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p z~wra(ał siu g ifl~erałi~zD~ i zrgwala dat: 

~!!~~ą~~a w !~!.~! d~. I~!! !!!ęod~'~ -l~ :'J!!'odn!6W lną/(y -bl; 11 Q Vwv 
!lie w~orajS'zych burz, które Bogdana Krzesińskiego, którego szony przez :zerwany da'Ch, po!lO ko cudem śmierci, ~dążywszy wstrzynia:ny. Autoboay -i pociągi 
przeszły nad Poznaniem i okoli- pogotowie rattmkowe przewio- sząe śmierć na mi~jsen. STODO- w ostatniej chwili u.s!koczyć pf\Zyszły ze znaamym opóźme-
cą, bezpośrednio po sOlbie, treler zło do szpitala miejskiego. ŁĘ ROLNIJ{A MAmRA NA.. p1'zed walącym się drzewem. niem.. 
piały dotkliwie zwłaszc7..a wsehod .W wi,elu domach zalane zosła WALNICA UNIOSŁA W PO- Wszystkie llrawie dachy w Śre- ;w. okolicy Szamotiuł w em'Si~ 
uie (lzielnice PO'Zl1ania. ły piwnice. V\T ogrodzie Bractwa WIETRZE i przeniosła ok. 40 I mie są uszkodzone. ,\V. miejsco- wczorajszej bm."Ziy piOl'Ol1y SIlbi-

Huragan p6wyrywał dożo Kurkowego na Szelągu HURA- młl'. w pole, rozbijając ją do· wO'Ś-ci Helenllci HURAGAN U- Iy dwie __ poraziIJ killtana§
ch-rew s korzeniami i poprzewra GAN ZERWAł.. DACH II resłau- s.~tnłe. NIÓSL W POWIETRZE NA OD de ae6Ił. Ponadto uległ lIIioĄylwłe 
cal słupy telegraficzne i p8l'ka- racji bra.clLiej t san kr6łews1dej, Bardzo dotkliwie ucierp!aly I LEGŁOŚĆ KILKUNASTU ~- mu ~ mlfr.llell1a pionma .... t 
ny, czyniąc również szkody w połamał korony przeS7Ao l00-l~t wSkutek huraganu zboża i sady TRO~, W~Z, naładowa~y Sla- wfe:q .... jaRgo Ma Mitu. 
przewodach elektrycznych, co nich drzew izniszezył wszystkie owocowe. Szkody wyrządzone nem l rozbIł go domezętn.ie· 
~powodowało czasowe przerwy przewody elektryczne. • pmez wczorajszą n'awałni("<: są &k:ody, wyrządzane pr.z:ez ua 
,y l'ue.hu tramwajowym i dvpły- Krótko pr,zOO rozpętaniem nę pawaŹDle i. sięgają według prowi lePlcy żywioł, w samym tytko 
wic prądu, huraganu wracał z "Varszawy zoryemyeh obliczeń sumy 100 i ł ś k' si j bił 
~a Zawadacll wichura zerwa- samolot pasażerski polskich Ii- . pow: ee e rl'lll1LJm ęga Ił -

Ja dll'Ch z fabryki "Pebceo" zrzu- nii lotaiczych "Lot", który ało~ tY$1.ęey złotych. sko ćwierć miliona zł. Burza, któ 
I.'tljąc go na ulicę Chlebową o lał wylądować bez 9Z'Wa,,*u. POZNI\N :l 7 (PA1") :w 'zo- re~a~,.~! silny grad, :-
~~ m. Gd. za,budowań. Na szezę: Od godz. 16.45 do g~ .. 19-ej raj!na n~wdtrica' kt~a ~t'żf.~i!!l j- ~ ~ ~a; ,.~ 
'iCle obyło SU~ bez wJ1)adku ópad wyu w Po!znaD1ll 16 odrina h ' oludn' eh na w 
ludziach, gdyż -pracownicy opu- mm. W C7J8sie pierw!lZej buny, :al PO%~ POPooz ił:~~"". Podobuy obraz spmrtoszenia 
ścili fabrykę przed katakUz- któm nadciągnęła 'Z południa, n'et 8tcszeoi.P w ~ąsiednkh przed.sta'Wliają okolice \Wolaty
m.em. 'Wzdłuż tOlrtl koletowego dął huraganowy wiatr, doeho- P~~. Srozególnie silnie da na. gd.zie hu:ragan powywracał 
Wichura poprzewracała JlIe&mal dzący do 15 m. na sekundę, ła si bUT we znaki w okoli' T dnewa, słupy telefoniczne, po
wszystkie słupy łelefonieZll~ ł P? Pod~na .b~za .przeszła ~d Śrem~ ::e wiehUl'a ow '1."; zrywał dat;hy, które ~wały 
wy~ywała. drzewa z ~O~B1m;n~. Ob.ornukaml l ~o:hcą, cZ)''D.UIC cala 'otołO 50 przy~oi~;r,h prz~ pewum ~s .w poWletn.u, 
Duzo s·z1kód wyrządzIła rowruez duze spustosZeIl'l8 zwłaszcza w d ew tam' ełnic rb zamm npadły na Ziemię. 
w pobliskich ogroda-ch, przewra- gromadzie Nowolosienica. :Więk nr: ft~saeh uJąe zup ru O sile wichury świadezy fakt 
eając płoŁy i niszcząc i[}Jspekty. sza część stotIół została zburzo-' poW}TYWania z korzeniami 
N~ Śródce WICHURA WY- na, a dachy domów mieszkał- Również w :samym Śrem'f. j>9- drzewo 2-metrowym przekroju 

WR?CILA RU~ZTOWANIE u- nych i c~lewó~ pOZl'ywane. i ~'wra~anych z?s.tał~ kilk.an~ś. pni. WSlzystlcie drogi do iW?1-
shnl'lone przy Jednym z budyn- 60-łetm roImk KeD'nemann za ('le dr~ew. Na Jednej z ulIc Je· sztyna uległy za.tamsowa'llll.u, 

Deszae i "urze 
Pne~ pamł'. 1. Ma. .,. 

bieg pogodY. W' c1da S b. at.: 
Na wschodzie fQJskł .. rbmi. 

cłu:JĄ mlejscud IN. ~~jiI:'E 

rzę!. WIatą uat:1ł ... miadro 
• łJw pofqdnI 
alej .. tarkowane ł porywiste z 
lderunJtó" saehodnłeb. Ku wleczo
rowi rozpogodzenia. Na pozostałyttt 
obszarze pogoda słoneczna s przeJ
ściowym wZlostem DChm~ 
typu kłębiastego W' dąga dnia i 
miejscami burze. Umiarkowany, I 
porywisty wiatr zaehodni ł północ-
1;0 - zachodni (górny północno - za· 
chodni około 35 klm.-godz.). Tent
peratura w ciągu dnia około 25 st. 
Widz.:alllOŚć bardzo dobra. 

kr a bu dL 
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Piarun, wzniecił, Dożar, Drz, ul. Wróbla 9 i O ,walelskiej 20 
osob uległy ciężkiemu poraża i 

~ 

Wczoraj mi,ędzy godz. 11 a 121 :I: ly. Pn:echodnie ukryli się w b~ Na szczęście W'szystkiie paidały ogniu 'dacJi J:mi(łyn'ku, ,W§ród to.. 
"'- południe przeszła nad Łodzią! IWczoraj dkoło godziny 9 wie- mach. Również opustoszały par- za miastem i tylko jeden uderzył kator6w powstała panika. Na 
burza z piorunami. czarem rozszalała nad Łodzi bu· 'ki i ogródJki, które o tej porze w drewniany budynek. mi~szkal- miejscu 7:jo.wila się zaalannowa· 

W jednym wyp'a-dku piorun rza. Błyskawice przecinały nie- były pmepelnione. Burza nadclą ny J. HoICS'llUeł'a przy nliq Oby- DI8. straż ogn.iowa z oficerem in
uderzył w 3-piętrowy dom miesz boskIem, lunął nlewny deszcz. go.ła coraz bli:żej .. Ra'Z po raz roz ""atelskie.' 20. sp.6k.cyjnym. strazy D.BJeZ. Bortm 
kalny Adolfa Gelerfa przy ul. W. jednej chwili ulice opustoSlZa- legały s-U: uderzenia p1o["unów. m jedn~j eh'W'm stanął w skim na ezele. Energiczna akr.h;. 
'Vróbla 9. s,traźy niebawem doprawadz'la 

dl{) 11lokaUzowania p07.aru. Pa· 
-'Stwą ognia pGdł dach i jedna 1.~ 
§cian budynku. StT'a.fy wynosz"l 
o'Kolo 1.000 zł. 

Piorun uderzył w komin, pr·ze 

:~l~l\ Pl~zC~~I~ac~1 ~:r~:~~;:h I-tler p-msze no · · ke mieszkalllia~h R. Szmidta, A. Ku S. 
I'owskiego, A. Gruszczyńskiego I Na mez~ście s'końezyło siQ lyl 

t T. Włudzimierskiego. N d łacińskie nletnieckie ko na tym wypadku. 
Znajuujące się w tych miesz-l aro Y \W'skut~ burzy pUNW:1nt'\ 

~~?RI1Zi~c};: 48~ltet'D:ia TOM!fc1;aLI~n~ LONDYN, 1. 7. (Tel. wł.) -. - a m. in. sprawę poIhiału sfery jako państwo az,iałyekle, które przedstawienie w teatl'ze 1_f'lnim 
... ~,.'Ul.. 01'::11. 1\ aTI'a .l1. .......... l [. " . • • • ł' . w paTlku Staszyca kt"'re po -'O 
jej c6rl,tł Jadwiga uległy silne- "DalIy Herald d·onQSI, ze w naj lOteres6w polłtyeznyCh. N emJe.e nalezy mzymać Dla od WIeI· " _.... ,. -
. . . . __ • k bl" . '.1_' dr k • TltR--L '-" ~,'t-'; • Ir{"': mm.uta"-ll wznOWIono. mu pOI'IlŹenm, tak, ze z ___ a -o- 1'Zszym czaSIe WYJwt.le z u u • . "'~' '.H.leJ poJ.1I 03-- europeJS ......... .I.. , 

nif'czność wezwania pogotowia nOwa książka Hitlera. Kanclerz "Duly Herald"' 'fi ~dtu 7. ' _ • • iWlee%OT'em nadeszła do l',o(lZl 
l'atunkowt'go. lo.Ptl t 6 . . 1. t' ł don' ... k' l H',tl Jak wreSlZCIJe lIllfo'ml.uJą. Cl'pu- władomoś~ o strasznym wYl,ati-

:1.1 ~r ym. raz·em om. WI!ll.. we! u: ym OSL, ... e ane en 1 er bUL ani '- .. ,...łeła t' ku J'aki poci .. cn"·ła za sobą wczo 
T 1 'l . ł f' '. l' . rei • ,I d . WU>iI";ał ól"""ow e."'"8"" QZI nas ąpl, '=~ .. 

• C ,;,Hl. s (:Ierowa o lary pl{). Jaka re Igla najba Zle .. o po- ma na myślI 1"""'"'. poneseg - ł l rajsza południowa bUl'Z3. Oto Wl' 

(una do zpltala. wiada nordyckiemu ezłowtekG-lnyeh narodów na nlemłeekł~ i dop~o. po pewnym ezase,.aez- wsi Ciosny pod Lodzią pi-oflll 
Ponieważ. od u~e1'Zenia pioru- wio Poro tym. kanclerz Haler w Iaclńskle. [Wszystkie inne naro- 'k~wl~k prace na~. wykon~te. uderzył w wóz, na którym .i('.ch~ll 

na zaczai Się palić dach . domu, Ik ' . . któ k' , d . b ć --'-- dl; mem Jego 'ZOStały Jllz dawno U-IWieśniak St:misław l(OSZE-
Za:1lfH[n~nVano straż ogniową, ·S.I~7.oe ~eJ, ra ~aze su: W

1 

y ma,Ją y ł"'"'"l""rzq owanelkOńcz~. Wlcz. :Wieśniak zostal zahi!v 
przed przybyciem jednak której mlllOnowyun ne.kładZle poruszy tym dwom grupom nał1hl6w. ua miejscu. Hl . 
poi:ar został ugaszony. (I)! również zagadnienia polityezne, Rosja IIIOwieek.a uważana b~ł/:le. 
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Oneooą syl:uaeję mi~zynaro- tym, nim Czeehoslowaeja hę- sistów niemiecwich w Czecho- da Trzeciej Rzeszy, zdążająC/ dy pokojowe na metody bar 
dową na odcinku CzeehosłO'Wa- dzłe pOkonana, otrzymamy ru- solwacji. 'Wedle .,Epoki" Hen- przede wszystkim do złamania dziej drastyczne i znów spróbu' 
cji określiła niedawno warszaw mąńską naftę i węgierskie dło- Jein zażądał od przemysłDWców oporu Anglii. Propaganda ta bę je zastraszyć Europę swymi 
SJka "Epok.a" jako ciszę.. kt6ra te'. ł finansistów sudeckich, by n- dzie wmawiała opinii aIllgiel- ZJIIO'ro:ryzowanymi dywiZjami. 
kryje grozę,. Okreś1euie bardzo Jak' wynlk"S' ~ lycłl wytlu'rzen tworzyli odrębne ciało w łonie skiej, że wszystkie wys1awiane Wtedy ustaną rzekome cz~' 
trafne. I r sudeckich pattgermanistów B- Republiki CZechosłowackiej, przez Henlema żądania są sIu- też rzeczywiste tarcia czy też 

Przedet' taJe m.-. problem m- tak Trzeeie'j Rzeszy na CzechQ- pOdpOrządkowane dyrektywOm szne, a nieulwZJględnianie tych różnice taktyczne, jakie istnie 
decki nie jest bynajmniej we- słowae~ moźe przyjść r6tnymi Trzeciej Rzeszy, wzamian za cO' żądań przez Pragę świadczy o ją pOpliędzy Goeringiem, Goeb
wnętrzną kwestią Czechosłowa.- drogami i to różnymi drQgami Niemcy uw~I','lędnią. ich iJ.itere- jej złych zamiarach, o jej ule- belsem i RQsenbergiem z jednej 
cji. lProhleml ten to tamn, t.~- jednocześnIe. sy w u'kładzie stosunków han- ganiu w·plłYWQm Moskwy. Po- strony a Ribbenrtropem i Reich" 
rym Trzecia Rzesza prMmje rozZ jednej strony ~l\I przez dIQwych z /Pragą i stworzą dla nadto propaganda niemiecka wehrą z drugiej 'S,trony. 
sadzić od weWllląJtrz mur czes- niemców sudeckich wysuwane nich PTzywiIeje przy imporcie będzie vnnawiała opinii świato- Obecnie Trzecia R:r.esza dąży 
ki, który ta'rM'U1je prungenmmiz żądania narod owO' ści owe, "fe- do Niemiec. we.t, że w Czechosłowacji panu' forsownie do ()ISłabienfa Czecha 
mowi drog~ na wsehód, czy to deralistycZDe"',. które mają po- To są. .,pokojowe" drogi dzia je a,na.rchia, że CzechQsłowacja słowacJi! w drodze .. pokojQwej" 
w kiero:nk:u Ukrainy, ezy lei po słuItyć nie jako śrQdek zadość- łaJllia Trzeciej Rzeszy na odcin- upądabnia się do Hiszpanii itp. i do przełacmania Qporu Anglii. 
linii HRIIlburg - Bagdad. uczynienia o'kireślonym żąda- ku czechosl'owakcim. W momencie, który Trzecia Nie maczy to bynajmniej, iż 

O iIla5tro.iacłi niemc6w iS'UlClee niom narooowościowyni, lecz Jednocześnie działa i będzie Rzesza uzna za odpov";c~i, Niemcy rezygtnują z innych ob-
kicu poda'je ciekawe d8llle s~yn- ja'ko narzędzie osłabienia poli- działała dyplomac.ia i prOpagan zmieni Qna swe rzekome meto· jektów PQlityki pangermaniz-
ny ameryKański dizie'Jlni'kan tyezne.go Czeehosłownejł. Jed- iiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiii_~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ____ iiiiiii __ iiiiiiiii ___ • mu, w sZlCzegóLności z żądań ko 
Kniokerboeker. kt6ry nieda'Wllo nyml 'ze skutków tej polityki na T ł lonialnyeh, które będą miały 
bawił w Cmehos'tO'Wacji. POOQ- rzekomym O<kinku ,narodQwoś ysiące S upów głośnikowych dla nie'h przede wszysł1kim zna· 
ją.c opjTlj~ wybitnych kiel'lOWlli- eiowym" miałoby byt "ubu- ezenie taktyczne. 
ków suldecldch. Krtickerboeker włalsn~o'uienie" Czechootowa- Niemieckim dysponentem w 
oisze: cji w dziecbinie poUty'ki zagra- sprawie sudeckie.} jest Berlin.-

"MIlSi «tojee tło wOjny, ~ niemej, pQzbawienie CzechosłQ- Zanim Trzecia Rzesza znóW 
wai CzeehosJowaicja będzie 1!Jł-: wa.eJi swobody w tej dziedzinie przejdzie do działań bardziej e-
bronie. Gdy si~ ją. ehwyci 'Za i mpełne odizolowanie: Czecha- fektownych, będzie ona syste-
gardło, pierws:r:a uderzy. - Nie ~owacji od jej soj'Osmi!kÓ"W. matyczn~e s,pcł:niał'.a sWlłl ciehll 
możemy z83)obiee temu, ponie- Z "drugiej strony Trzecia Rze- rQbot-ę. 
waż porommienie Jest niemotli sza wyraźnie dą:iy dO' zanall'chi- Kwestią decydującą jest pytA 
we... ~ m6wią. wyma~ rut- zowania i zmjnowania g~- nie, czy opinia angielska, a 
lera.· I I; I ł I I I darezego czechosłowacji. Pierw- zwłals·zcza obecny rząd WieI1dej 
"N~ ..a~rJliiiy 8ię al aafCJl- szym zwiastunem tyeh przeciw Brytnnii zdaje sobie wre'sreie 

nomi~ ani nawet anszlusem • czMkieh zamiarów pangerma- spra w.ę z t.ego, że oddanie Cze-
Niemcami. Niemcy muszą mkł ni7Jmtt był-o wypQwiedzenie· chosłowac.ii na łup TrzecieJ Rze 
całe Czechy i Morawy. Czechy prze"L Trzecią R.zesz.ę klau-ml szy oznaC2ałoby orzeezywistnie· 
i Morawy .staną. si~ koloniami. hmrtafu wersaLskiego, dotyczą- nie Mitteleuropv na taką ~aLę, 
D Słowację Odc:1.amy Węgrom!_-- eyeh' ntmiędzynarodowienia nie- 6 jaliiej się nie śniło Fr. Nau-
AlbO' miemezymy 7 mirl'On~ kfÓl"y'ch rzek.. Chodziło w tym mann'owi, autorowi planu ~En'-
mieszkańc6w'. albo czesi m'UlS'ą wypadku nie 'ty!ko ., Ulwolnie- rapy środkoWJe.i". Wystarezv po 
Ullee. Los ,7 un'1TonOlw c:zeeb6w nie Niemiec t "dykttatn" wensal równać warurn'ki, w jakicll od-
nie m~e ~~ na przesz!k.'bd%ie slrl'ego, a.le i ó pOZbawienie Cze była się aneksja Austrii, z tym, 
78 milionom menieólw', gdy! m'1, ehosłOwaejl tłObrOdsieptw tego co IPlanował Fr. Naumann, by 
niemcy sudeccy ~emy mniędzynarodowłenła rzek nie- zdać sobie sprawę z r6ź.nicy w 
wcieleni tło ~ niemieokłej. młeekłd:l. natężeniu pangermanizmu, z 

"Jest mrs: :za~ ~ snt' małej ~ tym 'dęfiemu Trtecie'j łtze- wzmQżenia jego napięcia. 
przestrzeni i (iIalego nm'ierza. ~$"i;J' -Cło zaIIlarchhowania. g.ospc- Zgoda Alo,.~lii na !Zabór ete-
rny ~iN"'!e dicełily Z!a'DlIOfa.da. ~eJdej mad- poJtryje nieoawem SIeCIą ulice wszystkich :niast ~ Niemcz€ch, chosłowacJi przez Niemcy ~ 
s-kicn 1IOOlool.'" ~'DOl6elmemt~.dRmi. Od Ziwdaale: OiS'btItio umożliwia.ją~ pt"z~hodniom słllchal'Je w.szystkich p,zamówień fmoczy cz:ałaby pogQdzenie sięf; • • . -
wypier~ $~ "tegO# ~y§.m/J ~eI!;R'OIDt'aaa HenIema kOnfe- &taśm, trnnomitow.mych przez radio tem noweJ Sadowy'~ ....... 
nie ~'yrr 'n' 1W'sć.l16d. f"ar.d~ja . pnem.ys!ławe6w i 'rJJlSll- pem do nQweJ.';Q Sedall'lli. 

J117: najwyżts.zy czas, by ue-

KOLONIE WYPOCZYNKOWE loncz,ński contra BOJ ~~ż~iee!~?cz~l~ro~:: 
ZWJĄZKU ZAWODOWE("~ nooWSKICH ~NlKĆW Znakomity krytyk ska.:any na 10 dni z zawieszeniem chO'Słowacji to nie tylko oł)rQDe 
PRYWATNYCH WE LWOWIE ~ (o ehara~ penSJonatowym) praw mmiejszych pańlstw, ale za 

TA , A R O• W K Y I C A War.n. k~. "Głom Poranne. ~ Lo~entQwkza,. pO' cz~ u~nał, razem obrona EAtropy p'r'red 
go" telefonUje: r.e WIlla BQya Jest dowiedZIQna grożąeą jej he~monią Trteei~j 

~ :a . p ZIUNJ " W sądne okręgo.wym odbył i skazał go na 10 dni aresztu i Rzeszy, hegemonią panogenna· 
pensjonat "J.SNA- ' . ~ easJonat Jl A się dziś proces o zniesławienie 50 zł. grzywny z zawieszeniem nimnu. 

Cena" pobyt: blaeIJjłIda. lit. 1U&.oo"Cena n pobyt: CI1e~ .l.136.90 P. Tadeusza Konezyńs.kiego, wyroku na 2 lata. 
Pensjonaty 1mmforfotn, woda biełtaca, 'właflo ełektrJczne. łebki do dJSpo- kt6 d od . d . ID §C. 

S. Czeczelni«ti. 
zycji, pokoje d_ I tu, osobowe. - Bliiszych Iufo1maCJI udsiela I zgło- ry. l> • pO'WlezIa Q l są- --_. 
szenia p'zrlmaje Sebetariat Z~b, Lw6w, Paaat Mlkolaachll H, schod" doweJ pOcIągnął p. Boya - te- LADEM · MORZEM k'l E 
codziennie od 5-9 wlecs. Telef. 239-02. Zgłos.ewtia z prowinCJi ~ałatwfa się' leńskiego, Jako kry'tyk,a jego I WG O UrODY 

odwrołDie. - Prospekt, • Sekretariacie. sztutd: .. ~ie U'ero7!oli-

wkinie RI4.110 
Najdowcipniejsza ~ humoTeska. kryminalna. 

i Dr. 1M ATSON 
W roI. gł.: znakomity Hans Albers 

świetny komik Heinz Riihmann 
czarująca Marieluise Claudius 

Kapitalna humoreska, która przekonuje nas, że 
sławny Sherlock Holmes trinmfował nietylko 
nad aferzystami ale potrafił zdobyć serce kobiety! 

D2zi~O:"~~ 85 nr 
Ceny od y • 

my", wysławianej swego czasu 30NII - 26/VIII - zł. 650.-

. w ~~a:;t;:~~nt ~ię ukRza-\ NA "ORDY NORWEG" 
la w ikstąrlee Boya: ,.,.Krótkie 
spięeie", uczul się dotknięty p. 17/VII-27/VII zł. 326.-
Konezyński i przez ~wego peł-

I 
n()IJD()(2UKa adw. .W. Bitnera 
wystąpił do s:tdu oIkręgowego 
w WO:r'Szawie, wnosząc o nkara 
nie p. BOYa za zniesławienie z 
eałą SQ1"OwOŚeią prawa. 

Do CARMEN SY1VY 
3/VIII-24/VITI - zł. 199.--

Zapisy l inform.:WagOns-Lits !leOO •• 
Piotrko'łMska 68 W obronie p. Boya - Zelen-

:>kiego wys~nje adw. M. Slko- '!""""'!""-.---------------.. --------... 
czyński. 1AIVCIECZKI 
Sąd pneshrcnał w charakte-

rze Ś'Wioa:dków PIP· Sxyfmana, DO FRANCJI 
Poml·rowskiego, Gorczyńskiego DO RUMUNII (Carmen Sylva) 
KOLONIE TOWARZYSTWA RYGORO 

ZANTÓW 
KRYNICA - ZDRÓł 

KomforfGwe pensjonaty "Dana i "Ko
twicz" wygodne pOłIDieszczenia. Wy
kwintne 6-rarowe wyżywienie, na żą
danie dietetyczne. Cena za turnus 4-ty 
godniowy zł. 120.-

PIWNICZNA - ZDRÓł 
KomfortGwy pensjonat "Szlachetka" 
w najpięlmiejszej części Piwnicmej 
tuż nad pJai;ą. Wykwintne S-razowe 
wyżywienie, na żądanie cfietetyczne. 
Cena za turnus 4,-tygQdniowy zł. 95.-

Ulgi kuracyjne. Indywidualne 116% 
zniżki kolejowe z każdej miejscowości 
w obie strony (należy załączyć 2 zdjęI cia. formatu 416). Ostatnie dnie zglo

· szen. 
I Informacje i zgłoszenia w Towarzy
stwie Rygorozantów (~ydowsJci Dom 
Akademicki) Lwów, ul. Sw. Teresy 26a 
Tel. 230-41. PKO. Nr. 504-697, ". ł~o
dzi u p. P. Góralskiego, u). Srvdmiej · 
ska 82 od godz. 5 - 8 wiea. 

DO BUŁGARII (Warna) 
DO KOPENHAGI, OSLO 

i SZTOKHOLMU 
NA FIORDY NORWEGII 
DO ANGLII 
DO CZECHOSŁOWACJI 
DO WŁOCH 
DO WĘGIER (Balaton) 
załatwia na;sz,bciej i najtaniej 

POLTOUA 
Polskie Biuro Podr6i, SD. Akc. 

ŁÓDŹ, TRAUGUTTA 2. TEL. 107~ 
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D ile do szcza sie wystllpień. uwłaczających powadze i podważających zaufanie do samorzadu 

,\Varsz. koresp 
l1 l'gO" telefonuje : 

"Głosu PO'1'an- nień rządowej władzy nad:zor- i mu pracownikowi miejskiemu 
czej w stosunku do samorządu I powołanie obrońcy również z po 
stolicy. śród adwokatów, d) zmieniła Sejmowa komisja ~l>ecjalna 

do spraw s alJIl 00' z ąd1.1 miejskiego 
ukończyła prace nałl projektem 
ustawy o ostroJo gminy m. st. 
' Varszawy. 

NajważniejS'Le popra.Wlki mery 
IOl'yczne mają n a celu: 1) stwo---

WYCIECZKI WYPOCZYNKOWE 
do AANV 

perły plaż Czarnomorskich 

Bad MORZE GIE SKI 
do Biofoku nad Balntonem 

Cena Fil (OPOL 
od zł. 295.- ł.6dt, PIOTRKOWSKA 104. 

WARSZAWA, WARSZAWA 9. 

IW szczególności komisja: a) przepis art. 69 projektu, określa 
stworzyła podstawę prawną do . jącego uprawnienia milllistra 
powołania dzielnicowych orga- spraw wewnętrznych w dziedzi
nów wykonawczych (dzielnlco- nie nadzoru nad gospodarką \ 
wych magistratów), gdy'by rOl- miejską w tym sensie, iż ograni- . 
wój stolicy w przyszłości tego czyła zawarte w tym projekcie 
wymagał, b) umożliwiła usunię- prawo ministra spraw wewnętrz 
cle najbardzi-cj dotkliwych dla nych do dokonywania wydat
obywateli sK.ut'ków dwutorowo- ków za gminę m. sł. WłlTSZa'Wy 
ści władz w stolicy przez wpro- tylko takich, które są zawar
wadzenie pTZepjsów, któreby da te w budżecie ~tołeeznym i groi
ły możność załatwienia t. zw. na obowiązana jest ponieś<: na 
spraw dwuinstancyjnych wyłącz podstawie obowiąznjącyeh prze-
~ie władzom samorząd~ sto pisów. •• • .. • •• 
l~y, c) ustaliła, że kOllllSje dy- * Zarowno rada JDleJska, Jak I zbawIony mandatu, rowmez ł 
scyplinarne orzekać będą w skła Ponieważ uchwalony przez ko prezydiom miasta mog, być od- każdy .członek zarzą~u miejskie 
dzie sędziego zawodowego dele- misję specjalną projekt ustawy wołan~ o ile dop~szezaJą do wy- g?, ł? .lest ła~.ik, o de wystąpte 

nenie szerszej podstawy do de- gowanego przez prezesa sądn a- o ustroju samorządu miasta stąpien, .n~łaczaJących powadze I ma Ich obmzaJą powagę. w~adz 
~nłl'alizacji władz samQrządo- pela~yjnego w Warszawie oraz Warszawy zawiera Ici:lka zasad- i podwaz8Jących zaufallle do .s~- samorządowych. O zlozemu z 
wyeh stolicy, 2) dostosowanie dwóch członków powołanych niczych przepisów, które później mo~du. O łY1?'. cz.y rada !llleJ- urzędu radnego ,czy c~łon~;:a za
i -zepisów dyseypllnaTDyeh, doły przez prezydenta miasta, przy będą zastosowane i do innyclI ~a l zarząd ml~Js]u tolerują ta- rządl~ de~y~owac. będZie w ;Wal'
I~ą~eh pracownikó~ ~ejskic:h czym j~en z nich powołany bę-jsamOrZądów, a między innymi kLe wY1kroc:z~llJ8, ?rzekać l.na sza~-Ie m~llJSter spr~w wewIlę!rz 
do obowląznj~cych • JUz ob~em.e dzle z lISty, przedsta~onej przez i do łódzkiego, należy przeto na władza ~dml.DlstracY.lI~a; a w]~c ny~jl~ w ll1~ych mIastach, Jak 
n. urm w tej dziedzinie, 3) ściślej- praoowoieze n:z~me zawodo- (te pr,zepisy zWTóoić uwagę. Oto w ŁodZI wOJ~,,~d~. K~zdy cdo- mOWHI, WOJewoda. 
sze określMle zakresu upraw- we ora'Z umożliWIła oskarż()(lle- najwainiejsze: nek rady mieJsklcJ mO-Le być po-

• • 
I 

Cz,Slka ród komisarz, \V Wiedniu. •• 12 osi 'Siano do Dachau 
WIJIDM, 2.7. (PAT) - Cala 

ludJloU WledaI:a majduje się pod 
.,wenlem nagłej decyzji gaulelte
rll Baerckb prupiowadzenła kon
tron eęldlO6c:l tomfsarsy, któnJ' 
pnydzlełeIIł byli przedsiębiorstwom 
i więksąm sklepom -. eelaeh kOlt
troli łdI «:zJau«*:J, poI»lerajęe za 
to od łJcb przecI8Ięblorst-. ..,...e 
pensje.' . 

Sk.atgf .......... t,.eti ~sa
np.. "POwodował)- obecnie I'-' _ 

ro:/lkas Buerdda - bardzo sarowe 
ukaranie ałekt6c)da I: poUód aleb, 
pr%J czym 12 lIOIłaIo .. duta ooą 

Pcd gm.1nI 
P.1. O. " PałJŻI 

p ARrt, 2. 7 . (pAT). tw; sobotę 
"Opołndnia. odbyło sSę .... Pary
żu połtrięeeDłe nowego gmachu 
h8DIm P. K. O. Na uroczyostość 
tę przybył;r; tW'an:za....,. prezes 
rady P_ L O. ~. HfDI'1k Gru
ber, dyrektOl' lJ&C2JeIDy P. K:. O. 
po M0dr7ekł i jako pmedst'awi
ciel :m.in:iste.rshr.pnnr we-

ddsieJszeJ areaztowanyeh ł w go
dJ.iDach rannych odesłanych do obo 
za konceotr&cyjnego w Dachau. 

Rbwaocze5nie zapowiedział d,U 
puleiter' Buerekel wydanie rozpo
n:,Penła reformującego dotychcza 
... ustawę o komisarzach. 

Baerckel wejrzał przy tej 8po. 

~cl w dzleclzine tak bardzo w 
·AaItrIi obecnie rozPow8Zecludone. 
CO donosłełelstwa, ddęki którema 
eora:& io ~J osób wędrowało 
do areałÓW'. DoDosiclelltwo przy
lWaJo jat 1akIe rozmlar)', te gaulel
ter Baercket widział się zmuszo
IQ"ID do IMr<K::eula się z apelem do 
In~ I:Ilwfact.lmlają~, te ktokol 
wiek _oła przychwycić denuncJan 
ta na gorącym uczynku, otrzyma 
natyeJunłast premię w wysokości 
!:lO marek. 

W aaJblłźszyeh dniach nastąpI w 
ftriązku z tym generalne rozpatrze 
nie ostatnich wypadkó" aresztowań 
oraz konfiskat majątków. Kontrola 
ta przeprowadzona zostanie w duo 
chu życ'Zlłwym dla poszkodowa
ayeh. 

W wyniku tej aKcji reakt;vwowa-

wnętu:nyeh I14lCZeIDik lWIaę- Z OSTATNIEJ CHWILI 

no JUż usuniętego swego czasu pro
fesora wiedeńskiej akademii sztuk 
pięknych, urzędników zaś, którzy 
przyczynili się do jego 1lsunięeła, 
natychmiast dymisJonowano. 

Akcja gauleltera Buerckfa jest 
Zywo komentowana zarówno wśród 
nłonkó" partii narodowo - 110'*'
listyczneJ, Jak I mrM ludJlo§cl 
WiednIa. Otwiera ona widoki na 
położenie tamy donosiclelstwa l 
związanymi z tym a~owanjaml. 
które wywoływały ni~kóJ 'dród 
ladn~cl. Z druglt') strony zdaJe 
się nie ulegać wątpnwooel, że gau
leiter Bnerckel poostanowił ftko6-
czyć li pewnymi niedociągnięciami 
w łonie partii. 

Sami ,hel ro!strzJlgać 
WIEDEIQ', 2 lipca. (pAT) ~ 

W mowie, wygłoszonej wczoraj, 
kicfownik Gau - wiedt"ńskiego 
Globotznik, zwrócił się przeciw 
mic8zaniu zię ob('ych do zagadnie
nia żydowfki~go w Austrii. Spraw~' 
te rozs~rzygać hędą sami narodowi 
socl·liśei. 

• a 

W sp.rawie wydalania żydów z 
biur i fabryk Globotznik zaznaczył, 
że nalt'iy najpierw pomyśleć o t7iJ 
tys. b~zrobotnycb niemców w Wie d 
nia. tydcl mają do zawdzięczenia 
kierownictwu partii narodowo - so· 
cJalistyczneJ, iż strzegła ic-h przed 
rozgoryczeniem ludno~cl, eo mogło 
przybrać formy czynne. 

Mowę swą Globotznil, 7akoilcz~'ł 
słowami: "W Wiedniu nie było po
gr omów i nie będzie". 

Parki zamkniete 
WIEDI~1Q', 2 "pea. (PAT) 

Ministeretwo rolnictwa wvdało za
nądzenle, którego mocą ~amkIlięty 
został dostęp dla źydów do wszyst
kicb ogrodów państwow~'clt w 
Wiednin ł Austrii. 

.,Uratowałem 
60.000 dzieci ..... 

EVlan . Je - 8ain8, podkreSla~ 
konieczność znalezienia rychłego 

rozwiązania problemu uchodźców Ił 
Niemiec i AU'!ltrii. 

Prof. Baseb kreśli obraz kata
c;tru1alnej sytuacji żydów " Wiel
kiej Rzeszy, stwierdzając, że " • 
gil palO miesięcy, od cmsu dojścła 
do władzy aarodowych soeJaIldhr 
w Au~trii, w Wiednia popełnBo .. 
mobóistwo 8,000 źyd"", Jlt6nr 
woleli ~mierć niż życle.." warl1ft
kacb bitlerowskich. 
Słynny żydowski lekarl: ehoró1r 

dziecięzych, dr. Knopfelmacher, 
starzec, nad którym narodowi so
cjaliści się znęcali i zadągall do 
"kompanii czyścicieli ulic', pisał 
w !iście przed popełnieniem samo
bójstwa' "Uratowałem od smterci 
60.lJtlO dzieci; teraz mam za to na
grol!ę i żegnam życie". .. was al c 

Poslo\Vie Anglii i Francji PARY:;;, 2.7. (tAT) - Pror. V1c
lor Bascb zamieścił w "VOeuvre" ., 
apel do państw - uczestników kon 
rerencji pomocy uchodźcom w 

u premiera Hod!y 
PRAGA, 2. 7. (PAT). Premlet 

Hodża przyjął wczoraj posła 
franc'U'skiego w Pradze D ela
croix. Dziś premier Hodża przy
jął posła angielsJciego Newtona_ 
OLaj poołowic poinformowali 
premiera () stanow1lsku Tząd~ .... 
fraIl'cus.kw.go i a!1lgielskiego W'o
bec sytuacji międzyna!I'odowej. 

• • 
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sław 7AIIesId. Na uroczystość po
święcenie. przybył l'Ó'W'llie1: char
ge d'affaires p. Fr-ankows3d, za
stępu.PleY ambasadora Lukasie
wicza, konsul generalny płk_ Ka
ra, 'Wyżsi pracownicy ambasady 
i komulatu, prezydia słowarzy
'reń polskich okręgu paryskie
go, szereg wybitnych osobisłości 
z Varyskiego świata bankowego 
i finansowego oraz przedstawi
ciele prasy polskiej z bawiącą w 

Paryżu na obradach mi~dzyna

rodowej federacji dziennikarzy 
delegacją z prezesem Ście-lyń
skim i red. Z .. lewskim na czr)e. 

Spłonęło kil a budynk6vw Zamordowal noiem 
narzeczoną \VCZOl'nj późnylI1 wieczorem 

wybuchł pożar w domu Ekerła 
pl'ly ul. Radwańskiej 5. Z nie
nslalonych przyczyn za~ły pło 

nąć nagromadzonc w sarlerynic 
materiały. Wezwano straż ogtlio 
wą, ktÓTa po godzinie pożar ugn 
siła. O) 

Wars.z. koresp. "Głosu PoraD
Ilego" telefonuje: 

o godzinie 0.20 zaalannowa
no straż ogniową wiadonlOścią () 
wybuchu groźnego pożaru na 
terenie ~ospodarstwa NOW AC
KIEGO na Widzcwic, w odległo
ści 1 kilomctra od mostu kolei 
obwodo\V('.i· 

Na miejsce wyruszył IV od
d ,liał, oraz oddLiał Widzc",--skicj 
Manufaktury. W chwili przyby-

zwajcarii ie woln 
,W d'omu przy \lli~y Chłodnej 

60 miała miejsce wczoTaj zbTod
nia. Tadeusz MICHALAK kilko
ma ciosami noża połO'lył tMlpE'm 
na mie.tscn swą narzeczoną 19--

nosit odznak i mundurów partyjnych ) 
letnią Helenę WOLOCHOWI-
CZÓWNĘ, po czym zbiegł. 

Y,zesienie ziemi 
znów nawiedziło Turcję 

cia straży słała w ogniu wielka HER~O, 2 7. (TeJ. wtł.). L-
to(lola. Plamienie groz;iły prze- l:\'llwała rady związkowej T. 12 

J'zuceniem siG na są."iednic za- maja 19~3 r. w c;prawic zakazu 
budO\vania. '\l - cję straży utl'ud · !losr,enia mundurów parlyj
nial brak wudy, po 1 tÓTll beczko lI,\1ch zoc:1ała uzwp cl!ni ona na 
wozy musiały jeehać do \Vi- podslawie uchwały rady ~wiąz
elzew..,1 iej Manufaktury. ko\\'<'j pi"7.ez nast~pujący Rll'ty-

A~K .'HA, 2 7. (PAT). Dzi; Akcja ratunkowa straży ognia kuł: 
() god/, . l.f. 111. <ii Zflr<,j{·~trowa - wej trwula do :3 nad funelll. Sto- Zakazuje c;ię: l) UmIeszcza
!lO w Slambulr silne trzęsienie doła i przylegle zabudowania nic zagl·at1icznycb odznak rang 
ziemi którc" o ośrodpk znu jdo -', ~pł()nr:ły. Straty są duże, dokład i p81'łyJnych w herbie, na sztan 

. l . '" :->11 ", ' ~. 1 r. O kI " u h' JerIn. ak .ieszeze. nil'Obliczone.', darze i w barwach państwo-
\\ a :I l. "': oc ( :-> 10. CI. ;) 111 . Prz~ czyny wyhnchu pożaru w~'ch Szwajcarii. 
. kl<'flllll\lI polndmo \'.' o-wscho, dotąd nic llsl"j ollo_ l 2) Stosowanie i na.śładownlc· 
Gnim. * { lwo zagranieznyeh odznak rang 

i partyjnych wC flagach, ~{'r- Jak ustaliło dochodzenie poli
bach, Odznakach i pubh.k~l- cyjnc, Michalak miał sj~ pobrać 
c.iach szwajcarskich orgaDJza- 7. Wolochowiczówną. Związkowi 
C.li poUtycznych. temu stali na przeszkodzie ro-

W poołanowieniaoeh karnych dz:ice dziewczyny, która wl'esz
prlewidzia!llo międz.y innymi, cie uległa namowom rod1.iców i 
że dla obywateli zagranicznych postanowiła zerwać z narzeczu
mOże być zastosowana kara wy nym. 
dnIenia z granic Szwa.Jc.'łl'1i do ._ 
ląt 10. Organy pra.sowc i bro- ~dy mu "zakomumkowała. lt~ 
~zur.r, które zawierać b~<lą za_] ~ n!m zr:r"a, Michalak dobył no 
kazane odznaki. zosLają wyklu za l zabIł narzeczoną. 
("zOIle z obrotu pocztowego i hę Policja wdrożyła pościg za za
tlą kOOlfi,skowane przez poli- bójcą. Dotąd go jeszcze nie uj!:-
e,ię. lo. 
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Premier W. '!lIan;; uDrzedzał ",zedSi"bior,łwa. "'0 adzilce 
an ei z iszpan;". iż czyn;a '0 na własne r"zJJf(o 

Opływowy czołg, zdobyty na Jron cle hiszpańskim przez oddziały gen Franco. - Ruiny wioski Bielsa, 0Jluszczonej przez hiszpańsliie wojska rządowe pod naporem od
działów gen. Franco. 

ILONDYN. 2 7. ~T)'. Pfe
trier Chamherlain wygros.iił w 
sobotę w Ketttermy przemówie
nie, w którym poruszył szereg 

L I 

"Henu·· 
Jak Francja przyjmie 
gastronomicznle ofi

cJalnych gości 

z okup pnyja7Jdu pary tml· 
fewskioej do Londynu, «peCja~ 
troską protokułn jest m. iD., u
łożenie odpowiedlniego SlPisu po 
Iil'aw dla .,p09zczególnych ban
kietów. 

W zwiąau & tym warto przy 
pomnieć. jak Fraoc~ 19łynca 
z wykwintnej kuchni. W' ~t
nich 3:J latach przyjmowała 
pod względem gastronomicz
nym wybitne osobistości. ba
wią~e wParyżll 1: ~fi-cjałnymi 
wizyta-roi. . 

I tak w r. 1005 łiawit w 'Pary 
ŹU młody wó~zas !król hiszpań 
ski, Alfom! XIIL Menu obiadu, 
wydanego przez prezydenta re
p'Ulbliki obejmowało d;ziewięt
naście rÓŻnych potTaw. (\Była lo 
naualnie drobnoSka. wobec 
normalnego menu., podawane
go do stołu za czasów Ludwika 
XIV). PO!Ilad to w ciąJgu obiadu 
podano 8 gatunków win. . 
Tę samą ilość potraw wyka

tuje Jadłos.pis bankietu, wryda
nego w 1907 roku lila cz,e~ su
werenów nOl'we.skilCh. Potrawy 
były specjalnie wyszukane, 
zwłaszcza dlatego, że ówczesrny 
prezydent Fal!l.ieres uchodził 
(zarówno jak panujący wtł:edy 
król angielski Edward Vln za 
smaJwsza. 

Już ty~k'o siooemnaśde dań, 
w tym dziewięć mięs, obejmo
walo menu obi a d1u, wydanego 
w 1914 roku lila cześć króla Je
rzego V przez prezydenta Poin
rare'go. 

Ale slopniowo przeszło się do 
zasady, że nutą elegancji jest 
prostota. Dostosowano do te~'o 
również oficjalne przyjęcia. 

"'1927 roku k,t'ól egipski Fu
ad umiał lSi-ę zadowolić dziesię
cioma daniami, w tym cztere
ma potrawami mięsnymi. "r l. 
1 !:lZ8 b. l'l'óla A111lIl1U'l1UHaha z Ar 

zagadnień polityki zagraniCZ-1 w •• jnie nikt nie bywa zwyeięz-I nę powszeeliną. bOmby ł!i'afialy angielskie stat-
nej. eą, leo! ~sey bywają zwyaę Cel ten zosłał osiąJgJnięty. W ki i zwrócił uwagę, że rząd pod 

I'll'emier po<rkniś1ił 'dą.ienie żeni. daLszylOl eiągu swego pl'zemó- kreślał. Iż prowadz~ce handel z 
rządu angiellSkiego do prowa- To też rząd angielski uczynił wienia premier poruszył spra- Hiszpanią J)l'zedsi~hi("l'stwa o
dzenia poliiłyki pokojowej i w wszystko, by konflikt w Hiszpa wę bombal'dowań lotniczych w krętowc czynią to na własne ry 
zwią7:!ku z tym nlznaczył, że w nli nie przekształcił się w woj- Hiszpan H, pOdczas któl'ych zyko, gdyż Anglia może Je o-

lord erlon •• wróg ż,dów 
tleleaa.eDl Jlolitjj na kOD'erencic ., Erian 

chraniać tylko poza g'I'anieami 
teryłorialn:nb wód hiszpań

skich. 
Frach'ty 'do Hisz,panii są e7~ 

ro JUIb pięciokrotinie wyższe od 
norIIJJalnych. 

NaJeiy :latem 7:3pVtać, ezy 
PARy'!2 2 7. 'rtAT). Prane.' legatóW na l:onfcreme~ w \ nie. . _ . • byłoby t'O'LSąd:nym żądU, aby 

ski min~er !l>nlW ~niC7- Evian. Delegacja składa się z ~o, t~ khitfereneja da CZ}lliOno kroki w celu Odtł'on~' 
l11yeh George B<mnet odbył dłnt dr. W. C. Benker Andreae z ~i- ~ą 5POSObn~ d? ~rze'k.ona- łvch przedsiębiorców. < 

sq konfertme~ % i'lderowni- nnsterstwa soraw zagranm~ ma r~du b1"J'lyjskiegi () ko- '. 
kłem delegaeji frantru:skiej na nych, iDł. R. A. Ve.:weya, dyrek nJeeznOśel ~~ia kOlł- .Gdyby to. ~zymł, .sprzeI11~' 
konfuenejęJ 'W EviaD Henrie bora rz:td~ego blUTa pośred- tyngentu łmlgJteYJIlego dO Pa wIerzyłby nę mtcresom Anglll. 
Benmger. nietwa pracy i dr. J. P. Booy- Iestyn,.~ naturalnie li zachOW:,- W zakończeniu ws'kazał mówca 

Bonsnet ()ii:lDwi! z Beranger kaas, .radcy mini.steIlStwa sp.ra- niem zasad~ nleprzekl'aezalll8 na usilowania I'ządn, by do-
staoo-:..A.O' ,.. l'ÓŹn--h anra- wiedliwOŚ'Ci. et. onomiemel clIłOllnOśei kra- -.... olć An.-li... • 

""""'" J~ "'ł' ot) #.lU, ~ '<' Przygotowania wa~ stojących na porządku ILONlDYiN, 2 7. (Tel. W:t •. - .1U.. • . , • 
dziennym ikOlOfert'IDcji w Eviatt, Pnsa angiells~a: Komunikwje, że • Szanse powod~eiIlIa. teJ my~h te nie Z!IlIaczą wszakże hynaJ-

Joan BoneOUl', syn Paul Bon- jednym z dwóch delegatów. bry me wzrosły, pOIlI~az lord W!D mniej, by groziło bezpośrednie 
eOUl'a, mianowany został g~- tyjs1kich będzie lord Wilftiterton. terton znany jest lako stron0!k niebezpieczeństwo wo.im", lub 
rałnym sekretarzem konferen- a ponieważ jest mini'Shrem, zo- arabów. Przyczynił on 8!ę by wojua w ogóle lllU<;:, n \H-
eji w Evian. stanie t. zw. delegatem głów- przed kilku Jaty do stwOl'Zelll3 b· h " 

AiMSTEIRDAiM, 2 7. (2AT). - nym. oNdminację t~ k~~tujeJ pl'~ ~ al'sbskiej ~UP:l· w izbic I ue nąc. 
RzęJd holendel"Ski miandWnł de- .. Manch~er GUlardlan UJem-I gmin. RZYM, 

2 7. (PAT). Ciano 
przy ją! dziś lorda Pertha, am-

Pawilon na wodzie w BlackpooI 
~~--~~~~~ 

basadora Wielkiej Brytanii w 

l RzyIIl1ie. Rozmowa ta pOzOsta.fe 
w bezpośrCdnim zwlązkn z I'OZ 
mOwą z dnia 28 czerwca, pOd
czas któreJ lOrd Perth pOl'uszył 
spraw~ bombardOwania po-
wietrznego 

Hr. Ciano zaznaczył 

czas, że Włochy wierne 
dzie uszanowania suwerenności 
zaprzyjaźnionego kraJU! Itlal'ooo 
we'j Hiszpanii - nie mogłyby 
gen. Franco D3J1'ZUCaĆ dyrcktyw 
CO do metod prOwadzenia woJ
ny. 

Minister lYpraw zagrauicz' 
nyeb' Włoch oświadcz)'ł nic· 
mnIeJ lordowi Perthowi, iż 
W iOChy nie omieszkają p6('z~'
nM pewnych przyjaznych su!,{r
styJ 1V Burgos, w myśl iyl'zrt'i 
rządu angieł.sklC'~o. 

ganisianu ugoszczono tyl1ko dzit' znanym ~ngielsl{im kąpielisku nadmorskim, padł 
w~r~ potrawami, a zazwycz~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

W ciągu dzi'Siejsze.t audien. 
cji. która trwała przeszło pół 
godziny, sprawa ho'mbardowa· bO"ata kartę win, stanowiącQ M wg 

h ... , 

drugą połowę kartonu, na kto-
rym hyło w:ydrukowanc menu, 
z~lsląpfono programem konc.er
lu orkie tl'~·, prz:vgrywającej ilo 
obiadu. 

