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PARYt, 17 12. -{Tel. wł.}. ~I T RAK T A T () W SOJUSZNI-j nienarns~()na i so1idaTnós~
en{e~fą i poro.zmnien:cm bał
Niezwykle ciekawe były pyta- CZY CH.
Uera z Mussolinim. jest absolut- kańskim z !nt Hl34 i 19iłG, p'roula, zadawane min. Bonnet w
MinIsłer dodał, ił! widział się , ua.
jekt układu w sprawie gramc
komisJi spraw zagranicznych \v tych dniach z nmbaslldoreml Komisja wyraziła zadowole- nOWł!j Cze~hll'słowacji z p:lL'
parlamentu
przez deputowa-: polskIm Łuka8Zewiczem l ze nie z wyczerpującyeh wyJaś- -h-jernika r. b., układy monauych de KerllIlsa ł komunistów I wogólc, z(Janiem obu amb3sa- nień ministra.
l'hijskie z wncśnia r. b ., wyniPer~ Pes~ Grumbacba l in- dor6w, alarmy są bardzo przePARYZ, 17 12. (PAT)'. Po po- ki rozmów francusko - an~iel
llych. Całą se~Ię pytań można sadzone ł łt' tTkruinłe nIe grozi sic(lzcniu kOrrllsji ~,praw zagra- skieh z lis~opada h-go roku i de
ucsumować jak następu.łe:
na razie bezpośrednie niebezple nicz:nych w izbie deputowanych klarac.ię francusko - niemiecką
- Czy 7g\Jdne są z prawdą czeńsłwo.
milTlisłcT spr. zagrano BOlllIlet u- z grudnia te~'ot roku.
pogłoskI o tym, Jakoby podczas
Odpowlada'.fąe na: inne pyła- dzielił wyjaśoieli o .svtuaeji mię
Przewodniczący po wylicze·
I'OZQ1ÓW pilryskich ~ Ribbentro- nin, mlnisłer nie ukrywał, tf dzynarodowej komisji spraw u niu tych um6w postawił .pytapem FRA:-ł(,J A t>QZ~U WIol uprzeclziłRibbenłropa o tym.
'ttlłt..
nie, jakle dOkładnie ma~enie
ł..A RZESZY lf'OLl\lĄ RĘł{Ę W ii w od~edzł na prełCtllSjcl PrzewodnieząlCY komisji se. posiadają zobowiązania W2!aJem
AKCJI NA WSCHODZIE, a w kolonialne . Niemiec
Francja nackiej sen. Berangcr otworzył ne, za-w8l'te 'W tych układach,
ucze~61I1o~el na L'1ralnle?
twardo odpowie ,,nie!"
obrady
kTótk.im przemówie- jaka fest łeh wzaJemna zależJak opowIadał po Iym w del\Onlster rozmawiał równlcż niem, w którym wyliczył 8 u- nMe! Istotna i Jaka .test Ich situJ'8(!h komisyjnych deputowany z Ribbentropem na temat mani mów międzynarodowych Fra-n- teczn~e!, doda iae ieszcze jedno
Perl, minister dał na to bardzo fesłac.ii, ot:lbywa.iącyeh sIę obec cji, a mianowicie': traktat soju- Dytrunie, ~zy FrancJa posiadu
kałegoryc7.nq olIpowiedź, nIe po. nie we Włoszech. Ribbentrop szu francusl(o • polskiego z r siłę militarną terytorialną, p~
zostawia.iącą ź,adne.; wątpliwo- I odpowiedział, że .fest to sprawa 1920, ul, ład francusko • włoski wietrzną l morską, odpowladaśel co do właściwych zamiarów FrancJi l Włoch. W każdym ra z r. 1935., pakt Crllllcus.ko - S~ Jąeą tym układom.
rzą(lu.
złe Oś Berlin - Rzym pozostaje wiet.:ki 2 r. liłS5, umowy z maSen. Beren~er zakończył swo
Honneł, wedle s16w Pf>rl, o- ii--iiiiii___iiiiiiiiiiiii_~iiiiimiiiiiii___iiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiii_;._iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_ _
'wiadczył, te oprócz oflC'jalnego franeusko - nicmJeeldego po
rozumienhl, ~IE ZA WtERANO
ABSOLUTNIE ZADNYCH TAJ·
NYCH Ul\IÓW.
W WYP.\DI\U, GDYnY ROCI VI
S.H. SOWIECKA, I"UB POLSKA ZOSTAŁY NAPADNIĘTE
PRAGA, 17.m. (PAT.) .- Dnła 16 b. m. charge d'affaires R. P. w Pradze złożył czecho- ł'RANCJA WYPEŁNI WSZY słowackiemu ministrowi spraw zagranieznyeh aide - memoire. w którym rząd polski zwraca uSTKIE ZOBOWIĄZA.i'1U, WY- wagę rządu czechosłowackiego na stan rzeczy, wytwarzający się wskutek istnienia i działania
NIKAJĄCE DLA N.IE.J Z FRAN-l pewnych ośrodków i organizacyj na terytorium rCIlubJHd czecllosJowackiej, oraz przestrzega .
CUSKO - SOWmCKIEGO J przed reperkusjami, .takie dals:tc istnienie tego stanu rze~ może mi,eć na układ stosunków mję
FRANCUSKO .. POLSIUEGO I dzy Poh,kq a nową Czechosłow~cją.
-'
.

'fe przemo\vlen'i'e

-oswlaae'zenie chcem;' pOlityki
łatwośei, lecz poUtyld solidno~eł, nie eh~emy pozorów, leca
otwarto~cJ, nie cheemy celów
nłemożliwych do zrealizowania,
lecz za.f<,-eia stanowiska, kt6H
można było by utrzymać, pragniemy wreszcIe istotnej koordynac.ii pomiędzy naszą poUtyką wewnętrzną l naszą polityniem,

ką zagranicmą.

Min. Bonllet w ~worcft o-sw1a"d
czeniach ograniczył się do pówt6rzenia swvch flświadczeń',
poczynionych 'jut na komisji
spraw zagrano izby i dotyeqeych głównie stosunków franeusko - włoskich, francnskonIemieckich, sprawy hIszpań
skif" i sprawy uchOttieów, NĄ·
tomiast w sprawach pytania,
postawionegO' przez sen. Berengera, minister postawił wniosek, aby Jwruis.ia odbyła posiedzenJ~, które byłohy pośwtęeO'
ne dOk!ac1ncmu przestudiowaniu stosunku Franc.U do państw
Europy eentralneJ l wschodniej
oraz sformułowaniu wnlosk6w,
któreby z tego wynikały. W 0bec tej propozycji minis.tra komisia ~decydo"ała, że zbierze
się nn pOliif(b:p.ni~ IJO 13koOOleniu dyskusji budżetowej w '(lołowie sŁycmia z chwilą zebrania się par·l am@tu po świętach.
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Chce on sflnansowac il'doWI '.a emigra«je Drzez niemiecki "dodalkowfI eks
--1

LOl\DYN, 17.XTI (Z.?,-. T.r
LONDYN, 17._~Tl. (z. A. T.) -- jintencją tych projektów je's t ZdO-/ tają, ze jest mało prawdopodohDr. S~ha.cht dorę~zył dZl~ d,rr<:k. i W kołach londyńskiego City ży- , bycie dewiz dla Niemiec. Równo- ne, <łby udało si·ę osiągnąć porotorowI bIUra kom1 tetu eVlallskie- wo dyskut.uje się projekt dora cześni-e kolportowane są pogIo- zumienie w sprawie emigracji
go. p. George Rubl-ee ~emoriał, Schachła o finansowaniu żydow ski o pożyczce ruiędzynarodow'Jj bez uprzedniego uregulo~ania
~tory wyłuszcza szczt'gołowo pro skiej emigracji z Niemiec.
Ieelcm sfinansowania transferu. sprawy długów niemieckich. J~kt d?da!k~ego cksPOl'tU łowa
Panuje przekonanie, że jedyną) W kolach miarodajnych uwa- Podkreśla się, że narodowi socja
row memlccWch.
Hi ewz

liści pragną użyć zagadnłenia achodźców jako narzędzia dla pozyskania pewnych koneesji w.
zakresie podstawowych zagadnień wymIany towarowej i reduk
eji dł.ugów:
•
"Fmanclal News" określają
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sowanie emigraeji żydów nieI
portu dodaUwwego" jako "niemieckich.
moralne rozwiązanie".
Biuro. komitetu. eviańs'kiego . Poli~ja
k~lka
palnł!j, Zgo.dn,ie z ty~ pl.anem,.pisze
p:zedłozyło. t~n prOJekt fO~'Ill~I-1
. ~ IP .~ ~~ ....., ~~~6i ~ J{", ~l\ mm i D~ ~ ~
wspomnu'llly dZl;nlll~, Nlemey
medo ~a?PInlOWaDlabrytyJSkJe-r
"2:'"Wi"'l<\.@iij~tWi1y
fi .Iil!U:drUlJfł'illIl"""
lnie. łylk? k~nf~sku.lą ~aczną
mu mLnlsterstwu skarbu oraz
Ó Ż ..
'
•
. , •
•
częsć ma.łątJww zydowskleb end
tl .
ł k
k
't t
Ł D ,1 •. XII (pAT.) - W cc- ezensłwa w dalszym cIągu prze- zJi zabrano kiJka sztuk brom pal- rtrantów leez na drodze d-odatwszys um cz on om 0011 e 11 l
• i
k·· b
. P o dzil s eren e ~iz·· w ~.
.• •
, I'>'
eviańskiego.
l li zapcwruen a spo oJu l ezple r ~a .y z .1'> r, Jl ł"~- nCJ Ol'3.Z kilkadzIeSIąt t. zw. "pa·· kowego eksportu pra~ną zdobyć
ezeńsłwa publi czn C<'f o 18 grud- sZ~lknvanJU br~1 w ln.kalacb par ragrafów" i kamieni.
Iznaczne zapasy dewiz.
W londynsIuch kołach finop
•
1'>.
i lyJnych StroDluctwa Naro<lowe•
W razić z od ' na taki lan
sowych plan ten traktowany J'e,H nia b. roku, Jako w dnm wybo- "'0 PPS. Bundu j Niemieckiego
W związku % wymkaml rewly
gę.
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organ
. k o absolutme
Ja
me nadający
Się r w o SnInorzą u w
ZWIązku Ludowego.
Z.JI
za trz ymano szereg oso'b d o było by absurdem - pisze
.
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W. wyniku dokonanych l"e>wi- dyspozyeji władz.
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Jugosławii

Wybory przeszły oaog6ł w wyborczych
przedstawicieli/ mniała bowiem jeszcze skom- ną większość w tym okręgu, za
Dnia 11 grudnia odbyły się wy a~mosferze sP.okojnej, jcd~akże w.szystkich partii. Jako dowód promitowanych rządów b. pre- trzymała lista rządowa wszystbory do obydwu i,zb w króle- me zabrakl? I krwaw.v~h IDCy- swobody i uczciwości wybor-, miera Uzunowicza, Jcwlicza i kie 15 mandatów. To !lamo mia
stwie Jugosławii. Silne wzburze dentów, khtoryc~ .WY·lll~l~m by- czej
podaje prasa rządowa gen. P. 2iwJwwicza, którzy by- lo miejsce w okręgu 1ublaflnie ogólne i niepQkój oraz na- ło czterec zablt:vch l c~!erna- fakt, że w województwie war- li w ohecnych wyborach czoło- skim, gdzie rZl1d zdobył wszystpięcie świ,adczyły o wielkLm za. s~u ~a,nny~h. w Ch~rwacJl.
darskim
Q1trzymała opozycja wyroi kandydatami na liście kie 14 mandatów. W Chorwacji
.
.
ł'
" . pIęCIU mICjs-cowo.wwch wOJe- większość, mimo, że opozycja "Zjednoczonej Opozycji".
otrzymał rząd trzy pią fe, a resz
J.Dteresowamu ca ej lUdnOSCl wy w6dzłw drińsk'egQl . wardar- ftrzed wyborami jn! twierdziła,
Faktem jest, że rząd S-tojadi- tę opozycja, ponieważ jej kaltborami i o świadomości donio-I.
a.
. l. , l
r
I In
.
słego ich znaczenia. Z niederpli-, skle'f,'o umewaZOlono wybory z iż właśnie .fedynle łam uzyska' nQlwicza będzie miał absO u ą dydaci uzyskali absolutną WI~wością oczekiwano wvniku w y przyczyn f'o rma1nych, a ponow- większOść rząd z powodu stoso- większość w skupsztynie, cho- kszoŚć. Partia, która nie osią·
.
.
.
l
r1
ne wybory
wyznaczono na wanego nacisku administracji. c1aż tej większości absolutne.f gnc;ła 50,000 głosów nie uzysku
borowo ,Wśrod powszec lOe o o ł d Zlen
. '18 (1'rU'Ulnla
.l.
,!vym
n ' k t ye h N'lemOle]
. . .Je d na k' meza
.
d owo Ie- na wyb oraeh samy c h n Ie uzy- .
• I ne,!!o num d a t u. \>1
Je •
am .'e(
'v t epodniecenia krążyły wciąż no' I'>na og ó L
..
. 1" t .
.\
.,
'" wy b
orow
J!uy rezu.a Je- nie mas chorwackich jest ba.r - skał. Pomim<l minimaLnej róż- goroczuych wyborach padł ofia
SOIb ą wers],-,
d na k
' wn ł'
d
' "k'le, pOnleWaL.
. . . . wym' kOlcy
'
dwe,t sprzeczne ze
.
"b
. IUC
yme.
zo Wleli
gł os ó wrząd rozporzą d za ć rą. t ego para gra fu przyw'o'dca
o yczące nowej ery po-wy 01'- l Atmosfera 'w dniu wybo·r ów wyborów pokrzyżował ich pIa- będzie absolutną większością fasz:\rstów IL,ioticz, który pozoezeJ.
f była naprężona, ale nie brakło ny. Chorwaci nie chcieli wie- posłów na zasadzie ordynacji S'tał bez mandatu. 'W ten spo..
Dzień 11 grudnia przynió<;ł i momentów humorystycznych. rzyć i pOIgodzić się z myślą, że wyhorczej. Ta właŚlnie "ordyna- ~ób w przyszłym vurlalOende
znikome zwyci~stwo rządowi Jedna i druga strona kolporto. opuzyc,ta nie uzyskała większo' cja wyborcza" przewiduJe na- ,jugosłowiańskim zasiądzie 300
premieta Słojadłnowlcta. Mimo wnły jut w godzina.ch Popolu- śei. Gdy dzi-enniki chorwackie stępujący podział mandatów posłów wybranych z Hsty rządo
to dzienniki rządowe nazywają dniowych tendencyjne wiado- przyniosły wiadomość o z."y- poselskich. Ta lista państwowa, we,i i około 70 posłów ovozvcyj
zwycięstwo - absolutnym, a slo m<lści o zdecydowanym ~wydę- cięstwie rządu, roz,goryczettle kt6ra przy wyborach do seJmu! nych bez przedstawiciela "Zboweńskie
gazety rozpoczynają stwie sw.ej partii. Bardzo roz- było wielkie. 'W1S.tystkic flagi uzy.slka zwykł!l większość, otrzy ru" ILjoticza.
swe
lprawozdanla od słów: powszechnione było przekQlna- państwowe
wywieszone
na; muie automatycznie trzy Pią-I
Zwycię.stwo rządu nie Jest
"Niech żyje najwspanialsze zwy. nie o rzeczywi.słym zwycięstwie dzień wyborów znikły natych-', te . wszystkich mandatów poseł· przek:anywujące, ale jest fakcięstwQ". Objektywnie zaś rze,~z II opozycji. Dopiero dzień 18 i 14 miast po ogłoszeniu wynik6w sbch, to zna·c zy 219 na 3G8 po·, tern, z którvrn vrzeba się liczyć,
biorąc można wynik wyborów g-rudnia przyniósł dO'kładne wy wyborów. Sam przywódca chor I słów sejmowych. Pozostałe ruau Prasa rządowa pisze,
że w
raczej uważać za swkces opOZy-1 n.i,k i wyborów w poszczegóI- watów dr. Ma(:zek jest zdania, l daty rozdzielone zostaną po~ię ilniach, kiedy ważą sie losy Euejl. Dane liczbowe są najwY-1 nydI ok.ręgach. Radość i mani- że ~taśnie koalic,fa z JugOSłO- i dzy P?zoslałych ka~dydatow, ropy, ludność jugoslowiańska
mowniejs,z ym tego dowodem.
festacje na cześć rządu w Ser- wlanską Narodową i Serbską' włączaJąc
kandydatow listy, aała votum zaufania nadow!
przedstawiają się one następu-! bU i Słowonii kontrasbQwaly ja. Właściańską Partią przynw&lYI która już auoomatyczme otr~y- Stojadinowicza i tym sa·mym
jąco:
l skrnwo z nastrojem elementu fI.nsko liśc!o opozycyJne.i 'W. Ser' mata
łrz~ piąte
wSZy ..tkICh , zaaprobowała ,jego politykę zaPartia "Jugosłowiańskiej ra- i ćl1orwackiego. ' - Op,ozycyjne bIł, a specJalule w Słowenii. Lu mandat6w 1 to w sposób nastę- ta'an\.czną.
Innymi słowami,
dykalnej jedno§el (dr. Stojadino-! dzietlJIliki chorwackie na.padały tTność jugosłowiańska nie zapo- puj~y: trzy pIąte otrzymuJe większość. cho~iał nłpmnrznat
w,i~z) 1.636.519.
na rząd, zarzucając mu wy t
zwycięski obóz j • a pozos-tał? wypowiedziała się Jednak za n~
Partia "ZjednoezonC'j opozy- "subjektywne" prowadzenie wy
PREZENTy GWIAZDKOWE
mandaty otrzymuJą kandydaCI, IItro,lem totalitarnym ł zbliżeejl" (Dr, W. MacZ/C'k) 1.336.823. borów, zaznaeza.ią.c, że w nor- z InarceDanów, czeltolady. cukrów kłór.zy w danym ?kręgu, uzy· niem do osi Rzym _ Berlin.
Partia "Zbor" (faszysta Lj,)- malnych warunkach opozycja
poleca.
s.kali abs.Qlutną Wlę~SZUSĆ gło- Jakie następstwa b('dą miały
ticz) 30.310.
uzyskałaby zdecydowaną wit;~~
I s6w. I ~k zd~rzyto SIę w. okr~- wyniki wyborów w Jugosławii
Jeżeli bowiem weźmiemy pod liSZOŚĆ. Rzecz jasna, że dziennia.-LLe.W'-Ó~.w......
•
gu .marlborslum (S!oweOla), ze d~a }udnośd samej i całej Eurouwagę dość znaczny proccnt U-i ki rządowe zajęły stanbwisko o__J
z piętnastu mandatowotrzymał py, to PQkaże najbIiż.s.za przy'
T,zędników państwowych i samo. hronne. Jako fakt oczyszczająrząd trzy piąte, tQl waczy 9 szlość.
rządowych, którym interesy wla I cy z zarzutów podawały obecm8Jndalów, a ponieważ kandyGreb'.
sn·e dyktowały lojalność wO'bec 11 ność we wszystkich komisjach Sklep w Lodzi., Piotrkowska 162 dad r,1:.ądQwi uzysJwli absolutlisty r z ą do we j i ludzi, tr zym aj ą - iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiii':'iii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_''iiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii''
eych ster państwa twardo w
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rękach,
różnicy
ćwie:ćw
głosówto nie
mOżna

sWOIich
miliona

żadnym wypadku uważać za
swyeięsfwo rząd~ li o ,.najwspa
lItialszym zwycięstwie" wogólc

:m~:.n;ie~~a.gI i pOOJkreś[enia
jest stosUlJ1ek głosów rządu i
..
ta- l
'dk h

e h
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na bankiecie prasJI zagranicznej w Londynie

