11. , ' . ers,ze. e' 

, . , ., ' , . d . ć k t ',.". ."" . l.1 [f~ 1II1l1e hl'! Pll sprawledliw-zy - _ Nlepotrzebme mowlsz tyle w starszym wieku to mOże pan Wje zle swe osz owne Imię l lal<tem Ja I za zyCla me wyblera- ... . . . ,~. 
o śmierci. jesteś jeszcze młOdym I tu zostać .ale tv ' Broj1ek 1 ty ImIę pani niezapomnianej ma-I lem Sdbie uupowiednich miejsI.!. 1I1,~_ I3o~. hl :~o wymyślil, bo 

, '\' "t k' N" 'k' 13c!)z[ lllhomu me zrobił nic 7łego 
człowiekiem i możesz się nawet lelman, przecieżeście młode chło .ec~ l, al)lSzę Je na papier u, <1 ; Poprostu wiatr wiał, a ja. siada-. . , ~, 
jeszcze ożenić, Nie rozumiem tyl paki dalej dawajCie swoje ognI- papierek rzucę za ten kamie": lem do wagonLZ - tak jak i teraz, a ~Og .. , ~resztą nie ,~hcę pana na 
k . d ' " ' .,' prosto do samej Racheli l pozegname martwIc zabardzo. 

o Je neJ rzeczy: Jak pOjechać ste POdPISY. i • I Pełzałem póki sił starczyło, i przy Miasto któr . 1.- I B t 
t d d H l n P ,. H I C d' o C t ' Dama otworzyła sakl'ewkę , w em mlesz.,!1l esz, s ą o om a: rzeclez orne, - o za po pi5y! o o z" ' . pełzałem tutaj, Myśli pan żem było a' ' " 

t ., t d' " J I . ' '" I' ? T; M t f' , .• . ,m Się rozumlec mmstem 
o me lesprze wescle erozo- zeul'ame na sWlęte] u ICy. os - ogę nawe o larowac mo ', wiedział, że tutai mieszka pańSki wybrane h···· b ł 

Ihny. T d S' d' ty pewnie ,główny, agitatdor! ja l" , 11lartdę w~z~tOtwą, Nie~h ,pqn d~- ,:grób ~ach~li"? Nie, myślałem, niem wc:'~ fi~u~c~:~nZ~~Y~h~ B: 
fU no, lą ę znow w tę Chodźno, to CI sprawię porzą ny t \11. e mglel S rony, to me są 11" ze tu U1kt me mu~szka Chciałwn lo to s'ml'eszne . t k . d 

k
' . ' . ., '. mll1S ecz Omie ly 

ołyskę I zamknę oCZY. Dalej. podpIS! tery, to Jest ryte, To na]elegall~ umrzeć grzecznie, aby nikogo nie Homlem a Berd . .- p. , 
, , . k' k' I J d L . , d 'ł . . d • b' , k' N . . yczowem. <Hn a przemywa]Cle mi JSZ l, e no cJzorek wie zla, ze zy Zl I- sze WIZYIÓW l, azywam Się wt; obrażać ostatniem tChnieniem,/ryż ani Berlin Mi k l' . ) 

d · Ih lb" P , k ć Z dł . . d W'kt' I ' esz a I za lO w z wOJl.~a: a o umrę, a o dOJa- Ją mocno. oczął uCle a, po- ug ostatme] mo y, I ona, Wiem przecież dobrze że głośno niem nal'm dr ,.. . b . , 
d 

' . " , . ' ą ze,lSl I naJpo ozmcJ-
ę, czątku biegł ktos za mm, UCle- ale mama mOJa sprzedawała wzdychać nie wolno, Dopełzłem si żydz'l a 'ód . h B 

Z 'o ł'?' I(t cię za' k ł . d" '1 d'" , . , ' wsr mc eszt. 

b
' - <~wan wa es, • o ~ tW bs~osle,. prdow

t 
a
h 
zą~eJ N~a JeSZCzke s, e ~le I, powle~ PCahnu tutaJ l tu zostanę, NIech pan nie PiGknie. Przychodzi Sądny Dzieli. 

lerze, mlas u, OJąc Się o e c nąc, le w se recie. ze nazywano Ją a- krzyczy na pięć minut przedłz' ydz' b' • . . R' ,.." . I wy lerają sle do synago"ł 

) 
~. Ize~z Jest bardzo ,prosta, ~ogł Jednak ?Iec 'łdaleJ. Ze smut- Ja, ostatnią kropką. Niech pan będzie Powinni kajać się i prosić o od, 

all~l~ CWICZ tłomaczył mI t~ w ! ~Iem ~ocZ~lł, ze .Sl ~ ~o opus~cza- Dozorca rzucił papierek za ka- orygInałem i powie: . ____ . _ _ 
Paryzu punkt za punktem, BIOrGllą, NIC, me wroc ,JUZ peWUIe do mieli i kOłysząc się pocz"ł lUru- "Proszę bardzo, "I'eszę SI' z'e D .. .. ę, okonczenie na stronip nllstępnJe 
ar~usi papieru i natychmiast o' J(ra,iu. czeć modlitwy.. pan Vrzyszedł". 



l.'. GŁOS POLSRl 1928, l. 
ŚMIERe LEJZORKA- OJTSZWANCA 

(Dokończenie) 
puszczenie grzechów. Korzą się na pamięć cały Talmud, nie znał zabiegi Beszta. Żydów st!'ach bie" płakać, chCe koniecznie zadąć w Nie waSZe jęki, J nie moje JąodU
tedy wszyscy. Naturalnie, że Wca" ani jednego zwyczajnego słowa. rze coraz większy. Widzą, że sam piszczałkę. Wszyscy już widzą twy zbawiły nasze miasto. Nie. 
te nie grzeszyli. Czy tacy porząd" Nie pocieszYł on nigdy nieszczę" Beszt się szarpie, że sam Beszt jaki skandal się szykuje. I tak Zbawiła je ta piszczałka blaszana, 
ni ludzie mogą grzeszyć? Korz~ śliwego, nie przygarnął dziecka ł im nie pOmoże. Nie krzyczą już grzeszyli, a tu jeszcze takie beze- jeden ton zbaWienny, który wy
się przed Bogiem tylko dla przy" nie śmiał się nigdy w święto z więcej. Zdarll jut zupełnie głosy. ceństwo w synagodze. Bóg się dało dziecko całem swem sercem. 
zwoitości. Niech się pan popatrzy biedakami. A ten, co dał tysiąc ru" Cicho jest teraz w synagodze, tak obrazl .. Nawet się ucieszyli z tc· SpÓjrzcie prędzej, jak się Josek 
na to towarzystwo. Tam są pew" bU na nOwe pismo, nie wiedział cicho:; jak przed śmiercią, tak ci" go. Może właśnie rozchodzi się uśmiecha ... 
nie cadycy i hojni panowie. den co zwykła bieda. Dawał dwie ko- cho, stróżu, jak teraz w mojej duo nie o ich grzechy, a o grzechy te- Lejzorek zamilkł. Mówił zbyt 
zna cały Talmud, drugi oUa owal piejki na ulicy uznanemu Medako- szy. Żydom SIlę zdaje, że słyśzą go bezczelnego krawca. Skąd on wiele. Ledwo oddy~hał. Wierzyć 
trzysta rubli na nowe pismo, tam" wl, ale nie dał biednemu krawco- szelest stronic: to tam, w górze się tu wziął? Chcą wypędzić się nie chce, że potrafił do końca 
ten pościł ciągle, ten znów modlił wl, który na sobotę nie miał ani Bóg przewrócił nOwą stronicę Szulima. Ale Beszt im zabrania. opowiedzieć historję o pis~załce. 
się dzień I noc, fednem słowem, świecy, ani bułki" naimniejszego księgi ~osów. Wnet uderzy grOm, podczas modlitwy nie wolno roz~ Pot pokrył mu czoło. Strót la-
to nie żydzi już ,- a gotowe anio- podarunku. Myślał OD, że ludziom wnet zamknie Bóg ciężką księgę mawiać, jednak Beszt mówi: mruczał: 
ty. Ale wie pan) co się zdarzyło? wystarczy piękny zwój papieru. i koniec, koniec nastanie dla Zostawcie to dziecko, je.śU -A jednak to wielki nIepOr!ą-
Bóg otwiera grubą ksiągę losów A ten, co umiał się modlić, nle wszystkich. chce zagrać na piszczałce, nie'Ch dek, ahy w Sądny Dzień pozwolić 
i waży grzechy. PObożni żydzi umiał przebaczaĆ, a ten, który po" Nagle wśród tej ciszy pełnej gra. sobie na taki skandal! WymyśU
proszą gO o odpuszczenie, bilą się ścił, nie nakarmił nigdy głodnego. zgrozy stało ' się coś bardzo nie- Josek zagwizdał. Gwizdał, ile łeś to sobie wszystko, próbujesz 
w piersi, płaczą, krzyczą, ale nie Cała ich sprawiedliwość była przyzwoitego. Ci biedacy wszę- mu się tylko podobało. mnie zagadać. Nagadałeś się luż 
czują żadnej ulgi. Kamień leży na sprawiedliwością na godzinę. Owi dzie się wepchną! Ja, naprzykład" I uderzył grom i z oczu Beszta dosyć, możesz się Wytiosić, sl'Y'" 
sercu każdego. Na nic się łzy nie jali się nią, jak w jedwabny tałes; dostałem się wprost na grób Ra" trysnęły żywe łzy, a wszyst kim szysz? 
zdadzą. Wszystko napróżno. Za a teraz wymyślonemu Begu znu" echeli, a do tej synagogi, w której żydom odrazu stało się lekko na Lejzorek nic nJe odpowiadał. 
dużo było grzechów w tem PO" dziła się ta maskarada. Żydzi było tylu bogaczy i znakomitoścI, sercu. Nie zdążyli się obejrzeć, Nie wzdychał juz nawet. Umierał 
bożnem mieście. Nie wyobrata krzyczą, lecz krzyk ich nie do- wślizgnął się biedny krawiec. Na" jak nastał wieczór, wzeszły gwiaz cicho i lekko. 
pan sobie jak im ciężko byłO. choazi do nieba. Zwrócili się więc zyWał sie Szulim. Przyszedł ze uy i skończył się post. Ze łzami Stróż wzIął niuch tabaki, po. 
W synagodZe płacz i jęk był ta- do Beszta. Jeślł' Beszt jest z na- swym małvm synkiem. który radości ściskali sie nawzajem: drapał się w brodę, l potem, nIe 
ki, że nawet ptaki, CO przefruwa" mi, to nie zginiemy. Beszt gada mÓ2ł mieć trzy albo najwyżej czte Bóg nam przebaczYł wszystkię wiedząc, co się zdarzyło z tym 
ty nad dachem, padały z żałości. z Bogiem i wybłaga dla nas prze~ ry lata. Szulim przyszedł się nasze grzechy. Nie napróżno po- bezczelnym żebrakiem, ujął 
Dzień był, jak na jesień, gorący baczenie. Be."zt stoi i modli się. pomodlić, a dziecko, zamiast filo" ściliśmy , Był przecież z nami sam świecę l oświecił nią fwarz Lej" 
niezwykle, chmury nadbiegły 1 Lec~ na twarzy jego widać roZ" ~fować, miało naturalnie figle w Beszt. Skądże więc Bóg mógł się zorka. 
chciał uderzyć piorun, lecz nie pacz, że żałość bierze patrzeć. głowie. Nud7ł mu się w synago- na nas gniewać. Z szacunkiem ob- - Co to za postępowanie? 
mógł. W śmiertelnym strachu my" To nietylko mędrzec: widzi on dze. Wszyscy stoją i modlą się. stępują wszyscy Beszta: Lejzorek leżał nierUchomy. Nie 
śleli żydzi: zginęliśmy: Bóg nie serca wszystkich żydów. Bierze Przeszła godzina, przeszła druga - Rabi, toś ty nas wybawił Oddychał już w,~ej. Na martwej 
odpuści naszych grzechów, zaraz on w ręce ich grzechy i ręce mu i dziecku znudziło się zupełnie. swą modlitwą. jego twarzv Jaśniał dziecłecy u' 
skrzypnie pióro i za chwilę na- opadają. Nikt takich grzechów nie Trąca ojca: "chcę do mamy" ale - Nie, ciemność była na nieł)le śmiech. Tak samo uśmiechał się 
znaczy On nam najczarniejszą udźwignie. Chciałby z\łpłakać'l SzuUm nie myśli o dziecku. Bie" i odbvwał sle tam bói śmiertelny. mały Josek, gdy mu pozwolono 
śmierć. Pewnie przyjdzie znowu lecz brak mu łez. Jest on jak nie" dny krawiec chciał też rozm.'l" Grzechy wasze ważą tyle, że nie zadąć w piszczal'kę. I ujrzawszy 
cholera, albo będzie nowy pogrom bo przed burzą. Zgromadziły się : wiać z Bogiem. Chłopak nie wie. mogą ich przeważyć zadne ł~y uśmiech Lejzorka - stróż zamarł. 
i poczną nam wypruwać wnętrz" chmury, niema czem oddychać, coby tu wymyślić i nagle pr~ypo' skruchy. Bóg zamknął uszy. Bóg Zapomniał o pieniądzach za 1>'.
ności, gwałcić nasze żony i depo deszcz powinien upaść, powini~n mina sobie, że ma w kieszeni bla- zabronił mi płakać. Bóg nie sI}" grzeb. Nie powtarzał zwykłych 
tać nasze dzieci. Wielkie na nas uderzyć grom, ale nie, nie może. szaną piszczałkę. Mama kupiła szal więcej moiGn modlitw. I na" modlitw. Świeca wypadła z Jego 
nieszczęście spadłO. Niema prze" Cicho i strasznie w taki dzień na mu wczoraj na rynku ten bogaty gle rozległ się krzyk tegO dziec" rąk na podłogę i stróż zapłakał 
baczenia. Straszne muszą być na.. ziemi. Lęka się j stary Beszt. Pro-- podarunek. Wyciąga piszczałkę i ks. Zadął on w piszczałkę I Bóg szczeremi łzami. 
sze winy... si on swego Boga: daj mi łzy, chce w nią dmUChnąć; ojciec, usłyszał. Bóg nie wytrzymał, Śpij spokojnie biedny Letzorku. 

I wszySCy mądrale kajali się z a ja wybłagam od ciebię odvusz- chwała Bogu, zauważył: ,Josek, uśmiechnął się. Była to przecież Nie będziesz już więcej marzył, 
różnych drukowanych grzechów, czenie dla , wszystkiCh żydów. schowaj zaraz to głupstwo, dziś głUPIa zabawka za marne pleć ani o wielkiej sprawiedliwości, ani 
a swo~ch grzechów nie pamiętali, Lecz Bóg jest głuchy. Chce być jest Sądny Dzień i trzeba płakać, kopiejek i było to wielkiem beze- o małym kawałku kiełbasy. 
bo skądże mogll pamiętać różne sprawiedliwy. Zatkał sobie us-zy, a nie grać na trąbce. ceństwem w święty post. Ale PO" nom. ul. 
drobiazgi} ludz.kie? Ten, co umiał by się nie wzruszyć. Próżne są Ale Josek jest lW:trty. Nie chce wIem wam jedno, mądrzy żydzi: (Przedruk wzbroniony). 

m.utne pepspe tyury n 192 
Na szezeście przepowiednie iasnowidzów rzadko sie sprawdzafą ( , c 

wstrząsy. czeka ja wiele czar
nych dni, bowietr. 

w krajaCh przemysłOwych re
wolucyjne tendencje prz~zko
dzą normalnemu rozwoj(}wl. 

Rozpoczną się dwie wojny. 

Profesor P. Ketty, wnuk staw
nej niegdyś proro.kini Marji Dil-oa 
Ozaer, odziedziczył zdo.lność swej 
babki. Progmozy, które postawU 
on podczas ostatnich dziesięciu 
lat rozma!!ym krajom. według 
drukowanych dowo.dów, spraw" 
dziły się co do Joty. Kryzysy finansowe i inrle Ć-opro

wadzą wiele europejskich ban" 
Ketty poslJuguje się swoim wla- ków do ruiny. 

~nym systemem; 

odrzuca on wszelkie sztuczki 
astrologiczne i spirytystyczne, 

któremi posługUją się inni proro
cy. Według ' jegO stów, wiedza 
jego opiera się na starych indyj" 
sko-mistyczn:-.rch formułach. 

Ketty twierdzi, że 
okres złych lat rozr;oczął się w 
roku 1926 i skończy się dopiero 

w roku 1931. 
Gwiazdy są meJ)rzychylnc dla 

naszej ziemi. Ziemia drga konwu 
sy;nie, tak, jakJby , Się miał zmi 

Profesor Ketty, starszy siwo- nić caly porządek ~ naturze. 
włosy pad':. bardzo eleganoki, nie W roku 1928 n:lstąpią, gwaltow" 
ma w sobie nic osobliwie mi- ne zmiany atmosferyczne. Strasz
styc~nego. . ne zimna będą następow.ać szyb-

Twierdzi on, że rok 1~28 nie l ko po. wielkich l1pal~~k Te zmi~
będzie szczęśliwy. Przedewszyst-· ny klnnatyczne dcr.~ owadzą na.
'klem będzie on wet w niektór'Y'ch krajach do glo" 

f I
du. 

obfitował w katastro a ne wy- Niemcy, stost:.akowo WYJdą L, 

padki w przyrodzie, sdki nieszc.;ść nienajgorz,l.!j. PO" 
wiele zła SPOWO?ują po,Jitycz.n~ i/litYka niemieoka na stałym punk
gospodarcze zamlesz,kl. PowodZIe, cie. Hohenzollernowie nie wróc:C:j 
oberwania się chmur, burze. trzt(-! na tron, jest to ~aIkiem pewnt;, 
sienia ziemi, katastrofy okrctowc dlatego też b€',~l:elowc .:.ą wszel
i t. p. będą taz PO raz sr,:~!dać lHl kie starania partji mO'1archisrycz
świat. Europę spotka nych. Lecz należ:;' oczek! \0\ a6 

brzemienna w skutki ;~kSI;!OZja'l wielkich strajków i nawet pew-
d ś k A . k Wt _ lIych rozruchó\v z lewej str J dy. 

h
ruga za . c~e a me? ę· lko Wybory ll p lY,lą bardzo burzU" 

c Y przezYJą WY:'UCll \\ ' U · (1- " 

francja i Niemcy zbliżą sie 
pod wz,giIędem politycznym i spo
łecznym. 

Dla francji ogólna sytuacja nie 
będzie pomyśLna. Ketty przepo
wiada rozruchy w kolonjach, któ" 
re będą musialy być tlumi'one si
lą. Śmierć kilku wplywowyvh 
polityków Francja odcZluje bardzo 
boleśnie. 

Niebo polityczne Anglii bardzo 
się zaciemnia. 

ROIk 1928 ma być dla niej je" 
dnym z najczarniejszych i naj
Cięższych. Zostanie ona wmiesza" 
na w wojnę, będzie musiała tIU" 
mić powsta'nia swych kolorowych 
narodów w Azji, które znajdą po
parcie w Rosji. Wewnątrz kraju 
Ang1Ija przeżyje cięż,kie ,chwile, 

.' .' _ , -.;I,..;"'. •• a ~ ~'. : • 
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Biblioteka Groszowa 
. na 

G iazdke , 
poleca najlepsze utwory Dickensa, Dygasińskiego, 
Te majera. TołstOja, hugo, Kraszews niego, O .. 
m .sa, Winawera, JDkaY'a, Wells'a etc ... 

t(ażdy tom op~wny w płótno, ze złotem i, artystycznemi 
ozdobami na okładce i grzbiecie kSIążki, zawiera 480-600 
stron druku. 