\Vreslcie obiad, wydany'" 

1938 roku na cześć ministra 
Becka, obejmował najskrom
l1iejsze menu, ofiarowane do
Lvchczas przez porolokuł elizej
ski. Składało się z siedmiu dall, 

. . , ..' gia powietrznego i odpowiedzi 
mianowIcIe: ostrygi: homary, parze. królew.skl.fj, }Cdn~k z generała Franco. udzielo'Tlrj 
zielony groszek, bazam, omlet tym, ze protokul frsnclllS'kI za-j edsł icielowi d . I 
i owoce. sięgr.ął w LondY;lieinforma.!;i p~ aw r.zą u a~gle 

Podobnie proste me!lu ~ę: co ~c ullubionych potraw SUiWe_ Skleg? w B~os mIała byc oh· 
dzie podane ołx!clJlie anglehli~eJ reno~. .~ ~ana. 
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"Iestem przeciwnikiem Stalina, ale nie zdrajcą ... " 

, JE I o SI CZ E YI YS 
zdra za b. szef G.P.U. na Daleki schodzie Henr,k Samoilowicz 

TOKIO, 2 7, (PAT). Agencja mojłowicza oskarżenia w tych 
f)oll1ei dOllosi, że b. szef G. P. pro~esach były dowolnie sIabry 
U. nu Dalekim Wschodzie Hen. kowane celem pozby~ła się opo 
I'~' k Samo.flowicz, który zbiegł 'l rc.fO'lJistów. Ze7.nanla 08kll1'iO
dn I\fallllżukuo, udzielił przed- nych ~a1y wymuszone za po 
,'iawicicluDl prasy japońskiej mocą straszliwych tortur. Jeśli 
·",,,.-iauu, w khirym na wstępie nawet zdarza się. że któryś z 
·'~wi!.1dcz~'ł. że jest przeelwnł- o.,karżonych odwołuic zezna
Idem Stalina, natomiast "nie o.ia, złożone w G. P. U., poo
"th'udził swe.i o.lczyzny i współ- czas publiczne~!O procesu - to 
Obywateli". llałvchmiast 1)0 nOw1'O«lłe do 
Samojłowicz (pseudo Lusz- wi~.zienia na Łubiance staje się 

kaw) ozna,jmil, że p08tllillOWU pOnOwnie uległy. 
uch,'c z Z. S. R. R. z chwUą, gdy Samojłowicz _ LUS'lkow 'o
został odwOłany do MOSkwy strzega naród japoński przed 
wraz z kierOwnikiem partyj- ~owi~kimi przygotowanismi 
l1ym na Dalekim Wschodzie Sta wojennymi. Mosk'M(, udziela. 
cewiczem. Początkowo próbo- .ląc pomocy wo,f.<;kowe.ł Chi
"-at ucieczki przez punkt gm- nom, dąriy do wciągnłęcia Japo 
11 iczny GrodeJwwo, lecz z po- nli w wojnę, podczas której 
wadu trudności zmienił plan i pragnie zadać jej k1~ę. WOj
przekroczył graoic<: w pobli~u ska SOwieckie skoneen~ane 
m. Posjet. Decy.zja ucieczki na wschód od jezIOra Bajkał
trwała: długo, pomcwai. Samoj- skiego wynosza 400,000. Znaj. 
łOwlez nie ehriał nnrał..ać swych duje sIę tam pOnadto 200 samo
krewnych i przy.faclół pozosła- lotów, za§ w okoIleh Władywo
łyeh w SOwietach. J eodnak w Rtoku skO.neentrowano 90 iodd 
końcu postanowił zbiec z Z. S. pOdwodnych. Ostatnio przyby .. 
R. R., by ujaW\llić wobec świata lo na Daiekl Wschód 2ó dy:wl
taJemnice terorysłyrzneJ dykta- z,t stnelecldch. 
tmry Ol'az polityki sowłeekłej, . 
by w ten spo.lJób 'P00n0e htdno Chiny - wedle Samo'jtowi
śei llowieckiej, cierpiącej ponad C7Al - Lttszkowa - stanowią nR

wszelki wyraz. Samo,jłowicz nędzie politYki mdskłew~kiej. 
zdaje sobie sprawę z własny<:h Sympatie MOSkwy wobec Chin 
7.brO'dni, poniewat byt wy'bit- są obillldne. ~ta.tnio 1lre5Z.tOwa 

nym wt'fpóltpracownHdem tero- no w Z. S. R. R. t 1,000 ehit'i'ezy-
rystyemej d}kłaturry, która krm, % 'kt6rych 8,000 zesłano. 
~masak.rowała dziesiątki tysi~ MOSkwa d~ do zbOIsIIewl
cy ludzi. Japonię wybrał jako zOwanla ChIn po kJa ,..,.ezoerpa
kra,i Mym jedynie ze wTAględów nla. 
~eografi~znych, leci milItlo to C7JYSl!fa wc~' trwaJątea w '~o 
wyraził W'dz~zność za udzieJe wietach nie ogranicza sie uo 
nie mu sehronienia. BezpOśl'ed- wybi1niejszych .tomtmi~ , 
nim pOwOdem ucłet.zkl była o. wytszyob woJskowyell. Masowe 
bawa przed ezystkłf, 1eez gIęb- ares7Jłv w szeregaeh czerwonej 
,o;Z;1 JeJ przyczyna tkwi w I'OlleZa armii i wśród łtMnC)§cl eywłlDej 
\-owanłu wobee obeen~o .reżl- są na porządku dzieDiny.m. PQ
mu, panu.łąeego w Z. S. R. R. mimo, ir! czystka stwana motli 
Samojłowkt~USZ1kow oświ'ad wOOcl ny'bki~, awanm dla' 

I'zył dale';, że brał udział w do mlodziety, uMłlroje ~(e we
C'hodzeniach, poprzeda~yeh bee retimn rGlmą wśr6d mJo.. 
procesy OIPozycJi lewicowej w d:złeiy. podobnie ,jak włr6d Cft

':l.tach 1935 i 1936. Wedle Sa- lej lttdn,ośei Z. S. R. I\. 

Co sie dzieje z D. iłwinow 1 
Ostatni list lej nosi datę 6 czerwca 

LONDYN. 2 7. żona sowłeek.iegO kCJlm.łBarza 
, ) l 

dalszym ciągu! II'3jemnicą. Po
~łoski, że została ona rOrl:Strze
!aua, w dalszym ciągu kursują 
1)0 Londynie. 

Ostatnie wiadomości o<l p. Li 
lwillOW zawarte były w li'Ścic 0-
lrzyman),n w Londynie przez 
jej matkę. 

ILi~l ten datowany b,'ł IJ 
czerwca i pisauy ze Swiel'dł41w
ska na Uralu. ~dzic, .lak po
twierdziła matka p. Litwinowa, 

W 
la Od 6 młesi~ jako nau~
cielka jwka ~ieLskiego. 

W tym ostatnim liście p. Li
twinow pisała, .te nie zadługo 
pojedzie na kiLka dni do Mo
skwy. 

Od tego cza'S'U! 'WSleliki ś:1au 
po niej zaginą!. 

AAii 

Budienny nie wybrany l sy.iskiej wybrano 66 WOjsko-I ł)ziś .inż mi>Żna twierdzić z en
MOSKWA, 2 7. (PAT). Dol wych, w te,i Iiczbi.e marszał- łą pewnOścią, że marszałek Bu

najwyższej ra,dy republiki ro- k6w Woroszyłowa l Bluechera. dłenny wYbrany nie został. 

erwana ama na Ing se 

"falangii. 
i zwolnione 
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WiceDremier Kwiatkowski wJlDowiada s;e ",zec;wko ulgolft4t 

które zachw;al"by równowage budżetu państwa 
WARSZAWA, 2.7. (PAT) Poniewaz gospodarstwa naJdrob. możliwo~ei kredytowych :za pośred- munalne kasy oszcz~dności. I łaby ona wykonanie naszkicowa-

tgodnie z zapowiedzią, dożoną niejsze ze względu na icb właśd· nietwem icb naturalnego aparatu Pan wicep.remie... podkreślił, że nego wyżej progl'amu, który tlwa
przez wiceministra skarbu Moraw· wości nie będą mogły zaciągać dln- kredytowego, jakim są spółdzielnie jeśli wypowiada !lię przeciw dal· I za za znacznie skuteczniej!lzy i do· 
skiego na posietlzenu komisji spe- goterminowego kredytu zabezpie- rolnicze i gmiune kasy poiyczko- szej rozbudowie ustawodawstwa nioślejszy dla interesów rol'lictwa. 
{'jalnej dla spraw oddłużenia roI. czonego hipotecz.1ie, przewidywane wo - oszczędnościowe, kasy kredy- oddłużeniowego, to czyni to m. in. Niemni('} stoi pan wicepremier o
Ilictwa podjęło min. sllarbu w ści. jest stworzenie dla nich Innych tu bezprocentowego, wreszcie ko· w przeświadczenif(, iż uniemożliwi- czy wiście na stanowisku pełnego 

~~wą~~yz~.~~óuy ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ wy~~w~hu~wiroą~~~6 
złożyli wnioski o nowelizatję ustaw ' oddłużeniowych już obowiązu.i;:· 
oddłużeniowych, prace nad sxere· Nowy gmach Muzeum Narodowego cych, czemu .:lal wyraz, wydając 
giem zagadnień z dziedziny kredytu I w marcu r. b. rozporządzenie (l 

rolniczego i zadłużenia rolnictwa. spłacie papierami rat Banku A/, 
Po ukończeniu tych prae przyjął ceptacyjnego. 

]l. wicepremier Kwiatkowski pp. Na zakończe<lle konferencji p 
)losłów: Jabłońskiego, Krzeczuno- wicepremier stwierdził, że zamier;:;1 
wiem, Michalskiego i światopełk poczynić dalsze kroki celem umo;'! . 
lIlirskiego. wienia wyzyskania przez rolnictwo 

W toku rozmO'W')" podkreślił .. udogodnień wynikających z rozpo-
wicepremier kilka momentów za- . rządzt'ń o spłacie papierami oraz 
sadniczych, a mianowicie: przedłużyć na dalszy okres roczl1:ł 

Globalna suma wydatków ponIe· odroczenie spłat zaległości z przed 
sionycb przez skarb w związku 1934 r. w kretlycie długotermioo · 
z akcją oddłużenia rolnictwa do- wym i melioracyjnym Państwowe-
chodzi do mDiarda złotyeb,a Jńe. go Banku Rolnego. Równocześnie 
żące obciążenie budżetu państwo- dał p. wicepremier wyraz przeIw · 
wego z tego tytułu przekraeza 40 naniu, że szereg ;lostulatów zgła-
milionów zł_ Zreafizowanie poseł. szanych ze etrony rolnietwill znaj-
skich projektów oddłutenłowyeh dzie właściwe zała:wienie w ramach 
wymagałoby w krótkim czasie do- d01ychczasowyclt przepisów oddłu-
datkowego jednorazowego wysiłku zeniowych oraz w granicach środ-
hudietowego w sumacb bardzo ków, znajdujących się na ten cel 
znacznycb, a zatem Jlat1ISZYćby ma- jeszcze w dyspozycji ministra 
siało równowagę liadżetu, aniemo- Jtt6rep 1Il'OCZyste otwarcie nMtąpilo w Warsz.awie. s_Karbu. 
:i.liwiając państwu spełnienłe zadań 
podstawowych w ~h dzfedzi
nach zycira publicznego_ N'JeZIdeł
llie od tego dalsza rm:badowa lISta
wodawstwa Oltdłafeniowego CN!dzta 
]aćby musiała ajemnie _ aparat 
kredytowy, ~ pobBom es. 
łości roInłenna. . ',' . ':',>, , 

!~ 

&41 

KOLONIE LETNIE TCJW. łYD. 
SLUCH. PRAWAU. 'J. K. 

WE LWOWIE -a Hri 
w :legiestowłe (oboK ~ 

i ~ Zal---........ MlĘDZTSRoDOWISKOWE AKAD. _ ...... J_.. KOLONIE LETNIE H. A. Z. 
PięJme miejseowOŚ<!i, pieWiid:i- lAMNA 

rzędn~ pomi'303zczeni.a, wyKWintny ad Jaremcze nad Prutem 
IJięciorarowy wikt, d.(,oorOWfJ to· Opłata llIł pobyt czterotygodniowy 

warzystw(), pr.~udne wycleezii PIWNIc~l ~ ZDRÓl 
zapewniają. kaMemu najmil~ i obok Krynicy nad Popradem 
wljpnyjemn13jsre spędzt'nie ww· Opłata za pobyt czterotygodnio<wy 
('.ii. Cm13 za. tllrntlt! ~terotygodnio- 89.50 d. 

- ~ - --' ł 108. ZAKOPANE wy wynoSI łr .L.eglestu .... e z • - Oplata. za· pobyt ezterotygoomOlWY 
w Zaleszczyk:tcb - 98.- zł. In- 89.50 zł. 
dywidualne ulgi kolejowe 50 pr~. mUSKA WIEC 
z każdej miejscowości. Grupowe I Tanie ry~łty 3-!ygodni.oowe.. 
66 proc_ I Na wszystkich kolom ach : wikt plenv 

J' . ' ,;.. SZCJll'zędny, ó-razo-wy. PokOje 2--3 Q6O· 
Na ządame bezpła.tne pTo!lpeK.'-y. bowe. Boiska do gier i lekkoatletyki. 

Zgłoszenia. i informa<;je: LDdź, Ja.· Ulgi kuracyjne. Turystyka. ZniŻ'lci ko
kub Ryzenberg Gda.ń:::ka. 1~ mię- lejowe ÓO% % każdej miejscowości. 
(hV "'odz. 18-21. Lwów To; :tyd. Ilość ~iejsc ~ra'lliezona. Zapisy i in-
" '" 'formacJe: Sooua JakOlb~n, Łódź, Po

;-;luch. Prawa n. J. K., nI. Małec.- morska 50/2, w godz. 12-3 i 7-9 w. 
kiego 3. Zapisy na sierpień do d!ia 18 lipca. 

Wielka afera spadkowa 

wa 

Jnalromlty ret,aer Me"J1I. Le 
Roy przynoaf nam pory.aj~cll 
romantyCEn, opowie§~ o awan
tarniczej paryskiej eskapadzie 
Jednego _ największych uwo
deicieli wszystkich czasów ~ 

Brian Aherne 
I Olivia De Havilland 

w filmie pt. 

~nJ~O~ft ~O~ 'nrYiem 
Premiera w poniedziałek 

4-go lipca 

W "Grand-Kinie" 

H 

OSTATNIE DNI ZGŁOSZENIA, 
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! 
Po słońce, góry i wypoczynek i ra
dość tylko na. kolonię wypoczynko
wo-tury8tycmą Tow. 1:yd. Stud. 
Fil. i Koła Chemików Stud. :lyd. 
U. J. K. we Lwowie, w miesiącach 
lipm. i sierpnin. 

W O R O C H T A !lad Prutem. 
Komfortowy pensjonat "Krako. 

wianka.", teI. 47, pokoje słoneezne, 
wikt wykwintny, le'iaki, radio, 
czytelnia czasopism, pościel pensjo
natowa i t. p. 

Zniżki kolejowe z wszysfkiclt 
miejscowości 66 proc. 

wej szajki bJ.szerzy. Cena. za. pobyt 4-tygodniowy 
Policja głowi się nad us.ta1eniem 105.- zŁ 

szczegółów, mogących rzuCIĆ snop W· d . d ·d· In d -
światła. na czyny i życie zmarłego pro I . YJaT. Y Jn yWl ua C co 7.len· 
fesora - tym więcej, że i śmierć na· me. . 
stąpiła nagle. Czy uda się policji wy - Zgłoszenia. przyjmuje i informa
kryć, gdzie podział s!ę olbrzymi ~ah' cli udziela. w Łodzi: J. Ehrlichbof, 
:ek prof~sora 1. Czy SIOStry B. weJd,,~· rAdź 6.go Sierpnia 33 m. 15 te 
Jego posIadame? '. ' , 

• le 
filiacji nJmUiiskiego wył)rzoeż:f porą·i'Ka wyoorcza liber~ ~ 
mO:rSkiego; h. premier miał ro'ku 7.eszłym wyl1rąpiła ma 8 
wł'eSZCie prUjJl'owadzić W' Lon ręki cug.1Je r.ząd6w. .'.-i; _._: 

dyDie rozmOwy na temat wizy- . ' - ---.At 
ty króla Karola w Londynie, ObOO?ą. sytu~:c}ę ... c~ S 
która ma nas1Jtpić w jesieni bie ~l!lllll. ~(Xhu~. ~ .~ 
:iącego rokU!. l\Viozyta ta, plano- lidacla. I ~ jeUie:. Dzi~ 
wana na hllty r. b., nic dosda UOŚĆ Zcla~eJ GWa'rd'll. !'C$ła ..... 
w owym terminie do sku1!ku. ostro stiI:\lllD.lona. .~}a ~..,.. 

, . tychczasow~o mlUlstra ośwra-
~i.z.yta p .. Tatii.rescu w LOIIl- ty. bilSku'Pa: Colana i tymIezaso

drme ~ tym ~l~ze w«cze- we powierzenie teki mi'llist:nlt:.e. . 
1 ni_e pObt,yczne,. ze. Jel5lt to czło- światy ministrowi sprll'W we
I ~lek, !ktorr w ZyclU swego kx:a- WlIlętrZlnYcl1 p. Calmescn, ucho
'.lU odegra .Jeszcze napewno WIeI ozi w RUIIU,unii za wydarzenie 
ką rolę,. Nie jest mianowicie wy 6 duży;m 7lIla~zeniu politycz
kluczone, że .luli W nadcho'clzą' nym .. 
cej jesieni p. Tatal'escu obejmie M' eJ"" ' UlCIlo'<1rl_ 
z powrotem stanowisko pil"e- ID: • a m~sct1. ... . 
miera. Patriar'cha Miron Ghll'l. Cz1owH~lKa ., sIlIIl e,! r~lJ -' k·tory 
stea, powołany przez króla' na w .!tos.un,ku ~o .. ZeI8(lJIle.l G":,ar
czoło rządu, jako człow1ek o db Dle ~Dle ~i~ przed nap
wielkim autorytecie osobistym, r~wszymI Ś~9iID.I. Jego zada 
traktował zawsze swoJe stano- JlIl~. ma by~ walka •• ! ~J
wisko jako uTząd przejściowy i ~l ,,~elazn~l GwardiI '! l!IIlI[o 
z pewnością będzie chciał się z metw!e •. W Sir6d lIlaucz.ycl_~ 
niego wycofać. Jako jego na- p'TOWlJIlcJona~nego .. pr~ ~ 
stęlplCa. najJwięcej SZIl1lJJS ma p. ~Qlbno do te~ Chrwl'l~ Wl!~u z...
Ta'tare'SOU!. Cieszy się c.u osobi- ennik6w tej o~'arDlza<:JI. 
stym zaufap.iem króla i tyl1ko .~-- 40.~~_-",~ -

, .....ł_ i • - -_ ..... -... 'iłr 

MADELEINE CARROLL 
nielapomniana bohaterka filmu 

"SIOSTRA MA~TA JEST SZPIEGIEM" 

ROBERr DONAf 

jij 

partner Marleny Dietrich 
w filmie "HRABINA WŁADINOW" 

w rewelacyjnym 
filmie p. t. 

Przed paru dniami zawitały do stoli
ty :r; małego miasta prowincjooalnego 
dwie siostry .1. R i M. B. w celu łobjG' 
cia w posiadanie spadku po zma-rłym 
nagle znanym uczonym profesorze B. 
Zmarły profesor cieszył siG wielką po· 
pulanlością i uchodził za człowieka 
ll:n{)zo zamożnego. Przy otwaTciu te
stamentu oi<uzało sil;, :i.e zmarły nie po 
zostawił w ogóle żadnego majątku, 
bo podobno zaangażował się w różne 
interesy. 

Jednocześnie policja (}Łrzymała pallf 
nc wiadomości , że zmarły profesor 
mial stać na usługach mi~dzynarodo· 

Oto za<tadka, jakby stworz.ona do lefon 113-00, w godzmach 15-16 
wyświeth~nia dla geniahl~go detekty· J i 21 - 22. w niedziele i święta. od 
wa Sherlocka Holmes~ i leg? .p~o~- 10-14, lub Tow. 1:yd. Stud. Fil. 
n!ka .dra. ·Waltsona,. Morzy tez J.uz ~Z1Ś lU. J .. K. we Lwowie uL Sta.niSla-j 
ZJaWIą SIę w LodZ1 na ekrame kwa ' 
"Rialto". :wa. 5, Sz;c~gółY.i W :wos~ektach. 
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J alsl kabie ił świata POLSKIE TOW ARZYSTV~;O UBEZPI~CZEł-T 

wyc odzi po raz trzeci za 
VI ..:'\ R G l li W A 
Pi... NAPOLEONA 3 

LONDYN, 2. 7 . (Tel. wł'.) . 
N ajbogatsza kobieta świoata, Bar 
baTa Hutton, hrabina Reven · 
tlow-Haugw.iŁz , po raz trzeci wy 
chodzi za mąż, 

gielskiego, b . kanderza iWinsto. !jej mężem hr. Reventlow-Haug- Jedyne w kraju Towarzystwo, 
na Churchilla. witz, lecz wlaśnie.,. lord Chur- \lprawiajqc:e wyłqcznie dziaiy wypadk;,J~() 

Lord IvO'r - syn zma'rłcgo chill. 
przed lały księcia MaTlborough Jednak hrabina Bał'bara do- Ubezpiecz-enia: 
oraz jego pierwszej małiO'l1ki, stanie rozwód dopiero za rok. -r-
miliarderki amerykańskiej Van- Narazie sąd dU11S'ki (Barbara jest od nieszczęśliw'tch wypadko~ 

Taka wieść rozeszła si~ w ko- d b'Id l' l 40 . d b t II d ' .. 1 . ) kl-er.l t -. lCZY at ,pO.Sl~ a o ywa e (ą . un:ii.&ą . orze. Ł rocz- ___ .&.iIiA .... ~ odpowiedzialności C7/willlej-a:uiocasco, 
łach towarzyskich ~ondynll, bu- zanulowama artystyczne l Jest ną separaCję malzonkow, po.. _. . 
dząc ogólną sensacJę· utalentowanym muzyIdem. czym dopiero udzieli rozwodu. IOddzlał w ŁodZI, ul. Piotrkowska 111, telef. 176 .. 00 

IW ybranym hra'l:rilIly jest lord Plotka mówi, źe nie spór o wy -1WiiMW At 

IvoT' Spencer Churchill, bliski chowanie dziecka jest powodem 
krewny znanego polityka an- !l'oze.iśeia si~ Barbary HuUon z 

Pa gila Rowu "OnBurenl bawełnianel 6duni 
Pierwsza audycja telewizyjna Budapeszt może się stać Liverpoolem Środkowej Europy 

lAndyiński k<>re51)oudent "Pa zostało jut sprzedanych. "Wi· Tnk wiadomo, Gdynia, dzię- swej bawełny za nośredniC-\ dzami portowymi obu tych PUl 

ris ~ Soir" donosi,: dzowie - słuchacze" mogli być ki swym nowoczesnym urzą.dze twem Bremy, która, jak wiado- tów nie porusza-110 w bezpośrc -
,~Byłem: obecnY' p~zas 2-eb świadlkami koronacji, UTOCZy- llJiom, stal'a się porteM baweł- mo, przez dziesiątki lat była dnich ro.zmowuch zagadnień im 

g0d2:in w piw.nicy w małej wsi stości iil1au~urac.ji burmistrza, nianym polski. Import baweł- portem bawełnianym niemal II pOrlu bawełny. \\T:vczuwano TU 

na wybTz~tu a~iel5kim w hrah finałów piłkaT'Skich o puchar ny do Gdyni obeJmuj.e w latach I dla cale.1 Europy. Już dzisiaJ je czej obusLronne życzenie pozo · 
stwie Sussex, Devn's Dyke, prxy Anglii, meezu rugby Anglia - bstałm:ich nie!ylk? .sur.owiec dla dnak 20. proc. bawełny kOnsu- \ s~awien.la do. pewnego stopnia 
debi11lei~ międzynarodowej tele~ S-rkoeja. PolskI, ale rOWl1lez l dla po. rnowane.l przez CzechoslowacjG blel','owl \vypadków dalszego 
wizji.: -.-.., . .. _ . .,.... Poniewaf m<1!nwośe 'odbiera- łneb handlu tranzytowego Czc kieru.ie si-ę przez Gdynię i roz-\ rozwoju jm,poriu bawełny. Oba 
Ddęki llń~fywłe lIbgieIs!fue- nia telewizją wypadków, rozgry ehosłow~c.ii, Rum~nii; n~ektó- 'vój .na tym ode.iuku zapo",:i~: porty pozostają niew~pliwie w 

go pi.sr:d ,,l)a:Dy Expte!lIł" m?~ wających si~ w Paryżu została rych panstw bałkansklch l t. d. da SH~ korzystme. Podkreshc stosunku konkurenc:nnym. aie 
głeJn .uystowae przy pro~e pOwyższym doświa'rlczooiem do Ten handel tranzytowy w od- trzeba, że nie ·należv narazie o- I si araj,ą siG otwarcie 'walld Uli:, 

teleW1%Yjnym, wysył8llytD. z WJe wiedziona, może będą robione niesieniu do Czechosłowacji czekiwać otwarte,i wojny konku kać. ' 
ty Elt~ . _. próby telewizji z okaz-ji podró. roz.wija się dotychczas powo-li. rencY.inej pomi~dzy Bremą i I Okaz" , ' . . li '1- .'. . Obd 

'Wid%ieliimJ' ~w~lęą ty króla i ik.ról<ow,cj do Paryża. Tak więc narazie Czechosłowa Gdynia. J 'est to problem bar· ' Ł t Uje Slę .H' ~a. t\:: 
maba p~ 'abTaD1ł !Ul hi&- cjoa zak,upuje około 70 proc. dzo d~Iikatny j pomi,ędzy wIa-1 e por/o _ .mogą ;t-r:: zlna ez ' e : 
lo i .rłyuelUmy R śpiewająell- . _ ____ prZ~-Sb OSCI w o lezu nOw g 

_ _ m _ .." konkurenta na odcinku impOr-
Byliłmy iwladlk.uni mecz1L n~ tu bawełny. Tutaj pozwolim\ 

$.:?=~~~ r D g ,. 5 t S U e k G d :I nllT s i .. ~\~~~~O~:;1~'~~~lY~r~~~~6s\~ldaCz~:~;:~ Gl c.zcl·nika Dalislwa \n;gicrskiptp 
Na e4tnmie 3(J x: 50 d!!:tfy_~ , :"Iikc>laja Horth~- w izbie hall-

ti6w osdby były faX wyratnie ... prz"dIR4A..,-.. -_,- r I I L~ A tllo\,,;,cj w Budapeszcie, S,tello 
widoczne. jak. gd,by słai:}a W1-" ., 07 ...... 1.,1., I P z~mgs U pO III..I~_O gram t(\go odczytu ogtoS:f.o-ny 

s~Yła~~ ~~ sU:! ;- ~ ;W'arazawlld &-. ,,0ł0Ia h-' datkowania pradstawicieli baodlo- cując we wszystkich Rprawaclt, któ zoslal orukiem i ~t.aJ1owi ,",' pc· 
.rAI __ 00.& ..... 7:-r. wn€' f' mierze zasady pl'7.y:;rh'. 

~ _ • ~" ~erOllUJe: . wyeh nie została przyjęta przez cia- re dotyrzą rozwoju życia gospodar . ,ry. .,.1-..... . 
WyMt: tej pń'5by ~ fe " la ustawodawcze, które nie tylko czego, zrzes:l:enie tlbało o należytą I Vi~t>l?L " k.l poJilyki handlu ZH 

ta kinu I miesięcy stacje Itelm- .Daia 28 ub. Dl. odbyło ~ doroez pozostawiły 'tV powyższej dziedzinie I obronę spraw zawodowych. grunlC 7.nego. 
7.yjne b~ mial'1 wybór między - walne a!braałe zrzeszenła przed stan dotychczasowy, leez ustaliły Zarząd zrzeszelua interweniował Autol' s L'wi Cl'll. l:ł, re dla gOli -

<-i-wOItUl p~tmla:wł: .... Pal)!u .tawIdell ~h SftftJ6łowe równocześnie warunki opodatkowa wielokrotnie 11 miarodajnych cZyll- f)('dlll'ki wt~gil'r ... l;;ip.i 11.ll pr7.'{
i w I[,ondyonie. ąłfawozdanie :c działalnMeł zarzą- mania przedstawiciela handlowego, nlków w spraw~e dyskrymilluc,ii, 'I '. ;..'0 .:(' s[u.;; :!,J,i 7. Zw':' odl'm nie 

\VlaClomo U! 'W ~ tek'wi. da do!ył dyr. Peri, podkreślając utrzymującego skład konsygnacY.i- jakimi spotykają się na terenie W. ])(~ Ją minlv lak "i'nego 7.na~~. . .}oi . l'CJrZI. WJIIIId, Jakle b1'7 CZ)'11lone przez By łłrmy krajowej korzystniej, nit miasta Gdańska, z m::zczerbkiem dla , ni~', jak ze W!lchoiłcm. Df.ate· 
z.J~. ~ lO:~ or~ w ~ I: zamier'Z& dotychczas. intere!>C>W przemysłu polsldego, : gr) też r:a:c:ży popicra6 nic!~'lc 
w t. I , tó 'teł ~p p.yeb .. reformą opoda1kowanła przed- Znajdując się w kontalc'cle z in-\ przedsfawiciete tego .)(E.emy,sln -I el<spor' artvkllłów rolnjc7..\'(~:1. 
nye apara w ewmy atawłcłeB handlOWJ'eh. ProJektowa, stytucjami rządowynti i samorzą- obywatele polscy. il~ w:Hobbw . prz{,lll:' i.;ło,,· ycfl. 

Da nforma, łd~ w kierunku obło~ dero gospodarczym OI'ilZ współpra. \Y sdtód nie :'€5.t .ieszcze Lo-

KaDitał lIieIIIIdi 
., Jugosławii 

tema pnedatawłcłen handlowych l wil'In upJ'ZClJlYd0'.'łtOll~r 1 możr 
nr. zagranlezaycb oraz ftrm kra~ O I I Ił" .. I orlhierać zna(,ZD~ iloŚci w~ie!'-
Jow7dI, DleopIaeaJłeyeh podatku rz~ pO ~ I U~DIr&IIP •• skich artykułów przemysłu . 
obrotowego, podatkiem omotowym " " ;JI.m ..., ty wych. przy czym w pierwszym 

"BcrMc .... ..,.. .. oIIaeali). .... od pel ... obrotu towarowep, Z&- z Dworu Artusa w Gdańsku rzędzie naJcly myśle6 o przem~-
cIlum o nadal ...... .- _II .... pałała ep)St&ieJl Deznye& plae6- śle włókienniczym. Podstawą 
nycla w: J~ .. podstawie -- prżedstawtcłełskłcll, które wy- Z GdallSlia dooM%Ją. te WI tej sprawie, władze gdallSokie o·· orjelllar..ii 'Y~; c:lwdJJ j c.i gospodur 
konkretącb ~ oświetla III. la. kODuj, pozytywne i konieczne za· swoim czasie 't gmachu Dwom świadczyły, że orzeł ni-c będzi~ slwa weg icrsldc r. o powinien 
penetraelę ką.ltału ~ .. o." dania gospodarcze w dziedzinie Artusa władze gdańJskie u~unf!- przywrócony na miejsce, tym- być Egipt: gdzie \V~gry cies7.f! 
f.7m kn.Ja. ' zMIłauIa wytwórcy do odbiorcy ł ły orła polis.k.iego, a gdy prze- borddej że w ~achu DwOru si~ dużą sympatią, która może 

U'_.u .. lIdtadedt -1Ja L... basameata. Dzlęłd ttader --'-o- • . ś ' • t ł sl''''dzl'~n być wykorzys.tana równ ież i w ",.-..- _ . ~" '"Co CIW temu protestowano, WYJ3 - A.rfiusa zmos a' owanO " .IJ>, • 

-- -- dmlaJnoM. -61ne beJ akcJI, która spotkała się ze zro.. • ł k' C . l{ : c1z;ec1zinic go~p(Jdnrcze.l. 
wr.v "J - --"""'6 i ł nity, że miJało to noa celu tylko melll ec le~o zerwon~go l'Zj I _ ._ 
aaiuterno..me poIwięeak Niem- zum en em t p6parclem czynników restawrację rzez"hy, Gdy fera'z ża. Orzeł poz,os'tanie WiC;1C W nr . W'igj'y mog}ł dO",a~'czĄw Ula-
eJ. ~i ~ opaDO- gospodarczych, rządowyeh i seJmo h' f ;Zyn, Egipt nalomi2st _ bawcł 
,..... .... a .... fRlefi rad, lI:l6re WJdI, P,rOJek;towaaa reforma opo- ponowati'e interweniowano w c ;twum. : l.';!:, I-L;lIdel ten 1110ŻC hyc w.v-

~ ......., ... dla daJaego .... \ clal'nie. uTULw,iol1Y prz·~l ~'OZI)lI-wo,. ~ aIemłeeJdero. do\Y~ zeglu;:;l na DUIl:1.Ju I t'.'; o· 
SIa7 lIItudeckte, za~ się ~ k rzellie bczpo~redn ich pułączcll 
~ .k bOsb SeIaaebD . Czyściciele okien w Nowym Jor u na Bliski. Wschód. 

lW S9S7 r. bpItIII lIłeudedd t1o- Budapeszt może stać 8ł~ 
ICaaał __ pcrwałDeJ trasakeJI: wi;;:c ośr1}dklcm b::mulu l llrz~· 
łcOaeeeJe w "I ........ rudaIcl S. A..- mysiu b!~.wcłnłr.mcgo Eur9<p1 
t. J. kopaIJde~, maJdukcydt ~rodkQ)wc.i. Li\'erpool zawdzif:-
się .. LIlIe kolo CzaeEaJm, lI08taIy czn swo.! mOllop91 w ha.ndhl 
ftCiilClDOlil ocIebtaue. T7m 98IbyID buwC'łl1~ - w,'cmu llo;·~ctll1(,1l1l.1 
Nieme)' Ddją moaopol antymonu w polożeniu gC'ograriczl1ciYll1. B!J-
JDJ68ławtJ, bo jut dawniej postada-- dapes zt może si~ slu\~ Li','crpuo 
ły "Moatana s. A."', o kapłtsle dztt. lem Europy ŚrOdkowc.l dla ba-
słęehl mIIł9a6w dinarów. Ta sama wełny e.gipskle.i. () ile zor~ l:mie 
!1D21ftM) •• grupa 1terBftska po8Iada odpowiednio rozDucJown",' i () 
k~ w Ołowie ł Srebrenlą w Ne u!l'c[,"nie W'ZUlOC11iclliu komu-
BoIbd. Pomewał kapitał ~kł nlkacja ol\roQlOWll pomir:dzy .1-

W' Jatadł OItatałcll posiada WJbIt- bu krajn mi. 
n, pozyqę • kopalnIadI ehroma I Ja,l, więc widzim\'. GdynjA 
złota, S\"auowbko Jego ZO!łało ~ już wkrótce otrzymać mOż(, nO~, 
tC' powaźnte wzmocatooe. wt'go kmlkurrnta ~- cb.;eo:filltC' 
Również znany kODcero cłiemł~, importu bawełny, Byl'()h~r rzr-

ny I. G. Farbenindmrtrie rcmłzerzył ~7.ą pOŻ.ą-dUl1ą, z3t':eśnic-nje f.ito-
w Jugos~wn swój wpływ; koncern sanków z Cz('clJosłowac.ią n:t 
len przejął "Jugoslowenskl Serum. odelnku tranzytu. Czrchoslown 
Zawod S. A." i "Partla" w Subo~ c.fa używa portu. w Gdyni prze· 
ey. Niemcy zdobyli takłe ez~clowo ważnie dila illlPortu, jnkkoJ-
kontrolę nad amerykańskłm kapłta- wiek ostatnio zwiQksza sic; rów 
lem w puemyśle elekłryeznym, bo niei: i eks-port. Ohecnie. po po-

. droźeniU! tranzytu austrla~kie· jugosłowiańska "Standard Etectnc \ 
Co." w Białogrodzie przeszła pod I go, ładuniki masowe, przy kt6· 
kontrolę niemieckiej firmw "Młx i rych czas transportu nie odgry-
Genest", którą poprzednio wYkony- I . _ wa de'cydującej roli. powinnv 
wała firma fra!1clIsk>a "Le Materieł muszą nalczcc do kategerii ludzi, którym obce są zawroty głowy, gdyż: wykonywują sw.()j trudny za· wa,leźć się w ().h ... ~bi~ l1'3nzyt u 
Telepltonique w Paryżu". łfód na wysokości kilkudziesi~cill pięter. . gdyńskic~o. 
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Panu A. A. Piaskowskiemu oraz RodZinie z powodu śmierci nieodżałowanego brata i szwagra Tch 

b. D. FAJWLA PIASKOWSKIEGO 
wyrazy szczerego współczucia składa 

firma I. HANDWOHL, Warszawa. 

Głęboko dotknięci śmiercią nieodżałowanego 

b. D. FAJWLA PIASKOWSKIEGO 
wyrażamy pozoatałej Rod.:inie oraz Zarządowi firmv A. A. Piaskowski i S-ka . najszczersle 

współczucie firma CH. FRYDMAN i J. JUDELEWICZ, Warszawa. 

OPieczęlowanie rZeŹni choleOSMieJ' 
Oalszł! karg na wlaścit:ił!11 dODlÓW 

Wczoraj do sądu starościńskiego I W wyniku rozpl1aw po 2 tygod· 
'W Łodzi znów doprowadzono kil- nie bezwzględnego aresztu zostali 
kudziesięciu właścicieli domó'l', ukarani: Antoni Muszyński (Go
którzy zostali zatrzymani wobec pIańska 23), Hersz i Moszek Mor· 
uchylania s!ę od obowiązku prze· gensztemowie (Solna 11), Icek 
prowadzania przep.isanego remontu Klajnlerer (C~gielniaDa 38), Chil 
swych posesji. Rożen (Kaliska nr. 6), Amalia 

Młodziei polska -z-zagranic, 
w gołcinie zarządu miejskiego Łodzi 

Bawiła w Łodzi wycieczka' nOlCześnie p. prezydent Go-dłew· 
mlodzi,eży po.lskiej z Łotwy, Li- siki wręczył każdej z uc:zestni
Lwy i Czechosłowacji. iW, skład czek wyciecz'ki bukiet rÓŻ. 
wycieczki wchodziły uezemce Kolejno wykonana została 
klas ósmych sz'kól średnich oraz wspólna fotografia, po. czym p. 
absolwentki gimnazjów tych prezydent Gcdlewsiki zaprosił 
krajów. Z Łotwy przybyło 5 n- wycieczkę do teatru na przetlsta 
czenie, z Litwy 3 i 5 z Or.echosło w,ienie sz,tuki "Kobieta i szma
wacji. Młod:nież, po spożyciu 0- ragd". 
biadu, zwiedziła miasto, objeż- Przed spekfa·klem przem'ówił 
dżając teren autokarem. Objazd do wycieczki, witając ją w imie
wrgani.zowal ClNąd miejski w niuzespołu teatralnego. art. reży 
Łodzi. ser p. Krasn'owieo'ki, ll'a'Znaeza-
~ godzi'D4cn ~doi'owycli jąe, że Ł6dt posiada nietylko 

wycieeZkt: podejmował herba4ką zimne i bezd1l'S'ZIle Dl8:5Zyny, Lecz 
p. prezydent GodIewski .." sali i cr:nłe i gorące serca. Sercami 
kanfereneyjDej urqdu miej- łJmi L6dt wita rodam!ki. 
s kiego. Po przedstaw.i.eniu częSć wy-
Witając łl'8IIIZe rOOaezki il. pre cieeztki opuściła Łódź, udając 

zydent Godłewsłd oWarotf'al Je I si, do Zakopaneg~, c:zę§ć za§ po
wręczył upolm.ilnki Łodzi włó1den &'Ostała. w Lochi i dziś uda się 
znaezkaml s herbem. Łodzi. on. z do Białowieży OTa"l nad moT'lie. 
niozej w postad ppńoZRCh. 'Jed- , 

Bohr (Dąbrowska 26), Szapsio 
Kohn (W ólczańska 22), Moszek 
Auerbach (PołudnioWia 34). • 

Po 1 miesiącu bezwzględnego 
aresztn skazani zostali: Emma Muth 
(Warszawska 12) i O. Szefer (Berka 
.Joselewicza 11). 

Po tygodniu aresztu skazani zoo 
stali: Władysława Mrowiiiska 
(Łomżyńska 11) i Abram Pilirhow· 
ski (Berka Joselewieza 8). 

Po 3 tygodnie aresztu: Chail 
Działowski (Kalisl<a 6), Juda Ra· 
poport (Zgierska 80) i Abram Ja· 
błoń (W ólczańska 63). 

Po 10 dni 3resztu: Wawrzyniec 
Kurpes (Felsztyńskiego 12) i jego 
wspólnik Jan Si:tdra, Seweryn 
Szrajner (Ceglana 3), Icek Frajden· 
rajch (północ:ta 12). 

Pozatym około 30 właścicieli do· 
UlÓW ukaranych zostało grzywnami 
do 500 złotych lub aresztem do 
5 dnł. 

Niezależnie od tego wczoraj wla 
dze starościńskie zarządziły opie
czętowanie i zamknięcje rzeźni cbo
je6skiej. należącej do Szymona 
Biała, bowiem inspekcja sanitarna 
stwierdziła, iż panuje tam stan 
antysanitarny, zagraiaAcY zdrowia 
publicznemu. (I) 

, b '· · lu" • ., CASINO rzr oso 'DanIOS •• smlerc P.12.2.4.6.8.10 

pod gilotyn, kM tramwajowych Uroczy pie~niarz i wielki aktor 
Wesoraj przed ~ Dr. S2-3lł, _ IIICHALSKA. niewidcma, Jttó- MAURICE 

f>rzy ul. B~j, d~ ~ego ~ prowa.dwa wnuczka. 15·letnia C H E VA L I E R 
w Mybkim tempie tramwaju linii &t~fa.nia. BERNYK (Staszyca 42). 
nr. 6 uilowa.ł nk0ezy6 Cha.im Gdy nadjeżdżał tramwaj Łódź -
SKÓRECKJ (Hłyn&rska 7) z za.wo· RudĄ Pabianicka. - Tuszyn, dziew· 
du kr&wJe.~. ' 'czynka pociągnęła niawidomą, ktt-

Skórooki ~ się, lIpadł na. ra potknęła się i upadla na szyny. 
Szyny i dostał się pod koła wagonu ~taru8zka. dostaln. się J:od kob 
przyczep'Mgo. Przechodnie w8pÓl. tramwaju i odniosła tak cięzkie 
nymi !iła.mi podnieśli wagon, z pcd (obrażenia cielesne, ze w czasie 
którego wydobyto już tylko zmasa- przt'wotenia do szpit:1la ubezpiec7.al 
krowane zwłoki Skóreckiego. Przl)· ni społecznej w Łodzi zmarła w ka· 
wieziono je do prosektorium. rl'tet' pogotowia r~tunkowego . (l) 

* 

Śpiewa , kocha. fańcay, szaleje w 
oryginalnym filmie francuskim 

l IJgl'llfł:llfl'l 
Nil IJSIJłł:1I ! ... 

Dziś o g. 12 i 2 85 nr 
2 poranku ceny od fi. 
Mi 'jawA!. 'I ·,w;_ 

*A 

Po długich i cię:tkich clerpienia.ch 
ukochańszy 

B. P. 

Nula 
Przem,słowiec, przeżywszy lat 65. 

Nr. J SO 

Wyprowadzenie drogich nam zwłok odbędzie si~ dz.ś 
w nled&ielę dn. 3 lipca r. b. o gods. 1-ej po południ u z dom u 
iałoby przy ul. Zawadzkiej 16a. 

O czem zawiadamiajll p020stali w głębokim smutku 

Żona. Córki, Synowie i Rodzina • . 

Dnia 2-go lipca po długich i cięzkich 
niach zmarła 

BARBARA. 

B III tif 
pl1leiywszy lat 28. 

WJprowadzenie drogich nam zwłok odbędzie si ę dzid, 
w nied.ielę, o g. :3 popoł. z domu przedpogrzebowego na cmen' 
tarzu tydowskim, o csym uwiadamiaj" pogrąieni w głębokim 
smutku MĄŻ i RODZ INA 

Dnła 2 b. m. rozstała się z 'ym świ atem ~ 

b. D. Jella Z Poświański,h arapani 
Wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego 

odbędzie się w niedzielę, dn. 3 b. m. o g. 14-ej, o czym 
zawiadamia pozostała w smutku li O D Z I N A 

Koledze l.EONOm CYRYŃSKIEMU z powodu śmierci 

Ojca .Jego 
wyraly 2łęboklego wsp6łczucia składa 

Personel Banku Kupie(ko~KredylGwego Sp. VI lodzl 

Likwidacja strajku \V ro arae 
Uzgodniono stawki robotników i wo:fniców 

Strajk w wytw6rniach" W6d( w browarac11, p OtIladrto uzgo
gazowych i browarach wstał 0 - dniono stawki d la woźnic6w I 
statecznie przerwany w, dniu oddziałUi gospodarczego. 
dlzisiejszYl11, zaś od dnia wczo~ ( Pozostały tylko ni.ezałal\Włcll
ra.jszego robO'tniey przystl\!Pili ue kwestie , dotycząJC.e rzemi.e§'P.. 
do normalnej pracy. ników, zaifrudnionych w od-

I 
j 
• 

W wyniku przeprowadzone] chiale nrelllli. 
konferencJi m;łalono trzy Sprawa 'la m a zostać zala
czwarte stawek: dla pracowni' twiona na nlłlstęjp nej konferen· 
ków, zatrudnionych przy wyro eji w dniu 4 lipe a r . b . o godń· 
bie piwa; wody gazowej ~ octu nIe 10 rano. • 

g osób zal 
I 

nieświezą rybą, spo2ytą na obiad 
. Str~'s'ZllY . \y :-:padek w.YdarZY1\ t • .f. ojca, matki i 7 dziecl. . 

I SIC: wczoraJ p~ ??ludnlU prz.y. Wczoraj Po spożyciu obiadu 
u licy WolborskJe.l ~2. N~ I:' p~ę cała rodzma dostała n agle gwał 
Lrze .tego ~omu w . .J-edne.~ Iził>lc townyeh bólów żołądka i torsji. 
ZQl11i cs zkl.l.1 c roduna bIednego 
wyrobnika STARKMANA. RO
dzina fa ' sk iada się z 9 osób! 

ee++ę 

Ołioł<i godziny 24 wydarzył ei~ 
~ierlf~lny 'W"YJY.ldek przejechania 
1'T'Ze% t.ramwaj na szosie Łódź
Pabia.niee, nieda.leko remizy w Che 
cianowica.ch. Szosą jechał rowerem 
w stanie pijanym 35·1etni Józef 
ł.EBtUCH z In. Rnd'1, pow. łódzkie· 
go. W pewnej ehW11i wjechał on na 
szyny i upadł. W tym momencie 
nadjechał tra.mwa.j Łódź - Pabia· 
ml'.e. ł.ebźuch dostał się pod koła, 
"on08Ząc śmierć na miejscu. 

Dwie nieszczęśli we matki w Cleveland 

Sąsiedzi zaala rmowali pry
watne pogotowie lekarsatie 
(2222-6) , którego lekarz stwier
dził u wszystkich zatrucie or
ganizmu nieświeżą rybą, spOiy
tą na obiad. 

* 
1'n1 uJ. Staszyca 71·78 w Rudzie 

Pabianickiej usiłowała pnekroezyć ~I 
tor tnQnWltjow;r. 70·1etnia. Katarzy-

IaJlreie I jegO nastepatwa · 
jak uderzenia kPwi do głowy, 
migren, eta. ml1rall\ •• ,Uo po 
utvalu ro§l!nnychPIGUŁEK KO
WENA (CauYina'a). Piguł1ri łe
ro._lnfajllce i pnecz,szc.ajl\ 
ce, llłatwiaJ" czynno§ci oraani
zmll. Cena pudełka zawiera
j'łcego 30 pigułek .ł. 2.50. 

Do nabycIa we wuystllich 
aptelrach. 