LONDYN, w grudniu.
rambaSadY pMpiesznie przed hotel,' ny Goering, puyn\Hi bażanty ~ 1przyjęta oklaslcami obecnyt'h; łiyly
"Niemcy nie przyjdą"•.,
aby wstrzymał tych, którycb nie : swej posiadłości, a Daladier, jako one zresztą d~leko silniejsze, niż by
J
O niczym :nnym nie mówiono od m07.na było dosięgnąć.
kelner pc-daje wina. Min. Beck mie to miało miej.;ce pod wpływem nor~
Fakt ten bQwiem ilUJS.truje bardzo wymownie nastroje tam pa cbwili wejścia lo botelu, gdzie tło·
Ale nikt nie myślał o tym, aby sza łyżką w krupl1~tm a la POlo-Ii maIn ej sympatii dla byłego premie:nuj~e, uwypUJklając r6żl\1iee za ezyło się przeszło 3ześciuset gości zawiadomić organizatora bankietu, naise.
ra brytyjskiego.
ehodzące w mellltaInośd i po- 11a bankiet zw!ąztei,l prasy zagraniez dr. Litaue~a, p~ezesa zwią~ku pra-, Każdy zauważa też, ze hr. GranDalsze wybuchy oklasków roz«lądach trzech obok siebie nel w LondY~ie,
,
~y z~grame~neJ, szef~ słuzby p~a, . dl, ambm.lador Włoch, siedzi na brzmiewają przy akcentowaniu
współżyjących narodów. SerboPrz~ drZWBcb zauw~z~łem !)So- I sow~J polskiej, nawla~em mówiąc swoim miejscu i że dziennil<arze I przez premiera sojuszu francusko-o
wie oddali 75 proc. \wokh gło- bę, kt~ra odradzał~ ~e~scla n~ sa~ę łodZIanina z pochodz,ema.
. • wloscy wszy$cy świecą obecnością, brytyjskiego.
P. S.
s6w premierowi dr. S1ojadiuo- pewn~l parz~, ~ałzcnskiej, \\ ktl·1 .Sam amb~sador m~ usprawle.dh- Zawiadomieni przez ambasadora
wiezowi.
Element chorwacki ka mm ut pozruej :>trzymałem wY-, wJl się, mUSIał tedy Jeden z dZlen· niemieckiego o jego d~cyzji nie
~jeszcze raz w s.posób najdobit- ~śnieni~ z IIS,t bi~tanka prez~dellta I ni~~~zy niemiecki.ch podjąć się tej 1)Wazali jedna;e, że s~ zobowiązani
KINO
oieJszy dał wyraz pl zywiązaniu Il.enesza. wyl>IMrllk ten znaJd~wal misJI wobe.: d~. Lltauera
"
I do tego stopnia trzymać się osi.
do swego przywódcy dr. Maczc- ~Ję tutaj, aby ~owstrzymać mem-' W saUj gdZIe rozpOC'Łyna SIę banka, oddając na niego prawie ~o ców~ kt6!?,cb me z,d?lano na czas l k~et, ,gest .III ego b:tnlOrll ze .,trony
DrScy
proc. swokh głosów. W kI.ery- zawludomlc, od wejscla do wnętrza l1~~mc?w wywołUJe. k~mentarz~.
dzienni karzy
kalnej Słowenii zwyciężył wy- lokalu.
, , .
• r-;Iel{to:.~y sądzą, ze .nte.mcy nic..
. ..
.
Dziś i dni następnych!
raźnie przoo5ta wicie t rządu, mi I .TeI~st p(Zem~WIMla Cha.mberta!- przys~l~ z p()~odu aluz,\i, Jak.ą ~l~
KIedy ~o zal{oneze~iu obiadu
Wymarzona para kochanków po
nister spraw wewnętrznych i na został. pOl1!11l~ za~omuuikowa~y t(l'~ymc p~enller C? do moznos;J! wstał ~rem~e\' ~h,lmber1am, wszysc:~
raz pierwilzy razem!
przyw6dca narodu słoweńSkie-I ~OIb~sadzle memleck~e~, poodbme z~ntany rez;Yntu, k!ora zaws~e moze I ze~ra~l .cJzlen~lkarze wydob~rW~H
go, ksiądz dr. Anton KOrOl$.zec, Jak mnym przedstaWtCI~ls~wont dy- Się zd~~zyc w. kazdy?" ~r~Ju. Ale ołowkl I~ papIer, aby notowac Cle.
tARULE LOMBARD
:;.dobywi:dąe
170,252 przechv ~lomat;yczllym w ~ond.vme•.Ba~on kOmuntKat meco poznH:'] ..wydany kawe sz ... zegóły.
FERNAND 6RAVET
45,123 głosów.
' on. Dlr!{Sell ualozył natycnmlll~t przez amhasa~ę d~ agenCji praso ·
Premier zaczyna głosem powoI.
Wyniki powyższe nie pTzynio mv~Je okulary, ab~ szybko przeJ- i wych wyk~z!lJe, ze przyczyną są llym, nieco zachrypniętym. Z(laje
tly w zasadzie żadnych niespo- rzec wywody premiera. Ale z~ra:. . t~'lk? zd:lm~ przetelefonowane do Eię być trochę smutny, trochę z r e ' I '
dzianek, chociaż wiele osób li- na ~(\czątku ,ude.zylo go ~dka Berlma prze::!: ambasadora Rzeszy.
zygnowany, l{jedy opowiada o swotzyło na decydujące zwycię- :d~n, w ..ktoi'ycb Ch,lmberlum oPół
kh wysilkacbt aby zapewnić po,'
stWQl opozycji. Tym spec.iamil~ I s~ladcz~. IZ ubolewa z powodu ata~
-.
Mj, i o krytyce, ldórej mu n1e
przykre rouzarowanie zgotowa ~ k~w, sklerown~ych przez pr~~ę nien~ e Zi!~~'~~
. oszczędzono. Usta jego przybierają I
la stolica SIoweni4 Lublana, JD1eck~ p~ze~lwl{O b. premierowi . Podczas. te~o, plęcdzlesląt. ktlkl ni~co gorzl{iego wyrazu.
Miasto tQ bowiem przy każdej Baldwlllowl; ze prasa ta rzadJ{o 0- •• rzeseł mez::.tNtych usuwa Się dY-,
.
, .,..
.
. ,'.
,
d
d' d l' ltazywała ch,''; zrozumienia punktu skretnie ale 'lie dość szvbko bo
"MUSImy zapewmc pokOl, bo wOJ'1 Heal!zavJ:l. MERVYN LE ROY.
.. kł d ł
o liazJI s a a o
OWi() Y uc la
"'1 , '
b ł b . t.
• t
P' ,
',,łowcy sytu!lcji" mają czas zrobić na y a. y j).:lruzo zacl~ a... len,., Kapitaluy k()ro~dio - dramat, ktćnarodQlwego: było ośrodkiem widzenia Anglii.
..
J'
ł . , k"
Ambasador marszc":; brwi c'lwy, l'ilka zdjęć fo~graficznych Goście sze kobiety l małe dZieCI byłyb~ l'V j?C,t obecni? sens'lcją zaO'l':micz·
k'oneentr aeJI
ugos OWluns ICJ
1
.,'.'.
. •
. . . . , . .'.
masaJnowan~"
<> '
Narodowej Partii (opozycja), ia za słucbawKę teJ..~follu I łączy się przysuwają Slę bhze,l do Siebie, ahy
.
'
. •
nych vkra!l::' w.
której prezes b. senator i mini', z Berlinem, aby wać sprawę z "po- I wypełnić wolne przestrzenie przy I CZClgO':n y starzec z Bl~ml~gbam Siezwyld3 i)f'J;ygoc1y amerykańskie}
stc.r dr. Albert Kramer był pier- litowania go<lnego" zwrotu l{ande- stołach, Jeden stół nawet wycoru· wzrusza Sl~ na to wspommenle, pod llIilirner1d w ParYlll i Lon<lVllie
..
P o roz- .
ł •
',,',
I l
nosząc dzwlek swe"'o głosu
aby Z 1ll1odym .
' .
. . .
'wszym kandydatem OpOZyCjI
nu I rzoWl• Hl'tlerOWl. ;)SO b'ś'
I cle.
Je ,
Się zllpe me, a no. ml~,\~cac l 10•
.
•
"
• •" .
l !,)JęKoym. lecz l łnec1nym
terenie całej Słowenii. I' w tej- I mowie za!)adła decyl.ia formalna: !lorowych ambasador Polf.kl zbliża wyhczyc .WS~Y3tlt~ t(), co .1UZ Z:Oblł jak n,vsz kJ5cielu3. arystokratą!
. ,. d
..
.
..
I•ł
. d
. M•l.
t'
dla polwJu 1 co leszcze z.amlerza
.
~'e właśnie
Lublanie i ok.o licv za en meullec me We.1mle U( Zla u Się o p. , aiS {lego, reprezen UH.. , .
'.
- ! .r\'st(\kntta w roli loka 'a milio.
dl' . d
d' tego wieczoru w bankiec~e'
I cego Sowiety Wszyscy z uśmic- zroTJIC. PalU Chamherlalllowa pod.
J
nIC prze.s.ze
am jC en prze -I
,. .
.
.
k'
d
nerki'
't .. I "
h."
('hem zwracają 1.\w"'O'ę na ten sym 110S1 oczy 'u memu, a on, o czasu
.
.
s a;;le t~POZYCJI:'k _ . "
II
Siep WłNrOn,On!ł
boliczny wyraz ni:dawnego incy- tlo czasu ZWtac.l f.lię leu ni~i, i lotem Sk:.ll:c1abc:my J'onnns. któ~'Y poru~en
wOt w.) III '\\Jyoorolw
Jest już "'odzina 19 ta' za trz:v clenIu dy n lomaiYI'zil"go
podchwytuje szyb Id i czuły uśmiech
szył ~aly Paryż i Londvn!
wyg Illun nas ępUl~lco:
tl:gos o·
.<,
- ,
•
."
, ~
•
h
l' b
'
. , . . :
w.iańska
Radykalna
Jedność ltwadranse uczestnicy bankietu maNa stołach artystyczne menu, l'y- zur ęty apro :lty.
FIlm, ktory .1 est n.'\nanv. mcodpar.
58.90 pr·o c., zjednoczona opozy- j~ z~siąść do st~łu. J?zicnn~J\a~ze sowane przez ~n:l1lego li~ry~~turzy.
póżuie.' nadchodzi pierwsza sal- .
_. tym czarem: mokł am.!
c.ja 40,21 proc., "Zbor" (!Ljoticzi I Illemlercy zostah powtadonl1elll o stę Kema. Przed zupą widJ1jeJe ma· wa oldasków, kiedy mówi o ata- Dzas 2 Pllrank!
0,89 proc. Frekwencja wybor· zarządzeniu, wydanym przez Ber- Jy Mussolini, domagający się spo kach prasy niemieckiej na jego sfa· . od 12-4
'~
ćza dość wysoka w Serbii i . Sło - lin, wobec !etJrego nie ma innej koju stentorowym głosem: po nim :~o przyjaci-ela Baldwina.
C
d
wcncji 80 proc., w Chorwacji o-I rady, jak być posłusznym.
Goebbels i Fo·nnet, którzy wydają
Uwaga ta, Idóra wywolała właś.
eny O
kolQ 70 proc.
I oto wydelegowano wysłanllik.a. rozporzlłdzenia, podczas edy ogrom nie incyden! z Niemcami, zostaia ,

:rr~~~!.o:iow!~~ l J~Sgr~Sl'~~~i.
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oDlal radiofonie!nrc

złoty

rocznie

J!łaciC będą szkoły

WARSZAWA, 17.12. (PAT) - 36 zł., o Ue posiadają urządzenia
najbliższym
Dzienniku Taryf aadioodbiorcze lampowe, względnie
ukaie sJę zarządzenie tllimstr.ll poczt locznie 12 zł, o ile posiadają urzą
i telegraf6w, wprowadzające z dn. ' dzeilia b~laIIJpowe. Zaltłady nauko
1 stycznia 1939 r. bardzo poważną wc l wychowawcze, nie uttlymywazuiżkę opłat radiofonlc~nyeb dla ne z funduszów
publicznych lub
_kóŁ
społec~nych, ploacą ponadto roczuie
Dotychczas opłacają oue rocznie 12 zł. za dodatk1we punkty od~or
eze.
Począwszy od stycznia 1939 r.
radioabonament dla szkół i zakła
dów naukowych lub wy:howaw·
czycb, państwowych, publicznych
oraz: prywatnycb, istniejących na
podstawie zel,woleai
właściwych
władz sz/mlnych,
będ7.ie wynosił
1 zł. rocznie, bez względu na ilość
i jakość posiudanych urządzeli radioodbiorczych. Obniżlta ta, w/aści·
,,,je równoznac.;zna ze zwolnieniem
od opłat radiofonicznych, niewąt·
pllwie przyczyni się do przyśpiesze
nia akcji zradiofonizowania wsz,ystkch szkół.
W

umożliwia

nastawienie od·
biornika na żądaną stację·
Klawisze nastawia się na
8 najchęłniej słuchanych

l

słacyj.

Nastawienie i przestawienie klawiszy z jednej stacji
na drugą jest kwestią jednej
chwili.

~heH~·naAk.~om~~"~n~ . ~~~~~~~~~~~kq~~~~~~

I

••

Słuchacze 2ydzi podjęli interwencję
WatE'zawskl koresp. "Głosu Po· podczas ,wykładów, Jak i podczas '
rannt'go" telefonuje:
zaję~ ldinicznych sfudenci - żydzi
Jak się dowiadujemy w Akade- milszą zajmować osobne miejsca l
mli Stomatnlogicznej w Warszawie fotele>.
lrz~(b
prem~eró"
podpisało pf~g(~i.: ·.
lada tej uczelni deJlnitywnie za- l W związku z tym słuchacze • ży
nUKARESZT, 17 12. (Tel.wł.). rola w '>pr~wk utWf'rz ),:ia re 'złożenia podania opatrzon'ego
twierdziła "gbetto'.
ł dzł pod!ęli interwencję u D1iarodaJ.
W
czwartek w póinych godzi- mUI'tski.>go sh-oDni('lwa l'.{t'ua O. 25 podpisami. z których 2U maPolega ono na tym, że zarówllo nych czynników.
c.ach wiccT.nrnv.:h ukazał :o,; .. il czcnia u~rodowe~o, któI'e bę- ją złożyć byli członko"':'! rzą
kret podpisany przez króla Ka- dzie nosiło nazw~: "l"~)ał ru· du, zosłał w y pełniony, a min.
mUliskil'go odrodzenia !la rodu- sprawiedliwości Jamandi udzie
\Vego"'.
llił jUl L.ezwolenia na rOlpu~z~
pod zarzutem ch~cl przekupienia partii
Dekret stwierdza, że tylka cie działal'1nśd "Frnntu odrol\'lEDEN, 17.12. (PAT) - Wie-I w odezwie publicznej, że partia nie
.
,,Front odrodzenia narodowe- ' dzenia narodowego". '
deń~kl radca komercjalny Gerhold, moie przyjąć podarunku 0(1 czl9N I E M A PA. Ń go" bc:dzie uznany za jedyną Petycja byla przeds.fawiona
właściciel wielkiego lombardu, dał : wieka, który był przed tylU legity·
OBOJĘTNVCH organizację polił~cz~ą w kraju. wszy~tkim byłym minisLrom do
wczoraj do dyspozyt'Ji par m naro- ndstą i doradcą kardynałów, uwaNA CZARUJĄq
Dekret stanowl, ze człouJw- podpISU.
okazji I żając ge&t jego za "chęć przekupieEGZOTYCZNY wie rady królewskiej sLają się
Według ohiegajq.cych po~lo...
dowo • socjalistycznej z
obecnej zbiórki na pomoc zimową · nia partii"
Natomiast komisarz
,
z samego prawa członkami nO- sek byli premierzy Muniu ł Mad
200 tysięcy marek.
Buercli.el nakazał zajęcie le,l sumy i
ZAPACH WODY wej or~anizacji, do której mo. , gearu, nalcżącl do narodowego
Komisarz 6uerckel zarządzR aresz przeznaczył ją dla "iednych WiedTOA lETOWEJ te hyć przyj~ty kaidy obywatel I stronnicłwa chłopskiego, sz~f
towanJe ofiarodawcy, motywując oia.
I p E R F U M rumur1,ski, majqcv 21 lat ukoń-llibcra1ów, były pr.emier ,Drani.-o-r-tó-w--.z-os-t-al-P-R-Z-E-N-I-Es-rO-N-Y-d-o-n-ow-e-"-o-Io~ .
\ czonych % wyjątkiem ,:"ojskO- nu, przywÓt1ca liberruów dysy1
6
Sukna i
CZYJUlej i
ij.~iljlllllII."III~~. ,.1,:"onl. odro~zeJlła na~odowe-I wili podpisania iosku. . ,
FRONT łoszo p ątro
go" Jesl .łcdyme uprawllIony do '~---::- Skład jest bogato zaopatrzony zgłaszania k:mdydatU1" w wybo
Dn. MED.
"
••
w wielki wybór towarów
raeh do parlamentu, do r3d
- BIelskich. 'omaszowskich i inn'!ch fabr,k gminnyCh oraz do organizacji
•
.
zawOdOwych, \Vszelka działalność polityczna pOla ramami
choroby uszu. nosa I gardła
"Fr~młu" .i~st takazana I jest przeprowadził się
II
uwazana za nielegaJ.oą· Za uu~. S ~ en~iew:Cta '42
.1
dział w nip:egaLnej dzialaI.lości
tel. 209-lJ7, przyim. od 5-7
(Dokońct:enb)
1go Jorku, te w minisłcrstwip Dowódca bers.aglier6w Alessan- po1ityclll1ej ,;rozi. kara utraty
wpływowych kół City. Zaabsor-I spraw zagrankz.nych w Berlinie dro Lamarmol.a wydał zarządze- I p~aw obywatelskICh na prze- ..ZAPISZ SIĘ NA CZŁONKA
bowanie dodatkowe~o eksportu złożono "ostrą notę protestacyj- nie o usup;ęciu z szeregów ' CIąg 2-:5 lat.
• LÓnZ(\'IEGO TOWARZ\'STW,\
niemieckiego jui samo przez się I ną, któl'ą określono jako osta- ' wszystkich .lydów.
_f'_r_l_C..;...p_!s_u_c_k_re_t_u_w
__
SJ)_r_a_W_I_l'_ _P_Il_Z_E_"C_1_'_N_Z~E_R.....R_A_C_Z__E_(;__O_4....
':__
dało by ujemne wyniki, lecz po- 'tcczną". Nota domaga się zapom
zwolić Niemcom ciągnąć korzy- ~ ni-cnia, że żydzi - obywatele 3Jnt~- RZYM, 17 grudnia. (PAT.) _
ści z emigracji uchodiców pnez rykańscy, nie dozna.ią :iadnt'gu Podlegający wywłaszczeniu mazdobycie waluty ongielsl{vej, było I uszczerbku na skutek ustaw an- jątek nieruchomy żydów w Me- I
br najI?n!ej mora!nym r?,związa lyżydowskich. Poqkreśla si·ę pr.'y diolanie, oceniany 'est na z górą
mem, Jalue podobna sobIe wyo-/ tym, Źle ~lany Zjednoczone nic 1 miliard lirów,
brazić
ścierpią żadnych dyskryminacji I
"
LO~:DYN, 1 :.XII (Z. A. T.) -, w siosun'k u do kh obywateli.
S!kWESlr ,,1.!Dermarek
Prasa a!lg~els.ka zamieszc~a da~LONDY~, 17.XII. (z. A. ~.) --:
nERLIN, 17 12. (ZAT). Wła
'Z~ d{ln!.eslen~ o ekst:r:nlTIa~YJ-1 "~edłu~ ogłoszo~ych obecme SP! me skarbowe zarządziły, że 7
neJ akCJI anlyzydows.kleJ w NIem sow ofl~rodawcow,. na .rzec.z "I~~ ,.p'Odatku
kontrybucYJr.ego"
ezec~. ..
dy dla zydost.wa nIemIeckIego , (miliard marek) nie są zwolnie
~.Tlm~
donos!~ z Mona-Iz~brano do tej pory 472.257 fun- nI także żydzi niemlt'cey, prze- ,
~h!um, ze rada ~leJsk.a Mona· tow.
bywający za granicą, którzy
chlUmpostanow:lła zamechać wy
Na ~1.!CZ ,.. Funduszu po~oc!. · s.pładć mają ~ narówni z ż.y- :
płacama wszelk,~h zasiłków na , uchodzcom lm .. lorda F:lldwma darni w Rzeszy - 20 proo. swe ,
rz~cz . . potrzeb~Jących pomocy, wpłynęło do teJ pory 101.313 fun ~o mająl1ku
yłułem teJto po- i
dzieCI zydowsklch pod preteks- łów.
datku. W wvnadkach v'ieUlsr.tem, że gm,~na żydowska jest .. do
M'liard l;r6w
czenia podatku, obłOżOne hędą '
syć b.ogat~ •
.
.
•
sekwesłrem konta t. zw. "szper
. ,.Tmles o~rzJl!lał~ tez wia- Dodle~2 W,WhISZCZeQlU I marek", pu~ostawiollyeh pruz
domość z Wlednll1, ze na skuRZYM, 17 grudnia. (PAT.) -I ucbodźeów w Niemczech.
tek brak u f un d uszó w od 9 gru d - , ._ _iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
nis unieruchomL:mo wszystk:c'"
instytucje opicki społecznej wie
ft\'ul'iLt ••
deńskiej gminy żydowskiej. 'VIa
ił
J U WIlI...6
tI, li ' - .
dze skonfiskowały 16 budynków
skazani na ciężkie roboty w Rumunii
gminy tydowskiej.
• •
40 kart okrętowych, należąBUK~RESZT, 17.XII: (PAT.) czmów oh'zymalo za wspflłu.d~Iał
eyeh do żydów, st.raciło swą waż , Sąd wOJs~owy w Czermowcach w z~macltu karę 25 lat cięzklch
ność. gdyż władze podatkowc wyda~ dZIŚ wyrok w J?rocesa' I robot. Jeden s~ude?t ~ka~any zoDZIEJE LUDZI WIELKIEJ
~imo wielokrotnych. interwencji prze;l\vko młodym ludZIOm,
stał na /5,-lel.n:c WlęZleme. ~ ~'l
ODWAGI i WIELKICH SERC_
me wydały we właŚCIWym ~zasie I skarz onym o dokonanie z~ma- , ry ma~zel~skleJ, która udZleltł~
potrzebnych zaświadczen dla e- chu na prezydenta sądu WOJsko- schrontcma zamachowcom, mą ·
migrantów.
wego ppUt. Crjslescu. Uczeń },ll- został skazany na dwa lata Wi ę '
toiei skazany zosłal za usilowa- zit'nia, żona zaś uwolniona.
Amłryk;nska no!a
nic popełnienia mordn politycz-l Prócz tego, wydano szereg wyDrll{est8(1(na
nego na dożywotnie ('ięlkie ro- roków, skazujących na więzieniE"
~L' stępny
boty, student zaś Stanescu za 'oraz gr7.ywny za niedozwolone
LONrJYN, t 7.XII. (Z. A. T ,) - podżega,ie go do tl'go czynu na jl posiadanie broni.
l
przebÓj
.. Daily express" donosi z Nowe- . tę samą karę. Dwueh innych u-
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która cheiala

nie grozi 'niebezpieczeńst
wo. Wadliwa przer:'liana
molerii. złogi kwasów. demineralizacja o r g a n i z m u.
podalnc;>ść na choroby i inne
dolkliwe oblawy bywają re·
zu:tatem broku soli mineralnych w organifmle.
MINEROGEN F. F. uzu·
pełnio 1& broki I usuwa
skutki d em i n e ra I i zacj i.
Apteka Mazowiecka.
Wanszawa. Mazawiecka 1 O.