Ceną ·tylko zł. 3.35 
(koszta przesyłki od tomu gr. 50) 

Warszawa Moniuszki 11 

Prenulnerata kwartalna nowości 13 tomów z przesyłką i bez" 
płatneml co pewIen czas załączanemi dodatkami tylko zł. 9.95 
w oprawie 13.95. 

Prospekty na żądanie 10367-5 

'Wskutek Opozycji partjl robotni
czych. 

WIochy znajdować się będą 
pod wpIywem strachu, wywola
nego wybuchem Wezuwiusza. Po
lityka wIoska odcz,uje wiele za~ 
wodów, specjalnie w swych dą" 
żeniach ekspansyj'nych w sąsied
nich krajach. 

Rosja? Kraj ten nadal tkwić 
będzie w chaosie, dopóki bolsze" 
wizm trzymać gO będzie w swych 
objęciach. Mimo to "Czerwona 
gwiazda sowieaka" nie znajduje 
się w przyjaznych stosunkach ~ 
prawdziwą gwiazdą losu t~o 
kraju, która .. 
wróży U1Padek bolszewizmu. 

Austrji i Węgrom grozi powrót 
radykalno - lewicowych tendenc1i. 

W Ameryce nie będzie moiJna 
zapobiec zamieszkom rasowym. 
które będą miały wpływ na wy
bory prezydenta. Nastąpią WG'" 

jenne stosunki ze stanami kreso
wemi. 

Ogólnie biorąc rok 1928 będ: .. le 
dla świata bardzo niepomyślny. 
Nowe idee i poglądy zet\:ną się ze 
starymi. Nowe z\vycię::ą, choć nIe 
odrazu. Dążenie do poprawienia 
sytuacji przezwycięży wszelkie 
zło . Profesor Ketty akcentUje je3l" 
cze raz, że ustrój tego świata 

llIczny. G d "t ' , o !Je uwagI Jes to, ze w ro" 
• \\ leo I 

solidnego pIall u. . 
J9 a:mlit I t\vorzyć się b<;>dzie wec!ug bardzo 

.Giełda 'ma prze~yć wielkit: ku 1928 ....... . B ••••• • .1111 •• . ' 

) 
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Aktualne rozważania zamiłowanego bibljofila 
Przechodząc obok witryn księ- pre3zę: cokolwiek zaofiaruiecie'lne i nieaktualne. Takie książki go. Mam' wrażenie. że tlazwiskaIAltenber~a. poszczególne tomy u 

""arskich.' obecnie tak bogato i ob- I pójdzie wkrótce w zapomnienie, można jedynie ofiarować zna w- wystarcza!a w zupełności. Zalecać Mordkowicza. Nie wyobrażam so 
flcie wyłożonych. na~unęty mi się zczeź,nie. Aie czy kosz wytrzyma com i smakoszom, Kobiecie ta- specjalnie chyba nie potrzeba! Je- bie, żeby ktoś zechciał pozbawić 
pewne refleksje. i dłużej, niż kilka dni? Azali może- \ kich książek nic należy pod żad- śli chodzi o mpie, radzę kupić! się posiadania dzieł najwięl}szego 

Nie wiem. czy wszyscy ludzie, cie między k\viatami chociażby I nYm pozorem nawet pokazać. Bę przedewszystkiem WasyJewskie-! poety Młodej Polski. Żadna poe-
stojąc przed wielkiemi oknami najpiękniejszymi. jako waszym dzie bowiem drwita i kpiła. jak go "KIn, sztor i kobieta" (Wyd. POI-\ zja nie posiada tej mocy. nie jest 
Ksic'>'arni. doznaia dreszczów po- wyrazem ofiaroda wcy a panią na l z niemodnego krojU sukni. a w I skie - Poznań) albo "O miłości tak silnym wyrazem szamotania 
żąd';nia tych skarbów, umi,esz- wią.zać, jakiś g-lębszv, kontakt'? A I samot.noś.ci ~as~wi~ . się. będzie t r~l!1an tycznej", ."Makuszyńskiego się owi~ka ze ~o?ą.i droga ~o 
czonycr poza szkłem. niektorzy moze led wabne 90ncwchy ze ll~cl meml, Q'dYz nIe SClerpl tych, zas "Żywot Pam . , . ;v:yzwoleTIla,. co l1lesmJerteln,e PIe 
jednak i1anewno. wzdycbając roz- strzałką tworza lanc'uch dUChOWY1' CIchych. ledwo clos.tyszalnych Wy-I l(to chce czerpac, a za,pewme STIl KasprOWIcza. Cala wspolcze
\\ ażaią, c~bv ukochanej lub uko- międ~y. ludźn;i ?... .. rzut~w. ~tórymi obfici~, darzyć lą bard~o \yielu. z ni~wycz~rpaneJ sna pO,ezja wywodzi odeń swój 
chanemu kupić. jako upominek KSląz~a mowl sama za sleb,le. II będZIe mepro~zonv g-os~, . . I krYlllcy du~ha polskl~g?, Zyć .. w rodowod. 
świąteczny. CZy wielu?.. prz~z ma ~y .prz~n:awlas~. K~ląz- . Stara, wlCko\~a . kSlą~ka Jest I?r~?dz]\,'~e.! P?etyckleJ . ~ralme, Parjasem wśród najmłodszych 

Kultura książki. która ong-iś sta- ka Jest naJ~NI~rTIleJszym I naJlep-1 TIletyl~o ozdobą blbIJot~kJ. ale, smc, o \\ IclkosCI, pl:zesz}e.1 I przy~ poetów jest ZegacUowicz. A sżko-
ta Wy sok o w Polsce, znacznie. po~ sZYIl1 przYJacI.elem" Jest . chlub~ 1 Uczu.,c,I,o\yym J~.o~t~n; ~I~dzv prze, s~leJ: .. nal?awaC s~e n:IstycZneml da. Jest to poe'ta bardzo cieka :\'y 
dii.padla. Wojna wraz ze SWOJemI ozqobą czlo\\ I,eka. JC~t .lego wy- szło~clą I t~r~z11lejSZOscla. zJ~ "',a.n.l. mech kuPI dZlela ~t. Wy i głęboki. .. Suwanny" (M{)Ttko~ 
następstwami przepędzita piękno r~zlstszem oblJczem I dopełmc- . NIe kUPu)c.le w podarku os~at- sPlanS~IC~? (4 wyd. Art. :ęlbl. P.! wicz) mimo nicrównei całości. 
i wprowa?zita pożyteczność ma- mem. *,~ mch n?::ss.~1 :rlOd:l.v~,b au~orow, J' PO:\'JIl.I,~I,Sl11V g-~ ... CZyt~ć, ,I czy tac tworzą zbiór R0dnv uwa?i. Urok 
terjalną. Szkoda .. : .. .., *- ". V'( te ~Slcl~kl ~lechd.1 S,lę kazcly na Jeszcze: <lrZ, b.c~ l~ll,dv 11J:,,~~o.lan:Y jego poezji stanowi mistycyzm i 

A czy wiecie. ze kSlązka zYJe, SJCdzę przed otW:lrtą sza!,[ bl' \\!as~<I, rękę z~LOpa~rZY. IdO cna zi-,tęb!c J~~~ I11jS!I. I Ide!. ler>'endarność' alorv wśród spór 
i,e posiada duszę d~likatną i .w~a- bljoteczną i T?atrzę n,a, S\"" s~arby K.sI'lzka sluzy. nie. d~ zachw~; )V, ,1I?~~Y"tę')l1,lenI.u ~z!e! Wy- cżesnycb P'o~tÓw nie snotvhne. 
tliwą, jak kobieta. 1C kocha l ~le- 91a~ze grzbletv sko!,J\()\\'e l c~u- CC!Il~,. al,c d? ':\ vrazeTIl~ cze~o~: I s,I:~al.1~l,\lcg.o _ ~'~Ielkle l.l~ł~gl odda Jako podarunek doskonale na
nawitlzi. że,iej języ~ , mi!osny Je~t Ję, Jak dr~szcz ro~k?~~z~' po nIChlmo\\.1 o,/o,bl~ ~ ~a ~J~?lC .DoboI k:!~~k.l yl,~:' 1,:?jaJl0\\~kle_go (~o dają się ozieta. naszego laureata 
najdyskretl1lejszy l naJdoskonal- przechodZI ... Przeclcz r c za pom- musI bH; tI atll; l ~d yskJ etnj. cSlck): "t?1 ~ ul:atała Sl~ \\' ~O, tą nagro1y Nobla. Reymonta. 
szy?!... .. . . nia,t,o nas" - gwarz~. Z.: starych ~" roc~l1lc.ę s,ml~rwl poety. o~:awIa~ą-1 Zupełnie swoista lekturę tworzą 

Rozcinając kartkI kSlazkJ: 0- P9z~lk!:rch,. pergaml.nowych ka,r~ A teraz. co kU~lc? ca ,ZV~I~ I .c!loksztalt t\\orczoscll.pisma Juljusza Kaden _ Ba'ndrow-
twieram" zamknięte pod\~oje" ':- uS,mlecha SIę ~o ml1l~ mądr?sc Prze~cw<::'~ ~! 'rk lem l~omplc,tnc Wj ~PI~n~~le"..,o. ! s~:iego: .. Mia<;to mojej matki", .. W 
chylamy zasłonę taj~mTIlczoscl. v,:lekowa, o~wleczn~ pra\,:,da ,Zy- \\ ,yclaT1J~ ~Zlc} na,sz. \vles~?zow. (J' ~lłosnJkom mala,rstwa polec~l:\ .:ieniu zapomllianej olczyny", 
Czytając wgłębiamy s;ę w obcą clOw.a, zda SIę poufm~ udzlclac mIl NIC I~oze SIC;, przeclez znalczc dOJn .,,(~r,ąc? "a~b~m dZ,leł, malarsklcn 1.,Nad brzegiem wielkiej rzeki". 
duszę. w Jej dzieie i losy. . r~d I .cennych .wskazowek ogar·IPo!skl. \V ktorvm brakł?bv UlWO- Vvy~p.lans~~e ... o (BIblJ. PoI~ka), cUIPcrwani, prostotą opowiadania. 

Nie ludzmv się. autor dla na'5 ma mIę. powol!. pod ~pty.we~l r6\:' n·ch., co. dl1~h,em Ją. wsk~ze~ d?\\' me ." y danv:. Zaopa~r ",ony w przeniesiemy się \Y krainę. szczę-
w danej cb\",ili nie istnieje.' Jest t:ych ~;Jekowych dzt~l.. Ja}\as \\ll- sali. ucz'v'l! cle!plec w ,~JC\\'oll l PlęknV.:Q'I~bO~1 \V~tęp ~. P. St.\ śliwej, n,iCZapO'ITllllal1ei młodości. 
tylko książka. ksiązka -, mdywl- z]a Wielkie' przesz!osc! l trac~ I ducha do walkI podnosJll. Pr.zYbJ .sze\\. S~I~C!'O. Z dZle.! malar- będziemy się śmiać i płakać ba
duum. ś\yiadomość swojeg-o obecnego bv I Wybór wydania nie nastręcza skI ch me.drogle I bardzo pIękne są wić i ps'or-jć figle Z lezka ,~ oku 

I tak, jak w ży~iu codziennem tu. Ocknąłem się. Do rak wpadł zbytniej trudności. gdyż posiada- \vyda \Vm~twa: . Altenberga, G~-I i ciężkiem~ westch'nieniem zamknIe 
poznajemy ludzj, tak w naszcm mi .. Król Dych", (wyd. AJtenber- my kilkanaście 90Skonałych, kry- bethner~ ~ ~~lra .o:al ,Mordkowl- my kartv. tych czarownych arcy' 
życiu duchowem zaznajamiamy gal. Teraz lUZ SIę me dam! NIC tycznych wydano cza: Z kSlCtZck dr OZS~Y ch, al~ zał dziel Te ostatnie ksiajki nadaią 
się z książkami. ulegnę lTI:stycznym wizjom naj- Znawców literatury można ura- to I,stnvch ~ace~. moz~a zaOIlaro- się rÓwniei dla młodzieży . 
Książki kupuje sie dla siebie i większego wieszcza. Nie chce od- dować bajec7.nem WNOSt wyda-' w~c: Mvclelskwgo l W~syJew- '" . ." 

celem zaofiarowania ich drugiej biegać od rzeczvwisto~ci. Muszę niem "Króla Ducha" z komentarz. I s~leg-o .,Portrety. polskIe "l:e. ,MIłosn~korn ?odr6z_v I .wypra w 
osobie. Nie każdemu jcdnak czło- się wyzwolić z tych pęt. które J. G \,,,' , Pawlikowskiego (Alten- I Blm" (Wyd. Pols,kle - Poznan), of.I,arowac nd.lezy tyl~o SJeroszew 
wiekowi należy kupować książki. płyn a z tych starych książek i spo berg - Lwów) lub też doskona-\ ora~ wytv.:9'rne J1u~tro\\'ane w~- skle~o, Osse~dowskl~,(W .lub . ~e: 
Są bowiem. :Iiestety. tacy. którzy wijają mię. iak pajęczyną! Po co łą mcno~rafją o Słowackim prof., danIe !1lekto~ych dZiel Ż~r~mskle- pecl(Je~o, Śmla~o mozna Je \\ ZląC 
by ja skrzywdzili. jako słabe i otworzyłem szafę? Czy chciałem Kleinc.ra (Ossolineum i Gebethner g-~ (MorkowIcz). szczegol11lc .,Po- do r~~l .. tylko. Je.dno słó,:vko prz-
bezbronne stworzenia; są i tacy. coś czytać? ... Nie! i Wolf). Radze też koniecznie kom plOly'·. ,, ' ' .. s~rogl. nIe~ha.1 n~~omu, me ,wp.a~: 
kt6rzyb:v oogardliwie na nią spoj- • • * · pletciwać Balzaka (tłumaczenie Trzeba InIec WIC,~ odwagI no l nIe n,~ l?ySI, ~a.ot~a~ować )aklejS 
rzeli i ~ kąt rzucili. O ty,ch jed- Książek swoich nie należy anI Boy·a). pienięd~y. by. "', obecnych cza- p\)dr.ozTI!~z(,1 KSlązkl. - palli ~ qna 
nak mówić nie będzir.my. - nie darować. ani' pożyczać. nigdy. ni- Dzieła tc~o tvtalla winny siC; I sa.ch. kJ~d~' \\'~'s\Yle.chtana _ k;-zy- OOWIC!n ~al1la. cl~ctl11~ podrńz~Je ... 
warto. ' komu. .Protestuja. dcho placzq, znaleźć \\' każdYllI dÓ'llll. MiłYll1 kll\\'a kSlązka S\\'I~CI tryumty. zdo sal?l1ka, do. NIceI, a. z d7Jkl~mf 

Kiedyś,' szczególnie u nas. w jęk ich słyszy tylko czule ucho llaudatki~n.l będzie llie\\,ąt,pli\\,iC,' brĆ .~i~ n,~ l:~~\ic \\'~d~l1ie. Pr~r Z:VICI~Zęt~ll1l,sPot:yk~r_!ę .. : codzlcn 
szerzeniu kulturv;siążki i kobie- właściciela, a serce jego odczuwa mala kSląze~zka, naS3e.~0 wy- sz}o.sc I J11i'to,' la POtl <lfl t? .o~enj~; lilIe na. u:lc,ach. ;?m~",? m~a~ta: Ra 
tv odzrywalv poważną rolę. Ale ich dotkliwy ból. Bóg- raczy wie- kwilJjneg) ~atvryka i essaisty dl m.ICJIl!Y. nadZieJe, zC' terazl1leJszosc 9zp ~\ I~\;_ zartlc",!1ac zamiaru, -mo 
dziś. w' dobie rekordowych sko- dzieć. jak ów nowy .,pa!l·' będzie zaraZC'l1 !:.:'elljalnc~o tłu 1 llacza mi-j ro\vl1l~z. . " ., ' ze mIec ratalne nastcpstwa, 
ków o tvcz,ce i wieczorów dancin się obchodził z dotycbcz~sową s~rza ~ "Pani łia(l.:)~a:·. SZ';lcgĆllj. ~o.nlc,~znJ~. trL.l:Ja ,\\.LlPIC ostatni . Ąle stop! Gdyb:V111: c~ciał. c~o.-
gowych? wybranką? CZy nie ~P?cz11l.e ona IIIC n.anle. ~ac!1\\'V~uc. S,I-.: bcd~ blYlzblo~ .1~,\Slll Ze;oll;.skleQ;O p. tyt~~: clazby tylko .Wymle~IĆ kSlązkl. 

_ . . •. .• gdzieś w kącie. \Ysrod megod- skotltwoSCI<l I tratnosclą krcsle11la .. Elc';]l:. (Mor~o\\lc~). Im bardzl~J godne kupowama. mUSiałbym Wy' 
Lśnią wystawy. pełno w nich nych jei towarzyszek? CZY' stare syl\\'.ct~i ich pra:bab.ki. . . j \\:~~n,~.1~I!1\' ,SIę :~\'en. tem \:'y~az:lliczać ... do jutra. 

pi~knych. drogich i tanich rzeczy, lokatorki nie bc;da dokuczał v no· 1 N1.0\\'I'lC o Bor u. me sposob nIc 11ll:J \\ Idzi1T1.\, kogo nam smlerc O ··ś ' "k' . , ' k . " ., .1' d' l M' I z'lbrała i 1';] l,:ą ""brz"ml'ą nl'epo- czy\\ l cle \\ zmIan owane a więc: przybory toaletowe. sza- wei 1.0\\arlYSzce? Czy me za ry- \\'Y1TIICt1IC 1C~O w,\"ual1Ja Zl~ 0- c, ,(' u', J' k ' :k' . b'· . -.', d . k' I" -.. , (f H \\'eto\\'an' 'tra i , poniosla litera- SląZ I. są mOIm oso Istym me 10. jedwabie. kryształy i wiele, ją jei swoJeml mo neml su maml I.era I mOI1().~r~t.1l. Je~o. . oc- ~ .:. W<I'; El . h" ,kompletnvm wyborem i to b~rdzo 
wieie innych rzeczy. Czem więc i uczynia nie widzialną ? sick) \\ reszclC s\Vletllyclt. dvskrer tu~a J1asz~, ...~, egJlC . z~aJ- l ' 
obdarzyć? Dwa razy w życiu pro Skoro więc masz do wyboru: nycll i niedyskremych szkicuw dZJem\' tCZ moznOSl: poznama Ze- szczup ym " 
bowalem kUJpić praktyczne upo· wydanie biażki ze swojego księ- .. W Sorbonie i gdzie indziej" (lio- rO,msklego. Ja'ko publIcysty, W to- Pra.ffn.ą!~m pO.v.:lCdzl~ć .. tylko: 
minki; nie udało mi się. Zaniecha- gozbioru, lub kupno nowej, nie esick) oraz .. Plotki. cIotki" (Bibl. mle, tym ogłoszono szereg. art y- Koc~aJcle I. kUPUJCIe kSI~zkI. Gdy 
lem w~zelkich dalszych prób. 0- wahaj sie i kup inną. Polska). kulow .. dr~ko\\'anych w Pismach, to Się ~tal1le - zyskaCIe 'vVy 
czywiście, iż to nie dowód. że ma Lubie szalellie ksiqżki stare w Skoro mowa ° paniacll. przy- ,ury:vkow l t. p. , nasza literatura. .. 
terjalnie pożyteczne podarunki są mocnych skórkowych, ni~raz t J pominam Il~SZVC!l zlla \\'c':l\\:: ~t. ~Ięk~e wydanl~ 6-tOmowe,. Bogusław Zarnecki 
nieodpowiednie. Zważcie jednak, drewnianych oprawach. nie mod- WasyJewsl{le~o l MakL\~~ynsklC- dZIel Jana KasprOWIcza wyszło u 

BENEDYKT HERTZ 

REKWIZYCJA 
Jur Grzegorzewskl i pootwierpł a-, mogli przypomnieć sobie ów riie
reszty więźniów politycznych. Byli ~ szczęsny drut. Lepiej więc było 
między nimi ludZie różni: zbyt cofnąć się w porządku razem z 
gorący patfJoci, zbyt niecierpliwi legullami. 