WJSVsetłaE słę fal.,fllrat6w. -
ZWl'lłoać uwagfł na oI'J.inalne
.~'.wanie z napisem .Cauyin

Papis·. 

wyeltsmitowane Z nędznych izb, musiały "zamieszkać" ze SWOtml dziećmi w drewnianym pawtloule 
w ~ku pubłkznym i dopiero ukazanie się powyższe) Dustraefi W' dzIeao~ sp.rawiło~ że spole· 

~~~ ~~. Im ~moc. 

\V obec poważnego stand 
WiSzY1s·tkich CzłOll~{ÓW rodziny 
przewieziono do szpita la. (l) 

* ,w godzinę później znów we'!· 
wano prywatne pogotowie le'k~u 
skie (2222·6) do zatrucia nieświ{' 
żymi rybami przy ulicy P omol· · 
skiej 25. 

Ofiarami tego wypadku pa d li 
maIż. Ida i :Mojżesz ZYLBEP.
SZTAJNOWIE, k tó r,zy po. sp oh 
ciu obiadu dostali gwałtownych 
bólów żołądka. L el-m'z pogoto· 
wia po udzielen iu Zylbcrs:d~j· 
nom pi,erwszej pomocy, skicTu' 
wał ich do szpitala . 

PODZIĘKOWANIE 
Grodzki komitet "Dn i morza" w Lo 

dzi składa tą drogą gorlice podzi<:ko• 
wanle organizacjom, stowarzyszell io]JJ. 
związkom b. wojskowych, zarządom 
cechów, arganizacjom młodz ieżowym. 
wszystkim, którzy swą wsp6łpracą i tJ · 
działem w obchodzi e przyczyni li sit: 
do uświetnienia tegorocznych UTOCZY 

stości "Dni morza". 



Koniiskala 
.. Głosu Porannego" 
\~ dniu wczorajszym siaro

.stwo grodzkie skonfiskowało nu 

mer "Głosu Porannego" za ustęp 
aI·tykułu p. t. "Światła i cienie 

naszej szkoły". 

Po k(mfiskaeie wydany został 

dl' ll~i nakład. 

L>YlURY APTEK. - Nocy dzi
&iejszej dyżurują następujące apte
ki: Sadowskiej - Dancerowej, Zgier 
ska 63, W. Groszkowskiego, 11 Li
stopada 15, T. Karlina, Piłsudskie
go 54, R. Rembielińskiego, Andrze 
ja 28, J. Chądzyńskiej, Piotrkow
sIta 165, E. Millera, Piotrkowska 4b 
G. Antoniewieza, Pabianicka 5b, 
J. Unieszowskiego, Dąbrowska 24-a 

~. VII .. GLOS PORANNY" 19i\8 

REPORTER-FOTOGRAF Obława na że~raków 
na ulicach Łodzi 

.VI dniu 1 lipca rb. przeprowa. 
dzona została na ulicach Łodzi 
obława na żebraków. Slwicrdzo 
no bowiem, że okres letni ściąg
nął licznych żebl'aków z okolic 
do Lodzi • 

Zdołano zatrzymać 60 żebra
ków, w liczbie tej 35 kobiet i 2:1 
mężczyzn. Wszystkich zatrzyma 
nych przewieziono specjalną k:l 

I retką do zbiorni dla żebraków 
przy ul. Kątnej 10, gdzie ich ulu 
kowano z polcccn;ia władz sądo
wyeh. 

. DII! leczenia zap~rcia u kobiet s.pe
cJalme wsl,azana Jest naturalna woda 
gorzka Franciszka-Józefa, dzięki swe
mu niezawodnie i nadzwyczaj deI:
katnemu dz·iałaniu. Zapyt. \\Tasz. leJ. 

Znarzo, wzrost 
wkładów wP. K. O. 

Czerwiec przyniósł znaczny 

PORADNIA HlGIENY PSy- zdążył wy8koczyć w Aml"ryce z płonącego autobusu, w którym zginęło 6 pasażerów 
sfotografow'lł objeld katastrofy. 

natycltmiast 
wzrost wkładów oszczędnościowyc!1 
w PKO, wynoszący przeszło 12 ru;· 
Iionów złotych. CHICZNEJ. - Uruchomiona przy 

<irngim ośrodku zdrowia pornoni;l 
higieny paychicznej przyjmuje i u-I 1\ T 
dzieła pora·i w poniedziałki i wtor- 1 va ławie oskarżonych 
ki on. godzmy 8 rano do 3 po połud-

• 

Wczorai 
1.łównież stale 'Wuastająca liczb.! 

książeczek oszczędnościowych po
większyła się w tym miesiącu o 
dalsze 49,800. 

~!:a~~d:0~,~om~~d~~~Y'dl~'t~osó~ Zmuszal iene do nierladu W ł.odzi ••• 
I Ogólna liczba czynnych ksią7.e

czek oszczędnościowych PKO wy
nosi na koniel: czerwca 3,197,500 
wobec 2,920,000 na koniec ub. r 

'loIo.słych. a prostytutki bił i katował 

SALA MALINOWA 
Grand-Hotelu 

Wydaje O B I A D Y nejlepslel jakości 
I: 4-ch dań a lI:ł. 2.50 

Od godz. 10·ej wlecz. DANCING 

Półkolonie letnie 
dla najbiedniejsz1fch 

dzieci Widzewa 
Dnia 2 b. m. na stadionie Widzew 

(kiej Manufaktury w Widzewie, 
lIastąpiło otwarcie półkolonii let. 
nich dla najbiedniejs:zych dzieci 
tego przedmieścia._ Na uro~z;ystość 

powyższą przybył zarŁąd "Widzew 
HkieJ Manufaktury", raprezentowa
ny pnez konsula. Ma.ksa Kona, da
lej byli obecni m. in. pp.: dyr_ Kaf
fauke, dyr. -hlatysek, ks. kanonik 
~tańczak. Zebrane dzieci powitał 
ks. kan. Stańczak, waka7..ujlłC im 
na d(;nicsłe zUMzenie. wychowania 
J izycznego .:>ra'L życząc, by okres 
lt tni, przeznaczony na wypoczynek 
dla nkh wykorzystały umiejętnie 
z pożytkiem dla zdrowia. 

\V re·ku bieżą.cym "WidzewsKa 
~l:1.nufaktura urządza dwa tunmsy 
p6lkolonii lot.nich :I. m.ianowlcle, 
w miesiącu lipcu ~ serpniu. W pier
wszym turnusie oiane udział 150 
dzieci (0hłopców i dziewc2.ąt). Dzi,} 
ci te otr7.ymują ekmpnfiek sporto
wy_ wszystkie przybor.r sportowe 
\lraz są odżywi9.lle na koszt firmy. 

500 dzieci 
na półkoloniach 

W poniedziałek, dn. 4 bm. TOZ. wy 
$yla napółkoloniQ letnią zorganizo
waną z ramienia wy,dz_ opieki społ, 
zarządu miejskiego, mieszczącą sil) w 
ogrodzie "Milanówek" na ul. 'Vilanow 
skiej, 500 dzieci. 

Punkt zborny dzieci zamieszkałych 
w północnej czc:ści miasta (na Bału
tach) na Rynku Bałuckim o godz. 8.30 
rano. Puukt zborny dla dzieci zamiesz
kałych w śródmieściu - na Pl. Halle
ffJ , skąd tramwaj trasą 17-ki tj. przez 
ul. Legionów, 6-go sierpnia, Piotrko~-' 
s ką , Główną, Kiliiiskiego i Brzezillską 
zahierze tlzieci z pozostałych dzielnic 
miasta na półko.louir;:. 

" 

• . Do fabryk,i PROFESORSKIEGO przy 
Sąd okręgowy w Łodzi rozpa- chciała ~o słuchać , bił .Ią· kato- I ul. Pomorskiej 98a dostali się złodzie 

hy,,",ał w dniu wczorajszym wa!, a nawet po~bawiał wOlno-I je, którzy skradli większą ilość poń-
sprawę przeciwiko Władysławo- ści na pewien czas zamykajae czoch i igieł do maszyn, ogólnej WllJr- Klo wrural 
wi Tummowi, oskarżonemu o w pokoiu ' • I tości ponad 3000 zł·otych. 

! 
.,: Na gorącym uczynku kradzieży ro-

zmuszanie do niel'ządu i czerJI:l ", wymku dalszpgo docho- j weru z mieszkania Genowefy OKup-I Wczoraj w ministerstwie skarbu ud 

na dolarówce 

uie zysków z takowego. dzenia usta lono ró-.nlież, te l' SKlEJ IFranciszka!lska 66) ujęto ZłO-I' było się ciągnienie 4 proc. premiowt'j 
\V dnhl 5 kwietnia r. b. zgło- Tl!mm zmusz3ł swOją własną dziej~ J:I. BRZE~INSKI~GO, bez stałe - poi. dolarowej. 

siła się do IV brygady wydziału żon.. do nierządu zaś matl{(~ go mIejsca zaI~lJe~zk::UIa. . _ . . Wylosowano następujące numery: 
; .'. . . , d Odebrał sobIe zycIe własclclel ple- 12.000 dolarów paOł1o na nr. 2999. 

śledczego w Łodzi nie.laka Lu- swoJą, aby SH~ opIeko\\ ała 0- karni przy ulicy Podrzocznej nr. 19 - Po 3.000 dolarów: 546632 4-9323. 
dwika Wachulska, prostytutka mem pUlblI~zny;m. :vtojżes·z ZYI.BERING, który napił się Po 1000 dolarów na nr. nr.: 1411669 
i dożyła zameldowanie, że 'VIa Tumma aresztowano i pocht- dużej dozy kwasu solnego. Przyczyna 989342 947117 1060124 1073434 861077 
dysław Tuman, zamieszkały "uięto do odpowiedzialności c;ą samobójstwa Zylberinga - rozstrój 153945: 

przy ul. T'ocI1anowskl'eao 3 pro '"'dowej' nerwowy, spowodowany złym S'!anem Po .,00 dolarów na nr. nr.: 1244794 
J:~ " • • interesów. 11~:ffi1 1303261 1426376 1133027 

wadzi od dłuższ~o czasu dom SprawQ rozpatrywał sędzi3. Pr.zv ulicy Piotrkowskiej 54 otruła 7541576 874058 870023 108731 129313ó_ 
sehadzek i e:z>erpie zyski z nie- Gł6wczewlS1ki, oskarżał prokura się gazem śW1ietlnym 22-let'l1ia Józefa Po 100 dolarów na nr. nr.: 1411116 
rządno tor Maciejcws.l-"j Bronił o'Skar· KOZUB. 1290994 1049258 69917 1309508 13fl685 

: . -_ .' _. Przy ulicy Piaskowej 44 zOi'łtda do- 731135 5821;'1 1030660 656237 783_ 
'VszczE}te dochodzenie wkr6t zonego apI. ad" •. D~brzyllskl. tkliwie pobita przez męża 2-8-letnia Zo 1311231 1894:Mj 223475 928641 9681118 

ce ustaliło, że Turom prowadził Sąd. po roz'poz.na:mu sp·rawy. fia SZCZAWJNSKA. 867530 4423ó7 1310M4 85~ 86_ 
dom publiczny od 5 lat, zmn- skazał sutenera na 2 lata wię- Przed ~omem przy ulicy Głównej 62 736791 363902 3136 988538 662148 
szał siłą dziewczęta dO UI»'aWi31 złenia i pozbawił praw obywa- z?słał .najechany przez motoeyJd H-let 4982'5 79086 1284334 3~669 1032352 

• • _ • • Dl Feliks WOJTCZAK (TargO"lVa 2M, 1286392 818127 774762 302&71 067980 
nla lllerząd.n l czerpał zen zy- teI~kleh na przeCIąg lat 6. ~óry doznał złamania S'ZlCZęki. KierO'W 950874 652623 462040 ł61957 471749 
ski. Gdy któraś z dziewcząt nie ca rostał zatrzymany. 7242M 1078616 «6085 949871 360315 

Chciał sie DOzbyć ko kurenta 
Przy Al. Kościu.nki 29 wpadł do 72587 476004 1467669 117{)243 1426085 

studm, odnosząe eiężkie obrałe.nia cle- 5733 369506 21687 1156094 881028 
leooe Abram JELlN (Piłsudskiego 22). 159209 1274502 139896 1416440 64959r, 

Feli'ks KOLACZKOWSKI (Lubelska 1295880 1395308 1.121818 29406 753 .9 
6) dostał na ulicy ataku furii. 1121309 424{)22 211023 737510 453559 

Na ulicy Zgiers'kiej dosłała ataku 792084 475637 2485'55 8464'56. 
więc napisał ••• podanie do P.K.U. 

Na ławie oskarżonych sądu 
okrr..gowego zasiadł w dniu 
wezorajsz)"m niejaki Efroim 
Mendel Lewkowicz, z zawodu 
furman, oskarżony o fałszer
stwo podpisu. 

Swego czasu b",ł On .luz kara
llV na 3 tygodnie aresztu za 
;-:"))l'owadzenie władzy w błąd. 

W duiu 16 czerwca r. b. do 
zamieJsz'kałego w Aleksandro
wie Ali MosZ'Kowicza nadeszlo 
pismo z P. K. U., że prośba je
go o wezeŚnie.isze wcielenie dO 
wO.iska została uwzgl~>d.niona. 

\Vobec tego. że ~Ioszkowicz 
żadnego podania do P . K. U . 
nie pisał, złożył zameldowa'nie 
do pro·kuratury, która wdroży--EUROPA 
POCJ. 12, 2, 4. 6. 8-:10 

D godz. 12 i 2-ci 

poranki u~gowe 
Ceny miejsc od gr. 

ła dochodzenie. "V wy ni kul do
t~hodzcJlia ustalono, że pOdanie 
&0 P. K. P. napisał Efroim Lew 
kOwicz. 

szału umysłoWlO chora nieznana kobie
ta, licząca około 3() lat. Kronika reporterska 

województwa łódzkiego 
Przy nI. Drewnowskiej 43 spadająca 

cegła rozpłatała ozaszkę Konstantemu 
LEPKOWI (ChQjny, Jagiellońska 129\, 

. którego w stanie ciężk,im przewieziono W 'Vitoni, pow. łęczyckiego, obok 
ILewkowicz i MoszkOWl<~z ko- t .- kl' . d . hł W' do sz.pitala. W takich samych ()kolicz- s aejl o eJowej, waj c Oipcy H' -

ehali sie w niejakiej Swendze- nościach został ranny przy ul. Zgier- sław GARWJCKI i jego brat Edwar.1 
niewiczównie. Piel'wszy, cheąe skiej 107 A. ZIĘTEK (Kochanowskie- w nie ... vyjaśniony dotychczas sposóL 
~ie pozbyć konkurenta, wpadł go 21). zdobyli petardę kolejową. jak'iej uży-

imienitt Na ulicy Zachodniej został napadnic; wa się do zatrzymywania pociągów w 
na pomysł i napisał w ty i pobity 19-1et'l1i Lajb HERSZE- razie niebezpieczeństwa. M~ipulując 
Mo'S·ztkowicza ponanie do P. WICZ (Jakóba 4). . p~y petardZIe spowodowD;h wr~uch. 
K. U. Z mieszkania przebywającego na let ktory oderwał palce 11 lew~J rękl.l ~o

Został poci~ginięt:v tło odpo
wiedziahnośd i s:tanął przed są
dem. 
Sąd po rozpoznanin sprawy 

skazał Efl'oima Lewkowicza na 
6 mi~sięc~' więzienia z za wiesze 
niem na :; lala. 

Film o milości, zdradzie i zawiśc 

"Kombalanci" 
lAP 

(Człowiek, który stracił 
pamiQć ... ) 

nisku Ch. KRAUSKOPFA (Anstadta t) kaleczył t~'arz Edwar~owl GarwIckil', 
skradziono gardero.bę i biżuterię war- mu. B:at Jego doznał slmych po<pal'zc', 
tości kilku tysięcy złotych_ obu nogo 

* Przy zbiegu ulic Rzgowskiej i Sie-
radzkiej przejechana ~ostała przez ta- Wc wsi Łęg, pow. radomszczańskie
ksówkę, prowadzoną przez szofera Ed· I go wybuchł poiar, który zniszczył la
warda RUDOLFA (Krucza 6) Aniela grooę Andrzeja SERBA. Straty wyno
PARZYKOWSKA (Felsztyńskiego 121. szą 10.000 zł. Policja uslaliła, że po-

Przy ul. Pabianickiej 11 o,truła si ~ żar powstał wskutek zbroduiczego pod 
karbo·lem Józefa STANKIEWICZ, któ- palenia. Za sprawcami wdrożono po 
rą w stanic groźnym przewieziono do I ścig. 

* szpitala. (ll 
We wsi Frodni, gminy Błonic po,t 

i Łodzią w czasie nieobecności ~Iaril 
KOLONIE AKADEMICKIE I INTEL'!'- WARMIŃSKIEJ do mieszkania jej, w 

GENCJI Z. A. S. ktÓTym spato malellkie dziecko, dos!.! 
"LAMATARAH" ty się dwie świnic, które rzuciły ai,: 

TATARÓW k-WOROCHTY na dziecko śpiące w kołysce i zagryzły 
Pi,,!ma willa. Boisko. Pla~. Jady- je na ~mierć. 

widu'alne zniżki 'IV wyso'kości 66 %-. 7. Gdy Werm i6ska przybyła do domu, 
każdej miejscowości. Pobyt 4-ch tygod 7.astała już ogryzione zwłoki dziecka. 
ni tylko &5 zł. Ilość mil'jse ograniczo
na. 1.650 radioabonenlÓtM 

KRYNICA 
Pensjonat ,,~kacja". Wykwil'llY wikt ubyło w czerwcu r. b. 

na żądanie dietetyczny. Zniżki indywi J k . f 
dualne z każdej miejscl>wości w v.-yso- :a naS]H orlllll.ie w.vdzi.1ł ra-
kości 66%_ Pobyt 2-tyg. 70 zł. uiofol1iczllY urzędu pocztowego 

DRUSKIENIKI. Lódź 1. w czerwcu r. b. Jlrn'b~,'ło 
Pensjonat "Central City"_ Pi~kne po W Łodzi 500 nowych radinaboJlcJl

koje. Własny kort tenisowy. Pohyt 
2-tyg. 75 zł. 4-tyg. 140 zł. Zniżki w W)' tów, podczas gdy w tym cZC\5:e u o godz. 12 i 2 

2 PORANKI Ceny od GR. sokości 5()%. było 2150 abonentów radiowych. 
TRUSKAWIEC Na dzień 1 czerwca r. b. z<!noto-

TEd~!n~ "BAGATELIII 
Piotrkowska 94. 

Bilet, sprzedaje kasa Filharmonii, 
.... ~ k(\slI T ~atru na miejsc. 

DZiŚ, w niedzielę, dn. 3 lipca o god •. 8.30 wie cz. Pierwszy inauguracyjny 

Wieczór Piosenki 
i Humoru lHólł1J D/łN/ł 

Soli5Ci: Halina Bnezt6slla. Idam W,sodu. 
Jubtlcustowy program wykonany w Warsaawie na uroczystości 

JlrllcJ Chór. Dana. 
1 O-lecia 

Pe~sjon~ "Belweder". Ko~fort.owe wano W Lodzi 4680.1 aboller.1ó,y 
pokOJe. :PJI,kny ogród. Kuchnia dlctc-l . . . . '. ,. . 
tyczna i diabetycm1a. Tanie ryczałty r.adlOwych. z.lS na dlH:l1 1 hpea rb. 
3-tygodniowe. Znaczne ulgi kuracyjne. hczba ta 3padh do .15,154 aonnen
Osła·tnie dnie zapisów. Informacje i za tów radiowych. 
pisy: CzytełJ;lia ,:Ś""it" Łódź, Piotrko,,: Tak duży "paclel- Iir7.I~ . · Tl'llio . 
SKa 6ł codzlenIIle od godz. 11 - 13 l b -' _. - 1 • 

godz. 17 - 2l wieczorem, w SQbot~- l a onentow tł:Jm"czy SIę wYJilzuaml 
tylko od 30 - 22 wiłeezorem. na urlopy. (1) 
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Dr.D,boski 
naczelnym dyrektorem 

z. u. s. lakąił!k z bajki I 

Radio chroni 
przed piorunami 

Wielu posiadaczy radia nur
tuje w lecie obawa, źe piorun 
uderzy w antenę, zniszc'zy kosz 
to\\my odbiornik, eo gorsza. "':\ 
rządzi krzyw-dę dOlllowmiJkoJ1l. 
Oba wa ta jest llieu'zasadniollll. 
Statystyka wykazuje, że na slo 
l1'derzeil pioruna zaledwie kilka 
uderz'ylo w anten~ i 10 w 311ir

nę nieuziemioną. Natomiast niC' 
zanotowano ani jednego w:vpaf~ 
ku ndel'Zellin pioruna w :mteJw. 
Uiziemioną prawidłowo w czasi ~· 

~Varsz. kO!l'esn. "Głosu Porau
I.ego" telefonuje: 

Willa, w której wypoczywa Pan Prezydent nad Adriatykiem 

:.l~nj.ster Kościalkowski za
twierdz.ił' wczoraj uchwałę komi 
sarza zakładów ubezpi.eczeil spo 
łecznych onowołanie dotychcza 
sowego dy.rektora departamentu 
ubezpieczeń społeczuych w mini 
sterstwie dr. Dyboskiego na na
cze1nego dyrektoTa Z. U. S. W. 
dniu wczorajs:zym dyr. Dyboski 
pue.tął urzędowanie z rąk pel
ltiącego obowiązki dyrektora na 
4~zelnego inż. Ponikowskiego, 
który pełnił te obowiązki od cz:a 
su, kiedy zOSIlał zwolni.ony dyr. 
Ligodd. 

tamlSli1l 

Pięćdziesiąt lat temu znany 
baletmistrz wiedeńskiej Opery 
dwOrskiej Trappar, zbudOwał 
sobie na wybrzeżu Adriatyku, 
między Abazią a Lauraną, pała 
cyk, który dzięki wysiłkOlnl wła 
~c1ciela, stał się najczarowniej
szym zakątkiem z bajki, Jalkimś 
wyśnionym, wymarzonvm. u
'l,troniem, .pclinym skarbów sztu 
ki, dostJarczają,cym najwy'bred
niejszych W'Z:M.1Szeń ~5łetycz
uyeb. 

Tam właśnie wy.,oezy wa 0-
becnie p. IPrezydent !pacy Mo 
śc~Jd. i I 

Willa Tr~PlPa~a: Jest niemal
że nłewidoezna od strony lądu. 
Od rE"_'I~by świata oddziela ją 

CZERPANIE WODY W 
POtARU. 

RAZIE wysoki mur i gęstwillla wyso
kich drzew parku. TyIk.o ze 
tS·trony morza widać pO'Jlad 
wie:rrehołlklami ey,prys6w i dę
bów, białe ściany pałacY'ku. 

rM'ie!1lkaille w nim. mn,tna się 
Oderwać zu'Pcl1nieod spraw te
go śwIata i poś'Więcić w peblli 
kontempla:cji pj,~kna przyrody 
i pięknI! S7Jtuki, k't,óre podały 
sobie ręce, by 5tworzyć pnecu
do" hairmolniJjną całość. 

Wobec częstych w ostatnlc:h cza. 
sach wypadków pożaru i utrudnio
nym dojazdem do rzek~ celem za· 
opatrzenia się z wodę, zarząd atra
ży pożarnej zwró:cłł się do zafZłdu 
miejskiego z interwencI. o wybu
dowanie w centrum miasta stacJi 
wodnej, z kt6reJ OlOina by było 
bez przeszkód czerpa~ wodę 'IIf cza· 
sle wypadku p'ozarowego. 

'Ogród pałacy1wl, Da wz~r 0-
UKARANI WLAŚCICIELE NlE- grod6w starorzym*i<:h, pooia-

RUCHOMOśCI. da' niez:miernie uTozmaiconą 
Za niewypełnienie naIiazu min. nM~. Obok: cyprys6w, ro-

spraw ;wewnętrznych «» doprowa· sn, fam lPilni~, aęby" oleanGrY i 
dzenia wygl,dll dom6w do porąd- drzewa ()'Wocowe. 
KU eaIJ ~ włdelcłell nlenJCbo. Od tła neleni oracina~ sit: la 
mości ukarany został drogą admlnl- gódnie białe k'ontury ruin kapli 
stracyJn, pywq od 200-300 zł. ey "'. Mlehała. PrHłara to ka
% zamian, na .2 ,MględnIe 3 tnod- p1iCl\.o,: -WmiÓ5ł ją, %apewne }a
nie arenta. lt I'''''''··; I, ''i<, ,.łtt .... '.,': tli· .r.tłllCbclc: wenecki, a: mote 

": ~;.'~ ' k'0TSaft0 ~el §dla-

PR7.B~Ąb KONI. łly 'Zdobi prl:epięlmJ relief' '-
W łrod~ dJL 6 li. III. • 104 

...... ' dzi.tło Lttcca den. Robi ... , 
fta "ua mleJsfdm ~ lIę ~I czasie ~hadzti pi. phI' 
przeg14d lioal II termu ID. Tomas:o- kU.eo krpk' aapołJ4taroy. :nłeSpt)
wa. Za nłedostarcz:ade koal do' dzialDlkę.. To,_tan ko.hmma do: 
lI~du gnm ocJpowieddaln0§6 rydta. łu!)}ańiska, to ' mały am
karna. .' fiteatr -grecki, to łlnO'W'll fInIp' 

-, 'PrqpPtIl)dt kalttua6.r';'; ~., 
NOWY lKIBRO~ -flUW-DOS%O'-- ,'< '.' ~ >,. ,~ 

PRACY'. ~_ ",1~łO' ~ ... 
Kłerownllt ełc8pozy tlii'......... iJeaaL Pół wIebt temu. gdy 

praCJ w T~ p. :w,.,s Tra:pp~ gd lJiadowd, ~ JJ,to 
przenłesl<f4y. IKatomłast JiJerowal. ~e ~rony nbv1It6W' mn
kłem ekspoz,tUl) F. P. w,..,..... tł. Dlatego łd w willi pOd Lau

raną nagromadzono setlki ar
cydzieł sztuki starożytnej, sła
rochrześeia.fańskiej, średnio
wiecznej i renesansowej, roz
mieszczając je ze smakiem w 
chłodnych sala'ch, wyło:lollych 
Inarrml11Tem. ~ualeźć tam można 
rzeźby i obrazy, gobeliny, ma
katy, wyroby z drzewa, szk1a, 
glillly i metalrul. 

Ale nie j.est to muzeum. Nie
ma tam przeładowania, suchej 
klasyfikacji, muzealuej l1lartwu 
ty. HarmOlIlia i suibteLny smak 
twórcy tego za:ką'tko stworzyły 
całość, która wywołuje okrzyk 
Z1achwyŁu, która pozwala BU 

~pędzenie czas.u w ,Jakiejś nie
ziemskiej atmosf.erze piękna. 

(,Kur. Pol.) . 

SA &1102 T ue bUTZy. ... A , E Piorun uderza zwykle \y M-

NA TLE WĄTROBY mobne wysokie drzewa, wieh. 

S 
• b budynki stoJ'ąlCe na wzniesie-

amozatrucIe rwa przyczyną wielu mi oczyszczającymi krew i soki ustro· -
dolegliwości (bóle artretyczne, łamanie ju. 20-lełnie doświadczenie wykazało. niu, kominy fabryczne itd. Kie
w kościach, bóle głowy, wzdęcia. odhi- że zioła lecznicze "CHOLEKINAZA" dv nad domem .stojącym samot 
jania, b6le w wątrobie, niesmak w u· H. Niemojewskiego jako żółcio-moczo- nie rozwieszona jest antena, to 
stach, brak apetytu, swędzenie skóry, pędne Sil naturalnym czynnikiem od- jest przewod;L1ik metalowy od. 
skłonność do obstrukcji. plamy i wy- ciążającym soki ustroju od trur.izn 
rzuty na sk6rze, skłonność do tycia, własnych. Bezpłatne broszury otrzy- izolowany od ziemi, stanowi o· 
mdłości, język obłożony). Trucizny mać można w laboratorium fizjolo"icz na IllOSt. Po którym wyładow::l' 
wewnętrzne "7!w~rzające się we wła- no - chemicznym "CHOLEJGNAZA" nie elektl'vczne może przebiec. 
snym orgamzmle, zanieczyszczają H. Niemojewskiego, \Va r s z a wa 'Ht l . d l d . 
krew, niszczą organi2;m i przyśpiesza· l Nowy Swiat 5, oraz w aptekach i skła: iy ec y Je na -, g .\' antena .les l 
.ją starość. Wątroba i nerki są organa- dach aptecznych_ uziemiona , t. j. gd~' przewodnik 
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RA 
DZISmJSZY PROGRAM 

RADIOWY 
7.1!'i PidŚni religijne i tańce ka

sZIlhEkie. 
81>;:; Audycja poranna. (płyty). 
U.15 Transmisja. :r:aboż<.'ństwa 7-

~wn.rwwa.. 

10.30 M1jzyk.~ z płyt. 
11.45 "Scena robotnic~a" -- re 

Jieton. 
1~ 08 "Sarenady" - por:tnek mu 

,;yczny. 
18.00 ,,Miłoś6 i przyja.źft w zyciu 

8zek'&pir&" ..... sWo Iitl'rll.oki. 
15.15 łtfazyka. obi:ulowa., 
14.55 Jazda do. mośoie 

d&nb.. 
1fiOl) Au!lyej~ dla. wsi. 

pogn-

w' a Slpos6b mniej, lub więcej trwa-
ły antena staje si<: przedmio' 
tem uziemionym tak samo, jak 
dom., dr.zewo czy inny przer1-

2210 "W letni wieczó{' - audy- miol w terenie, z tą jednak róź-
cja muzycz.na. nicą, że uziemienie an,teny jesl 

10 

lepsze niż uziemienie domll. 
AUDYCJE ZAGRANICZNE wskutek tego droga e!~klrvc l· 

PRAGA (47.0), . I' ności do ziemi jest ulatwim;a. 
20.30 Koncert (M. m. Svmfo.Dl:1 A t -" • -l 

Z NOW8"'O S",iatr." D""~ -'l~l'~) l n. ella UZ1~n1l0~a " ~po,so l 
"" • ,\" . pl'awJdlo'WY cnrODl przed ud\ ' -

PARY t (1648) rzeniem uiol'lLua. zbierając h u-
:?O.30 . . Piękna sprzedawczyni pcr-\ wiem Jndllllki eleldJ'yczne z ot<1-

fum" - oparetk'3. Offenll:1cila. czającPj atmosfel'Y antena uz ic-
STRASSBURG (349) n;ion.a spro: .. ~,d1za. te ładunki d o 

2O.SO • Córka. króla. olch~' _ bnla- Zleml, z,IllJllle]iSza.ląc w ten spo
da ń~ głosy ~olowe, ohtr i orkie- sób znakomicie niebezpieczeń
~trę Gn.dego. I sl.\\o f,'wałLo'\-'\'llego wyiadowa

nla. 
.,SERENADY". N I . .' d - . . t ć 

Miejaee niadziemvch J;Manków I _ a ?Z} Je .\1l1C !'::tm~ę a .• 
. '. hm. ze Iluter;a musI byc z~l1n· 

16..20 "M~ i żona'1 - komedia ~vIDfcmeznych sezonu ZJll I O1yeg o ·t'· _.. r . "_ .,. s alOwana l tlZI Cll1imHl praw. 
FrtlQry. . \ra1IDą Cljetm18 audyCje o cha!":l.ktc. ",łowo, to 7.UUCZy. że HUlka au. 

11.20 Recital fortepianowy Tur- rz~ pOI~tj\)nym, lec:t.o skrc.~nD1C:'JsU:J tenowa powinna \) ć dcmta.{eez~ 
et.yńekil!go. ,~:~~,' ot'l'ad~le. _ PeWD? mO~3.(~J8e l1ędzlC nie ~ruba i od podpór, 'na kt~ 

-1'1.50 ChW'l13: biura. lltudi(;w,. ~~s~e~e m!lłel .orkiestry !'ymfo- rych jest rozwieszona nale!ycie 
11800 Po;h'óże po WarszawIe ~- mczneJ lodzk8e o:klestrą kameralną, odizolowana. Uziemienie po\y\n 

wodewil Sonnefill~ , " kt<.r~ po . rlL'; plerw~2~ llf'łys~ym~ no być wykonwne v.- sposób na. 
19.80 ~ dŹW1ęlCowy. o godz .. 12.00. AudyCJa. zaWJem.c st~pują.cy: blacha żelazna cyn. 
20.00 Trio Irame~e . będzie trzy eerenad~ M. Karlow!- kowana o powierz.cbni co naj-
2O.M> Prt.eglW: I?,~Iityc2:ny. ua, . H .. Hoffmana 1 R. Fuchsa. w mniej 1 mtr. kwad.r. powinna 
21.00 ,,'Ta. - 10J - wesoł:t au- wykonaniU ~5połn ~myc;;kowego. być zakopana na poziomie wo-wie mstaJ ~aemay p. Smals1d 

T; Siedlee. ." "... /' dy$. dy podskórnej, aby była sŁale 
wilgo>lma, przeWlodnik prowadzą 

~AWODY PlUO NOł1fl!l. 
W ponłedziałel[, CI. :c li. Dl. 

f) godz, 6 pp, na tioJslCn młeJsktm · 
mistrz Polski "Ruch' '(Wielkie 
Hajduki) rozegra zawody plikI ftoi~ 
ueJ z tom~ "LeebJll"'. 

Teatr i mozgka 
OSTATNI D~ 'WYSTAWY 

Dziś ostatni dziel! wystawy artystły 
malarza Michała Jo. Wystawa ~ 
od godz. 11 rano do 8 wiem;. w lIBIo
nach Z. K. M., MO'Ilitl'szki 2, :Wejście 
bezpłatne. 

WYSTĘPY CHÓRU DANA: 
Dziś o godz 20.30 wystąpi w OO're

I'nontowanym tentrze przy nI. Piotr
kc.."Wskiej M (dawniej teatr .. Bagatela") 
najpOipulamiejszy nietylko w Polsce, 
ale i za~andcą chór Dana z udziałem 
nowopozyskamej, utalentowanej solist
Id Han.ny Brxezińskiej Maz świetnego 
h\lmoryst~' Adama Wysockiego. Na 
program koncertu zło-źl\ się utwory, 
wy.Jwnane na jubileuszu lO-h-cia chóru 
Dana w "'arszawie. 

'rEATR POLSJU 
Dziś i jutro z powodu niedyspozycji 

(1. H. Skrzydłowsk-iej grającej gł&wną 
l'ol~ w komedii "Kobieta i szmaragd", 
przedstawienia tej sztuki został~r od· 
wolane i teatr jest nieezynny. 

Ka nadcho'pzący wtOTek zapowia·dn· 
na jest premiera komedii Oskara Wil
de'a "Brat marnotrawny" w insceni
zacji dyl'. H. Morycińskiego. 

TEATR LETN( 
Dziś o 4.3{) i 9-cj powtórzenia woCzo, 

rojsozcj premiery muzycznej fsl'sy "Da 
lua Otl Maksyma" G. Feydeau'a w prze 
rt,bcc i opracowaniu m1lzycznym T: 
Sygiety6skiego, w I'('źyseril dyr. K. 
Wroczyllskiego i Br. Dąbrowskiej. 

TEATR- KAMERALNY 
Dziś i jutru o 9.30 dwa nieodwołal

nie ostainie przedstawienia komedii 
muzycznej "l'l'lotkie ze Słobotkie" z 
udziałem . występującej gogcinnie w 
Polsce pary artystów amerykańskich: 
Hvmie Jacohsollllcm i :\firiam Kressin. 

·"'e. włor~k." premiera sensacyjnej 
'"lulu .. Art, ,CI. 

PonIOc 
dla DRJgłuclIJdI 

W Bristold -(Anglia)' zademon 
strowaao apal'at zwany "Tele
's()loic". k\óry 1lmiOłliwia oso
bom o przytętpiooym sIne/bu pel 
ni~ łtOl'zystania z pl1"zedstawieit 
~eafraliny,ch! iłJIl. przyjemll1ośei. 
Sprawa' polega właściwie na 
zwy1{łym nadamu rad,iowym, 
które ma :iednak ramęg og;rani
czony do jednej sali. Sa'le kon
certowe czv teatralne dla przyj 
leli: z pomocą OI5obom niedosły 
sząeyDli winny być 2.aopatn:one 
w s.pecjal'ne urzą.dzenia. Wokół 
całej sali nalety przeprowadzić 
W5tęg~ miedzianą. ktÓł"a' służy 
jako antena i połączona jest 1-

aparaturą nadawczą. zaopatrzo-

MINOWIEC "GRYF" 

ną w mikrofon. 050by niedo- '" k lód k' L "1 K 1." kS' Lód"''' . ł ZamlCJOWana prze!: a ręg Z·I. ",. • z'ulor a na "clgaoeza. Zh.lCgO 
s~ysz~c~ oł:rzy.tItU.., ma e od; wyka-zała wy.soki stopjeń (lfjarności naszego lIipołeezeństwa. Jeśli dotydlC1:as 
bloml'lu, które mozna trzymac l.z przyczyn od siebie niezależnych nie złożyłeś ofiary na konio P. K. O. 
na kolanach; mają o-ne trzy lam I Nr 42008 (na ściga'Cza łó~zk~ego) - .uczyń to zaraz,_\gdy~ w wyś~jgu mia~t 
py i są :tak skonslruowane. fe po~skich na rzecz dOl:broJen.l~ nas.zeł ~aryuarkl wOjenneJ - .L6d~ pragll1~ 

db
' .. l f l t .zająć jedno z czołowych mIeJsc. ZdJęete nasze przoostaWIa mmOWIec "Gryf 

O • leraJą. me norma 'Ile a e ra-
diowe, lecz fale wypromienio-
wane przez w.stę'gęj miedzianą\ 

Przy każdym: odbiorniku Jest 
rodz.aj tu'by, którą przykłada się 
do ucha, ' przy czym: m,otma re· 
gulować sitę otrzymanego d.źwię 
ku . Próby 'L nowym a.paratem 
dały dobre wyniki: odbiornik 
p,rzekazywał dźwięki nieuchwyt 
ne nawet dla osÓIb cieszących 
się zupełnie dobrym sluęhem.
!Londyński teatr liryczny oraz 
Princ'es - Thealre w Bristolu 
otrzymają wkrótce odpowied
nie i-nstalacje, dzięki którym 0.
soby niedosłyszące będą. mogły 
uczeszczać do tych ·teatrów, 

JANUSZ KONRAD URBACH 

IJDlIlll ŻllDÓW W "'''ttE 
O NlfPODlffiIOŚ( POlSKI 

STRONIC %16 

rot DO NABYCIA WE WSZYSTKICH 
KSIĘGARNIACH 

ILUSTRACJI M - CENA ł.- Zł... 

I ey od owej blachy do anteny 
powinien być przynajmniej po
d wójnej -długości w stosunku 
do linki antenowej. Prowadze-
nie tego przewodnika powinno 
być wykonane naj'krótszą drog'ł I bez [lagł:v~b skr~tó\Y i załamal" 

I PrzewodIllik uzlemiający powI. 

\ 

nien by~ kontrolowany, czyst
cz.ony, ahy w1Szys.ude kontakt,. 
miały zawsze połysk meta1icz~ 
ny. \Y tym wypadku antena pio 
runa nigdy nic sprowadzi. 

* 
STOW ARZYSZENIE ZYD. MŁOo 
DZIEtY AKAD. "ARLOsORO· 
WIA". W ARSlAWA-KRAKÓW 
urządza podobnie j!l.k w latach 1l~ 
],iegIY('ll dwie kolonie wYI)oczyn
kowe' :1.) :Muszym-Zdrój obok Krv· 
r.ir.y, b) ~lik!llic'lyn obok Jaremcz'a. 

Kolonie :niell:>:czą. się w piękny!' 11 
wygodnych willach, posiat1ają roz
ległe plaże, stanowiące doskonalo 
plUJkta dla wycieczek górskich. 
Muszyna znana jest jako mieJsc.o
waŚĆ kuracyjno - lecznicza (wody 
mineralne). Kolonie odbędą Rię w 
dwuch turnus~ch od 2 do 30 llpca 
i od 2 do 30 sierpnia r. 1' . K o8zl;1 
miesięcznego pobytu na l;:oionii 
(5-cioralOwy, smaczny. obfity 
wikt, Ollick!t lekarska, wyciec7.ki 
gt'.rskie. radio, patefon) wyllOSZ:) 
w Mus~ynie - Zdroju zł 88.-, 
w Mikuliczynie d. 78.-. Zr!iżl;;i 
kolejowe indywidualr.e. 

Zgłos7.enia. pn.yjmuje j informa
cji udziela się. Południowa 7, m. 8, 
front, III piętro, teL 275-75 01 
gC'dz. 8.30 do 10 wiecz. Zamiejsco
wi: "ArlosOI'llwia." - WarSZa1\:l 
Leszno 14-19, załąe'1.lIjąe znac z'';' 
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awelna arterial zastępcze olsce 
fłynek bawełny odczuwa poważ- Paliwo ciekłe. - Kauczuk syntetyczny. - Masy plastyczne. - Włókna sztuczne 

ne wahania cen i ogólną niepew-
ność nastrojów. W dniu wczorajszym zakf\ńczył mogą co do ceny konkurować z ben Gdporność na działanie olejów n: ·hemik belgijski Baekeland o trzy. 

W końcu maja granica 8 cnt. w Wilnie obrady zjazd chemików. zynami nat'ualo1ymi. Pomimo to w neralnych i roślinnych, w który,: , lał pierwszą tdehttlczną żywic~ 
została poraz pierwszy od dłuższe· I Wśród szeregu referatów, ktćre Niemczech wytwarza się obecni," kauczuk naturalay pęclnieje. Ut'.\' j 2tUCZną., t. zw. baJtielit. 
go czasu przekroczona, poczym zainteresować mogą. Udź, Wymiil- przeszło milion ton benzyn syn te· ra. to przed kauczukiem syntetyC'z Sproszkowa.ny bakielit, zmiesr.3.0 
ceny zaczęły stabilizować się w gra I lUĆ ~ależy m. in. prelekcję inż. Eu- tycznych rocznie. nym dziedziny zastosowacia, nil'ly z różnego rodzaju substancjami, 
nicach tego poziomu. g€'nlUsza Bekera. o materiałach za· Prace nad syntezą kauczuku roT., dostępne dla naturalnego. ll!,. mączką drzewną., włóknami roś-

Jako główne przyczyny wahań ~tępcz~ch. . r ... ,cz~ły ~ię -lcść dawu!), kiedy su- Produkcję syntetycznego kan(>zn- linnymi, azbestowymi i odpowiedni-
bawełnianych w kołach giełdowych Nalezą do :uch wytwory przemy- !Owiec ren był drogi (w r. 1!:J10 za ku podjęły liczne państwa. N"aj mi barwnikami, po sprasowaniI! 
jlrzytaczano ~ilny nacisk sprzedai- słu cetamicznego - cegła) porce- 1 kg. kauc7,uku płacono do 33 zło- większym producentem są obecnie (JaJe kSLtał~y utwardzone, kt6re 
ny z . Bombaju i Europy, ospałą \' lana i t. p., w później'3zych czasach tych), produkcja zaś naturlllneglt ~(,wiety, dalej idą Niemcy i Stany mogą byc w stanie gorącym wyj
tendencję cen na giełdach zbożo- - cenny materiał budowlany ce kauczuku była stosunkowe nie · Zjednoczone. W Polsce produkl!J:a ffiowane z formy, pr~z eo umożli
wych i walorów, niewyjaśnioną sy- ment ~b.~ton). Są to wszystko ma· znaczna (ok. 68.000 ton). Paradok· syntetycznego kauczuku zostanie wiony został masowy wyrćb Mj
tuację gospodarczą w Stanach I tHiały mineralne (nie organiczne), E-~1lnym może się wydać wo}:lec po- podjęta w rolit! bieżącym. rozmaiUizych przedmiotów, POOZY-i 

'Zjednoczonych, a wreszcie pomyślne Ik'ltOmiast tworami XIX i XX wie- wyższego fakt, że -ll"zeczywi~tni~· Cena, syntetycznego lrallczuku na;ąc od części piór wiecznych, pa..i 
doniesienia ;t; terenów uprawy ba- ku są. materiały zastępcze dla t. zw. nie syntBzy przypaoaa. Ila okres jE'Et na ogół wyższa od ceny natu- pierośnie, różnoraJtiego Ilprzętu 
wełny. surowców organicznych (roślinne- niskich cen katlczuku (2 do 2 i pól ralnego, w toku jednak są. usil owa- elektrotechnicznego, ek.nyń radio-

Przypomnieć należy że od po_ go lub zwiel"'[(~cego pochoo.zellia), zł. za lulogram) i dużej produkc,ii nia, zmierzające do zmniejszeni.::;. ~dbiorników aż do różnych części 
czątków tegoroczn~j kampanii połączenia pierwia.<;tka węgla z in- - ok. miliona, ton. Jakkolwiek re- tej rozpiętości cen. samochodowych i t. p. 
siewnej pierwsze doniesienia z tere nymi pierwiastkami: wodorem, tle- alne pods~awy do syntezy kauczu- Gumn, czyli ktuCzuK wulKanizo- ~ywiM S"ltuczne zastępują w wie. 
nów uprawy brzmiały niezbyt opty_ Dt'm, az?tem, siarką.. wany, wykazuje pewne wła..."llości lu wyrobach bursztyn, koM słonfo" 
mistycznie ł na podstawie tych do- .Do ll.elby . na.jnows:ych nal€'Źą, BIURO MA ~Jastyczne, przeważają jednak:' w wą. (kule bilardowe), ma...~ perło· 
n;esień ceny utrzymywałv się w nuędzy mnyml, matenały zastęp- BUCHAlTERYJIIE Maks LIT N IliEj własności elastyczne. wą· 
pewnej równowadze, w' każdym ~ dla surl}~ców, .pos!a~ających ZACHODNIA 80 tel.. ~~:.k:6i8t~06 Z dnIgiej strony znane ~ ciała W pewnyen wypa.dKa.ch mdA O-
razie nie spadały gwałtownie w dół. duze znaczenIe w dZled:rul1e moto· bardzo plastyczne, ale ~to mało ne Z&s+opowae równie! metale, 

•. J' . kI • k k Organizacja, reorganizacJa i prowa- l . "" 
Obecnie jednak komunikaty oficjal. ryzaCJł, pa IWO cle e l auczu, dsenie ksiąg handlowych §ciśle wg. e a8tyc:me: są to żyvace. zwłaszcza półszlachetne. Np. zaro. 
ne Jrz:ewidui'il normalny rozwój daJej t. zw. materiały plastyczne i wymagań Władz Skarbowych. Odm·"i się · to zwłn!"zcza do zy- knięcia do tubek (do past i nl'-
7.biorów, któte ~ć mogą pod wreszcie sztuczne włókna, mające Sporzl\dzanie i analiza bilans6w. wic szlachetnych, jakimi są kopale mów), do słoiczków, butelEk, daw. 
względem wyila~ci włókna na- I zastąpić bawełnę ł wełnę. i ~zella):. Żywice mleżą Jo wiplkiej !tiej wytwarzane z metali, są obee~ 
wet korzystnieJ, aniżeR w r. ub. OIbnymi rozwój zastosowania ku llyły uzyslia.n.e w .ostatnich la- rodziny materiałów (mas) plastycz- nie prawie wyłącznie wytwanane 

Sprzedaże z IndJi l Europy tłu- si1nik~w spalinowych oraz zwią.za,· tarh prled wojną światową, to jed- nych. Jest to dziedzina, w kttrej z żywic sztucznych. Polska wytwa. 
ruaczyć naJeży tym, ze posiadacze ny z tym WZr:lStający popyt na. pa. nak technicwe urzeczywistnienie przeważają materiały zastępcze. rza żywic~ tego rodzaju pod nazw~ 
baw ......... pJUSZli ostatnio do za'-- liwo eiekł~, pl""LOO9 wSLystkim ben· . d . ł t . b N"kktćre z nich Już oddawna są. w ,,~ilositu'-. 

""';' u= syntezy Jest Zle em c,sta mc ez.'1r - " 
pieczania 1ię PfZ"d stratami na ce- zynę, z drugiej zaś :;trony ograni- . użyciu, np. linoleum, fibra, celuloid Wytwal"'.l:a.ne.&ą olleenie tywle8 
rach przez sprzedaże tenninowe. czone zasoby światowe ropy nafto- SOWo i róg sztuczny (galalit). Od rok~ Ik'l.jrozmaitszych gatunków i o rot. 
Jednocze§nie grupy spekulacyjne ~j, z kt().raj otrLymywa~ i?S:: Od. naturalnego ),:auczuKu synt!!· 1!}08 chemia mas plastycznych M- I[y<'h własnościach. Do eiekawnyeli 
zlikwidowały narazie swą działał- toeru:yJllll., spow()llowały, ze JUz tyczny różni się co dd własnogcl, stała wzboga.cona przez nowy d7-ia.ł :najeżą W żywice, z któryeh otrzy
ność, ponieważ me przewidują one ~d woj~ą światoWlł myślano? wykazując np. większą odporność - żywica s~tuczne. Poszulmjąe ma mywaM jest t. zw. szkło nrga.nicz
dalszej gwałtownej haussy, która wytwarza~l.U benzyny. syntetyczne] na ścieranie (trwalsze opony) otaz t('rialtt zastępczego dla szellak11, r..e, nie tłilką..~e się i dwa ra7lY Iże;' 
uroożliwiłab7 zlikwidowanie traa- Jeden z tego rodzaJU pomysłów sze od szkła zwykłego. 

k ~ LSch niemieckiego ehetru.b Bergiusao alURO-BUCHALTERł'JNO-REWIZYJNE 
sn Cli przy wysołU zyskach. Po- ,. - Znalazło ono za.stos'owam! w g-
za tym pewna psychtna I obaw;, trzymywania ~ z węgla., do- ARNOLD BRA WIERMAN 
przed kryzysem ogntDiczak dz'ia- czekał się pd wojnie rea.lizaeji prze- PIOTRKOWSKA 43. froDt 11 p.. telefony: 175.85 l 265-91 mochodach i samolotacb, .. CIIRM' 
łałnol.~ sfer "';...L1t"nrDPb. lD'nłow..-l. _ . _ Z'" d . L ś~ nk, _ wobae uproszczonej met.ocłJ, 

~ ó"""'U--,,- . -.J _ aprowaOZll I prowa li! J<sięltowo ... na mie§c:!e i w bIurze pg. wymog6w.Wlath ~bId rtwn1et d _'lo... _. 

W kołach '-mft"ÓW 8)taae!a ta Wa og5ł ti6m.yny syntetyeme nie Slral'bowych po cenach pn:ysfępnych: Biuro czynne: od 9-12 i od 4 _7 pp prze!" " O wyr"", ...... 
zaczyna _ budziE zanIepobjeaie, meh 8OeZeW'ełC d~ a.pa:rat6'w ..... 
gdyż 1)fmzuJe ~ te problem h. ficozny.eb, ·miiirOŚopów. 
wełniany jest ~ o clIaraJt: . - L -... Poz~ j~e dO,IDto~ 
terze mi~ ł ale ', __ ' C .,8 "Utpil ., dl 7' :iro:: dzi~~,,_ 
oprzeć się 1r sweJ 5IIDaCfI ~ " ' zy. , . 
na posanięc1acll Inlaweueyfa:Jcłi. Dułe lapo1rzeboWanIe . na koi.feIICJę I towary bawełniane w~ ioh ł~ lJ!i,_".~_ 
Roosevelta. Dlatego teł aelatałd JaJd ~ '~ ~ ~w me 0!łaMa ani- na .I~~ ifDwarOOv_ ~O~~y częśCJow'o ~ 
~~tuaHzuJę filę polIO". ~ .. -. 'i.~~t~:t-~.~ I '} i\" " !;j, ', 1" pOza łyIoi"jednaikflkupey Ulew; ':~h ~:n1;:'0t!'.., .... 
• 1_ ~d .czas:. do c:za9II !róJJy poro-~~ ~ym~-W-ar Nie~'ł~'",,,piGłIIIItie- SlC.y zostali Łodzi winni paręset ".. . 
zll~lerua EpmdqceaCauu ... ..., w fł'ZIlWY Od tKQWmIi, wyjeeHał !Da gcJf łQwaa Da ~ prR.: Rygę. tyaięą! ~ których! poprze W danym WY.P,3.<lku ., chodti.~. 
kraJach PołuddioweJ Am.:rJd. ~ '~ prtedtftawi\:ie1 . a~ .P0n:aim6 kOIlieemOki opla- dnia nie moma było wyegzelt- syntezę .surowca., lecz tpko fi prze. 
b~ te ~ do ~ ~'W.1c:bew~j IMannf~. eania' podWójnego da. Iowat) w~ać. NiewąiłpIiwie teraz uda twon;em~ gotowego ~ natu. 
nla, przy. J'OIDOCT ~ F · rW %wi;pkU,.~ . t;ym 'domii~tt- nSl!llEe z pOwOdzeDiemI kOnkarO- się' ~ załatwić. ! ra1nego, !Xf!' eelul~, ~Y. !-c. 