Bandere z wiezienia
I

uwolnić

POZNAŃ, 17.XII. (PAT.) -- Wronek, obecnie handlarz w Sl3 'skarżenie dla braku dostatecz- l dal dla Kuspłsa kary 8 Jat włęzie
W dalszym ciągu procesu o usi- motułach, zeznaje, że Zaborow- nych dowodów winy.
nia, jako odpowiedniej napięciu
lowanie uwolnienia z więzicnia ~Id przybył do niego z Kuspiscm' Z kolei prokurator omówił za. jego złej woli i jego winy.
•
karne~o we ~ronka~h St. Ban: I .zapropo~ował mu • przystąpie- adnienie istnienia zawi zane 1) ł Prz~chodząc do pozostały~~
dery, ~kt~dah zeznanIa pozostall me do spIsku wzamJ.an za ~ ty- ~iędzy pozostałymi osk;rżon;. os>karzo~ych, prokur?-tor po~ęplł
oskarzen:
5iącc zł. ZaborowskI opowiadał
.
: ku ma' ce C1 0 na celu u. surowo Ich współudZiał w splskn
Osk. Jóźwik do winy się nic przy tym, Żd 0IIl sam ma otrzY_,mIIZ\,,!·ą~ B'a dJeąry ~Wbrew kl'e- który miał na celu uwolnieni ..
•
'
d'
k
wo menie
n
.
p l k' O k ' . l uhl'
przyznaje..
.•
~;tC wynagro zeme. w wy.so o- runkowi linii obrony, która sta- wroga o. s l.. s. arzycle p
1•
O.sk •. WtnC~ty I{u.lawskl przy I sc~ 15 ty~. zł. ZadaOl~m śWla~ka rała się w kazać, że założycie. c~ny uwaz~ WInę I<:h z~ udowod!l):JIIIL
znaj\! SIę CZęSCIOWO do zarzuca- , n11oało byc dostarczeme odpowIed I l
b ł Taras Bandera Oloną W klerunku, objętym ak• D~"Jl
nyeh mu czynów, twierdzi jed- niego czło,wieka, któryby prze-I oe~ z~''l~.z l u u1liczny
, tern oskarżenia i zażądał dla OWARSZAWA, 17.12. (PAT) __
nak, że za~ierzał p-oin~or!ll0wać prow!ldził Bander~ przez granicę SI tarzy ~;U~PISA ZA WŁAŚCI- ~karż~nych Zabor3ws~icgo. i Ku I Pa? Prezydent Rzplitej przyjął
o wszystkIm władze WIęZienne. do NIemiec.
UZNAŁ
Jawsklego po 5 lat wlęzlema, a dZIŚ po południu p. ministra spraw
Dalej oskaorżony opisuje spo·
Świadek udał, że zgadza się na
'VEGO ZAŁOŻYCIELA, •
dla Kujawskiej 2 lata więzienia. ' zagnanicznych Józefa Becka.
Z kolei przemawiała obrona.,
sób, w jaki miano uwolnić Ban- , to i wskazał na niejakile go Głą- poni~waż on. w~stko orgaDlZoderrę i kiedy i gdzie miał otrzy I ba, jako przewodnika prze-z zie- I wał I załatWIał.
Po czym rozprawę odroczono do
mać wynagrodzenie za współu- I,loną granicę.
, W konkluzji prokUl'ator zażą- poniedziałku.
dział w spisku.
O wszystkicb macbł,acjaeb w
M
e
dostarczania Niemcom
Osk. Kujawska zeznała, że świadek zawiadomił policję i w
Dnia 17 grudl\ia 1933 r. rozstaI się. tym §wiatem nasz n~jukohelu
mąż jej zwierzył się jej z kon- I ten sposób wykryło cały spisek.
chańszy mąt, ojciec. teść I d2:iadek
BERLIN, 17.12 (PAT) - Stany
szachtów z ZaboTowskim i Kus·1 W loku dals.zej rozprawy, po
ZjednOCZOll'! odmówiły ostatecznie
pisiem o,r az z projektu wyjazdu zamknięciu przewodu sądowego
do Lwowa. Oskarżona odradzała ~ zabrał głos prokurator Michn~,
przemysłowIec - przeiy wszy lat 68.
dos1arczellia Niemcom helu do na.
• •
•
I
Wyprowadzenie drogich nam zwłok z domu przedpogrzebowelto
.
pelniania
Zeppelinów. Niemcy zazą
jednak mężowi mieszanie się do za.~lDu.~ąe Się na wstępie osobą
na,tąpi dziś w niedzielę 18 bm. o g. 2 pp., o czym zaw ' adamia podały skutkiem tego zwrotu :WO s1atych spraw.
Jóźwika, ~o do którego, wobce
.ostała W' nieufuJonym talu
R OD Z I N A
lowych zbior:uków, które miały być
"Vobec sprzeczności w zezna-, wyników rozprawy, co-fnął O-I
napełnione gazem w Ameryce.
niach Kujawskich, sąd polecił
odczytać zeznania ich, złożone w
11
(1

I

na lamku

Mln

.?:.

I

I

Amervka odmówila

I

bil p • ..JI6zet= Dobrecki

I

I

śledztwie.
Po przesłn'~haniu oskar żonych
sąd otworzył postępowanie do-

wodowe.
Pierwszy zeznawał św. Kobyłecki, naczelnik
więzienia
we
iWronkach.
zeznał że
RVGf

r,n
a
r
lmTbrew - d aDIU
>t,"fJ '

,

Z CI IW
aJ-

-

-4

.

9
,.

zą
1'1~ml~( sprawa .O(zge:
bt;dzie przg 'drzB'iac:h ot"arigt:b

Straszna katastrofa

samolotowI

-

BOLONIA, 17.12. (PAT) - W Go
koJicy mia'ita Cesena spadł dziś z
l1ie~jadoU\ych przyczyn ~amol1)t
WOJskowy. Samolot, spadaJąc, zabił troje bawiących się na drodze
dzieci, po czym 'itanąl w płomie
nial'h. Złożoua z 4 osób 7.ałoga zgi-

SIł;

I

PARvt, 17.12. (tAT) - Zgodnie przestępoa nieletni i przebywa w ce Grynszpan odmawia przyjęcia tych
z zarządzeniem sędziego śledc.zego li dla nieletnich. Jak donoszą wla- zasiłków, zaznaczając, że koszty
Herszel Grynszpan nliał być 19 bm. I dze więzienne, Grynszpan otrzymu· sprawy poniesie Jego rodzina w Pasprowadzony do ambasady niemiec., je liczne listy z róznych krajów od ~k
~L
kiej, cele,n odtworzenia dramatycz. osób, które ofiarują mu zasiłki pienej s('eny ZJilmacbu na von Ratha. nięŻlle na prowadzenie spra",}'.
Grynszpan prosił jednak, aby nie
zmuszano go do przekroczenia proWAASZAWA CZERNIAKOWSKA199
gu tragicznego dlań budynku, to l
Kiedy wolno przerwaf zajęcia
TEL. 703-09
tez sędzia zgodził się wezwać dol
po
St. Bandcry z więzienia świdaków :z ambasady I
:WARSZA W A, 17 grudnia. - ~ nie należy przerywał dożywiawięzienia w Świętym Krzyżu do niemieckiej, celem
odtworzenia I Mocna-aromafyezna-WJgmfenfta (PAT.) - Z powodu panujących nia dzieci, które sj~ zgłosza do
Wronek zwrócono mu uwagę, że przebiegu zamachu.
17'\ .
l.,uu;CZ
mrozów ministerstwo W. R. i O. szkoły.
mogą Istnieć zakusy, zmierzają- J Obrońcy Grynszpana Intormu)ą,
:;::s-ela J~
fu"", .
P. przypomina, że dyrekcje i kle
ee do oswobodzenia skazanego~ ze rząd niemiecki wywiera oacibk,
JJiotrkOUJska 96 , 127
rownictwa szkół są upoważnione
dlatego, zdaniem świadka,
aby sprawa Grynszpana toczyła się l Własny Import.
do zamykania szkół lub zwalnia- •
•
MOŻLIWOŚĆ UCIECZKI BYŁA przy drzwiach zamlmiętycb.
I
nia dzieci szkolnych od za.ięć w inSp. dr. J. Torwltisklego
:WYKLUCZONA,
Obrońcy twieCluą jednak, ze wy I
• •
..
wypadkach: l) mrozu poniżej 15
W dniu wczorajszym inspektor
O czym Jcdnak nie mogli włe- silki te nie odniosą skutku. Sprawa
~t.. C~lsju~zai 2~ w.i~lki~h opatd~w dr. Józef Torwiński obchodzU 10sl
dzieć spiskowcy. .
odbyć się ma w lipcu 1939 r.
za oszukańczy eksport nnalwtlZentYpCrzy mUroza
.?hYCmn~JI.aszrycwh lecie pracy na stanowisku wOJ'eŚwiadek Miłka, b. strażnik z
Grynszpan jest traktowany lako
~
'n..
CZERNIOWCE, 17.XII (PAT.) niż 15 5t.
wódzIdego komendanta policji w
Ił
Fiifma R. Slein w Braili (Rumu-I przy decyzji zamknięcia szko- Lodzl.
lQ Zi~( O
nia) ukarana została grzywną w ły należy również wziąć pod u-I W związku z tym w c'ągu d i
!wysOkOŚci 160 milionów lei, gdyż wagę odległość szkoły, środkl k~,,,.
I.,
• n a
dokonywała oszulwńczych ma- munikacyjne i st,)p:eń zaopatrze sld~dano InSp. dr. Torwlllsklemu
nipulacji celnych przy eksporcif' nia dzieci w ciepłą odzież i obu · gratulacje, wyrazy poważania Ol'az
., zboża do b~ Austrii. ~ ..
I wie. W razie zamkLięcia szkoły, życzenia daJSZ~j owocnej pracy.

Inr zy

Szkoły

KAWA
IGNATOWICZÓW
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DO cel!8ch Iniiorn,(~ O 154 gr. do 2:.50 zł.
W ponIedziałek, dn. 19 bm. o !l. 9.15 w.
DU~ZYU S2:ekspira Pl) (IIRmell od 50 gr do 1 50 zł
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indywidualne wyjazdy w dowolnym terminie załatwia naiszybciej i najsprawniej

- ten dramlltyclny problem jest tematem wgrusl:.:Jjącego filmu p. ł.
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Telefo n 107-86.

w swojej najnowszej kreaeji w przebojowej komedii
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sita linans Ba
jOt; o (baG:o i dos.ar(za bl'
rz"do· barC:fBoiis "'~IDII

SZUS. 1'1

NOWY JORK, 17 12. (P AT)., skie nakazaJy aresztowanie br:t'
Wielki skandal finansowy fir- 1 ta Filipa Musie:!. ,,'yst~pulące-'
llly MckessoJt and Robbins., któ-' go pod nazwiskiem George Di,,'rej właściciE::lem był słynny are- tricha. PQza tym władze q~wieI"
rzysta, Filip Musica. zatacza dzity, że w aferze brał udział
eoraz sz-crsze i coraz bardziej jeszcze jeden z braci, Robert,
sensacYJne kr~~i. Staje się dziś który przy kupnIe fabryki w
jrusne, że jest to największa ale- llridgeport wystę.powal jako Ro
..a w historU Ameryki Północ- bert Dietrich.
ne.i, a kraeh spowodowany nią
Sledztwo w sprawie DOIIlalda
Jest ulewą ilIiw e uajwl~kszym Coslera, a właśdwie Filipa Muod czasu upadku Ivara Kreu- sica, komplikuje się niezwykle,
gera.
gdyż zarówno w sądach, jak i
Amerykan·.s~y
akcjonariusze w urzędach ~rokurator.!Jldch, w
firmy Mckesson and Rohbins których zna.ldowaly SIę akty,
stracą CO najmnIcJ 27 milionów dotyczące •jego poprzednich adolarów. 1.282,983 akcji założy f~l' oszu!ianczycb, zg1n~y one
ci elskic'h , mrujduj~ych się w bez śll1du. Śledztw,? odczuwa
rękach 13 tys. osób, należy u- szczeg.ólny br~~ akto":,, dotyczą
znać za strn.cone. 605,954 akcji c:ych J.ego. mlhonoweJ a!ery 0na okaziciela, skryptów dltLŹ- szukancze,l z r. 1913, kIedy to
nych i obligacJi firiny wartoki ohecny właści~iel fil"~y Mck.es15 milionów dolarów równie! · s6n and RobblllS, FIlIp l\1usIca
nie majdą pokrycia.
false Donald Cosler, skazany

I

Wczora.i

14

władze prokurator- O O

•-

protestów

przeciwko wynikom
wybor6w

Izba

dla spraw wyborczych

najwyższego otrzymała

~!?}jJtJtJ;!JtJ!!W1!E

czasie

trwa.tące,ł wO.łny

hiszpan

skle.l Mustea dostarczał bomb t
nmunic.łl w wielkich
ilościach
rządowi barcelońskłemu.

Przedstawiciel prokuratury o
dzietliIlikarzom,
że
wiele jeszcze osób zamlesza~
nych .test w tę afer~., szczególnie jdIi chodzi o dostawę broni do Hiszpanii.
Or.ielTIlliki nowoJoTskie wycią
~;ają z tego niedomówienia pro
lmratora, te niebawem ujawnione zostaną dalsze seusacyjne
szczegóły tej afery.
4wiadczył

W r. 191,20 aferzysta ten

stawał 1JJ10WU przed sądem za o..zustwo. \Vladze śledcze przy-

D O lo Y S I N Y J E D E N

OL ••

KRO K
USUWA
ŁUPIEZ

J§

Datując ;uperheterodynę "CAPELLO"
sprawias% Twoim najbliższym najpięk

niejszą niespodziankę świąteczną. Hasłem
obecnie powinno być: kupować war.
tościowy oc:blornik na lata, dlatego tri
warto na ten cel cośl10lwick więcC;
p~zeznaczyć.

Miarodajne osob!sto§ei ze świata uroki.
polityki i finansiery są szczęśliwymi posl.~
daezaml superheterodyn "CAPELLO".
Czy nie zechciałbyś r6wnież naldeć
do nich?

•

r

Warsz. kor. "Głosu P~a'tllIle
go" telefonuje:

sądu

ŁUPIEŻU

lostal na karę więzienia, która puszezają, że wytrawny aferzyzre.s.ztą została mu (Jarowana sta potrafił szanłatem zmusić
na zasadzie amnestii.
urzędników do usunięcia II archiwów obciążających go doku
mcntów.
N a.ibatrdziej sem;acy jnie przed
stawia się dochodzenie w za.kre
sie handlu bronią. Ze wstęp
IPROSZK!EM
nych badań wyni.ka, że firma
00 PIECZE~L~
Mnsica w znaczne.. części finansowała wOjnę o Chaco, aby
móc dostarczać obu walczącym
stronom broni i amunicji. W

W Z burzone fale nIe
. dopuszcza ł y ł o dzi do

już wszyslkie skar~1 przeciwko

,

.

.

.