,(Ze wspomnień leguna) 
SOCjaliści, krzykliwie-aroganckie No i cofnął się. Pobył nad 
"esdeki~... Był też i Franek, któ- Wartą. Tu nabrał fasonu, a Da
ry, choć w Marksa nie wierzył i wet ambicji legjonowej. Bo gdy 

L.b liżał się Nowy Rok. ZIemia 1 czynił tego bynajmniej z potrzeby. wogóle żadnej nie wyzna wał orJen- "poznanioki \I drwiły z dZIeciuchów 
Śnieżną pierzyną otulona, choć Bo to nie potrafiłby się Franek i tacji, a O niepodległOŚCI nie ma P!łsudsli iego, tak Jednego wielko
wyglądała tak samo, jak przed t y- bez kuchni wyżywić? Oho! rzył, miał jednak nieszczęście za- polaka strzelił w pySk, że mu 
gbdmem, zdawała , się przywdzie- Z całej służby nic mu się tak wadzić wieczorem o drut telegrafu szwabska mycka ze łba zleciała. 
wać strój uroczysty. Robiło się nie podobało, jak rekwirowanie. polowego. Wracał Z libacji kole- - Zebyś, hyclu, Dziadka Sla-
na świeCIe jaśniei i ciszej. To też, czy zalazł do chłopa, czy żeńskie], na nogach trzymał się nował. 

LeguńskIe bfactwo legło kwa- do żyda, w mieście, pod miastem, wątpliWIe - no i nie zauważył To go do reszty wkupiło. 
terą w Nowym Targu. Część w na wsi - pierwsza rzecz - rek- tego przeklętego drutu. Drut W Nowym Targu już był swój 
ilamem mieście, część pod miastem. wirował. Formalistą nie był - przerwał się, a Franka oskarżono ~ ł wiek, z wiary, ajakże! l\ia no
Pan Berbecki szkolił; góralki zęby kontentował się byle czem... Bo o sprzyjanie armJi nieprzyjaciel- wyctl ochotników spoglądał, jak 
szczerzyły aż po (l.zIąsła, nijakich co tu l~dziol~ trudności robić? skiej. spogląda na rekruta stary, w bo-
wstrętów nie czyniąc kawalerskiej Mało to Ich 1 bez tego wojna Wydobyty niespodzianie z tej jach osiwiały żołl1lerz. 
ochocie, Toż i baraszkowało się gnębi? Gdy widział, że człek bied- matni, chłopak w prostocie ducha 
ileże czasu nie brakło, bo już po ny, dzieci dużo, gadziny niewiele, nie probował ani chWIlI korzystać 
godz1l1ie piątej noc. kryła przed jednem jajeczkiem się zadowolił. I z aureoli męczeństwa ideowego. 
ludzką ciekawością zakochane pa- Ale z ręl{a~ni zupełnie pustemi' nie i Przeci wnie, dZiwował się legunom 
ry. wyszedł mgdy. O, nie! Zbyt I że na ochotlllka poszli i co z tego 

A przecież cniło się chłopakom. wielKą stanowiło dlań przyjemność mają? "Zupy mało. a dużo wszów" 
Swięta... Każdemu własna chata prawo robienia jawn,e tego, co w Gdy mu tam który frajer wyrwał 
w głowie. M8tka, siostra od naJ- cywilu zwykło się robić w naj- się ze słutbą dla Ojczyzny, Fra· 
pięKniejszej dZIewuchy wtedy mil- większej tajemnicy. Więc też w nek patrtył nań pobłażliwIe, jak 
sza. biały dzień Franek uważał za nie- na nieszkodliwie pomylonego, u-

--- Ej, Józek, czemu siedzisz, godne żołnierza branie CZE'gokol- śrniechat Się I odclJOdtlł. Z takim 
jak ta sowa? WIek ukradkiem. Chyba, że go biedakiem niema o czem gadać. 

- Naser-materl noc zaskoczyła. Przecież nie bę- Muno wszystko jednak, pętał 
- Ozbira cie? dzie ludziom snu przerywał poto się kolo kuchni, koło usanitetów", 
- Stul pyslc tylko, by zameldować, że im ja· osopliwie zaś lubIł asystować przy 
Jeden tyj~O Franek Melon re- kiegoś marnego kurczaka zabiera .. wszelkich prawych i lewych rek-

50nu nl~ tr~clł .. ' Jak za~sz~, ca- l tak ta przeklęta wojna spać bie- witycjach. une to przekonały 
łell11 dn!aml łaZIkował me wlado- I dakom nie daje. Melona, ze służenie idei jes-t rze. 
mo gdZie, pamiętając wszelako o JaKim cudem ten Melon do czą pię!mą. 
ż,ołll1ersklm O~OWląZ~U zjawiania Legjonów się dostał - naogół za· Aż któregoś dnia uda.ło mu si~ 
~~ę na obIad 1 kolaCJę. Uważał, mazało się \V pamięci ludZKiej. zafasować mundur. . 
~z prawego,legu~a znać po te.m, A to było tak. Kiedy.ru"kich ByŁ najwyższy czas. Do Łodzi 
ze regu!arme. staje ~ ogonku z I czuuoglerOjew" strach z Łodzi wy - wracali «lias." ~,wedłl1g termmolo
maneżką do lasowanIa. AJ" nie wiał, wszedł do miasta z legunami gji' polskiej pr~sY "narodowej") i 

* * 

Choć ty mi, Józek, nie ga· 
dasz, a ja i tak wiem. 

- Co wisz? 
Franek sposępniał na chwilę. 

Oplótł palcami sterczące pod bro
dą kolana, a oczami szukał czegoś 
w SIanie dookoła. 

- Ja - odezwał się wreszcie 
- nigdy żadnego domu nie miał.. 
i co? Nie wiem nawet, czy me 
m~ć podrzuciła. czy kojfnęła, ulągł
szy w przytułku?... Ja, jak to 
szczenię: won od cycka, to i w 
świat. Sam sobie. Obcy ludzie 
z kąta w kąt pędzali, a bili gdZIe 
popadło, mIętkiego nie szukając. 
Bez to tera mnie lepiej, niż tooie. 
Wam tu wszystkim tęsknota bebe
cby żre, a ja nawet nie wiem co 
to takiego. 

, - Miałem dziewkę - ciągnął 
po przerwie - Julka jej było. O
patrzyła mi się, ja jej tyż... Tera 
w "slestrycet' poszła. Oficery au
tami ją wożą. Niech wożą. Miód 
I tak ja wzionem. 

Tu na moment wilk mu ze śle
pi wyjrzał, ale wnet wzrok chłop
ca znów się rozpogodził. 

- Nie fraSUJ SIę, Józek - za
wołał - będzie na święta wyżer
ka, że ha! 

O tej wyżerce wspominał już 
kilka razy i na jej temat chichota
no po kątach: 

- Musi Franek znów jakąś 
morową rekwizycję plan uje, 

- l! odgraża się tylko. 
- Nie, nie. Ja go znam. W 

tej sp.rawie nigdy gęby darmo nie 
zdziera. Powiadają, że na Bału
tach własną bandę miał. 

-- A nie wstyd to takiego w 
Legjonach trzymać? 

- Owa! pokaż mi wojsko, 
gdzieby łobuzów nie było. Nawet 
[-lan Jezus nie mógł dwunastki a
postolskiej sformować bez jednego 
batiara. 

- Ino żeby jaka nowa chryja 
z tych jego pomysłów nie wyszła, .• 

. * . 
Aż tu w sam dzień Łazarza 

błogosławionego rumor zrobił się 
nielada. Z komendy miasta przy
drałował austrjacki kapItan Naka
dll I przyprowadził coś pół tuzina 
Kanarków, że niby m'alą szukać 
Wieprza, który wczorajsze] nocy 
przepadł l1lemieckiemu koloniście, 

f>odejrzenle to ~11l~Ogo tak ilie 
oburzyło, jak Franka. 



1e 1.1. GŁOS POLSKI 1928. 

MAURYCY MAETERLINCK --

a ea • t e ID 
. "Życie pszczół" .było książką pu~wojelU1ą. "Życic. termitów" jest tych przeznaczeń, które znamy i ści wspólnoty któreby wśród nas ' de larwy? D1aczestóż to WSZyst-

dZlełem okresu powoJennego. Pełno w nIem dumnych tWlec&: na pagór- któ t ł N' 'ł l' h k i 
kach trupów, masowej śmierci w obronie i dla utrzymania w~ólooty pań- re .nam wys arcza y. lema ~c~ym o z n c bohaterów. lub o n e ma być godne podziw~ l 
stwa. pr~a socjalnego, porządku, jako bożka najwyższego rootaplania Się ! spokoJu, prócz snu wiecznego; na- sWlętych. Znajdujemy u termItów uznania? Czy dlatego, że uwaza
iednostkl w woolklem i'll1ywlduum masy, któremu na imłę; społeczeństwo. wet choroba jest niedOZwolona i trzy najpotężuiejsze ślubowania my to za mechaniczne, przezna
Stąd książka ta. z której cytujemy jeden fragment. jest prostBit surowa, każdy fałszywy krok równa się naszych najsurowszych zakonów: czene z góry, ślepe lub nieświa-
nieubłagana w swym reaUzmie. (Redakcja). wyrokowi śmierci. biedę, posłuszeństwo I cnotliwość, ! dome? Jakiem prawem I co wo-

l się dopiero h ·Ił ł i Komunizm uprawiany jest aż tą ostatnią posuniętą aż do sa·l góle wiemy o tem? Jeśliby ktoś 
, w c Wl za aman a d k ib li . d k f j' • t' I k ś • I . . . się całoś i i i T I k o ann a zmu, az o Opro ag l, moumces Wl""1 a męs o CI; a e nas tak powierzchownie obserwo-

O de joz organizacja społeczna i c • rU ~). ~ow e o- bowiem za pożywienie służą wy- gdzież jest ten asceta czy mi- wał Jak my te stworzenia to co 
narodu szczół ydaje się bard o mon zmu staja SIę tutaj nlenasy- . -" p w • z eon . moloch • I i . im łączme ekSkrementy. W wyobra' styk, któryby pOzatem pomyślał sądziłby o etyce, IderuJącej nami? 
surowa, to porządek socjalny kO- si ~~~ t ~IIJl ••• m

d 
wjąę~eJ żenlu mieszkańców ula tak m:Jsl o tern, by SW)1)1 latoroślom narzu-l Jak Wytłomaczyłby sobie sP rzecz. 

10njl ~ermitów jest nieporównanie ę aJ., em wlę.ceJ zą a I prze- wyglądać piekło. Wolno przypu- cif wieczne ciemności l śluby ności, nielogiczności naszego try
surowszy, bardziej nieubłagany. ~taJą ządać dOPIero wtedy, gdy ścić że pszczoła nie odczuwa stałej slepoty przez wykłucie bu życia szaleństwa naszych spo· 
W I zót id I I l mdywiduum jest zniszczone ł klę- ' I ' ułu pszc. i w IZ mYł nboeoma ska jego niema granic. Straszna ~cale niewygód. s~ego kró~kiego oczów? I rów, naszych zabaw ł naszych 
zupe ne posw ęcen e s ęgom . I pełnego udręki zywota; ze ra-I " • rwojen? I jakieź pomyłki wkradły-
wspólnoty, ale Jednak psZCZOle tyranja, która. me zna ~szcze czej ma przyjemność, gdy podcza~ ' :,Owad, ~ó~i gdzles w swoich by si~ do jego interpretacji?! 
pozostaje Jeszcze cień nlezaleino' przykładu wśrod ludzi, gd1:le sza- j d I d k i t i dZIełach WIelkI entymolog J. H. C J ó ć I je rosy poranne o w e za w a y , f .. zas na wyższy powt rzy to co 
ści. Lwia część Jej żYcia rozgry- e ona zaw~ze na kor~yść pe~. oszołomiona swym łupem, powra- ab~e. ,:ma swoją .etyke • latw~ stary Askel powiedział przed 35 
wa się no swobodzie, w blasku nej grupy, me przynosI tutaj m-I ca do gościnneJ' pracowik.;· pach' pOWIedZIeć. Czemze jest etyka. I t • Wid I tylk d-

k ż tk J b - l ,~~~ I J T - ć d f i' Litt j t a y. .. z my zawsze o o 
słońca, rozwija się nieskrępowa- omu po y _-u. est eZIl11l enna, nącej atmoslery swego miodowe- es ł prZYlą e In Clę res, es I wrotną stronę losów, nawet Jeśli 
na podczas pięknych chwil wio- nieuchwytna, spętana, kolektyw- go pałacu. Ale pocóź termit łazi ona ,,~ałoksztaJtem reguł, ~ają- są to nasze własne losy". 
sny lata, jesieni. Zdala od wiel- na. p s b d k? J k l do-I cych kIerować swobodną dZlałal-, N 'd i' • j ki' o wym u yn u. a wyg ą •• ł • k .. C . i . 
kiej kontroli może pszczoła igrać aJ. z wmejsze I na o ro~ eJSZe ią odpoczynki, nagrOdy, przy jem-! nosclą cz 0i

W1
"'. • a. zyz n e moz- lU. 

na kwiatkach. W bezświetlnej, je,st, ze ta tyranja w dZlslejs'leJ ności i uśmiech je poniewle- na tej de ,inic)i zastosować do~ 
podziemnej republice termitów swej formie nie jest by~ajmniejl ranego i okrut%ego go ż~Cla? Od słown.ie do kopca termitów? Było to szczęściem dla ' termi
panuje absolutne pOświęcenie, kaprys~m natury; i.eJ. koleJUe et~.! mlijonów lat żyje on jedynie po l czyz. c~łokształt reguł, kierują- tów, że musiały walczyć z tik 
kompletne zamurowanie, nieprze' py, ktore z łatwosclą odnalezć; to, aby żyć, a raczej, aby nie cych nImI, nie Jest wyższego rzę- nieubłaganym, tak mądrym, tak 
rwana kontrola. Wszystko tam możemy, dowodzą, że tworzyła" umrzeć, aby bez radość w nie" ~u i czy prze1ewszystkiem n~~ silnym i o tyle lepiej uzbrojonym 
jest czarne, uclśnłone, uJar7)lJlione. się ona stopniOWO, I że gatunki, . skończoność pomnażać gatunek I Jest surowiej przestrzegany, ruz wrogiem, jak mrówka. Ponieważ 
Lata następują tu po sobie w cia- któr~. robią wrażenie. najbard.zi~j ~ aby beznadZiejnie uwieczniać for: w ~ajdoskon~lszej wspó.lnoc.ie. mrówka należv do epoki młoce
snych ciemnościach. Wszyscy są cywłhzowany~h, są Jednoczesmel mę bytu, która wśród wszystkich I ludzkIej? M'MItaby cona]wyzeJ nieznej, więc minęły już dwa lub 
tu niewolnikami i nieomal wszys- najszczęś1iwsze i najbardziej ujarz form jest najhaniebniejsza, naj- sp~erać s!~ .. o słO~a ."swobodna trzy miljony lat od czasów, gdy 
cy są ślepi. Nikt. prócz ofiar po- mione. Okrutniejsza I najnędznlejsza. dZlał~lnosc.i tWle~dzlć, że dzia- termity napotkały wro-ga, który 
łężnego instynktu płciowego, nie Wszyscy Wyczerpują słę dzień Coprawda są to dość naiwne łalnos.ć t':J;mttów me jest sWOb?," lm nie dawał od tego momentu 
wychodzł nigdy na powierzchnię i noc, bez przerwy, przy spełnia- rozważania antropocentyczne. Wi Jna, ze me mog~ o~e usunać SIę ani chwili spokoju. Należy przy
ziemi, nie wchłania horyzontu, nie nlu wyraźnie zarysowanych, zróż dzimy tylko zewnętrzne i zgruba od ślepego spełn.lama SWych. obo- puszczać, że gdYby się z nim nie 
widzi światła dziennego. Wszyst- niczkowanych i skomplikowanych materialne fakty, a nie wiemy nic ~iązków; ~włem co zrobIłoby zetknęły, wegetowałYby nadal w 
ko odbywa się w nieskończonym zadań. Jedynie i wyłącznie strasz-/ o tem, co się rzeczywiście rozgry- SIę z robotmka, ~tór.y nie c~ce ciemnościach z dnia na dzień, w 
szeregu, w wiecznym cieniu. Je· ni żołnierze oczekują, czuwając, wa w ulu pszczół i w kopcu ter- pr~cować, lub 't zOłmerza, ktory małych koloniach, bez trosk, znie' 
śli chodzi o poszukiwania żywnq· posłuszni i nieomal bezużyteczni mitów. Jest bardzo prawdopodob- UCIeka z pl~CU boju? Wypędzono- wieściałe i wydane na pastwę 
ścł w miejscach, gdzie ta żYW- w monotonii powszedniego bytu, ne, że te organizacje kryją Żywot- by gO i zgmąłby nędznie poza przypadku. Pierwsze zdarzenie 
ność obilcle jest nagromadzona. w swych ciemnych koszarach na ne, eteryczne elektryczne i psy- wspólnotą lub też, CO jest praw- było oczywiście zabójcze dla te
odbywa się to zapomocą długich, godzinę niebezpieczeństwa l pO- chIczne tajen:nice, o których nie dopodobniejsze, zosta~by na miej- go nieszczęsnego larwowatego o
podziemnych dróg i kurytarzy; święcenia swego życia. DyscypU- mamy pojęcia; człowiek L dnia na scu stracony i pozarty PU~z wadu; cały Jego byt musiał ulec 
nie pracuje się nigdy w świetle na jest okrutniejsza, nie u kanoe- dzień spostrzega coraz wyraźniej, swych współObywateli. Czyż me przekształceniu. Termity musiały 
dziennem. Jeśli chodzi o orzelUY" litów i trapistów, a dobrowolne że jest jedną z najniedoskonal- ~st to wolność, k.tóta naogół da zrezygnować ze słoMa, zacząć 
zienle słupa, belki, czy drzewa, poddawanie się praWOm i regu- szych i najbardziej ograniczonych SIę z naszą wolnosclą porównać? pracować, zrzeszać się, zagrzebać 
atakuje się Je od wewnątrz, ()- łom, które niewiadomo skąd po- istot na świecie. Jeśli to wszystko, co zaobser- i zamurować, zorganizować swój 
szczędzaJąc farbę wierzchnią lub chodzą, jest takie, że żadna ludz- wowałiśmy w kopcu termitów, byt w ciemnościach, pobudować 
korę. Człowiek nie przeczuwa ni- ka wspólnota nie mOże nam dać N" d II. ó .• nie jest etyką, to czem jest? Przy- twierdze I magazyny, założyć pod 
czego, nie dostrzega ani jednego w tej dziedzinie przykładu. Nowa., leJe en tSZCZiegtó ł zb zdyc,la s})O- pomnijcie sobie bohaterskie po- ziemne ogrody, zapewnić sobie 

h i idz• d ł al d ~ f t . • k t i i tccznego erm w u z u nas ł i • . .. . z tyc tys ęcy w la e, z u . lVrma a um, moze naso ru n e - t t i . i Al i I l święcenie to n erzy, stawl3jącYCil wyzywIenIe zapOmocą swego ro-
nłających jegO dom, ryjąCYCh ~ sza, fatum społeczne, do którego ws rę t :rze!~ze~ e. .~: e.; e- czoło mrówkom, podczas gdy za dzaju żywej alchemii, kuć tarcze 
ukryciu w murach i ukazującycłk zmierzamy, przyłączyła się do l g~ I~.ą ~ 70S