elastyczmoaej polłtyJrl baDdlowet... . si~ wały ,. fDnymJ., ~ z .,.es 'Lnwa najch~iej k"u,ptije.za- w:sta.Ją. meskończerue _ długie ~ 
Stanó~ Zjeduoezouycb, ~ea- ~ . _ ' .' kimi. Ostatnio zaś !Kowno i idwno kOlIlfe'k.cję. ja1k. materia- ruteczki, twoną.c;e . tak zwany jed-
towarua. eksportu bawełny ~ krajów ~ firmy ł~ pr~ą cdrwlC Ktajpooa pragnęłyby' m~ o- ły, z tych zaś n:tjc1i~icj droko wa~ sztu~zny (~kozowy). Podczaa 
Ameryki Południowej. Postula11 I ",OWae stosoDk.i hantDo- tmytWyrwa(f; jak nap-ięksm par- wane ł białe. wOJny śWIatoweJ l w czas~h powo-
te poparte był1b7 specialD7mł kre we. Il Litwą.. jennych uznano za bardzo pożąda.-
dytami, adzieJOII7DJł prz:ez Stany KOWtIi'ó XlIi ez:m'6w pneCłwOłen . BIURO BUCHALTERYJNO-REWIZYJNE ne wytwa.rzani3 tą drogą sztuez~ 
Zjednoczoue państwom Ameryki nyoh, jaJk: i cały' 'ówczesny rj: LIEON KAIELL p' tr" & 79 t I 141: 6A Dych włókien, eo do wielkości i Południowej. ne]{ rosyjski, było cl1ętnym' ł ·ob . . . • 10 1l0WSIl8 , e. J- Ił własności zbliżonych do włókien 

Jednym z pierws7:Vch konkret- f~, -ljL. to...(.- ~..< .... _ I Zapl'owed.a l prowadZI kSIęgI hll,!dlo"",: pg, wymog6w Wład. skarbo.wych·l bawełny i wełny. 
• -" n..,m U\.l'1.110I"Cąl W'a""WI fiJ'UZ Opracowywanie uemat6w. Aneh:s bdansdw. Kalkulacja. ReflektuJącJm' . , 

uych przejawów tej działalnoSci kich. Ta symij)atia dla łódzkich .aprowlldzania kslllg _ BEZPł.ATNE PORADY.' Przez pewne upros~ezellla bieg'll 
interwencyjnej jest próba opanowa- I fa.brykaeji oraz zmiany jej udałG 
nia handlu bawełną w Brazyiii : się wytwarzanie t. zw, włókien cię-
przez kapitał północno - amerykan.. KompensaeUI-nU "rz· "wo' Z bawełnu ty('h, które posiadają nie tylko ten 
!>ki. Szereg wielkich firm DOWOjor- • II! . łJJI sam skład ~hemiczny, eo ba.wełDa., 
skich sfinansował w Brazylii olbrzy Od 1 lipca ministerstwo zezwolI,to na import z Egiptu lecz równie! l wiele wbsności tyeh 
roie inwestycje, zwłaS'ZCZa w za- naturałnycll włókien; umożliwia to 
kresie budowy łuszczarń bawełny i Z dniem t Jipca r. b. minister- wE"łna ta będzie5prowadzana dro- W myśl decy-Lji ministerstwa su- przędzenie sztucznych włćkien zna.. 
podejmuje akcje, zmierzającą do stwo przemysłu i bandlu zezwoliło gą transakcji wiązanych niezależ- ma jednej transakcji kompensacyj· nymi wypróbowa.nymi sp0506ami 
przejęcia finansowania wywozu. na uruchomienie kompensacyjnego nie od przyznanych kontyngentó~ nej z Egiptem na b-awełnę nie po· Sztuczne włók.nn. ustępują natural. 
Coprawda osłabia to zkoJei pozycję przywozu bawełny egipskiej. Ba- przywozowyelL winna być niższa od kwoty 100.000 :cym jedynie pod względem wytrzy. 
bawełny p6htoCDO _ amerykańskiej, = Zezwolenie na Jiompen~acyjoy złotych i to zarówno po śtronie im. małości mechanicznej. Nowy .. 
gdyż sprowadza się .ł_ fl·nansowa. portu, jałt i eksporta. materiał, któI'3!!'o O światowa _____ "t; • 

.. v przywóz bawełny wydawane jest p.lVUIUI. 

"ia przez kapitał StaDó~ Zjedno- amerykańskie~ w okresie od pier. dopiero po dokonaniu eksportu. Od Termin ostatecznego rozwikłania cja w roku 1937 osiągnęła. 28().()()r, 
CZ'.lllych producentów bawełny po· wszego sierpnia do początków czel" tej zasady jednak mogą być pewne transakcji wynosi dla eksportu ten, otrrym2.ł rozmaite nazwy fan· 
łlldniowo - ameryl{ańskiej, konku- wca f. b. Tale więc spożycie przę· odchylenia i wyjątki, zwlaszeza w maksimum 6 miesięcy od daty ze- tazyjne i znajduje eoraz większe 
fl1,iącej z surowcem Stanów Zjed- dzalń krajowych w tym okresie wy okresie do końca r. b. Import ba- zwolenia na transakcję wydanego zastosowanie przemysłowe. Cena 
noczonych. niosło 5.168,000 bel t. j. o przeszłe) wełny w tym okresie może poprze- przez mini'Jtetstwo przemysłu i ban· ci~tych włókien bardzo nieznacznie 

Niezależnie ('Id tych projektów 2 miliony mniej aniżeli w analogicz dzać eksport pod warunkiem wpła- dJu, dła impQm zaś 9 miesięcy. odbiega od ceny bawełny.. • 
realizowane są na terenie Stanów nym okresie poprzedzającym. Eks- cenia na rachunek złotowy Polskie- Do transakcji kompensacyJnycb Wytwarzane są rówme! ~Ięte 
Zjednoczonych w dalszym ciągu nor J;ort surowca ze Stanó-yv ZJednoczo go Instytutu Rozrachunkowego ca- będą dopuszczane tyl~o poważne wł~~na eelulozowe o wła.~ośCl~h 
malne prace, związane z ograni. oych wyniósł w tym okresie 5.173, lej należności za bawełnę. Wpllata firmy przemysłowe i handlowe. ~t,hzonych d? .wełny, rĆ~Illące. SIę 

co również oznacza ""adek o prze- P b ł lu J€dnak od rueJ składem chemlc.v. l'zaoieUI terenów uprawnych. Z u- ~... ta będzie uważana za gwarancję, rawo przywozu awe ny przys. • .; L • • • • •• 

wagi jednal{ na sprzyjające dotych szło pół mmoml bel. W ten sposób że eksport "..ostanie faktycznie", guje eksporterowi 'lub też przemy- nym. Js,.nteJe mny surowIc.c natu,ral 
czas warunki atmosferyczne liczyć konsumcja bawełny północno - wyznaczonym terminie dokonany. słowemu :o;akładowi włókiennicze- ny, z kt6rego wytwarz~c mOZnl\. 

elę należy ze zb~orami w granicach amerykańsldej zmniejszyła się o Jeśli eksport nie nastąpi w oma- mu, który zoGtanie wskazany przez szt~.ezną w~ o składne b~r~o 
przebaczających zbiory zeszłorocz przeszło 2 miliony bel, przyczym czonym terminie wplata zostanie eksportera. d.hzonym do ;remy na~uralneJ. 5u-
ne. Jeżeli dodać do teCTo utrzvmuią. lwia część tej reduke!i przypada przelana na rachllnek organizacJi C I r ",. t· d rowcilm tym ]e3t ka.zema (sernik). 

. .. '" '~na Stany Zj~dm,czone i rynki Da- a e roz tcz~nte nas ępuJe po sama zaś wełna sztuczna wytwa· 
c~ ;Ię w: mez7lększon~ch roz~Ia- leki ego Wschodu, a w pierwszym zbytu. kontrolą Polskieg~ In~tytut~ Roz· nnna. między innymi l ; P~lsce 
r.~cł pozIOm (Onlsu'~lc~l, baWśe?y rzędzie Japonię. Jeżeli dodać do Drugi wyjątek w ttaj zasadzie rachunkowego, It~ory ,1edyme dys- ctrzvnmła nazwę . ,lanitalu". ' 
I o nocno - amery rans ueJ na wIe· , pomt.ie wypłatami z obydwllch na· 'u ób l ·t l' n d· .. de _ otrzymamy podstawy dla tego zapasy swiatowe północno - przewiduje import bawełny przed h k. . ,y yr iLTma. u w za"a Zle JC!5t 
kształtowania ~ię cen tego SlITOW- amer~lkańsl{;'!j, wschodnio - indyj-I dokonaniem ~ksportu, wtedy, jeżeli c un owo .r:?dobny do wyrobu ciętych wl.)· 
ca na najbliż,;zy okres. skiej, egipskiej, południowo - arne· importer tonarów pol5kicli z Egip- Do ekspo;tu ItOmpensacyjnego ~ ~en ce.lulozowych. Produkt przeru: 

... . rykari5kiej i kontynentalnej, wyno- eie wphci z góry należność za za- Polski do Egiptu dopuszczone s.! b!3ny Jes~ na. przędzę; zazwyczaj 
DJa llustra~jl przy toczy c warto sząccj około 15 milionów bel - I mówiony w Polsce towar na racbu- towary na2tępu!ące: drzewo i wy- 7.ostaje on mieszany z prawdziwą 

('~· fry zbytu surowca z lIwzględnie, oka:'~e się, Ż~ są one 2 razy wy/.sze ! lIek Polsk;ego IllSt~lutll Rozrachun l roby drzewne (z pewu~'mi w;yjątka· wcłna hlb innymi ciętvmi włókna-
ujem konsumcji bawełny północno. aniż~l: przed rokiem. l kowego w Egipcie, mil, papiel·, t~kst~tia oraz cynk. mi · ' . 



G - 'I S·· 
;tódź, dnia 3 lipca 1~)38 l' 

Max S,hmeling • a· 

JVlI U uJm CI ze ra 
• 
I 

• 
I 

w klasJlfikacji zespołowej Dierwsze miejsce zaiel, Fiat, 
WARSZAWA, 2. 7. (PAT). -

\V sobot~ ogłoszona została na
stępująca oficjalna klasyfikacja 
międzynarodowego raiou auto 
mobilklubu Polgki: 

'kLASA 5-10: 3) Karezewskl (Cliewolet) -
t) Rychter (Chevrolet) 230.919 220.892 pkt. 

pkt. KLASA 4-ta: 
2) 'Mazurek (Chevrolet) 230,631 1) Rauch (Mercedes) 235.081 

pkt. pkt. 

2) Emmlngel' (Mereedes) -
234.333 pkL 

3) Mjr. IfflJmd (Mereede) 
231.248 pkt. 

KLASA 3-.: , Do J (zasowi IW • , l) Slhtr~e""nger- {Citroen) 227.997 
pkL 

2) Paczesny (Citroen) 227.012 
pkt. 

3) 1'y'!nklewlez (Mercedes) 
223.844. rałdów 4u_omobilklubo Polski 

znokautowany pflez Louisa. 

- -

W ~wlązJm 1'> zakończonym 
XI-ym międ'Z'ynarodo,,"-ym rai, 
dem samochodowym Automobil 
klubu Polski, przypominamy re 
zultaty dotychczasowych dziesię 
ciu raidów. PrzedstawiaJą się 6-
ne następująco: 

23 - 25 lipca 1921 r. 1) Hey
ne na Dodge, 2) .Midński na 
Steyr, 3) Zagórski na Hudson, 4) 
Słupski na Cadi11ae. . 

2 L. 23 lipca 1922 - 1) tLor--Kapiak nadal pro adzi 
w wyłcigu do morza 

KUTNO, 2.7. (PAT) - W sobotę już tylko Kapiak Józef gdyż Sta
.. ubył się piąty etap wyścigu ko- I rzyńskiemu pękła guma.' Kapiak Je
Jarskiego do morza na tra9ie Poz- chał odtąd samotnie do samej mety. 
nań - Kutno długości 175 klm. Ogólna klasyfikacja po 5 eta· 
Startowało 22 7.awodnłków. Na pach jest następująca: Wasilewski, 
etapie w Poz",anin wycofał się który dotychczas prowadził w wy
Hion z powoJu ogólnego potłucze- ścig u, woboo utraty przeszło 12 
nia oraz Targotiski i Michalak z po min. na trasie Poznań - Kutno, 
wodu przemęczenia. musiał oddać prowadzenie Kapła-

Na dwa kilometry przed Koni- 'kowi Józefowi. Obem:t kolejność 
Ilem Kiełbasa przewrócił się, wpar;ł w klasyfikacji: 1) Kapiak Józef 
l>7.y na rower Wasilewskiego. Z po w czasie 30:02:35,8, 2) Wasilewski 
wodu dość głębokiej rany na ramie 30:04;52,2, 3) Starzyński 30:16:48,8, 
ni u, Kiełbasa wycofał się :r: wyśei- 4) Koper 3O:29:tO,4, 5) Leśkłewlcz 

uez (Austria) na Steyr, 2) Sierc- Illiano na Fiat, 2)' Sdloefeld na 
ke (Austria) na Steyr, 3) Gra- Steyr, m Liefeld na Anslro -
bowski na Fiat., 4) f.liefeld na Daim.ler, 4) Rahnenfeld na Fiat, 
Opel. 5} lPerczyń,ski na Fiat. 

15 - 22 ezerwca 1923 r. - 16 _ 23 czerwca 1929 r. - 1) 
l - 2) Liereld na Ausłro-Daim- Adam hr. Potocki na Aus'tro _ 

KLASA 2-ga: 
l) SzwarateJn (Lancia) 

236.344 pkt. 
2) Kolaczkowski (Landa) 

234.846 pkt. 
3) Polturak: (Lancia) 234.703 

pkt. 
ler i Sfroucek (Czechosłowacja) D' l 2) S . 
na Praga, 3 _ 4} Mrajski lila alm ~r, . z~.arcells.ztaJIl na KLASA l-a: 
Dodge i Ludwig na Austro-Daim Btugath

D
, 3)m1ZaWJd4}owSsłrklkna Au· 1) Rlpper (Fiat 1100) 237.300 

l ) s ro - al er, a -acz na kt 
er, 5 Jannnens na Minerva, 6) Austro _ Daimler, 5) Verrnirow- p . 

Grabowski na Fiat, 7) Winnicki sky (Czechosłowacja) na Tatra. 2) Ghisalba (Fiat 1100) -
na AlliStro- Dairnler. 237.216 pkt. 

7 - 12 lipca 192'4 r. __ 1) 22 - 29 czerwca 1930 roku 
Liefeld na Austro _ Daimler, 2) - w kategorii wozów popular. 3) PronasZlko (FIat 1100)-
Betaqu1e na Austro _ DairoJer, nych - 1) Bitny na Ford, 2) 236.018 pkt. 
3) Vermirovsky (Czechoslowa- DzierliiiIski na ~~troen, ~) Kure~c Nieofiejalna klasyfikacja ogól 
cja na Tatra, 4 _ 6) Derdak na na Ford, 4) "vl~awskl na CI- na bez względu na kategorię ma 
Auslro - Daimler, Jannsens na łroen, w ka'tegorn samochodów szy;n, przedstawia się na~tępują
~finerva i. Dzierlhlski [la O. M., turyst~'cznych - 1) Rahne~felu co (ildasyfi1mcja ta nic jest prze 
7 _ 8) Zeydov.'lSki na Minerwa na FIat. 2) Krzeczkowskl na widziana przez re!!ulamin a. 0-

i ~littermUJeller nn Tatra. HLLd~OIl, ~) Rychter na Httdson. blic.wn.a zosłała nieoficjal~ie ze 
4 - J 1 lipca 192·;) r. _ 't) 4) K,rawczyk na De Sooto, 5) względu na przewidzia'1lą nagro 

Betnque na AusLro - Daimler, 2) Hahn na Hudson; w l.ategorii dę dla zwycięoców): 
Liefeld na Austro - Dnimter, :3) samochodów luk.susowyeh -1) 1) Jan Rłpper (P.obka) 
,Umasy na Steyr, 4) Dzierliński I A~lm hr. Po~oeki [Ul Au~tro - 2) Ghisalba (\Vl:oc.by). 
na Citroen. 5) Koch na Echot DaImIer, 2) Llefeld na AusŁro - 3) Szwarcsłein (Pol«ka) 
Sdmeider. I DaianJer, 3) Maurycy hr. Potoe- 4) Pronaszk.o (Pobh) 

5 L 'lO IiJpca t927 roku _ 1) ki: na Volsilll, .4) Zooh~sld na D) Ranch (Niemey) 

t • A 51 D· I Dela-ge, 5) iKwlalt..owskl na Lan 6) Por. KoJaezkowsłl:ł ~ . zwarcensz 11.111 na ."1U 1'0- aun . \a-ur 

l '» IL' f Id" . cIa. ska) er, _ Je e na Austro-Dalm-
Ier, 3) Rj,p,per ;na Lancia, 4) 6 - 11 CZClWlCa 1937 roku r- 7) Im;. PoItnrak. (polska) 
Hahin na Chrysler. ,,~ kategorii samochodów mniej- 8) Emmiuger (Niemq) 

t7 _ 214 czeMVTCI\ 1928 r. _ 1) szych - 1) Kolacz,kowski na ;\Vi klasyfikacji ~1iII 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ DK~~ ~e~ą.o~kina Pol wz~~un~katq~ 
- ski Fiat, 3) (p.aczesny na DKW, 1) Fiat 710.534 pkt. 

gu. Na 125 kloJ. pierwszy Jecbal 30:39:42,6. 

JQdrZe)OlUSka ledZie do Ameru" 
w kategorii samochodów śred- 2) Lanela 705.892 pJtt. 
nich - 1) GuillaUlllle (Nienu:y) •••••••••••••••••••••• " 
na. dier, 2) Orssich (Niemey) - - ~ -- • 
na' Adler, 3) Sauerwein (Niem-

j spodzi~wa liC _om erat z wiCkszUID 
dz~ni~1D niż w WjlDbł~doDi~ 

P01l1l10- ey) na Adler~ 4) Eauoh (Niem
.. ey) na Mereed~, ó) KorattS (Niem 

ey) na Mercedes; w kategorii sa 

ka 1~1 \Yczoraj rano pociąf,"iem 7. kaniu w Wimhledonie z Jacobs 
Ikrlitna przybyła do Wall"Sza- miałam bardzo utrudnioną gr~ 
'n' Jadwiga JlędrzejoW'S'ka. z powodu silnego wiatru, który 

mochodów wię.lkszych - 1) Ma 
rażają nadziej~. iż ulołam się zurek na Chevrolet, 2} VojŁew
zrewanżować na turnieju w sky (Czechosłowacja) na Aero, 
Forest Hill. 3) Rychter na Chewolet. Od 2 - 7 po poło Tel. 155- 55. • . 'a dworcu powitali m.iJstny- był sprzymierzeńcem m()jej do 

Ilil: przedstawiciele P. Z. L.-T., skonałej przeciwniczki, grają
,rc:'Czając jej wiązankę biał'O - cej czopamL Nie chcę przez to l, 

('Zt'l"wolln;h róż. Panna Jadzia usprawiedliwiać rno.TJE>j poraż'ki, UU 
l1lil110 l1ci~!żljwe.i podrMy jest, gdyż amerykanka znajduje siG D 

• Im edon-e 
,iak zawsze. u~lJliechlJ'lięta, czuje obecnie nap,raW'd~ w pierws7o- , _ 
"i(~ dobrze i zaraz po przyjeź- rzędnej kondycji W dniu roz-IRakleŁy amerykańskie zwyciężyły we wszystkich konkurencjach 
rlzie udzieJiłn przed łnwicie- g,rywki była. l 
Jf)1l1 p~'as,: krótkiego W~Wi~dU'1 ZNACZNIE LEPSZ . .\ ODE l LONDYN, 2.6. (PAT) - W sobo- Budge jest obe.!nie l>ezkonkurencyj- apelacyjnie WU1s Moody, bijąc Ja-

_ L wazan.l _ .powledzlała :MNIE I WYGRAŁA Zlj- I t~ 7.akończyly się w Wimbleclonie I ny. W roku bieżąc:ml zdobył on jtlŻ cobs bez wysiłku w ~wuch setach 
:'J3 1\ Ila JadZia, _ ze ~skutekl! ·PEŁNIE ZASŁUŻENIE. nieoficjalne tenhowe mistrzostwa n:istrzo&twa w Australii, Francji, 6:4, 6:0_ W pierwszym secie JacoM 
p1"lCl'W~'. spowodowancJ dłt~o- świata. Wimbledonie. a obecnie udaje się stawiała pewien opór, aczkolwiek 
Il'wałą chol'ob~l obu nóg. moja Na za,pytanie, jakie są plany Zawody przyniosły niebywały do Pragi, gdz.:e niewątpliwie zajmie I przewaga Moolły była niewątpliwD. 
FOR~tA TEGOROCZNA JEST na najbliższą. przysz.1:ość, Jl~-. tryumf tenisistom . amerykańskim, pierwsze miej5ce, a potym wraca do l Pod konie.: tł~..a J~cobs przy odbi-

1'\ iEi,' Ą TPLIW fE GORSZA, drzejoW'ska oświadczyła. że: którzy zajęli wszystkie pierwsze Ameryki, by hronlć tytułu mistrza janiu jednej!: ootrych piłek nad..,.,.· 
:\'t1: W ROKU UBIEGŁYM. czując si~ bardzo wyczerpana I miejsca we wszystkich bez wvjątku Ameryki_ rężyła sobie nogę i w drugim secie 

\\'idz<,: '(,l'az. że może przed naj fi7.ycznlc i nerwowo, pragnie konlwrencjacb. • Mistrzostwo pań rozegrane zosta- poprostu nie była w stanie odbić 
"':,źn ie j,.zym tu:rniejem w 'Vhn killk.a dni wypocząć ca'tko~icl~, Mistrzostwo panów, jak jui poda ło w sobotę pomiędzy obiema He· ani jednej piłki. Warto podkreślić; 
hll'(]onie niepotrzebnie brałam a w prąszłą sobotę lub medzlc Jiśmy, zdobył Ih..--zapelacyjnie rudo- lenami: Heleną Wills Moody i He. ze WilIs-Moody zdobyła mistrzo
l'dział w innych turniejach, wc l~ wyjedzie na mistrzostwn Nic włosy amerykanin Donald Budge leną Jacobs. Zl'y!!ięiyła znowu bez- stVfO świata po raz ósmy. Liczy ona 
wszy" tld 1'1 t konkurencjach, co miec do HambuJrga, gdzie, jak _ M • już 32 l~ta. Jest to pierwszy wypa-
n nic' \\ "czerpało. słys,zała. zgłoszone Sfł wszystkie dek, aby kobi'i)ła powyżt>j lat 30-~ 

__ ~lewl1t.pliwie musiało siG naj.lepsze tenisistki świata. B<,:- Interesujący wyścig gondolierów l zdobyła mistrzostwo Wimbledonu. 
io ndbi{ nif>1,orzYSlnie na cięt- dzie wicc miała palOna Jadzia W ~rze podwó!nej pań zwycię· 
Jdch y-nlk'1('h. jakie lllusiałan. pole do rewanżu. ż:,.'ł~· amerykanki MARBLE i FA· 
"lo~'z,ć. w "·imb!cdonie. Zado- _ \Y kOll{;U lipca '-- o~wiad- BYAN, bijąc b~'& trudu par~ fran· 
";olona jc<,lcm naprawd~ ze czyła nasza sympatyczna mi- I cusko - angielską l\fathicu - Yor 
,,\'. \'Cil ~(i\'G n3d moja od" iec7.- str7.yni- ke w dwuch setach 6:2, 6:3. 
1l!1' rY~\·alhq Krah\,;i~ldel·Spcr . l W grze podwójnej panów m;· 
lin~ . '!z!órą pDJ\onałam w finak 'POJADĘ DO AMERYKI, s'~rzostwo zdobyła para amer;,'J;'iJu-
ll1 i ",lrwslwll Londynu. Rył 10 gdzi{' wezmę udzinl 'w szcrc~nl ska BUDGE - MAKO, bijac p"rę 
lJil'\':ąfpliwi(' l tU;1'niejów . ~fal11 nadzieję, że I niemiecką He'lkel - Y/etaxa 6;4, 

:'ilU,l X.\.JL~~PSZY l\tECZ W dojdę wreszcie do formy j le-; 3:6, 6:3, 8:6. Para niemiecl.a bro· 
ZYCIe pie.i mi się tam powiedzie, dzic: I nHa się doskonale, ale musiała ulec 

""szyslkir pin,i wychodziły mi ki czemu uzyskam zaszczy'tne· · świetnie dysp~nowanym przeciw· 
do~l;onalr, a mv~J, źe muszę IW miejsce na liście światowej , nikom. 
rcszr;(' z\\"vc;('ż~'ć t~ znakomitą \Yi11s :\1eversa_ I'\azajuŁrz po ,V grze mieszanej Jl:1r" ·'I·;,.-:'!,an 
r"walkę. która zawsze dOłVCh"\pOraŻce z Jacobs prawdziwą ra ska BUDGE - :\tAR:}I , '- jll!W'1:lb 
('1.:1" wygry" ahł 1.(' mn" podnie: dość spra\yih' mi liczne depe- łatwo w dWlICh 'el;';~h ., lrf> nic 
('ntn nHl;n ambicją, "ze od polaków z Ameryld. w miecko • "mfr,~:':'(: ' :' " "~'1':~ł 

_ ,,- ćwiNćfinało,,) lU ''Pot 1,Łóry('h podeszają nUlie i w,,' odb.Ył się w tych dniach na wodacb Tybru w R7ymit>. F;Jb~· .. n 6:1, 1i:1. 
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Wiadomości szachowe KlE lA 
FLOHR - i\lIKKENAS 8:2. I wielkiego turnieju moski0w~kieg·o APTEKA 

W Kownie zolko!iczył siQ mcc1. 1!1:25 r. • , •• 
. .,zachowy z 10 partii nll~dzy IUi.,- r W 2 grupie popisał się P:lllOW I Mgr. farm. W •. RowmskleJ 
tl zeDl Litwy Mi1{łlenas~m i Floh· (13 p), wyprzedzając o 2 p. mis- dawno f4: lemwebera 
lem, llajt.li~:3zym przeciw·nikil'll1 A- trza Ukra~ny dr. Bogatyrc7uka. D:~ Piał \Volnoścl 2. tel. 158·85. 
liethina rr ,valce o mistrzost\yO lej następują, Dubinlu, I{otow, Czi· ... ------.---- --

~miat:t. Jak było do przewi.dzenia sti~~kow - po 10,5 -;:l., Bieł:\wlenie{! R. KADRU' .!'vltEDn· ZD 
(,dJliósł arcymistrz czecho:;;lowacki i Pogrebyski - po 9,5 p., Jud·)· 
kt"'I' zwyeięstwo, bij!lc ~likkena;;a,1 wi{!7, - 8,5 p., Kaj~w - 8 p., Sza· 
F.:2 (6 wygranych i 4 remisy). Mi- m:ljew, Szc'lipunow - po 7.5 p., 
I/,Q trt'llingo\Yeg"o char:.1k::tteru me- ·Werlini5ki (mistrz Rosj! 1929 r.), 
CZ11, trudno zn);;umieć, dlaczegl) ~i()kagooolV i K')llstanillopolski -
F'lohr wybrał jako "sparring.part·1 po 7 p, Duz-Chotimirski, Kopajew, 
11'-'1":1" właśnie Mikkeru::.sa, mistna Freyman - po 6,5 p., R()W!Hlf -
raczej średniej miary. O wiele cie- C punktów. 

CHOR. WEWNĘTRZNE 

POWRÓCIŁ 

Kilińskiego 143, tel. 154-76 
przvjmuje 5-7 

k:twszy i bardziej w:1rtościl)wy w Niesp01zia!1ką. tej grupy bvł suk Dr Klara MargoUs 
,k1ltkach byłby me',:z Flohra z rów- e('~ 2 g'raczy I kategorii - Dubini- • 
l:ol'zędnyul prze~iwnikiem z e.,"tra- na i Czistiakowa, którzy w)'elimi. Gabinet fizykalnego leczenia. 
ld::sy światowej, np. z KcresGm, I:!owali mistrzów tej miary, ('.0 Kon- Dr. Ignacy Margolis ,I 

Finem lub Reshevskim. I stantinopolski (2 miejsce w mistrzo· OKULISTA 
stwie Rosji ub. T.). Stara genera- pr.eprowadzil i się na 

TURNIEJ W PARYŻU. cia, z wyją.tkiem dr. Bogatyrczu-
W Paryżu odbywa się ohecnie ku, zostah. tu całkowIcie rozgro· Al. Kołduszki 52, I D. 

turniej międzym~rodowv o b. ci e- miona. tel. 165-17 
lu!wym składzie. Impr~zę zorgani- Na marginesie turnieju godzi ~ię _.- .. '- - - - .• • -' 
wwał jcd:3n z większych klnb~w j(~l'zcze podkreślić wysoce sportowe I S Z PA T LEKKI a CIEzKI 
llary!'-kich, ~ ramienia którego wy- z:l.chowanie s~ę Botwinnika, zwy- POl'l'lileks 
st~puje 4 graczy. Pozostali uczel't- cięzoy 2 światowych turniej1w sza- Grafit, Naftalinę, Farby, Lakiery f, 
uicy turnieju rekrntuh się w lwiej chowych, który mimo swej b-97.-' G10rja po. c~nach fab~y.czny.eh poleca 
części' z mistrzów cudzoziemskich, sprzecznej wyżtności nad pozostały- ppzed~tawlClel na Łódz 1 WOJewództw~ 
licznie zamieszkałych w st0licy mi Uoz'Bt.nikami, stanął. jak zwy- ZofIa GOU)SlEIN, 16dl 
lr~t.llcuskjej. kły mi3trz, do p<'.łfin:1łowych roz- ul. Przejazd nr. 39, tel. 121-38. 

Oto pełaa lista turniejow!l.: An- grywek. - ------
glares, Gromer (mi&trz F:ancji), * 
Halberstadt (Francja.), Matwiejew, LWóW. Mistrzostwo miasta n:t 

Manosson, Znosko-Borovski (em1· r 199B zdobył · po dogrywce z 
grand rosyjscy), Golmayo (Hiszpa- Scbachterem mgr. S ulik, niedawu) 
uia, senior turnieju, ongiś rywal uczestnik. międzynar. turniC'ju w Lo 
Steinitza i Laskera), Baratz (Rumu· dzi (wynik dogrywki 2:1 dla Suli
lua) , Rnmih (Włochy), Honlinger kalo Drugie miejsce przypadło 
(d. Austria), Ot'bach (Niemcy), Ka· Sehllchterowi - 16 [., 3-4·-5 m. 
rawajew, CzistJganow, Silberberg i - wspi·jnie Rom:myf!zyn ~chleyer, 
Żukowski (członkowie klubu). i Szewezyk - po 12,5 p .• () m. -

Jak dotąd wałka o prymat toc~y Schonfeld, z'3szłoroczny mistrz Lwa 
~ię między Honłingerem, Grome- wa - 12 p. i t. d. (18 u~zestników). 
feJ]). Ba.ratzem i Golmayo'em, 'L in- LóDZ. Nakładem Lódz. towarz 
lr,vch - słaho gra.ją Znosko-Borov- zwolen. gry szach. ukażil się w naj-
5ki i Orbach, fatalny start mia.ł zna. bliższym ez!!.si9 'L druku pięrw~z:t 
LV olimpijczyk włoski Romih. ktt- księga turniejowa. w polskim języ
ry !>rzegrał z rzędu 7 partii i znaj- ku. Książh ta, wyda.na. ~ okazji 
duje się Da. samym k0ńcu w tabeli. 35-letniego jubi.leuszu Łódzk. tow. 
~tan czołowej grupy turnieju po 10 zw. gry szach. zawierać będzie 150 
'-undach jes7. następujący: Honlin· najpiękniejszych partii, grnny.~h w 
ger - 8 p. (prmgrał 1 pa.rtię z Gro· turniejach łó(l~ich .)11 191E do 1937 
Illerem), Gromer - 7,5 p., Barat~ roku oraz ws!.ys!".kie partie (120) 
- 7,5 (1) p., Monos~on - 6,5 p, 2. międzynarodowego turnieju ... 
Golmayo i Halberstatlt - po 6 (2) Łodzi. 
plmktów i t. d. 

.,P RA C A" 
Kursy Za\todowe Z~,'lskie przy 

Tow. Szerzenia P,ar~' Zawodowej 
wśród Kobiet Zyd. 

Wólczańsh 21, lei. lfj7-IS 
przy!muje zapil'y na ua~1. dzialy: 
1. Sztuka SlOSOwaJl'" lJafciar· 

stwo. 
2. Krawiectwo ddlllsl<ie • krój. 
3. Gorseciarstwo • krój. 
4. Modniarstwo - kapelusze 
5. Bieliźniarstwo • krój. 
6. OndulacJa. 
7. Manieure. 

Sekretarjat czynny w g. od 9- 13 
i 15-19. 

ALA IZBBCIA 
wykwalifikowana pielęgniarka 
z długoletnim doświadczeniem 

przyjmuje wszelkie zabiegi. 
DYżURY. TEL. 246-36. 

Turniej eiesLY się wielką frek:wen 
cją widzów. Coclzie:mie jeclen z pau 
zuj~cych uczestllików daje ~('ans 
dla publiczności. 

BIURO OCłOSZEŃ 
PONOWNY START BOTWIN· 

NIKA. 
W Rosji zakończyły Bię półfina

łowe rozgrywki o mistrzostwe par..
f!twa. Do turnieju, rozbitego na. 2 
grupy, dopusr.czono 36 graczy, 
wśród nich niemal ,}a.ła elita starej 
i młodej gener~cji - 240 mistrzów 
i 12 wyborowych gi'ac~y pierwstej 
k:ltE'gorii, kUrzy odznaczyli się w 
c.tatnich latacb. Do finału, t. j. 
właśeiwcgo mistcwatwa Rosji, któ
re odbędz.ie się jeslcze latj3m b. r., 
rakwalifikowGl,ło się po 7 zwycięz
ców f. każdej gNpy ora~ inż. Le
wfnfisz bez diminacji. Zastanawia
jącym jest hkt nienc'l,estnictwa w 
tnrniejn 4' wybitnych mistrz (iw ro
~yi8kich - Ra.gozina, Ałatorcewa, 
Grglidze Kana. i Rilllllina. Wyniki 
t( go olhrzymiego turnieju indywi
tlu{dnego były na~tęf'ujące: 

W 1 grullie bezapelacyjne zwy· 
( :('~tlVl) oonii13ł Botwinnik, osiąga,

jąc 14 p. z 17 moźliwych. Przegrał 
(·u tylko ~f)d ną partię z Rahinowi
('Z( 111 Dab:r,e miejsc.:1 7..ajęJi: Roma
JiI'wski - 11,5 p., Bondarewski -. 
jla];ag'anow, fu.binowicz - po 10.5 
r. l ~i:;icYIl i Tołusz - po 10 p .• 
("~('chnl'.'cr - 9.5 p.. Sokolstd-
fl r Al l'lt'nh,l - 8,5 p., Kasp!1rian 
-- 7 ]l. "\\-('resow. MazaI. Pt'lak -
I ( o.;) jl .. Bllrlo. IllD·Żeniewsld -
I ( fi r .. Goth;lr i Polak - 1'0 i\;) 11 

\\-yr,·, 'i. llić 1Jależy t.u wyniki H(·
III:trl<·wli];.Jego i Rabinowiczł'. wy
('IJJw<l\',"CÓw całej ple.hdy młodych 
tHl(-,llt(',\V (m. :;0. i BotwinniJ'a), pel
n'ehif'RZC7.(1 e:l~rr;ii i 00jowości i 
::1 lf'tniep:o B ':Hlrlarewskiego; 7:1wic
.. Hi nfJtomia:;t, C>~edlOwer. jeden z 
faworytów tllrni.'jn oraz Gc:thilf i 
IIin·Zenie Inki, .mani uczestnicy 

I 

OGŁOSZENIA 

DO WSZYSTKICH 
PISM ~WIATA 

KOSZTORYSY 
PROJEKTY 
RYSUNKI 
KAMPANIE 
REKLAMOWE 

'ACHOWO - SZT8ItO - SOLIDNIE 

I S T N I E JE O D 191 S R. 

Sześć " ~ na szesc 
jest to rozmiar nowej solidnej kamery 
!KONTA Zeiss Ikon, która z normal
nej błony zwojowej zamiast 8 zdjGć 
daje ich 12 i czyni zbytecznym kło
potliwe pytanie: czy na wysokość 
fotografować, czy też na szerokość? 
Jedno i drugie zdjęcie ostre do sa
mych brzegów. IKONTA 6 x 6 - to 
znaczy: dwupunktowe nastawienie, 
mechanizm sprężynowy, obiektywy 
Novar 1: 4,5 do Tessara 1: 3,5, mi
gawki Telma do Oompur Rapid z 1/600 

sekundy i poza tym w 2 modelach 
nawet wbudowany samowyzwalacz. 

Kamerą zademonstruje każ d y skład fotograficzny. 

JENERALNA ~ REPREZENTACJA 

DOM TEOHNICZNO·HANDLOWY 

J. SEGALOWICZ, WARSZAWA, Moniuszki 2 

. a błony oczywiście 

tylko Z e i s s I k o n. 

.Jak korzystai: z ulg 
przy zakładaniu przedsi~biorstw w C.O.P.? 

Ministerstwo skarbu, zamierza 1, eych z ulg, w określaniu przytlał 
jąc w najbUższym czasie wydać ności pewnych cłzialów ptOdIdl
vozporządzenie wykona\WlZe do I cji dla obrony państwa, w usta
ustawy o ulgaeh inwestycyjnych, jlaruu wysokości nienanmzal· 
zwróciło się do i ,~b pl"zemy-5ł-o- 1 nych zapasów sUToweów i wę8'la, 
wo - handIJ.owych o nadesłanie, dalej w określaniu, my daoe 
wniosków w tej miel"ze. 'przedsiębiorstwo należy do lO-

Sprawa ta była O1JlRlWiana na dzaj6w przedsiębi-ol"stw, abję. 
zebraniJU międzyiwowej komisji tych wyka'ZftD. 
dla spraw C.O.P. Cofanie przez mfnlsłnt" I 

Na podst3.'Wie uohwał tych ko- przyZlllanyeh ulg, winno r6widld: 
misji, związek izb przedłożył mi- następować po zaosięgnięciu opi. 
niste.rsŁwu memoriał, w którym nii i2!b. Celem usunięcia szeregu 
wSkamł, iż należyła. realizacja wątpliwości, rozpO!I'z,ądzenie wy
celów, dla których osiągnięcia I konlłwcze wmno poza tym wy
wydana wstala ustawa o ulgach jaśnić, te z ulg, P'l'zewidzianych 
dla inwestycji, jest w znacznym w usławie kOl'zystają rowmeż 
st-opniu uzaleiniona od mo:iliwie I spółki jawne i Iromandyłowe 8-

najdalej posuniętego uproszcze- raz przedsi~iorstwa, które za
nia formalnoścl, związanyeh z u- kłradają na terenie C. O. P. swo
zyskaruem ulg ora'Z od :r.więzłe- I je filie bądź oddziały. 
g·o i jasnego sformułowania prze 
pisów, normujących tryb postę
powania przy udzielaniu ulg, ew. 
ich cofa'lliu, rozstrzyganiu spo
rów w drodze odwołań i t. p. -
yV; tym też kierUlllku powmny 
zmierzać p<JIStanowieni.a opraco
wywanego rozporządzenia, któ
re nadto w miaxę moż:oości i w 
celu unrik.ni-ęcia róinolitośc,i po
~ępowaniR, winno nawiązywać 
do prizepi!!ów ordynacji podat
kowej, jako pod:stawowego ko· 
deksu prooedury Ska,rbowej. 

Dla ulatwierua i właściwego 
osiągnięcia celów, pl'lZewidzia
nyeh w usław,ie o ulgaoh inwe
stycyjnych, S3mOl'ząd gospodar
czy winien być ddpuszozony dO' 
stałego umam opinioda.wezego 
w załatwianiu podań osób, ubie
gających się o tttyskanie ulg, w 
ustaIamn i; lWupełnianiu wy,ka
~ ptrzedsiębiorst·w k-orzy·stają-

•••••••••••••••••••••••• 
lencelaria 

'-wa "Ort" 
t6dź. W61clańska 27 
przyjmuje zapisy na kurs mechanicz
nego szycia trykotów na llastępują
cych muzynaeb: 

1. _rlok 
2. gaziezarb 
3. dziurkarb 
ł. kapmaszyna 
5. gamiarka 
6. obrębiarka 
7. okrętkowa 
8. stebnówka dwuigłowa 
9. stebnówka zwykła. 
Informacji udziela kanceła-ria ." 'o·. 

dzinach: 9 - 1 i J - 7. 

"Dar Pomorza" 

Na zdjęciu - polski statek szkol· 
ny, który w związku z jubileuszem 
króla Gustawa V. zawinął do Sztok 
bolmu, celem WZIęCIa udziału 

w zjeidzie statków szkolnych pół-
Ilocnej Europy. 
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(lE HOC El· CI WielMfe BonMursu hippIczne .... 
~"<iil.-ol..\~~."fJ.;ll;~=\"?Il!ll ro:::tfi6'SR'SSX .., 7J7'%f, '. ',' ."" Parku Zdroio1At'yl"l'l od 8 do 11 lipca br 

lA l n E :iił~~:b rAń I !:~ ~=::E":Ęsw:.o;;':;;:~:;::~:d'E::-c H: E L.J A s'Z. 
;;~. A • JedwabIe, wełny l płotna po znaeznie znitonych cenach w firmie Piot:rk01lWska 2& 

DRZEWA B·cia R D Z t E R U!,J!~g~ą. !tt81. 129ł3 • Fllia:~ frBOClsz.kBi6,-tel.-ls·-,09 
•~ ____________________ ;w:~:~;~:g~o;ro;dl~aJ·~udRewobu~~anelstolarskleonz~~jM~~~~ ,. W Prz,jmlllł!m, lilmÓWlelliil Dl mlare 

. U ' ..... f j at> "YTW - t~ -

Pot znikł!.. FpAtBRAYKSAZ'ZY imD!~!I~~~~~,~h Ce-Ha" Pomorsha 181tmB!Wi'" E W ~.t 
Puder WOlA I Anglnl"kltb Ceny znlione. Kupujcie I ___ ... _____ II~;.;. Ii o " Hurt = Detal 

Do akl. Nr. Km. 18ł8/38 _:oM Z l-gO źródła 
OBWIESZCZENIE EllI ~ ..... r''''I!łM«/l·~ 

Komomik Sądu Grodzkiego w LOOzi ~ Wielki wybór. 
rew B-go Edmund Pawłowski _iesz: ~'-:~ W.?~K6W dz!ecillcych II ŁÓŻEK komodowych _ :!~i: ~od~2uIK' WpieTZ'c.ooWta 'lO Dat za- ~"" W MŁoA~~EKRAmCeytalowyeh I WYżYMACZEK 

Do It'kt Nr. Km. 1742/38 . . . " og a!łZa, e 'W ~ ..L wyścielanych marloi Ruł)ber· 
eml1l 7 Ilpea 1938 r. o godz. ił w Lo- ~ ~' MATERACV Ó" 

OBWIESZCZENIE dzi przy ul 7-icr$k.icJ· 109 odb-ł,_' IF "7.:TJP.i1l sprężyn. I LOD WEK K 'kS d G-"_1.' . '.c... "'6 ...... uC t~ r ",~,'..f'J...1II .patent" / LEŻAK6W,HAMAKóW 
omorm ą u .rvuz..A.leg(l W LOIl%1 Się publicma licyłaeja ruchQm~i a • ~'V 'y ŁOtEK polowych ROWERÓW i drel!:yn 

rew. 9-go I~aey Jakowie!ti, z~~z- mianowicie: radiJOodbioNllika, tyrando MIE (> · kały w L~l przy uL MagnstraokleJ 16 la, ~fy do ga!l'deroby, patefonu, wy. DOS . 0~uj~[.!Jd III w fabrVCiJnI':" 808R·OPOl" Ł6dd:, Piołrkow9ka 75 
17 a z:asa~Z1e 8II1:,- 1102 K. P. C. ogłasza, łymaezki,.wódek mOllopolowycl1, win, LLI:!.~~ ~!:!!! -- !lkł/Jdlle " w padwo Tel. 159-90 
ze w d~1U U! lipea. 1938 r. '! god%. Ił soków, qmytusu, ił słoIków k<mliszo _h - ~&2JliINł [ runa ... 
w .L~l przy. uL Hl~eoz~CJ 15 ocIbę. nów, urządzenia sklepow~. ....agi O RY G I N A LN E TYlKO ..... A "ii!IfM WEi.. ..... e 
q7.!e SH~ pnbbe7llla heytacJa ruchom(l- sklepowej, wódek. słodkicl1, 30 butelek Z"TYM Z NA ~ I E M 
sel ouaeowany:ch ~. łąezDll sumę "Chabe.ro" i łodów,ki, OS'l8eowanyeh FABRYCZNYM LO v zł. 900.- a DlłaDomae: 60.000 eegły na łltemll StI:Dlę El. 1.6400 gr 30 kJtóre BEZGRANICZNIE 
s.uróW'~, któr~ ~na oglądać w dniu mom. oglądać w dni,. iiCyłacji 'W 
l~cytaeJI .'W mlcllC11 sprzeddy, w en· mlejsCll sprzedały, :w eza'lie :wytej (l- ELASTYCZNE 
Sle wytej oznaczonym. r n_onym. 

Lódt, dn. 28 CEeł'W'Ca ... r. L6dt, ctn. 24 cr:erwea 1m r. 
Komom1k: (-) IGNACY lAKOWICIO Kom()l'1łik: Edmund p.wło .... ski 
~pra .... !l fi~'1 Glaas i Sb (MI:o fk· SpI'll:..... Walentego Pietrzaka p-ka 

mle Cegleml8. Alfred Raca.lel'. Władysta'W'Owi Golisowi. 
I C~_ -

"Ai'fN'T FAAt-lC liR. 7g0.!50~ 
PATENT AMER .... NR, 10'9 ?o~ 

PotQ7>ny film ZA 
erotyczno-obyczajowy" 

porcja 3 S groszy 
\\'! az Z wodą t'odową i Kmr;hym ciastkiem 
Sninclania i kolacje jarskif\ z 5-ciu dań 

zt. 1.10 z ob ~ł llgą. 
poleca 

CukiErnja nlRÓDŁO" 
~&'Ie,~a!d t tst 209,.81 

~1D'2"NIm:'f'iF"TF'i'"'Ii!T?W iW 

UWAGA!!! 

= 
" Dramat męiczyzny, któremu nie wolno 

poślubić żadnej kobiety. 
W roI. glówn. 
Alina Zielińska i Czesław Skon'elZBY ' 

i świeta o 2. Na. pierwszy sealłS wszystkie miejsca pll 54 gr. 
Początek w dni powal<. o g. 4, w Bobotv, o g. 

Sienkiewicza 40, teI. 141-22 

Dziś i dni nast~pnychl ::::::1:.::==~::t~~W&A~~~-:~~~~~~::.=:.azwn~~ .... oa"~4m .... ad' ••• f ................ a. .. ma~mm .... maaama.m-=§g~ .... MEm4~*=~t~f'=W= ..... d··~~ .... rs·E.Am ... .. 
'a; Dziś poraz ostatni! 'e; Dziś porsl ostatni! 
" Najnowszy przebój Hollywoodu! "' najweselszej komedii polskiej pl. 

: ,,8 ł ę M ił n a z a ł o g a" ~ !~!ł~,.ASkl.~~I~kI~ I .. ~a 
,V rot gł. Oiek Powell z ur08zą Dorił Wesion Cen, od 54 gr. 

Dziś i dni następnychf 
• H 

Poraz pierwizy w Łod~r,i! 
JJoez. w dni powszodnie o 4 

W soboty i niedziele o g. 12·e.i 
Dramat rozgrywający się na Saharze i w Marokkl). - Groza wolny światowe). - Bunt wojsk tubylczych 

Następny program: Władczyni puszczy i Wiosna zakochanych. Cen, od 50 gr. 
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Cl ~!!!~~O~8~~~ 52 ~~!~~!~!.~~~~~!A~~~~!~~~J "K mE EU s, ~!~!~~Ot~~~~~ 85 
a Ci&5.JM m .;M1h·'!S!~:tOH\i:.·i~~;::· ·:ęHOC&MWMwgwls:,. ~~~lW@ł4re~~ 

K PeDSI·onal i.ni .. H. R U S S A K O W E J i urlll!l Wt R fU fi" 7 Telefon nr. 223. Poloion, obok łazienek i Cieplic, "U H~IIR w pięknym o<J,rodzic. Wykwin' 

. ' \Dl. (. HOLLEłłlERGOWEJ ALEJA P~:'SUDSKIEGO . i~i~f~~ ~~~.~z~ ~~~!u~t~;~~~.d~~~~y;:Z:STE~~E 
U2=e~.a .. ~.a""""BaEZ .. ~ammg~"E3~~B3 .... ms""""""I"""""Bm ... ,,:mmBa~"~~miiEB6"~az~~=m~~Si~~~~~~.~~· ,~~~ 

fanie 7'J/godn;e Przedwal«acJline 
Okazyjna sprzedaż dla Vlyjezdzaiących na c;.~&FIOP 
z każde6'o rachunku na Widzewskie Towary l konfekcjp, uc1zjebmy sDe"iah'~, ra~Sl~. 

I,_~_ ... __ O __ L_O ___ S_Z_E ....... N_I_A __ D_R_O __ N __ f_ 
iIr!~~i' ;J;~~7i] I :a;:!~,~S~~A~ ~e~~;;~l;~~~~~0IS~!~1:!:~ 

'('ZAM"TU k l fr pod sarz"demdr·owej Goldblatowe,. .. Podd b' 14 779-3 DO ł,,,, H' 0ru:u arnego . an DrogI! do Białego. Nowocsesna lIom- lllieJ!!CU ę lce . 
c:uskiego przygotowuje E. j~SplSO· fortowa willa, pięknie połotona w'r6d •• ----------
\Y:l, Zawadzka 35, m. 6, g. 10-12, las6w smrekowych. Kuchnia pic:rw- "CZF.RWONY DWOREK", Wiśnio
- :l' telefonicznie: 200-03 od 2-4 Slor:ędna. - Ceny konkurencYJne. wa Gtra.. Strćżew. Kolonie letnie 
.>- , , Telefon 19-45. 

FRANCUSKIEGO krótką, la.twlł 
metodą. (AMon) nauczy się każdy 
dla potrzeb w '\rrajn i zagranicą· 
.\bsolw3nt Sorbony. Przygotowuję 
lin eg-z:ami.nŁ W konsularnych. Le
g'jonów 11, m. 13. Dawidowicz. 
] ~ - 3, a-lO W. 

ORŁOWO-MORSKIE, willa. "pereł· 
ka", Kas1.ta.nowa 14, pensjonat dla 
dzieci i młodzieży C~cylii Zemlowei 
i Saniny-Cukierowej, ~y. Infor 
mac je w Lorlzi, ŚrŁdmiej&k:t 23, 
tel. 151-82. 

dla dzied j młodzieży R. Rozenów· 
ny. ZgłoszeIlia. i informacje na. 
nJejscu. 4583--13 

--------------------GI.OWNO. Pensjoll.."tt dla dzieci i 
młotlzieży w PQbliżu rzeki Mrogl 
i plaży. BoiSKO. Instruktor. Freblan· 
ka. Zgłoszenia: Szefnerowa, Nowy 
Otwock, Lemańskich 20. 

-----------------------
GŁOWNO. Pensjonat dla. młodzieiy 
i dorosłych Zylberszycowej. Klwh
nia wykwintM. 4 zł. d~iennie. Sta
ry Warchałów. Willa. Szelą,ga. 

Tel. 236-83. 

ZmJBIO~O portfel z matrykułą na 
nazwisko Leon Bernstein, Kraków. 
Do odda.nia za wynagrodzeniem: 
Narutowicza 96-22. Tel. 23215. 

FOTOKOPIA. Akty, dokumenty, 
dowody identyczne z oryginałem . 
Kokotek, Cegielnillna 53. 92-3 

KASĘ ogniotrwałą., nieduią, kupi, 
Oferty z PQda.ni.am wielkości.. mar 
ki i stanu 8llb "Ka.sa". --_._-------....... ~ ~-

RAKIETY TENISOWE od e zł.) 
tyl'h firm.oT ?,Olmar" do TJabyci3. \" 
składzie zabawek. Piotrkowska 11 ~I. 

1866-::0 

-~\ 
Najnowsze modele pokol 

sypialnych. gabiinet61111'. 
stolowwych i kombinowanych 

w piel"W'szorzędnym wykonaniu poIulI 

PO WYJĄTKOWO NISKICH CENACH 
FABRYKA MEBLI .. III ElESSER" 

dzierż. LEOPOLD BESSER 
Śr6dmiejska 54 Tel. 205-70 

~~mm __ ~~49==""3N"""~· 

Róine l\..-= ________ ;au r.NERmCZ~Y młody, zdolny, u(·· 
./ 

SKŁAD ROWER6W Stanisla.wa 
Krzemińskiego, Pioł.rkowska 167, 
tel. 189·59 polt3~a w wialkim wybo
l'rze kompletm' rowtll"y i wszeilde 
c:1'ęści zamienne. ~2 

MALARSKI li. Bigos, trze usytuowany młodzieniee Pl)' 

Łódź, ul. Pogonowakiego 9, m. 31 ~zukuj(). zdolD.ego swata IV celu ma
(dawn. Zakątna) przyjmuje ws~el· t~ymo~al1]ym. Oferty pod ",Ener· 
kie roboty maJ.arskie, tapetowanie, I gt.ezny'. 
lakier.)ws,me, ezy~zczenie tapet o· -----------------------..;..---
raz myeie śeła.n olejnych. Ceny 
przystępne· 

DYW ANY: Perskie, krajowe, ręcz· 
ne j mas'~ynowe naprawia Arty· 
E-tyczny Zakład naprawy nszkodzo· 
Dych dywa.nów H. Milgrcm, Kiliń
skiego 18, teI. 192·46. 499-5 

J\DMINIS'I'RATOR domĆlw, ener
giczny, PrLYJIDW jeszcze dom 
w administrację; przeprowac17:a Ia
chowo ·remonty. Dzwonić: teld. 
249-84, od 4-5 pp. 

ZGUBlONO 3 rewersy po 19 zł., 
pl. 3.7.38, 3.9.88, 311.38, wyst. 
Wincenty DOnWski, POZIIań i. 3 
wt'ksle po d. 15.-' pł. 17.10.38, 
17.11.38, 17.12.38, wyst. St. Kla· 
c7ak. Poznań. Powyższe uniewaz