łoża

chorego latarnika

f'

•

wynikom wyborów sejmowych.
LONDYN, 17.XTI. (PAT.) -tłamika. Od tego czasu mmęło 10)su: latarma morska, było zupeł- ~:~~~::::::::
Ogółem w,piynęło 14 protestów W latarni morskiej w Eddyston~ dni w ciągu których 6-kr~tnie Ini~ ni~możl~we. Przed trzema ii
orzu , w odległOŚCI wysyłano z Plymouth statkI w ~nlaml, ł6d~ motorowa zdołała
w nastQpujących okr~gach: Ku- n~ pelnym
li s z., Opatów Końskie W11no I kIlkunastu mIl od Plymoulh 1'0Jcdnak nawIą.zać kontakt z latal'
Głębokie Os;miana ILida Ka: 1zegrał się dramat, który o mało
nią morską, a dwaj członkowie
tusz p-r'zeworsk Sokal 'Kra- nie zakończył się śmiercią latarjej załogi na przerzuconych z laDZISIEJSZY PROGRAM
kó~ Nawy Sąc~ Sa.nok i Po- ni1ta. tarni na łódź sznurach, wstali
RADIOWY
znal
'
8 b. m. z latarni morskiej w
wciągnięci na blokach na skałę,
7.20 Koncart porannv.
Eddystone zawiadomiono sygnaprzywożąc choremu lekarstwa i
8.15 Audycjl. dla wsi.
łami świ,etlnymi stację morską,
jedzenie, jakiego wymagała prze9.15 'l'ransmi.5ja na.bo!cflstwa &
odległą o 14 klm. o chorobie lapisana w drodze radiowej dieta. W:m;:zawy.
--,Dwuch pomocników latarnika
1030 M'lzy1L!I. (płyty).
w Krakowie
STOW!nZYSZENTE GWIAZDA ~
wraz t: marynarzami, którzy prze
11.45 Radiowy program muZJ.CZo
WARSZAW.A:, 17 12. (PAT).
SZTERN
dostali się na Skałę, napr6żno u- ny w okresie świąt.
Walaszek \Vładysław, urzQdnik przyjmuje zapisy na kolonię wypoezyn
siłowało przewieźć chorego do
1203. Poranek symfoniczny'.
z zawodu, na rozprawie dora,ź- kowo - .turystyczną ~ Zak~panem. motorówki. W pewnym mQ1UJen13.05 Rozmowa z d~bćmi.
nej wo.iskowe~'o sądu okrę,gowe ~~!Oi~~I:~j?c:~~o';;:~~:I~aP~~':~v~:
de chory stracił przytomność i
1.'1 15 Muzyka. obiatJowa.
go w Kra'kowle zostal skazany kle bog:lty program imprez sportowotrzeba. było przerwać wszystkie
1440 Belerwa. muzycLna...
prawomocnym wyrokiem na ka widowiskowycb w zimowej stolicy Polpróby dostarczenia go na ląd.
15.00 Audycja. robotnicza. n: śmierci za z~'inię szpiego- ski. Zakopane przybrane w ~.świ-:t.
::Dl)a!IUY
zdrowie dziecka...
slwa na l'zecz ]'tdne"o z państw !1 e szaty . przygotowałl:! w ZWiązku z
Cll0N
Dopiero dzisiaj po uspO'koje11;
30 A'J·'ycJ·. a-l" W"l',
•
.
n
Igrzyskr,ml F. l. S. (SwIntowe Zawody
PE RF E
..
t t k
ł
'"
u.....,
c
oŚcIenllych. \Vyrok wykonano Narciarskie) cały szereg atrakcji sporUlU SIę morza, s a e , wys any z
1630 Arie 'Jparowa w W~K. Czerw dniu 15 grudnia 1938 r.
lowycb.
Piymoulh zdolał opuścić kotwi- wiń:<kiej.
• - - ._- --,
K(}lonia Gwiazdy mieści się w willi celu okazania pomocy choremu I cQ w pobliżu skały, na której
.
.
. .
b '
17.00 "Małżeńst\vo dosl;or.ałe"'"Karolówka" w Jaszczurówce na dro· l przewiezIenIa go na rzeg.
wznOSI się latarnia morska, a lo
.... ze d o"'f ors k'lego Ok a. ,U'11
.1
p'ę l\.T·
b y ł O ta k b urz l'l-I d'
słuchowi~ka Le()na.rda
,.1 a uwu I· .,lCslety, mo·rze
ZIC, spuszczone ze statku, za- J-rl'ellli,)ra.
trowa muroowana. Pokoje dwu- i trzy· we, iż przewiezienie chorego Ila brały chore!!o, którego w stanie White a (Anglia.).
osobowe, słoneczne i przestrzenne. " 1 8 2 5 Chwil,t biura studiów.
W Za k opanem
Dieżąca ciepla i zimna woda. Pierwszo- łodzie motorowe, które zbliżyły I bardzo ciężkim przewiozły do
' k
t
t
"TK rzędna obsługa. Na żądanie pościel. -) się do skały, na której wznosi portu.
19.:30 Duet fortepianowy.
Obóz narc Jars o - urys ye1.ny L. • W'k brt .
4
d"
20.00 "Wrażenia aktora z przedmi~ści si~ w willi ,.K&.mpa~ulla" na I Pa\~~oOn. ~~di~~~~;rclni~a~s;.Jcn;~::
sb'wiell slkolnyeh" - felieton.
Wler~zyka~h, w drodze do. BJalet;.o. -: płatne kursy narciarskie dla uczestni-I
21).15 AudycJ'~ informacYJ·ne.
P(}koJe 3 l .. ?sob~we. Wlk~ o~flly J kó\v kolonii. Wyp(}życzalnia nart. _
Niniejszym uDrzejmie zawiadamiamy Sz. Klientelę, iż. dniem
21 20 "Kraina uśmiechu" - oposmaczny: ~odzJennle odbywają Sl~ kur- I' W prol;l':lmle szereg wydeczek dla
s~ naukI Jaz~YI na n~rla~h p~d klerow mniej l bardziej zaawansowanych nnl'dr;isie:szym O d El b r a I ł ś m y fil mie
r .?tka Fr. Lehara.
n~ctwcm d) p.o<mo\\ Ul~~ .ch ~nstrukt~- cjarzy. Klcro\VJllchvo administracyjne I
m'
~
ł,fi,..ll.;i p;: &
AUDYC~JE ZAGRANICZNE.
r~w ~.. Z. N., o~az. wY}'Icczkl d~ naJ ' turystyczne spoc.!ywn w rc: kach wylFł., v~,
OW$;'\8
- m.OJ I
Plęknl~Jszych okolIc Za~.OłJ~.sne"l:!' - kwalifikowanych llllltrukłorów.
sprzeda7. naszych wyrobów gumowych; kalossy, deszczowc6w, śnie.
LONDYN (342)
J~dywldualne 50 pro::.. z~lZkl koleJowe.
Cena za pobyt lO-dniowy wynosi zł.
gowców I butów.
22.05 Kwartc';y smyczkowe ~!\)7.a~
Pierwsza gr~pa ~~Jezd2a we .wt?~~k, 147 .50 . Wyjazdy indywidualne i grupoArtykuły nasJ:e nadal Sil do nabycia we wszystkich większych
ta I' !l;oll i Pw, flaka. E-dur.
20 b..m. Ilosć IDJ.eJsc na oboZJ~ s~J~le I we. Uczeslnicy kol(}nii korzystaJ·" ze
magazynacb obuwniczych i galanteryjnych.
('
...r
o"raDJczona
..
_vl,l picśl1i vv i1!i:\1l1~a.
"
'. Za p '5y w se k re tarJaCJe. \ rniżek kolejowych.
Tow. wyrohów welnl:mycb l gumowych
~ald narc,~rskl Zakopane - Zwal'- Upra~zamy o wcześniejsze zgłaszanie
f \lSI SiI'H\\Il'J ··W ~~R1ł~"
ERUKS!!LA (484)
don .wyłącznIe dla z3!lwansowanych sil! ze względu na ograniczoną U~~Ć
I I • S""ól-k A~k
.",:f~" Iii u.
121.30 ()rkie~tn1.. nltćwk:\ i r"rwllinn
narclar.zy ? odzn~kę. gorską P. Z. N. l m:ejsc.
p a
cYJna w Łodzi
PRAGA (.t70)
odbędZIe SJę .~v ok~esle od 24 -:- 27 b'l Informacji udziela i zapisy przyjmu- ~
II
m. InformaCjI udZIela s~kretaTl3t.
je Sekretariat Stowarzyszenia Łódź, Za
S~aZi\la
fł
~ner Tagelllał!
11:'.-15 "Bajka ,) !;;lur im Jasiu' n L.
11. '
ł.alet Nedbala.
'Yycieczka ~o Włodzlmie:'zow~ zo- chodnia 57, tcl. 191-26 w godzinac~
staje uruchomIOna w okreSie ŚWIąt. lod S-ej do lO-ej wieczór.
lna'Cab eW!łi1ego
przestałe wychodzić?
LYON (463)
Uczestnicy będą umiesz~zeni w willi:
J .
. dl
l'
•
21 ~O P J.. '0'
e etl fi !.. ~.
"Głogowianka". Wikt pensjonatowy. II
UZ na gWlaz cę u caze Slę
na
BERLIN, 17 12. (Tel. wł.). _I ..
,,:lg TlIDi· op r ;"
Wyjazd 2ł b. m. w godzinacb popolullGłkach ks;ęgarskich nowa l(siążka Korespond. berliński "Timesa"
tara..
I St. l~a~ha!c,wskiego.p. t. "Zasty~ły I zanewnia,
że "BerIiner Tnge-!
ST.Ri\SSBURG (34~) •
dniowycb. Powrót dnia 26 w godzi.
nacb wieczorowych. Oplata zł. 16.50
Pocz. 12. 2. '4."6. 8, 10
nurl zycl:l' PośwuFona pamIęci bialI-' przestanie wychodzić z 17,(\0 M. m. uwertura "brlewa~y
łącznie z podróżą· Zapisy tylko do ~2
Powt6rzenio premiery
II tych wszystltich, którzy
bndowali 1 kOllcem roku bieźące~o, aczkolnoyrr:berscy" W::tgllcra. "Sowizb. m. \Vszelldcb informacji udziela se. ,
ł
R
S
K
kretariat codziennie, prócz nicuziel, od
Dawno niewidziany
Wielką L~dz prze~y:łową, ~rze~i- wiek nie zapadła jeszcze oficjal
dr za .,
.
tra.us~a,
onc)rt
19 - 22, Piotrkowska 101, tel. 121-511.
genialny trngi1,
111 ducha I wzmacmah podwalmy zy na
decyzja ~ tej sprawie, a
~l>rzyp~owy A-llll)ll nach~, Symcia.g.o~podarcz;g().
. I przynajmmi 7j nie została jeszf(Ollia C-moll Saint - Saen5a.
K"q.Jm pOSiada olwło 1DO du- cze
opublIkowana. "Berliner , KOf-NłGSWUSTERHAUSEN (1571)
we francuskim filmie
straeji i 200 stron drulw. zaopatrzo Ta~ebJatt", który przed prze- liS 30 KwartE:t smyczkowy op. 3
Jak uderzenia krwi do głowy,
egzotycznym p. t.
na przedmową art. rzeźbiaJ'za Zyg- I wrotem hitlerowskim cieszył
nr. 5 Haydna i Kwintet z klarmłgp~r,y eto, zn ;kai" 8%' bko po
muciła Kowalewsltlego. a dedylwwa się dużą wziętością, zalożony
netem Mozarta.
użvciu roślinnych PIGUŁEK I~OWENA (Cauvin/'l'a). Pigułl(i fena gospodarzmvi Łodzi p. prezy-I zastał w r. 1871.
\VROCLAW (316) i LIPSK (382)
TO zwallia;qce i pr~ecT.yszczają I
den!owi Godlewsldemu.
2C.10 Oratorium wigilijne J. S. Raee. ułaf'.vialą czynności organizmu. Cena IJvciełk8 zawiera·
cha.
jącego 30 pIgułek ;;;~. 2.50.
: Koloni3 '~;-rci8rs~o-W P01! Z Vn - ,
~ ft
SOTTENS (4431
W pozost. polach
Do nabycia we 1V8zysll!!ch
kawa Z. K. S. Maka bl Łódź
~ U
tSI
20,<)<) KOllc"rt na 4 skrzypiec ViR091NSON
Mad!'.lo·r.e
I'Ip!':!kach.
1_"
d
M N
. .
valdiego i Svmfoni:l. na sknvpce,
SIi:33UH HAYAltAWA
po d l6.10l'OwOlctwem gospo arezym p.
. owerowe] JUż czynna
. l ~ l ' " ... f
t "k'
W~oe:łrzegac się fal~yfikaf6w. WIO 'Jocze ę. OIlOJ l ago z. or Id
. .
'
,
' .
Zwraceć uwag~ na orYi!inalneDziś n ~O dz. 12 i 2·el
Zapisy na pozostałe mle]SCa przYJmuJe Sekretar]at Klubu przy
strą Haydna.
opl'lkowanie z nDpisem ~Cauvinił
ul. Al. Foścluszki 21, w rodz. od 11-ei do 14-ej i od u~-oi do l :?1.50 lTwertura D-moll Szuberta
!1~ri"1·.
~~_ _ _ _ _C_e_n_v_o_d______·..II
22-ej lub tel. 241-07.
Symfunia nr. 1 I.;eethoven.:L.
.,,;.
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Szczegółowe wskazówki dla

w,borców prz, spełnianiu obowiązku obJwate;sxuego

MI dniu dzis jszym Łódź wy·
Ogółem jest w Łodzi
uprawM.era nową radę miejską. Now,:l nionych do glosowania 366.597
rada w myśl nowej ordynacji. osób.
składa się z 84 radnych, a Ule,
Prawo glosowania ma każdy
jak to było dawniej z 7'J.
obywatel, którY skończvł 24 lato

1 mieszka eonajmnitj jeden rok' zwrócić baczną uwagę na to, czy perde prawidłowo wypelniow Łodzi.
~ karta, którą ma zamiar złożyć,' nych i o jednakowej treści kart
Miasto podzielone zostało na odJlowiada przepisom, gdyż nie-I do głosowania, komisja wybor13 okręgów wyborczych 226 które ugrupowania w walce z' cza uzna za ważną tylko jedną
obwodów głosowania.
,'przeciwnikami politycznymi roz' kartę. Jeżeli zaś w kopercie zna
poczęły dywersję przez wypusz-Ileziono 2 lub więcej kart róż,,:ej
czenie kart, zawiera.iących bądi treści, łącznie zaś suma nazwlsk
fikcy,jne nazwiska, bądź zawiera ' kandydatów p·rzekracza rozpojące przemycone nazwiska kan-' rządzalną przez wyborcę liczbę
dydałów swoich list..
glosów, ko~isja uzn~ za nieważ
Rozdawano
wczoraj karty I ne wszystkle znaleZlone w ko("numer'ki") z numerem 2, na percie karty.
których figurowało tylko jedno,
Umieszczenie na karcie do glo
albo dwa nazwiska rzeczywi- sowania nazwisk kandydatów w
słych kandydatów "dwóJki", a . ilości przekraczającej liczbę glodalsze - z list innych.
sów, .iaką wyborca rozporządza,
Ostrzegamy przeto wyborców nie powoduje nieważności karty.
przed sfałszowanymi kartami
Nadliczbowe nazwiska kandy
oraz zwracamy uwagę na to, że dat6w, umieszczone na kOl1CU,
nie ważne są karty do głosowa-I komisja wyborcza skreśla.
nia:
Nazwiska kandydatów, wpisa
l) włożone do koperty urzędo- ne na kartoe do glosowania w
wo nieostemplowanej lub wrzu-I sposób nieus.łalający niewątpli
cone do urn bez kopert.
wie osoby kandydata, komisja
2) koloru oczywiście innego, wyborcza skreśli.
niż bialy.
Błędy i niedokładności w pi3) niewypełnione lub zupełnie sowni nie powodują nieważności
nieczytelne.
głosu, jeżeli nie ma wątpliwośd
Z kilku znalezionych w ko- I co do tożsamości kandydata.

I

I

I

II

.......
VIII
:---.

(3)

Ja

-(3)

---

winna
karla!
I

Mogą na niej być umieszczone cie do glosowania numeru listy
tylko imiona i nazwiska kandy- nie ma dla obliczenia znaczenia,
datów. Mogą również przy łych gdyż i tak nazwisko każdego
nazwiskach lub nad nimi być u- ~ kandydata zostanie zapisane .iamieszczO'ne: numer kolejny okl'ę Ilw głO's na korzyść samego kangu wyborczego; numer listy i na I dydaia, .lak i na korzyść listy, z
zwa dane.i listy.
które.f kandyduje 00 rady,
Zasadniczo napisanie na kar-

VI

XI

wyglądać

I

Jak odbedzie - sie losowanie!

( 6)

Głosowanie odbędzie się w 10-/' utrzymywać będą woini miejscy
kaIacJl obwodowych komisji wy i straż ogniowa. Za lad w obwoborczych i trwać będzie bez dzie odpowiada przewodniczący
przerwy od godziny 9 rano do ' komisji.
godziny 9 wieczór. Głosowanie
Wyborca powlmen po przyjw komisji może być zamknięte ściu do komisji głośno powiewcześniej, o ile wszyscy wybor- dzieć swoje nazwiskO' i adres. Po
ey danego okręgu już złożyli sprawd7eniu przez komisję czy
swe glosy.
wyborca figuruje w spisie i p:>
Od chwili rozpoczęcia gloso- ewentualnym sprawdzeniu toż
wania aż do ust:llenia jego suma samości wyborcy na podstawie
tycznego wyniku w lokalu korni paszportu lub jakiegokolwi~k
sji musi być obecny przewodni- I dokumentu, wzgl. na podsta\\ te
,
czący, lub .lego zastępca i cona.j_ 1 zeznań dwóch wiarygodnych o...
.
. , . '
mnie,i dwóch członków komisji. 1 sób, wyborca otrzyma od przeDo wyborów dzisiejszych
szanse u~ 'aZySIUtnlC mandatu zwłas'zcza ,!śwladOl.lllOnr ~'ybor Poza tym mogą hyć obecni m ę -; wodniczącego kopertę, do kłóc
stawionych zo-sŁalo we wszyst- ma co plę~nasty kand~dat.
. ca zdecydUJe s~ę OCZ?,":lscle p~- rowie zaufania, t. j. pełnomocm· , re.i winien wioiyć kartę dO' gło .
kich okręgach 100 list kandydal O techmce głosowama panują przeć kandydatow tej hsły, ~to- , cy poszczególnych list, posiada- I sowania.
łów na radnych. Listy te wysu- \ wśród wyborców zupełnie błęd- ra naJbardziej odpowiada Jego, jący imienne pisma, poświadczo 'I Głosowanie zostanie zakończo
nęło U ugrupowań.
Ine pojęcia. Aby więc dokładn:e I przekonaniom poJitycmym, czy ne przez okręgowe komisje wy- ne o godz. 9 wieczór i od te,' chwi
W szranki wyborcze staje 9 zazna.'omić ogół w~borezy ze społeczn~m.
,.
borcze.
Ii głosować mogą tylko ci, któJłst polskich, 5 żydowskich ł 11 sposobem oddawania głosów, po SŁronnH~tw~m.l ko.nllt~iI:?n~ za Przed rozpoczęciem głosowa- ' rzy przybyli do obwodu przed
niemiecka.
dajemy poniżej najważniejsze leży na skuplenm JaknuJwlęk- l nia przewodniczący zbada, czy' godziną 21. Na. wszyslki~h listach kan?y- pos~anowienia. o.rdynac.F ~yb?!'-: ~zej liczby głosów od.danych n.a urna jest pusta, po czym ją opi~
Po o~e~raniu ostatnieg.o gło
daekI(~h figuruje 1235 nazwlsI<, I czej, oraz naJruezbędmejszc m· J Ich kandyda tów, gdyz te~ wlm-I czętujc. Glosowania przel'ywac ' su, komISja otworzy urnę l przypodczas gdy do podziału są tyl- formacje i wyjaśnienia.
uLe moment liczbowe.l w,~kszo- ' nie wolno. Odroczyć glosowanie l, stąpi do obliczeń i spo,rządzeaia
ko 84 mandaty. Innymi słowy I
ści decyduje przy rezultaCIe wy· ,I możle komisja tylko z powodu protokuIu.
borów.
. . . . wydal'zeit slly wyższej i nie dhlProtolmł winien być niez,;łocz
Wyborca
głOSUJe osob!SCH~ żej, niż do dnia następnego.
nie przesłany do okręgowej kog"
przez. odda~i~.. w 10I.alu obwoPorządck w siedzibie komiSji misji wraz z wszystkimi aktami.
.
, .
doweJ komISJI Karty do gło:wwa
...
• .,.
Ka~dy wyborca ma praw~ gID , datów, wyst~WI~ych w dan~~ nia. Karty te nie mnga być kolosowac na listy wystawione ledY-I okr~gu. Moze '" lęC wszys~le I ru innego niż biały. Treść karŁy
.~l.': ,.~
me.•w okręgu wyborcZYIl!' na te: sw~ ?łasy oddać kandy?atom je~ ! do głoso,,:ania moi:e być odbił;
Na mieście utrzymywać hę-' ne zat'z~dzenia, zmierzaJące do
!e~le ~tó~ego zamłesz~u.le, ,a Ś~ll Il!eJ lIsty, 'przy cz~m kazde naz~1 . me~hankznie (drukowana). bą:li dzie przez cały dzień llorzą:teli zapewnienia wybl)~com dostępu
sIeJ mow~ąc, ~a terem~ ktoreg: I sko nalezy podac tylko raz Je- pisana ręcznie w lokalu wybor-! policja •• Skonsygnowane Wl(~!{- , do ~llkalu obwodu I urny wyborzostał WClągD1ęty do SplSÓW w~ den.
., .
czym lub poza nim. W komisji SJe oddzlał~ c~uw~ć będą nad czeJ. _
(G)
borców.
Wyborca m~ rówmez gloso- obwodowej urządzone będą za- I tym, aby mgdzie me zostało zaK e1l, beda
\Wyborco. znajdzie w bramie
na kandydatów z
i swobo
swego domu, w którym zamiesz-; lIst.
.
głosowania.
da głoSQwama.
li
•
kuje, wywie_ę, na którcj poda-I Oczywiście, i.e wyborca wybie
Kartę wyborczą należy wlo- .. Przed każdym obwo:dem ,!st~OblicZlenia obwodowych komin", do którego okręgu wy.bor: rze sobie nazwulka tych k:a~dy- żyć do koperty, otrzymanej ud IWLOne będą posterunkl polIcyJ- sj.j wyborczych, ze względu na
ezego należy, oraz gdzie nlleŚ~1 : datów, do których ma naJwlęk-' przewodniczącego kumis.łi, po· ne.
. I konie~zność mozolnego odczytysł~ lokal wyborczy, w którym szc zaufanie..
.
..
czym kopertę tę zwraca przewo.:i
W'prow~dzony od . w~zo:aJ ~,wania i rejestrowania każdej kar
ptlwinłen glosować.
W ten sposob, Jak wldnmy, lliczącmlU, który wrzuca .ią do godz. 16-e.! zakaz Spoz~cla ~ wy- ty wyborczej i głosu oddanego
Każdy wyborca ma. pr.awo Od-I swoboda w!,boru kandy?atów urny. Koperty są sporządzone ~zynku aIkoho!u obOWIąZUJe do na każdego kandydata, potrwają
dać tyle {lIosów (WypIS ac tyle
na radnych JesŁ bardzo duzo.
z papieru nieprzezroczystego, po jutra w połudllle.
zapewne dłużej.
zwisk kandydatów), ile manda- • Głosowanie odbywa się i na ' siadają jednakowy format i są I Żadn:rl'~l wiecó~\ I~lb zgron~a I Wyniki głosowania w obwołów przypada na jego okręg l'IIY-1 hs!y ł na kandydatów, a przy- ostemplowane pieczęcią znr~du llzeń w .cuv~u dZlsle.lszego dma dach będą znane prawd0!ludubborczy.
.
. , dZIał ~lan.datów odbywa ~lę na młe.lskiego. Prócz pieczęci na ko. odb~ac. me w~lno. •
n~e }ló:~ną nocą, a byli! mOże do,W okręgu WIęC I, wyblerają-, zasadzle. lIcz?y głosów, ktore pa percie nie mogą być żadne zo!}-I Agl,lacp ~ozc byc. prowadz . . . - pIero nad I'anem.
eym 8 radnych, wyborca ma; dły na hs~y l na poszczególny.~~ . ki odró7nia.iące.
I n!ł n-a mleś~le, lecz me woJno
\Vyoiki wyborów w obwodach
prawo oddać kartkę wyborczą z : kandydatow (art. 47 ordynaCJI).,
L~r'u
'gllować, am w .obr«:bic I~ka!ll zostanf! niezwłocznie przesłane
nazwiskami najwyżej 8 kandy-I Każdy głos oddany na kandy- I
y
Ih" (/,.11
II wybOl'f<;Cgo, am
w prO'UucnHl do okręgów, a jednoczdnie zodatów. W okręgu np. VI (Wi- data jakiejś listy zostaje zaliczo
lCO metrów. od niego. ' .
staną podane do wilUl3muści
dzew) , wybierającym 3 radnych, I ny przy zsumowaniu wyników
•
~a:u.szeme Łych przeplsow b~- główncJ komisji wyborczej.
wyborca może oddać kartę z na· I głosowania ł na kandydata perNieważność karty do gloso,,"
lz1e sClgane przez władze bez-I \V głównej komis.ii ustawione
wi·skami trzech kandydatów itd. sonalnie i na lisię, z której kan- nia stwierdza komisja wyborcz:, '!CCZellstwa.
zostały maszyny do lkzenia, spro
Wyborca mO'~e sobie wybrać dydu.ie do rady młe.lskiej.
Iw której się głosuje. Wyborc'1 Jeszcze raz podkreślamy, że
..azwis~(a li dowolnej listy kandy I Jak wspomnieliśmy, każdy powinie.n we własnym interesie wydanc zosłały wszelkie potrzeb
(Dokończenie na 5tr. 7).
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dzisia- glos