::, ze. ~~~ a t I ea, ich plecami rObotnicy zamurowu' i oszczepy, utrzymywać załogi 
__ _ A W&l6liitłi_ EiiQQJ.I.!!I!Ił'f' ..... __ ;le l ~s y~ '. WIe I a~ o~a' ją drzwi, przez które ci żołnier!e wojskowe, zapewnić sobie nie-

t y~zny : :~h antczny :~ęu. Si .~: mogliby uiść śmierci, wydając ich zbędne ogrzewanie, wentylację l 
• - Wojna - mówił - tu lu- wizja. Wreszcie monokl wypadł eOli'w e boc . })PZYP

I 
a w, es I w ten sposób, zresztą przy pełnej \ witgOĆ, mnożyć w nieskończo-

dzie giną, jak muchy. a wieprze ze zm~czonego oka oficera. Na w cle - wIem d a nas mogą- I" .. 
nie mają ginąć? Zginie człowieK, obliczu l-ego odmalo\\ ał si~ zawód. h·d . ć Ik k tki świadomości ofiar, w ręce nieu- nośc zwarte i meZWYClęZOHe ma-
to mu dadzą łopatą po zadku, Równocześnie tryumfujące zado- cyc w

j 
I :le bojt~ o s u '~~y~ błaganego wroga. Czyż to nie jest sy, aby je przeCiwstawić napast

przysypią piachem i po krzyku. wolenie wypogodziło twarz pol- ezynda es Oj ęt nta :-hwYbnosl tlC wspanialsze od Termopilów, gdzie nikom; musiały przedewszyst-
A . _. t l· l ··k pona nas: es o tC a so u ne. d . . zglnte WIeprz, zara y I rwe· s uego poruczm a_ ś' i i dl d b ół przynajmniej Istniał płomyk nd&> klem zgo zlc SIę z przymusem. 
tes. _ No i co? Niema _ rzekł, po wlęcen e s ę a o ra ~ u, dziel? nauczyć się dyscypliny i ofiarno· 

- Ty, Franek, lepiej nie re- kr~cąc usilnie koniuszek młodego jiCkh. niekwilar?gkOdna brei Zygn~cJta. z i tó śei, owej matki wszelkich cnót, 
zon uj. Pomyśl, co robi żebyś- wąsika. a lego o wIe oso stego IS me- A co pow ecie o mrówce, k - ł siał z niesłychanie 
my przez ciebie wstydu się, za- Wyraźnie zakłopotany, austrjak nia. z wszelkich lndywid.ualnych r? się na przeciąg szeregu mie- ::d::: w::etacłl stworzyć te cu' 
miast wieprzowiny, nie najedli. podał mu ręk~, podzi~Rował za prerogatyw, ze wszystkiego, co Slęcy zamyka w pudełkO bez po- d którcśmy widzieli i widzimy. 

_ Widzisz gO, jaki wstydliwy! pomoc i przeprosiwszy, dał znak przypomina egOizm, ich zupełne żywienIa i która pochłania swe y, 
Znajdą, to się będzie rumienił, a kanarkom do odwrotu. samozaprzeczenie, ich nieprzer- własne ciało. swói tłUszcz i mię- Czem byłby człowiek, gdyby 
nie znajdą - bez wstydu zeżre Franek z ~ewnego oddalenia wane ofiarne życie dla pOmyślno' śnie kadłuba, aby żywić swe mło- Jak termity, natknął się na równe-
idź _. dodał po chwili - poszu- l' . - ik d kaj sam. Jeśli wIeprza znajdziesz przyg ądał Sl~ tym ceremonJom. B_ ! J - go i godnego przeciwn a, p'rze -
:ała głowizna twoJ·a. Patrzył obojętnie i tylko co pe- - ł slębiorczego, sytematycznego, a 

wien czas strzykał śliną przez i l" t l 
Tymczasem, brzęcząc ostrogami rzadko rozsŁawione zęby. Wresz- okrutnego? M e Ismy zawsze y-

Nyszły z kancelarji kanarki; nie. cie wyjął z kieszeni bibułk~ iwo. ko nieświadomych, Izolowanych 
bawem ukazał się i wymuskany reczek tytoniu, skręcił papierosa, wrogówi od wieków już nie sta· 
kapitan Nakadil oraz przydzielony zapalił... Jemy oko w oko z żadnym poważ-
mu do asysty porucznik legjono- nł ..... "''Tłnn przeciwnikiem, prócz 

Pi . ł l k -- No i dobra - mruknął. ~ł"'~3-wy. erwszy mla w ewem o u nas samych. On nas niejednej rze-
monokl; drugi - w obu oczach Porucznik przeprowadzIł kapi wyraźny niepokój. tan a aż do furtki, potem zawrócił czy nauczył; trzech czwartych 

do kancelarji. te~o, co wiemy. Ale on nie był 
Zaczęło się szczegółowe rewi

dowanie koszar. Obejrzano po 
kolei wszystkie izby, pod kaZdą 
i0tnierską pryczli conajmnlej dwo
je ciekawych oczu zajrzało; otwie
rarIO kuferki, przetrząśnięto kuch
n:ę, strycŁ y, piwnice stajnie. Nie 
było ubikacji, którelby kapitan 
!~alcadil darował. Zaglądał nawet 
~L1 llstępów i Vi nadmiernej gorli
w0sci byłD} wpadł na Oddającego 
ubg :l:!L'rze zołnierza) . ale wczas 
Cc.::ląr się, spostrzegłszy przez 
~: zl"'(.ff; nad::.rzwiami austrjackie 
~Z2fO. ! 

Prn' j e całą 2;odzinc: trwała te- A 

Zaczęło się ściemniać. nam obcym, nie przychodZił z ze
wnątrz ł nie mógł nieść z sobą ni-

Franek poczekał spokojnie je-
szezl/! czas jakiś, nakoniec kiwnął czego, czegobyśmy jut nie mieli. 
na ktlku tołmerzy. Motllwe jest, te pewnego dnia, 

- Choc.lźta-no, chłopcy. 

l.bliiył SI<; do zamkni~tego u
stępu 1 otworzył. 

Na stolcu, w austrjakiem czaku 
na łbie siedziaŁ zaszlachtowany 
wieprz. 

Przyszła siedziba ł}rzedstawicielShłP Ligi Narodów 
w Bf>ł"Hnie 

dla naszego dobra, zejdzie on z ja
kiejś sąsiedniej planety lub pOja
wi się ze strony, z której go si~ 
iui nie sl>OdZlewamy. Chyba, te 
at do tego czasu - co Jest nie· 
skończenie prawdopodobnieisze
wytępimy się nawzajem do nogI. 
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1868 -- Marja Curie -Skłodowska --1928 
Zastosowanie radu przy tępieniu rakowatych nowotworów 

M. (;ur!e Skłodowska. 

I 
~ ~ 

We wszystldch dziedzinach czys- przy ~ym wewnątrzatomowym rez· 
tej i stosowanej nauki jesteśmy w kładzie energja jest olbrzymia. 
ostatnich BO latach świadkami nie- l gram radu wydziela 136 kalorji, 
bywałej w historji myśli ludzkiej ogólna zaś ilość energji, zwolnionej 
rewolucji. Najradyl{alnieiszy prze- przez kompletllY rozltla i l gram u 
wrót miał miejsce w dziedzinie radu, r6wna si~ 2.7UO.000 du~ych 
kt6ra zdawała si~ naiwi~cej konser- kalorji - ilość ciepła, którą otrzy-

materii. Ale ta ewentualność uie 
jest wykluczona. Prof. Matignon 
oblicza na 8,000,000 wolt napi~cie, 
potrzebne dla wywołania rozkładu 
atomu. Dotychczas osiągnięto naj· 
większe napi~cie 2.000,Ouo wolt, 

Te kilka przykład6w, ilustrują
cych rewolucyjne wprost skutki, 
jakie miało dla iizyki i chemji od
kryoie radu, objaśuiają na'n ten le
dyny w dziejach fundacji Nobla fakt 
odznaczenia pani Curie-Składowskiej 
dwiema nagrodami Nobla: w 1903 
r. nagrodą fizyki i w 1911 roku 
nagrodą chemji. 

Najwi~ksze praktyczne zastoso
wanie znalazł rad w medycynie. 
Pierwsze próby leczenia sl,órnei 
choroby .. wilka" radem ;; miały 
miejsce w 1904 r_ w szpitalu Saint· 
Louis. Obecnie prawie wszystkie 
kulturalne państwa posiadają insty
tnty naukowe, poświęcone speojalnej 
dziedzinie medycyny a radjoterapji. 
Lecznicze działanie radu zale~v je
dynie od jego ra 'lloaktywności. Zna· 
czenle promieni alfa i beta w tera
pji jest dotychczas jeslcze niedo
statecznie wyjaśnione. Radjoterapja 
u~ywa prawie wyłącznie promieni 
gamma, wi~c tylko 5 procent pro· 
mieniującej energji radu. Posługuje 
si~ ona tą energją, kierując si~ na
stąpuiącemi empirycznemi prawami: 
1) przez odpowiednie naświetlan I e 
radioaktywnemi substancjami ka~da 
żyjąca komórka zostaje zabita; 
2) ró~ne komórki posiadają różną 
radjoodporność i radjoczułość; 3) je
żeli mamy 2 różne tkanki, to Wlą
cej czułą na działanie radu b~dzie 

ta,"kt6rej komórki rozmnahją si~ 
aktywniej. Komórki mi~śniowe albo 
kOlll6rki nerwowe, tttór" si~ wolno 
rozmnażają, są bardzo mało wra~li
we na działami radu, zaś komórki 
gruczołów płciowych są bardzo ra
djocznłe. Jeż e li wiec mamy tkanki 
chore (patologiczne), które są wi~
cej radjoczułe, niż tkanki zdrowe 
(normalne), 1II0~emy przy pomocy 
radn zniszczyć tkanki patologiczne 
bez sz lwdy dla zdrowycu. Złośliwe 
nowotwory są to tkanki rozwojowo 
młode, pasożytnicze, kt6re dą~ą do 
niezahamowau6go rozmnażania się 
w organizmie, rozpowszechniając si~ 
w nim przy pomocy przerzutów, po
wodującyCh chorob~ i śmierć. No
wotwory dzielą si~ na raki i sar
komy, w zależnOŚCI od tkanek, z 
kt6rych powstały. PowodzenIe le. 
cz.enia bądzie zale~ało od radjoczu
łości nowotworów i od ich umiej
scowi(jnia w organizmie. Dla otrzy
mania radykalnych wynik6w nie
zb~dne jest doszcz~tne wyt~pienie 
wszystkich Iwmórek nowotworowych. 
Najlepsze wyniki daie leczenie chi
rurgiczne - wvci~cie mźem tka
nek nowotworu - z llastąpującem 
naświetlaniem tkanek na powierz
chni i w głębi dostateczną ilością 
promieni. Dla zadoś~uczynienia tym 
warunkom leczeniu powinno być 
przeprowadzone przez bardzo do
świadczonych specjalistów. Oz~sto 
lekarz ma do wyboru leczenie przy 
pomocy promieni Rent~ena, lub ra
du. Radioterapja jest wskazana :tam, 
gdzie nowotwór znaj dUJe sią w or
gauizmle w miejscu niewnodnem 

watywną i kt6rej twierdzania były mujemy przy spaleniu 34:0 kg.,' 
dla katdego człowieka nauki świę- w~gla. E.nergja . ta.. przejawia si~ LUDWIV 
ty.mi - jak dogmaty religii dla w postacI promlem, oznaozonych 1.1 BERTRAND 
wIerzącego. Wlaśnie ta świ~ta pierwszemi literami alfabetu grec- -------------,;;.,;;. ... ,.;----

dla leczenia promieniami Rentgena! 
naprz. przy raku j ązyka, maplcy J 

t. d. U~ywa si~ wtedy radu - w 
postaci j~go soli - zal11kniątego w 
platynowych rurkach o 1-3 mili
metr6w średnicy, grubość zaś ścia
nek r6wna się zwykle 0,5 milimet
ra, p~zepuszc'l.:ają one wtedy tylko 
prornIeme gamma. Zamiast radu 
można u?ywać produktu jego radjo
aktywnego rozkładu - emanacji, 
kt6ra znajduje si~ w zalutowanych 
ampułkach szklanych o Idlku dzie
siątycll milimetrów średnicy. Te am· 
pułki z emilnacją mogą być umiesz
czone w platynowych rurkach, po
dobnych do igieł do zastrzyków 
podilkórnych, tylko z uszkiem dla 
przeciągni~cia nitki. Te igły, za· 
opatrzone w nitki, są wprowadzane 
w.głąb ciała i po pewnym czasie wy
CIągane. 

Leczenie radem daje często 
bardzo dobre rezultaty; w każdvm 
razie jest to jedyny sposób leczenia 
raka, gdy interwencja chirurga. lub 
rentgenoterapeGty jest niemoźliwa. 
Oprócz raka leczenie radem dało 
bardzo dobre wyniki przy wielu 
chorobach sk6rnych i kobiecych. 

Je:teli uwzgl~dnimy znikomą 
ilość radu, którą medycyna ma do 
dyspozycji, bardzo poważna rezulta
ty, o~~ągni~te przy pomocy radjo· 
terap.J1 przy zwalczaniu jednej z 
najstraszniejszych chorób ludzkości 
- raka, to możemy z zaufaniem 
spoglądać na przyszłość tej metoJy 

Dr. Niewiażski. 