r;ia M. B. Gour.wajg, Łódź. Brzezitl 
foka 45. 

OKAZYJNIE 6prz.eda.m nowoczeait 
umeblowania k;u'chenne. WJ3Ó~ 
Dl<lŚć: PiotrItowskA r 12l, . m. al 
ul. 23-!-W. 

KREDENS ~chowy, stół ~ 
gly. 5 krzeseł, 1 fotel, tapczan. 
biurko, serwa.ntka. okazyjnie d. 
::;przed:tllia.. Sienkiewicza. 52. m. !r': 

BUCHALTERII włoskiej i ame-, WLCD'ZIMIERZÓW. Kolonia ukol 
rykańskiej oraz pisania na ma- na "Kmita" dla. ucąeoj się rnlo
s7ynie grnntownie wyueza za 25

1 

dzi~y przyjmuje zgło!lzenia.. Jćze{
zł. Skrócony kurs w ciągu 1 mie- eon<.YWa, Al. Kościus~ Nr. 3t, od 
siąca zł. 15. Pisania na maszynie gcdz. 19 do 22, lu.b poczta. Przy-
1) zł. Udzielam również korespon głów, willa. "Kmita". Dzienni.3 
dencji, arytmetyki handlowej i ił zŁ 25 gr. n2-2 

CZYSWZĘ suchym, enemiel:nym :----~---------. 

stenografii. Kilińs'kiego 50, po
przeczne. oficyna. I piętro. Za
prowadzam księgi i sporządzam 
bilanse. 

WLOPZIMIERZóW, pensjo .,Ali· 
cja." pod za.nądem Romany Karo 
J:<lleca się. Oeny przystępne. Inf. 

__ 235·98. 

LÓD! _ WISNIOWA: AngielslU, r ---<. - - - - - - - -- ~ -
hebrajski, korespondencja, judaisty RAB~/~. Pen.'3i~nat .,~b. dz~eci . i 
IGl.. korep€tycje. Tel. 187·59, Ka· młodZle'ly "Swoboda; przyjmUje 
Jllionna 10, m. 8, od 9-10, 2-3. dzieci po·l swoją opl:lką· Helena 
Ceny przystępne. Baumgarten. 199-3 

« 

PRAWNIK rutynowa.ny pedagog, 
poszukuje lekcji z hebra.jskim w ~ 
kresie gimnazjum i liceum. D'two· 
Jlić tel.: 126·34, godz. 19-21. 

,\NGUK 1. wyższym wykształce· 
lliem wyucza. a.ngielslóego dokład
lIie i szybko. Załatwiam wszelką 
]z,)rri'ponclencję. Gould, 11 Listopa. 
[1:1 47·13. 

WP 

UzdrOWiSka 
'* 

WLODZIMIERZóW. Poczta Przy" 
;.:],,"'. PCJlsjonat ,,~tvlowa" dla 
loJl<)l1zil'~.v s'?kolllcj i dorosłych 
l; tl~tawy Lcwkowiczówny. Kuchnia 
f·n. świezym maśle. Ceny przystę)·· 
1:1'. 'l.gl0$zcnia: Tel. 258-17, lub na 
lJ.i( j--l:n. 

TE ODORY. Pensjonat .,Julia" willa 
Zacis7.e czynny. Ceny przy'ltęplle. 

Jr1(' rmacje: tal. 173-16. 9f,6-2 UMOźLIWIĘ wyjazcl zagranic~ 
- -- ~--_.- absolwento"l'i szkoły techniczn'}1 

KOI UMN f\.. Pensjonat Enrl)pej~ki. (pierw!!z. desinator), pożądane lOCO 
Baumbergo17ej, tel 31. P·~łnok(jm· d. mI, podrÓź. Intencję matrym. O, 
fortowa. willa S~czaciń~s.idgo. DzW'o fpJ'ty ilf) WminiGtr. "prosperity". 
Ije: 178·27. .'353-1 

Załotona w roku 1891 

Lecznica ~Ia Z\V~erząt 
Mag. Wat. H. WRRRIKOFF" 
ul. KOPERNIKA 22 Tel. 112-0T. 
ODDZIAŁY, wewnętrzny i chirurgiczn, 

_ SZCZEPIENIA ps6w i koni 

~ 
Kói:I~E ;'~6~. koni. 

- ~ , KUCIE KON I, nitowanie kopyt. 
\ Przyjęcia w prz,chodnl od 8- 1 i 3-6 

/... Czlonltowie towarlystwa opieki n,d 
, . zwillrzęłami płac" ulllowe ceny. 

e.posobem sufity, tapety i ściany. 
,\Yiadomość; Zawadzka 6. tel. 'Z17 -75 
da.wniej 170-13. 

Z{;UBIONO ;;1~I-;ł~15.VIll 38 J 

na zł. 25.- z wyst.. W. Sw.durskI. 
zlec. Sc.lnik. Udeważnia i ostrzega 
przed nabyciem S. Lubińska., Naru· 
towicza 311

• 

I • 
-~Il<1"-="lifS_ fti""'f/tb -Ci 

ID Kupno i sprzedaż. 
\,'!E:..~~~:łt 

PO!Q'CZOCHY, skarp~tki. Najwięk:
f.ZY wyhór, również z małymi skaz
kami. Sprzcd'l.ż detaliczna, ceny 
~dśle fabryczne. Sródmiejska 21, 
lewa o.Ficyna. 166-2 

SREBHNY LIS oItazyjni'3 do sprze· 
dania. Brzezińska 17, m. 7. 

E 
E S 

.... każdym mieszkaniu! 
Bez sUnlka l Irompl't!SOn. 

Nleza .... odne. - Estet,'csne. 
3-LETNJA GWARANClA. 

Okazyjna sprzeda:! i kupno 

T RóW' 
Eleltlryczoyeh nowych i używanych 

Warsztaty reper.eJjne. 
Uzwlljanie motorów l dynamoma
szyn. - Instalacje elektryezne alIJ, 
światła l IJ1palizaeji wykOD,....a 
Przedst. InŹ1n. E1ektro - Meehan. 

MaurycJ R A l( 
Sp. z ogr. odp. 

CegIelniana 19, tel. Z14-lt 1 2'l1HI8 

PŁASZCZE impreg~cAwane dam-
8kie i męskieJ w dużym wy60ne 
poleca. "MODERNF.,", PiGtrkowHn 
ur, 10, fr. II p. 

Duty WYBÓR resztelt fcdwa.lli 
w'torzystych na. suknie i bluzki naj
nowszych wzorów 1>. tanio, KDiń· 
ekiego 36, ofieyna., II w., I P. 

~----
WIĘKSZĄ k&'3ę ogniotrwałą Kupię· 
Ofl'rty pod "panl!rna.". 

• 
RESZTKI jedwaoD.e i wełni:\ne poJ 
0kazyjnie przystępnych cenach. 
WólezańsKa. 7, poprz. of., I p. 00--7 

DR. MED. 

H. ÓŻiłDer 
(~LOWNO. Stary Warchltłów. Wil· 
In ;' Hanka". PeDi3jonat dla dzieCI 
j ;Jllodzil';i,y HelooJ Streisenbergn
\\'cj S0.,I:OW\l lasy. Plaża rzeezna. 
P.,'c:k,) sJl·)r~owe. Pokoje (1uże, sło· 
meznc. Opil'1n :l\:~ciorzyiu'ka. L:ry. 
;.:1.h:1. wy, 'I'·.v\~ieczki Zglo8zeni:1. wy· 
I:lcznic D<1 mif'jscu. 

NA WYJAZDY 
CUKIERKI letnie w puszkaeh 

Specjalna tarył. ElektrownI. DzIenny koszt około 43 gr. Specia1ista chorób 

zł. 2.50 kg. 
poleCił Skład Czekolad, I CIIltr6w 

\.... O TEl". SrÓdmieiska 6 

Sprzedaż _ raty l _ lołówkę: I sk~ch, weneryc • ..,CII 

"ELEKTRODOMIl Piotrkowska 115 1IarułD~=s;.a'ii~;: frant 

I "RADIO-AUDIONAA Traugutta 1 ł Tel 128-98 
(Omach Grllnd-Hotelu) .,n,JmaJe od g.....f ł s-o wiec •. 
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Nr. 180 

R~PAfiAnn8WY l~ 
BEZBOLESNE USUWANIE: • 

odcisków, wrośniętych paznokci i zrogowaciałego nasKórka 

da#:o ul. iotrkowska Z~:l-;;~ ~~::';~~ Ił 
[:-lY-'-to~w-m-l·ef-I"-!-nl·D-ł-f,-p-osI!'!KlZU-!K-IW-AN-ffi-na-1-X-SłO-nf'>~:n~:-~po~W~:;:':.KA:'::"Jm-tyZ;-~uC-ja::Ub-~zP-ie::-r:;;"';;;IfI'!IllmH!iI~,~~_.i1;;;;;;~;;;;~;;;~w::· 

~ I Bu mit'szkanie 4-pokojowe z centra.l- mowa poszukuje inteligentnych 'i r lTl 

Może być tylko, gdy okna i drllwl nym I)~ewaniem w nowym domu, ~d(llnyoh akwizytorów. Osoby" '1&11~1111~1~~Wbl 
J:ostanll uszczelnione s y s t e m e m lub wzorowo wyremontowane w które dotychczas w tym zawodzie I ~ 
A. Frydenzona. Chroni latem od ku- starym domu, nie wyżej I piętra. nie pracowały, otrzyma.ją odpo-
uu. sadzr I b .... zimll od wiatru. Cft'rty sub "M. W. 105". 945-2 . d . kl' Ol 
Trwałość długoletnia. Celly obecnie WIe me wysz -o eD1e_ erty prosi-
zniione o 300/0. _ Dzwonlć =aeG-2B - - - - - - --. - - - - mv składać do Biura. Oa-łoSZCJl 

"Promić!ń", ·il. Andgeja 2, pou 
.:1 Tb('zpiecz~mia". 5807-2 

Ł.r\DNY pok(,j umeblowany do 00.
dania AndrlAlja. 46, m. 5, n piętro, 
front. . 

a·POKOJOWE komfortowe mie$z
kanit', front, n p., z. hOllEm, een, 
tralne ogrzewa.nie zaraz do wyna
jęeia. Lipowa. 26. 

I Posad, 

POMOCN[K elektromonter potrzeb I 
ny od zara.z. do zakładu el",ktro
t('chnicznego Ch. Klinger, Piłsud

l.>fJKÓJ, W'ygOdy, eentralDe ogrze
waniil w nowoczesnvm domu. Wia
donl{'.ŚĆ: tel. 265-78; od 4-5-ej. 

!910-2 

-~""'''''-----

FRYZJER da.mtki PMzukiwany od 
%ał':\Z do pierw!zorzędnegc; salonu. 
Ofert,.. r; adresem i możliwie szcze
gółami poprza.fniej pracy do admin. 
J:.<id "Natychmiast".' 

sl--.iego 70, teI. 248-23. 
--- --... - --_._----... 

KRA WCOW A pierwszorzędna 1-

V{ arszawy poszukuje posady w do
mn prywtttnym; szyje wszystko, 
posiada !Żurnale, 'pobiera 5 d. 
driennie i życie. Oferty pod "Miła. 
pnnna" Warszawa I. Poste Re 
st:mte. 83---2 

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

~~I ~~_. POSZUKUJĘ po!a.<ly - buchaIte-
, ria, korespondencji., mas~ynopisl\.

me. SpecjaJista. spraw eksporto· URZĘDNIK ~ pmty1iant piszący 
C.IlARTWIG s.A. 1V)'ch. Długoletnia. praktyka. Roz- biegle na ma.~zynie i z:nający steno-

PIOTAKCnUIlA M. 'hL 2n-łO ległe znajomości w aferach za.inte- grafję, zechce wnieŚĆ ofertę do I 
llealE.URZAJ)ZENIA FABIIl'tZ"UII/AO\\UIAmlll'ltl 
~ _ __, j ~ re~owany'ch. Lask. of. sub "Na. wy- Administracji tego pisma. pO!I 

DO WYNAJĘCIA 5 lut) 8-pot'ojom ja,zd". "F. Z. 3". - I lUieszkanie z ws'?:elkirni wygodami, fI --;;;; ___ iE ____ ;(;; __ ;;;;;;;;;;:-" __ ;;;--
fI out, nr pi~tro, Andrzeja 7. i ~II~I~ 

5597-2 

-----------------2 i 3-POKOJOWE miesUani& t"om-
fortowe ",. nowym. domu. Radwa6-
~ka 16, do wynajęcia. Informa..oje 
na mic:'js"u.· !05S--2 

~KLEPY do YyDajęeia .... B.alł 
T ,ny ul Ogrodowej i. :wiadomość 
Jla miejscu. 5501-6 

~UESZKAlUA: 3 i -4 poJtojo'w'e :r. 
wszelkimi "",godami ",. IlOWOwyba.· 
uowa.nym domu przy 1Ił. Piotrkuw. 
~ki:ej 208/2(l) od 1. X. do wynaję
cia. Wiadomość wet. J19~7G od 
godr.. 9 - 14.. ZS8S~2 

J'OKÓJ lIiłooeemy, duty, wszel1tie 
wygody, częśoiow() 1UIleblowaDy do 
wynajęcia.. Cegielnia.na 15, Dl. e. 
--- ---.---------------POKÓ.r frontQwy dwuokienny, 
wE'zelkie wygody, telefon, oddanl 
panu. CegicJ.nia.M, '" m. 7. 

2 - p<lk.,jo'W'{j mi~e 1\ W'neI~ 
kimi wyg~tda.mi, front, n piętro od 
zaraz. Wiadomość: ~wirki 8, 'D. do· 
zcrcy. .. 
F1W~TOWY, 8łOMC~y, dwuokien
lIy, z W'3Mllkimi wygoda.mi pokćj 
7. meblami lub bez do wynajęcia. 
Za.wadika. 35, m. 16, tel. 108-21.. 
.. - - -- - - - -- '-- - --
S,KLEP 1,; pokojem i kuehnią. 1, 2 
l ('koje z. kuchnią., balkonem, sło
neczne, wolne od podatku. wszyst
li ic lokaJe z wygooa.mi dt\ wynaję
e1:1. Senatorek], 34, róg KilińskiegC'_ 

no WYNAJĘCIA od zaraz 4-pu 
kojowe mief3Lk3Jlie 5łoneczne na 
I piętrze z. nowoczesnymi llrządze
llia~ centra.lnym ogrzewani.em i o 
trwueh wtljściach, przy ul. Naruto
wicza 96, telefon 157-13. Wiado
mość na miejscu. 

LEKARZ ~ DENTYSTKA pos'LUki~ 
waDa. na. zastęp8two. Oferty sub 
",W. W." M bi~11'3r ogłoszofl FuehM, 
l'iotrkowsb. f'fl. 854-2 
....... ~---~._--_ ... :~ 

"GlOS PORANNY'~ 
otnymać moma: 

1) w 'lEOFILOWIE, JNOWŁODZIJ 
j okolieUlyeh leł>niskaeh 1ł L+ 
wenbł!rwa; 

2) na WISNIOWEl GóRZE a Jam
Dika, 'Willa Kawali oro a A wro
Jlima. wi1la HoffmaIDa, kolo ba-
IeIlU; 

3) 1f PODDĘBINIE, TUSZTN-LE
sm I na SCHODOWEJ GóRZE 
11 Awrooima. willa TJliÓllldego. 

LEKARZ - DENTYSTA ;,;.w .-.I ___ ____ -" --..t :..-t _ __ .....,. ........ 

Da IIJnaiecia od zaraz ł'I Sadokierska 
6-10 lab 5·cło pokolowe mieszka- • 
lie li: wszelkimi wygodami front I Zawadzka 36 . Telef. ~1-82. 
IV piętro (dźwig czynny) • da- Al. I. Maja 15 
l1l1I przJ II. Przejazd 30. P1'2Iy;muie od 9 rano do S meoz. 
Informacje w adm. domu tamte ______ , __ .'. __ _ 
w godz. '9-10 rano i 3-4 po D O M V 

południu Jub tel. 249-45. 

Powalna fabryka chemlC:l:na IIOIZ1IlnIje 

inżyniera-chemika 
mogllcelto si~ w,kazać praktykil" 
Pl'zed5j~biorlltwie chemlclmym w dzie
dzinie garbarstwa I wł6kl.nnlotwa. 
Reflektuje sit,; tylko na piepwSJ:opz~d-

nil siłę· 
taska we oferty !łub .• aerbflhem~ -

---~-------

'fl~~lalnia [lR!an'OWa 
poszukuje fachowca (majstra) 

wię!isze, dochodowe, obejmuję w 
dzierżawę, zastaw i administrację . 
Gombhiski, Łódź, Zachodnia 15. 

Telefon 131-08. 
EH 4**MłM& 

Higiena 
to zdrowlel 

Cy\lInowllnie, drutou'anie i fro· 
terowanie posadzek, c:zyslcze
nie wystaw i okien, sprzl\tanie 
biur i pokoi. odkurzanie elek
troluxem. Reperacje linoleum. 
Pakowanie okien i drzwi. 

J. HUPERT i S-ka 
Władającego językiem angiel- Piotrkowska 44. 
skim. Oferty do adminiBtrsQji - tel. 202-'14. 
~ Głosu Porannego" sub. "M. L. " l __ §II;A iM- ; 

IISK 
...,tę!,'" ...... rallde tylko §wteoll desynfekCłJjnll .ho 
IDlgatcne.Oater. PrzeprowadslunJ dcaynfelrc:Je mles.hń 
pod gWll.l'aDcjl\ gazami D. G. W. Zgłoszenie, 

-
.. ZAKlAD DEZYNfEKCYJNY" 
t.6dź, Al. I Maja 4, tel. 222-60 

e 

Ir , 
y 06 911ftl ~;;~~~~kle) I PtYlł - PRZY POCEniu PAOI 

JOGHOURT OWOCOWY PROfZEK-PR2YPOCfftłVn"G 
poleca I DIMOL 

Apteka p. f. , 
St. Hamburg i S-ka ----------.. 

w Łodzi, nI. Główna 50, Dr. med. 

____ ~~~H~_ .. , JERn BUDI 
t D!LH~~ LEG=: :'~Mr 

aopłalowy'" I &lt6myołl paJjmaJe od .. 8 -10 ....... __ ...... 
Traugutta 8. Tel. 179.99 _ . , -
PP8f'mofe od 8--11 i 4-S wle=z. DR. MED. 
w nłeócłeJe I 'więta od 1.0-ł pp. 

!~by!!I!!!I~~~h.~~ 
Nawrot 7, tel. 1 ~8-07 I przyjm. ",. gods. 10-1 i 8-1. 

pnpjmuje od 10-11 i 5-'1 •••••••••••••••••••••••• 

waaauzaza~~~ .... e .. ~ .... .a .... am&&~ .............. mm,,""R$W~:~~mw~4@~,mJ ........ ~ ... &ma .. .a'.4444"DB"""Bm""""""""""a.~ 
KINO - TEATR - I. - Dziś i dni naSłeDft,cb I Wielki podwójny program: - II. -

U lA 
Dziki zach6d .• Kraj gdzie prawem jest bezprawie, gdzie pięść i rewolwer Pora. pierwszy w I.odzll Piękn, film Sl'0łeczn1, opowledajllilY d .. ~ 
decyduj~ o słuszności i stanowią o wszystkim. opanowany przez bandę 11 miłości Inalromltej artystki filmowej do sJofera pl. 

straceńc~v'p:':::~:ik~: ;!~.utk6W społecz,ńst\Wa zrótnych stron świata W p O S Z K I W A N I U M I t O ś (I 
. strach Arilony W allace Be~l'g Fi\m tchnący miłością, warem ~cia i pogody. 

Cegielniana2 . G ft O '" N Y 81 L I. W rolo główn.: GERTRUDA MICHAEL I LYLE TALBOT 
Tej. 107-34. ~ filmIe p. t. " lIf. Początek codz. o g. 4-ej, w soboty, niedziele i święta o g_ 12 

łfJr' a&'łlnmer~t:a miesięc~na "Gł?SU Pora~nego" ze ~':lZystkimi. do
Ił'" .., mi !:I II 'Ul datkamI wynosI w Lodzl zł. ł.60. za odnoszeme -
«I groszy. :t przesyłką pocztowIł w kraju - zł. 6.-, za granicą - d. 9.-

Redakcja rękopisów nie zwraca. 

OgłoslJenl~a za wiersz milimetrowy l·szpaltowy (strona 6 szpalt): l-sza strona :I Ił.; Reklamy tekstem 
Ił redakcyjnym zł. 1.50; w tekście: z zastrzeżeniem miejsca 60 er., bel ustrzeżenia miejsca 

50 gr •• nekrologi 4-0 gr. Zwyczajne (str. 10 szpalt) 12 gr. Drobne 15 ,r. za wyraz, najmniejsze ogłoszenie .zł. 1.50. 
Poszukiwanie pracy 10 gr. za wyraz, najmniejsze zł. 1.20. Ogłoszenia uręC%ynowe i zaślubinowe 12 d. Ogło 
szenia 'IV dodatku niedzielnym .. Rewia" (str. 5 np.) 1 zł. Ogłoszenia zamiejscowe obliczane q o 60 % drozej. 
firm. zagr. 100%. Za ogłoszenia tabelaryczne lub fantaz. dodatkowo 5C%_ O8łoszenia dwu kolor. o 50% clroie./ 

Redaktor odp_ La~jaa Upińskł Za Wydawniełwo: .Głos PoraDQy - Jan Urbach i S-ka" EugeoJaa Kronman. 5 dnakarm własnej PiotrkoWDa 101 



poświęcony jesl w lwiej czę
~ci 

cJ\Vatl&. es" a.. ~y~,ąc s","cg •• tykulów, 
pl'zedsta wiających dorobek i 
rolę płci pięknej, a słabej, w w 
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IB. P. HELENA BIRGEROWA (Tel-Awiw) I 

WAL y 
Duia 21 czerwca zmarla nagle w Tel Awiwie b. p. Helena z Lnsternl

ków Birgerowa. Wiadomość napozór zwykła, ale jakże nieprawdopu
dobua dla wszystkich łych którzy Ją znali, WSllółpracowali z Nią, 

kOl,hali i podziwiali. 
~lłoda, bo zaledwie 34-letnia entuzjastka. opanowana żądzą wiedzy 

j czynu, od lat naj młodszych zdradzała silnie rozwiui~ty instynkt spo
łeczny. Lata pracowała w różnych organizacjach i instytucjach. Przez 
kilka lat współdziałając w łódzkim patronacie nad nielctnlmi przestęp
cami, umleszezała swe sprawozdllllia sądowe w formie eyklu nowel na 
łamach prasy. Przed 9 laty wstąpiła do organizaeji .. "'izo", gdzie aktyw
ule pracując, specjalną opieką otoczyła powstałe wówczas "Hebrajskie 
Studio Dramatycznc". Nleustannic kształciła si~ w zakresie historii sztu
ki, literatury I soejologii. 

Przed czterema laty po raz }Iierwszy udała sl~ do Palcstyny, którą 
~. krótkim czasie pozuała i ukochała. Owocem tej podróży była praca 
o Palcstynie. Miała zlUlllar Uzullełnlć ją i wydlłć w formic książkowej. 
Urząddła wystawę retrospektywną zdjęć z życia Nowej Palestyny. 
'V tym czasie drukowała w różnych pismach wspomnienia swojc z lat 
dziecil:cych w formie nowel. 

Brała ezynny udział w patronatach i w pracach nad organizacją 
młodzieży "Gordonla", gdzie urzłldzlła interl'Sującą ~·~·"tawl! p. n. "PIl
le t,na w cyfrach l obraz ch". 

'" olahlim roku er: !II dojrzalą do poważnicjszrj prac~' " rll-
dm 1!ijonlstycznym, mlala różne propozycje łącznie z wyjuzdem do Pa
Il'styny, dokąd tri udala sic: w początkaeh kwictnia. Dnia 12 kwietniK 
Ilrzybyla do Tel A"lwu. I'rzyjechala silna, zdroy;a, energiczna, pełna 
llomysłów ł Inwencji. Była szczęśliwa, że udało si~ jej przyjechać pierw
szą .,Polonill", która zl\winęla do żydowskiego portu. Tysiąc pragnień 
i .spraw rozsadzało ramy jcj młodego I bujncgo życia. D9pomóe pny 
powstaniu szkoły rybołówstwa, zdobyć funduszc dla wystawienia pom
nika dłuta Ałfrl!da N08slga na górzc Karmel, rozpocząć prncę z ramie
nia funduszu narodowego, podnieść na duchu i pokrzepić młodzlei, 

którą znała z pracy swej w Polsce, a poza tym zostać jak najdłui\lj 
w Palcstynle, którą prawdziwie ukoehała. 

Pełna zapału i wiary, jeździła po całrj J'alcstynie, nie z'l'l'RŻająe nlł 

czyhającc niebezpieczeństwo, docierała do najbardziej wysuniętych. za
grożonych placówek. Sytuacja w Palestynie byla bardzo dęika - to Ją 
lIapełnialo bezmlarcm goryczy i bólu. 'Widząe, żc nic pora ua wysiłki 
Intelektualnc, zaczęła pracować w kolektywie robotniczym, jako zwykła 
robotnica, aby głębiej wejść w życic palestyńskie. Zaczęła pracę pod
czas największyeh upałów, nabawiła się malarii, ale nje zwracała zup~
nic na to uwagi. Stall Jcj zl1rowia znacznie się pogorszył. Zapragnęła 

wrócić do rodziuy. ~fiała już załatwlonc wszystkie formalno~ci wy jaz
do.wc, gdy nagła tragiczna śmierć przerwała to bujne życie. 

Ktokolwiek Ją znał i był świadkiem .Tcj niewyezerpanego entu
_jltzlłtu i idealizmu, z trudem może uwierzyć w to, co się stało. 

(REDAKCJA) 

* 
, "u'lwria jesl inna. niż re:,zta 

kolonii - ładniejsza, czystsza 
lepiej rozplanowana. Jej domki. 
każdy oJmiennv od innych, to
J1~ ,~ kwiatach" jej drogi są uo
~konałe - mniej tu, niż gdzie
illdziej, połumanycll ~krzYll, po
gniecionych haniek od benzyny 
i ~larego żelastwa. Był czas, kit, 
dy o ~aharii pisano wiele: Nowa 
),olonia IHI nowych podsLa '''ach. 
inni llldzil'. piękne położeni". 
J1adl.wyczajne widoki rozwoju 
- pierwsza \\' . erii. Późni('j 11'\-

-..lqpilv rozruchy - inne tel1lal~' 
dn ll1yśleniH, inJl~' rodza i osud
Jliclwa i o :\a 11<\1' i i zamilkło. 

.\11' :\aharia przyszła na świat. 
Oh~' żyć i. jak wszyslko w Pale
~Iyni('. walczy i lrwa. Lcż~' 011'1 

Ilad mot'zclll. na północ od Ak
kn, o ~:~ kilol1lclr~' od Haify i () 
10 Jdm. od gt':tllic~' polil"zZJH'j 
ze Syri~. :\llod:l. dopiet'o w Hn ~ 
roku założona kolonia hyła aż 
do powstania Chanity najbar
dziej na północ "'ysulli~lH pb
cówką ż~·do,y~Jq. Zbu{łowana na 
odmiellnych zasadach go;,podar 
czvch, niż w;,zy"lki~ inne, prze/. 

* 
kapilal prywulny wkupiona i 
rozparcelowana. miała być wzo 
rem inleJlsywnej gospodarki roI 
JW j BU małych działkach. Dział
ki te towarzystwo następnie od
sprzedawało ludziom ze stanu 
średniego. Ryła to próba produk 
!~'\Vizaeji na roli ludzi już nie 
!HI jJllłod~zych, z rodzinami, lecz 
na ogół inteligentnych i pragną
cyc h prowadzić własne gospo
darstwo intensywnie i bez defi-
cytu. 

Pl'~'wlllna półka uh..cyjna za
j,upiła leren 2.000 dunamów 
(2 klm. kw.L l których pięć et 
nadbrzeżnych przeznaczyła na 
kąpielisko morskie, a 1.500 na 
osadę rolnicUl. Owych 1.500 du 
namów rozparcelowano na dział 
ki po 5, 7 i 9 dunamów każdy, 
na l\lól'ych towarzy.stwo przepro 
wadziło wszyslkie prace związa
ne z przygotowaniem ich do in
Il'll' .. ywnej gospodarki rolnej. 
PodzHoJlo każd~l działkę na 3 
CZ~SCl, według następującego 
wzoru: Część najmniejsza, przy
legająca do drogi. przeznaczona 
na dom z ogródkiem kwiato-

wvm, kurnik z urządzeniami i 
pomieszczenia gospodarcze, dru
ga - na sad, trzecia - na ogród 
warzywny. \Vewnątrz każdej 
parceli przeprowadzono Ul'ządze 
nia irrygacyjne, zasadzono drze 
wa owocowe i warzywa, umie
szczono rasowy drób i przygoto
wano konieczne narzędzia i in
wentarz. \Yłaściwv kolonista 
miał to wszystko przejąć już .. w 
ruchu" i pod kierow:nictwem in
struktora wdrożyć si~ w samo
dzielne prowadzenie własnego 
gospodarstwa. Sam minł tylko 
wybudować dom mieszkalny i 
zasadzić kwiaty -- kanalizacjr. 
i prąd elektryczny posiadrał ju,~ 
na miejscu. 

Za1e.~nie od wielkości parceli 
każdy o adnik '''płacał to 'al'zy 
sLwu od 1000 funłó " wzw~ i -
ni~ wiele mniej trzeba było mieć 
nR wz.niesi.enie dOIlm i przetrwa 
nic 1)ierw zego. okrosu lIauki i 
prób. 

,,1 "aharia 1st deulsch" - ma
wiali pierwsi. koloniści, żydzi nic 
mieccy, ludzie zamożni, częś::io
wo kupcy i rentierzy, a ozęścio
wo zawodowi intelig.enci. .,Naha 
ria bleibt deułsch" - mówi się 
tu teraz, kiedy prawie wszystkie 
działki zostały rozsprzedane i 
mieszka tu 200 rodzin - wyłącz 
nie żydzi niemieccy. 

Przebyli oni tutaj swój okres 
romantyczny: mieszkali w wa
gonie, chodzili na kursy hebraj
skiego i historii żydów, praCOW:l 
li źle i dobrze. choć zawsze chęt 
nie, uczyli siG być żydami pale
stvńskimi... 

'Pierwsi osadnicy przybyli tu 
w roku 1935. Było ich niewielu, 
praca szla 'Opornie, dochodów z 
gospodarstwa nic było żadnych. 
Rok 1936 był nieco szczęś1i wszy: 
więcej ludzi, więcej doświadcze
nia. Nadto pomyślna koniunktu
ra na warzywa i jarzyny, któ
rych Naharia dostarcza już w du 
żej ilości. Za to drób nie przyno
si dochodu: rasy są nowe, nie zu
pełnie przystosowane, pożywie
nie drogie, a jaja zagraniczne, 

. przybywające bez cła do kraju, 
stanowią konkurencję nie do 
przezwyciężenia. 

Rok 1937 znowu ciężki - do
skonale zbiory jarzyn i wło
szczyzny, lecz ceny bardzo złe. 
Z drobiem nieco lepiej - włas
ny inkubator daje miejscowe, od 
porni,ej zegatunkL żywienie kur 
tanieje, ale ceny są nadal ni
skie. 

R'Ok 1938 również trudny. Nie 
podobna uzyskać normalne ce
ny za jarzyny z powodu maso
wego bezcłowego przywozu z 
Syrii. Kurniki ratują sytuację, 
podniesiono kulturę hodowlaną 
przez wprowadzenie nocnego 
karmienia, otrzymano doskona
le w gatunku jaja, za które uzy
skano lepszą cenę dzięki nało
żeniu cła na jaja importowane. 

l\1.oże rok 1939 b~dzie lepszy 

- sady dadzą pierwsze owoce. 
:\Ioże te w'łasne jabłka będą nic 
gorsze od importowanych. IWte
cly budżet ulegnie poprawie. A 
jabłka są w Palestynie drogie. 
Od wschodu słońca do zmroku 
pracują tu ludzi,e. Gleba jest uro 
clzajna, rodzi przez cały rok, ale 
jakie łatwo ulega zachwaszcze
niu! Ile tu szkodników wszelkie 
go rodzaju, ile owadów niebez
piecznych, nic tylko dla plonów, 
!"Ile i dla rolnika. O kury trzeb(ł 
dbać, jal- o własne dzieci - od 
rana do wieczora. 

Folwarczek wraz rt zabudOlWa 
lliami ma powierz'chui 50. 70 
lub zrzadka 90 metrów na 100 
- trzeba pracować bez wy
tchnienia, ' aby stworzyć sobi~ e
gz . encj . 
Może z Clasem, gdy zmienią 

się warunki, uslanie pl"zywóz 
bezcłowy płodów rolnych i rol
nictwo sLanie się opłacalne w 
kraju, który ma 80 procent lud
ności miejskiej. Pr·zeci·eż według 
wszelkich danych intensywna 
gospodal'ka rolna ma tu najlep
sze widoki, przecież taki folwar 
czek z ogrodem warzywnym, sa 
dem i drobiem jest najlepszą i 
najbardziej dochodową formą 
pracy na roli. Przecież na rynku 
żydowskim brak płodów rol
nych. Tak, to wszystko prawda, 
ale administracja kraju z tym się 
nie liczy. 

Trzeba mieć wiele cierpliwoś
ci i siły charakteru, aby być ko
lonistą żydowskim. Gospodar
stwo musi przyn<2'lSić .chód -
należy wszystko n" no\'lO Tozwa 
żyć, okroić wydat~ ,'!?acjonali
zować pracę,zacisn~ć pasa i wal 
czyć. 

Tak, walczyć - o wszystko i 
ze wszystkim. ~ aIczyć o nowe 
warunki na rynlku płodów 1"01-
nych, o racjonalizację sprzeda
ży, walozyć ze szkodnikami, z 
chwastami, z własnym zmęcze
niem. Gdyż ten oto kawałek 
ziemi musi wyżywić ciebie i two
ją rodzinę - stąd już nigdzie 
nic pójdziesz, tu jest kres wę· 
drówld. Tu włożyłeś owoce pra
cy całego żyda, których nie 
wolno zmarnować. 

Na początku był osadnik tak 
naiwny, że budował dom 'według 
.,niemieckich wzorów", sprowa
dzał meble i obrazy i marzył o 
muzyce przy świetle księżyca. 
Dziś to ws,zystko zrobi·łoby się 
inaczej: prościej, skromniej, ta
niej. 

Dawniej wyobraiano sobie, że 
wnert powstanie tu kąpielisko 'I 

orkiest.rą i kawiarniami, że zja
dą s.ię tu gośoie z całego świata i 
że w sobotę, po tygodniu pracy. 
użyje si,ę na plaży, zasłużonego 
odpoczynku. Dziś widzi się, Ja'k 
10 wszystko z trudem przycho
dzi, jak piękną plażę zarastają 
pokryte cierniami chwasty i czlo 
wiek uświadamia sobie, że wi~
le czasu upłynie, nim to wybrze. 

I , 
, ~ 

l 
---~-_: 

że -stanie si~ niiejsce~l1 zabaw 
odpoczyn.ku. A w sobotę, dzieli 
pneznaczony na wytchnienie po 
pracy, nadrabia się niedociągni' 
cia całego tygodnia; w sobol': 
odpoczywa się najmniej. 

,Wdelu rzeczy nauczono się w 
~aharii od czasu jej powstani. l 
Towarzystwo kolonizacyjne po. 
woli się wycofuje, przekazuj<lc 
zarząd'i majątek kolonii ~am~ Dl 

osadnikom. 
Dziś Naharia jesl sllll1odzielnl\ 

kolO'l1ią, mającą własny zarząu, 
który troszczy się o \\'SZ) slko: 
o drogi i budynki publicllle, o 
szlwłę, kursy wieezorow\'. opie
kę lekarską i socjalną. Własna 
spółdzielnia zajmuje się zaku
pem i sprz·edażą. :\ 'zdłuż głów
nej 1111<:v o~edlili si~ nu mnłych 
dzia~kach rzemieślnicy, a da 
ni instruktorzy pozostali} tu i 
sami sŁali się kolonistami.< Za
równo pierwsi jak i drudzy',o
trzymali ziemię na specjaln)'cn 
warunkach. 

Mlszyscy pracują tu sami. R()o 
bl>tników bierze się ty1l-0 do hu· 
dowy lub orki mechanicl11cj -
kol{)'1l.iści nie mają hydła. ani 
uprzęży. IW, os,t.atnich czasach \Vi 
dzi się gdzieniegdzie ule i hodo· 
wlę Ikóz, 

Mieszka tu kilka bogatych 1'0-

dzi,n, prowadzących nadal życiC? 
rentierów w miejscowości nad
morsk,iej - ale większość haru
je ciężko i walczy - nie tylko o 
byt, lecz i o bezpieczeństwo. ,y 
nocy z kaTabinenl na ramieniu, 
'Obchodzi się kolonię wzdłuż i 
wsz,en - piękne są jej drogi 
asfaltowe, dochodzące do każde
go dOllllku. Na dachach wyższych 
budowli us-tawiono Il'eflektory, 
proZy pomocy których bada si~ 
okolicę i porozumiewa z pobli
ską Chanitą. Nlie jeden z tuteJ
szych kolO'l1istów pO'lllagal przy 
jej budowie i dumny jest z tcgo. 
Stąd sprowadza się dla Chani
ty warzywa i chleb. Zydzi nie
mieccy, którzy przyjechali! tu, 
.inko do nowego, młodego kraju, 
zdążyli już zżyć się z jego zawi
łą problematyką. 'Weszli w knu.: 
życia palestyńskiego, po:r.na li 
cierpki jego smak i ukochali je. 
1'7ie ma tu muzyki kan\('rnlnej, 
wi.otelnych nastrojów, spoJ,ojnc
~o ~ywota. i\Viele poję'; i rZl'CZ~· 
dawJliej d1'ogich, pieczołowitoś 
dą 'Otaczanych, poszło do lam11-
sa. Ludzie st\Vardlli~li, zczrl'
nieH od słOJlca i pracy - a 11' 
dobrze im 'w Naharii. 

Tu stary żyd niemiecki. pOIJ. 
ciągając pasa i zjadając resz1]- i 
majątku, śmieje sic: do morza i 
niebios i woła: .. Przelrwam\', 
zwyciężymy!" Trudne jest życi~. 
jest ono połowem wśród wzhurzn 
nych fal, zdala od hezpiecll1\'ch 
brzegów. Ale bez obawy! 'Zn
pu zczać śmiało sieci i k(erować 
łódź swoją naprzód, zawsze mI 
przód! 

Tel Awiw, w kwidniu IH:lI'l 
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\Y Nahau, małym miasŁeel

ku prowinc ii PUlljach, leżącej 

na północnym zachodzie Indii, 
zaszedł nicdawno wypadek, ja
k i najlepsi nawet z.nawcy psy
chiki hindusów uważaliby za 
niemoiliwy. Dwanaście hindu
:ek zrzuciło kwef i wymogło si
łą zniesienie wielożellstwa. 

Przez ulice miasteczka prze
ci llig ał wspaniały orszak wesel
ny bogaleg() kupca, który, po
siadając już trzy żony, pojął 

właśnie czwartą. Uważano to 
za rzecz zupełnie natu'ralną, 

7godną z prastarym krajowym 
obyczajem. ,Nagle z haremów 
'vybiegło 12 kobiet, zerwały za
słony z twarzy, z dzikim okrzy 
Idem rz,ueHy się na o.rszak, za
st~pująe mu drogI', obrzuciły 

"nowożelica" obelgami i 0-

'wiadczyły przybyłej spiesznie 
!Jolieji, że zdecydowane są o
becnie i w przyszłośd silą. zwal 
czać wieloień,stw(). \ 

Policja ellciałoa z początku 
.:ystąpić przeciwko napastnicz
kom; lecz w końcu musiała od 

gg A 

ucja kobieca w In h 
- Żona powinna słuchać z 

zachwytem, gdy mabżonek śpic 
wa, I','dy zaś tańczy, powinna 
patrzeć na niego z podziwem. 

Milion, kobiet rwą 
kajdan, 

w ciągu sześciu tysi,ęey lat 
stanowiły te przyikazanie jedy
ny kodeks małżeński w In
diach. MuJsiały mu być posłusz
ne kobiety najwyższych nawet 

warstw. Jedynym zadaniem, ich 
żyda było rodzenie m~żowi sy 
nów, którzy powinni byli ulrzy 
mywać nadal kwIt przodków i 
dawać duszom spalonych po 
śmierci ojców schronienie we 
własnym ciele. Jeżeli kobieta 
okazała się niepłodną, małżo

nek o<Hrącal ją i odsyłał do 
purdharu, pustelni, gdzie wio
dła nędzne życie. 

Kobieta, która nie chciała 

wstąpić na "sutleele, slos, na 
kLórym palono zwłoki mali OH

ka, uchodz'i.lla za zbrodniark~, 

od której wszyscv sic: odwraca
li, pomimo że rzą.d angielski su 
rowo zabronił palenia wdów. 

W Indiach żyje obecnic ta
kich "zbrodniarek" 27 milio
nów. Znoszą z rezygnacją. swój 
bez.nadziejny los. Nie one zapo
eząfkowały potężny ruch, zmie
rzający do nadania hinduskom 

stOjOił abka wg( 

praw, jakie przy. ługllij:l ich ell
rope,t~kil11 sioslrzycom, Zapo· 
czątkowały go kobiely znajwyż 
szej kasŁy braminów oraz z r7\' 
mieślllicze,j, traktowane przez 
arystokra tki, jako pełil10pra "'. 
ne współbojowniczki, Ta wspól 
ność woli kobiet róinych kast 
stanowi niesłychaną. 

rewoluc.i<:, -si.::ga.iącą do glr.bi i· 
stoty hindusel ... 

= -o 
t:zf20 musi siC ut:zgt przgszla królowa llntllii' 

Sześcioletni plan wychowa- dzie kiedyś na najpotęż<l1iej- miss Crawford od godziny wpół Ja osobiście ieh sprnwcCtw. 
nia następczyni tronu. Jak za- szym tronie świata. Jest to w do dziesiątej do lunchu. Zada- Nikt więc nie posiada wi.(~, 
chowuje się królowa w codzien- dzisiejszych czasach daleko ne lekcje odrabia po poobied- l_szych kwalifikacji lIa wycho, 
nym życiu. Królowa Mary nie trudniejsze zadanie, niż daw- niej herbacie, wawczynię następczyni trollU, 
lubi rozgłosu. niej" skomplikowały się bo- Istnieje jednak jeszcze je- niż jej doświadczona i bardzo 

Królowa Mary, matka kr'óla wiem najlProtsze nawet kwe tie, den przedmiot nauki, którego wyksztatcona habkn, która sa 
Jerzego VI, obchodziła niedaw- 'Według pojęć angielskie,l mo- nie potrafi wykładać żaden l. m'a była panującą. monarchi, 
nO siedemdziesiątą pierwszą narchii król nie należy do sie- najbaTdziej wykształconych na- nil!. 
rocznicę urodzin. Cały świat hie, lecz do państwa, jest insty- uczycieli. Jest to nauka o za- hl'ólowa doskonale spcłuIIt 
zna i podzima tę dostojn,!l, tucją, jak gabinet ministrów, chowaniu się królowej w życiu funkcje w~'chowawczyni, '" po 
prawdziwie królewsKą postać. jak ,parlament. Król należy da codziennym, \Vykłada ją s-wo- południowych godzinach, zwy
Królowa ubiera się według włas pallstwa tak dalece, iż bierze jej wnuczcc babka; krÓlow:l. kIc w poniedziałki, prowadzi 
nej mody, Nie zwraca uwagi na Q1no na siebie obowiązek trosz- Mary, którą prosiła o to królo- ' wnuczkę do muzeów i kształci 
wymysły go.niących za sensacj!1 cz<cnia się o odpowiednie wy- wa Elżbieta, Ni'kt bowiem nie ją poglądowo, Z',:vicdzanic zbio-

ualić się, wzruszają:c ramiona- mistrzów sztuki krawieckie.i.- chowanie monarchy. \Y związ- posiada większych'do tego kWlJ rów odbywa się w godzinach, 
mi, gdy ,,'ohlubienioca", którą Jej stroje nie ul e Ii,'ł'y prawie ku z tym pTZysługującym pań- lifikacji. niż królowa maUUI, Jdedy dane instytucje olwar:\:' 
starym rÓWlllież oby~zajem nie zmianie od dZliesiątków lat. - stwul przywilejem rodzina kró· która zdobyła w praktyce ży- są dla publiczności, która czę<
pytano się, czy zgadza się na Dla anglików, lojalnych do sz,pi lewska opracował aplan wycho cia wszystkie wiadomości, ja- sto przy takiej okaz ii korzysta 
małżeństwo, oświad:czyła, iż po ku, kości, kr'ólowa jest wcieJe- wania następczyni tronu, obli- kie będą w przyszłości potrzeb 7. wolnego wstępUl. Królowa nie 

niem majestatu. Nie pomijają czony na przeciąg sześciu lat i ne jej WHwczce. Królowa ~iary, lubi rozgłosu. CIH~ć zwiedzeni~l 
chwala wystąpienie swoich żadnej okazji,·any ją widzieć,t- przedstawiła go premierowi do oprócz praktycznej z.najomości jakichkolwiek zbiorów oznaJ
.,siostrzyc", przechodzi na icn Są pod tym wz;gJ.ędem wymagal a,probaty. Gabinet zbadał sz'Cze· życia, posiada ob'izerną. wiedu:, mia przez telefon, prosząc je
stronę i nie zgadza' si~ , na za- ni,i żąidają, w:prost, żeby ikrólo- gółowo IPrzeds,tawiony program Zna doskonale historię Anglii, dynic, aby obecni nie nadawali 
warcie małżeństwa. Rozgniewa- wa~' uk'a'zywała się ,pulbliC'zn~e i ,przyjął go.. ' ; obraca się swobodnie w dzie- trm królewskim odwiedzinom 
ny "Q1bIUJbieniec" chrcial DrOOlić,!a~ na,~zęściej. .Nje ma dn!a, .. IKsi-ężnilCzKa Błżbief.a" licząca dzinie sztuki i litera,tury, posia zbyt uroczystego c11arakteru'. 
_.. w.. zeby me u.czesŁmczy'ła W ',1a- one.cni,e 12 lat, musi uczyć się da duży zasób wiedzy z dzie- Ksi~żniczka Elżbieta ~I 

czynme swej s,prawy.~o.J,0:v!n~ kie~,' u'r,ocz,V:«.,:toglCil !filantropij-. ,j'uż ,przedmiotów, .]·akich n'rtdy dziuy gospodarki narodowej l 
k b · t 'ł d k ,I" Jc~ , - "h ~·l.r.zeg, ólnie, obrazy hisllor,yczne. 

cze o le Y t ZmUSI y go Je na' '~nei ~ nie,n><tJ<>dała wys.tawy lub mo.że nie b'ddą znały dzieci zW"",- prywatnej. Była zaWiSze oszcz~-
• ".,.v~ ~ \V galerii. portrelów ogllt.dała 

do ucieczki.. \. _ nowego i dtrn!lchu publicz.nego.- klych Śill1iertdników. Następcz. v dną ~OStpOdyl1ią i obliczała skru . t~~ J " długo obraz, przedstawiający 
~ sprawia "je] to' z. pewnoś('~a ni. tronu musi Istudiować 'dzieje pulatnie wydatki domowe. Gdy rodzin~ królc\YSką. W Muze-

Prawa "Puranas" mniej -: przyjemńości, niż ·tym, angielskiej konstytucji, ekono- jej najstarszy syn. Edward, od um JLondyilskim bawiła się 
'dla lktorych "przybyła. " i' mi"" i !:.'en."rafię w, za!kresie, prze bywał studia w Oksfordzie, od· . 

O . t' " v "'O • llrzez całą gouzin<: wystawIOny-
,,;rom zna.czema wys ąiple- . ',Kr'o'low,a' Mary m'a' 'J"e:d""'ik; kraczaJ'ącym "progra,m szkolny. wiedzała go regularnie i za każ . 

.. ,a mi mechanicznymi zabawkamI, 
nia kobieŁz Nahan, które zna- :jeszcze Jeden daleKO ważniejszy MUlsi również oczyć si~ prawi- dym 'fazem sprawdzała stan je-. w czym pomagała jej gorliwie 
lazły naśladowczynie w wielu obowiązeK. o którym ludzie dłowo czytać dzieIlll1iki. '.Jeden go bielizny. Ko.ntrolowała jef,'o sIOstrzyczka. 
innych mie.lscowośdach, może mniei wiedzą. Wychowuje mia- z byłych ;redaktorów "Times'a" wydat,ki i żądała rachunku ., 

. . . . t dczytllj'e codzl'ennl'e z kSl'ęini pienindZ',r, ,J'akie otrzymywał Tej przyszle,i królowe.i pc;-
zrozumieć '.J'e·dynie ten, kto zna nOWICle sWOJą, na.ls arszą wnu- o " -" ,I 

c z-k ę, księżniczkę Elżbietę:, do- czJk.ą niektóre dzienniM, i oma- na drobne wydatki. Królowa zwala si<: od czasu do c:zaSll 
Indie i hindusów.. Więcej niż mniemaną następczyni~ tronu, wia z nią ,przeczyf.aną treść. - zna dokładnie dzieje Europy l <'7.llĆ sic: dzieckiem, Z tello przy 
sześć tysięcy lat istnieją vedy, przygotowując ją do przyszłych Następ'czyni tronu odł?ywa lek- ostatnich dl.iesią.bków lat, hy- wileju zw~'kh'ch ~mi('rtclni
~więte księgi religii bramin'ów, ciężkich obowiązków. Ta dwu- cje z nap.czycielami pod uadzo- ła bowiem sama świadkiem nUJ ],ów rzadko L:ylko mogf! korzy-

a wraz z nimi ,~mana~', wn _~a~s~to~I~e~~~iR~d.z.i.e.w.~.z~y.n.k.a~.za.s.i~ą.-~r.e.m~.s.~ •.• ~.je.j~.w.'.Y.C.h.O.W.~.'.~.C.zl.'.n.i~'.~.a.iI.l1.·C.j.SZ.l.~.h~,.v.y.p.a.d.k.ó.w~i~z.n.a •. ~s.~.ć.'.I.n.o.n.a.r.ch~~.W.i.~~~~~~t 
klórych mieści się hinduskie ł I 
prawo małżeńskie. t 'i \< '~r 

Dla kobiety jedyny.m "bo
giem na ziemi je,st jej małżo
nek. Największą z ooót, dla 
niej dostępnych jest podobać 

mu si~ zawsze i być mu posłusz 
ną bez szemrania. Jest to jedy
ny jej obowiązek. 

_ Kobiecie nic wolno tkmąć 
si<: positku , dopóki małżonek 
nic zaspokoi głodu. Jeieli on 
nic je, nic powinna również tp
go czynić .. Jeżeli on umarł, po
winna z radością dać sic: spalić 
wraz z jego ziellliSką pow1:oką· 

". tedy jedynie wszy<scy b~dą 
chwalić jej cnotliwość . 

. 'awet gdy małżonek jest 
fJrz~'dkL stary. 'występny i nie
zno~ny lub pijak,\' gdy nic go 
nie wiąże z domem, gdy stracił 
zmysły lub szacunek, gdy jest 
głuchy, ślepy, niemy lub do' 
tknięty trądem, gdy łą.czy w so 
bie wszystkie usterki i niedo
Aonalości ziemskie, nawet wte 
d" żona powinna czcić go jak 
l.)O~a, 

, ., d' I "t' rv{'h na)··ł"rszo liczv dopiero 16 lat pani C'OlillOl'S Reeves z Bostonu, 7.c1ab ob3cnio '3gzumill i otrzymał:cL 1 Matka dz eSloelorga zlec z l'- c ,~""'" I .' , l l' .. -.. 'WdOW'cl londyńsko' po wYJ'ściu po raz drugi zamąz, obWIązała wl'lv Ilem slubnym s',vego li li 1l01lOgO 
tylllł doktora prawa. - 2. Wesoła " 

!li3Ska.. 
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oczes 
Zad/Ul hodaj w świecie jill

raiur:! n ie Jest tak przepojQua 
lekkim I ·~-h· ażJliąeyl1l zapachem 
perfum kobiecych . .lal- literatu
ra francuska; na żadnej nie zo
'[awita tak widocz.ne,s;o śladu 
IIILl)kkl dtOlI kobieca. Każdy 
Jlu.illJard7iej. bezstronny badar.~ 
francuskie.i Lwór·czo·{I,cl pisar
s kie.i przyznać musi, że kobieta 