Ordynacja wyborr.za. na pod
Lista nr. 6 - Z.iednocz. Żyd.' Lista nr. 5 - Pnła zw. zaw.
stawie której odbędą się dzi- Blok Religi.iny (Fiszel Liberman prac. umysłowych (ILeon Chosiejsze wybory do rady miej-' Beniamin Rus).
dukowski).
5kiej, podzieliła nasze miasto
Lista nr. 7 - Żyd. Blok SpO-, Lista nr. 6 - Frakcja Rew.
na 13 okręgów. I{nżdy z tych
łeczno - GospOdarczy (Adw. Sta PPS (Michał Wartal~ki).
kręgów sianowi odr~bną całość nisław Dobranicki, Jakób iLi-1 Lisia nr. 7 - Bund i lew. Poi ma własnc listy i własnych brach. Juliusz Lewstein, Jerzy al c.• - S.ion (dr. Hers7lik Wajskandydatów.
! Mandeltort, Ignacy JnszUllski, hof, red. Wolf Cypcrman).
Wyborca, który zech(~e dzi- nr. Chll Gliksman, Abram Biber l Lista nr. 8 - S.i(>nistvczny
siaj spełnić swó.i obywatelski o-I gal).
l BlOk Demokl'nłvczny (dr. Jubowiązek, w pierwszym rzędzie
Lista nr. 8 - S.tonistyczny,liusz Krausz, Jan Feliks, MOj.,
musi si~ orientować w svtuaeji Blok Demokratycznv (adw_
żesz Karo, Chaim Chuwen).
wybOrczcj, wedłng okręgu, w rech SzLrauch. bank Bialer, dr.
Lisia nr. 9 - Obóz Zjednocz.
którym mieszka.
Szymon Małowist, Hersz wal-I NarOdowc!!o (Stanisław KopPoniżej podajemy wyka-z lisi ter).
cZY(lski, Maria Brożyńska, Stai figuruJących na nich kan(lyda
Lista nr. 9 - Obóz Z.iednocz. ni sław TafliIlski\.
łów na radnych
w poszc7.eg61· Narodowego (nutr. Stanisław
nych okręgach w"borczych.
Jaworski, Modest Sloniowski,
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NYCH.
Wyborców
10.137.
Ob-I
Józef
Widzew.
WYBIERA
3 RADStare Miasto. WYBIERA
Okreg III
wodów 6_
RADNYCH. Wyborców 41.101.
B ł t . R d
WYBIE
Lis!a nr. 1 - Deutscbc Volks - - - - - - - l a ogosz,cz.
Ckreg VI[I
DlOk D Cmokra t yczny (n
Ob wodó w 27 .
RA a8u y'RADNYCH
W'b
'w• VCI' b an d (,u'lh
'v l e l m B er en d)
t.
•
pencJ'on
LIsta nr. 1 - J)eułsche Volks
•
) orco
Lista nr. 2 _ PPS l klas. zw.
Burszt"n) .
30.095. Obwodów 20:
zaw., zblok. ze Str. Demokrat.
Polesie Konstantynowskie. ...eI'band (Karol Vi'e big).
LIsta nr. 2 - PPS ł kl. zw.
Lis!a nr. 1 - Deut~ct.e Volks i NSPP {Adam Walczak, Zyg- Karolew. WYBIERA 3 llADOkreg XI
saw,. zblokowana ze Str. Demo- ver~and (Tcodor SChl!tz).
munt l\IC'Ildasik).
I NYCH. Wyborców 9.947. Obwo
. .
•.
kratycznym i NSPP (Leon MaliLista nr. 2 - PPS I kla's. zW.
dów 6.
KSlęzy Młyn. W~nmRA 6
nowski, prof. Wincenty Ludwik ~aw., zblok. ze Str. Demckrat:
Lista nr. 1 ===- J)('~~scbe Volks RADNYCH. Wyborcow 25.600.
Tomaszewicz, prof. Jan Palu- l NSPP. (Wacław Jur~zak, Stalli
verban(l (Bernard Dnsterheft).
Obwodów 15.
.
'siński, Stanisław Lancman)_
s~aw ~ICtrzak, Antom lLeks, ZoLista nr. 2 _ PPS i kIM. zw.
Lista nr. 1 - Deutscbe Volks
Lista nr. 3 _ Obóz Na.rodo. fla Za,ldlowa).
"::lW., zblok. ze Str. Demokrat. vcrband (Robert Szw~mm).
wy (Fr. Marciniak)_
I
List.a nr. 3--S'~on.n:c~" Prai NSPP (Benedykt Brzezirski,
Lista nr. 2 - PPS I klas. ZW.
Lista nr. 4 _ Stronnictwo, cy (!dleczysław CJesJelskl).
Stanisław Kacp'r zak, Ad-ela Pur- ~aw., zblok. ze Str. De~nkrl'lt..
Pracy (Franciszek Czapiński).
Lls.ta nr. ~ Obóz Na.rodowy
talowa).
I .N~PP (Ed~-ard And_rzeJak, . K~
Lłsta nr. 5 _ Bund I lewica (Sta!1lsław Clechano:"skl).
LIsta nr. 3-Stronntrtwo Pra- zlmlerz WItaszewski, .Antom
PoaIel .. Sjon (Szmul MiIman,
Lista ur. 5 - lJOla zw •. zaw.
cy (Stanisław Kolasillski)_
Grz:lak).
•
Szmui Mo~dka ZygeLbojm, Lew prac•. umysłowy~h (Stamsław
Lista nr. 4-- Obóz ~;arodowy
LIsta n~. 3-Str~nmctwo praHolenderski, Beniamin wirow-I o:hma.k, senato.r Tomasz Wa- I
(Leon Grzegorza:k ).
ey (FranCIszek I{rol). T
liki).
sllewskl).
I
ZIMNY. CZYSTY i ZDROWY
LisIa nr. 5 _ UnIa zw. zDw.1 Lłsł~ nr. 4- O~óz ~a.rodowy
Lista Dl'. 6 _ ZjcdnOczony · LLsta !1r. 6 - Dund i le,w. ~olest klimat tych okolic NorwegII.
prac. umysłowych (Józef Róźań (Fr~nClS7.ek Adamle~).
Zyd. Religijny Blok (Izaak Le- i ale., .. S.Ion .(Szlama Nutklewlcz, gdzie odbywo się połów wqlluS%y.
s.k i, Shllnislaw Bartczak).
LIsta nr. 5 - Uma zw. zaw.
owi'n).
_
Gol~a Garfmkel).
•• ) Tron Leczniczy wyl/aczo się le 'wleLista nr. 6 - Falanga (AntoLista nI'. 7 - Zjcdnocz. Żyd.
Lista nr • .' - Chrzcści.l~nskJ iych wQtrób wql/uszy lut w klika goni Gajewski).
Lista nr. 9 - Obóz Zjednocz.
BlOk Demokratyczno. Społccz- KOmitet ~yborczy (Bromsław . dzin po Ich wy/owienlu. Telokolicz.
ny (mgr. Mendel Balberyszski). Maz~rowskl, Berto!d Dobranc). noścl zawdzięczamy wysoką lakość ' NarOdowego (Seweryn Malinow
Lista nr. 8 _ Żyd. BlOk SpoLista n~•• ~ - Z.~ednocz. Z~~. Tranu Leczniczego. który lest w znaczski, Jan Lis).
leezno .. GospOdarczy (piotr Cha BI?k RelIgl,lny (PInku~ Lubm- I nym stopniu pozbawiony zapachu I
ri).
S'k l, Aron WOJdysJ:awoskI).
I smaku I lest przezroczysty_
I
Otrej IX
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Ok eg IV

Zachód WYBIERA 8 RAD- Z a In i e n - a "" y
NYCH W'borców 33.724. Obstare odbiornIki za dopłatą na
Bałuty L- Vvschód. WYBtEd' • 20 )
wo ow
naJnowuc:ześoleJsze superheterodyny
, . . eWlD.
RA 8 RADNYCH. 'Vyborców wych Oryginalny tran lest atole kon·
'.lista m': t - Ili'utsche Volks
30.943. Obwodów 20.
trolowany przez Rzqd Norweski.
vcrband (Ernest Golnilt).
n
li
Lista nr. 1 - Deutscbe Vollm
N O R W E S K I
Lista nr. 2 _ PPS ł klas. zw. sp. z ogr. odp_ - oddfiał w Lodzi
Sr6dmi.e§de. - WYBIERA 8 ver~and (Alfred Seem~n).
T
R
A
N
z<:.w .. zblok. ze Str. Dl"ml1hnt.
PIOTR ,tOWS!-Ul 51
RADNYCH. Wyborców 48.980'1 Lista nr. 2 - PPS 1 klao!l. zw.
.
r E C Z N I C Z Y
i NSPP (Stanisław Goliński, J'óObwodów 29.
~aw., zblok. ~e Str. Demokrat. \ ,
zef PoH{allski, Ludwik Skrzydł ( ł Ed ward Dut
l NSPP (Stamsław Krzynow-ek
.
.,
')
I prac. umys. pose
Lista Dr. 1 - Deutschc Volks \ Wł d . 1
• :k Z -'
L' t
.., ~. tw P _lleWS!n, Kazl.mlerz z. ałęskI .
kiewicz, Franciszek Chmielowverband (Bruno Rapke)_
a ys aw Szczepancz), ~ g1S a nr. v-c; .rODDlC
o ra
L'sto nr. 3--S1ronnictwo Pra')
.
LO
i 1
munt Tylmrun).
cy (Józef Dudek).
(T d
P a łk 'k')
sIu.
•
Ista nr. 2 - PPS k aIS. zw.
Li t
3-Sf
t t
P
Lista nr. 4-- Obóz Narodowy CYLł la 'cusz4- O~"6S NI,' odowy
Lista nr. G - Zjed. n. POłs.~1
uw., zblok. ze Str. Demokrat. 1
s a nr:
~Otut c wo fa- (A t . C
'k)
s a nr.
'11 z
ar
Świat Pracy (Anlom SObOCID"
i NSPP (dr. Stanisław AIlIto ni cv (AntoD!lla Na.1 d : r ). T
LniotD! zer nl . Fr k •
(F"nrvk Szulc).
sld <Kazimierz Cieśl!!k)_
.
Wi"ckowski, adw. Kazimierz
LIsta nr. 4- O.,boz l'I~ro{lowy
s a nr. 5 - ' a cJa Rcw.
L'.
5
U'
aw'
'"
(d C ł
Ro tko k)
PPS (Stcfan Płóciennik) .
Is_a nr'
n'łl :7.W· 7.p' _'/
U ła Ul;·. 7 ~ Fal~u:ga . (Hen·
Hartman, Gustawa Moskiewicz,
r. zes aw
s
ws -l .
prac. umy&l ~wych (Ad am 10- ryk Krużyar).
Otto Abel. Antoni Napieraliski,
•
trowski).
XII
St. Sikzak, Helena Szt-erlingoltJ hl
Lista nr. 6 - Frakl'ja Rew.
Okreg
wal.
PPS (Kazimierz Jaworowski).
Zarzew _ Dabrowa. WYBIE
Lista nr. 4-- Obóz Narodowy
I~łst:l Dr. 7 - Bund i lew. po- RA 6 RADNYCH. ' Wyborców
(adw. WitoM KotowsId).
ale" • Sion (Herszlik Mayzner, 1V.204. Oby,odów 11.
j'
Lista nr. 5 - Bun.d i Poale.'.• ,
dr.
Jakób
Eychner).
LI'sla
nr.
1
_
Dcutsche
\'olks
fe łl<utKoml wodliwegCl tdlyw":""la. Pokarm.
Sjon (Cha im lLe.jb Poznański,
ubogi w sola mineralne. sprzyja wadliwe!
LisIa nr. 9 - OJ!ÓZ ZJednocz. verband (Alfred Jente).
Majer Mermelsztajn).
przemionie malerll I zmnieJsza odporność na
~arodowe"o
(dyr. Józef '~olLista nr. 2 _ PPS i klas. zw.
choroby. Organizmowi trzebo dopomóc. do proczyrr:,ki, Frnr~iszek Burek, A- zaw., zbIok. ze Str. Demokrat.
wodzalqc brakujące sole. MINEROG~N F. F.
C · I')
1""1
yrn"s ~l •
l' NSPP (1\~"rl'an
le si od ż y w I, q u z u p el n lalqcq. A pt e k a
l ' _ "Stlmcro"'skt·.
'·T
Mazowiecka. Warszawa. Mazowiecka tO.
J.}Sł nI'. 10 - Si'VJl;słyl'?:ny Henryk Domeradzki, Jan Piąto
u
mOll: nemC'!;:::-~tyczny (dr. Da kowski).
•
II
.Llsta nr. II~ - Bund i Poalej
LI'sta nr. 6 _ Z~dn.
pOlski' Wil'd Alt ermn.n.
)
dLista nr. 3-S!ronnidwo PraSJon (I-cek Morgenlaler, Szymon Świat Pracy (Stefan Kuiniak).
cy (Stanisław Stal'zYJl ski).
.
Rozenbcrg).
. Oł
VU
~ : rc~
Lista nr. 4- Obóz NarodoWy
1Dokończenie)
LisIa nr. 7 - ' Chrześcijański
'reg
Rokicie. WYIHEnA 6 RAD- (Adam Olejnik).
' ...
wadzone z Głównego ·Un. Stał., ~m.itet ~yborczy (U:azimierz
Bałutv - Zachód. WYBIERA , NYCH. Wyborców 25.529. ObLista nr. 6 _ Zjedn. POlski
zapOO1OCą których odbędzie się
a~Ilewskl)..
8 RADNYCH. Wyborców 35.060 wodów 16.
Świat Pracy .(Kleme~s Bilski'). .~
szybkie zsumowanie oddanych
Lista r ...8 - Z.l e dnocz. Zyd. Obwodów 22.
'
LisIa nr. 1 - Deułscbe Volks
Lisia nr. 7 _ Falanga (Magłosów i ostałeczne ustalanie rl!- I Blok ReJrg,,,n.,. (Abram RechtLista nr. 1 - n~utsche Volks V~'l'~)and (Bruno Neurode) .
rian Krużyar).
lultałów. Praca nad obliczeniem man, Icek Cederbaum).
verband (Alfred Teubr.er).
Lista nr. 2 - PPS i kla.s. zw.
'
ostatecznych wyników i nad pro
Okreg V
LisIa nr. 2 - PPS i klas. zw. 73W., zbIck. 7e Słr. nemohat.
. Okrreg Xi'II ·
:'
wilorycznym przyznaniem mail
zaw .. 7'·~Qk. ze Str. f'C'mo];.:raf . . i NSPP (Emil 7,erbe, Bronisław
Cho.iny. WYB!ERAli nADdalów potrwa do białego rana.
Wschód. WYUlEGA 8 RAD- i NSPP (Wincenty StawiIiskl, Krnczkowski, Kazimierz Sob- N'yr u \'"Yhorców 19.V13.· ObNYCH. 'Vyborców 36.364. Ob- Leonard Za ;del, Rudolf Kar-; czak).
wodów 12.
wo~ów 22.
cheI)_
•
Lista nr. 3-St~?Jtl:~ctwo praLis(a nr. 1 - Deut~ehe Volks
.
. . .
Lista ur. 1 - Deułsclte VolIls
LIsta nr. ~S~r~"D1cłwo Pra- cy (Józef Grzywl\l~I{J).
Vl'rhand (Otto Triebe).
W ZWiązku z dZISiejszym ak verband (Edmund Wandtland). ey (Stefan SikorskI).
Lista nr. 4- Oho z N'aI'o(lowy
List
r 2
PPS i klas zw
tem głosowania, .refe~a~ ,,:ybor-! Lista nr. 2 - PPS i klli-s. zw. I , "Li~ta. nr. 4- Obóz Na!odowy (T c~n Bcdnf1rczvk):
zaw .• ~b~oit ; ; Str. Demokrat:
czy przy zarz.ądz.le ~leJskm~ w ;aw., zblok_ ze Str. D;mokraf. )\..a~Jmlerz 'Vyrzykowsk.l~.
L!s1a nr. 5 - .'[nia zw. zaw, I i NSPP (Julian l\likulsld, WlaLodzi ko~ulllkuJe, ze w ~Iągt1 1 N~PP (adw. ~afał I\.empner: ~ Vsła nr. a - Frrb'.l a Rcw. nrac •.umysł•. ('" łnd,rsław !\OZ- ' liysław l\lalula, Bolesław Furcałego dnia 18 b. m_ w godzmach LUCJan GłowackI, Zygmunt SZLI
~'S (Edward Gebler).
ło,.·.. slu, Pr:1'" , zek All1" :;:f" z!tll. I .' n~f1.nek)
od 9. rano d? zako!1czen.ia głoso-I man, Plorentyna \Vachowiczo-I
.nr. (} -: Dund i lew. po- ~ I;h~n nr. 6 - ~.fcdll. Pol.,ld I 'Llsla' nr. 3-S~rtll1nretwo PrawaDia będzlP udZielał lllforma- wal.
al~J - S~on (Ra !zla E:ychner, Jć- ~ .. "at pracy (BronIsłr.w Boruc· cy (Stefan Jnnl-;",vicz)
. .'
eji w sprawie obwodowych lol<aLista nr. ~-Słron"·.(\!wo Pr~ I oef Zch"in.:: .:ild).
I ki).
Lista' r 4Ńa odo T
li wyborczych oraz samego aktu ~y (Kazimierz KiciJhki).
I Lista nl'. 7 - (,łPrzc€~il:l1}ski Lłsta nr. 7 _ Falango (JaIl (" nłoni B~lka)
oz
r
"1
głosowania. Telefon referatu wy
Lista nr. 4-- n."ÓZ·. !:'~ " -·')mitet " ' Y:IOrczy (ks. Romnn
.: ',-.l.' , 'czL
I .1
•
borczego: 218·01.
adw. Franciszek Sz~-. 11 (' 1').
,~ " j'hert) "-aclaw Siciliski).
Lista nr. r
~Jl'n:~fyczny .
(Dokończenie na str. 8-ej). . .