e e 

• -

świ~tych nauki, zasadnicze prawa kiego' aUa beta i gamma 

~~~~j: Chiemj!~e~;~~o a.::~~~;::~: tom~~~mif:J~w~~: ~~d~~i~oŚiciw;: Ludwle 1.r XIV 
teorJa materii, naj więcej ucierpiala rzucane z olbrzymią szybkościa" 11 

• 
l Maria Mancini 

o~ tej fe~volucji i trzeba si~ jedy- 20.000 km. na sekundę. 
D1e dZIWIĆ sprytowi współczesnych lekPtrOmólenia beta składają się z: Poniżej podajemy urywek l dzieła Ludwika Bert:,nda II. t. "Ludwik XIV". wśród całej ludności, ił francuskim 
uczonych, którym udało si~ wcisnąć e

k 
ś .ron w,. w3yrozuOcanYkch z szyb-, Dzieło to zostało odznaczone nagrodą Akademii francuskiej. (Redakcja). k' Ż t ł d d 

odkrycia ostatnich lat w ramki sta- o Clą praWie U. ou m. na se- Slą ~ om pos uży za powó o 
rych teorji i praw. knnd~. Są wi~cei przenIkliwe, niż rozpoczęcia nowych zamieszek. 

Jednym z najwiącej zasłużonych proIDlenie alfa. Ludwik XIV poznał Marję Man l !o~icz~a. Był . to ten !odzai miło- M~zalia~s !en ob!azi. śmiertal~ie 
działaczów tej rewolucji jest nasza Promieuie gam ma są podobne do dni podczas choroby jej matki, I SCI. ktory lubąy dehkatne damy Hls~panJę ,l . prz~cląg,m~ do nt~-
rodaczka, pani Curie-Skłodowska premieni Rentgena, lecz 10-20 razy która wkrótCe! potem umarła. Gdy XVn-go stuleCia. s~onc.zonoscl wOjn~, Ktora straszł1-
któ e

· 'ćd'" l t' b' ' d ( ' 'd ' WIe CIąży obu narodom. • r J szes ZleSlęCIO e Ul ju lleusz twar sze wlącej przenika jące). Oto- kroI. przysze ł pewne~o dma w Młody, zmysłowy, lecz jeszcze ' . . 
cały świat cywilizowany b~dzie wiana płyta 15 CIU. grubości ledwie odWiedZiny do chor~j, prze~zedł nie zepsuty król, z zapałem pod-. Chocl.az LudWIk ~dawał, te 
świętował w tym roku. zatrzymuje je. Z łatwością przeni- po drodze przez pokoJ, w ktorym dał się czarom tego bajkowe50 Jest odmIennego zdama, czuł on 

Spróbujemy w ' możliwie kr6tkiej kają llawskroś ciało ludzkie. jakby przYiJadko wo, znajdowała kraju. dobrze, źe kardynał i klólowa ma 
i pnystępnej formie objaśnić zna- Dla oblaśnienia zupełnie niezna się Maria. . _ ., ją racj~. Od tej chWili postanowit 
czenie . dla nauki i ludz l;ości jej nego przed odkryciem radu zjawis- .. . star" W roku 1606 zdarzyło Sl<; cos, on w duszy, że z Marją się nie 
epo

l'owe lTo odk' . . t ó k t' f' Lud wIkoWl podobała Się co poglpbl'ło uczucI'a oboJ'ga zako· oz' enl' Lec ' ł ' " . ~ o ryCIa prolmenlO w r- a samorl U neJ trans orInacJi ma- . t M ., Ol ' . kt'..., • z mi osc ]eCYo me 
ezych , pierwiastków. Promienio- terJ' i wenerg)'", mał"'onl(owI'e Curl· .... sza SIOS ra arJI, Imi'Ja, ora chanych. Po bitwie .pod Calais chciał si po d'ć t "" l 

'< Li \7 W rok potem wyszła za mąż za k 'l h l" k ' a ~ go ZI Z ą mys ą, 
twórczością nazy wa zię własność pierwsi stworzyli t. zw. teorj~ . ro zac orowa I nIe ws utek sta- a duma nie pozwalała na przyzna 
~morzutn~go. regularnigo wysyła- translormacji rad ioaktywnych. Te- hrab.lego S?ssons, ~ec~ była ona rań lekarty, wyszedł z tej choro· nie słuszności kardynałowi i kró· • 
Dla promlem bel źadn~ l)'o zew- orJa ta, dzięk.i pracom Rutueforda i ~ła I Ęł~'pla. O.gol.nte nazywano by z życiem. Na dworze wszystko lowej. 
nątrznego bodćca, Tę ""własność Soddy dZiś ogólnie przyi~ta, brzmi lą DgęSlą . Wyn:ll~mone w~dy o- już kręciło się dokoła księcia An· 
wy ~rył Be l 1896 k t' d~pchn~ły od n.leJ .króla, k. tory lu· jOu, l' edynego braŁa króla i przy- Przemocą udało się zmusić gG 

cquere w ro n przy nas ępuJące: atom substancji ra- b ł k b t d P do dania słowa, że poślubi inlan 
badanIU f!uoresencji metalu uranu djoaktywnej przetwarza sią promie. I o ~e y m~Qre ~ owcIpne. .C puszczalnego następcy. Marja, nie Kontynuując rozpocz~te przez Becqu' niuJąc watom innego pierwiastka poz~a~lu M~rJl, .krol ,zakochał s~ę zwracając na nikogo uwagi, pielę ~kę: W duszy. jednak był pewien, 
areta. badania własności rudy z radjoakl ywnego, ten ostatni prze- w mej, po.mewa~ kroI ,u.ważał Ją gnowała króia i wylewała gorzkie IŻ słlub ten me dojdzie do skutku 

J h th I ( C h 
;a mądrą I za meszczęshwą ł Gd k 'l t lk d' ł zna on bowiem dobrze lw·tadwa 

oac IIlIS a u w zec ach) bogatej twarza si~ w trzeci radjoaktywny . zy. y ro y o wyz rowla. ..., . C U . ł . d . t i matactwa dworu hiszpsńskie cyo. 
w uran, paUl urie zauważyła, że element i t. d., dopóki nie utworzy mla a ona tak zręcznie postę- opOWIe zlano mu o saraniach' . b 

r~d~ ta jest o wiele radjoaktyw. sią pierwiastek stały_ pować z królem, że po krótkiej zmartwieniu i przejęciu Marji pod- Wysoce charakterystyczne jes t 
DleJ~za Od uranu. Przypuszczaiąc Według najnowszych poglądów znajomości pokochał ją do szaleń czas jego choroby. Król miał więc to podwójne sumienie młodego 
w: mej obec.ność jakiegoś innego, wszystKIe pierwiastki składają si~ z stwa. jeszcze jeden dowód jej prawdzi- króla nie mOi~a obwiniać go an i 
nieznanego pIerwiastka, rozpocz~ła h~lll i el~ktronów. Teo retycz.1J i e Jakiego rodzaju kobieta była wej miłości i oddania. ~ kłamstwo, ani o oszustwo; uchy 
ona systematyc~ne studJa w tym _ WięC zllpelUle możlIwą rzeczą .Je~t.ta, przez legendy idealizowana ko Podziwiali się nawzajem i ko- 111 czota przed koniecznoścIą i 
loerunku, wzywając do pracy m~~a transforma?Ja rtęcI ~v złoto, GloŚlue chanka królewska która za całe chali się, ponieważ czuli się ko- zgodził się na hiszpański-! malżeń · 
swego, I:-'iotra Curie, który do tej zes;"tórolJznle dośwLadcze~la prof. życie goniła za s~alonemi przygo. chani. To był naj piękniejszy okres stwo, lecz jednocześnie był prze· 
pory ząjmował si~ badaniami kry- Mletha w tym kierunku me zosta~y darni, intrygami i skandalicz.lemi ich miłości. konany, iż związek ten nie d Oj ' 
~talograficzne~i. . W. lb98 r. maŁ- leszcze dotychczas dostateczll1e aferami? Stosunki, jakie nawiązał Masa. dzie do skutku l dotrzyma on da 
~onk?wl~ CurIe IzolUją rad;oaktyw- sprawdzone. rin z myślą o małżeństwip. Ludwi- nego Marji słowa. 
ny pl~rwlastek któremu dają nazwą Ponieważ atomy wszystkich Właściwie jest całkiem niewy- ka XIV, jlołożyły kres zamierz e- l gdy w końcu z smiertelnie 
~~loUlkUtm, nast~pnie jeszcze bardziej vierwiastków powstają przez kon jaSł'nio.nek, dlaczegdo młody k ~ról,- mom młodego króla, który chciał sm.utnem sercem musiał wprowa-
rlWJo~ ywny. - rad. Otrzymanie densacj~ wodortl możemy obliczyć cz oWle rozsą ny, spo oJny i się ożenić z M arJ'ą. d d 
radu J:st z~lązane z olbrzymiemi wydzielającą si~ przy tej konden . zrównoważony . zakochał si~ w ZlĆ o domu swego infantkę i trnd~osclaml. 800.000 kg. portugal- sacji ilość ciepła. tern szalonem ·stworzeniu. Prawdo· Jako stronnicy zwil!zku z Hi- ,!,yrzec się swej wielkiej, głębokiej 
sklej pechblendy wydaje l gram Wezmlemy dla przykładu tlen. po~o.bnie zmysły odegrały w tym s~p~~ją, kardynał i królowa sprze· l może jedynej - miłości swego 
t'adu p .. rzy zużycIU 300.00U kg. che- l atom tlenu pozostaJ'e przez zlanie n.ajwlękstą !oi~ .. Oczy. MarJi mu- Clwlh. SIę stanowcz~ pla~om zak. o życia,~ pr~ysiągł, że serce jego 

l l 
oj O I ć t k ch e u h ł wiecznie będzie należeć do uko· 

~ I ta JI,. ~OO. UO kg. węgla i 15 luil- si~ lo atomów wodoru, przyczem Sla y promiente a Im ogniem an j pary. inasarm me c CIa 
lODÓW lItrów wody. To też ilość masa zmniejsza sią o 012 o-ramów który nawet najzimniejszych do~ aby siostrzenica lego była królo- ch'mej. 
zdobytego . po dziś dzień radu, nawet na 16 gramów. ' o prowadżadzał <;lo żaru. Pr~ytem wą Francji, ponieważ wiedział, . że Gdy Marja wyjechała do Włoch 
~o OdkryCiU ~owych złóż w Kongo BIOrąc pod nwag~ wynik teorji n~lety wziąć pOd. uwagę, że Lud- ~ua go n~enawidzi, ~ Anna Austry król odprowadził ją aż do PO\VO-
1 Ameryce, me przewrższa kilkuset Einsteina, że euergja jest inercyjna Wl~ xly .mlał d~plero la.t 18, i z J~cka, ktora ~us.zą l ciałem . by~a zu .. Marja i jej towarzyszki siedzia 
gramów~ Cena zaś Jego osięgnęła i ważka, obliczamy, że wydzielające n~lwnosclą 'podzl'~vlał u. Innych o- hIszpanką, \V14~lała w małż~nstwle ły lUŻ gotowe do drogi, gdy król 
40.uOO dolarów za gram. sią przy kondensacji 16 gr. tlenu sob zaleTy 1 manJery wlelkoświato swego ~yna z. mfantk.ą, komecwoj jeszcze raz wszedł na stopnie po 

Od J 8\18 r.. odkryto prawie SO ciepło równa się ~,573,000 kalorji. w.e, pO~leważ SądZIł, że sam ich ny z Hl~zp~nJą .. 0~01~ zaczęh tło wozu. Westchnął głęboko, lecz nie 
n~wych promIeniotwórczych pier- Oblaśniamy sobie wtedy pocbodze- OI~ pOSIada. Ten ~uży chłopiec, maczyć. krolo~l, . la~tem szaleń- ~yrzekł aOl słowa. Potem schylił 
WJ8stków. Wszystkie te pierwiastki uie euergJi słońca, jaKO powstałej kt.ory dotych.czas ~aJmo.wał się pra stwem lest poslubIeme kobiety ze SIę gł~bok.o, jakby :nilcząco, po· 
mają t~ . własność, że masa ich sa- przez koudensacj~ cząstek wodoru wie wyłąclnle. konm~ l psami,- sfer mieszczańskich, na dodatek zdrawiając Marlę, która cicho pł 
u . .orzutnle przemienia si~ w en er- w pier~lastki więcej ztożone. Do- wstąpił z podZiwem l bojaźliwym cudzoziemki. kała. 
glę, według ścisle . określonych dla tychczas uie pOSiadamy środka do wstyd~m w ten. sv()at, na którym 
dla każdedo pler.wJastka praw, któ- wywolania rozkładu mlędzycząstko- swe pIętno . wyclsn<:ły damy z zam 

Przedewszystkiem małzeństwo \ Powóz odjechał unosząc 

rycu my ~adnyml dotyoho l&s posja. wego atomów l file umiemy wyko. ku Ramboulllet. 
dan~ml śro.dk~~ni 111e jesteśmy w rzystać tego lladzwyczaj bogatego POcZątkowosympatj'a króla do 
stawe ZmianIC. Wydzielająca si~ zapasu ellergji skoncentrowanej ''{. nowei prZyj a ciół Ki była c~ys.~o~pla. 

to wZD~dzi śmiech , ironi~zny .na prawdziwą nułość Lud'w\';ka 
WSZyStKICh dworach europejSkich 
n~st~pnie .. b~~lie to obrazą dla ca~ --.. --
lej hanql 1 wywoła oburzenie- ~ ..,.. 

wdal 
XIV. 
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29.XII. OŁOS POLSKI - 19Zf " -
ARNOLD BENNET ' ",,-

obiel ha emu weT. TurcJi 
Gimnast:rczne ćwiczenia 'żon i córek. -- C~~jsze tureckie w pa
ryskic;h tualetach. -- ,Zanikające kwefy. -- ~w.jęta Zofja. c;;_ "Naj-

dosk'onalei sKonstruowana świątynia świata'~ 
Szkice z podróży dla •• Głosu Polskiego" : ' 

, ' 

Znakomity powie§cłoplsarz angielskI, Arnold Bennett, odbył długą podróż po morzu ŚrÓd- • * · na własne oczy, ' nie wiedziałem, 
zIemnem l zfliedził Turcję, Egipt, Grecję, Syrję. Wrażenia I obserwacje swoje przesłał ,,010- ' Przeistoczenie Yi1diz-KJosku VI że wchodzi s-ię do ni~j przez cza-
sowi Polskiemu" w szeregu świetnych, lśniących pięknym stylem i trafną obserwacją szkiców. przybytek mniej IUQ więcej. pod- rujący ogród z urządzoną tu:aj 
W oierwszym szkicu opisuje autor Turcję starą i Turcję młodą na przełomie. kasanei muzy nie jest jednak czv- na otwartem pow.ietrzu kawiarnią 

iKonstanłynopol! Na pierw- nie wszystko, ale bardto wiele, Obecne kasyno zbudowan~ zo- n~m no~e~o zrądu, jakkolwjek i z tłumem c:pacero\yiczów palą-
szym planie .ciemno-szafirowa pla- wiele zwłaszcza z tego, co nar stało, jak mi mówiono, z okazji n:ewątphwI~ sprzedał on konc.ę- cych w milc:t~niu, nieomal tajóm
ma wody, za nią pas blado-nie- bardziej uderz?-). Zmiany są 1>0- o,dwiedzin, zapowiedzianych .przez Sj~ za wysoką. sumę .. Nie nalezy, ~icz:o, ~fug'ie n,arghile. 
bieski spowity w glorię r6źowej lesne, nieomal rażące. Wystarczy cesarza niemieckiego. jesfto ()b- tez ~adawać .me~a~t~~o?eg~ zna- , Dzlw.nem mi się wydaje, 'le in
tuny, zaś ponad taflą morza! zajrzeć do wnętrza meczetu pod- szerny gmach, pozbawiony nąjzu- czema rozv.:lelmozmem~ Się Yl st~tucja pantopi dla niewiernych 
osnuwającą je 'luną szereg ni- czas odprawiania obrzędu religij- pełniej wszelkich cech oryginal- ~onstantynopolu kabareto~ i mu- utrzymała się j, ipTzy nowym re· 
$kich pagórkÓW, zabudowanych nego. Kapłani uderzają czołem o ności, udekorowany błYSKotiiwie, slc-?a1l6w n~ m?dłę francuską l gimie - zwtasz9a; że pantofle 
przeróżnego rodzaju i rozmiaru ziemię na modrę Bagdadzką ;nie- ale rażąco niegustownie, mając)' a~gl~lsk~, am te~ -T?Zpowswch- sa za obszerne i co' ohwilę, za
gmachami, nad któremi górują po- liC7.11i wierni czynią to samo; ka- jedyną cechę dodatnią " _ syme- memu Się herbaclarm~ utr~~.Y: pełnie .nieświadomie dla noszące
tężne koq>uly oj minarety, brunat- DIan czy muezzin wysoko na ga- trycźność. Można tu uJządziĆ sa- w~nych przez tureck~e , 15obl~ty l go je, spadaią ~ nÓi. 
ne, błękitne i szare. neczku wieży zawodzi dziwne memu ucztę lub być zaproszonym dZlewczęt~ w ~ary~kiclLstrola,;h, Innym szczeg91~m ~adziwiają-

Pomimo zapadającego zmroku swoje lamenty. Tak - to praw- przez kogoś na tańcującą herbat- przez kobIety l. d:lewczę.ta. , któ- cym (specjalnJ~ w 'tym meczecie) 
ł ciemnelgo nieba, co przypomina da, ale wierni noszą !kołnierzyki, kę, zjeść obiad, lub grać w gry re,. gd,YbY. tr~ał Jeszcze ', ~awny ,lest fakt, że· minarety jego zostały 
nastrój angielskiego mrocznego krawaty, palta'; z pod rękawów hazardowe. Park jest olbrzymi; regime u, sledzla~y~y t~~kntęte W dobuclowane ,w; jąkieś dziesięć 
dnia, koloryt, jakkolwiek przy· tużurka czy marynarki bielą się trzydzieści sześć mU angielskich haremach -. a~I ' nawet I z~at11ien. wieków ,paukońcleniu pierwotnej 
ćmiony, miry lest dla oka, a cały krochmalone mankiety. To młoda drogi kołowej; za starego re- nem~ faktOWI, ze tureccy olcowie budowy,' a , fł1ilf1Q' t9. w moich ()
luajobraz niezmiernie imponujący. Republika Turecka, świadoma gime'u musiała to być twierdza. r~dzm . prowadz~ ' do ty,~h herb a- czach przynajmniej, zupełnie do-
Widzi się tu odrazu, że istnieją swoich celów, dążąca za wszeł- I teraz nawet, za nowego re- cIarni zony swoJe i córkI,' brze ,harmonizuiją· z całością. 
inne jeszcze cywilizacje poza ką cenę do uzewnętrznienia swo- gime'u przechodzi się przez jedne Nie jest. również najdoni~lej- W meczecie św. 'Zofii rzucają 
grecką, inne miasta poza Atena- ich dążeń. Zarządzenia jej dają wrota za drugiemi, i przy 'każ- szvm przeJawem ogr.omna hczba się w oczy cechy charakterystycz 
mi i że Parthenon potę.żnych ma się też d.otkliwie odczuć na każ- dych odpowiadać wypada na ba- samochodów (n:1jhałaśliwszych w ne. pod których wpływem :kreślić 
tutaj rywali. Konstantynopol od- dym kroku. Rewizja paszportów dawcz.e pytania strze~ących .ich całej Europie~, an~ tramwaje, .a~i musiał Bentley , pierwszę _swoję 
mienny jest od wszystkiego, co na statku odbywa się !Z całym su- oficjalistów. W ten sposób zdo- nawet zdumlewaJąoe l?odobIen- orojekty Katedry Westminster-
widziało się kiedykolwiek Budzi rowyin ceremo,njałem, którego ża bycie obiadu lub rozrywki pocią- stwo Ru·e de Paris w Perze do skiej. ' 
też na pierwsze zaraz wejrzenie den magiczny wpływ lalssez;pas- ga za sobą spore kłopo{y i utrud- pierwszej lepszej z głównych uH-o Wnętrze jej olśniewa swoją pO' 
inne zupelnie uczucia i wrażenia; sez nie p'otrafi złagodzić. nienia. Ale za to ma się moźnoś! Parvża czy Nizzy, ani wreszcie tęgą. Wytrzymać ono może po
wrażenia te -i uczucia utrzymują ' Trzecia ~zęść czasu, jaką za- wypicia butelki wina (wina :..- w przerażający wprost zgietk i ruch równanie; najbardziej impotlUia'