,~'stę'pujl' Lam ciągle; pos'tać 
Jej przebija siG przez stronice 
książek, pisanych w najbar
dziej ro:mllaitych epo'kacl1. Zre
sztą wpływ jeJ i urok przejawia 
sil.: w SpOSÓlV. hardzo różnorod· 
n~·. 

Do pewnego czasu Jesr ona 
tylko obiektem twórczości: na
przemian cltdną. zjawą, ijdórej 
óiQkność opiewają poeci, to 
ZlUÓW "Gl'llbą Mal'gośką", s.proś 
ną dziew'ką z ballady Wiliiona. 

O ile okres śreooiowieC'ZJJlV w 
literatulrze jest wyrazem praw
dziwego kuJ'tu dla kobiC'ty, 'O 
tyle okres renesansU! charakte
ryz.uje dnźe spoufalenie się z 
ki istotą· Rz1.llG"IIlyokiem na 
wSipaniałe UfWOTY VlLLONA, 
poety, zehraka,osz:usta i sute
nera w j!ednej osobie, a przy 
tym JedneJ z na.iciekawszych in 
dywidualności w literaturze 
światowe~i· 

'Jakich soczystyidi, a m:oc
nyc}l słów dobiera, pisząc o 
kohiecie., z Jakim cynizmem ~
viewa :te,i wdzięki i jej prze
wrot'llość! I niech si~ nikomu 
nie zdaje, te on, czy Iteż ]~ 
następcy, tra};:'towa-ti 'W ten spo 
sóib' istoty upadłe, OSZCZ~Złl'j:ą.c 
zaś te, kt6re nazwalibyśmy 
dzilŚ ,'kobietami z ł()warzy .. 
sl.wa". 

o nie! ,,żywoty pan swawol
nych" BRANTOME'~ są naija .. 
s kra W.SZYID tego dolwodem. T~ 
I cż aulor bez na.jJtejszego TU
mieńca wstydu, ezy zaMopbta
nia w.prowadza nas kO'lejnodo 
Hl~{QWY dam wysoko uroozo'
nych, nie oswz~dZ'a.iąlC IŻ adn e,j, 
wycią;ga.ią'c naświaiło aziCllllJ.le 
11 aji:ntYlIllniej'sze sekTety: arysto ... 
batycznych sypia·mi, przy 
czym dość łatwo daJe dDmyśleć 
sic;) czyteln:i!kom o .lalką tO' da 
lUQ chodzi. Trudno .przysz~oby 
nam czytanie tych lIliczegD nie 
ufkrywający>ch st·ron, gdybyśmy 
nie starali . si~ wl),i1knąć -i zrozu
mieć ducha, epo'ki, . tej epokł~ 
ktt;h~a dala RABELAIS'EGO i 
kazałą. mUl ,prlleIDa wiać . naj~ 
p rO'stsz y111li, i -n.ajmędrS'zymi ~łci
wy. 

: Rlb, bez głÓW 
W zatoce Simonstown (poludnid. 

n-a Afryka), nad którą anglicy bu
dują nową, silną bazę floty wojen. 
nej, zńarzył się !liezwykly wypa. 
,lćk kt6ry do tej pory zaprząta u. 
mysly bardzo wielu lICzonvcb, llic 
IlIGgąe znaleźć wyjaśnic-nia~. Znale 
,:iono w tej zatoco wedhig skroni
llych oblicz,?ń co najmniej 10 milio· 
116w nkżywych ryb. Zdarzały si0. 
.iI1Ż tei-\':) l'Odzajll wypa(U~i, llaprzy
Idn(l P') trz(~",i 'ni li dna llIol'~kirg(' 
( r:1Z z powo In innyeh kataklizm'Jw 
\I- naturze. \V przytoczonym pr;r.ei: 
1.: iS '''5'parlkn sytuacja ])l'zedstawia
J:, si<: o tyle zagadkowo, 7e ani 
l rzę~i"!li{c (ll1:1 l1Iorskiego, 2:ti żad 
Ill..,O itllwgo k,1t<1klizlllU nie llylo. a 
l on,HlLu jpl'izez<, W5r.y tkiJll 1:VUOI1' 

l Tll ko ,\aly g-łowy. \V- jaki tit;o8tit, 
r~'Lv pu!.n\l·i1:v g'llI .yy i g'dziC' ~I~ te 
).: lowy 211:1 j.blj:l. ot,) r.ag-.'dk:1. 1;. to 1";-\ 

'rapi I!CZ'"1y.'lI. I?ybacy stwjpl'Clzają 
jbZC I.C' jt';]1'11 ,.;zCZt'I!'M. ż" -lipiv\\-C' 
T\"h:v "':v.1n\\ ;11,\ lli"IlIflŻli\\'v r;'lol' 
<ark('\\ uLlol'()wy_ -

3' 

a"~ I do 30-lalki 
e mieisce kobiet" w liter.slurze francuskie; 
_Milają. . w litera1.urzc czasy 

:,rzep1dcgo Jnl1uanizn1l!. Nad
chodzi złoty wiek LUDWIKA 
XIV. Całe życie ku.Ituralne sku
pia się i centralizuje w Paryżu, 
'''ok,ół wie111dei Clos,tuci Króla -
Sł.Ollca; mecenasa nauki i szlu
ki. Tymczasem wsoanialy roz
w6i myśli i literatury domaga 
się nowych, szlachetniejszych 
form .kzykowvch dla nowych 
rodz.ajów twórczości. MON
TAIGNE i inni kł'aCLa wielkie 
zasługi dla mowy fr"uncu1sJ- iej, 
gdy .. , oto na wi,dowl1ię literntu 
ry po raz nierwszy wystęlpuje 

ezyrrilie kobieta. 
Zr~umia1ia ona, ze ',je'ślli ile. 

raz, w epoce silnie rozwinie;
l'Ydl zaintereso'\vaii kuillLural
ll:y~h', pozostanie nadal pięknft 
JłnaHabetką, straci zainteoc-cso
wanie dla mężczyzny, skończy 
się. je.; WlPływ i duchOWe pano
wanie, będzie iui tyllko sprzę
tem domowym i lIliczym wię
('ej. Nie, ona nie pozwoli wy
QlfZeć sobie berła! I lwbiety za
czyna.ją hrać żywy udział w ży
eiu lm1tuTa1nym: Paryża. Po
wlStają słynne Isalony, w któ
·rych .skupia się. cała śmie tarnka 
polJ1tyc.ztna, kuilltulfailina i towa
'f'zySkaFrancji, sallony, w któ
ł'Vch 'Umiej.~ie i z wdziękiem 
klrUIU!j;e kobieta. O pochwałę jej 
iPi~nych oczu wal:czą poeci, od 
czytując w salonach .swe naj
<DOWS2e ultwory. Ona nadaje 
st~1 epoce, dzier'ży nieraz w 
swy.ch małych Tączkach taj,e
.mniee polityczne największej 
:w.agi. 'p.qd ~j wpływem ję'Ly'k 
,f.rancuSlló wzł)'ogacai si~ i dc
skOtllali, p1."z-y/bierajlliC coraz; tO' 
p~ejsze i wylworniej!Sze 
birzmienia. .. ro. smaehetna pani 
de _ Ra~u1111eŁ! J'akież zasl'%'i 
Hadłaś' dla mowy ojc zyste.j , 
.gdy z istqLnym, a iPe'ł'nym 
:wdńękui zaInteresowamem 
pr.xy'~hiWałaś si~ najw-yż. 
.szym! d)"skUlSjom mad fanną czy 
tanych ci ntwOO'Ow! NINON DlE 
IENCLOS, lPiękilla kUTtyzano, 
której wdzięikorml lIlie 'oparł się 
nikt, komu dane było cię uj
rzeć, fhlIź 1P0etów insp~ro'Wałaś, 
ilu, oudlfla filozofko, dziełom 
filozoficznym dopomo.gł>aś po
wstać swym błyskotliwym inte' 
lektem! 
, Jeszcze nie ochłonę.liśmy z po 
dziwUJ i zdumienia n!\. widok 
ty;ch wiSpaniałych posiaci, klóre 
tak poczesne swymi zaintereso
waniami i fnteHgencj,ą potrafiły 
zają,ć w życiu miejsce, a Już 
wpada nam do ręki książka, .. 
CD to? IListy MADAME OE SE
VIGNE. Kobieta pisz.e. Kohieta 
staje się samodzielnym ł!\vórcll 
Kobieta staje się nHl'~ką nowej 
formy literackiej. autorką li
słów pisanych z niebvwah'm 
wdziQkiem. przes.vcon~'ch' o
wym iście francuskim ,;csprit", 
Tak je'st, kobieta francUiska nie 
spostrzeżenie, sw'ym lekkim 
drohnym kroczkiem,. szelesz
r:ząc Ikoronkami. wkroczvłn Uli 

widownię lileratury i. .. ~ykaza 
la zl1pcCnie swoistą i hynaj
mniej nie poślednią il1'Ie·ligen
c je: , bystrość i zdolność oJJser
wac:li. 

()dląd niC' oJ.>wki ona już lej 
nrrny. 

Gd" VOLTAIRE I ROUS
SEAT! b~dą krzewić~wc wieI 
kieidee demokracji i sp'l'awie
dJiwości, deizmu i powl'Olu dl) 

llnllli'\-, znajdą VI' nIeJ naj
,'c1zi<;czniejszą ich odhiorczy
n ip i JJa.igorJiw~zą. w.'pólprncCl
\Ylljczk~. G ch- encyklopedyści 
~z('rz\'ć h<;dą <w6j k~lll dla ~'iC'
dzv i JlIu'ró\y. li niej znajdą pel
IIp dla swych idei zl'ozumipTlif', 

Po'z] a ll~' pPód z J1o~[~pl' tl1 

-ł:zaslI. Jest przyjacióJhą ~ol1le-

try, filozofa i poety. Pisze pa
mi(~tlliki, aby przekazać potom 
nym obraz wielikich współcze
snycI1, koresponduje z nimi, 
tłumaczy dzieła Newtona na ję
zyk f.rancuski, wciela w życie 
idee Rousseau, jest tą pieczęcią, 
Mórą on wy.ciska piętno na ca
łej epoce, stara się żyć na lonie 
natury, sama kamni dzieci pu
blicznie i w operze, jes't pośred 
nikiem między "wielkimi" swe
go czasu, a ogółem; kontynuuje 
1 radycje sal011Ótw. 

Na plan pierwszy wysuwa się 
postać panny -de lJESPINASSE, 
jednej z najinteligentniej'szych 
kobiet w literaturze franCUIskieJ, 
przy j.aci ółk i d' Alemiherta. Jei li 
sty pisane do kochanKa, są 
pię'knym pomnikiem: miłoś'Ci L. 

Dlaczego pracuiil 
kobiet, 

s'tylu. Jcj salon nadaje ton ca
łej stolicy świata. 

Ale błędne też byłoby mnie
manie, .lakoby pisarze XVIII-go 
wieku pisali dla' ludu, tego któ
ry zburzył BacstyliC;. Pisali d.la 
ludzi oświeconych, dla pięlkno
duchów i dla kobiet, w kt·ór)"'ch 
buduarach leżały porozll'Zucanc 
broszury Voltaira i tomy Eucy
:_:.lopedii, dla kobiet, które z.a
płakiwały się czytając "N ową 
Heloizę" i próbowały mieszkać 
na łonie natury. 

Wielka Rewołucja zwaliła sta 
ry gmach feodalny i przeszła 
jak burza nad Eucl.'on~. Okres 
cesarstwa:. - Buntuje się MA
DAM.E DE STAEL przeciw tej 
poJityczl1e.i dykla lurze NAPO· 
LEONA. Idzie na wvgnauie. -
Nie odgrywa roli w życiu poE
tycznym ·k.;rajUJ (cesarz nie z·nosi 
inteligentnych kobiet), a jej mą 
dra książka o Niemczech pozo
staje trwałą. pozycją, w literalu-
rze francllskiej. I. 

Ohradnjący os,tatnio w iWar- Pani de Stael s'lajc '5ię prekur 
szawie kongres kobi·ecy wysunął so·rem romantyzlJl1u. owego wspa 
na czoło zagadnie!l przygotowa niałego prądu, klór~- i~-le zawa
nia kobiety do pracy zawodo- żył na dzieiach myśli i kultury 
wej i zasięg tej pracy. hulz:kiej. 

Zwią:z,eik pra'cy ofbywa'telskiej Roman tyzm zwrociI na kobic 
kobiet rozpisał w tej sprawie arn- t~ oczy pel ~ ulwielbienia i po
kietę i rozesłał ją 5.000 kobiet, dziwu. Nas Lały czasy dawno za
pracujących na różnych polach. j)onmiane, czasy kobiety-anioła. 

Jeśli chodzi o mllJteria.lną stro- RomantyZiIll, tol wzniesienie 
nę zagadnienia pracy kobiet, 0- Kobiety na piedestał, to zmart
kazało się, że 79.4 proc. uczestni wychws>ta1nie miłości "Tristana 
czek ankiety utrzymuje się wy- i Izoldr'. [Przed oczyll.11a przcsu
łąmnie z pracy zarohkowej, Ił wająi si~ heroiny WIKTORA 
72.3 proc. nie tylko utr.zymuje HUGO, MUSSETA', de ,VIGNY, 
się, ale ma na wym wyłącznym naprzemian dUIDIne, po'ś>więcajq, 
lub częściowym utrzymaniu 1"0. ce się Dohałeriki, lub wfl:<rąconc 
dzl'I1ę. Zdarzają si~ wypadki u- niewinnie W' niziny żyda, aniel 
h~ymyw'anJa nawet 4 osób. saŁi.e· islQły. Literatura' epoki 1'0-

94? d' " • manty<z;lIlIU! _ przypięła kobiecic 
. :- proc. o 'POWIedZ} wym~e- sk'rzydł:aJ, odejmuljąlc jeJ iym sa-

ma Jako pT'Zyczynę pracy ko- '- . . . ~, . . . ,. _ - mym'va'l.'tWy }o ru,rrucltCOW zyC13. 
llleCZJl<OSC materIalną, 60 proc 'd A It,,_,o/b' t '. L ' . t 
k ..... -. t .,,' . . ''''A.A: Ie y . ego czasu p-rzes a-

()IJ.Jle pl acuJe ponadto z Z3IIlllp . ł' ...L. r. uJd . '" •. l' t 
ło<wania y~.ul·ac _ Zlall w zyClU :po l ycz-

. nym- illkulłiłuil'aliny!m kraju. W li-
Blis'lw połowa odp'owia{Iają.. terattlrze - mimo'wolne inspi

cych na a'll.kietę, to panny. 37.6 ,ractQrki, w życiu: ;{!:lJs:ki, l'ozhi
- mężatki, reszta wdowy, se- steryzowane żonv i wyschcniete 
par'atki i roowódlk.i. Znakom1ta matrony, niewo·lnice, tyranizu
więks'zosć (74.7 pr.oc.) posiada jące swą, slahością, kłamJlwe i 
wykształcenie zawodowe. Upm- wykir~ne ofiary okresu mouar-
wiających wolny zawód jest za- chkznego'. l • 
ledwie 3.1 proc., prowadzących ~le w ż'yciu kiełku~ją. już no
samodzielny 'warsziat pracy _ we prądy, te, które wywołać 
3 proc, Polowa ucz,eJstnime'k ano miały rotk 1848. 'V szeregu wal
kiety zarabia powyżej 190 zł., czących D ideały prawa, D lep
przy tym najlepiej są uposażone: s.z.e .jutro, staje j,edna z najcie
pracowniqki pa!lstwowe, co 0- h.aW'szych i najbardziej utaI en
czywiście nie .odpowiada stosu n towanych kobiet, jakie kiedy
kom w skali ogólnopolskiej. iWy ko-lwiek żyły j działały. 
kształcenie średnie zawodowe da G.EORGE SAND rzuca reka
je lepsze z.a'robki, niż średnie o- wicę gnębiącvm kobiety pra
gólnok ·złałcące. Ku1'sy zawo- wom i obyczajom. Żyje, wolna 
dowe p'Odwyższ.a.ią w z'uacznym od iPJ'zesą,dów, kierując się ty!
stopniu samlę zarobków, jako ko gło.sem własnego serca i 1'0-

uzupełnienie wykształcenia za- Zllllnu. Zdumiewającą zaiste jesL 
wodowego. żywomość tej wielkiej kobiety. 

- Praca za domem mi nic od
powiada, bo lubię 5ię zająć do
mem ... 

- Uważ·am, że każda koi)).j'eta 
pracująca zarobli'Owo, pracuje 
jedynie albo z konieczności ma
terialnej, albo "dla zabicia cza
su" do chwili zało'żellia rodziny. 

- Kobieta za 100 zł. miesięcz
nie nie chce do końca życia orać. 
,J edyny 111 celem lwbi'ety jes-t 
wyjść. za mąż za porządnego 
czjowJcka, być żoną, matką i pa 
llią domu, a mężczyzna niech my 
śli o dostarczaniu pi,eniędzy. Do
hrze, że są lrudności, rob~one ko 
bietom w dopuszcza1lliu kh do 
pracy zar()lbk()~e.i, bo praca za
robkowa powinna być ty~k{) dl~ 
kubiet samolnych, niezamęż
llych ... 

'Oto szczere' głosy zwolermi-' 
czeJ starego reżymu. Bo są i ta
kie wśród kobiet, lctóre koniecz
llośf zmusza do pl1<'1.cy zawodo
wej. 

Napisała 97 trunów j)owie§ci. 
które przejawiają wieJ,ki talent. 
niezwyMą inleligencję i wyjąt
kowo prawy char.akler. Siala na 
czele bojowych tygodników, 
nic nie było jej obcym, t.rzyma
la wcią.ż . wą ellergicz.ną. dloIl 
na pulsie życia. Ukazała nam o
braz swej epoki, pogrążollej w 
brudnym materia liźmie, zwró
ciła uwagę czytelników na doIe.: 
chłopa .,hrabina j zarazem so
cjalistka, U!babra na ziemią ro
dzinną po łokcie" - jak o niej 
p1sze KADEN - BANDROWSKI. 
Je.i stanowisk.o w literaturze 
franćusIdej jesŁ niezachwiane. 
Dziś jeszcze z l1iesłabllą<cym za
interesowaniem czy!,.'!!: motemy 
jej śliczne, pełnc proste.go uro
ku, a jednocześnie tryskające 
mądrością i dowcipem po\Vie~-
ci. I 

'Ale SKąd wiemy, jaKa 1)'y1a w 
tym czasie kQlbieta p.rzecię"tna? 

Otwórzmy BALZACA. "Spo
Jricdnik kobiet'" opo~ie 'I1am 

wszystko. 
Poznamy i dolę kobiety ~O 

letniej i małe niedole iej poż~
cia małżeńskjego i już prze s t n
nie nas dziwić, czemu to w (J

wym okresie kobieta przesia/:: 
lryć czynną na anmie kull1ural
nego . życia, na które wpływu" 
już mogła Ii tylko jako kochan
ka wi·eJkich ludzi, 11a wzór ]l" 

ni HAŃSKIEJ~ której wply''', n 
Balzaka był zresztą ogromny. 

Koniec wieku XIX, to Z11Ó\' 

okres, w klórym cala francus1,: 

literallU'a przesią,knięta jest (;
wym specyficznym "Odor -di !'(
mina", na który lal.: ba,rdzo sl,t:· 
żył się JAN KRZYSZTOF. K{J
bieta chce w teatrze widzieć tyj 
ko lo. co ją blisko oLchod~j 
stąd te iypowe kOlnedie fraJl. 
cuskie, obracające się wylącz
nie wokół małżeIlskiego lró,łlu!
la STląd owe romanse fran('u -
kie, pod wply,yem których i l' 

Has w Polsce, pani Bovary Sl<1-

la się lypem częsLo spolykw 
n Ylll . 

. '''pl'y'.\" j~o])'jely na literahm 
francll'ską tego czasu nie hyl 
zbyt pozytywny, ale ,czyż jej "y 
łącznie przpisać należy winę ,y 
'okre.sie, gdy zwycięż.oua Fran
cja uciekała od te,/<,'o, co ją bola 
lo i w przesyconym kocią aŁmo 
sferą buduarze szukała zapom 
nieni.a po swej porażce. SzuJ,a
IlO ". kobiecie ś,rodka zapomn ie 
nin, Odegrała swą roJę. Aż... dn 
czasu gdy 'rok 1914 zn6w {)O'WO
łat ją do czynnego życia i prz~'
p0111niał jej właściwą rolę. -
Rami~ w ramię z ntęJżczyzną bę
dzie szla już 'Odtąd nie ulsnę!pu
j:llC 11'1IU! miej's·ca. Choć ulPoś~edz( 
na .te.sz:cze [pod wz.gl~deml pra."'-. 
nym', odgrywa jednak! aynIn~ 
1'olę. jest t'lI'órczym' pierwiasi
kicm we w,szystki9hl''dost~D-ych 
dla niej dziedzinach życia, :1 

więc i wc współczesnej ·frane\u 
kiejl- Ii leralulrze. 

Ramy arlyJkulu QzichilliK'ar· 
skiego ZlbyJt są ciasne, b)" za
wrze·ć w nich tak obszerny te
mat. Wielkiemu przyjacil~lowj 
myMi, mowy i lit.eratury fran. 
cllsldej, BOYOWI, lPodźię};:uje' 
mv za 'lo. że ,przyswoi.t nam ar· 
cydzieła francuskiego dtlchn. 

Zc 'stron tych wciąż uśmieclHI 
,się zalotJlie to znów bystro nn 
nas spogląda pani z nad SekwH 
n~', ta, k t-óra wyryła niezatarl~ 
piętno na charaklerze literatu
ry rrancuskiej, Jednej z naj!wspn 
nialszych, jakie wydala ludz
kość. 

-"SS illt '-(:bM. ~tJzazw 

ZbJtnia troskliwoś, 
matki 

!I1ieti~ka!Jcy Lincolnskhire'n • 
wiadowili wladze poIicyjn'~ . zt' 
mieszlG\.!Jka. tego mia.sta, niejaka 
Rcbeka Boo!'man, w najbliższym 
czasie zgładzi ze świata swego ,je
dynego syna, jeżeli nie odebrana 
jej h~dzie lutd Jlim opieka. 
Śledztwo ''''ykazało, że matka b:\" 

najmniej nie pastwiła. eiQ nad 
"wym 11-letnim chłopcem. tyJ]" 
byla zbyt troskliwa_ Nie pozwalaTa 
lci1I f;ię bawić z dziećmi, ahy Hię od 
Jlic11 nie zarnił jak~ chorob:l, ni,' 
l't'l7.walahl mu się uczyć, ab:r si!) nł,~ 
wyczerpał. Trzymała go ciągle y, 
łóżku, a, okna zamyknl:1 "zczelni(~. 
z ohawy przeziębienia. 

Ten system dal t.a.ld wynB, i~ 
(·hlopiec był pra,wi2 1.1Il1ier.ljn.cl'. 
\Vobec trgo włauzr musialy ,,-;l~(; 
E'ję w tę sprawę i Da razie llmie~cjl: 
dziecko w zakładzIe l cznIcz:I"Il' 
gdzie by mogło powr(_cić do sit 
zdrowia. 

lIlatce pozv;o!ono wid \"\":.l~ Eir z 
c.1ziecki-'lm, ale bez praw~ ingC)ro,~-a
lila IV sprawy wychowawcze_ 
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WOJUJĄC DEMOKR T 
Geno1Ale'fa Tabouis ° szantażo1Alaniu ""ojną 

- N o~i pani pi~kną. suknhl i n3,. 
t:-:" a 5i<: pani (h~!loY/cfa, lecz pisz'~ 
l ,'ni złtJ~liv;c artykuły o Italii. 

Tymi :słowy przywitał l\IUSSO· 
LlN[ ztwkomitą, francuską. dZ!enlli· 
l_arkę GENOWEFĘ TABOUIS wie
n.orem 5 stycznia 1935 roku na. 
h:IJlUecie, wydanym na. cześć przy· 
l.ylrgo do llzymu LA VALA. OpiEU
jL ona te: scenę w wydanej nieuaw. , 
JI'.: ksi'lżce "Chantage a la guerre", 
kilira. cieszy się podobno niebywa
łym powodze.'1iem, przede wszys~· 
kim w Anglii. 

ne je5t twicrdz<;nil', iż berlińskie 

ministerstwo spraw zagranicznych 
ZiaIlrosił\l LlTWINOWA do Berlina, 
gdy skonstatowało, że L:,v:ll nie 
ch<:e c!')puś:::ić do ralvIikac H. Li 
twinow jedu::tk nio P~'zy5ął' zapro. 
si:l?nia. AngEa chętnie widział 'l 
].akt frvncu"ko - so\yiccld. pragl'.r,. 
hL howi')łlI, aby stosunld niemiecIw. 
l'f,syj8kia były Zi\.wsze Jlapr~żOJw. 
Trzeba tylko zrozumieć, ile mogły 

wymóc na .Anglii Niemcy w połą
czeniu z Rosją! 

Autorlm jcst zrasztą. . przekonana , 
że Anglia wróci do polityJd , Edena. 
P,)litykóIY, rządzących obtcnie An. 
glią. uwa.ża za sh.bych llia~i. Wy
soko ce ai C:lechodowacjr:, lecz' jaj 
q1l'zymierzcl'lCom z Małuj Ententy, 
zwlaszc7.lt STOJADINOWICZ.()WI, 
nie wróży dobr~go końe:l, \Viclką 
winę pr~yp'isuje francmkiemu mini· 

HO'stwu sprawa zagr::tńicznycb, kt" 
'1'e odrz~dlo plan Titulescu połącze
nia' zaehoc111.icb dainokracji z bal

' kHllskiJ,i mul3t ententl), boiąc ~iQ 
l:i('zad(."·olenia Anglii i g'tlie" II 
:\fnsso~iniego. 

Przytoczone wiadomości nie są 
j('uynymi, kóre budzą zdumienie i 
świallcz,ą .' o słabości demol{rac.ii. 
8l:ibość tę trudno zrozumieć. Dyk· 
ta tura kończy się . wojną lub upad· 

kiel11 u~troju. 
Książka kończy się !\;\wblywa

niem do jak najściślejszej wSl'ółpra
cy Francji, Anglii i Sowietów. Ue. 
nowefa 'l'<11'oui.s używa miejEcami 
mocnyeh sItw, słów wojującej 
dziennikarki, która z własnego jad. 
nak doświadczenia wie, jak słabe 
echo znajdują takie słowa w pali. 
stwowych lcancełariach demokra· 
tycznych kra~ów. 

DluczegG ta, właś!lie sc.:na figu
nt je na począ.tku krótkiego wstę. 
pu'~ Otóż dht,ego, Ż3 zawiera porno 
~;:ane w książce zagadnienie: dyk. 
ła10r Dla demoklncj-~ za nic. Um!ie: 
dml:onale grozić wojrut, a deme· 
kracja ma się poddać temu szanta
żowi. W sWJjej i~3ią.żce Genowefa. 
Talllub nie atakuje tak mocno 
dyl.tatorów, jak demokrację, !itórej 
zarzuca uległość i słabość. 

Kim jest G:mowefa TalJouis? 

Enfant terrible .. Dy-plomatyczne 
i rolityezne sfery wszystkich euro. 
J!l'j~kich krajów są często przerażo~ 
J..' doniesieniami i wywodami tej 
wybitnej paryskiej dziennikarki, 
ktMa puszcza czasami wodze fan·. 
1azji. Pamiętne jest jeszcze demen
ti cze3kiego rządu, gdy pani Ta· 
L, 'uis przysłał:. z Genewy wiado-
1łIOŚĆ, że wpływowe sfery ligi naro
(I.ów życzą sobie wprowadzenia w / 
CzechosłowacJi systemu kantonal· < 

nego. Dlaczego . doniesieniu temu, 
j ' ( mimo, że zawierało widoczne nie- / 
d( kła.dności, nadano taką wagę, że i 
~tŻ zaszł:t koniec,mość 1.dementow&-< 
n:n go? Oto dlatego, że autorką 
wiadomości jest siostrzenica fran
cuskich ambasadorów, 
i PAWLA CAM;BONÓW! j ' posia.da. 
\\ ielkie dyplomatyczne stosunki. 
PanujQ więc przakon,anie', ,że~uu.J W':i·· •• 

~jenla. jej płyną. z wiar:vgodńegó 
żródła:. Nie wszystKo, co zostało 
zdementowane, . jest fałszem.. "elit { 
to czasami balon próbny :lansowa<1 
lIy przez wysokie sfery, luD nieoIi- (. 
c.:ialny p"glą.d o 'cjalnej osołistości.·~ 
\V każdym razie nie ulega WątpIł · 
wości, 'że polityczne artykuły i no· 
\\"(> dzi~ł01 mocne! zwalczanej "pani .J 

Taboni8' zwraeają baczną' uwagp' ' 
1:,)litycznE'go świata. ..... .,Y 

W walce 1.9 "slaoościll4 .demoKra·· 
eji", wtględnio z mężami stanu, 
t<:~iącymi przedstawicielami tye,h 
(\('D1okracji, autorka. bierze przede 
w!:'zvstkim na cel La.~ala. Twierdzi, 
ż<, • Laval samowolnie pozostawił 
:\Iussoliniemu wolną ręKę w Abisy· 
nii. Gdy to wyszło na. jaw, Quai 
,rOr5ay oburzył się bardzo r:a sa· 
It,owłallczy krok Lavala. Wtedy 
La val zwrć cH się do Mussoliniego 
z prośbą, aby li3towpic stwierdził, 
i~ zarzut jest fałszywy. Nadesłane 
jednak przez Mussoliniego dementl 
było tak słabe, że Laval zrzel{ł się 
zrobienia z niego użytlm. Słnszn('ś~ 
wi~c hyla po 3troni.e QU.'li d'Orsa)". 

Nie mn;~j interasujące q dalsze 
j(:welacje, zawarto VI książce pani. 
1':.1 bouis, Lu:val, który wraz z 
l:IRIANDEM odwiedził Berli!], uwa 
żał za możliwe porOZUm!~lllC!; 

;\ielUc::>mi, j,łrzy \~~ym musiała hy 
Francj:t wy:5tąplć z sojuszów z ma-
1.\'mi palistw.:l.Ini. Cynizm Lavala 
posunął się do przezwania ligi na
lodćw pań5twem w obłokach. Tł
TULESCU odpdł Lavala, czynił 
lim wym0\Vki i wykrzyknął w kOli· 
('U" 

- Mnie nie schowa sobie pan d~ 
Jdeszeni! 

BLUi\1 Z;)Ś (w !'om10wie z dzien· 
iI i kal",e::I BERLEM) n:1zwał L.1ya1a. 
zwolenuikiem pokJju. Faktem jest 
rownici., iż L:wal osiem miesięcy 
zwlekał z r:.tt.yEikarj'ł paktu z S ')
"ictami przez p'lrl:wlellt araz, że 
\' ~ZySl'y frann13cy prawico\yj polio 
t:·cy b.) li z<'.. tą, umow'l. ~lniej zna-

? • łaściwie W jakim cel 
- A wiGc powiedz, jak sobie rozmowę z Ernestem:. Nienawi· mnie za'zdrosny? przyJacielu 'J~nie·l wog'óle rur-

to właściwie wyobrażasz? dził on dyskusji o miłości. _ E.mesł westchnął i rzekł:. towała - choć to wszy1.s'tko mQ 
Milczenie. \. O tym się wogóle nie mówi. - To przecież nie ma sensu, że być nieprawdą. I~ ponieważ 
~Przecież m'ówię do ciebiel - SŁuchaj - zac~lla znów k'ochanie; czy rozumiesz-i wy- bezwZf,'lędnie ,posiada zdolności 
Była to . zwykła uwertura; po dłużlSoZym milczeniu i prze- tłumaczył jej, Że jeżeli chce go aktorsl~ie, potrafi rÓWiIlież Ul

mężczyźni nie lubią dawać do- wróciła się na drugi bok na ko- doprowadzić. do . wściekłości, kryć, co b'ędzi.e chciała, aby si~ 
kladnych odpowiedzi; o tym si.ę zetce. _ Jak są.dzisz, co robi- może .przy .swym talencie aktor nigdy o tym nie dowiedział. -
przecież wie: i.w grUiIlcie rze- łam przez te tygodnie bez cie- skim, który pqsiada każda k.o- I wówczas n!ic,si-ę w tym nie da 
czy byłQ to. nierozsądne ze stro- bie? Czy · wcale nie chcesz wie- bieta, .udawać, iż podczas jego zmienić. Brak zauJfania i za
ny Nory, że mów rozpoczęła tę dzieć.? Czy nigdy nie jesteś o podró.ży zakochała si~ w jego zdrość u.nieszcz~śliwiają Łyl!ko 

••••• I!JIII ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • człowieka, ale nie czynią,·go 
mądrzejszym! Tak uważa Er-
nest i nie maże .nagle się -~mie-
nić! , 
. Nora Dyla ,c wst'rzltŚnięta tym: 

potokiem wyinowy i zil11lOej .. mą 
drości; lecz nie mogła powstrzy 
mać się od uwagi: 

- Nie ~,kochasz mnie! 
to rowadzić -do z~ 
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'Die ' po. . . Tylko gdY wymieniony po"" 
żeJ~JiłD,..;,:Jl1ieco ,później zatelefo
nował; ErnestspoJS.trzegl'. że No. 
ra .. mówiła. z nim wyjątkowe 

_.1"" .. ~",~z~zoUiwie i głos je} brzmiał 

1 Świt:to kwiatów w stolicy Szwajcarii zgroma'dziło przy pięknych graco i zabawach - przeszło' trzy tysiące d.zieci. 
~ 2 . Najnowszy bombowiec angielski, których cala eskadra została w tych dniach oddana ' do ,u.żytku .lolmclwa 
wo'~nne"o _ 3 Uczestniczki paryskiego konkursu w malowniczym tańcu grupowym. - 4. NaJladnieJszy ~k~z 
z ~róle\\?skicj h~dowli owiec w An"1ji. 5. Oryginalna marka wydana we Francji z okazji 300 .r?~zJlicy wynalezlCl1Ia 
Sl~l1lpana _ fi . ~ll's Dodd małżo~ka odwolanego niedawno posła SI. Zjednoczonych w BerltOle. zmarła nagle ~~ 
ai~k seTc~ w N'owy~ Jork~. - 7. Nowa marka fr8ucuska '~'ydalla z ok~zji wizyty angielskiej pary królewskIej 

- I\' Paryzu. . 

głęboko' i ' niepewnie. ".;. ~ 
,c".. ,~ ,""r tl -

To" ostrzeżeniE2~~~em 
..... '7"Mo,; ,'.n' 'f woli Jf1p',C>'p;Zi at a 1: o, 

. Wstał z; fotelu, na 
·, .. ·., .......... ,.sie·dział wYgo"dnie. z mi 
łVm' poczuciem, ż.e ,znów jest w 
domu -ił czytał gazetę; podszedł 
do Nory: i spojrzał 'Da nią , być 
może ,po"raz 'pierwszy od dłuri
szego czasu. patrzył u'ważnie i 
badawczo, jak zbudzony trwo
gą o wyłą~zne posiadanie uko
chanej żony: czy Nora siG, nlie 
zmieniła? Czyżby się tak na nieJ 
zawiódł? I całkiem opanowany, 
zapytal spokojnie, ale widocz
nie podniecony, o to, co Nora 
chciała zawsze słyszeć i o czym 
każda kobieta sądzi, że dowo· 
dzi to miłości męża: czy go zdra 
dziła? Czy go już nie kocha?
I niech wszystko teraz wyzna. 

r- Przed tym chciałaś mi coś 
powiedzieć, nieprawdaż? -. 'X. 
więc mów, chcę wszystko wie· 
dzieć. 

W pierwszej chwili Nora 
milczała. Była zdumiona . .swtiat 
zaczął si~ dla niej kręcić W1 PTze 
ciwnym kierunku... A .po tym 
rzekła z uśmiechem, lekko i z 
obojętnością, która ją samą. 
zdziwiła: 
, - Ależ słuchaj , to przecid 
nie ma sensui! Jeżeli ci powiem: 
tak, flirtowałam z J anem-wów 
.czaJs' pomyślisz, że mówię tak, 
aby zachwiać twą pewność; a 
f;'<ly ci przysię,gnę, że nie, że on 
mnie wcale nie interesuje , do
piero nie będziesz mi wierzył. 
a będzi'esz sobie wyobrażał: naj
,viększe głupstwa. A więc po co? 
I wogóle - glos j,ej, drżał ze zde 
nerwowania- co ci się słało? 
Jak możesz nie mieć do mni" 
zaufania? Co to znaczy? 

Nora zaczęlł'a krzyczeć: 
-, Czy sol-ie ll1a to zaslu~r· 

lam? 

Trwało kilka godzin. aż uspt. 
koiło si~ jej zdenen,"owan;c 'Wo 
bec takiej nielSprawi,edliw~cj 
męża ... 

'.ltarlotttt TiII. 



onan Doyle w spódni 
Na;wJ/biłn;eisza angielska Disarlfa powieści k'J/minaln"ch 

-,\GATA CHRiSTiE, autorka 30 
J lIwic~d krywinalnych, ]\:tóre wy· 
fil'lIkowano \V dwuch !l.!.iliol1:lcL 
l~'zemplarzy. żyje z dala od efary, 
.10 której należy z racji swego za· 
wodu. Gdy ludzie zawierają znajo· 
I\iO~Ć z panią profesorową. MALLO
\VAN, nie wiedzą. prawic nigdy, 
ze poznali jednocześnie pi&arkę 
,\gatę Chri~tie. 

* Agata Christie jest tak samo 
illlm:j,. w Anglii i Ameryce, jak H. 
G. WELLS i BERNARD SRA W. 
PMćwnanie to nie jest wcale mia
rą jej literackiej wartości. Autorka. 
ltIe ma !lod tym względem iluzji. 
Faktem jednak jest, iż napif!ała 30 
! ,owieści, które w angielskim jedy
nie języku wyszły w dWllch milio
nach 2gzemplal'zy i zostały oprćcz 
tego przetłumaczone na tuzin iD.·· 
llych jęz.yk{Jw. WicIu czytało jej 
I ,~iążki i nii) przypomina sobie na
zwiska autorki powieści, jak "Mor
derli wo we wschodnim ekspresie", 
"Tajemnica błękitnego pociągu", 
~,Tajemniczy mister Quin", "Śmierć 
w obłokach!', których treŚĆ porwa
Ja icn narazie i pozostawiła naj
Illużej w pamięci postać detektywa 
HERKULESA POIROT, który wy· 
krył sprawców ws,zystkich zbrodni. 

Globtroterka, 
pani domu i matka 
.c'l.gata Christie jest c.ćrlią zamo'i;

Jwgo obywat.ela ziemskiego w De
\ onshire. Pl"Z~d wyruchem wojny 
::'wiatowej liczyła się w Paryżu 
§piewu, lec;; przyszła wk'rótce d~ 
wniosku, że głos jej jest zbyt sIa-
1.\', żeby umożliwić kmierę SCl~' 
liiczną. W roku 1914, szesnastolclt
llia Agata wrćciła do Torquay, aby 
,;ak wszystkie młode dziewezęta. 
'l:\}ąć się przygotowaniem środkó'" 
o)óatnmkowych i zostać sanita
riuszką w wojskowym lazatE'cie. 

Po wojnic poślubiła pulKownik'l 

Żona wIgrana 
na loterii 

w miejscowości franCUSKiej Di
jun [,Lchodziło jedno z małżeństw 
swoje złote wesele, po szczęśliwym 
l ięedziilsięcioletnim pożyciu. 

IV prawdzie szczęśliwi małżonKO' 
,\ ie mieszkają stale w Anglii, Ila 
tell jed.n.ak uroez.ysty o.zień przyby
li de Di,jon, gdzie zostało właśnie 
l'l'zed pięćdziesięciu laty zawarte 
ich małżeństwo. 

Pii:klla mloJa, fran('.uzka, :Mari:~ 
l\:,~tide, miała ciężką. młodo~ć. Oj, 
("irc jej zginął w nieszczęśliwym 
wypadku, matka schorowana ni'3 
lIl()~hl, pracować, młodziutka Maria 
(,el llvjntlodszych ht zarabiała Ila 
f;idJio i na matkę. Lecz c zarobek 
hyb coraz tru.cni.ej. I'faria 'wpaJb 
},a nil'zwy10y pomysł - urządziła 
l(,lcr~ę, mającą. zasilić k:ts~ jej mat
Id. a ,Jako głów!.!y fant w~Tznac.zyła 
~:11lI~ Rieuic. Loteria ciGszyła 61t~ 
~,jrz\\ykłyl1l powodzeJliem Żywy 

bllt w 11O"t:1Ci pi<::kncj :Marii - wy. 
;':-J'al ow ang-lik który w owym cr.:\· 
f;l' : nwił 11 8v:oi('11 zr.njol11 ych z wio 
z,I'l;~ w DijOll. Wy~oce (lżent2Imcl;
~,ki a lI,\'llk Zl':'ZU był f'ldonny ue
zq!;l:rw3t- z m<lłżeilf'two z pann~:, 
k·('~ n'.i ",·a l.~ Ilic witlzbl, a która IV 
LI k ,lzh\"lIY Sp08G1> została (louJ"(','· 
\I t'~I,il' 'wy7. II;\f·70m~ mu na lllalżon
kC' ~,"('Z )[;'ri'1 "tała La d:u,o',vi"kll, 
ż:: ::o1.){)',\ i,p;: 1I;a swcgo Joteryjn'z, 
g',) . mm,l clotrzym:tć. Gdy się sp<.:t· 
k'l1i t1żl'ntl,lmdn;k; ~nl!lik widc "itI 
I il J "I III.v~lał, 1[,11';3 - pir:1'u3. suI> 
tlIli I 1r:IZ po~iau::,~:~ "a wiplld l11'ok 
. - I. lIJil'j~ca podbil;] ~" rce zilllU( p:o 
n 111!'l i!~:l. 

,rak b~c'zl:':'liwic ż)li 11(\\ 0 <11!11 

t f'>":,' lll'Of"ly totić zlo1.f~'c '''1':,('1;1. 

C:tll' miasto Dijon h[lło l'clzial w 
t' i lIr(\(,Z,\'~tości , tyJlI !Jal'(i~jc' ,; nk· 
y,\\Y1dl.i, Ż,' 1>ylo 0110 m!~tc'~hl\"\"('lJ, 
.. iotcr.l'jl'( gc przypnllb:". 

Uhristie i zaczęłll, pi~ać powiesc.i. 
Pisała już przed tym różne powieści 
lecz nie dawała ich do druku. Pew
nego mzu napisała powieść de tek. 
t.ywistyc.zną, która znalazła natych 
miast wydawcę. Od tej chwili pisa.
ła nowelki kryminalne, które znaj
dowały chętnych czytelnikćw. Pi· 
~ała jedynie w wolnych chwilach, 
których miała niewiele, bęcląc go· 
:;podynią. i matką. jedynej '.:f.rki. Co· 
rocznie drukowała dwia powieści. 
Przed 10 laty rozwiodła się 7. mę ' 
żem i wyszła za archMloga Mlallo
wana, któremu towarzyszyła we 
wszystkich wyprawach naukowych. 

Objech:tła cały świat. Akcja jej 
powieści odbywa się przoważnie w 
AfrYCe, wschodniej Europie oraz w 
pocią.gach pOśp'i9s~nych. Napi~ała 
je jednak wszyst.lde w swojej wiej
skiej posiadłości Torquay, gdziE:
spędza większą, część roku. Do Lon 
dynn przybywa rzadko. 

"Kobiec, 
!dgar WaUace" 

Agata Christie ubiera się el~ 
gancko i pyszni swoją. piękną. cór
ką., która uKończyła niarlawno 8zko 
łę I?;irlsów. Rozalinda Christie jest 
najsllrowszym krytykiem książek 
swej m~,tki i koryguje je czę~tQ w 

wi?lu mieji!cach. 
- Najlep8zą powieścią, mojej 

1(,atki jest "Cnrds au the table" -
oświadcza. - Chociaż wszwtldo 
prawie są. dobre. -

Profesor .Mallowail chętnie czyta 
utwory swojej żony. 

- PUlllagam mojelllll mężowi w 
jego prUC'ł.:lh - mć wi Aga.ta UIll·i· 
~tie - towarzyszę mu do Syl'li i 
Lgiptu i por~ą<lkuję znalezione za
lJytki. Robię zdjęcia i sklejam 
~zrzątki , Te wycieczki do prze· 
H;ło~ci, do sfery nawpół zapomnia
Ilej kultury są. dla mnie miłym wy
I,oczynkiem, podczas ktćrego zapo· 
minam o zbrodniach i detektvwMl1. 
Agatę Christie :p.rzezwano· kobie

('ym Erlgarenl Wallace. Przypomi. 
na go bowiem płodnością i j.3st, 
jak on. niewyczerpaną. w wyna.jdy· 
waniu tytułów i treści. 

Sekret Dowiejei kr,mi
nalnej 

Sluchają.c Agatę Christie oclnosi 
~ię wrażenie, że pisanie powieści 
krymina!nej jest najłatwiejszą na 
swiecie rzeczą. Siada się przy biur· 
1m, !!kąd widać morze, i rolli się 
kilka notatek. Wyobrażamy sobiq 
jaldes morderstwo oraz okolicznoś· 
ci, jak je ustl,la policja i budujemy 
gmach wydarzeń, Próbujemy zre· 

«Instruować ich przebieg z zupel
LI). swd:-odą, treść bowiem nie jest 
brana z rzeczywistości. ::śast(amie 
pJ'zysu wa się malJzynę i pisze pir11'
w~zy rozdział, mający Zap1Zl1aĆ 
(zytelnika z głównymi postaciami. 

Póżl1iej idzie już wszvstko, j,ak 
z płatka. O ile nie pfl:.!'Jzkadza ku
charka, p~esek lub dzieclio, czy tel 
gość, można. SkOllczyĆ powii)sĆ w 
ciągu kilku tygodni. Rzadko z1a
rza 8ir., żHby już po upływie mie· 
~iąra Herkules Poirot nie wykrył 
zbrodniarza. 

Agata Chd3tie pisz~ z trzech po · 
budel,. , Przeda wszystkim, że ma 
z tego t;adowolenie, po drugip" że 

foJ'aea j03t bardzo pophtaa., po trze
cie. Lo, chce ~l rawić prtyj;)JIlUOŚ~ 
czytclnik0fJl, 

- Pi<ułahym jednak rC:wuh~, 
gdybym nie otrzymywała zaplaty 
za IDe,ją. prac~ i gdyby nikt uie czy· 
tRł moich ksiąiek - mówi lli8al" 
ka. - :N'ie rOZ11mJ~m, d!aezego w 
r\nglii intcresllją 8ię tak mocn·) J1('

wieścią kryminalną. i dla,~.'.C~.) tyle 
angielskich kobiet pisze ją i :waj
duje uznanie. 

Namietności Disarki 
Agata Christie otrzymuje co

dziennie kilka tuzinów Ii&tów o,i 

czytelników. Po ukazanhl sit; III 

wej powieści przybywają. tych II· 
~tów setki. Ludzie pro~zą. ją o lJ(' 
elanie sW'3g0 życiol'Ysu. Wiclbi<'iel ' 
1\ poćizi3mnego śWlam proHą o IW 
woe i radę, prz€:ślao0wani o opi l: 
kę· Inni pocldają nowy uh'! ór kr: 
tyce. Wytknięte błędy bą cZQsi I 
i~totne 

Agat'l Christie nie wierzy. żeb~ 
literatura Icrymillalna szerzyła pl'7C 

stępc;;oŚć. PrzeciwL:::, jest zdania. 
';.0 przestępcze skłonności znajdu.i :' 
w niej lljście. 

Pisark:l, nie pali, nie pi.je, Doty"), 
czas nie mbla innej namiętuó6"j 
jak ustawiani,ł w swoim mieszkalli'l 
&laryC'h mebli. Wobec Drzepełnip 
nia pokl)jć w antyka,mi. mn!;oi obe i 
l'Z <3 Ć się teraz za llOWą pasją. Poło· 
wę życia spędza w podróżach. Pocl 
~zas Jednej z llich wpadła na m) ,I 

napisania. noweli "Miłość obcego 
CZłowieka", z którą. żadna inna ]li · 
mogła ~ię porównać pod wzglęr1r" , 
f.'rzyniesionc~go dochodu. 

- Rzadko piszę nowele - mc'J\' , 
Agata Christi0. - ° ile na~m\'a l' ii 
się większa treść, to z,ll'zywam j 
na powieść. 

Będzie więc pisała Jjadal p0wj(·.4. 
(i, bijąc rekord wydań. ' 

C. SALZER. 

lona Sin.: aira lewisa 
jest na,bardzleł Interesująca kobieią Sianów ZIednot:zongt:łI 

( . ... .. ... /~ "'1; 

NajJ:)ar"dzi~'.i interesująca z kO veH. Korespondencja pani Le- dziano ją czę.sto w lowarzy- państwo Lewis u"dali · si~ w ,.. 
biet \VI Strunach t ,Zjednoczonych wi,s od dawna jUlż przekroczyła stwie ru1dowłosego kalifornij- dróż lPośil.ulbną. Zg,odnie ~ ~ 
nie ,jest ani królową piękności, licz'b'ę listów, ,pisanych do Mae czy.Im. Byt to Sinc)aiT Lewis, wstałą już dawno \VI Ameryce 
ani gwiazdą! fiLmową, lecz czter West i Roberta Taylora, Nie pi- który zdo'był właśnie ,pierwsze modą kazali sobie IZbudowa'ć 
dzie toletnią prawi pisark.q. u,ią do niej podlotJki i II ·cy laun. jaku powiciciopisarz. - mieszlkaln.' w:óz. któl'\" prz wie
której lu,tykuły zdobyły w ostat autograf6w, lecz ludzie myślący DorotlI,\' Thompsan ibyła ambit- ziono. ~o ~urop":,,'V:t~m;.woz!e 
nich' dWllch 1atach tak wielkie poważnie. Renr~' Ford, ipomi- na. Nie zniosła zarzutu lliesamo S-oędZlh illlO'dowv lmesl-ą>e,"\fIZiW'ie 
znaczenie, że zaczęto najpoważ mo, że jego poglądy polityczne dzielnej .pracv. Rozłączyła się z' dzając rÓŻne zakąlhki"Et1ropy.~ 
nie,j zas<t,ilna'wiać .si~ nad możli· różnią się zupełnie od zaDaLry- Lewisem na dwa miesiąe.e przed Sam Lewis n3Jpisa~ w·ni'lll' ,swo· 
wościąj lPostawienia .teJ kladyda- wań Ipani Thompson. - ILewis , zamierzonymi z,aślubioOami i ' ob- ;'l. Dowieś'ć "S::\1n D o"dswor'tłt". 
tury na najlwyższe stanowisko koresponduje z nią obsz,ernie jeżdżała w ciągu kilku lat euro- Je-gC) małiżonk,a dzieliła czas po
w ,państwie. Trzysta najpoczyt- od. wielu lat. Jej wpływowi na- pe,l<s!lde k,raje i w końcu Rosję. między go~podarowanie i pisa
niejszych '. idzienników zatuiesz- leży ,przypisać stanowisko, ja- Jej ksiątŻka o Sowietach wywo- nie artykułów wst~nych. I, (idy 
cza codziennie jej .,column". Do kie za.iąl w ostatnim konflikcie lała w Ameryce sensację. Zda- wrócili do Stan'ów, kazaU zbu
rothy Thon'llpson wyłuszcza w z robotnikami w Detroit. wało się, iż pisarka T)Tzekonała dować 'dla siebie w, Jl{alifonii 
lla}więl\>szym czasopiśmie kobie Dorothy Tholl1pson rozpoczę ziomków o bezrasadności po- dom, w którym: ulrządzono dwa 
cym ,,,:L'adies Rome IJvJurnal" la swoją dziennikarską karierę dejrzeJl. 'Wtedy oskarży'ł ją, o oddzielne pok.oje do pracy, izo· 
pod iUagłówik.iem .,:\Iy ri-enes" w osiemnastym roku życia. Nie nlagiat jeden z na lwybitniej- 10wane od wIszelikiego hałasu, 
swoje poglądy na zagadnienia hędąc ani urodziwll , ani bogatą, szv,ch powieściopisarzy w Sta- SensacJa może w 'Ameryce po
rodzinnego życia. Przemawia mogła li-::zyć jedynie na własną nach, Teodor Dreiser, twier- przedz.ać wa'l"tościowfti pracę. -
cztery razy w tygodniu przez ra pracę i zdolności. 'Licząc lat 18 dząc. iż SkOipiowala całe stroni- Skandaliczna sprawa z Dreise· 
clio i jest oprócz te~'o wspólpra' obJechała z polecenia ,.United ce jego dzieła () Rosji, b~dąeego rem i romantyczna podróż pó. 
cowniczką sIwego męża, laurea- Pres.s" Chiny i nadsyłała do No- w przyg,otowaniu. - Dorothy ślubllla zyskały Dorocie Thomp 
ta Nobla. wego Jorku tak wybitne spra- T.hompson oskarżała Dreisera son popularność. Jej poważnr 

Popularność w Ameryce mie- wozdania, że nie chciano na po o takie same przestępstwo w artykuły znaj,dował:v coraz wię. 