LIsta Dr. 9 - SjOnlstyezny
Blok Demokratyczny (dr. IL-eo~
Tarta,k ower, Morus Sobel, lLeIL ')

Tran Leczniczy zapobIega krzywlcy. wzmacnia
I
uodparnia śluzówkę dróg oddecho-

kościec uzębienie.
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W OBRONIE RóWNYCH PRAW l RóWNYCH

Dl rozwoju miasta, dla dobra
bJlwaiele iydzi!
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OBOWIĄZKoWI
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Spełnijcie dziś

OKRĘGU
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I.

In.

g

,

czołowymi kandydałam

S!an~sław

•

r1

.

lisly

Nr. 7

są:

Dabr,nick: adwokat, b. radny

Libra~h

JuIiUI!

"

v. prezes Krajowego Związku Przemy-

•

Lewszłe3n,

sIu

Włókienn.,

b.

radny

~~~zes Stowarzyszenia Kupców m. Lo,

IV. Jerz, Mandeliort, mlUflster praw
.... prezes Centralnego
V• IC)QBCJ Jaszuns""
Kupców m. Lodzi
VI. dr. HilarJ Gliksman. lekan
VII. Nalsn Król,
inż:rnler
VUI. Roman B. bergal.

Stowarzyszenia

prezes Stowarzyszenia Fabrykantów

Wszelkich informacji udziela Sekretariat Bloku,
Moniuszki 5, tel. 267-40.

Z,cfowshfega Blaku SDoleczno·GoslSodarczego.

Walka o równou rawnienie

żydów

Wywiad z pierwszym kandydatem sjonistów, adw. Z. Sztrauchem

poczta

Dziś
czynna normalnie
Dziś urzędy pocztowe na terenie Lodzi, oraz agenCje pocztowe w powiecie l.:>dzkim czyn·
ne będą ~ormall1iE., z tym jed~
nak, że urzędOWal~le rozpocz'
uic się wsz .;:clzie o godzinie 9-cj
nno, zantiasŁ, jak normalnie,
o ~·o(lz . S-ej.
Również C7.yllne Lędą okieDlm w dziale P K. O .
Li .. tnno~zc .dor~{' 1aĆ będą w
dniu dzisieJszym listy pospieszne i przesyłki tele~raficzne. Na
tomiast listy zwykle w dniu dzi
siejs7.ym doręczane nie bęrl~

W śródmieściu w II okręgu wy-' praktyce samorządowej uszanowa·' mityzmem prowadzić lJędzicmy konborczym l\Jandyduje na pierwsz~m ' na i chroniona. Tego równego tralt- I sekwetnie w ścis!ym kontakcie z
miejscu listy nr. 8 bloku sjonistycz towania obywatela - żyda domaga- I, całą demol;racją. W odniesieniu de)
no - demokratycznego, b. radny my się w pełni świadomości o słusz· I tych dziedzin, które wymagają
miejsld, człond{ prezydium org. sjo oości naszej sprawy. Służymy jej z troskliwej pieczy obywateli, jako
nistyczneJ, sekretarz zarządu żyd. I całą siłą przekonania o tym, że tyl-I to w opiece spolecznej, zdrowotkomitetu gospodarczego, członek ko harmonijne współdziałanie oby- ności publicznej, w subsydiowaniu
prezydium centr. zw. rzemieślniMw ; watell daje ręltOjmię dalszego, wla- ' instytucjl domagać się będziemy reMamy na
i drobnych kupców, adwokat Z. ściwego rozwoju miasta, Godnie I ' alizacji tezy r~wnośct.
Sztrauch.
stanowczo przeciwstll1wimy się l!sl. l oku interesy gospodarcze, narodoCzoł
k d d t 6
•.,
lowaniom wykorzystania trybun) I we i kulturalue ludności żydowd . n owy an ~ a "semkl, u- radzieckiej przez poszczejtólne grn skiej, jej wszystkich warstw: ku,
;Ie.l d na~ WYWl~dU, j w ktorym I1Y do szczucia jednej części ludnoś lliectwa, rzemiosła, pracującej inte.
<i przeciwko drugiej, do krzewienia ligencji i mas pracowniczy~b. Wieo wla czy co nas ępu e:
o- Walka o prawa ludności
ty- haseł antysemickich. Psychoza od- rzymy, że stojąc na gruncie realidowskiej na terenie s!lmorządu jel!tt powiadania na wszystkie bolączki zacji zasady równości obywatel,
istotną treścią naszego programu społeczne, w icb liczbie ł samorzą' skiej służymy dobru zrozumiałemu
W myśl za:ządz~~ia władz,
K ons t y t uCyJnte
•.
"... owe, dekl'maclą
• sł owa "zy
• d",mu- 10
. t eresowl• samo.'"Zą d u. ()
sklepy, wszelkIe
zagwaran t
owana
g
f mleJ~ca sprzef
ó
ść
b
t
l·
i
b
ć
.
b
'
l
Wall
daży,
zaklady
otor wno o y'wa e I mus
y
w H y.c zwa czona.
u~ z anty'sef'
. k I ryzjerskie,
h'
gra ICZlIle l a otec nIczne mo~
gą hyć otwarte od godziny 13
I

I

Uderzeniom krwi do m6zgu,

l ser'
szybko
dzięki szklance naturalnej wody gorzkiej Frallciszka-JÓzefa. Zap. Wasz. leli.

ca

2

II J!!!kulJ

na zjednoczonych
\vicieli w o l n y c h z a w o d ó "',
kupców, pracowników i przemysłowców na listę .NQ

DY:2:URY APTEK. - Nocy dzi&iejszej dyżurują następujące apteki: Sadowskiej - Dancerowej, Zgier
ska 63, W. Gros:Łkowskiego, 11 Listopada 15, T. Ka,lina, Piłsudskie'
go 54, R. Rembielińskie~o, Andrze
ja 28, J. Chądzyńskiej, PiotrliOwska 165, E. Millera, Piotrkowska 4b
G. Antoniewicza, Pabianicka 5b,
J. Unieszowskiego, Dąbrowska 24-a

•

I ogółu o vwałeli
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owiaze •
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przedsta
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płuc
przeciwdziała się częstokroć

Sklep, otwarte

DOOATKOWA KOIlUSJA POBO'
ROW A..... Dla PKU Miasto II
urzęduje dodatkowa komisja V-'bore,wa w dniu 28 grudnia r. b.
p·~boro·
StaWl'v~ Sl'ę Wl·p.nl· wQzyscy
..
v
1917
l'
starszych
r"czWI' r\lcz.nl·k·~
...
"
ników. zt1mieslkali na. terenie 1, 4,
6. 7, 10, 12, 13 i 14 komisariatów

od 13 do 18

aka
'!!

~~~rt~~ !:;":k~iJa~:h!O~;~~!~:~

I.ym tllrIItinie do przeglądu wojsko.

W

rak
D
'i 'i

Z

demokr

CJe:a'I

polsk:l'I dOp~~~:~IzyI8-~k

Rozmowa z czołowym kandydatem żyd. bloku demokratycznogospodarczegOj mgr. M. Balberyszskim
_
.
._
_
.V! '. okręgu wyborczym do ra~y; sklej, zwlaszc.za Jej ubo~ie.go odla- in1eresów żydowskiego szkolnic-

wego i otrzymali imienne wezwanie
łódzkiego starostwa. grodzkiego.
Dodatkowa. komisja poburowa. u
rzęduje w lokalu ~dziaI? woj,
skowego prt.y Al. KOŚClUSLkl 19.
1\

dnia 'jutrze'j"~ego do piątku włą,cznie sklepy mogą uprawiać handel o 2
godziny dłu~e.i, t. J. do godziny
21. a w wigilię Bożego Narodzenia _ dQ godziny 18-eJ.
Policja otrzymaJ.a zarząazenie dopilinowania, by godziny
handlu w tygodniu przedświątecznym b·yły ściśle przestrz€t:tane.
_
iśi

I

nueJsluej (Stare Miasto) kandydUje I mu, potrzebUJącego troslwweJ po. twa.
ZNALEZIONO TECZKĘ ·SKó- na czołowym miejscu listy nr. 7 ŻY-I mocy i opieki. Instytucje opiekutt·
Stoję na gru'lcle programu demoRZAN Ą. - Nieznany pasażer poz<>-, dowskiego bloku demokratyczno • cze, prowatl'lone w zastępstwie sa-I kra1ycznego, . którego celem jest
sta wił w dorożce teczkę skórlaną" gospodarczego: znany działacz spo- morządu, winny korzystać z dota- walka z wsteczrul!twcm i praca dla
Dlał~; ~'.llo~u brązowego, w kt<:re~ I leczn~, m~r. M. B~bery~szski. Jest cji i subwencji. Dalej lJron!ć bę~ę dobra miasta; "Iańst-va. (g)
ZlUlJduJ~ SH~ 6 szpulek z pr(bkalliI on wIceprezesem zyd. Str. Demo•
•
••
••
prL~lb:y i 6 ka~~łków ~ow~ru.
kratyc~no - Lu.dowega (Folkistów),
pracuJącej
Frllwy wła§ClCIC'1 moze SIę 19Jo. członlueru Immltetu wykonawczego
..
. ..
.
.'
.
_
tk- d· . t
l'ić po odbiór do II komisariatu Vrzy centr. zw. rzemieślników w Polsce,
Nlednela dZlsleJsza ,Je.st ?~Iem I w klasowych zW!ązkach zawo~o
wszys le ZleCI am
\;[, Blzezińskiej 110.
prezesem slow. "Nosea Lechem" i wybo.rów do rady n:tleJskleJ w I wych. T~n ś.wlat ~e?rez~ntuJe
chodzą I
.
jednym z organilatorów akcji po- Lod.zI .. Wszys~~ ludZIe pra<:y w I front ludZI, ktor~~ ~Ięzk.ą flzyczWidowisim teatru ,~Kot w bu1'RZY STYPENDIA AKADE- mocy zimowej w naszym mieście. naP.H~.clU ocz~klwać będą wlado- I~ą 'p rac.ą prz~IJa.Ją SIę, 'prz~'Z łach" (Al. Kościuszki 57) są dla
I\'lICKIE. - ZarzQd mie j:;ld wllika-I
.
,mosel o wymku wyborów. Uczu, I ZyCIe. CI szarzy l meznam zołme dzieci najlepszą rozrywką bo
jąc w rir'żkie warunki · m~tt'\rial[lo
W .r~zmowle z n!lszy~ współp~~- cia te dzileli i dzielić powinna in- I rze pracy tworzący bogactwa te-I nietylko bawią dzieci ale je ~ów
trzC'ch akademików Pll An-drzai'l COw?lIuem w ten spo.sob. okreshł teligencja pracujqca m. Łodli, ' go kraju są równocześnie naj- nież wychowują Prze'dstawienia'
Gr7(;J·tlv J erzC'''-o Kowaiczyka i' "I~ I swóJ stosuneł, do wyoorow samo- ponieważ troska o zwycięstwo bardziej ni,eugiętymi i czujnymi w niedziel" o '12-e]' baika O ..a~
•'e
.1
rządowych ora~ swój urogram'
,
, . l U~Z.ll.szacun-lo
l"
I b
'
. pO,s t ęP0V:y~11
l 'd ea?w
ł'
".
"'
"
liny Nl'wakowf'kiej.
stude'1tćw uni'j
,
. '
I'd'"
ealOW rownOSCI
roncaml
Im - nieborak
u", w niedzielę
0 .
s
t
wl'róytetu war~zawskieg-o i poznań.
- Wychodzę z założenia, że obec, ku dla pracy ludz~leł' J7 . tr~- I nasz~ch. czaso.w., Kndy: z. mch I 4.15 bajIm "O Żaczku-Szkolac.zfki ,'ge, pn:-tanowił przyznać im sty- Ile .wybo~y do rady miejskiej pO\lia- ską ~spólną .rob?tmkow l mteh-, strzeze } bro~l. l1leu;t~plJ\vle za- ku".
FU tia dla upamir,tnienia 20 r04JL-! dają dOniosłe znaczenie w rozgryw I gencJI pracuJąceJ.
sady rownoścl !U~Zl l szacunku
Bilety od 30 gr. do 2.30 (razem
r:icy clIlzyskania niE'pocUeglośc: jlli I ce pomiędzy demol{facj~, a realtcją
Wy.bor,! w .na~zych czas~ch są dla p~acy ludzkieJ.
z szatnią). Sala dobrze ogrzanu.
~ dniem 1 stycznia 1939 roku.
spo:eczno • polityczną. Uważam, że, c~yms ~lęceJ Jak Opo~l-e?zeZ listą PPS. sprzymierzone
- - ~------z.:""'-"b_ _ ~
"
w obecnych warunkach żydzi nie niem SIę ~a ka~dydata~I lIsty. jest Stronnictwo Demokratyczne,
FI O K A Z
mogą być bierni w tej walce_ Za · I ~ą wyznal1lem ":Iary IU?Zl głoS~l-, zjednoczona jest Demokracja Pol
•
•
' -;
II
mierzaliśmy utwoayć ogćlny blok ' .JącyC?. 'Yyzn~m.en:t, ktore w Wl~ I·ska, .która pielęgnl1je tradyc~e
żydowsl,o _ demokratyczny, Ta kop lu dZJSla.J krajach Jest albo skIa- czasow legu)J}()wych, trmlyc.je
odbE:dzie się w poniedziaJek, dn. 19 cepcja, niestety upadła, wobec ' dane pod przymusem albo za- Polski lVolnej i POlski dla
Dziś poraz ostatni 1
bm. o godJ 5 popoł. punltt. w lok~lu czego po~tanGwiiiśmy, opierając się br?nione. Masy gł.osuj~ce w Lo- wszystkich SIJrawiedliwcj.
fiO~PODARUWA &0i~O\VE60 na masa clI tlrobllomieszczańsldcb, dZl r~pn:ze?tow.ac. Wlę~ będą Niechaj więc inteligencja pra- Niezapomniany b o b a t e r
ł.. Ż. T. Ochrony Kobiet
rzemieślniczych j chal!lpnil:zych, wy pragnl~D1a l dąz~D1a me tylko i cująca, biorąca udział w gloso- filmu »DAWiD COPPERCEGI.LN/ANA 21.
stąpić z samodzielu:} lista.
. t~go ml~sta, ale l t?,cb wszys.t- waniu, złoży i swoje wyznanie
FIELD"
-----P r o g ' Ii t . t j
IkICh, ktorzy na razie swoobodmc wiary i oddaniem
alosów na li ram naszej s y les asny. wypowiadać teJ' wiary nie moga
. ~
,.,
,
FRE01E
BARTHOLOMEW
Będziemy szli ręka w ręlte z
l'
:' 1stę PPS. l 1\.1. Zw. Zawod. nr. 2
swej najlepszel kreacji
"s"U ił
:I;tj U
~g sita del~()l{f.acj" aby w te~ sposób DIa~ego wZY'lN'am y m.te Ig~dncr~ s tani e w jednym szeregu z obo••
U u II
...1 zadokumentowac
"tJ,.,
N osowuma w
" ' . . . Pmu I zem l u d Zl. pracy,. wa l czącyc h o wzruszy i zachwyci wszyze me całe społe- pracuJ:)cą do '
IIa 1~
okr~n:lł,h 1
t
I k·'· t
t t
'. wyborów na listę PolskIeJ. aro , faktyczną NiepodleNIość o \Volstkich jako
W
4i m •
'Ii=~i\li91 1 cdzens ~o PO;t .C lesB dZ~ ru e l?- tii Socjalistycznej, która w CZit- ność życia J·ednostI·i ró,~ność lu
em an.yseml YZntu. ę zlemy z Olą·
11 .
.
dl NI ,~ P l ._.
J
<
" ,
.
sle
o sprawi,'- d1i.
l ,)
razem pracowac. dl a d obra nHasta,
1 wa
. ł u o dl1lCpO
. . en. osc
t dO S.d dzi wobec prawa
"
(Dol,·ol'lCZ"U'
."
;:;
I ..
S {lIpla a po
sw olml sz an ara- wość dla wszystkich jednakowq.
L~~ nI'. 5 - Unia zw. ~mw. IIWZ~ ędlllając - r~c~ jasna - mi najlepszych synów tego kra.,
(_l (_ l EIlward Bc~liner in:i:y.
prac. umysł. (Tadeusz Niedziel- I w pIerwszym rz~dZle lllter;sy tych ju, która w tej walce złożył,:! naj.
nier. Boleslnw 'Dudzi~ski, 'liter~t,
ski, \Vildor Zuhrylin, Fr. Gerc , ~I'Up, któr~ re~l'~ze.n~owac bę~zle- wiQkszą daninę krwi i która dzi·
dr. Wclf Eychmer, KarcI Hitler, art. !
Roman Otr ~h sld).
; my w radZie mteJs!uaJ. BędZIemy siaj niepodleNłości wolnej od
malarz,. mec. Kn?;imierz Harlman, Heżyse rował SAlII WOOD
nr -6 _ 7.iNln pOlski prowatiz:1i naszą działaluo§ć talt, wszelkich ob;ych totnlnvch wpłv
mgr. ,Jozef Kle!:!r, dr. J?zcf K:In,
Potężny dra mat ż."ciowy
L i"t
,., 1 \ .
'., '
b
~
·~t·'
t
. . J
•
dr. Jozef Loos. A. Lubralllccka lIte.
.l
Śwint Fr:::cv (WładysIaw Ortel , al y urze",z~w.b OIC zagw~ran owane wów z jakiejkolwlCk by pocho.
ratka, dr. Jan :\Ialinowsltl, prof. Pa Nadoro g lam: Kronika aktu.
dr. \Vładvslaw KUTyluk).
iOnstytucYlUlt wszystlum obywa- dzity strony broni i bronić bQluslńsJd Jan, dr. R6żaner, dr. szrl'i- · alności oraz tygodnik P. d. T.
Lista nr. 7 _ Frahcia Rew. i 1elom równe praw'l,
dzie.
ber, W, S:rz~mi(lskl art.. mal~r~ I
PPS. (Stefan Tohrski).
Moja (!ziałalność pójdz;e p~za ,
Z list~ Polski 7j Partii. Socja!i·
~~i:n;~r~';~l~~~~sz~~ic~:I~r.m~~~~ . Ceny mieJSC na
Lhla nr. 8 - Falanga (\Yła- lym w. kIerunku obt"On y, .src.cyt!rz- ;ly.cznc.l sprz.Yllllcrzony .]est cah
nlsbw WI~clwwskl pułkownik w sI. ~ wszystkie seanse
dy , l:; · " ., ' '1 ski).
\ nych mtE'NSÓw ludnosc' ·lydlJ~Y ::' WIat robotnICZY, zorgGllIzowany
sp., Stefan Wl'gner art. malarz.
\ ~~~0'"IlIl'~ ~\i'SiO:W_ ~

MamusIu! Ja chce
l
d·'
b"
m. o ZI. dz!s:.. do"K
ola w utach

Do InlellgencJI

I

I

I
I

I

I

T

.,W,r@b, CU6C,ern.Cze

KUJOW

L

li

ił d

.

pol.,

..

l

I
l

I

.