się przy bliiszem poznaniu. jęła ta procedura, wystarczyłabY pałacu sułtana!), podziwi;wia bu- we wscbodniem mieście. Wszyst- cemi arcyd7-:elami architektury 

do opuszczenia okrętu transatlan- rysek, oglądania i słucbania popi- ko to są stosunkowo drobiazgi, europejskiej. Kopula nie sprawia 
Zanik yashmakó\V tyckiego. A potem dokuczliwa re- sów kabaretowych, próbowania majace znaczenie powierzchowne. wrażenia gigantyćznej, a jedńak 

Mate .p-arowce krążą tam i z po- wi~ja na k?morze celnej!. I wre- sz.częścia ~rzy. ruletce albo ch~- Pod tą powłoką zewnętrzną i jest największą na świecie. Ota
wrotem po Bosforze, dokoła Zło·' SZCle t~ze~la próba ogOl,owa ---. mm .de fer ze l wo~ółe z~k()~zto- właśnie wskutek rzucającej się cza ją grupa pól~ulistych kopul. 
teg-o Rogu, i p:etno na nich ludzi. wypeł~leOle rubryk poliCYJnych w wam~ r~zkoązy nocnego z~$:la. - odrazu w, oczy, zapoczątkowal dokoła któr~ch wiją się wień,ce~ 
Zdaleka migają tramwaje w prze- hotelu. .. WIelki .salon gry jest. Clche:n, nowy re;glme nowy system wy- mate kopułkl. Kopuły te czymą 
jeździe po bocznych ulicach Ga- r PrzYJ SłuOh~wdałem Się k~tarcdzce M~Cth~cdnIelm Knaśl~dowUlcbt~em _ chowawczy na podstawach bar~ wrażenie jednej rodziny niejako, 
laty ,l Pery. Tłumy ludzi na Wy- s owne pomlę zYk.tureck I~ ra- VI.I e .ar o. rUPlelrz~? wiesz dziej nowoczesnych bodajże nii Olbrzymia przestrzeń posadzi,i 
b. gtl d . ce . nasze- gomanem a grec lm Urjerern. czają "tlen ne va p us ,wyWfr- szkolnictwo w Anglji czy we zasłana jest całkowicie dywanem, 

rzezu, przywt. ą akltąóry Slęprzybl.J'a Porozumiewali się w jęzY'ku an- łują wygrywające numery z taką FrancJ·i. Główny zwtaszcza na- Liczne świeczniki wiszą tak ni-
mu parowco , . l k· J t T k· " 1· ż I d· . 'ł ,. d l d J t tym tł"- gJe s lm. "es em ur lem - nonsza ancJą, e za e Wle mozna cisk kładzie rząd na wychowanie sko że omal uderzam o nie gio..:. 
'W asme o ą u. es w ... ś· d k ' . b d t 'N ół dl· ' mie coś, co odrazu dziwnie roz- o. ~Ia czyI tur~, pop~a\vn~ a?- lC

t 
°fs ysz.ec. tkua~g d i on: nUje zastę.pu nauczycieli j tkierowni- wą, lań cuchy, na których są za-

czarowuje. Nie widać ani jednego gle szc:!,zną. '. le zac oWUJe Się ~ m~s ~~a J s~u kl. z ~neJ me~ ków, męskiah i żeńskich, dla do- wieszone, sięgają hen, wysoko, w 
fezu! Strój turecki został znie- p~n ~~uec mOle w SP?sób odpo- on~ o J.l. es .tu .a~larma z ro~ rastającego .:,becnie pokolenia. nieskończoność. Ogólny ko,loryt 
siony przez zakaz rządowy. Eu- wledm "Jestem Turkiem, - po- malteml ~oc~all~ml, Jest \:zy~.el~l~ W szkole normahiej dla obu pł~j, wnętrza jest błękitno-sza,ry, w 
ropa uważała fez i powłóczysty wtb~rzam. pms;ę,(ć~~pamIętać to z tu:ehckleml tllustrow.aneml PlS nauka pedagogji prowad7.ona jest dwu piętra~h łuków, ponad niemI 
szeroki talar turecki za niesamo- so le na l>~Z~SZlO,:, . m~ml, um~rys yczne~l". przypo- wedle t;'statnf.c~l wymagań wie- złoty z oknami, się.gającemr nie
wity. typowo wschodni strój, za Gesty, ~a~le .towarzyszyły ,te- mmaJąc~ml najbardZieJ, .. mz.po-. dzy; słuchają jej dorastający ba. Cały obszar wspaniale' na~i! 

k ·· 'c· I dlateg ta od- mu przemOWIemu, były grozne wszechmone w Zachodme] t:uro młodzieńcy i dorastaJ'ące panny niczem niezawieszony· wszystkie ozna ę nlZszolS l. o d t· P d· , t . T k ·t 1\..- b I , , 

b Ś ' nętrzne,O'o 'yglądu o pewnego s opma. Q zlwlalem [He. ure postanowh sOule yc którzy wkrótce szerzyć b .. dą zdo- symbole chrześcijańskie zostały 
rę no c zew b w tu k . . k·t· 1 'k· d Ik· v .• o tać nl·esiona Zniesio- r· a l mepo Oltem SIę o gre {a. europe.lCzy lem po wsze leml byt'" tu wiedzę na cał\.'ttl obsza- usunięte z chwilą gdy św. Zofia 
mUSIała z s z . Ut k· t kó . ~A . b ·1· . 1 d . l t ... J ' 
no ją Ko.mpletnie. Kostjum euro- arcz l ur w poml9Uzy so ą\ moz Iweml wzg ę a.ml. .W.SZYS - rze Republiki Tureckiej. !przeszła na zawsze do Mabome-

. ki owa t wszęd ie Pra- łatwo prowadzą do. gwal~ownych ko to w ramach najbardZIej auto- , . ,.. ta Wszelkie obrazy i rzetby zoo 
pelS zap.an l z . b h' Z t 11,· k' h dó któ h Kształceme umyst.Jw me mOlZe . . . . nie idzialem fezu z w y- wy, ue owo Wtaszcza Il\.ledy w raŁycznyc rzą w, ryc, - . . stały bądź zniszczone bądź p~ 
"':'tlkie: zme b.a':'eO'lo u,braw·a ""łowy grę wchodzą kwest je , zachowania wspaniałość, przepych, rOZlkosze, byc dokony:vane ~a P·O.PIS: Cle~a- kryte złoceniem w jednem tytko 
lą e 1 l b >;. N . t b . I' . t' d ' wem natomIast WidOWiskiem jest " 
kapłanów W'idziałem też zale- Slę. azaju rz PO naszem przy y- mewo n1ctwo, m rygI, sprze al . . ,.. miejscu można rozpoznać je;;zcze 
, . 1'. 'd h ·...I"·ć' l.... d· b ł pełn° ·roz- kształceme fizyczne. WIdZieć tęt , dwie trzy czy cztery niewiasty ... lU, Je en z naszyc -uragoma nos l ZU10 me I y Y w l . " b pod warstwą zł'Ota Sakramenty 

tk
' 'P t ki . nów zjaWi~ się z głową sżC:zelnie kwitu jeszcze przed klitku raty! mozna ĆWiczące Się na trapezac, Ohr t 

sp.o alą. o a m przewrocie . ' pnące się zręcznie górę po ys usowe. 
w zasłonach i prawie ani jednego obandazowaną. Pobity zmtał do Nie istniało chyba nigdy bar- . ' .w . ' Turcy niezupełnie też wve'liml-
yashmaka czyli kwefa. Ale ko- utraty przytomności przez cz~e- dziej demonstracY'jne, bardziej tea sznurach ,l dokonywuJące mnyc~ nowali Chrystusa. W dolnej czę:' 
biety por~szają się swobodni po rech innych dragomanów. \Vscho- tralne, a zarazem bardziej przeko sz.tuk gimnastyczny-ch szeregI ści iednego z wysokich filar6w 
ulicach i poza obrębem mias~a. dni charakter przeb!ja na ze- nywające zaprz~czen!e p~~yję"teg~ dZI~wc.ząt, które g~yby spr,~,:~ pozostał rzeźbiony wizerunek" , 

N. k f d . . _ wnątrz poprzez strój współcze- i uznaneg.o akSJomatu, nlZ obale pOlI ykl wewnętrznej w TurCJI lU Zbawiciela wpuszc~ony w opra' 
. leza we 10tnehPa NaJą nóa zle. sny. ' nie twierdzenia, że W~chód Jest ny wzięły obrót, :p'ozostawatyby wę kami~nno-metalową i '. zamk-l 

mIę w mecze ao . apoz r, 'W ' W h d Z l ód Za h d I d l . lIib l t ' -ka . d . . . . ... sc o em, ac 1 - C o em w a szy mClągu so u me IPO nięty kamienną pokrywą 
, z 'fI? raZIe, sPlraWlahJą wWrazenkle Pałac "'''' Kasyno i że dwa te światy nigdy się nie , zbawionemi wszelkiego wykształ- Niepodobna sóbie w"yobrazlC 
zupe nIe wyzwo onyc . yso l .k' P t k' . c . . .. l b p ed sob f\. r-d t' 'k t ki w· 'd '1 h łó SPOl alą· o a 1m przewrOCIe enta 1 mla y y rz . ą P~' bardziej imponującej pię.knieisz.e} 
os OJn1 urec nowego sro orygma nyc pomys w człowiek czuje że może być """zy spektywę leniwego wylegiwania ....' . 

regime'u opOWiedział mi że co- nowego regime'u tureckiego bodaj t • tk N- P", d k h b· d . . I subtelmeJszej, Io,glcznłej zapr'o}ek-
dziennie o godz. 6-ej i p6ł zrana najbardziej uderzającem jest prze i- ~~ś ?wan.Y

t 
na Ws~yS ~. ł".~~t~wa- s~ę dna po ,us~ ~~ • o .Ja anta s~: towanej, doskonalej wykończonej 

on, jego żona i córki odrabiają w stoczenie siedmiu pałaców wiel- k c n,aJs ar:zyc , ~aJ.~ ....,~eJ :a- s ~,YCZ~ml, p : . owa;la .w g.rom i bardziej ,przytłaczającej swoim' 
dednym i tym samym pokoju rów- kiego sułtańskiego ogrójca w po- d~f~~~lf~~~stal~zwą ,,~poensó1.. ~i':~~~ so .Iej rt°'":~Yc ~dwI Y.SII a

m
d
a .sllę naj ogromem świątyni, niż , rnecze~t 

ś.. ,. bl' . ś ó .. ..' " ", V \" umie ę nOlSc USI anta w Zlę {am ~ . t ' Z r· P d· f I 
lIl.ocze me, gumnastyczne cWlcze- IZU; dmleś~la na mleJs1ne Ka- zostawiający żadnych złudzeń. człowiek czuje, że może być przy Wlę ~J ,o Jl

1
· raw zlWdąl n leoóma. 

nia. syno. Zwyczajem całego szeregu Żadnego ' stopniowania samvm d t h ' , h l wydaje Się egenda, we e . d rel . . . w ·· espo ycznyc panow, SWOIC . J" . dt . ,' " . 
Kiedy ten sam dostOjnik wysia- sułtanów było . budowame ,sobIe procesie zmiany. Dok.onana ona władców. ~es,arz . ustynJan: w~ze, l~Z~ na;-

dal z parowca naszego na ląd, przepysznych białych pałacow, a została, rzec można, w ' ciąg-t{ ie- sWlątym po ukonczemu Jej bud~-
przyjęty zostal głośncmi oklasku" że sułtani nie lubili dalekich wę· dnej nocy i dokonana bezpowrót- [t1Bczety wy, ;mial zowołać: "Prześcig~ą-, 
mi powitalnymi przez tłum i zmu- drówek, wszystkfe te patace sku- nie... łem cię, o, Salomonie!" 
szony bYł ściskać za ręce setkI piane S'l na jednem miejscu. Nie Przy oDuszczeniu pałacu tow3- .. ~więta Zofja" opisywana była ~więta Zofia nie jest jednak łu-
ludzi; do miasta udał się na cze- wiem doprawdy, ile ich stoi we- rzyszy nam do samochodu służą- nieustannie w ciągu tYSiąca lat recką; to, co zdziałali przy ni~j 
le rozentuzjazmowanego orszaku, wlI<ltrz ogrójca i tuż zaraz za cy. któreRo cienki, piskliwy głos z górą, zdawałoby się więc, że turcy, aby dostosować ją do san!:' 
Zmiana! nim. Byle pretekst zdawał sIę 'wskaZUje wyraźnie, że musi at on nie może być w niej już nic 110- .cji religijnych, nie bylo w żadny '1' 

\Vszystko się zmieni/o. (Nic wystarc z ać do zbu.dowania nowe- petni,ć za dawnego regime'u zu' \Vego do zanOtowania, .Mimo· (0, razic t\\'órczem - raczej deslru i .. 
wszystko, m:~ywiś{;ie; napcwno gO pałacu. pełnie innego rodzaju ' {)ibo\Yiązkj dopóki nie ujTzalem świa(yni tej cyjnem 



11 1.1. OŁOS POLSKI 1928. -

ŚWiaJeczne __ ~łopoty paryżanina (s~e~~.a~~~~~~o!!!~!~. ~!~~!O~~~t~~g~ .. ) 
(Specjalna służba korespondencyjna ,,<l' osu Polskiego") , NOWY JORK, w grudniu Jeszcze w kilku innych miejs. 
Paryż, w ~udniu. Nie prosi on o "etrennes"-żą- ścią publiczną. Strzeż się! I daj U nas w Europie w wieczór wi cach postawiono olbrzymie choin 

d t "d . I mu - przed'ewszystkiem J' err.u , giliJ'ny zamknipte są teatry, kaba- ki pod gołem niebem: pod łukiem "Pere Noel" jest obe,cnie we a, opar y na mewI zla nym re- . k' W .... A .. trjumfalnym na skwerze Waszyng-
Francji nie'zwykle popularny. Kie- wolwerze, który zna kaJŻdy mi e- szczodry datek na święta, no Syl- ~ety lipa.. meryce zas grają tona, a siczególnie piękne drzew 
dyś w Nowy Rok dawano sobie szkaniec domu. Bowiem każdy westra i na Nowy Rok. To jest Jak codzlennte. ko na Madison Square. Wszystkie 

Prezenty, Coprawda w pierwszy paryski concierge jest obserwato- jedyna asekuracja: nie można ni- Swięty wiekczór nhie jest .dtlka kas te choinki są oświetlone elektrycz 
. O d . d . ć 'd . lokali rozryw owyc wYJą owo n0ścią. Rówl1ież wielkie drzewko dzień Bożego Narodzenia francu- rem twego prywatneg-,o życIa. n g y wIe zle , co zaj zle. udany, lecz nie mo:2:na go też za· stoi na Downtown, róg Brodway 

skie dzieci znajdowały prezenty wie wszystko. Przez jego ręce O to wszystko nie troszczy stę liczyć do ~łych. Street i Wall Street. W południe 
w bucikach które przywiązywa- 'Przechodzą wszystkie listy, Może wcale francusko prowincja; wo- Zaproszono cię na Wigilję do i wieczorem na tych placach grają 
ły do komi~ków, lecz choinki nie on odprawić z kwitkiem tych, góI.e francuska prowinCja różni się ,jaki~~ś znaj0t.TIych. Myślisz, że na orkiestry wojskowe. Czasem rów-
1..yło, an'i w,ogóle nic z tego, co którzy c.ię o. dwiedzają .. Może s z.y ". d P . '. k . bo d ziemi wiglllę tąką, lak u nas w Euro- niet orlriestra Armji Zbawienia. 
tJ _ o aryza, Ja me. o .' pie. A tymóasem wszystko · odby Kapele wojskowe grają rzeczy we miały w te święta dzieci w in- k~nowac. Clę bez gr~m~. Le?leJ ~eden ze sławnych trancusklch wa szalenie szybko pod elektrycz- sołe, a Armja Zbawienia dmiE? w 
ny.ch 'k,rajach. WIęC zamechać prózneJ wOJny, krytyków liierackic'h. Thibaudet, nie oświetloną choinką. Na choin· swe puzony coś świątecznego. 
Kiedyś więc we francji tego którą napewno przegrasz. A o je- rzekI ostatnio: "W Paryżu wyda- ce bowiem nie ma tam niebezpie- Po teatrze idzie się do restau 

wszystkiego nie l5yło~lecz teraz go stosunkach z policją nie chcę je się pieniądze, na prowincji się cznych świe~zek.' lecz praktyczne racji. Jest indyk i galareta Gran
w tej' dziedzinie nastąpiła zmia- wcale mówić. Nie, chcę wlaśnie je zarabia" Ach nietylko się za- i pewne ż'ł,rowki ~le~try~zne, kolo berry. Przecież to wigiljal Restau-

. h ó 'c p ".' .'. . rowe: czerwone, mebleskle, nawet d na. Wielkie magazyny urzą- o. mc m WI. e,,:na, zoprzYJaz- rabIa, składa SH~ pap.lerek do. pa białe. Ukryty drut prowadzi do racja przepełniona. i w,szyscy je za 
dzają piękne wystawy śWiątecz-J mona ze mną. a~~lelkak't znhalak~',a pi erka, osz.czędza SIę zarobIone kontaktu. Ważniejsze jest bezpie- indyka z galaretą Granb~rry. 

kt ' stale otoczone tlu- w swym "dOSSIer w a ac, 0- pieAiądze. czeństwo, niż zapach spalonego' W pIerwszY' dzień świąt ·gazety ne, ore są d' l" k'd k ' 
mem ludzi; policja reguluje ruch, re p~o~a z~ pO ICJ~ ~ . az ym cu- Nadchodzi Boże Narodzeni\;) ~ drzewa świer.kowego.. u azuJą się w zwykłym formacie 
a oczy dZI'ecięce błysz.czą za-' dzozlemcu l o w. azmeJszych fran- N I 11 Pozatem Jesteś zadumlOny, - -przecież to tylko Boźe Narodze-

k mówi się: " ous al, ans r,evei 0- gdyż nie przvg?to.wano kolacji wi nie! 
chwytem i pożądaniem. Może cuzach. następującą notat ę: ned" - i kto jest mądry, gotuje gilijnej. Wr~szcle Id~temy do ka- W· d . l 
Wn,tyw angl'elsko-ameryka, ński po- ,'przyjmuje wielu ludzi ze świa- b' . -I' d Ch . J t " Ż 8' Ole Zle ę-wszystkie 52 nie-

pl so Ie Wlgl Ję w omu., . cemy baretu na ręwję. es JU po ·eJ, dziele w roku są wielkiemi święta 
działa: na: Paryż; zmiana ta na- ta, ale śpi tylko z jednym pa- wypić kieH:h łagodnie pieniącego więc musl1T!y się spieszyć. mi-wszystkie gazety wychodzą z 
stąpiła powoli i nieznacznie. lst- nem ... " - następowało nazwisko. się 'Vouvray. wina, któreR'o Pran- Na rogu Broąway'u i 43 ulicy kilkoma specjalnymi dodatkami, a 
ni,ej'ą fr'ancuskie naśladownictwa Dl k'd kt . t· . . . k t·· kt' stoi pod gołem niebem olbrzy- w Boże Narodzenie nie maJ'ą na-a az ego, o or]en Uje Się cJa me e spor Uje, 1 worem mia choinka. MieJ'ska choinka, ró-

. l k' dd' rzed któ- h k h b ł lk' . t f P . t A ł" wet tzlu dodatków, co w niedzie-angle s lego pu mgu, p w tyc stosun ac, y o ca1' lem jes ca a ranC]a: agOiJJlla S 0- wnież e~ektryqnte oswietlona z ę.-
remi niech nas strzeże Bóg, i jasne od kogo pochodzi ta wio· dycz, słońce i równość szczęś1i- świetlnym . napisem nakształt re-
z zagranicy przybył obyczaj, aby domość. Od concierge'a, Ze szkła wego świata. klam: Tak, jak w Zielone Swiatki 1 
obchoązl'c' s'więta inaczej', niż do-' . k . t F • kRy Dl lna Wielkanoc, istnieje tylko Jeden są śCIany twego mlesz ama; wo- - rancIsze oner. .For a11 of New- ork" - a świąteczny dzień; następnego dnia 
ty-chczas. Je życie prywatne jest własno-. wszystkicp z Nowego Jorku , wszyscy są znów przy pracy. 

Na ulicach dokoła Madeleine • W Nowym Jorku w drugi dzień 
stoją świerki, a magazyn obok ""12 u es su świ,ąt jest z~mkni~ta giełda, lecz 
Louvre'u urządził doskonałą re- w mnych mIastach np. w Chicago, 
ltlamę świetlną: na swej fasadzie Boz· e , Narodzenie- ~ AnglJe i jest tylko jeden dzień przerwy 
obok': Palais 'Royal, w którym świątecznej. 
,mieści się "Institut pour le Coo- (Specjalna służba korespondencyjna "Głosu Polskieqo") Gdy przejeżdża się w pewqym 