rzy się liczbą otrzymywanych ezątku wierzyć, iż była autorl{ą s.tosunku do niei. Sinclair Le- cej czytelników i zrozumienia, 
listów. Obeooie przewyższa pod tych wywiadów i reportaży. - wis ~tanął w obronie swoje} przy Pani lLewiS' za ,przyk!ładem mę' 
tym wz,glę,dem DOro'tę Thomp- Powody do .takich przypusz- jaciółki. Obaj pisarze pobili się. ża broniła godności i wolności 
s.on jedynie prezydent Roose- czeń dawala okoliczność, iż wi- 'Wkrótce po tym incydencie jednostki przeciwko dyktator· 
===~==================================s::====== skim zakusom państwa i kapi· 

Nieślubne związki w ~inlandii 
Komi"ja ustawodawcza ~',ejm\l 

Jil!lunc1zkj.~go llkuńczyła niedawno 
I l racowywallio projektu ustawy l) 

zakazi.? nieślllbnego pożycia, czyli 
t, zw, "woln~go związku". 

PomillJ:) wpr~lwadzC"ni:l ~y;:.ternll 

śll'bów eywilnych, w Finla11clii ist
nieje caly sZ31'eg osób, które wolą 
nic legali.~owJ.ć swego pożycia mało 
i(ll"kil'~o. 

K, mi3ja, określi\, ilość w.v]laUkc.w 
l1ie~ll1bnych lllal:i .. ~ństw 'IV obecnej 
cbwili Ul, 8 do :) tysięcy. Fakt ten 
q)owodowany jest prz(>z wicie przy 
(;'V11. 

'.JednI), z najlVażlli('j~zycI1 jest u
l .A~\' (. ::;tr'JJI, ,albo też mali'.'ństwo 
.i('~t ni.'I!wżliwe do 7.alegalizowanttt 
h Jlo\\'ollu braku 1'0, wodu i t. d . 

'Oprac')wany obecnie proj.kt usta 
wy określa, iż 

mężrzyzua i kob~eta, nie będący 
legalnymi JIIałżonkami, nie mają 

prawa żyć ze sobą w charakterze 
m.lłioaków. 

l'ta wie ,)ociąga za sobą karę-w po· w 'celu uzyskania przez strony !OZ
Haci grzywny, lub tcż tl'zvmiesięcz wodl.l, a także wystarać się dla, 
l1('(!"O are3,~t".l (1'a. każdej ze !ltJ'OJl. Li('h I) ]Jolwole:ue na za.warcie po· 
W- w,vparlku, gdyby strony po orlo n( wnego małżetlstwa. 
hyciu pi('!w zej k3ry, kontyJlllowa. lTzY.:ikać jedn'lk pomoc mogą, 
ły ~lVe uialega[q,) współżycie, grozi ~(rony tylko pod tym wal'unkizm, 
iw kam ilo 6 miesięcy aresztu, że 

Wedhtg pl':1wa, w wypadku, g'dy nie mają pr3wa żyć ze sobą w tym 
flJkt lli:!1egalnego pożycia dochodzi czasie, ldedy odbywa się proces 
do' wia(loll10ści probostlVa rtamj rozwodowy. 
1::l1'afii, włarlzy p0licyjB(;j, czy t,,:!; J eśli str~)l1y pomimo propozycji 
komuny, winny te inctytucje zapro re zrjścia się, iub zawarcia Dlałżeli· 
J.OlOW:tĆ stronom albo rozejście si~, "twa, nie rozejdą. się, to sprawa zoo 
albo leg:ł.lizację związku. st~jq pt'l.-3kazan .. 't prokuratorowi w 

,Jeśli jedlH ze stron lub obie po· edn wdroż9nia. postępowar,ia .&ą.do
zhnwicne :Ją. środków material. \Vego Kiedy spnlwa zr:ajduje ~;iQ 

Dvcll. już \V tej fazie, sądowi przysługuje 
llowina im być okazana pomoc nla- prawo odrac.zania procesu na cza'\ 
terialna w celu uzysl\ania osohllvcb okre~l\lny, aby dać możność pozwa· 

mie.isc zamieszkania. - I ym pobrać się, lub też rozi)jść si« 
.Te~1i jeuna LC' stron, żyj:1ca w Jeśli się okaże, że przestali ze 

zwi!lzkn nielag;\,lnym, In!f' olli,'. ~nl\ą wspĆJłżyć i że 11::tjpr.!,,'/dopJ-
7.Wiązalle są maTżeJ'\stweIY" to oph dolH11ej swego wspćłżycia nie od
ka spde,'}znu, j aśli zaeborl7.i oko· llfJwią _. spri.l.w,ct zostaja umorzona. 
lirznOd" braKU środków materi31- \V przeciwnym razii) obie strony 

lIi,' 11"c1rorl<J,dkowallie :.it; tc-j u· nyc11 , l'{ winua przedsięwziąć ~roclki skazane są na wyższy wymiar kary, 

tału. Z tef:;'o powodu była prze7 
'dł1ugi czas gorącą stronniczką 
Roosevelta, którego popieTalu 
wydatnie w walce z kapitaliz· 
mem. Roosevelt wiedział ilE 
miał do zawdzięczenia 1cj ko· 
biecie i zapraszał ją cz~sto nil 
prywatne rozmowy do Białegr 

Domu. Pomimo to pani Lewi< 
:r.achowala absoluLną samodziel 
1l0ŚĆ w sto,sunku do prezyden. 
La. Gdy Roosevelt cheiał zrefol" 
mowa'ć ,,'Najwyższy Trybuna l 

Slan'ów", dziennikarka widzill' 
la w tym zamiarze groźne od 
stąpienie od demokraŁycznycl 
:r.asad i odseparowała si~ od po 
lityki prezydenta. 

Obecnie należy Dorola Thomr 
son do najostrzeJszych kryl\' 
ków Roosevelta. i nikogo nic 
dziwi zamiar republilwń,kir, 
rartii w~'stawi(,l1ia kalJd~'d<lhl 
r~' pani Lewis pod~zas pr7.y 
szłych prezydenckich wyborów 
Pop~era ją trzydzieści milionó\\ 
ludzi, czytających iej artykuł) 
wstępne, Stronnicy icj liczą o' 
prócz tego na zdob~'cjc 80 proL 
wszystkich l,ohiecych głos6\\' 
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TVDZilEN UBIEGLV ILUSTRAC..I I 

1. Kule bilardowe ~ przed wysł::.nicITI z faoryki poddawar,e próbie ela~tycLności. - 2. Pogrzeb ruatld królowej a!1gi2lskiej odbył ~iQ z wyjątkt'wą, skromnotici:-t n::t t'lll '1\ 

tarzyk'j w Strathmore (Szkocja). - 3. "Navarra" - nowy okr,~t li niowy powstańców hiszpańskich, poświęcony w Qbllcp.ośOi ezterach lJJ'zedtav,-ieielek tej pro\Yincji.-
4. Termometr w iiąpieHska angielskim, ktJry wskazuje jednoeze8nih tfmperat.urę }owiatrz3. i ·wody. - 5. Córka Kemala-Paszy, która od l ywal,L l. t po Bałkanach. przyhyla 
pc drodze do Bialogrodu. - 6. Elżbieta Lioa ustanowiła TIowy rekorci długości lotu dla kobiet, prze latując z Marsylii do Z-atoki Per" kit'j prz':Jstrz3ń 4100 klm. IV c iągl1 
21 godzin. - 7·8. Hrabia Haugwitz ·Rr.\'entlow, Illieszk~jący ohecnie w Paryżu (7), ma być zaaresztowH ny, IJ(llUeWaż groził porwaniem swegIl dlieGka, znajd.ują<:eg-o t'i<: P' (I 
opieką matki, milion'i!rki Barbary Hutton, mi<3szkającej cbeenie w LOIldylli~ (8), której willa strzeżona je~t w zwią.zku z tym przez oddział clNC.ktywów. -!l. Chińc;ki baiaJioll 
kobiet bierze żywy udział w walce frontowej w prowincji Kwangsi. .- 10. Gteta Garbo miała w (OW;1 rzy~twiH Stoko\Vskiego wypadek s:1lllocho.lowy, z kt{,rego wy"zi:\ 
bez 8 Lwanku. - 11. Dwa modele kapeluszy (na lewo - sz~roki, pia ski z ła.dną ozeobą kwia.tów, na prawo - mały model z czarnego filcu), demoTI:;trow::me POd('Z'H 

cst::ttnich wyścigów angielsldch w As('~tt. - 12. Limuzyna dla dziecka jest n:tprswclę do~konałyll1 pon:'ysł~m jednego z cyklistów r;zwaj';ll'skich - 13. Eleganckie suknie 
rOpOhl,jc.iowe z rozmaitych krajów na whlkim mi~dzyllarodwym pokazie m.,dy. 

-, 
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MODELKAT 
Opowiadała mi o tym żona 

malarza. Zacz~lo się od rozmo
wy lelefonicznej. Jasny, trochQ 
nicpewny głos dziewczęcy. Czy 
może mówić z malarzem. 

_ Niema {to, niestely, w do
mu. Czy mogc: prosić o nat;wi
sI,o? 

__ Greta ~Iarlena... (llazwi
~ko było wyszeptane niezrozu
miale) . 

_ Czy mogłabym może coś 
powtórzyć... 100 może udzielić 
informacji ... 

__ Tak... może. To znaczy, 
nic .. naturalnie ... wlakiwie nie. 

Przede wszystkim musi za
maczyć, że pochodzi z pierw
szorzędnej rodzi.ny i że z pew
nością u kolyski nie wróżono 
jej tego. \ 

- Ale co takiego, proszę? 
A więc da się to tylko u511>ra

wiedliwić ciężkiml czasami. -
Wogóle jest ona zaręłczona i mu 
si sobie zebrać pieniądze na wy 
nrawę, no i dlatego właśnie po-
myślała sobie... . 

-- A więc, krótko mOWląc, 
moja panienko, chciałaby pani 
pozować. , .. 

- TaK ... natuTalnie ... maż li
<Ve ... a przede w,szystkim moja 
mamusia ... 

-- A więc proszę do rzeczy, 
lroga panno Grelo ,i~arleno. 

- l.Yięc prCASzę zanotowac: 
Wzros t 1. 70, rudo - blond wto
sy, bardzo wyraziste oczy, nos ... 
no tak, nos... " \ 

-- Ależ to wszystko Jest nie-
ważne! I I 

- Na miłość 'Boską, jaJk}o'?
Nos jest nieważrny? Sądziłam 
właśnie, że moja głowa ... 

-- PrzypU5zczam, że w rachu 
\IQ może wchodzić t}'llko akt. 

- Jakto? 'Akt? Więc nago? 
Naprawdę pani sąazi? Na~ miły 
Bóg.... '1~1 ':.'il!t.; 

-- No tak, musi ,s ię pani za
sianowić ... 

Dtuższa przerwa. 
~ No, jeżeli tak rzeay ~iście 

być musi. Czy nie mOl"taby pa
ni przY,najmniej być przy tym 
obecna.'? Bo, rozumie pani, nie
pr.awdaż, z powodu tego, że jes 
tem zaręczona... ,lI męzlczyzną. 
sama... nie mo-żnJ. nigdy wie
dzieć ... 

L Zaluję bardzo, ale napraw 
dę nie mam czasu. 'Vo,Q'óle cha 
dzi tutaj o klasc: malarską., a 
nie o sam na sam z m.ę,żczyzną. 

-- A więc i uczniowie? 
- Naturalnie. 
- N o w takim razie może 

.iednak moja rudo - blond gIo-
. wa .. h.ardzo pielelr!,JlOwana poza-

tym ... prawdziwa trwała ondu-
lacja ... tanio otrzymałam ... mój 
ojciec Jest fryzjerem w jednym 
związku' ... 

- Ważne jest tylko, czy . pa
ni jest dobrze zbudowana. 
. - Ależ, powiedzLłam pani 
przecież: 1.70 wzrostu, szczu,p
ła, tak, bardzo sZlCzulpla... Mój 
Boże, jak mam siebie jeszcze o
pisać? A więc, czy pani rozu
mie, figura trochę szczuplejsza 
od mamusi.. Ale czy to rzeczy
wi.ście musi być akt? 

-- Ależ, co pani · sobie myśla-
.la ~ I 

- No\ ·przecież widzi się r·óz-. 
ności na obrazach. Myślałam , 
że może jak .. Dziewczyna w 
w czółnie", półakt, myślałam ... 

Nie jest to pierw'sza dziew
czyna z dobrego domu, która z 
biedy idzie na mode~kę. Nie jest 
to tatwv chleb. Trzeba mieć do
brze wytrenowane cialo, ażeby 
nie sztywniało w przepisanej 
pozycji. Nie należy rÓWll1ież 
byc wrażEwym, jeśli picc w a
telier nie jest dostateclluic ogna 
ny ... te i tym podobne mądroś
ci powiedziała żona malarza 

pannie Grecie Marlenie. Uwa
żała przy tym, że okazała ma
ximum cierpliwości i że lepiej 
przysłużyłaby się swemu mężo
wi, gdyby odprawiła z kwit
kiem roztargnioną. dziewczynę. 
Dobre jej ,serce jednak zwycię
żył.o i poleciła panience w każ
dym razie przyjść się przedsta-

. wić. 
Przyszła, wślizgnęła się nie

śmlało do atelier, ·szara, wy
strzelona w górę dziewczyna o 
niepewnych rlLChach. Twarz bla 
aa, bardzo . dUJŻe oczy, patrzą 
wokoło bojaźliwie ~ tak opi
sywał ją później malarz. - Po 
bardzo wielu ceremoniach roz
biera się. 

Malarz, przyzwyczajony wi
'dzieć wszystko od jednego S?oj 
rzenia, musi jej przyznać rację, 
że głowa z wyrazistymi oczami 
w każdym razie nadaje si·ę le

. pici do malowania, niż reszta. 
Jest to chuda, po7l:lawiona cia
ła postać, kości widoczne są 
w.s zędzie i nie sprawiają bynaj
mniej estetycznego wrażenia. -
Jest również niezgrabna. Nie, 
aktu !l~t! może przedstawić kla
sie. ~lówi jEj o tym oględnie i 
wychodd ~: atelier. ::' by się mo
gła spokojnie ubrać. 

,V są.siednim pokoju słyszy 
nagle 7'1))a majn.,·za okrzyk l 

,UUSZ()l1': szlo.::h. Zna.idu.i~ dfie
cinne chude stworzenie, które 
płaczq,c tuli się do parawanu, 
za którym leżą jej rzeczy. Musi 
użyć wielkie!,'o wysiłku, aby u
spokoić małą. 

\- Ależ, droga p-anien,ko, prze 
cież palli wcale nie chciała po
zować do aktu. Dlaczego .ie~t 
pa ni taka zrozpaczona? :Może 
jeclnak bQdzic pani mogiła pó
zo\",ać do głowy. 

Szlocha, jak skrzywdzone 
d7.i\~eJ.,o, którcIlUI zabrano za
bawkę. Drżąc, trzęsąc si~, ze 

wl'lliesionV\l1li do góry chudymi 
ramionami, prawdopodobnie 
nie starsza niż szesnastolat!~a , 
st,~ i w. nielitośdwym świetle a
telier. Wresz.cie można zrozu
nl1ec kilka sitó".: 

- To jf'st wlaśnie too kon
Wkt <1Ucll"l "'y, że 011 pragnął 
czegos pphH'go i laokrąglonego, 
mój I!UrZeczony ... 

I tutaj z poza groteski wyla
n.ia się tragedia. Biedne dziec
ko, które przepadło przy egza
minie. Lusterko, lt1sterko nU 
scmni_e, powiedz mi, kto jest 
najpiękniejszy na świecie... -
Któż może 'dać odpowiedź? Na
rzeczony, który lOOi pellne i 0-

krą.gle. napewno nie! Przyja
ciółka? Nie mówi nigdy prze
cież prawdy. Matka? A'cb, la 
znajduje swe dziecko zawsze 
pieknym. Nie ciułanie na wy
prawę ślubną, nie pozowanie ia 
ko modelka. t",lko stwierdzenie, 
czy jest niękna, o to jej chodzi
lo, malej Grecie Marlenie, któ
ra napeWllO sic: inaczej [wzywa. 

Któż wie, co jest "ię-kne? -
Napewno malarz. Ten powinien 
rozstrzygnąć. I rozstrzygnął. 

Ciąf,'Ie płacząc zbiega ze SellO 
dów piątego piętra. 

W dwa dni później otrzymu
je żona malal'ba list: 

- Łaskawa. szanowna pani! 
Byla pani taka miła dla mnie , 
że pragnę pani wszystko po\vie
dzieć. O narzeczonym nie ma 
Wlogóle mowy. Ale ponieważ dla 
panów ,jest to takie ważne, 
p.ragnę;łam się dowiedzieć, czy 
się do czegoś nadaję. Niestety, 
jestem jednak za chuda. Może 
mOgIłaby mi pani powiedzieć, i
le p.owi'llnam przybrać. Ale na
tu.ralnie, mamusia nic może się 
o niczym dowiedzieć , dlatego 
proszę mi napisać posle-restan' 
te pod Grela - Marlena. !';' t~ 

~ _ Lotta Zavreł .. ,1 
- - -- - ------_ ..... --- ----

Pani (hamberlain 
Wzorowa małżonka 

premiera 
Losy świ<lta i jego pckoju w du

żej mierze zależą od angielskiego 
premiera ministrów Neville Cham
berlaina. Jego los~l jednak są nie
rozerwalnie związane z osobą jego 
małżonki pani Ann Chamberlain. 
O niej pow:e.hiał on niedawno, że 
zawdzięcza swej towarzyszce ży· 

cia bardzo wiele: 
- Moja żona zawsze brała czyn

ny udział w moich sukcesach, przy 
niepowodz<!lliach dodawała mi otu
chy, często udzAelała .m! mądrych 
rad i o''itrz~gała przed niebl.'zpie
czeństwantL Zawsze starała się 

abym nigdy nie zapomniał, że polio 
tyka jest właściwie kierowaniem 
ludzkimi ' losami. Moja żona Jest 
wtajemniczona we wszystkie pań
stwowe sprawy, nigd~T jednak ich 
nie zdradziła. Nigdy nie mógłbym 
osiągnąć swej karieł'Y, gdyby mnie 
moja żona ciągle naprzód nie pro· 
wadziła. 

Ann Vera Ch'lmberlain całe swe 
życie pi/święcił!! mężowi. Przede 
.wszystkim dba :>n'l :J zdrowj~ swego 
małżonka i osobiście zajllltlje się 

.jego dietą, którą premie. musi 
ściśle przestrzegać Le względu na 
swe dolegliwości żołądkowe. Repre 
prezentuje ona również godnie i z 
taktem stanowisko swego męża, co 
ze wzgiędu na bardzo staroświe~ki 
gmach, któ\'y angielscy premiero· 

wie na Downing Street 10 zamiesz.
kiwać muszą od przeszło dwustu 
lat, nie jl.'st rzel!zą łatwą. Pani 
.Chamberlain kazała jednak prze"" 
dować kuchnię i uchodzi za JecIft, 
z najlepiej gotujących Zo1l- ..... 
$trów. • ,4ł;l; :rJt.J'o 

'1 Poza tym przeproWlad.dła·· 011&-;_ 

wolucyjne reformy w angielsKiela 
dotąd panujących zwyc7.ajach. Urq 
rlza ona każdego czwartku pod 
Dr. 10 przyjęcie czekoladowe, Cho
colate - Party, podczas .gdy zasad
niczo powinna urządzać herbatkę· 
Anglicy są jednocześnie przerazeni 
i zachwyceni. R'!pl)rterzy zwrócili 
się do premierowej z zapytaniem, r 
jakiego powodu przeprowadziła ona 
tą rewolucję. 

- Picie herbaty jest rzeczą nud
ną a przyjęte w towarzystwie an
gielskim tJopołudniowe poczęstunkł 
zbyt juf. oklepane. 
Sława tych przyjęć jest tak wie' 

ka, że wszyscyanglic)! star,ają się 

Ila nie dostać. 
Pewne popularne pismo angiet. 

skie przeprowadziło ostatnio an
kietę, kto jest najidealniejszym 
małżeństwem w życiu publicznym 
Anglii. Największą ilośr. głosów 

otrzymał t'czywiście lord Baldwłn 

ze 'iwą nieodłączną Lucją, ale Allil 
i Ne\'i1e Ch'lmberlain zdobyli dru· 
gie młej3ce, bijąc Anthony EdeBII 
i jego piękną Beatrice. 

1. Muzeum "Louvre" w parył,1l 
gdzie w tych dniach wybuchł pn 
żar, który na szczęści~ szybko uga 
l:czono. -- 2. Nasze stare "cerceau' 
Hanowi jeden z osw.tnich krzyko'l 
mody w dziedzir.ie rozrywek SpOk' 

tewych na plażach KalifoITIii. -
3. Najnowszym sportem wodnyn 
wprowadzonym ostatnio w zna 
llych kąpieliskach ameTyk:uls1dch 
j <·~t jazda za motorówką na faln.cI 
morza przy blasku trzymanej w r~ 
ku pc"hodni. - 4. Policjanci 1011 
dYJiscy przepl"owailzili w tyd 
dniach ćwiczenia z ratowniflzyrn 

&l\miz'3lkami korkowymi. 
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ZAZDROŚĆ JEST CHORO 
lazdroit .. ma_erialna, 

wodem. -
ideowa i erotg(Zn8. - IlOpoten"a - najt:zcslszgm po, 
Jednakie motowg wśród kobiet I meże;zgzn 

Freud nazwał w SWOiUl cza
sie uczucie zazdrO'ś'ci neurozą i 
słu-sznie, gdyż zazdrość przy 
bliż,szej u'nalizie okazuje się u
czuciem nawskroś pa'tO'logicz
nym, wysŁę!puUfl!cym zawsze 11 

ualm" psychO'patycznych. 

lAudzie zdrowi na ciele j du
chu zazdrOści nie znają! 

Zazdrość pO'chodzi z głębin 

113szej podświadomO'ści, a żywi 
się i opiera na U!czUlCiu własnej 
niZsz.ości, lub jak to O'kreśla na" 
ul(u, na poczuciu zmnie.j,szO'nej 
wartO'ści własnej (Minde'l'wertig 
keitsgeflihol)'. 

Uczucie zazdrości - wy])ucha 
niezależnie od te.go, czy chodzi 

.(\' olo słO'wa, którymi opisał 

swój stan duchowy pewien im
potent, opa'llO'wany manią za
: .d~ośd: 

"Uczucie, że Inni mO'gą Jej 
dać to, czegO' O'na O'de mnie mieć 
'Już ~lie mO'że, doprowadza muie 
do pasj,i, do wściekłO'ści. Chwi
lami tO' uczucie zazdrO'ści PO't~
guje się do takiego slO'pnia, że 
udekam p.l,'zed nią, w O'bawie, 
a,bym nil' popełnił jakiegoś 

głUJpstwa. Wiem pr'zy tym do
brze, ~e nie mam faktycznie 
żadny;ch' kon'kretnvch .powo-
4ów, że żO'na moja jest kobie'lą 
wyrozumiałą, a j,ednak .. nie mo 
gę panować nad sobą!" 

o zazdrość na tle ,erotycznym, 'V opisanym wyżej przy pad
czy też o zazdrość w innych o- KU uczucie zazdrości "żywi się" 
kolicznościach życiowych. Na- wyłącznie obl'azami, pOwstały
wet czysto materialne motywy mi w fantazji impoteuta ua te
wywołać mogą bardzO' silne li- mat wszelakich ' możliwości i 
cZUlcie zazdrO'śd, .lak np.: po- konsekwencji jego niemocy. 

wodzenie, sława, mająJtek bliź- Inaczej natomiast przedsta-
niegO' itd. ~ia isię &prawa tam., gdzie mąż 

Mimo to należy bezwarunko- 'dowiedział si~ n'P.o pprzeszłoś
wo odróżnia~ zazdrość na tle ci" swej żony. Tu uczucie za
materialnym od 7.,a.zdrośei na tle zdrości pOdsycane bywa staje 
ideowym-,powstająeej najczęś- w:spomni(':niem tego, c«.i było. 

(,(eJ na tle życia płaeiowego i Zaczyna się zwykle O'd tegO', 
JłrOwauące.i nierzadko do naj- że pewnego piękne~:O' dalia mąż 
okropniejszycn tragedji, Jak te- z jakiejkolwiek bądź O'ka'zji, na 
gO' dowod2'4 k'roniki pi,sm CO'- wet na.lbłahsze,i (niewinny flirt 
uzienny.cll. - lub' jewno PO'włóczyste spojrrze-

Najezę.stszym powoCiem pO • . ni er naglle ,jakliy !p'l'zypomina so 

wstawania zazdrości eroty.cznej bie. 'Ze mażon~ "z przeszłoś
jcst, choć nrzmi to parao.oksal- cią", Rozpoczyna sic: w:ówczas 
nie. niemoe płciowa męzezyZlly , gl,"zebanie w, tej przes,z,lO'ści, sy
lu};: nawet Zlmnie'jsz.ona ,poten'· .'\ pią: si~ pytania Dez koń,ca i sen
cja. Fa>kt:ten !pok~rY,wa:' si~ ' w : su, ail wkońou mamy typową: in 
zupełnoś>ci ze spostrzeżeniami - liwizycję zazdrości, która czyni 
lekarzy i zI~(a'dl.a się w ~~lpeł'10ś':' z 'domowego o~iska pr:zysłO'wio 

we piekło dantejskie. 

ZlJIZdrość uzasadniona, czy 
też bez pOwOdów, może dojść 

do balJ'dzo silnego stopnia afek
tacji, prowadząc niejednOkrot
nie do czynów kl'yminalllych. 

Zabójslwa na tym tle O'bjektu 
zazdrości, lub dO'mniemanego, 
czy Ileż rzeczywistegO' rywala, 
są wszędzie na porządku dzien
nyn1-

~czucie zazdl'ości , u osób o 
psychOpatycznej konstytucji 
spotęgować się może do manii, 
CO' też w rzeczvwilstO'ści czesto 
ob'serwujemy. 

Bardzo częStO wykwita za
zdrOść na tle mezaliansu, jeśli 

"Qna" należy dO' t. zw. l,epszych 
sfer, a "on:' pO'chodzi ze sfer ni 
żej s:tO'j-ących na drabi'nie SPO'
łecznej, . Cią.gła O'bawa o- ukocha 
ną prO'wadzi wreszcie dO' neu
rozy, prO'jektu ią'cej się naze
wnątrz pod PO'stacią zazdrO'ści 

chO'robli wej" 

U kobiet zazdI'ość ma t-e samc 
motywy psychOlogiczne i mate
rialne, co i u mężczyzny. U ko
biet również główną TO'lę O'dgtry 
wa PO'czucie ZJllJ.iiejszonej war
tO'ś,ci Własnej/bądź przez tO', że 
rywalka ,jest młodsza luh pięk
nie.jsza, bądź też posiada więcej 
temperamentu lab mająt>ku i nę 
ci męiozvznę perspektywą łat

wego i wesołegO' 1.l'żywa'11ia ży

cia. '" każdym bądź l'uzic mD
tywy zazdrOści są zarówno. 
wśród kObiet, jak i m~zyzn
jC(lnakowe• 

Jeśli dlo'dzi o kra'ócową PO'-

"j z teotią Freu'Ja 'o p'oc'luciu ============================

.s lać • zazdrO'ś<Ci; chorO'bliwej, to 
najczęikiej spotykamy się z tą 

PO'stacią u alkO'holik6w. 

Ja'kże realistycznie O'pisuje 
manię zazdrości u alkO'hO'lika 
znany psychiatra- Siemerling: 
.,Jeden gest, spojl'zenie, uś

mi e ell , zbyt dhlga rozmO'wa, "ą 

dO'wodem dla męża, iż jest O'SW 
kiwanym. Teraz widzi O'n w Q
klO'jęŁnych kartcczkach tajemni
czą korespondencj~. Przypadka 
we zaczerwienienie bierze O'n za 
dowód świadomO'ści jej winy; 
cale zachowanie się żO'ny wyda
je mu się Złuienione: żO'na s'laIa 
się jakaś chłO'dna i odpychają

ca; w stosunkach malżeńskieh 
widzi O'n również znie.:-hęceuie , 

a fałdy na pośdcli są dowO'dem 
jej zdrady ':td .t. 

Rzecz jasna, że w takich przv 
padkach mamy do czynienia z 
człowiekiem choryni, który wi
nien cO'rychlej znaleźć się pod 
O'pieką psych iatry. Niestety, ta
cy chO'rzy , nu manię z~z,drO'~ci 

na tle alkO'hO'lO\vym, bardzO' nic 
bezpieczni dla najhliższego otO'
czenia, a z:wla's-z'Cza . d'la żO'ny , 
rzadko tylko na czas trafiają do 
właściwegO' zakładu. 

Mania zazdrOści wśród alko
holik.ów .lest klasycznym obja
wem ich schorzenia. !Pijak bę
dą.c stale poza domem ,za,czyna 
rozmyślać Q tym, że żona .leWI 
ma dO'skonalą okaz,k . dO' zdra
'dzania gO', 'tym bardzi.ej, że t)

stalniO' "jakog (>ię do niegO' z11lre 
nila". Od lej chwili przeistacza 
się O'n w Sz·erloka i zaczyna śle
dzić swą żO'nę i wszędzie wę-

szyć zdradę. RO'zPO'czynają ,j 

awantury i dzikie sceny zazdl' 
ści abso-lulnie niczym nieuza ~a, 

nionej, aż wreszcie dochO'dzi d , 

rękoczynów, nierzadkO' kO'iic z<: 
cych s.j~ zhrodnią. Niemal Ci', 

dziennie w krO'nice wypadJ,ó 
czytamy O tym rO'dzaju UHl; 

da·ch i z'brodniach , których Il 
alkoholowe b ,Ylwa zazwycz , 
przemilczane. 
Te~o rOdzaju ))sychoza da :" 

wyleczyć tylko w zam..kllit;łY l 

zakładzie przy absolutnej OOs 1 , 

llencji przymusowej. 
Jeśli chO'dzi Q manię zaz'clro', 

ci na tle psychO'zy, 1(0 WlSp on: , 
nieć jeszcze muszę o przejści ( 

wej dość silnej manii zazdrO'~ c 
w okresie karmienia 11 nieklu 

rych kO'biet Q psycho,patyczn l': 
kO'nstytucji. ZazdrO'ść tegO' I I' 

dzaju jest na szczęś.cie nallll' ~ 

przejściO'wej i zn1ka wra'z z Z ~1 

przestaniem O'kresu laktacy jnc 
gO' (karmienia)'. ,!,\~Ji' 

Tak się' przedstawia spra \' ;, 
zazdro(ej patologiczllej. NaLp

; illiast w pl'zypadkach zazdI'o~
ci ,noI'maJne.i" , jeśli się Itak w y

, razić mO'ina , bardzO' dużO zdzi l) 
, łać może zachowanie się żony, 

Szczel'ość, oddanie i praw'dzi. 
wa wierność - uzdrOwić moŻt 

całkOwicie zaz(h'osuego z nad, 
miał'u miło.ści męża, pod jed. 
nym msza](że wal'wnldem, że 

psyche .iegO' .ie~t w goru~e - rzc, 

czy zdruwa. 
Inacze.i wszyst.kO' n,a: ~ lłie si~ 

nie zda, albo wiem zazclfO'ść ps~ 
chopałów .f~st neurDzą nieule· 
czalną· 

Dl'. Paweł Kliugel'. 

zrunHllszonej wartości ,własnej 

if kG głównep,'cf 'źródła {('go s ?h" 
n:euia. ,- - - - ~ -- -

Z cllwilą kiedy nlęł'czy'znif 
skonstatu'je u siebie pieJ.'lWls'ze 
obja wy zmniejszonej potencji, 
w duszy jego zaczyna kie1lko
wa'ć strach, iż może stracić 

przez ,tO' swą ukochaną, strach 
zresztą zUipe~e uzasadniony, 
Ildyż kobieta wszystko zdoła 
Pl'z'euaczyć kocb'anemu męż· 
czyźnie, prócz impOtencji. 

Kobietg siraf:ilg mODOp 

Nawet na,lhardzie.i wy,rO'zu
miale kO'biety nie maJą zr,ozu
mienia nawet dla chwilowej 
b~'ć mO'że niemocy swegc;> ,part
nera i rzadko znajdzie się tak 
madl'a kobieta, aby się PO'
wstrzymać ZldO'łała: od uszczy
pliwych 11wag na ten le.1nat, CO' 
w rezuHacie prO'wadzi dO' pogt,;: 
hienia cza,sO'we~ niedysp,orycji 
w s'!alą niemoc p~ciO'wą na tle 
psvch j CZI). ym. 

OtÓŻ mężczyzna w lakichwy 
oad,kach, bO'jąc się i!lllS'tynktow~ 

nie możliwej i zwycięskiej kO'n 
kurencji, stara się mieć swą 'u· 

kochaną zawsze przy sobie, pod 
ciągłą swą kontrolą: będzie jej 
robi'ł s,ccny Q każdą nową i sta
rą znajomO'ść i w taki tei sposób 
PO'wstaje klasyczne piekłO' za
zch'O'ści zatruwające ż)'cie obu 
:lro'UO'm, lak ' dO'brz,e znane tynl. 
l;:lt6rzy mieli, nieszczęście je QO'

znać. 

\ 

Namg O wiele wit;c:ej zilzd_rosngc:b meŻ€zgzn 
MOŹłla być zazdrosnym o mnó

stwo rzeczy. O bliskich lub obcych 
ludzi, o psa, okazującego przywią-
zanie do innych, o różne przedmio
ty, a nawet o oderwane pojęcia, 

idee lub twór imaginacji. Rozmai-
tość pDwodów zazdrości dowodzi, 
ze więcej znaczy tu osoba zazdroś
nika, niż przedmiot, budzący za
zdrość, która powstaje zwykle łlit 

IJodłożu niepewności. Człowiek za ' 

zllrości, ponieważ pragnie 
odpowiedzialność za swoje 
lia kogoś luli na coś. 

z.l'Zucić 

czyny 

Wyborem w miłości l<ierują, jal' 
wszystldm w nasz~'m kulturalnym 
środowisku, określone dążności. 

Można stwierdzić ich obecność w 

każdym ludzkim czynie. Zbadanie 
psychlld człDwieka zazdrosnego 
stwierdzi przeważnie, że dany osoli 
nik jUl w dzieciństwie doznawał li 
czucia upośledzenia, obawy zlekce
ważenia go przez innych. Okazuje 
się prawie zawsze, że ludzie za
zdrośni, byli w dziechlstwie l1ie sa
modzielni, brakło im zdolnobci do 
ukształtowania sobie życia w SPO " 

sób przyjemnym i rozsądn~·. 

.Jeszcze nie tak dawno dawal~ 

kobiet~' największ:l kontyngent za
~dl o~,llych zakochanych" Od lIie' 

dawna stosunek ten zaczął się Zlnie 
niać na niekorzyść mężczyzny _ 
Główną przyczynę tej zmiany sta
nowi fakt, że kobiety, biorące już 

w ciągu jednej gueracji udział w 
życiu społecznym, przebyły widocz 
nie ogniową próbę usamodzielnienia 
i zdobyły większą pewność siebie 
we wszystkich dżiedzinach, nie wy
łączając dziedziny wyboru towa · 
łzysza życia, w której pewna św:a· 
dom ość ograniczyła łatwość rozcza
rowania. Nie mało wpłynęI!a na pew 
lWŚĆ siebie kobiety jej pomyślniej· 
sza sytuacja materialna w porówna" 
nin z mężczyzną, większa łatwość 
zdobywania pracy. 

Prc.blem bezmbocia ' nie prze:3taJe 
być dIa mężczyzn bardzo groinym. 
Wciąż jeszcze wymaga się od nie· 
go, ~by był żywidelem, obrońcą i 
głową rodziny. - Wycbowawcze 
znaczenie żywego przykładu domi· 
Iluje dotychczas. Tragiczną jest 1'0' 

la [Tora stającego chłopca, który ua· 
próżno szuka dla siebie WZDn! i Wi , 
(Izi żywiciela rodziny w matce !nb 

siostrach 

Uczucie ul)Ośledzenia, narastają

ce przez długie lata w mężczyźnie, 
odbiera mu pewność siebie L:uównV 
w miłości, małżefistwie, jak w in-

n~' ch dziedzinach życia. Poczucie 
słahości budzi w nim przesadzoną 

obawę v.trraty towarzyszld i czyni 
go zanirosnym. Wybór bez W7.gJę

du, czy chodzi o mężczyznę, czy 
kobietę) odbywa się zwyl.Je w ten 
sposób, że pewnośe siebie jednego 
z partnerów stanowi rekompensatę 
słabości drugiego. Niepewny siebit. 
osobnik ogląda się zawsze za wspól 
nikiem, w którym spodziewa się 

znaleźe oparcie. Jeden decyduje 
się na żonę, która zabezpiecz~' go 
materil<llnie, inny szulm żony. po
dziwianej przez mężczyzn, w:.. bór 
taki '-'owiem krzł\pi jego zacitwiall<) 
męską odwagę. Do taki,ego męż 

czyzny dadzą się zastosować sł~'n

ne słow.a Richard;l Dehmela: 
-, Cóż to musi być za mężc~y

zna do któregu troi!! należeć Laka 
kobieta. 

Jest rzeczą jasną, że taki lell 
dencyjny w~'bór nie zapewni trwa
łego szczęścia ani harmonijnego 
współżycia . Zazdrość Jednego 
współmałżDnka oddala g'!) od dm, 
giego miast zbliżyć. Podpora, nil 

I,tórej chciano się oprzeć, poczyna 
"'twiać ~;ię sama. ~astępu~~ rozpa " 
czliwe wysiłl{i, aby r;atować sytua· 
cję. :\liłosć, którą zazdrość c7ynila 
ponętniejszą ustępuje miejsce udn,-

ce, dokuczaniu, kończąc f,j~ (ZaSH· 

mi nawet tragicznie. 

Zazdrość zawodowa, !lomllllO, ił 

na pierwszy ' rzut o]{a wydaje 81.~ 

inną, niż zazdrość w miłości, pocho 
dzi z tego samego źródła_ Napoty
kamy ją przeważnie u ludzi, czują ' 

cY('h się nie zupełnie pewnie wo· 
bec swych zadań życiowych i skłon 
nY('h uważae z tego powodu za 

uzieci szczęścia tych, którzy po tra· 
l'ią z większą , Ddwagą, i energią ' 

zwalczać ]J(zeciwności. W duszy 
zazdrDśni usuwają energicznie:a 
drogi istotnych lub mniemanych 
I,rzedwnilrów i stwarzają sobie nie· 
o!!tllnic7.one iluzje własnej dzieJ· 
noŚci. Im bardziej jednak toną w 
lI1(lrz~niach, tym ntl11eJ potrarią 

~Ilrostać zadaniom rzeczywislo~cl , 

Jak wielkim jest wpływ zazdro§
ci l'la polu zawodowych znd,tń, 

świadczy przechodzenie je,l ze sh:
ry wyobraźni w dziedzinę czynu, 
usuwającego drogą mordu ll1uieuw
nego współzawodnika, ldórego 
stworzyła sobie wyO'braźnin nie u

dolnego człowieka, 'lazdro"zcz,!ce
go innym zalet, ,ialdch jlo»kąpił ma 
los lub pozbawihl 'i': Jasna niezarad
ność. 



Sbort, 
5horty zW'ydężyły. Na 1)la{;~', 

na wsi i na placu sportowym. Wy· 
rugowały zupelnie spódnicę, są ba, 
"iem o wiel~ praJctyczniejsze. 
Można je uszyć z płótna lub ,\ eI, 

IlY jlodług odpowiedniego wzoru. 
Do tenisu. ka.ja\m i piłlii odpo· 

1\ jedniejsz~ są shorty z wełny, mI 
f.]il" Żę z ptótna, choć wełna nie guit: 
cie się i jest cfeJdowuiejsza. 

W 'Tor~' ladnie wyglądają kni· 
r.kers~· sportowe i w~'pierają one 
(;J!~dl1,cę - spodnie. Naturalnie mu
Hą być olle z tweedu wełnianego 

IV l1C!tlll'aluynt 1<olol'ze. 
Jeśli chodzi o długie spodnie, to 

1,o~zolle 5ą wyłącznie o męskim 
In oju z flaneli lub płGtllU. Szerokie 
rpodnie zostały zupełnie zarzucone. 

'. 
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DZIEN PIĘKNEJ' PANI 
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Przem,sł kosmetllCZi1 nie podlega kr,zJsowi ' 
l'rzelllysł kosmctyczny rozwija 

:-.i<; IV ni 'J lwyklc szybkilll tcmpi,'. 
StOI en na trzecim !!Iicj::;cu (;0 do 
',k1kcsci potirćd rrzemvslów cało: 
gC' ~\\'iatt~ : rozwój jego' jest ilieza. 
kżny oC! w·.thań gospodarki ~wia tl)· 
\\'ej oka.zal on się (\c1p~rn:vm na 
kJ'y'lyfy, 

() olbrzymich cyfrach obrotu 
rrZCl1'Yilłtl kOSl11.:'tycznego mOż,m), 

n,i~(O poj,}~je, .ie~li się z\\'nży, że w . 
1':1 Inl:.l Anglii tygodniowo ~lłJ'zedtljo 
l'ie: okolo milioJ;<1, pomad(l;: ':lo 
,,·al'g. 

W "\uglii iS~łlieje w ltanulu oko· 
ło dOOO kOSl11Jtyczliycb preparatl,w 
i LtJ'0t nimi wynosi 50 milionć" 
funtów. • 

tlll'alni,', nic ' I\ażda kobieta ll10i~ 
tyĆ <lrt'tą, Garno lub Jtlan Cra1\'
f(,Td, c', byłoby zresztą wżyciu 
C{,dziennym me "do zniesienia. JE'll
nak wJ:lyw gwiazd filmowych na, 
ii:e,biety ' jest większy, niż .PI'7ypusi. 
czarny. 

Poduszka na plaże 

ZeglarstlAlO 

Jeszcze większe jest zużycie k05-
llIctykć w w St~1Dach Zjc-anocżIJ
}l,rch, wy.lOsi OU0 dziennie o~'-C\lo 5 
H,ilioo(;w dolarów. Nn, pielęgnację 
",1'IS6,,". od myci.t głowy pocz:-;,· 
Wf:;ZY aż do trw'ałcj (nd';larji Wlil' 
t';'nic, wyrlnje amerykailsl,i świat 
l" )l.Jiecy!(}1) milionów dol:lrów rcc7. 
ldr.. Amerykanki zużywają oIw!o 
:?5 mili .. nćw pudełek ról.u , lttóreb"') 
:o:ą j,,~ z cz'~ ,yi~ks'~yn)i Zw( ]ellniczl';.'l 
mi od J'r:J.lJcuzek i :lllgielek. 

Naśladownictw~ typćw było Jt-z 
znane ::>d 'Qardzoda wlIa i 'ogl'anicza 
lo się tylko do . małego grona: I tak 
ft~ .\\'oryty LuJwih XlVbvły kopio
waUil przez dainy jego. dWOIU z nu- . 
J~liętIluieią i pasją, Ich . ~ttój, ieb . 
sr',sób bypia, eżcs~ll1ia się i szmv.1-
knvania był dccydujący 'dia lderulJ 
ku mody .. 

ładnie wygląda La plai~ 
ll:b do łódki, poduszka z swrrg'o 
l)lo~tm1. .~ wyhaftowanymi na ni('lj 
Inb w,v:lplikowauymi łóc1ccz],ami z 
CialYflli żaglami, wykcńc7.0fla gl'll. 
1>ym zwyklym sznurem, 

li", I ' " 
I 

Dlugio gtatlatowe spranie są z 
cv('Iny, bluzkit z płótna w pU5y, lub 
trykotu. Płaszcz z wysokim kolnie
rzt'm i klapami zrobiony jc~t z gra· 

natowej wcl'1y wiclb1~dzi <, j. a chu 
~teczk:t na. głową z WEłenki w (le· 

" 

Letnie sukienki 

Po sl ,)n ::lezJ1;1ll1 prz('11,oIlldniu 
~Jl~dZt'oyłl1 D2, pbży, pl'zehi.:ramy 
zwykle' Jl;J.sze ozieci do ohiadu w 
1e ]l~ze 'lukiilllki. N:1turalnie. za \YSlC 

lI;\jle] i('j wyglądają kretoniki w 
x'daty lub kratkę, Ivb lenie pló. 
nj,' nka Dl'! mjJJ110rbzyrh <lo ::;ukie 
neezd. doral.Jial~lY zwykle' 11l,ljl2cz 

;,j z te'go S:llnego materiału, co bar
d~:o ef'.'k~olV'li (~ wygl:-tdu, Bardzo 
1łpi~k~.~ ;.lją letnie sukienki w~zdki.:: · 
go rl:dzajll WYllll tI-i , falbanki i haf 
l'iki. Ilh rlil,)p<:zyka. degancko 
wy!:!"l,lda (lo szar~:eh ~ ]loL1 " n('k, CZCI' 

w\ II;! Id" ~ 'nka w hinle pa~y_ 

Przemy::'! kosllletycz:n)' wwruj,> 
~ic: na sbJllhrtow\,ch tvp:lch. jaki ,~ 
Ś\\i:ltll k"hiccell1u n:1n.ur1:. film, Na-

(o moda przynosi' 
~ rękawic:!.ki z t('go samego ma

te: ;ału, c<) su\;.n~:\, często "wiat. 
iIH!Jr:rnee na gładkiej skorCi!. 
Jnne z koronl.i z usztywnicuymi 
mankieta!nL .. 

~ ~zpili;.i do k~p(.lilsz~' ! Są Olle 
,iedllah bardzo kl'ótkie i Ilajc~
:iciej wp:ęte z przodu do wy_-o· 
Idej fryzury .. 

8 Qrygi;1alne pasl,i z 1;:lamrami w 
formie zwierząt: :l.'raf. łabędzi, 
rajskich ptaków i papug ... 

8 iako ostatnią. nowo' Ć ozdohy z 
(lt:!lkatne,j I)Orcelal1~'. bl'ih',i, 
I.;oIorowymi orn3men tami. GUZ!

Id, lHlderniczld, papierośnicl', na 
wet całe to;'ebki. .. 

8 boa z kolol'ow~'ch kwiatów dl' 
ciellmych !lukicn<::l,. Girlandy z 
ogromnych m .. rgar~ltek lu.b Tą/. 
\vol,oło szyji ... 

2- kO~l;~lnl 'Il:ą!lielo\vy ' z flaneli ·\V 
gr{,ch~" do tego spodl'nld i kUlt 
Iw o męsldm . !uoju ... 

r.-, na sllldeilce . imprimee·. gr.anq(o
wej z białym, p3sek z róiowe
go gr05-grail1, dnia "panama gr:a
Ha {owa z różową opaską ... 

::' (10 gIadlcich, czarn~'rh płas?'czy
I{!?w , rę/{uwiczki z IFJlorow~go 
cl!csamitu, rdżowe, żu~te lub bia · 
le ... 

C lioł'Ol'y! purpurowy, . szarii O\vy, 
zielo:ty, szary i bardzo dnź .) 
czarnego; ożywionego błyszczu
.;ymi, mienic!cymi się haftami. 

p t ... - .. ,,~a o .ZfGy!e 
W;/ilZed( z (:ruku Nr. 12 dWlltv

gc.dnika "Ja to zrobię', poświęc~. 
I,y robo lom ręcznym, pod znaldelII 
s{ zonu letniego. 

Mamy więe! mouną parasGlkę, 
ozdobioną haftem w stylizowane 
rybki, oryginalny Iwstium kąpielo· 
wy nO~l'go fasonu łatwy t!o wyko
Hania według załączonego "wykroju 
na arkuszu I 11<1 jmodlliejsze ubranie 
glo\\ y na plażę bb le1nisko. 
Nowością z dziedziny trykotar

stwa jest sulliellka dziecinna i wy
kwintny 1l1eAel hluzki szydełlmwej 
wraz z wykrojem 

Dzial haftów I'rze~stawi:t się bo
gato. Poduszka w stylu nowo~zes- ' 
lI~'JlI, serwetka z haftem ludowj'lt, 
l,aszl1bskim, strojny b.aft lwio rowy 
do koszl!lki nocnej, moty,'y do ko· 
szui dziennych kolorowych. 

Z działu mebli fotel do sypialki, 
. b:mlzo praktyczny, lekki, który 
składa się z dwuclt poduszek pokry
t~'ch modnym samod:r.iał<!m. 

Dodatek poświęeol1y jt'st Koron
kom lIa cJ4~ry druty z wzorami ty 
~owal\ymi t' ohjaśnienicm w formi!! 
lekcji. 

. l'Iajt~(zk·i dla Di~mowlc(ia 

Oto lln"IJis lltt majlcC'7,ki (11n na
~l.y~h Jlajmlod:.;zyeh, 

Hozpc\,;'yn"lmy :)8 oczek ,huta! i 
:.\1': :3 "nitką. hawe)niap:-[ ,. C'7.kJ y J'lą· 
(lV robin'y jł~dno PI':1:I\'O i ic' lll!o Je. 
"~(" ' ml5~f:llłlh . ri.1u dziun·i" i "ci.l" 
gacz' lltłl:;O:l.~ i 6 cm. Na~tC:lllti0 10 
rzędów lm prawo i · (h1icj w ~!'o:,uh 

lla~tc:i,li.iąC'y: ·Z::1.cl:.yu:Jmy 6 ocz('l" 
}Jc tym clwaJaz(,11l, 10 tym dąglc , 
Ha ]lrl! W:l, :~I]OWU d ',rel l':IZeIn i 08-

Ugotrj,wać . pół kilo jabld{ i zrobić 
kilka naleśników. Łyżkę kompot' I 
~olożyć n:t środek płatha i zawin::lć 
g'o starannie. 
, . lJlożyć Iilirlęś!;:iki .w ogniotnva· 

t<,. i nic s7. eś ~ na pr:mo. Postępujem, 
tnk. 1,( ki '11'1.ł1IY na drucie 28 oczek. 
Wtt'dy rouiiny zwykłe rzę(1y i sa
I z\'namy ,loilawać od środka kan
tu , pdd ZllO,:\'.U ]Ja. drucie jest :)8 
( ,'I.('k. T~l'az rol .imv 10 cm, lla pra· 
\\'p i ścią.gacz 6 cm. Przez dziurki 
l 'l'ZeciagHmy sZlillrck slm~cony z 
ni,~ L zeszywamy bol~i majteczki 
~~ g;<:h '\\·3 . 

]ym naczyniu, ubić vi:tnq z Cl~kr(' łI1 
i pokry() potr.1wę. , 
Wsunąć do pieca i ]lo 'ćps tai\il: 

tak długo. aż piana sil! ~ lU1ł"licni, 



Tajemnica wiecznej 
młodości 

v'le wilzy::itkjeh (\zas<\Ch i:;Lnialy 
Id/Al' l,\', któro posiadały tajemnieę 
wjpcznej mlodości. Mogą. onc mieć. 
na twarzy kilka zmar~zczek. lub we 
'v!n>,uc!t 'srebrne nici .- 'robią jec1-
lIilk wrażenie tak młodych i uro
('zych, jak gdyby lata przef!zły kl)· 
iu nich niepostrzeżenie. 

Taj('mnica leży niE; w cudownych 
;;1'< dkach kosmetyczny(,b, jakkol
wiek kt':::metyl,a. i pielęgJ:lacja ciała 
"'ll'le zdziałać mog~}. 'fl"vi ona w 
nipzuiszczaluej żywotności, sile wi
ta} !1ej owych nielicznych kobiet. 

O klasycznym przykbdzie Ninon 
dl' l.enc108 opowiad.a się, Żn. jeszcze 
je.i prawnuk się w niej 2akochał. 
KI ('q.atrv. miaht lat czterdzieści, 
kiedy w jej sieci uwikłał się Anto, 
lliusz. Dz.isiaj jeszcze tłumy entu-
7.,iazlllllją, się i l.a.chwyeają. pełnym 

temperamentu tańcem i młodym 11-

~miech()Ill. przeszło sześćdziesięcio. 
lC'tniej Mistillguett. 

Kiedy l'ÓWni03 Ż sr.e~<il1ziesięciolet
lIi:t Yvette Guilbel't śpiewa o mło
dych d~iewczętach w maju, wierzy 
>:i~ jej wiośnie, młodości i miłości, 
(nk momieniejący jest jaj w l.r ok, 
ł nk ciepły jej glos. 

Wiole nieznanych szarych Kobiet, 
których r,ycie upływa w zaciszu do