I

'w

ul .DU

"

Od S4 Dr•

Nr, 348

lB. XII.-

•

I

"GŁOS

1938

PORANNY"

9

o

pchną naprzód palącą sprawę radiofonizacji kraju
W maju ub. roku powstał w; oraz trzy szpitale - wojskowy, r sunkował się przychylnie do i
I Łodzi wojewódzki społeczny ko im. Prez. Mościckiego i Sw, Te- wniosku komitetu, aby zwołać
mitet radiofonizacji kraju, W cią I resy.
konferencję kierowników instyg~ półtorarocznego, j~tnienia ko-1 . Przed komi!ett;1l1 stanęło d~- tucj.i finansowych w sprawie or
mltet zdołał powazme rozbudo-Illlosłe zagadmeme uprzystępme gamza,c ji kredytów dIa człon
będzie zimnjej
wać swą działalność, przyczynia nia radia szerokim sferom inte- ków komitetu na zakup OllbiorMróz nie sfo'Lgował. ·Wczoraj jąc ,się ,do radiofonizacji naszego IlligenC~i pracującej i średnio za- nika społecznego. Komitet musi
rano termometry łódzkie noto- wO.Jewodztwa.
robkuJącym warsi:wom naszego bowiem płacić za odbiorniki
wały temperaturę 16 stopni poO postępach tej pracy poinfo,r I społeczellstwa. Trudno było do przy dostawie, a pracownik, czy
niżej zera. W południe na ki ót Imowali przedstawicieli prasy na I tych sfer przyjść z propagandą I inteligent, musiałby aparat wziąć
ko rtęć podniosła się o kilka I specjalnie. zwolanej konferencJi I radi a, Sokoro cena Jampowego od na spłatę· ~aty spłacał by wobec I
kresek, ale już po południu i! przewodnrczący tego komitetu, -_.-- - - - - - - --- - tego bankowi.
wieczorem osiągnęła ranny po-! notariusz, p. Stefan SCHMIDT,
Dla jeszcze uboższych sfer wy
tlOID. Na dobitek złego zerw.ał' oraz dyr. JARA.
produkowany zosłanie niebasię przejmujący wicher.
Okazuje się, że komitet liczy
I~H
wem jeszcze jeden typ odbiorniWszyscy czekają z upragnie- dziś 60 kół, a organizacje, które
Aromatyczna
. Wydajna
ka lampowego w cenie 80 zł.,
niem opadów śuteżcnych, bo- doń zgłosiły akces, zrzeszają paDla smakoszów
który odbierać będzie stacj,e pol
wiem wraz z nimi nieco się 0- nad 50.000 członków. Pierwsr.ą
skie i najsilni,ejsze stacJe zagraciepli. Meleorolog'O'wie nie 10- na szeroką s'kalę zakrojoną ak7cgnałowicz
niczne,
bią jednak wielkich nadzieLI cją komitetu było urządzenie wy
Wielkie postępy robi radiofoIch badania wykazują, te uie' sławy radiowej w Łodzi, która
DiotrkoUJska 96 i 127
nizacja na wsi. Jeszcze kilka lat
należy w najbliższym czasie! poza sukcesem mO'ralnym, dala Własny import.
temu chłopi wszystkie nieszczę-I "",.,,,,,,,m,,,
spodziewa? si,ę ocieplenia, a na k?mitet.?wi środki na prowadze-.
.
•
ścia, j!lk pl'~S~CZ~cę, deszcze itp. I _
"et przeCIwme, wszystko wska me akcJl.
biorDlka wahała su~ w gralOlcach przypIsywah radIU i antenom.' WO· i W _ M E f i l
~u.ie na to, że będzie zimnie,f.
W obecnej chwili akcją komi- 1300 -:- 520 zł. Ale trud~oś~ tę 0- Dziś te przesądy zo·stały zwal·
Gł6wnym, wi~owa.icą siarczY-1 tetu obj~łych zos"?ło 96 fabrY~'1 becme P?konano,.zawle~a.Jąc u- czone, ~ d~ie. wsie w powiatach
słych mrozow l'est wvż barom-e-I Pragnąc wzbudzlC w rOhotm- mowę z Jedną z firm ratllOtach- i łęczyckIm l piotrkowskim zosiatryczny, którego o~rodek z nad czy~h mas~oh zamiłowanie do nicznych w sprawi.e p~Odukcji i ły zradiofonizowane w 100 proI--.K~ED':':y ~LA KUPCóW.
Uralu przesuwa SIę wytrwale radIa, konntet spowodował wy- 1 dostawy ł. zw. odbiormka społe-I centach.
_cIem Illeul~Illa pomocy . d~(lb.
w kierUJllku Polski, powodując puszczeuie na rynek dełefonów cznego, kalkulującego się w ce-l W styczniu zwołany zostanie nym kupcom l, ~ał.ym przEldSlęblOr
coraz to znaczniejlSz'e obniżanie w cenie 23 zł., które robotnicy lnie 170 zł.
zjazd prezydentów . i bUl'll1i-18l, \~'om rzeIme~llllcz~, dyr9k~,)r
się temperalu1T,
spłacali po 50 gl'. W rałach tygll- Moment ten będzie niewątpli-! słrzów łódzkiego województwa K]~O p. Jan. WltkowskI przedSIęMożemy się tylkO' podeszyć, dniowych. Niezależnie od tegoj wie przełomowy w dziejach pO-' na którym omówiona zostani~ WZIął ,sta,rama w Banku. Gos~odar
łe ta sa~a fala mrozów ogarn~ staraniem komitetu zra~iof?ni- pularyzll:cji radia.
sprawa powołania regionalnych stwa. K:raJowego.o ~rZy.dzle~eDle tym
la rów'l1lei cał~ niem::>l Europę, zowano szereg fabryk łodzklCh,
P. WOJewoda JÓZEWSKI usto komitetów radiofoniza " (gl
plarO\,kom ~łllgot._rmmowego kre·
za wYląJtkiem Anglii. Francji i
'
dytu w. sumle ~ł. 100~OO: Zar,azem
Hiszpanii.
dyr, WItkow~kl zwr': ~lł SIę z 1I1terWarunJd śnietne tS,a w dalwen(:ją do izby przemysłowo, hanszym ciągu niepomyśl.ne, ku
Ci)
dlc:wej i' izbł' rzemieślniczej w LoLmartwieniu narciarz". pragną•
~
dZl o poparc18 tych starań.
cych spędzić Boże Narodzenie I
. , . . ,
w górach. Nawet na KascproZAPOMOGA DLA SEZONOWCóW.
wym jest niecale pół metra
przeżywszy lał 66.
Komisja finansowo • budŻ.3towa.
Ś'liegu,
Wyprowadzenie drogich nam zwłok na mieisce wiecznego spoczynku nastąpi
w zarządzie miejskim postanowiła
J'ak dofąd mToz nie spowoao
z domu przedpogrzebowego w niedzielę dnia 18 grudnia o g, :.l pp.
rohotnikom sezonowym, ktćl'zy zawał wiQ'kszych zaburzeń w kC)X'ogrążeni w smutku.
Z·
la k"
• • • •
trudnil"ni byli na robotach public~munikacJi koleJowej., Pocią'gi
(ur l,
nych tylko po 4 dni w tygodniu,
przybywają normalnie, autobuudzielic zapomogi w wysokośoi 15
sy kursują punktua lnie,
złotYl'h każdemu,'
Wszystkie niemal rzelJd pooIPamiOłaj-m U
Z zapomóg tych korzystnć J:ięd'tie
skie są już skute lodem, żegluga
'i
lfI
około EOO robotników sezonowych,
została wstrzymana.
Wobec
Dnia 16-go grudnia 1938 roku :lmarlll
=_'raku pokrywy śnieznej, istnie
ARESZTOWANIE Wł.Al\1YWACZY
ją obawy Q stam zasiewów zbóż
IJ
UJ
V _ U
W związku UJ zbliżającą się zimą.
W ostatnich tygodniach zanctoozimych,
długolefnla wlpdłpraBownlllZ". IBIznicy ~PDmDc·
i Jlad\'hodzą.cą faIl!! mrozów zarzall wano w Tomaszowie szerc~ zuchw:a
"y czynne "ą normalnI'e,
L"dzkif.go Towarzystwa Opieki mid łyeh kr.tdzieży z włamaniem. WIa.W Zmarlej tracimy nieslrudzonll i oddanI} fowauysa:kę pracy,
Szko t "
bez przerw, bowiem, zgodnie z
Cześć Jej pamięci I
Zwierzętami zwraca się do wszyst- dze śledcze wdrożyły dochodzenie,
orzepisarni, nauka może być
Pogrzeb odbędzie się dzl§ o g, 1 p.p, z domu przedpogrzebowego.
kich p d lliad:lczy zwierząt domowych w wyniku którego ujęto sJ,Jrawctw,
przerwana tvlko wówczas, gdy
IIEKRRZE IIECZIIICY.
z przY!Jt)mnieniem, aby pomieszcze· (kazali się nimi: H, Judkiawicz i M,
temperatura spadnie do 15 stop
nia jak stajnia, ObJlY, budy dla Fulu~, staJi mieszkailcy Łodzi. Fuks
ni poniże.i zera, lub szkoła nie
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bliczność łódzką mistrz Ludwik SuI. Mcier został za rrzymany 1 wczo (an
.u a, 0. any .. o~ącym ugiem wIzJa uznana. zos a a za za wuczo. z3J,owil'dzial już przyby<:ie caly sza
w c~aSlema11lPUIOWamaprZYkot1e.(ną._.rE!; wybitnych dostojnik6w i przrdski kreo~ać. będzie. tyluło~ą rol~ w raj stanął przed sądem,
;wstrząsaJąc~J sztuce Merezkowsklego
Nie przyznał się do winy, o- wyzIonął dllc~a.. •
Po, przem{wle'I:lC~ stron, s~d ótawicil.'li naszago życia kultul'<tIMświadcza]·"'c
iż
zawsze uwaźał
Jako odpoWledzlahu za ten gt,rMz ogłOSił w~'rok skazulący Gondzlę go' ]1"1"'''y SI'", "POClzl''''wać z'e od
"Car Paweł - .
Z powodu choroby Jednego z akto·
. <, ,
d'
\..
i I'
•
,u. Jl.
'"
",
rów zapowiedziane na dziś wieczorne się za polaka i patriotę. Na do- ny wypa ek, st?,uę.h przed sąullm: n~ 6 mIesięcy węz enta z zawles~e- czy t zgromadzi elitę Łodzi. 8p(,t,
przedsta,,!ien~e, nie o<ll)~dzie się.
wód swoich. za.słu~ wobec Pol- f(;botm~ Gon~zla l Il3Ihorc& kO,! Dl~m. na 3 lata. Zajdler został unte· ka ją się tu wszystkie wybitniejsze
. W pOD1edzlałek o go~z. 20.405 ~orga. sld przytoczył okoliczność, iż tu.\V Jozcf ZUJiller.
wmmony.
JE dno,.:tki. Nie po~k!lpi też dr. LinFzowana prt;ez Hazomlr "Trawlata".
ł'
. k
bł"
,
.
TEATR POLSKI
s uząe . w WO.1S u
Y -. star'
Ił:
pllh.lu.\(!I11 zawteresowanm szeroka.
kuJtnrnlna LGdź.
Operetka Hervego .. Nitouche" w 'lee szym st;rzcJeem. Oskarżenie Dicznej i muzycznej adaptacji dyr. Le- twierdZIł podsądny - jest wy-I
_
.,
,
ona Schiller~, . powtórzona będzie dziś nikiem zemsty ze s1rony kole-~
biła ukochanego kolbą rewolweru
r ~ rz~·o~nn.nmy, ~e ~d:,.yt o~r..
o godz. l6-eJ l o 20.30.
gów którz lffi-z wo
tr r
dZle 8J(~ Jutro o godzIDIe 19-eJ w
W poniedziałek po połudll1iu kapi· t
.'.
.Y. y pa zy I na i Z wyjątkowo 'energiczną i boJo-! dniu 5 czerwca zapowiedź zamie- sali st'lwarzysl'enia technikć W
talna kom~d.ia Fredry "Pan Jowialski" o, łZ. SUmlenll1le uczył ~rakty: wą niewiastą miał do czynieni!l niła w czyn i pobiła Mirowski~go (piotrkowska ioą Wejście: zł. 1.
k.ant~w. ~odezas g~y Ont. prze Adam MIROWSKI. Mirowski po. kolbą od rewolwe.·u wygraża'ąc
dla młod;uezr szkół powszechnych.
TEArR POPUl,ARNY
Cl'wm byh stwarzaniU sobIe l{on l
.
."
..'
J
Dziś o godz. 16.30 oraz o 20.15 pełna l{
.;
znał Wandę LEPECKĄ.. wlwlązal E'lę, ze go zabiJe.
. '
werwy i humoru komedia Milnera
u§.e~'C.lI§. d k '
" , ' z nią bliższą zna i'JmośC i uchoclzil
Ponieważ istniała obawa, że en er
r,
"DaliIa".
~ OT WIa bO~l~ v OSKa{Z~ma II ogrilni" za pr(·tet'. lenta do jej ręki. giczna niewiasta Jlloże istotnie sp·~ł
•
.. "KOT W BU.TA~H".
~y~.~Pl ~ •
o.mc • • ·t prlY
Potym widać zwienił gust i po., lIić zapowiedź, ~lir( Wolu zląkł się i
rf~A~W~'jff~1f:N~~:
DZl8 o godz. 12-eJ bajka r. Du- r~ l l! .zla w I~z~owle..
o- \'zął Lepecką zaniedbywać dla ill' zameldował polir.ji.
DRESZCZE. KASZEL'
, . k"leJ o MaClU5lU·SH~r·
. . . lUl'.l,
" ra'1'.u· tWierdzIli
całkOWICIe !SwoJe
..
. nagabywaZAŻYĆ TABLETKI
szyna
"
. ze.
nrch mewulst.
Lepe-cka
Lepecka stanr.ła pr'led sadem 7.&
nieboraku i piitrąg;u·d7:iwclą~l1, któ · znama złozone w d?{)hodzemu. ł;. gO w tej sprawie ldlkakrotnill, a. groźby karalne. Z/)st.ała skazana na i
.\ fl'y'e
zlota-.
ldory przesIu. guy
-, ~ poczał dnwac
·
. wy,-rę
1 t ne Ol1pó)- I 5 mICl'lęcy
. .
..
' "ll' w .ll
rzy szuI".
v
l Pos,[erunkow",
.
..J
aresztu z zawHlsZemcm,
TYLKO Z KRZYżEM BAYER'A
O g(,d7:. 16.15 bajka M. Kownae· c .llwa! MeJ era przed. za~rzyma. wiedzi, zagroziła, źe go pobije. VI
ki(>j dla starszych dzieci p. t. "O ~lem ~ bada~ nast~p'~le Jego I?-,
Żaczku··S?kolaczu i o Sowizdrzale, lnllTlośc,. oŚ;Vladc.za,. IZ zebrał In fe
Mi
6
&4
eBII
śnzgawka
co jed·~n kocha.ł szkołę, a t~n drugi f()rmae.l~, Ze osl\~ ..zony .10 cza·LmO~ !1\)Z· nift
ml·ei~laiflh
.
III
n65
wcale".
su zajęcIa przez Hitlera Aush'ii
II ~ rll:JU
IIU1;
ilU. ilu
,Ii»łł.n.au
w
vU
TEATR W FILHARl\fONII.
mógł być uważany za obywalet ·
W dniu on·~gda.iiizym nastąpiło
Dziś o go.iz. 1615 i :!1.15 kome- la 10,falne~0, po tym Jednak z:m
W sprzę obrony przecIwlotniczej
otwarcic pierwszej w Łodzi 8Hz.
(im muzyc'wa Pregiera .~Mejlech· watono, iż zmienił się zasadni'
Na podstawie
obowiązują- dynków drewnianych na ChOj-j gnwki przy ul. 11 Listopada nr. 16.
Frejlel'h".
(20.
cych rozporządzcll i instrukcji uach i Mani, oraz 21 budynk6w
Wspomniane lodowisko, dzi«łd
WYSTAWA W IrS-Ie
Po przesłnchaniu .~wia<!k6w o.l·az zgodnie l instrukcją cIa ('sied!a im, MontwiUa _ Mirce. swemu Iwrzystnemn położeniu, zaDziś, uroczyste otwarcie wystaw)' zab~ał głos prO!c. OrlikOWskf, kierowników OPL. domów w kie~o, Ogółem zaopatrzenie o- I bezpieczone jest całkowicie od
"X Salon". W wystawie biorą udzlał ,
Ł
b d l'
.• k'
d b
I k •
odzi, u yn n mleJS 'le, po o trzyma 85 budYTIków. Koszt za i EoZ odhwego dz.1afanla o!;ttych wia·
wybitni artyści. malarze z ealej Pol. dóry oświadczył m. in., iż polski. Oprócz malarstwa reprer.entowa· ska znana Jesł ze swe.' toleI'an- nic jak i inne nieruchomości, kup u niezh~dneogo sprzQtu wy· trów północno - w3cho\lnich.
na jest i rzeźba. Po wystawie w Lodzi c.ił wl>bec mniejszości n2fodo- r.owinny zostać przystosowane I nicsie wf.'dłllg 'ta,iniższej kaJku.] Ceny wcjścia są b. niekie. bo zarazy 1 eiby pr,zewieziooe będą do wych wogóle, a mniejszości nie do obrony prlcciwlotniczej i lacji / okolo zl. 8.870.
ledwie 25 gr. od osoby.
owego orku.
mieckie.f w szeze~ólnośeł. Niem przeciwgazowej. vVychodząc 1FA
TRAVIATA
d .••
P
tł·'
d' . l .
Sfaraniem Tow. Muz. ,Hazomir" zo. com ZWIe. 'Sl./! w. oIscc bardzo ego za o~en'a, Z:l:zą ~le.łs.n
stalnie wyslawio..'1a w Lodzi po raz dobrze. Jez·e h Meler uważał, że p-ostanowlł Wszysn'l'! ~w0.le bu· ......
aWlino·1
d .f tft
pitrwszy w języku tydowskim prze'j.iest in3'czei, to i on i inni, któ- dynki wyposa 'łyć w sprzęt O. ",'UI
tĄ 1'\1
_ U8il~ Wf a ...
piękna opera. Verdiego !,Trav!ata".. - rzy podziela.lą .ie~() z(!anie, nie- P. L. W~ ten spo.sób zaopat.rzo- Obywatelskie stanowisko winno byf wzorem
u.r'0e2:ys!a ta. lmprezlI. zbIega Się ~ roez cha, czymprędzej sic wynIosą nl' zostaną 3 hl'd,·nki reprezen·
nIcą 12a·lecla urodzm kompozr ora .
.' • • •
• ' . .
dla .-nnYl7'h
Udział biorą: p. Ala Dimantowa w nlCCba.l eICSZ~ SIę kulturą mc- facVlne, 17 budynkow szkol~
roli Violetty, N. Goldwasser '\V roll miecIią, ale w Niemc7ccIt. Meier nych, 22 budynki czynszowe, 6
I
k
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l'

"Hazomlr" I L. O. F. Dyralu'Ja - prof.
."..
• I"
l. Zaks. G.'\łkowity dochód przeznacza· I aady, ktorc powinny być teplO-·
ny: jest na rz.ec.z wysiedleilców z Nic· nC. Prze~stawi-cieł osłtarżenia
mice.
domaga SIę surowej kaTy.

~
...:Ją

w

rarl~ach,
r. r

w!j:~Óndaz~t:!~~n1U.ici y : :l~Z~~~ i ~ofi n~j~;~~)~~.j t~io d~o~!!~~~
".
'l Jących.
Gra~d - Kina przeznaczyła ca -

16 bu'

d S tarOSClnSk'l
~k
ł.
... aza.