1 ' et czasie kolejką powietrzną moZna 'peration IntelilectueL e'. wznoszą LONDYN w grudniu. gac~ - były w formalnem oblę· Tros~kę,.ra ości w ten. ś~iat ułrzeć prawie w każdym oknie wie 
się nIep.rzerwanie ra'kiety i pęka- Nie trzeba wcale przyzywać , żemu. brudny l pIjany wprowadzają hez- me~. Nawet w windach wiszą wień 
ją w górze, rzucając tysiączne ducha dobrego, starego Karola Oic- j Ludność Londynu w tym roku ni śpiewacy i mUlykanci uliczni, ce I chłopcy od windy mówią: 
kolorowe światła. Czy ta rekla- kensa, Podczas dm Botego Na- l po~cza. s czterech tygodni,. poprze - któr~y w okr~sie Botego Naro- ~Merry Christmas". 

rQdzenia, w tym kraju starych tra- dza]ących Boże Narodzeme, wyda- dzema .zalewaJą Londyn. . 
ma była skuteczna - nie wiem, dycji, jest on między nami; w. ła miljardy na podarunki. Mah chłopcy, t. zw. "Carol SIn- . W Boże Narodzenie ze wszySl 
w każdym razie kosztowała dużo swym staromodnym płaszczu i Najbardzi~j poszukiwane było ger u' śpiewający. ~ tró~kę . lub . w kIch stron otrzymuje się życzenia, 
pit,T1i~dzy, wysokim cylindrze, z kijem zakoń- stare srebro I delikatne wyroby ze czwork,ę są ulublencaml bIedako w K~o w owym czasie każe portjero. 

Wszystkie magazy,ny są czonym srebrną gałką w prawej żłob, - bogaci anglicy, , tak )ak londynsk!ch. ., WI w hotelu, aby mu załatwił bilet 

P",zepelnl'olle,' słabo opłacani p. ra- ręce, spaceruje przez ożywione, u- ich przodkowie mają prawdZIWy RÓwnI.et spotyka SIę. wle!u. du- kolejowy, otrzymuje bilet w koper 
lice Londynu, przez Westend, kult dla tych drobnostek. darzy, ktQrzy z~ykle proc~ splew.u cie, na której jest napisane: We 

~ownjey mają szalenie dużo pra- dzielnicę bogaczy, i przez Eastelld "Cnristmas Dinner" jest dobrą pokazują rQ zmalte sztuczkt. soły ch świąt". • 
cy i chociaż cudzoziemcy po czę- dzielnicę UbOglCh, i przez cały okazJą do pokazania swego sreb· .,Dld mer'ry EDgland" Armja i marynarka Stanów Zje 
ści już wywędrowali z Paryża, wielki kraj~ ~ którym ludzie p~d-ra... dnocz?n.ych pOdczas tych świą jest 
t ' dza'u interesy idą w prze- czas tych sWląteczny~h dm m~slą , Na lustranej tafli mahoniowego W kraJU. sczegolme uprzejma. Przed poboro 
~go -:0 . J t'k' h 'In- tylko o tern, aby me mleć zad- stołu stoją cztery srebrne lich ta- B' N d W t d wyml lokalami są wielkie napI·sy'. 

clwienstwle do wszys IC nych trosk i świe.tować godnie rze i ŚWiatło, które one rzucaJ'a" Ole aro ze me w es en 
Eeastend J'est charakterysryczne »Wesołych świąt" i "Szczęśliwego nych, doskonale. .good old-fashioned Christmas". odbi ja się w matowym srebrze na- Nowego Roku"' -

Restauracje przygotowują się kryć, koszyczków do chleba i 0- dla ca~el A.nglji, . . . Bogacze \V Westeod. wocow, pleprwiczek, solniczek I O l~e Się chce. Jednak .odcz.u: Wogóle ua Każdym kroku-
do "ReveilIon·'. Jest to tradycyj- wielu innych srebrnych drobnostek praw~zl,\V~ pow!ew an~lelsklel wszystko j.est cudownie zorganizo-
na potrawa na noc sylwestrową. Gdy siedząc na dachu auto bu- które za wsze zdobią elegancki stół poezJI '\w1ątecZne) trzeba SIę u~ać wane. Obhczono nawet dokładnie 
W Sylwestra bulwary są p'rawle SU, przejeZdża się przez Brompton angielSKi. . do Surre,Y, Essex, Worl~e.ster~htre ile ludzie wydają na święta. Cy-
p1..!ste; wszy.s.cy są w. domu., lUb,I:~obśc9ąromzawl·rezllećl?.°dado' o1Ds.o;teatloZnył~t Największą atrakcją wigilji jest lub Je~zcze dbalej. T~~ zYD1~ Jesz- f tryk' te są co rNok prawie co rok 

h k' h dze świąteczny indyk nadziewany, l! tó- cze, . sWlat " ohate.row Ickensa, a le sam.e. a k~~jnoty wydają 
w restauracJ~c' '. w. tory c Je i domów, stojących po lewej i pra- rego dzieli pan domu. gos:lflnych l uprzejmych. amerykame 165 mllJooów dol. na 
nie jest drog'le I .. medobre. W lO- t wej strome ultcy, l zauważyć, jak DrugIm tradyCyjnym daniem ~?am pewną starą karc~mę. ?' indyki i wogóle drób 120 miljo~ów 
kalach niema ogólnej zabawy; ; dobrze jest ich mieSZKańcom. Po jest pudding; gdy go WI'lOszą na po?hzq Oksfordu, ~t~ra IstD1eJ~ d?1.,. na kra~aty 100 milj., na pud. 
każdy stolik;est małym świat- i wI~ks~eJ cz.ęści, ml~szKańcy. tej na stół, gasi Sl~ ŚWIece i srebro JU~ od 500 lat I goscl tr~nkaml dtngl 7,5 milj., itd. 
k' ,dzlelntCY me zasłamaJą okIen, stołowe oświeca tylko spirytusowy ~azdeg? zmęcz~neg? podr?żn~go. ObcokrajOWCy, żyjący w Ame-
- lem. . " ., .' mIeszkania zaś znajdują się n~ płomyk pud,dingu. ru chclałbymdkle~ys spędZIĆ noc ryce, tęsknią jednak zawsze do 

"ReveIllon zmlema ca,ły PC1ryi parterze i dlatego przechodzący W międzyczasie, potem i przed- Bożeg? Na~o z~ma. , swoich krajowych świąt i Wigilji. 
na kilka godzin, lecz l-go stycznIa może zajrzeć do wnętrza tysIąca tern, pije się WIele dobrego wina, . SClany I.sufit w k~r~zmle . ca.ł- GUSTAW E-r 
wszyscy powracają do powszed- mie~zkań, nie popełniając medys- sprowadzonego do Anglji ze wszy- ~Iem zczernlały, pokOIkI ~ą D1skl6 
niości, do ciszy swych "Quar- krecJl. . . stkich zakątków świata. I m~łe, lecz I~lez.wykle mJłe •. 
. ,, ' . ~'I zam'knl'ę- Wnętrza, wszystkIe bez wYJąt· . p " k "1'" Stary komm Jest prawdZiwym bers , ktore. są ~a,1em.. ku są urządzone Z niezwykłym . o UŻyCIU Wlę szeJ I OSCI wina . '. 

b t 'kaml tak każdy J' est przekonany, że przep~- ~zlwadłem, w ktorym palI ;Stl«: 
temi w so le mlas ecz, ' , gustem. Od sufitu, w środku po- dził doskonale świąteczny wieczór Je~zcze drze~em .. Dokoła k~m .. ,.a 
jakby nic nie zaszło. Lecz prze' koju, zwiesza si~ tradycyjna gałąź od old-fashioned Christmas". lezą na .kam~enneJ p.o~łod~e 1 WI-
eież coś bylo. Przez cały gru- jemioły,. " .go , szą na sClame staroswleckle przy-
dzieńroziIiaici ludzie dzwonili do W WIelu d.o~ach lŚnI tysIącem UbudŻY \V EaslBnd b~ry do paleni~ w piecach i ko-
d '" ',' . h których kolorowych sWlecze~ - chomka. mmkach: osobhwe szczypce, szu f-
. TZW l WCJSCI.OWYC, W . I' • Można przejechać si~ wzdłuż Grom- Anglja z dawien dawna znana e do węgli, haki i szpice. 

' ukazywały . SIę głowy . kO~le:e, well Road, czy też godzmami błą- jest z tego, że istnieją w niej Nieco daiej, w drodze na pół-
oblicza ludZI, których nIe :"Id.zla- kać się po ~pokojnych,. eleganc-, w,ielkie, ~r.zyczące r?żnice między noc, istnieje kilka wsi, które skła
lo się 'przez cały rok, ZjaWIały kich uliczkacn, a wsz~dzle zoba- bIednymi I bogatyml. dają się z samych 500-letnich do
się nieoc.ze~iwanie. Prosili oni o czy się ten sam, pieszczący oczY'l T.ak byłO )u~ za c.za~ów ~aro. mow - z niSkimi, szerokimi ok-

t nnes" o śW:!J,teczne. lub no- obrazek. ..' . la Dlc.~ens~ ~ me zmlemło Sl~ to nami, z dachą.ml, 'sięgającemi zie-
"ę re '_ L' _ Pod gałęZIą JemIoły, obok, za- po dZ1S dZlen. mi i wysokiemi kominami. 
woroGzne.- Jak kto chce .. IStO_ rzącego SIę ~omi.nka, siedzą w Dlatego nie n~leży się .dziwić, Popołudniu 24 grudnia wyjeżdża-
nosz. Kobieta. któr~ przynosI ga głębokich, mlękklcll. fotel~ch -:- :2:e "good o~d.fashlOned Chnstmas~ my z Londynu - przez Surrey, 
zetę· Chłopcy od pIekarza. Czlo- ubrane z dynstynkCJą angielskIe w Eastend Jest obrazem nędzy I które jest jednym wielkim par
wiek, który wywozi śmieci. Czło- ladies, o delikatnych rys~ch twa· biedy, .na brudnych, cjemny~h uli- kiem, przez Henley, Maidenhead, 
wiek odnoszący depesze. Listo- rzy i męskich ruch~c\1, l, ge?t1e- ca7h 1 zaułkach, przepełntoąych Windsof, Oksford - a około wie-

. '" D ' zbie- meni w smokmgach lub frakach z pIJa,nym ludem. , czoru przybywamy do jednej z 
ll?SZ PlenI7Zn

y
. . ZI :v?yn~ . _ faj~ami w ustach i szklanką wina .I1o$Ć restaurą.cyiek. t. zw.. pub- tych wiosek, które mam na ~yśli. 

gtetn okol!cznoś,cl mJ11lster pocz w ręce. blic7bar, jest w tej dZIelnICy d,wa ' Wcho~zlmy do małego, ciep~e. 
ty nie przyszedł... Był też pan Jako żywe ucieleśnienie soli d- ra~y wIęksia, niż w, Wes~end. Z~· go pokoik!', podziwiamy gał~ź 'je-
-rZądca. Concierge. nego bogactwa .siedzą .spokoJnie i pad~jące się automatyczt11e drZWI, mioły, ' wisz'lcą u sufitu, grzejemy 

Ludzie twierdzą, że f ,rancja jest prowadzą (praWie, że SIę to sły- otwJeraJą SIę bez przerwy: małe, ręce przy kominku, siadamy na 
szy ... ) wolne, nic nie mówiące zadymione pokoiki pełne są pija· wygodnym, niskim stołeczku, od

wolnyn1 krajem, Może być, że rozmowy, lub milczą przez długie nych kobiet i mężczyzn, ubranych powiadamy na zadawane pytania 
pogląd ten pod niektórymi wzglę godZiny; to dopiero nazywa się: o wiele nędzniej, niż proletarjat o • tamten wielki świat", dostaje
darni jest sluszny. Lecz, że takie prawdziwą angIelską konwersacją. tego samego stopnia na kontynen- my mocny ponc:.'., pijemy go i za
miasto, jak Paryż, pozwala się J,hiś rrawdopodobnie rozmawiają de. czynamy \Vsłuchiwąć się w szme· 
tyranizować przez rządcę domu, oni o Iroszto~nych podarunkach, Przed drzwiami barów grom~- ry ,starego, angielskiego domu 
t ' l" . . h . " które sobie oharowall. . dzą ,Slę biedne, zgłodniałe dZIeCI, wiejskiegp, które usypiają nas po-
. e~o~zup: me me ~(}JmuJę, c oClazl Pr7.ez ostatnie tygodnie ulice, tzel\ające l1a swe upite matki. To wolt, kładąc na nasze dusze nieo. 
J~Z od wlel,u !a.t lTIleszk am \li i~rn! na. kiórych ~.naJdl\ją Się sklepy, \II Jest , ,~Old rnerry Chtistmos" tych kreSIOne, słodkie ~ny. 
PIęknem mlCSCle ! ktorych cZynią zakupy ludzle bo· ludu. ' Poor Joriek 

@)@@)@@@@@@@@@@ -
Mróz Ul Paryżu 

daje się dotkliwie we 
znaki ludziom i ulicom 



... I I . . QtQS eOL.SKI - t~2S. I' 
I 

SPORTOWCY EUROPEJSCY O PODSTAWACH Sltv YCH SPECJALNOSCI 
HUQHIE GALLACH ER (I'tewcasłle) 

Strzelaj, jak często mnżesz! 
z szybkością prawie niewidoczną dla przeciwnika, pod. nej wytrzymałości jest niesolidny tryb tycia, a tylko bar
czas gdy rówrt!e dobry bOKser nigdy nie potrafi t równą dzo rzadko jest spowodowany słabo~dą orgatlizmu. 
szybkością uderzyć prawą. PrzecIwnik z dobrym wzro- Słabi sportowcy i wszyscy młodociani wogóle nie 
kiem wIdzi prawą, która musi zrobIć prawie trzykrotnie powinm ostro biegać ponad 100 metrów. 
dhU8Zą drogę od lewej, zwykl~ jut na połowie drogi i Dla wzmocnienia płuc i innych wewnętf7.nych na
mote uniknąć ciosu. Lewe proste uderzenie jest bodal rządów mogą on i biegać dłuższe przestrzenie, ale nigdy 

Hughie Gallacher jut futbnlistę. za którego jedyne, które ~ o SIC; prawie nie zauważa lub widzi za póź· w zawodach. W ten sposób m );!:na zniszczyć przyszłość 
Ne'-'east\e ~n ted zaplaelló odslępne4o drUz1nt(! A It· no, jeśli jest ono oddane z odpowiedniel odległości. Z sportową tych młodocianych sportowców. 
drteonłans pt~eSzlo ~ MIlj. złotycn. (RI!JAKUIA.) Powyzszego wyniKa w3kazówKa dla wszystkiell amatorów Jeśli id:/:ie o warunki do biegów na 400 meŁr., to 

. . - d . t t · 1 profesjonalistów, Ze w pierwszym rtędzle należy kulty· nale~y zaznaczyć, te nadają się do tego jedynie silni lu 
. Ktoś powled1Jtał kledyg, ~e nlł obrego futb~hs ~ ue Wować lewą ręk~, aby wznieść swą umiejętność punad dzie, 

ba Slę urodzić, a, nie motna w tym klerun~u zostać wy- przeciętną miarę. Jedynie przez lewą rękę prowadzi dro- Jeśli spojrzymy na wybitnych biegaczy 400 metr •• 
chowanym. Mothwe, te w tern powi6dzenlu tkwi dużo ga do po~Odzenia. na przykład przy ilnale olimpii~Kicll biegow, to zobaczymy 
pra~dy: Ale i. ten, który wydaje się stworzony do gtr" Naprzykład Georges Carpentier, słynny mistrzowski wśród nich prawie wyłącznie ludzi silnych. Silny orga. 
muSI Ple l4gnować 8Wój talent, podczas gdy właśnie CI, bokser francuski był mistrzem uderzeń z prawej ręKi, jed· nizm jest skłonnością, nie motna go zdobyć samym tre
k~6rynt ~rak prz:yrodzonego talentu, pod tadnyrn pozorem nym z najlepszych, Jacy kiedykolwiek żyli. Ktokolwiek nlngiem. Nieraz uważa się, że dobry 400 metrowIec musi 
nl~ powinłem rezygnować, lecz ptz~swoit eobłe najwa. z europejskich przeciwników stanąt z nim do walki, mu być dużego w7.rostu. NIe Jest to słus~ne. Mamy eon aj-
tnlejste podstawy gry. .. siał ulec lego śmiertelnej oraw cy. ' mOle, tylut dobrych ma łych 400 metroweów, co dutych, 

,Pros,o •. o mnie o 2:dtldzenle talemnley mego pOWO- Jednakte gdy Carpentier spotyka się z amerykanami I Przypommjmy sobie tylko ltnbacha (Szwajcana). 
d~ema. Lecz ta mo~. tflkO .wc:ill~ na nowo pow.taru~. Je którzy wszyscy bez wyjątku dosl{onale władają lewą ręką, Engdallla (Szwecja), I..idella (Anglja), Bac,mera (i'Jlemcy), 
nIema ,w tem udnej tajemnIcy. ~ie p()si~da!D Siły hypno- wtedy nIe był jut w stanie użyć swel głównej broni. Gdy!Broosll tHOlandja), 
t~czneJ wzr?ku, która obezwładnIa przeclwnIka, nie, upra: wreszcie, Spotkał si~ z Dempseym, uległ lewel pięśc mi· i, O wiele bardz~ej decyduj,cym od długich nóg jest 
~t'1am jedyme J zapałem futbal, który katdy mote naśla StrZd ŚWIata; była orta za silna ~ szybka dla zwykle tak SIlny zWlę~ły organt~m, " . 
dować.. . ,niebezpiecznej prawicy Carpentlera. A przecież Carpen- Styl każdego biegacza zależny lest od Jego orgamz. 

F~k~, t~. natura bardzo skąpiła puy mnte . centy. tier był mistrzowSkim bokserem. który potrafił uży. nu. Pomimo to można podać ogólne zasady stylu właśnie 
metraml l mlhmetramt, fakt, ten-J,~steJ?l O tern prze~o~a~! wad taKie i swej lewej pi~ści, ale tylko jako • wywia- dla biegów na 400 metrów. Przestrzeń ta jest istotną dla 
ny-:bardzo. wpłynął na mÓJ rozwol, Pierwsza rze~z, Ja~l~l jdOWCY•• stylu wyrzutowe6o, wyrzucać nogI, nie zginając ich zbyt
musiałem su: tlauczyć, było ~ałkOWite op~n?wante pl~kl. Powinno to przekonać wszystkich bokserów, że pra- uio, w3nad iowo do przodu i silnie z powrotem. Noga 
Gdyby~ był trenerem, ,kładłDym na to ?3Jwiększy n~cls~, WI pięść nie jest jedynie decydu ąca w ringu. Chcę tu musi przy tern odby.vać naj krótszą dr06ę od swego poło. 
aby ~01 wych~wankowle ~uedewszystkl~m ,nauczyh .slC~ zaznaczy~, te S!ln rÓ-IIniet byłem jednostronnie wyszko· żema ztym do przodu. Bł~dem jest zginanie nogi bar
tak klerowa~ p~łką, jak ,maJą ochotę, a me. Jak SIC: piłce lorty i pierwsze me profesjonalne lata musiałem przepra. dziej, niż tego wy maga racjonalne postawienie stopy. 
~odoba. Jeśli s~ę opanuje kontrolę nad pI!ką,. ,wszystko cować pr,y bardzo słabej lewicy. t3łędem jest zbytnie pochylanie się do przodu w czasie 
lnne przychodzI samo przez się -- przynajmnIeJ ze mną Doriero od 1920 r., gdy porozumiałem się z mym b,e;śu, gdy!' czyni się przez to krótszym krok dCl przodu, 
tak było.. , . obecnym trenerem Billowem. rozpocząłem energiczny tre- Błędem Jest również świadome us:lowanie stawiania na-

. Tren09lał~m pUnte ~arówno rtll t.w8rdych" Jak 1 n~ ning w kierunkU kult~wowal1ia dotychczas ,zaniedbanej przód palców, to zn,aczy zniżanie palców zan,im jeszc~e 
trawIastych b<:»lskac~ i teJ. ()koliCt~OŚCl zawdzlę~zam P? lewej ręki. Nie przyszło mi to łatwo, było jednak po· noga została postaWiOna, gdy t to znowu niepotrzebnie 
wo~enl.e. mOlej .karjery ptłkćtrSkiej. Z całą śWladomosclą czątkiem mojej karjery, tymbaIdzIej, Ze ta lewa ręka po· skraca krok, przytem siła wahadłowa nogi nie zostaje 
~eJ umlel~tnośCl opanowania piłkł roz,?oczątem s!udjo~a , trafi u mnie bardzo sill1ie bi6, a prawa w międzyczasie całkowicie wyzyskana. 
m~ metody, jak, mogę zwy~ętyć przeciwnika, ktory lest jeszcze się poprawiła. Prawidłowe jest bieganie tak lekkie i nie wymuszone 