m o IV y 111, wyglą.da wśród swych 
dorastających dzieci jak ich star
~ ... a siostra. 

Dziwne, że właśnie te Kcbiety, 
które się cała życi,) wszystkiego 
bojaźliwie wy"trzegają, pieszezą i 
ri?lęgnują., nigdy nia wyglą.dają tak 
Jnłodo, jak te inne, która walczyły, 
k,)chały i cierpiały. Wewnętrzna 
1/l10doec, która. potrafi się oprzeć 
~t:lI'oścj, te, w pełni wyżyte życie. 

Lec~ również zdolność dd radoś
(' i, zdziwienia. i zachwytów. Nia pa· 
~I'zeć 'zawsze 1.a siebie. lecz przed 
debie i wokoło. 

Pewna urocza angiellia-, Która 
włn:śni~ ta.ńe~yła zol) swoim synem 
walca, - powiedziaJa. 7. uśmiechem:' 
.:~iema doorych, sta.rych czasów -
najlepszym CŁMem jest zawsze.te-
razniejl3zość: nawet · jaśH nie jest ta
k:~ doora". 

Zdrowy: tryD życia, pielęgn.a.ej:t 
f./iala, gimnastyKa, sport i troehl2, 
\osmetvki wpływa napewno na u-' 
t.,)'zYm~ie młodegd i dobrego WY" 
glądu, lecz tajemnica wiecznej DlłQ . 
d0ści t.ym się nb tłoma~zy .. 

Wszystkie te Kobiety, Które pO" 
\' rafią. się ni", st"rzeć, są młooe od 
wewnątn - każda. na. swój S'(J0· 
:3\;)). 

Halinka i Irenka 
w listopadzie r. z. narodziły się 

w Moskwie siostry sjamslde. Majill 
iwie głowy, cZWoro rąk, a dala. 
z rośnięte. I" ~ <lf . 

Zwykle taKi:} wypadKi toJ.'oKopa. 
gii nie są długowieczne. Umi.erają 
w parę dni lub parę tyg'odni po u
I'ndzenill. 'Tymczasem te dziewczyn
ki, nazwane Halin!!! i Ireną, żyją 
jui. 7 miesięcy, przybywa im na wa
dze, uśmiechają się, a nawet znają 
już swoje imion v,. 

Siostry sjamskie są. w klinice 
prof. Sperańskiego, pod .jego osobi, 
"tvm dozorem. Rozwćj ich systemu 
lIćrwowego obserwowany jest 11rz2z 
prof. Anochina. 

Przy tej sposoonośei udało się 
,,~wietlić zagadnienie snu, co cb 
którego istnieją. dwie teori-2: humo
ralna i nerwowa. ZwoleDLicy pier
wszej twierdzą., że E-en jest skuto 
].;j?m powstawania w kl'wi ciał ja
tlowityc1J, tak zwanych hipnotok
>'vn. Zwolennicy drugiej są zdanin, 
ż~ sen wynika z za.hamowar.. w ko
J'Z<:' mcizgowej. 

Gclyh.v pi2l'wsza teoria liy1a ~łu, 
.'vna. dziew~zynkj, m~jąc9 wspĆlhly 
krwiolJieg, powinnyby 'zasypiali 
. E'dnocz3śnie. Tymczasem 7,uarza. 
~ię czę;;;to, że gdy Halina śpi, Iren 
ka czuwa. A zatym lVtleży . przypu
!-7.coznc, żp "en jest funkcj:], central, 
IIt'gO :>ytiten1:1 ncr\\'oweg'Ci. 

'MA 

Królo 
I 

e a ok 
Piękność, wiodąca do blasku.·~ Tytuł, który staje się fatalnym darem 

RAJMUNDA ALLAIN, niedaw. Koniec świetnego losu 
lit'" kl'ć.JoW:"L plękno~ci li'runeji, na · 
pi~ala Ileusacyjną, książkę, w ktv-
rej opi ;iIlje cierpiiJnia., jakie znosi 
kobieta; grly uda.lo jej się zdoby,j 
Ulll11ny tytuł iuólowej piękności. 

- \" ilzOUj była jeszcze niezna· 
1I~ dziewczyną, jedną. z ty~ięcy, ży

jących w l'ÓWl~j ni i!doli. Dziś sw.
la siQ prz.wlmiotem hołdów i po, 
d7.iwn. ,Tej podobizna znajduje się 

w'e wszystkich dziennikach, 11a 

wszystkich relda.macb. Co się sta· 
ło tak ważnego? Młoda dziewczyna 
została królową. piękności. Wiado
rac.. czym była wczoraj, czym jest 
dziś. Czym jednali stały się t0 
Wl3zy~.lkio, ktGre przeważnie dzięki 

przypadkowi znalazły się w OgUl' 
~ku sławy? Czy zdolJyły szczęście 

t<?, następczynie Heleny, czy 'tBz 

r o krćtkim ttiumfie jeszcze IUC'C

lliej odczuly; gor:-:cz życia? 

lla DrOWBdzi do sławy 
JeH rok 1923. Pod znakiClh 

wielkioj sensacji odbył się w Pa
ryżu obiór ,)miss Europy" •. Jedna 
z Iw-jwiększych wytwórni film)
wych proponuje kandydatce, na 
którą . p-adnie wybór, kaIierę 

"gwiazdy", o ila wyjdzie zwycięskn 
z próby; Wszystkie lmnclydatki 
st~męły do konkursu. Każda miaJn 
odegrać scenę cdczytania listu, 
z kUrego dowiaduje się o śmierci 

I 
matki. Przyszłe "gwiazdy" llio 
s2'c,zę(hiły okrzyk(w bólu, gwaltow 
nego };:łac~u i omdleli, aby do. 
wieść, iż posiadają aktor~hi ~a

lent. Nadeszła kolej skromnej cie· 
mnowłosej dziewczyny z Paryża. 
,Wzlęła do ręki li~t i uroniła jedną. 
t-)'lk~ ł~. Ta krótka rhwila była 
deeydująca: łza. stoczyła się po 
pobladłej twarzy ~ taką siłą praw
dziwC'go uczucia, iż wzruszeni do 
głęhi widzowie milczeli przez długą. 
chwilę. Po uplywi~ 10 minut ta 
eiamnowłosa dziewczyna zosta1n. 
"miss Europą". Wytwórnia za
warła z nią. kontrakt. Dziś jest 
SUZy VERNON, jed.ną. z :na.jim,;t

komitszych art.ys~e1i francuskich. 

Łza stała się zaczątkiem jej ka

riery. 

Haz więc n~ntiechlląl ~iQ los 
llIłodej dziewczynie. ~io za IYSZO 

jednak bywa ta.!;: łaskaw. 

- Wolałabym zlulnau UOgl;, gll)"
}Jym hył;t wiJ.hi·,tld, czym jL~t w 
rzeczywistości ten tytuł - powie
działa, IJJi autork,. książki o (j,)]j 

kl'lIowej pięknośei; RajulUnd:t 
Alluin, która pnle,l trzema lat> 
zwyciężyh. w koukul'sio mody. 
Zawieziono mnie w triumfie' UD 

.Zdrowie dziełka 
w,kazuie waga! 

Każda matka, dbająca nal'l'..l\\'llt: 
o ... drowie i rozwój dziecka - win
Ila. waż yć dziecko raz na t.vllziPl't :L 

JJl,zynajlTIlńoj ral na Uwa. tyg'odnic, 

6pl'uwdzają:l w tf'n sposób, czy 
dziecko rośniJ, czy prz~rby\\'a 11,1, 

wadz9 tak, jak powinno. 

D;!.lccko nowol]arou~one wazy 
przecięt.nie 3 do 3 i pd kg., choć 
Eą dzieci wyjątkowo duie, ważące 
de 5 kg. i wię'·ej. 

Waga dz.i'3ck:t w jed·::m ·10 dwu 
dni po urod'~e!lin zmniejsza :;iQ o 
jedną. piątą. kg. (200- gJ'.). Spadok 
tm Wyl'ĆWllll,iO się do 10 dni 

dziecko waży tyL>, ile po urodzeniu. 
W ]Jiel'wszycl1 dwucb llliesic)r:aclt 
życia waga ,hiecJm zwjększa bit} 

[irzeciętnie o 200 gr, na tydzień. "\\' 
trze<:im mi~:~iąCll '.1 280 gr. W !l.l

l"t~Llllych mi')'3 iąeadl przyl'oi:tL j<·::;t 

sto, lU)kl)\VO ;n.ui0j8zy - w końcu 

g,:ólltego mi:1::;iąl)a dziecko ,\ aży 
dwa razy, w końcu roku trzy razy 
więCej, niż p1 pr:t.yjściu na świat .. 

J ~śli matka po zważeniu widzi, 
że dziecku llOl'Dl,tlnie n..'1 ""adze liie 
przyhywa, trzeba koniecznie poru, 
dzić się lekarza. Nic można zapo, 

minać. Że nipll1o\'ilę nie umie po
wiedzieć co mu jE'ot, matka zaś, 

patrzą!' tylko na dzie.cko, }lio jest 

w stanit~ stwiE'rdzi~, czy uzlBcku 
CLep;oś bralmjc, Waga. 

jej nieomy1uie to, czego 
spostrzega. 

wf:'kazuj.l 
oho JJb 

.~.mcryki. Wróciłam z teg'o objazd\[ 
ŚJ(Jiel'telni·] :~ 'l!I2;I)tLl. Prz.,}:l tyllt 

l.lehoLlzilam za utalenLowaną mIotlą 
aktorkl:' Jak.:> królowa pięhośej 

w~tąpilam n:1, ciernistą llrog~. 

I;llziek( lwiek wy:;tr.powałaJJl, mu· 

wiIJ!1c: 

- f)W:3Z~lll, jeft j::<tutllic pi,~kna. 

Ten 
rierze 
wnżuL' 

"ąd i)Ofoiy1 kres l11Gjcj ka, 

aktorki, !1'ogącej gTac po-
1'018. Za.płacilam llią. za t y-

tuł. Nikt Jl13 widział już wc nwil' 

:nty:olki, 1 0e:~ "mis~'·. Y/ lIlO.;I·] 
k~iąi('(', .1osz<1cej tyLllł , .rJ'~l\nh.i , 

wc dziejQ nagr.)dy 7U pi~kno:;e', 

m,ilowalam oiitn.ec l1lło~le :lzi ,"NCZG 

la. goni;!,"} !.a tym tytulem i wy ' 

tl1ll1laczy6 illl) ŻO te krótkie e!l\Yile 
:3hl\\7y la II Ji<1 ~)I'3yszloSć. 01J'~c'lio 

rilzo~tał() mi jOS-~cz0 jc.dno tylku 
wyjsci,~. Uheę zmionić nazwhk) 

i jeszcze ra :~ ~?'U\:·lĆ· ;~l"zc:śei~ 

,,:;ct'nie. 

BYłam m~ss France 

11;), 

ROZCZ.fl.roW'aniiJ~ jfJ,kich doznał<1 

H:ljmunda Albin, uc~yniły jej na , 

st<:pczy.nie mądl'lejtl?yllli. VV te:ltru 

Saint Georges wy'Stępuje j:\ku 
,.~wiazda·' G1ZELA PREVILLE, 
stanowiłcl1, typ Gr0ty OarLo. JCdt 

obecnie jeLltlą. z lla.jJJ~u·(hicj "cHiIJ
lIyeh artystek. paryJid\}b. Pytau:"L 
o przeszlCi::ić, pl·,).,i !J!:lg',l[J1i lj !Jra
wir ' 

Byłam nieglly8 ,,"Miss ł'rance", . 'ikt 
j, ·t1nak nie l)owiniil '1 o tym wiJ

dzil.'C'. 0b~cnie ,iłJ::it01\l art :l,c1.ką i 

l'i(,8Z(~ sic:, Ż'J zap'JU1niano o 1ll0iJlI 
pO]Jl"zlduim tytll!0. Kto wie, cuuf 
z:1"zło, guy})), go f;vui,' pr;:y [l J

ll1uia1l'). 

Obecnie miss EuroP'l zo~lal;1 

piękn:L finka. Czy ::>ędzic 8zczc:~ li 

"'-1, jak Suzy VOl'Uon, czy t'1 
czeka ją, ciemi.,ta, drvg.1 lłajnnJuUr 

:\lInin. Kow'Journ Ja krÓk·w;1 je:> t 

iijltyiLl!i'tką. Jes/,cl'J pr.'Zed ulJioreld 
o:;windczyl::t. z :I~llli'3chcm; 

- Gdy W'3t<tllę "mis,; Eu rOI,.f" , 
t<, znajdę już 80ui'3 szezęście. 

Ch. DeI.llllbl'e. 

Na czym schodzi życie ludzkie ... 

. . } . . 'uhieru 11 'nie~k(y, guli \V eiągll GO la t Życi'l czlL wiek śpi 21 lat, kąl)ic gię 4 nue~lące ; r07,)1 era SlQ " J 

~ię 4 Jhie.ją,~e i :'Jc1tywia si~ okolJ ~ lat. 

"Iko nic Drakt'łl" 
nego! 

Przed kill II dniami pani I-Iava'l 
rzekła do swego męża: 

- Słuchaj, Fi'YC, za trzy tygotI, 
de mam urodziny. Przypominam ci 
o tym tylko dlatego, bo w zeszlY:l\ 
Io-ku podarowałeś mi na urodziny 
l'ześć par pończoch. 

- I nie hyłaś zadowolona? B~I 
ły drogie i dobre! 

.- Pończochy nk 5:) podarun· 
kiem! Mąż .iest zobowiąz:u.y 1I';-Z\ ', 

l1\ywać swoją żonę. i .ią IIbiera'~ 
Możesz sobie pozwolić i KUpUj: 
;ni dziś puntofle, lub firanki, ew::" 
tl/nlnie zczot!,ę do fro(ero wi'ii: 
lub budzik. 

- Czy ehl'esz perrtlI1JJ'? 

- Dlaczego nie wo<!ę do piUh" 
lIia ust lub pastę do butów'!! r\ic 
Iwpuj mi tylko niczego, z ~zego 
masz Ilożytek. 

- JaJd pożytek mam z twokh 
perfum? 

- Prze.-: ież czujesz, jaj. p adllt ę) 

~ Ale inni też CZIl~ą zapach: 

- Artykuły toaletowe nie są )lI c 
zentem, Jestt>§ zobowiązany kllpn. 
wać je, jak Iwszulę 11th toreb1,ę 
:'liiI" clleę prm<tycznyc h pl'ezentó\v. 

-- A więc co ebce.<.z? 

- \Vszystlw .jedno, al;;\' 10 tyTho 
nie było nic praktyezl\€.go 

* 
zastanawiał się 

przedmioty nie 
Trzęsienie ziemi? 
",(,\v? 

Hav:::s ,- Jakie 
są pral, tJ'(,zlle? 
ReuIlm1yzm st.a-

Odwiedzi! swego rrz)'jacie\a 
(iromieJ a i 11O)lrosił go o radę. 

- Jeliu'y01 slC'wem ma 10 b.r~ 
coś nielmlktycznego, rzecz niepo
trzebIJa - 7JBstalluwiaJ się Gromjer. 

-- Tak. Czy wiesz, co by tu kit· 
1lić '? 

- PoczekaJ! Czy· twoja zona j~" 
li('"i"orZe ill1ą k::bict<3? 

- JesZc7c tul;;! 

- A wi~~ j1 'Jradzę ci coś, dla 
cze~o n<l/l;:wno nie znajduJe zas(o· 
sowaniu! ~<up je.i wyprawlię dl" 
l1ieil1o'''i~r:i:l ! 

Wł. Gomi>rI 

Gdy meżcz,zna 
karmi dzieci 

Ż \'cit· J'o,hinne wC ,\',:i z.ll1JiI.S!' 
k.drj \ll'vz T\'iub,-jD.'ldczyl,~JW llkla· 
(la 5<ilt i:::tcl\cj jak u n<1'5. luny Jest 
1,odl.ial fUllkc ji między poszczegól-
1\ 2 pl :i,~, inll:t t"ż 0.Jpowiedzi31n08l' 
Do o)" . wiq.zku mężczyzuy lialc~y 
l ·rZE'c'tc \\'.3,~y;5tkim lJielęg·llo, .. :rnie 
ti ?.ied, myci.; ich, pieszczenie i ]mr
wionie. Tciobrlandczyk musi WC\· 

dlllg z\vyczaju nosić dzieci na rękll. 
]>,~za tym ·obowią7.;,'tni ~ą. Y\'ykcny~ 

wać je3zeze inne robot}' i to w spo
f!lU śL:i~le okr0~10[]y. Kobiety noszą 
>:l'ecjalll,~ kosze w k8ztałcic 'dzwu
lJI ' w ua. g-hwi", jalz również i wsze! 
kir il1119 ci~ża)']. Gclyby jednak ja 
kiś JIJt'ŻCZVZll:J.. w ten SPOSĆ 1) eo~ 
uit' sł. ~ !li~ tak, jak to je~t ,\' zwy· 
(:l:lj~. byłby zhalibiony ll3, c31e ży
cie. 

Char:lktel'y~tyczlle j~st n', wllid, 
Ż2 chociaż 'v z!\:3adzie gO~l)od:J r
f'L\y" tworzy ~ałość. to jPunak każ" 
cly pn~~ill1liot na1"ży nlbo clo '11 Ql.:1 , 
al/Jo .l.n żony i kllżde z !lich ,,~1nJ(; 

je~t 0bowi4U1llC db,:e o sW0jr rzo 
(''L'! i utr;lymywnć je w pcrz!J.·lkl1. 
°nk t'JŻ nanrawi[1,ć. o jlc sj~ U'PO'l 

ją. Kobi ar,; nie jest wiQc gOSpUll;'-' 
nią VI' europejskim zn:J.czeuin t".,,·() 
wyrazu. }lęż(l:~yzna sam soh i '~ f<zy.:" 
uiJraniB, Bam je naprawia i dJ<IU". 
s~:m pil~lUjP, s'\'Oje siekiel'~r rlzid~', 
ozdoby do tui1CĘl, bęb~n, Jla~z\'jJd, 
Jd i naramiennil,i. Każde z 'l1~hoe· 
ków moż~ dowolnie r.o'loprząuzar 
posiadapymi przedmiotami , l1. m " 
wet po śmierci jednego z nieh, cl r\1' 
gie nie dziedziczy pozostalyc h rz.:
czy, które się l'ozdziela pO!lli~<1z:r 
określonych spadkobierców. 
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R. HERCZEG Romantyczna Riza 
Riza, jedyna córka wiejskiegO' 
lcpikarza i właściciela "Cvar
'go psa", hyła wyjątkowa l'D

au tyczną dziewczynką. Pad
as gdy załatwiała z halesnym 
.agodnym poddanil€lIIl klientów, 

dusznym sklepie swego ojca, 
jej młodym sercu kwitły go

cc sny, subtelne oczekiwania 
imiałe nadzieje o dalekim świe 
e, pełnym odważnych i beztro-

skich bohaterów i uśmiechnię
łych księżniczek. 

\V dwudziestym roku życia, 
Riw. została wydana za mąż za 
poważnego, praoowHego człowie 
ka, który miał małą palarnię ka
wy w stolicy i chciał ją powięk
szyć za pośrednidwem posagn 
Rizy. Romantyczna Riza była po 
słusznym dzieckiem i nigdy nic 
sprzeciwiała się rodzicom, po,za 
tym Fryderyk Mano dosyć się 
.ie.i podobał. Miał dobrą figurę 
i pa jego wyniosłej postaci moż
na było poznać dawnego wojsko 
wego. 

Jeszcze bardzi,ej, niż zewnętrz 
ny wygląd jej narzeczonego, po
ciągała Rizę myśl, że będzie 
mieszkała w stolicy. Jeszcze ni
gdy tam nie była, i wyobrażała 
sobie,- że pośród uroczystych pa 
łaców, w których mieszka tak 
dużo sławnych, bogatych i szczę 
śliwych osobistości" także i życie 
skromnego człowieka nabiera 
głębi i wartości. Co się tyczy 
Fryderyka Mano, mógłby on 
znaleźć bogatslzą żonę, gdyby 
nic pozostał mu synek - kaleka, 
z pierwszego małżeństwa. Pan 
\lano był bowiem wdowcem. 

Po ślubie, młoda para udała 
się do stolicy, do tego samego 
mieszkania, w którym zmarła 

pierwsza żona Fryderyka. Rizu 
umieściła w szafie swoje sukni:', 
rozstawiła przywiezione kwiaty, 
położyła na półce swoje książki, 
a na ścianie powiesiła klatkę z 
kanarkiem. Poza tym nic ze wsi 
nie przywiozła, gdyż meble po· 
zostały po pi'envszej żonie. 

Ale stolica nie była taka, jak~ 
sabie wyobrażała młoda kobie
ta. Miasto było dziwnie wrogie. 
Okna jej ponurego, niemiłego 
mieszkania, wychodziły na wą
skie podwórko czteropięlrowego 
domu. Pośród tych obcych me
bli, Riza miała wrażenie, jakby 
była tu tylko gaściem i podświa 
domie czekała, aż z ciemnego ką 
ta pokoju wyłoni się prawdziwa 
gospodyni: pierwsza żona. \'" 
ciągu dnia ni<€lchętnie przebywa 
ła w pakoju: siedziała wciąż 
w kuchni, razem ze służącą. 

Mana zrana wychodził z ua
mu, wracał w obiad na godzinę 
i pa tym znów adchodził do in
teresu. Gdy był w domu, milczał 
lub mówił o !!>wej fabryczce; był 
on za prozaicznym człowicld~m 
dla Riz)'. Gdy siedz,iał zagłębiony 
w kalkulacjach, żona tylko go ża
łowała; lecz gdy ją obejmował 
i całował, czuła do niego wstręt. 

Po kilku dniach zaczęło padać 
i brzydka pogoda trwała prZC7: 
cały łydziel}. \V mieszkaniu by
lo już około południa całkiem 
ciemno; a na podwórzu było po 
nura i błotnisto. Riza nie trosl
czyła się już ani o swego ptaszo 
ka, ani o kwiaty, ulie mogła jeść. 
ani spać; była smutna i stale czu 
ła zimny ucisk w sercu. NaCi!. 
gdy Mana spal i chrapał, leżała 
w łóŻlku z otwartymi oczyma i 
zastanawiała się nad tym, dlacze 

go musi spędzać życie przy boku 
całkiem obcego człowieka. 

Pewnego razu poczuła, że len 
tan nie może trwać dłużej. 

Chciała się jakllajprędzej stąd 
wydostać. Może do domu, z po
wrotem do rodziców. Lub do 
Dunaju. Ale tu nie chdała pozo
stać dłużej. Wzięła palto i kape
lusz. Już była gotowa do odej
ścia, gdy nagle drzwi się otwo
rzyły i jakiś sItary człowiek wto 
czyI do przedpokojul dziecinny 
wózek. Przywiózł on do domu 
małego Alfreda, kalekiegO' syn
ka Fryderyka, klórego Biza jesz 
cze nie widziała. Dotychczas 
chłopczyk był u krewlly~h, któ
rzy teraz odesłali go do domu. 

~fały Alfred był garbaty i ku
lawy. :z .iego bladf'j, drobnej 
twarzyczki. patrzyły na Riz~ 
wielkie, szare ocz~- . 

- Czy t:,>' .iesleś nową mamą, 
o której mi opowiadana?-spy
lał. Po chwili zaś d.orzu~ił mic;k 
kim głosikiem: 

- Mnie sic: podobasz i b<:dę 
cic: kochał, bo jesleś ladna, 

Riza uśmlcclmc:la siq po raz 
pierwszy od duia ślubu. \Y k.t
peluszu na głowie pochyliła ~;,.. 

nad chłopcem i obserwowaI.t 
~o z ciekawością. \rcnle n':· I ~ 

podobny do ojca. Pi~kne szare 
ocz.", które napc',vno odziedzi
cz:,>'!' po matce, podobne były 
zll'esztą do oczu Rizy. CMop
czyk pogładził zimną, malą 

rączk~ twarz swej macoch~'. "
Po tym roze.irzał siQ po pok()
ju. 

- Czy jesl lu .iesz,cze mój 
miecz? - spytał. 

- Miecz jest w szufladzie -

odparła Riza, Nagle poczuła ci(! 
plo kolo serca'. 

- Po co ci miecz, drogle 
dziecko? 

Chłopiec spojrzał poważnie 
na macochę. 

- Kiedyś bQdę go potrzebo
wał. Wówczas nic bQdę już jeź
dził w wózku, ale na koniu 
przez góry i lasy i będę walczył 
z rozbó.i,nikami. Trzymają oni 
w niewoli księżniczkę, którą o
swobodzę i wezmę za żonę. -
A gody ciebie kloś obrazi, też bPc 
dQ z nim walczył, gdyż ty jes
teś ładniejsza, niż wszystkie 
ksic:żniczki. 

Oezy małego fanlasly promie 
niały, a na .iego ustach u1kazał 
się CZarO\YllV uśmiech. Nagle za 
uważył On kapelusz na głowie 
Rizy, 

- '\Vyehoclzisz? - sPY'lał Al
fred zaskoczony. 

~lłoda kobIela ze smutnym 
uśm;echem zd.i~ła kapelusz .• 

- Nie. teraz .iuż nic wycho
dzę. ZoslaJ1~ tulaj! 

Cśmiechlli(~te marzenie dzie::
ka jaśniało. jak promiell wios
ny w ~zarYln mieszkaniu. Mały, 
biedn" kaleka, marzą'Cy o czy
nach bohaterskich i księżnicz
kach, b"ł duchowo spokrewnia 
nv z młodą kobietą. Teraz nie 
czuła się .iuż tula.i obca. 

T lak si~ stało, że romantycz
na Riza. która zawsze była prze 
konana, że nie zosłała stworzo
na do zwyld:\'ch rzecz~', znala
zła swoje przeznaczenie. Zosta
la pielQ,gniarką kalekiego synka 
Fryderyka Mana, 

II! 

MYŚli O kobiede 
Każda kó.lcbc.nka peJni część 

funkcji małżo/nld, ale nie każdll 
małżolIl,a nla w sobie coś z kochano 
ki. 

* 7nalem mężczyznę, który chodził 
z kobietami do kin, teatrów, na 
koneerty i do kawiarni, nic w ~a· 
mian od swych partnerek nie żą. 
dając. Był to homQseJ{sualista. 

* Zdobyć wierność małżonki jest 
rzeczą możliwą. Ale niespotykaną, 

* Samówić kobietę do grzechu jest 
niekiedy trudno. Popełnić z nią 
grzech - nie sztuka. . 

* Bywają takie Kobiety, które si, 
śmieją i nic~~go podstępnego '" 
swym śmiech:. nie kryją. 

* Kto mówi źle o kobietach - ,.. 
siupuje nieg()dni.e. Czyż l~ażdy sąd 
tylko przez to, że jest uzasadnio, 
ny, należy wypowiadać'? ... 

* Istnieją również rozsądne kobi~ 
ty. Ale czy są to w właściwym poj. 
cil! kobiety? ... 

* Zdrada w małżeń3twi! jest istot-
nie grzechem. Polega ona bowiem 
na Ilieostrożna~ci czynu tego· z 
małżonków, któ,'y popełnia zdradę. 

* Czy istnieją kobiety niewi~ 
~omne? lOczywiście. Ileż to rilą 
spotyka się kobiety, które .do łica
by swych kochanków włączają 
własnego męża?! 

* Najwięk"3'.!il pozory prawdomó .. 
Ilości daje k')bieta, gdy się zwi--. 
Nie tueba jetlnal( wyjątkoweJ, __ 
telIlości wyezllda, aby CHIr6łaII 
prawdę od pozo,·u. 

* 
Kobieta bywa, ial( wieczne płłtttt, 

którego walory i funl.ejonowanie 
chętnie sprawdza nie tylko ten, ki. 
je nabywa, ale każdy, kto je p.r.,
padkiem m", w ręku. 

es. 
- ___ 1IłII4 ____ _ 

1. Samolot st;:.rtuje z pokładu okr ętu, aby zaatakawać okręt król:1 .]Nzego podczas ćwiczeń flaty br} tyjskiej. - 2. Scena uliczna w Van couver, gdzio 550 osób bralo ~~ział 
w strajk,t 'włoskim pracówników l,utzty,;;' przy starciu z policją wyrzucono na ulicę i zniszczono liczne waskawa lalki z wystaw sklepmy yc:h._ -: 3 .• Prezyde~t I~~andll d;. 
Douglas Hycle udaje "ir. na mboie lift\\·o uroczyste, oapral~ion~ w Du blinie w związku z wprowad7.('niem gO' na wysoki urząd. -:- 4 Człon I~owje J~1n'!J z orgamzacJI męsluc·.1 

. wywal.lU porlcl'.aS swegQ zjazdY \v Los Angeles seneację, spacerując p ulicah w kąpidowych kostmma ch z wędkamI. 
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W moim R81ejdOSMOpie 
NarmaIl!:! oznak,! st;!rzeuhl !>ię 

jOcit upore~ywa świadomoBć 1l: 011u

tonii pn;ejawów życia i wzra:;,tają· 
l' :1 niezaradność wobec piętrzącyell 

~ię n; ·:komo trudności , (k walki :: 
Iw:,J' vrui iJrak sił i cicl'pli,vcśei . Do 
t "g'l)' przyłącza się lęk przed jakąś' 
l!ipokrl'ś 1 oną mocą, której llaocz
l1f)~Ć C0raz silniej się zazuacza, gro· 
ż~fC "l,;1l1owaniem człowiEi,a, zmu
~zają.c- do uległoEci. !\{O('ą tą jes~ 
~ir.ierć, ktjrJ. zazwyczaj nie przy·· 
eb,)dti nagle, lecz oswaj:1 z sobą 
('zlewi('ku, jak to czyni:'!, poskrn . 
mi;1czl', trenujący ~we o1'iary (;0 

zlImiel'nnego celu. 

* Pu przeczytaniu dz!enuika bruko· 
wego uasuwa, mi się l'Z~~to poró·w· 
nanie ze :l.wierzęciem w klatce, kto· 
l u o określonej godzinie dostaje 
pore}: świeżego mięsa, ociekająco · 
go je-'2'eze krwi!1 . Gdy nie ma 'N ga. 
:~l ~ io:: brukowej świeżych wiadomoś· 
ci c kl'Wa.WYCIl wydarzeniach, czy
tdllik jej jest ruezaspokojony r 
glorltly 'l011sacji, Redaktorzy dzien
II ik e; w 11l·uk.:nvy01l , dhając' o pOW.fJ, 

l~z(ni'3 , dba,ją zarazem o "odpowied 
l,ią. strawę" dla swych czytelników, 
lJoda waną. w odpowiednieh por· 
:jadl :) określonej gadzinie, zupel. 
uie jak w menażerii. 

* Dąże.n;e do utrzyOnuDit pewnej 
~topy życiowej, w danych warun
k!dl możliwie najwyższej, jest, po· 
za chęcią przeżycia siehie w pamir.. 
ci potomnych, drugim bardzo waż· 
llym c'z;ynnikiem, utrzymującym 

(,;.:łowleka w. ciągłym pogotowiu sił. 
;\[ożna by; zaryzykować nawet po ·, 
w iedzenie, że w tym ujęciu ' rzeczy; 
jn3tdmy 1L źrót1h formowania się 
llgrupowań sp'ołec.~nych t. zw. sku
pień llldzkich, przywykłych i w . da. 
nych warunkach"do takiej, a nie in. 
11C'j stopy; życiowej. Poza. bowieDl 
j,rdzlałern społeczeństw: na klasy! 
cllielą się Oll~ na. wi'31e ugrup.owań, 
7:.1eżnie od pr~~yjętej stopy żleio
' , ej i ~wią.zanej z nią. 3ciśle obycza
j c wością, a. nawet specyficznej dla. 
danoj grupy moralnością. Stąd 
~ Iljieszrlf)~ci np. nowobogackich, WY, 
kpn:ystywltTltli ty]okrc-tni~ ~rze~ sa ... 
tyJ-ykćw i komediopisar~y, 08mie-' 
:· zaJących jednostki, które, wzli('1. 
gadwszy się, swą. stopę zyciową 
raptownie zmienili, a zara:r.em swo. 
ją. <)l)yc~jowoM i moralnoŚĆ. Na 
('{t·H howiem nie ma w takich wY'· 
11<Iclkach ten1encji do zmiany stopy 
żyeiOw(!j ; 3, tym samym obyczajo
wośd i moralności, właściwych da.
LEj grllpie społecznej, z kUrej da
)101 jedlIostka pochodzi. 

* Nic lak nie komprolUituje często 
luytyków literackich jak rezultaty 
id, doeiekań nad genezą, CZy ideo: 
,\ (oscią. nadanych utwcrów. Pierw. 
ue mają. najczęściej swoje źródh 
w ieh l,rzeżyc~rt.ch o~obif,tych, b.) 
)'( zlIltaty dociekali genetycznych 
I~ ()jrz cw :lj::t często drogą analogii \l 

,I'la.snymi przeżyciarr,i twórczymi, 
Ll lll!!.·il' Z,lŚ mają swe źrćdło w pc
gl ądil.ch społ9cznych, politycznych, 
(' ;; y fil( z0ficznych, ktt~re narzucają 
kr"tl'l;:,c ,,:-\':),nemu utwC'rowi. Obieie
ty;l' iWl w jednym i drugIm wypad· 
ku lloz .. rbje czę .~to pod zna.kiem 
~ar,ytania, a prawda wylatuje, jak 
I,tak z ktltki, aby już de· niej nle 
r(Jwr<kić . 

* Jaslq'awość kolorów tak lllcdna 
dzHaj V;" strojlch, tapat.ach, me
blach , orrawach książek i t.. d., jest 
wvUadnikiem ZOUż'3 'lta i eonu wię
b "zcj tnl(lll c:~ci ~kUl)ienia l!wagi: 
sqc k01l1 czno~6 sibych bo]źców 
1\' zakreaio poszc.z3gólnych narzą

<i(w zllIyslovvych. Sih i ja~krawoś6 
bo(\ż eĆ'w zr" y~hwy('h jest prohle
r.Jem. kt-i ry powinien zaintereso · 
war: hist01'yków kl.IUmy wsp()łez0s" 

UE'j. 

* Jakże W(ei~ (:'~'ylłJlików, j)fJl.il n
czy IV i~cie iW3f'.I'uktem sam oza.cl1f~ 

1"e";a --

o Pól mili a • , 
w angielskich drużynach ratowniczych 

W cza::; i~ wojny świat0\1'ej w An· 
glii często rozlbg'::tlo się 5łowo , kto
r e' dla mu:;zych u;;zu br:-:J],ialo liO.5l; 
uiedol'zecznk a dla anglików był ,) 

jednym z symbolćw uarodowego 
wysiłku. Słowo to fonetyczni \; 
brzmi n,nlt~J więcej" WAKSJI". 
Była to skrócona nazwa kobiecycll 
drużyn robotniczych. Kiedy męż. 
czyźni poszli na front, kC1biety za 
jęły ich opuszczone miejsca ~la ty 
ladl. 

We flocie, warmii, w lotnictwie 
lełnily one pozaszereg'ową służbl'. 
;;ako SZOfel'zy, posłańcy, piEa.m ;, 
kucharze, portierzy. Ubieraly się w 
mundury, wiele z nich włożyło 
spodnie, chociaż bardziej konser
watywne członkinie drużyn ograni
czyły się do krótkich spódniczek. 

Każdy oddział miał swe.je mut!
durowa odznaki, specjalistki można 
byłb r0zróżnić według koloru! Jed
ne paradowały w zielono-brą.zo

wvch kurtkach wojskowych, inne 
....: w ~ranatowych. Za najelegant-
8Zą uchodziła drużyna lotnicza. 
Miała ona ciemno·grana.towe mun
durki i maleńkio fur3.żerki, jaki~ 
Ilesili lotnicy. Gdy po zawieszeniu 
broni król JERZY przyjmował de
filadę Waltsjów w Hyde Parku -
w najl>3pszym ordynku przemasze
l'(>wah przed nim drużyna lotnicza. 

Kontrast, jaki zachodził pomię
dzy lotniczkami, a drużyną robot
ttic _ folwarcznych, drwali i kucha
rek, był taI( wielki, że odrazu wi
działo się,"'; że jedne spędziły długie 
miesiące ' wojenne wśrćd krówJ i 
drzew" a. . drugie - 'IV el-aganckich' 

.. ur'~daćh wojsJiowych~ ulega;jąc 
wpływom dyscyp,liny :wojennej. 

'Kooi<3ee ' druiyny '1914-18 lat u, 
tlVorzyły się nagle pod'.l:iczpośrea
Idą i nagłą. !)l'esj3e wojny. L'~c~ i 
cala angielslta armia wyrosła w ten 
sposób'. Nie istniała pra.wie, gdy 
niemcy w:Kroezyli do Belgii. Armi~ 
angielsltą stworzono naprędce, guy 
w rosyjiSkiE'j i francuskiej a.noi1 
walczyły ju:i: miliony żołnierzy pr.?3 
eiwko wspólnemu wrogowi. 

Teraz wojny nie ma. Coprawda i 
na pokó; niebardzo wygląda. Tele
gramy wszystkich agencji praso
wvch śwhta codzień przyno.szą coś 
n~wego. Te telagrarny ni~ dają ni
llii 'mu spokoju: brzęczą jak komary. 
l nawet ci, kt6rzy z urzędu powin· 
Tti więcej wiedzieć, niż tłumy, prze
stają rozumieć, co to wlaściwie 
jest: pokój, czy wojna? 

Los lubi z nas wszystkich k:pi{~ . 
SAMUEL HOARE w rozmowach 
prywatnych i w mowach publicz · 
nych zawsze był upartym optymi· 
stą, twi<3rdził, że wojny nikt ni,? 
chce, a wi~'~ wojny nie będzie. A 
oto 'teraz, on, minister jakby ~ię 
zdawało nader cywilnego minister
stwa spra.w weWllętrznyeh, pełen 
tl'ol'ki. zbiera drużyny dla obrolly 
Judnośd cywilnej w razie napadów 
lIieprzyjacielskich. A więc dopn· 
fJzcza możliwość t!?,kiego napadu. 

wa.wc7.ym, złożyć się musi na to, 
że C'złowiek, mimo ciężkie h wamn· 
k,:w. decyduje się bJ'tow!l.Ć I!adal 
J:3. ziemskim lJadole. Ni1jważI!iejsze 
z nich: ponęty ~~myslow'3 , SKrupuły 
I1l0ralno-religijne, onawa pned ('" 
~mieszeniem się, nade w:!zystko za8 
1'( . ('ztlCie odpowiedzialności za· su· 
Jl:iellne wjwią,zanie się z przyJętych 
lIa !3iehic obowią.zków. Oto główne 
]m.yrzyoy, dla których tuli trudn~ 
c:dnyviekowi 'OTzed c:msem !ozstuc 
siC' z tym ś,~iatem, dla, którycl~ 
r,n'm nie ~pieszno do tajemniczej 
. ]1odn',ży w nipzIKII.e" . 

L. STREISENBERG. 

wyrZEka się swego optyntizmu .. 

Samll (3l Hoare już kilka llliesięey 
pl'acuje żmudnie, n!1maw'ia, objaś· 
uia, wzywa ochotuikćw do skupia . 
nia się w drużyny, aby tym lat
ydf'j ud'3przać ewentualne wrog'ie 
ataki. EARJPE - tak nazywa się 
w skrócie zamierzona organizacja, 
która ma powstać wspólnym wysił
kiem ministerstwa sJ.l"~w wewnętrz 
~ych i miejscowych samo.rządów. 

Lecz od samego początku C08 się 
dl' kIpi . Ozy pewien bezwład, czy 
czyjś śwbdomy :Jpór, czy też tar
cia. pomiQdzv pC5zczególnymi urzę· 
dami - co§ wyraźnie hamowało 
rozwoj pracy. Angielskie samorzą
dy g~Jlinne .l. miejskie lubią; żyć 
5w"illl własnym, odosobni0nVlll ży
ciem i:J.je chr4 się kierować niczy
imi wskazówkami. 

'v: widkich mia~tach, szczególnie 
w ] ,ondynie zarząd miejski ~ośc 
(>Jjlorgic.:mie zaspakaja. pewne po
trz 31,] ludności. Ale jest to pra'Ci!l 
bardzo nierówna, bardzo indywidu· 
alna, w zależności od miasta. 

A tu minister wymaga wylrona. 
Jlia. jakiegoś ogólno - narodoweg') 
planu, a taKże wydatków na jego 
wykonanie. 

Trudno jest t'lVierazić coś'Kolwieh. 
:Kategorycznie, lecz wyglądało D...,\. 

to, ze minister spraw wewnętrz
nych natknął się na włoski strajk. 
Nikt mu nie przeszkadzał, lecz rów· 
ni':)z nikt mu nie p.omagał. 

Ale wćwcz.as minister rozpoczął 
~lkcję ,· ogólną i, pominą.wszy organy 
r-amonądu, przywołał do pomocy 
kob~ety. Ołi"cnie 20 kobiecych or
ganizacji podjęło Bi~ stwonenia 
tyc.h Kobiecych drużyn, które 'Po
winny oyć główną ()6tOj~ ludności 
na. wypadek atakó,w. W ich skł~.d 
we8zły; takie wielkie: i wpływ.owe 
organizacje, jak Czerwony Krzyi, 
Związek zawiadowczyń, Z1\iązek 
nauczyclelek~ Brytyjski instytut 
kobiecy ... 

Więcej, niż d.wadzieścia wierszy 
drobnym drukiem zajmuje w gaze
taeh samo wyliczenie. l'ccz w da· 

Kobiel, W Hon,woad 
Najpiękniej!5ze kobiety całego 

świata przybywają do Los Angelos; 
by w.tkać sLCzęścia w raju filmo 
wym. - Hollywood przyciąga jak 
1I~:tgne6, tmdz.i nadzjej~ wielki.~j 
brif'ry. 

Nimna zapadłej dziury lub min· 
steczka w Ameryce, W ktćrych naj 
oiękuii'jsze dZIewczęta nia marz.y· 
ły1Jy ,) zostaniu gwiazdą. Dzienr.i
ki porlsyeaj~ te sny, snując opo· 
WleSCł o miliona.ch zarabianych 
przez aktorki filmowe, o ich luksu· 
f()wym życiu, o tysiącach listćw 
miłosnych, o setkach wielbicieli. I 
przyj~t.dżają do Holly>vood. Młode 
i ładne dziewczęta godzinami wy
:;,tają u bram wytwórI!i, dobijają 
się do biur obsady, by usłyszeć od
pGwieclź, że wszystkie miejsca SIl 

zajęte i na najbliżs~e miesiące za
I-(·trzi!l,owania nie będzie. Dobr7.e, 
jem przybyły z zapasem pieuiędzy 
na "wytrwanie", częściej bywa, że 
-pozosta.ją one na bruku, zupełni!;) 
bE-Z groaza, bez żadn'aj nadziei na 
przyszłość. Droga upadku etQi 
przed nimi utworem. 

Wytwórnie szukają środków po
w~trzyIaania tego strumienia kobiet 
l1Jkną<'ych do stolicy filmu - ale, 
j8.k dotych':lza.s. nie znaleziono środ
ka zaradc~ago. Nie nie pomagają 
filmy prC'paganc1owe, by powstrzy· 
mać tę falę,żądn~ wrażeń i Iw· 

nym wypadlm ważna jest nie ilo~{·. 
lecz jakość, ważne jest zrozumienie, 
czy w tych organizQcjach je;:;t ta 
lOila, ten nlotor, bez których naj
li·p .. 7.e pl:tny nigdy lIie zostall(J; Zl.'e· 

Elizowane. Należy wb~ciwic 1)Osta· 
wić pytanie: Ozy ta ~ ila, istnieje l " 

t :HJlej idei. utworzellia JH\1Jiecy0h 
drużyn dla cBlów obrony? 

Niegdyś, n2. lućtko przed WOjIH!. 

allgit'lki przepełnione były :ląd?:;) 
społecznej j politycznej działaJ noś· 

('1. Huch sufraży.~tek, 1·y1 pl':l\\'(1zi 
" "'lm - hab~kim - buntem. Byh 
tc: zaciekła walka o zdobycie praw 
rćwny.-:h z ruężczyzJlami. L'e('Z Świa· 
domości swyeh równych praw, rów 
nej swej wartości, angielkr1 boda.i 
i dziś nie mają, chotiaż gło&ują i 
c.Elegują s woje dość hlado prezt'll 
hjące !'it:: przedstawicielki do pal'· 
ialllC'utu . Org'aniz3.cje fe11jni ' tycz· 
ne prz,~żyły si.ę. Miej<:co ich Z<1jęł~r 

kc.biece frakcje wewl!Qtrz plll'tii i 
J{(.l·iece k, ·mitety c cl:araktl'rz .~ 
mięc1zynarod()\Vym. Są to d0Ść le· 
we orgaoizal"je, zawsze gotowe do 
podtrzymania żądań skrajnego pa· 
(·yfizttlu. 

Wąt!~liw'3, czy dziQłaczld teg'o 
ki21'Ullkl[ przystąpią do akcji. clru· 
żyll kohiecycil. J::.kkolwiek sil' Sa , 
jC'~t nim jut ~wią.zaU!1. 

Munduru dla EA.RPE minister' 
me wymyślił. Zbyt dr',)g[~ to rzecz 
l.<brać p~r miliOllit. k(Jbiet w nowo 
mundury. Członkiniom drużyu roz 
lła się tyIlio opaski, 3. najwa111iflj . 
~ze, że natyehmiast lltworzy ~i~ ~ 
nich oddziały i rozpocznie :oię pne
szkoleni'c, nie czeK.'1.jąc na a.taki. 

Na czele nowej organizacji stoi 
markiza REA.DING, wdowa po by· 
!}rm wicekrólu Indii. Jest to 1, o'tJi\: 
ta Ilieprzeciętmi, stosunkowo mlo · 
da jesz~l.e. Jej 7.marly mąż, ktM.9 
J.: c cllodził :z; nidoogatej rodzillV ży
dowskiej i sam sobie utorował dr0 
g~ oraz zdobył majątek i ~tan-)wi , 
Elko, był o wiele starszv od nipj. 

Gdy ~;o mianowano wicekrólem In· 
clii, jego pierwszej zonie okazała 
się potrzebna sekretarka. Tel ~gra
fi(,Zllie z jakiejś londyńskie j agen
tury zamówiła sobie mlodą pnn<;. 
.,ue piJriejrze",rają.c, że wprowadza 
~ 11J:ie następczynię. pierwsza lady 
Reading wkrótce zmarła, a sekre
tarka wyszła zalłląż za wdowcu, 
który otrzymał t.ytuł markiza. Mło· 
da. kol,ieta rćwnież wyl;:azHła umie· 
Jętność torowania sobie (!rogi w ży
ciu, zdobyłr. sobie gta,nowi~ko , na
~Ht p Jpularność w kapryśnym, fl 

częstoluoć bardw wyn:'aga!ącym 
w~'ższym tO\Vć\.l'zystwie angielskim 
Dowody swej peacowitości, swych 
zdc'lności organizator;;~dch dala już 
wcześni9j, l.lc~estnic,· ąc w llajroz
Ińaitsl.veh imprezach filantropij· 
I1~rch. Lec7 ohecnie spoczywa na 
me.! odpowiedzialność o zupełnie 
innej skali, !rtórej r.ikt 11b p0dołlJ . 
o ile w opinii publicznej nie obu
dził się silniejszy instynkt samoZfI, 
chowawczy. 

\V tym wła.hie sęk. Gdy tyk";' 
tłum l\wierzy, c~y zrozltlllie, że woj 
ua jest 1tlOŻliW3~ nie zabriJlmie 0-

cbotniczek do armii do drużyn 
kobiecych. 

Lecz. tu zaczynają. się z~gad.ki , 
kV're dotyczą. już nie tylKO Anglii. 
::.le i całego świata. Tneba dobr:>:e 
się wsłuchać w to, co się dziejz 11~1· 
granicy pirenejskiej Francji i w ·ko· 
mitetach niemców sudeckich. do· 
myślać się , o czym mówi w'Valencji 
E:erb~ki premier ~ włoskim mir.i
strem, wczyt:l.ó się w artykuły 
wpływowych gazet. Akurat jedno 
cześnie z zawiadomieniem o utwo· 
muo! Hóare twierdzi, że :J.I~cja ll1~, 
charakt~r r:polityeznYt jednak' zro· 

7.umialvlll .i t.'::; t, Żt' na t;t1, 1\ icIlq 
Jln1u;tWl)wą impre~_~ \'z ,)clu l. ons ~ •. 
walywllt!go niejedni lwtrzą z pil ili,· 
tli widzenia ,lolityId. 1\it: ;l''3t n·· 
(,i.'ą pl'zypa.dkową, iż g'.1 Zl'ty opo;.: \' 
( ,it I.:lrrlzo ciJloclll<) i !n(Jtko ,;a II 1:;. 

l' :l lltiają. () nU \\'('·j OJ'I2 :llJ i ~ a (·ji. ,. ' i 
lllC:;" lI;l t omiast cb je (lhl l2'ą ],<:'ltlll ' 
r.ę informacji i j .:~z c ~.( ~ lu ż::;zy ,Ił' 
tykul \\'stępny. 

j\'obiece drużyny beLla "iQ :';!, 
pierwszą pomoc, pracowaiy w szpi . 
talach, zar~;łdz.ały tra nsporten) sa 
llitarnym, eW(1.1(uac.ii i pr/3ygo{owa. 
lliem i zabezpieczeniem mieszJ(,all. 
Do t e,j sł użby ll\0g-~1 ,;il: zgb<:rać (' 
cuotnic zki od 17 rlo ():) bt. Ka:b ! l 
Jlla prawo wyboru rodza.llt "lur.b", 
j.'cz J1(1 p\ldpis:llliu zohowi:!zan i:l 
neniu półmilioJlowych drużY II. p.'
ja w1ł :5ię w "Times" art vl~ 111 p o] 
charakterystycznym tytułem' "Jak 
pomóc Ftancji?" 

Ódl)()wj ~ clź dla fl':tncm.( 1\' j('~' 
l,i ebarrlzo p tJCiC;;Z<lj<! ca. t~7111 b,1 r · 
uzii' j, że pr:l wćlopod o l.JlJ ic olh\\'i('~" 
<:iedla r6iilicę zdań poeli(:uzy [ra11' 
l'lIskim, a angielsldm ::,ztaLc'n gr'_ 
lleralnym. Autor artykułu , :mawe:1 
sto~mnków wojeunyc h , t wicrdzi, ~.(. 
tym razem na fl'!<lnC i.:skk gl'an iec 
można' posłać tylko "fuG:hoJ!1<.', ZJll O 

toryzowane oddzi.ały", że nie 11l0 i~ 

być uawet mowy o zajęch, lIrze, 
angielską armię lądQwą całego od 
cinl<:l, jak 1.0 mid o Ill:nj.-ce V{ 7" •• 

~zlej wojuie. Obrom mOl'Blm i l'c
wietrzna i tak uQllzie wymagala o· 
p'omnego wysiłku. Pr ócz tego trze
l·a pOlllyś1e6 również o l:raju po 
wojnie. 

.,POWiL1l1i~IlI.v sic: tl'o.:,zczye nit! 
tylko a swe J'izyczlle, prz2JJJy::,lowf" 
i tina \1;'0\\ e sil y, l(~e!. t~~ 1.7.': o ~ 1"0 j;~ 
loil~ G1.1cho\l ą. Żadne zW~'Cię8two 
nie jest warte tego, aby wyczel pilC, 
czy zniszczyć d05zczętnic tę siłę". 

IVe Francji z :)ewJ1o~c i :! ze ZTO 

i. uJl1iałą trwogą )lrzec z~T tallo tell ar. 
tyku], 1\ który1t1 wyznacza .. i" gr:1 

u;ee 11l0żliwoś..:iolll. Jeśli na Frall ' 
cję napadną niemcy, anglicy musz,' 
się ująć za nią. Lecz j eśli Frall<:j:l. 
związmm swymi zobowi~z:lnia m i n I 
wEchr-dzie, ujmie sir, za Cz('c h osło 
wacją, t.o już nie bęr1 '1 '] P!'.· I1Z \'1\Jl<'. 
ICl'Z ofenzywll'l k roki : do kl (,\' \'cl1 
auglicy mają \Y;>J.Jy " ·yb.:l' p \' 7Y;;~;l 
llić. lub nie, tak samo, jak 1\' wy 
paliku komplikacji ll ,t pólwyspi( 
IbCl'yji'!kim. 

Ostatnio ",laś ' lie kO ;·.3:spoudl'ncl 
lnl'dzo malo-slliilw opi ,a1i, jak od. 
dział hiszpallskich wojsk r eJlubIi . 

'lmńskich, party przez nacjollali. 
~tów, schronił się do Francji, ucie
kaŻąc przez pewną pireu('jsl'ą doli
nę, a przez iilną dolinę górską, 
J)rzy POlllOi!y wbdz francllsldch 
wrócił do domu, nl1 odcinek ba l'(,(l. 
Jc,ński. 

Takie wypJdki mc:g-:). wywO'ln~ 
.,komplikacje", Z ~, k tóre ang licy 
lI10gą ni~ chci eĆ 0.d [l(,wiac1r. Ć, TVI\I 
b1rdziej, ża ~)11Ji bynajmniej nie" I';~ 
zabezpieczeni od sVl"o.ich IYla l:'nyc~l 
tO])1piikacji. 

Jest starą. prawdą, że zdrowo };); t 
dość sceptycznie Odllosić sip ,10 
llieomylności urzędowej inforn;acj i. 
Urzędowi informatorzy lIIog'ą t ak 
~nmo naplątać, a CZ~isell1 i c('lowo 
m!ldalllać, .j::tk i bracia-dzjcl1ui1w 
ne. Pny czym robią to z hez P0-
l'Gwn2.oia. większą. pewnością :: iebi". 
Ale j~dnak, gdy tak zrĆWTlOWażoll\' 

. j'ząd, jak obecny ang-iE'lski gabill C;;, 
nic kryje owych obn \v, a taJe mądry 
optymista jak Hoare zapędza do 
pracy pół.miliona i,obiet, t o \\' i<1ot'l 
nie ci tam u g01'y ·vri dzą. j e śli j11: 
IJje łuny, to dymy o;;:trzrgv.'YI' ,;. 
TIIożliwych p:->żarow. 

A. TYR . 

LONDYN, w czerwcu. 