Większy ł .UnieJszy odemme. Bardzo s,ybkO doszedłem , jak to czynią mali chłopcy przy zabawie. 
do przekonania, te wiele dróg pro~adzi do tego rezultatu ,Bokserzy, którzy woll\ bIĆ prawą ręką, są zbył P?- prz dobr m bie U na 400 metrów tem o winno 
Najleps:&1\ metoda z pośród wszystkich jest przedewszyst \1Iolnl w ringu, mus~ą zbyt długo czekać, na odpowled~lą być mOi~wie r~wnom~rnie. Jak przy katdym bi~gu ) siła 
ta, aby zawsze tobić to, czego pr~ecłwnik sif; nie spodzie ~zans" którll wreszcie przewatme n:tarnują, gdy t prawIca musi być możliwie równomierni~ podzielona na cały bieg. 
wał rt pod6tawow~ lasad, 0l,ranlczyłem jeszcze. o tyl~, Ich ma zbyt dług" drog~ do odbycia i zostaje zauwa- I Błedem jest rozpoczęcie biegu z najwyższą siłą i rO: 
że, doprowadzałhemdzdlol walkil SkUChtOWYCkhtóZdolnobśc~, . z k~ol: ~ona'Bokserzy uczcie si .. bit lewą rAkA biJ'de nią serjami bienie w ten sposób z tego biegu rodzaj biegu sprinte-lej zawsze wyc o zwyc, o en, ry szy cleJ mys l. '" .. ~', ! rowskieCTo 

W ten sposób przyswoiłem sobie zdolnośc: szybkie- bijcie 20 do 30 raz)' l~wą, a potem dopiero raz prawą. I Wo n~dchodz cych zawodach olimpijskich zmierzy 
go cz~nu, d?p~owa~z~ł~m d,o harmonijnej 'Ys~ółpracy. pra- tylko wtedy. gdy maCle dobr" szans~ do wyzyskam a swe siły cały szer~g najlepsLych bieO'aczy na 400 metrów. 
cę mOIch nog l mysll l to lest rzec~. ° kt?re,l w plerw- , ciosu. ., I:> 

szym rzędzie winni pamh:ta~ młodZI futballścJ. Należy być To .Jest rada moja i wszystk1ch ekspert6w sportu 
VI stanie uprzedzić większego przeciwnika o ułamek se· bokserskiego. Coto Graasln (Paryż) 
kundy, gdyż w innym wypadku nie motna mieć nadziei 
nI dobry rezultat. 

Futbal nie jest Jedynie zaletny od nóg i głowy. Dr. Misterjum zwycięstwa. ganizm odgrywa tu zupełnie równorz~drtą rolę. Gdyż Dr. O Peltzer (Wickersdorf) 
jeszcze si~ przeciwnika nie pobiło, gdy mu się odebrało 

piłk, i nie umie się tej przewa",ł wykorzystać. Tu musi Trenl'ng do belegu na 400 m etr,o'w. Początkowo upr.łwiułem jedynie wysclgt szosowe. 
pomóc opanowanie ciała i to odgrywa równie ważną rolę Gdy w r 1922 pod koniec sezonu nie byłO lUŻ źaJnyco 
w każdych zawodach, Jak głowa j nogi. zawodów Slesowych, przyszło ml na myśl, aby spróbo 

W tym Kierunku niema stałych reguł. Opanowanie Przedewszystkiem sprzeciwiam się powszechnemu wać swych SIł na torze. l'łie spodziewałem Sl~ nadz,vy. 
ciała w kddym kierunku dla unutni~cia cit;tszego przed· mniemaniu, te bieg na 400 metrow jest biegem spnnte- czajnycn rezultatow. Jednakte Jeden z moich przYlaciół 
'wnika musi si~ stać indywidualną zdolnością kataego. rowsl<im. Mnie ,nanle to Jest błędne, chuclaż bieg ten od. zapewnia mnie, te będę dobrym 'steyerem, a pomewat 

Ody się jut to wszystko opanowało, pozostaje jesz- bywa sif; na zamKniętych trasacu wprawdzie dopiero od zna on baruzo do brZe Leona ~idlera, wadt na pomysł, 
Cle rzecz najwatniejsza: wpakowanie piłki do siatki. r 191~ " Który potem okazał się genJalny, aby ten stał si~ mym 
Wsz~s~k.o, ~o dotychczas powiedziałem, jest ~ezwartoś~1 o·' Sprinter musi przeważnie biegać przy treningu więk- leaderem 
we, Jesl~ Ole dopr?wadza .~o g~ala. Zdolnosć szybkIego sze przestrlenie, a to w celu zdobycia wytrzymałości, co Uebiułowałem 29 października 19:1:l r. na Velodrome 
strzelanta z katcteJ sytu~cJI musI być stJranme pJelęgno- W każdym razIe nie oSidbi Jego szybKOŚci przy ostatecz- d'Hiver za Leonem Rldier. Za pierwszym razem Ule by
wana. Przyzwyczaiłem Się strzelać zawsze,. gdy ty~ko do: nyeh biegactl. Lasada ta jt!dnal{Z~ me jest słuszna dla łem pierwszym, ale JUŻ wkrótce hiłem Sutera, Ganza ł 
strzegę otwartą lukę do bramki, Bardzo WIele mOl ch goal1 

, biegacza na ';redmch przl!strzeniach. fen nie może treno. Aertsa , , 
zdobyłem na tej drodze. Zawsze mam na celu zaskocze-S wać wIęKszych pueslrzeni mi będzie potem bit!gat przy Mam , wytłumaczyć, dlaczego własme ja wygrałem, 
?ie przeciwnika, a najle~szym ~posobe~, aby to uczyniĆ'ł~ , Igdy tylU Innych odpada? S~m nie ,znam ,przyczyny. Jadę 
lest wtedy strzelać, gdy Jest to zupełnie meoczeklwane. zawsze z mysią, aby zwyclężyc l cZyllle ws~ystkO, ~by 
Obojętne Jesi. pod jal\lm Kątem stOiSZ do bramkI. Gdy teu reZUltat osiągnąć. Ale moi wzpółzawodmcy również 
tylko zauwatysz kawał wolnej siatki, próbuj piłką strzelić mają te same mysłl, a jednaŁ{ nie mają tego samego r~. 
tam. Będziesz zdumiony, jak często się taka okazja na- zultatu! Trzeba Chyba wiertyć, te tKwi w tem JakIeś ml~ 
darza. sterjum, które nakazuje nUii,om prace. , 

Oto jest w krótkich słowaćh tajemnica mego powo- w ciągu 5 lat zuobyiem prawie wszystkie możll~~ 
d~enia. Osiągnąłem swój cel nie ~ez ciętkiej prac~ i dłu- ~ tytuły świata. jest~m szampIOnem, m,lstrzOw;)twa FranCJI, 
glego namys~u, przedew'izystkiem Jednak przez mezmor- ł Europy I sWlata. czego można więcej wymagać .od czło~ 
dowany tremng. 'wleka, który ma wszystkiego 1,63 metra wySOkOSCI iwa. 

ży 62 klIogramy. Mam :.19 lat i oardzo, urozmalcon~ życie 
za sobą, Klóre nikogo nic lIie obchodtl. Ja sam m~ mo
mogę tego jeszcze zrozumieć, dlaczego taK, urozl~alcone 
tycie me zemsclło SIę dotychczas na mOJeJ l\lasle. l mym 
LeaJerem l<ldler rozumimy się doskonale. KIedyś cnela· 
łem go porzucIć I WZIąłem Panquiera starszego, Leadera 
Lluarta, a Unart wziął l<ldlera. Ta IwmoinaC}a nIe OKaza
ła "Ię korzy.~tna dla żadnej z stron i wróciliśmy do po. 
przellmej kombinaCJi, i wygrywamy prawIe wszystKO, co 

Max Schmerllng 
mistrz Europy wagi pólcię!kłej. (Berlin), 

nóra r~ka jest Walniejsza prz, bokSie? 
Czasy, w których bokser zdawał si~ jedynie na sŁra

~zliwie działającą prawą rękę, minęły jut w Europie bez
powrotnie. W każdym kraju, w którym boks znajdUje się 
mniej lub więcej w stadjum pOCzątKowe m, młodZI lokalni 
mistrzowie rełtrutują Się głównie z takich pięŚCIarzy, kto .. 
rzy zdają się wyłącznie na swą prawą r~kę, kosztem roz
wOJu lewej, ktora u kulturalnego, to znaczy technicznie 
wyszkolonego boksera jest zawsze głównIl rzeczą. Tak 
było i jest leszcze w Niemczech, tak też Jest i w Polsce. zawodach, a to z tej przyczyny, te nie pottafi choćby 
M,oment ten je~t zrozumIały, gdy t każdy normalny czło: nieWIele większej przestrzeni bi,egać z , tą ~zybkością, jaka 
WIek ma przecież w prawej rf;ce najwi~kszą Zrt;CllloŚĆ l , mu potem będZIe potrzeba. la wyjątKiem spnnteró"Y, 
$Iłę, jest WIęC predystynowany z prawej strony; mańlcuty ! Wię K SZOŚĆ b.egaczy doznaje klęski przy zawodach właś1l1e 
zdarzają się Ilaogół bardzo rzadKO. WSKuteK tego, że nie potrafią wytrzymać do końca po-

U bokserow sprawa ma się zupełnie inaczej i acz· CzątKowego tempa, ~tore lest prawie ostateczną szybkoś-
kol wiek i tutaj prawa ręka stale Jest sil1l1ejszą, to znac,zy cią. na Jaką ~o,gą , Się zdobyć. ., '. . 
zadającą knock aut, to Jednakże ma ona być użyta ,dople- Na rOZWlnIęCle , teJ slybKOSC\ potrzebulą om nt~
ro w uruglm rzędZIe i nie powIOna być LllJrzywLleJowana współmIernIe dUlO SIł. Ulakdo t,et każ~~ biegacz POWI
kosztem aruglej ręki. nien tre,now,ać krótsze przest~zent~, a Jesll . obaWia slf;, ż~ 

Niez~fianość uderzania lewą ręką polega na tem! te m,e ,doslęgme w ten sposob me7bę~neJ wytrzymałOŚCI, 
bokser StOI le~em ramien'em naprzód, a WięC lcwa plęŚ~ IWInlen Od, czasu do czaSLl biegać rowmet. na dłuiszych 
zostaje wY,sumęta o wiele bliżej przeCIwnika od prawej, przestrze~l~ch: " , 
która mUSI znajdować się tuż przy szczęce, umieszctona Jeśli JaKiemuś bIegaczowI brak wytrzymałoś,cI, ,to 
~am dla celów obrony. , ,polega to p~zewa~n~e, na niedo,statecz~ym lu~ meraCJo-

Dobrv hokser ootrafi bić lewą r~ką proste uderzenIa nalnym trenIngu. l\heJednokrotme przyczyuą l1ledostatecz-. 

chl:emy. , 
Oto ma pan krótKą hlstorję, jak zostałem szampio

nem. Ja długo je3zcze nIm b~dę? Nie mam pojęcIe, ale 
gdy przYJęt:le ula Clas odpoczynku, będę z całą przYjem
nuSClą JaKO nIeznany człowiek używa spoko, laroblłem 
też sobIe nań uczciwie. 

,,~.raoa." 
Towarz1stwo 3zerzenia tracy Zawodowej 

w~ród Bollłet 1.1clows.iUCJl w Lodzl, 
W 01c:zansaa U. 

ZawladHmia OlO1eJstym, że przyjmuje zapi. 
sy Pań i Panieu ua naSl. działy: 

l) ~zwactwo krÓJ I Styclt: bielIzny 
'i.) MoumarstwC)-~apelusze i malowanie relief 
3) Mawac.:lar:;two 
4) MaUlcuCI:! l ondulacja 
5) Kra.vIectwo damsltie i konfekcja dziecinna 
o) Haft l wszelkie ręczne roboty. 

Sekretarjat przyjmuje zapisy codzienąie od 
9 r. - 1 p. p. 9392-1 

, . ~ . ,.', ." ~ .. ' ~ . .' "'. . 
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SPORTOWCY EUROPEJSCY O PODSTAWACH SWYCH SPECJAlNOSCI 
, 

Arne Bors (Stokholm) 

Powietrza, w:ęcej powietrza! 
Gdy w roku 1919 rozpocząłem jako "fenomen· 

..:rawl'ówać tłukłem się i rzucałem w swoistym rodzaju 
crawl'a. T~n sposób pływania miał przedstawiać jakoby 
styt' australijski, ,to znaczy .to pełn~ t~mp?, przy kt~rem 
kaMe posuwające uderzeme ramlema lest uzupełnlOne 
balansującem pchnięciem przeciwległej nogi. Ten rodzaj 
balansującego posuwania się naprzód doprowadziłem po
czątkowo do absur~u. M~je ramiona pr~cowały jak. skrzy
dła wiatral<3, a mOle nogi tłukły wodę, Jakbym chcIał o
pryskać obłoki. Wyśmiewan.o ~nje i . mówiono, ż~ jad~ 
"ił rowerze. Jednakże w krotklm czaSIe zaprowadziłem w 
mym systemię oszczędność wysiłku i rzeczywiste ulepsze
nia. a.J6j trener" który mnie należycie ocenił, nauczył 
mn.ie sztuki pływania "ślizgowego· i w ten sposób do· 
I'rowadził mnie do metody, która obecnie jest moim pa
tentem i z której 'jestem bardzo zadowolony. 

• Wszyscy eksperci, którzy analizowali mój styl, o
,~kł, że tajemnicą mej sztuki pływania jest tempo m~ch 
,amion i moje wysokie położenie w wodzie. Nie chciał
bym pod żadnym pozorem zaprzeczać panom specjalistom, 
bo przecież jest się koleżeńskim, Ale chciałbym tę "tajem
nic~· trocb~ dOKladniej sprecyzować. 

Jest moim .zwyczajem wysoko zadzierać nosa j to ~
łatwiło mi początki crawla w porównaniu z wielu innymi. 
Do metody crawla nal'eżało wepchnięcie głowy do wody 
i odwracając głowę na boki chciwie chwytać trochę po
wietrza w spragnione płuca. 

Ten system uważałem za męczący i nieprzyjemny. 
Spróbowałem t(zymać głow«: wysoko i najchętniej umieś
ciłbym ją na możliwie najdłuższej szyji łabędziej. W ten 
sposób nietylkQ rozwiązałem problem ,oddychania i zwią
lan" z nim wytrzymałość, lecz jednocześnie uwolniłem 
swe ramiona z wQdy. Na tej drodze w zupełnię naturalny 
sposób doszedłem w moim, stylu do tak podziwianego 
wynucenia ramion. 

Powyższą a,1IaHzą chciałbym jedynie dowieść, że 
pierwszym warunkiem wogóle zdobycia jąkiegoś stylu I 
jest w~wa~czenie sob~e najbar~ziej sw<?istej techniki od
dychama, Jaka tylko Jest możhwa w ntewygodnym, mok
rym żywiole. 

Każdy . człO~iek ma inne pOłożenie przy pływaniu i 
najważniejszą sztuką jest dojście samemu do. wniosku, w 
jaki najmniej męczący sposób można się zmusić do pew
"ej techniki oddechu, która warunkuje wytrzymałość. Nie
znajomość t~j ząsady spowodowała to niezwykłe zdumie
nie. z którym przyjęto pływania crawlem na dłuższych 
przestrzeniach. Początkowo uważano za coś nadludzkiego 
przepłyni«:cie systemem crawla przestrzeni 500 metrów. 

MÓJ .sposób , użyciaA dla crawla jest następujący: 
Naucz się dobrej, dobrze dostosowanej techniki od-

dychanIa. ' ' 
Płyń duże przestrzenie i próbuj przytem trzymać 

nas możliwie najwyżej. 
Jeśli potem p,auczysz si~ pływać dość szybko i bez 

mę~zącego braku powietr~a, możesz; świdło udać si~ do 
jednego z wielu uczonych pływalrów, który b«:dzie miał 
dla Ciebie wykład ' i oOJaśni ci dokładnie kombinację po
pi,d~y tempem ramion Arne Borga, systemu śhzgania 
Gharltona, i pracą n6g Weissmullera. Ci uczeni potrafią 
to lepiej odemnie. 

HALINA KbNOPACKA (Warszawa) 

Indywidualna specjalizacja w sporcie 
Każdy, kto uprawia sport, lubi bardziej jedną dzie

dzinę SP ll rtU od innej, jedna odpowiada jego psychicznym 
warunkom więcej, inna mniej. U mnie okoliczności złoży
ły się tak szCzęśliWIe, że ta specjalność, która mnie naj
bardziej pociągała, okazała się również naj odpowiedniejsza 
dla mej budowy ciała. Me długie ramiona i wysoki 

wzrost przyczyniły się do tego, że w krótkim czasie osiąg
nęłam lepsze rezultaty, niż moje porzedniczki i właśnie 
z tego powodu stałam się .specj21istką w rzucaniJl dys
kiem". Jednakże ja nie jestem zwolenniczką specjalizacji 
Bardziej cenię wielobojowców niź' specjalistów i idę 
w kierunku tej zasady w ten sposób, że ut>rawiam szereg 
innych rodzajów sportu, jaK tennis, pływanie, jazda na 
ski, wiosłowanie etc. 

Swoje wyczyny w rzuci e dyskiem, które przewyż 
szyły ogólne rezultaty moje w innych sportach, zawdzlę 
czam głównie moim psychicznym warunkom i opanowaniu 
stylu. Przyswoiłam sobie szybko styl finlandzki i przy
zwyczaiłam się doń. A choć sama trenuję się w tym 
stylu, to jestem jednak zdania, że styl amerykański nadaje 
się również dos kanale dla sportowców o niższej silnej 
budowie o silnych nogach i większej szybkości. 

Karol B. Kołeluh (praga) 

Tennls jest sportem walki. 
Mój ~t?s~n~k do tet:tnisa j~st zupełnie inny, nit 

prze:vażnej lloscI gracz'y I trenerow. Uprawiałem nietylko 
tenn.ls, lecz przez długie lata byłem czynny jako futbali
sta 1. gracz w hockeya .na lodzie. Tennts nie jest już o. 
becOle s~ortem, uprawianym dla rozrywki, lecz stał się 
w ostat~lch lałach sportem walki. Wobec tego należy się 
do tenmsa tak samo przygotować. jak do innych sportów 
oczywiście jeśli si~ chce osiągnąć dobre rezultaty. Po: 
~obni~ jak f~tbalista .winien uprawiać lekką atletykę, mu-
SI .tak~e. tenm.slst~ zaJ.mować się innemi sportami. a co
najmme] !~k.kIemI ćWIczeniami gimnastycznemi. Nie moż
t'\a oc~ywIscIe ż~dać od każdego tennisisty, aby jak ja 
uprawIał futbal 1 hockey, ale każdy powinien regularnie 

t ćwiczyć skoki. Uzupełnieniem treningu winny być krótkie 
sprinterowskie biegi. 

Biegi są dla tennisisty niezwykle ważne, uczą nas 
i one reg?l~rnego. od~ychania, które jest dla tennisa o wie
Ile ważmeJsze, mż Się powszechnię przypuszcza. 'Tech,nice 
oddychame naprzykład zawdzięcza Lacoste ogromną część 

Kożeluch (na lewo) l Najuch przed spotkaniem. 

swego powodzenia. Jedynie dlięki swej absolutnej techni
ce oddychania stał się Lacosie maszyną, która z całkowi
tą pewnością i niezłomnym spokojem, odbija niezmordo. 
wanie wszystkie piłki tak długo, at jego przeciwnik prze-
gra. Właśnie ta technika francuza, a nie jego żelazne 
nerwy, zmiażdżyły wreszcie Billa Tildena. Lacosie ma 
jeszcze tę przewagę, że żyje on wyłącznie dla sportu i 
k.ładzie się spać codziennie najpóź.liej o 9 godzinie. Jeśli 
SIę chce osiągnąć w sporcie mistrzowskie wyniki, trzeba 
się całkowicie sportowi poświęcić. 

Wielu tennisistów popełnia ten błąd, że chcą zbyt 
szybko spowodować ostateczną decyzję, przez to marnują 
wiele piłek. Ostra gra dochodzi do skutku kosztem do
kładności gdy. A jednak Lacoste zademonstrował ostatnio 
z całą dokładnością, że cierpliwość i mądra taktyka sil 
głównymi warunkami zwycic;stwa. 

Mistrzyni Zuzanna Lenglen 

·';'t~jemDlcza sie w °rkana charlestona. 