I

110';1 tv doeh6d k.as.ow! z ws,y- Of~ara
s-tklch przeostawJCn fIlmu pod
ŚC~gaCZa
"iii.iiiiiiiimiiiiiiłiiiiiiiiiiim
SW DE K
(
.
{ytułem "Mściciele" w "Grand Ci
.
Po mo'w ie obrofl,e zcj adw.
Kon5tantego
I RAChoJny, i Kinie" w dniu 20 b' •
Dyrektor "Grand· Kina" p.
J{oenjrta sąd oO'łosił wyrok ska- Komorniki 9) na 7 dni bezwzględne;".
.
Jez.
~ta Adolf Goidber n złoty! ł1a ręrc
STOW. IN:i;YN1ERÓW I ARCIIITEK·
• "" M s
l">
n""
aresztu za uprawianie potajemnl' 'o g'wIazdkę dla bIednych dZle('l·
1
,.,
'rÓW W LODZI
z~.~ą~y • Ciera na ., mre:m~ce uboju. '
o
D·~y .0. re IV dcklar,~cję,.IUOCą
urządza Jutro. t. j. w poniedzialel\ , dn. "l~zlema. Al"cszt tym-c:msowy
Z tego samego tytułu Longina KO.
Ohvwatclsl<lc stnn'JwIs1w dy- któreJ przeznacza cal1{owlty do
19 grudnia b. r o godz. 20.30
sali' zos~ał znliez!)n:v, a pozostała WALCZi.1i:A (Rzgowska 16j) - na 200 rekcji "Grand . Kina" w Lodd chód ka~.()wy
ze wszystkich
O?czyto.wcj. s~owarzyszeni.a,. przy ulicy ~zęść Itary zawicsznoa na 3 111- z~o~y~h grzyw.ny, z zamianą w razie zasłu~u.ie na uznanil' i winn;) ~ przedsŁawiet't w dniu 21 gru.
PIOtrkowskiej 53 odczyt mz. Szymona ł S d
t' h
dl śl'" lllesc : ągalnoścl na 200 zł. grzywny.
't ć '
dl"
I d ' ln38
.
f "
Markusa na temat: .,Systemy zmIękcza I .a. ą w nIC, y" ~c po· {re 11, I Dwuch złodziei, schwytanych pod. s a SIę wzorem
a J,n nyc.l, ~. . ~lla •."
r. n~ rzec~ u unu?wa
nla wod~' zasilającej, a w szczególno· I ze pn:y ff'rownmu łngocllleKO czas noc.nej obławy. na areszt bcz. raz zachętq dla \1uhlH'znoś!"l, ma sClgacza lm. WICC/H'ellllera
Ad dla kolłów wlsokoprę:in;ych".
4 wyroku miał na wzgJed.zie ni-. względny po 2 miesiące.
' l ) · która,
odwiedziając
widowi· Eug. Kwiatkowskiego.
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SEf trwaZwyżka
w dalszym

LA

A

.... :

ciągu

LikVU'idacje i no'We inicjatyvwy "" przel'l'lysle.vwl6kienn - czym

Na rynku walorów tendencja dl:a
papieró \V wartościowych była w
dalszym Ciągu naogcił moclljejsza.
Jedynie nieliczne walory doznały
lekIdego osłabienia, reszta zaś dalszej zwyiki.
4 i pół proc. państwowa pożycz
ka wewnętrzna: grubsze odcinld
wyrównały Iwrs o 10 pkt. i obraca·
no nimi po 64.25 w płaceniu, 64.75
w żądaniu. Drobnymi odcinkami obracano po 64.50 kupno, 65 sprze·,

I

Znaczna część firm prumysłr.;.! wide sądów l'olllbownycb. rozatrzy handlowych, bę1zie bardzo poważ-' Zanotowano również korzyetny
wych i handlowych l,odzi obecnie gających sprawy handlowe firm, na.
dla gospo,iar::;twa łódzkiego proces
Więk5~oM
nowych
przcdsię- angażowania sie kapitałów fin ansi
rr.niej uwagi poświ~ca zagadnieuiolU n:lWct p<.lważl1y::h średniego prze·
{-rodukcji zbytu, wypłacalności
rnYl'lu.
bior:;tw powstaje w dzialach wll- stów w przedsi~bjorstwach włó·
euteli,
zagadnieniu kGniunktl\ry
Likwidacje firm włókienniczych kiennictwa, w obecnvch \'Tarunkach kiemliczych.
i t. p, a, więcej sprawom bllchalte- będą liczniejsze, ani2eli w r. ub. z 110 p~wnego stopnia przesyconych.
RównolegI" do prae wewl1ętrz·
ryjnym, sItarbowym i t. d.
uwa~i na niekorzYdtny bilans g"- Ni€' opie:ają się one na większych uyeh w przadsiębiorstwacb, daj;:) sil~
Prowanr.0no S:l. wiec praca n1d, srorlan~zy witlb pr:~cusiębiorstw, kapitałach i nah'żą raczej do przed· (,~tatniG zauważyć duże ożywienie
:zanlkniQci-3m
k"siąrr' handlowycb, I kt{.re w ostatnim ruku operacyjnym f,ic:l.. ior8tw mniejszych.
w organiz.acjach gospodarczych.
przygotc,wani<lm bilansć.w iprzy~~)- poni':sły dotldi:ve ~trat~.
Jako .. ?hara~ter.fstyc:-ny ohjn.w ~l'kretariaty poszczegć.lnvch zwi:tzt .. walLiem firm do lustrac.ii skarb oObl,k prac hkwld'lc.Y.lnych zano· podkreshc nalezy fakt, za w przed· kCw przyg ,towują walne zebrania,
wych, która przyp:1dają na tP.n ()o tnwauo również !Jrace Konstruktyw. ~ięLior:;twach ))Owyższych biorą u· kt~ryct terminy przypadną na picrkres. LU3tracje te i badania ksiąg ne, zwią7.ana z tworz;eniem się no dział
elementy
niegospodarcze, wszą połowę stycz1lia.
st,lnowić będą podstawy do wymia- wych prz~dsięb!orstw.
g~yż ostatnio inteligencja zawodoZe litrony czynników miarodaj.
rćw pcdatklJwyoh za -ok 1938.
Liczba nowych przed5:iębiorstw wa przecb?dzi do przemysłu i do uych ostatnio ;lużo uwagi zwraca
Z ilrugi'3j strony w prz~dsiębior- włókienniczych, przemysłowych i handlu.
eię na jak najintcns~Twoiejsze po.
.
BIURO BUCHALTERYJNO-REWIZYJNE
większenie '!ksportu. Nie ul€'ga wąt.
stwach lćd7.kbh odbywają, się prace rozliczeniowe. W firmach epól6~ pliwosl.'i, ża Lódź, najbardziej zain·
•
'ł • Ił tt'resowana sprawami ehrJortu wlć
kowych (firmy jawne i cicha) w
śr('dnim i drobnym przemyśle oraz; 7eprowedn 1. prowadzi księgi ha~dlowe p~. wymog6w W.ładl Skerbo.WYCh./ kifDuiczc!!'v puuejmie już w naj.
n"słppu~'" rozliczenia po- Oprecowywanle szemat6w. Analtn bilens6w. KaIkulacle. ReflektUjącym kIćtszvl1 ~CZ"'s-l'e ene .
..
..
W han i'lu
"
a
-"
'""
.eprowlldzenie ksiąg - BEZPŁATNE PORADY.
.
• I ,...
rgIcZillaJSzą. Ul!między spólnikami. Zanot:>wano t?Ż
cJatywę.

klio,

I

daż.

3 prDC. pożyczka inwestycyjna
nie zanotowała zmian: za I em. !lła~
cono 84.75, żądano 85.25, z,a II em.
83.75 kupno, 84.25 sprzedaż. Seriami I em. nadal obracano po 92.25 i
92.75, zaś II em. o 50 pkt. mniej
90.25 i 90.75.
4 proc. prem. pożyczl{a dolarowa
(dolarówka) straciła 50 pkt. Obraca
on nią po 42.25 w płaceniu, 42.75
w żądaniu.
4 proc. pożyczł(Jll konsolidacyjna:
grubsze odcinki nie doznały zmian;
płacono za nie 65.50, żądano 66;
drobnymi odcinkami obracano po
Pomimo trudności istnieje mo2liwośt otywienia wymiany towarowej z Rosją
kursie o 25 pkt. wyższym niż poJak jui donosił "Glos Poran-: mianę· Aby otrzymać wizę wjaz-l zawarto umowy, któraby ogar.: kiem, utrudniającym stosunki przednio ---. 65.25 kupno, 65.75
ny" aktualizuje się obecnie Slpra dową sowiecką trz,eba było cze- nęła całość wymian między obu handlowe. W Z. S. R. R. istnieje sprzedaż.
wa pogłębien~ stosunków ~ospo; kać ni~rz~dko 12. miesięcy; ~ul?-' krajami; .zadawalan.o si.ę jedno-I pańs!wowy monopol handlu za.
5 proc. połyczką konwersyjną ()o
darezych pomIędzy Polską l RO-, cy nasI. m~ moglI przedost.ac ~lę r I'azowyml łransak~jamJ w dro' lgranIcznego. Nadaje to z natury (bracano po 68.25 kupno, 68.75
ają.
do Sow!Jetow, aby zbadać Istme-I dze korespondencJI.
Irzeczy wymianie towarowej mię sprzedaż.
Duie zainteresoV\~anie .kół go-, jące możliwości eksp?,rtowe, pod I . Czyi trzeba. wskazywać ja~ I dzy ~wią~kie~ Sowieckim, a in4 i pół proc. listy zastaw. ne zjem5podarczych budzI wy Jazd do I cza.s gdy przeds~aWl?lelstwa han mekorzystny Jest dla nas takli nymI kraJanu specyficzny cha· ' skie ser. V utrzymały się na poMoskwy dr. Tadeusza Lychow- I dlowe przy SOWIeokich reprezen stan rzeczy? W ramach umowy · rak ter. O ile z jednej SJtrony u-I przednim poziomie. W dalszym cią4
sk.iego, nacze.lnika wydział~ w, tacja~h. dyploma!ycznych m?.gly; na,;et p.ółrocznej . SowiJety mają I pras~cza to ~ pewnej n:i,erze <;to gu obracano nimi po 62.25 kup u:>,
mtn. przem. I handlu. W zw~~z: ,:yz?sklwać kazdą nadarz~Jącą I moz:n~se przesłama do nas ar-I s~nkl, zwalmając kupcow zagra- 62.73 sprzedaż.
ku z tym przytaczamy pomzeJ SJ..ę 1. korzy~tną .z punk~u wldz~. \ tykułow sweg.o ~ksportu,. Po.I- 1 mcznych z konieczności mozol5 proc. listy zastawne m. Warw~wody pro;ządowego war~.zaw ma mteI'1esow Ich krajU okaZję ska częstok~oe tej możnOŚCI me I nego wyszu~iwania zbytu dla' szawy miały 1eJldencję niejednolilą:
sklle.go "KUrIera Poronnego, 0- handlową·
ma. Stąd mekorzystne dla nas I swych towarow, o tyle - z dru·1 Listy z 1933 roku podniosły się o
~awiają~e m~żliwości 'pOg:ę~ic Przywozimy z Sowietów ru<ly r~zultaty 'i?mia~. Pr.zy .ztwie~a \ g~fj. strony -:- wzmacnia ~ard.zo I 50 pkt. i płacono za nie 72.25, żą
ma :wYkII?-l~ny Gwarowej po s 0- żelazne ł manganowe, bawełnę, mućnobwyc um~~ wbl~m mIy. ta SI m; kPozycJę rzą~u s~wlec~l~- . dano 72.75 za odcinki grubsze, 72.75
sowlec leJ.. .
. tytoń, futra ora~ fosforyty.
czy,
zapeWnIe S? le na .ez,! ~ I g~, Ja· o ~onopOhst.y l umoz.h: I kupno, 73.25 sprzedaż za odcinki
. W ostatmch czasach sto.sun~n.
warunAI wykol1;tma zamOWIen wla mu oSIągame naJkorzystnICJ drobne. Listy z 1936 roku nie za nohandlowe
polsko - SOWieckIe
W~wozlD1Y do ~.
R. R. wy- n~ wysokowartosciowe i sk?m- szych warun'kó",,: z~równo pod to wały zmian: obracano nimi po 72
kszt~łtow~ły Slę dla. nas z~ecyd.o łączrue wyroby hutniozc.
p.IIkowane. ":Y!wory hutnicze względer.n cen!, J~k l wa~un~ów w płaceniu, 72.50 w żądaniu.
w~me . .roekorzy~~e. ~le moImpo.rt rosyjski jest niskowar (Jak obrablarkI l lokomotywy). płatnOŚ?I. DZIękI temu SOWIety
.
WląC lUZ tym, z~ l~h bilans za teściowy, wrowcowy, natomiast
Po przyłączeniu Zaolzia na- u~yskuJą przy zakupach zagra- • 5 proc. hsty. zas~a:vne ~ •. Lod~
trzy kwartały blezącego roku ek ort P I 'k' . l
l h t- sze możliwości w teJ' dziedzinie rocznych kredyt długotermino- Kształtowały SIę meJedoohcle: li.
ł sześ'
'1'
sp
z o S l Jes usz ac e
t
1933
t '1 25 kt. i ł
zamkruęty zosta
elOmI lonO- niony i wysokowartościowy. Za- niepomiernie wzrosły. ,Winniś- wy, który przekracza często mo- s y z
. r. s racl.y
p
p a·
wym saldem ujemnym, ogólna wierając umowy handlowe _' my zabiegać również o mO'żność żIiwości
finansowe przedsię- (·ono za me 63.5D, ządano 64; hsty
wartość wymian 1!1e~ła ~atast.ro oto jest druga przyczyna nieko. r dostarczania d·o Z. S. R. R. łowa- biorst polskic~. i utrudnia z:awie z 1!J36 rok~ nadal po 61.50 ku~no,
falnemu spadkowI, ~lęgaJąc me- rzystnego dla nas kształtowania rów włókienniczych, w których ranie h·ansakcJI.
62 sprzedaz.
spełna 1/20 wartośCI wymian z się wymian _ nie przestrzegano r zakresie istnieją w Z. S. R. R.
Są to niewą toliwie czynni'k i, 3 proc. renta ziemska: odcinkI po
roku 19i~0.
.
dosfatecz-ni.e zasady, że umowy ~ po przyłączeniu Sud~tów do ~ze Ihamujące należyty rozwój sto- 50110 zł. straciły 25 pltt. spadając
Istotme bOWIem w roku tym I te winny być dość długotrwałe szy - znaczne a mezaspokoJo-1 sunków handlowych między Pol do 53 kupno, 53.50 sprzedaż. Po 25
ską a Z. S. R. R.
płd. zyskały odcinki po 1000 zł., za
- rekordowym, dla stos,tmk?w I na to, byśmy mogli wykonać po- ne potrzeby.
handlowy'c~ polsko - SO,,:~ecklCh czyni,one u nas przez Sowiety
Niewątpliwie, różność struktu 'W olno Jednak przypuszczać, któ.re płacono 53.75, żą.dJ:mo 54.25,
- przyw1ezl~ś~y. z ROSJI łow:!-I obstalunki. W roku bież. np. nie ralna obu rynków jest czynni· ie kiedy doniosłość stosunków I odcinld po 500 zł., za łttóre placor~w. ~a 46 mlhonow zło,t,!~h, wy
handlowych polsko - sowieckich no 59.75, żądano 60.25 i odcinki po
wlezhśmy zaś za 129 mIlionów.
zostanie przez obie strony nale·1 HlO zł. - 87,75 kupno, 88,25 sprze·
~ roku na.stęp.nym - 1931
~Q
życie oceniona, to znaczna czc§Ć uaż.
unport SOWieckI spadł do 36 miLEGJON6W 5 telefon 18S-06
istnie.iących obccnic trudności I
li.onów, ek~por! ~ednak utrzym~ł Organizecje, reorgenizacje i prowed:enie ksiąg hendlowych 'ci~le wJ. WY" będzie mogła być przezwyciężo~~. ?nlm akdctowym, j~~ w~oSIę przy Wielkiej cyfrze 125 mlmagań Wł.ldz Skarbowych. Sporządzanie i enalize b,lens6w
na.
mme Ismy a sza zwyz a.
ylionów. W tych dwóch latach ujątek stanowią tylko akcje Banku
dzi.ał Sowi,etów w eksporcie poluw
Polsldego, którylui nadal obracano
skim wynosił zgórą 6 proc. ulP
l, 71! ~
'1fI
~ 6'd' IP II., 'f'l.;)
po 135 kupno, 136 sprzedaż. Na.
dział ich w imporcie prz.etwyżU. O..,
Ił~""
IL
rJU!L" .
.,~W"
tomiast po 125 płd. uzysłtały akcje
szał 2 proc.
•
•
Banku Handlowego w Warszawie,
Od roku 1932 rOZ'poczyna się
W traktaCie handlowym an[Jlo-amerykatisklm
za które płacono 58.50~ żądano ?1ł.50
zmierzch wymian polsko-sowiec
PIzy o~tatnifll han!llowo·nolitycz- l 01<(" dla prz;:;dzy bawełnianej pewy- kach silne ożywie,l;e swcJ:to ekspor- ?raz4:~~I(~ . zachC':~I;gO, OSI~~~kich; równocześnie saldo dodat· llym por .. !1.lm:tlniu mi~dzy Anglill, i żeJ Nr. 60 - ok. 25 prClc., dla to· ' tu do AllIery:d, Ktćrv to kspol't w ~~ .. --: Z {~~n~~
~pncI ~z.
nie na naszą korzyść ustępując I Ameryką., ta ostatda poczyniła warćw baw':3ł'li:1.lljch przeciętni<! I ostatnich labeh wy latuie się olml. I b,c Jaml a i.. a ;0 rrar ow~.~ ~
miejsca - deficytowi.' W roku Ang-lii ·jala:w idące u~tepstwa w ?O-30 proc., ~TZy czym dla tkanin I źył. I tak np. wywoz :.kanill baw21. 1o raC;~I? po 60.
>upno, v.
1937 - pr7.y d)Jwlarh niesłycha znkre:iie ich celnY0h postulatów, . nit·l,iplonych :27 proc., zaś dla bie-I ni/mych spalI 0:1 r. 1928 z :33 mi- sFze az.
nie zredukowanyc!l - saldo to l jakktlwiek odnośne zniżki stawek !l,I~ych, baJ,'wi0l1ycn i druk::nvanych Eonów <10 11 miFonów yarcEw.
ł
wyniosło zgórą 10 :,niHonów 'ł..l?-: cl'lnyl'h rozc~ągają sie raczej na w:/ do 48 pro'\.
R(,WIl~3Ż i w dziale tkanin well1ia' rzeU uzen:e
'ł'ch. Jesz~ze gorzej ~r~edstawla I 8okowarto§clowe pr01ultty, niż na
:Ąllg~elski. 9 rl emysł bawełuin:1Y nych l1\\·wIc:,lnillll'. w riCrWSZYlll wnoszeniil potlań impors~ę sytuacJ~ ~ roku b!eząc~m; w I tf'wary mll'30We. I tak np. wynoszą oblccuJe sobla p'J powyżs~ych zmż- rzedzle lepsze j cieńsze wyroby,
towych
cIągI! 9 mIes~ęcy s~!do .~Jemnei U\Q
;~ą"#k~
~;t~.'A!&Jii&~ (ll~ ktrirYl'h zni~,ka wyno"i od 30.
.
..
wYnI.os!~.z gorą szesc mIlIOnów;'
DZli .2 poranki
140 prort:nt.? cz~c~'C :::iw:-zyst~c mlj-, Tcrrnll1 składa.ma podan lmpOI'n
wywlezllsmy towarów do Z. S·I
O 12.2, ceny
".
•
I że rr Zl,(lf w:;7y~tkim pr7 e si szl'o- I towyclI na wszellue artyll.Uly z lwn·
R. R. ,. 1.300 ty,. dotych, p'"
Pw. ".2. 4 ś,0
......
JOHNA FORDA
cki p"
'k" ~ l
"1 my h' \
tvngentów na styczeń i luty 1939
. Tś
7630 S Id
.'
. l'lV t 'alllll&Cl wc m:u:"c .'"1.- •
wlez l m~ z~ '. . ~ o UJ~~'
FI
11~'ryka ~na cło podw':in\!, iedno dh rolm przedlużony został do 27 gru·
ne okazu Je Slt~ me o WIele mnIeJ•
hod~wcć w wel
d ' · dl
I
dnia r. b.
,\-.:e niż c'yfra przywozu.
ny, r ':;; 13. a Ot;. ~r~
..
,
.
•
W rol. gł.: loreUa Young. R. Green. G. Sandersl Reginald Denny ny przemys.nt .. WymIeDIflue zmzln I Jednoczesme wprowadz~ne .z~,sta.
Szukając przyczyn, dla ktodotyczą głuwll!3 cła przemyslowe- ly nowe formularze podan lmpor.
•
'::'L~~..... -.l ~~~~'f ~~~t.~~ u
rych wymiany polsko - sow}C~- f,
go, podc~a5 gdy przy cle na w<.'lnQ tow~lch i podania skłauane na sla.
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Skład

Blach, Miedzianej I-

RóżnJch

Metali

Poleca W. P. P. ze swe~o składu nast-:pu,ią('e metale:
MIEDZ, MOSI.\DZ, ALPAKĘ, ALVl\UNIUM, NIKIEL, OŁÓW,
CYNK, CYNĘ, ANTYMON I T. P.
w surowcu, blachach, taśmach, denkach, rurach, pr~tach, szynaeh,
drutach J t. p.
MIEDZIANE W Al.CE DRUKARSKIE, PŁYTY MIEDZIANE DO
OPALARKI (SENGPl..ATTEN), SPECJALNE BI.ACny ALPAKOWE DO "MULDENPRESSE", METALE ŁOZYSKOWE I T. P.
SPECJALNY DZIAŁ:

firm1

ŁÓDZ, (dawn. Sienkiewicza 29) telefon 164-54
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TA.JIEMNICA

Motywy komisji WOZLA w sensacyjnej sprawie, gdzie mistrz
olimpijski wybrał dla siebie "honorową" nagrodę za 392 zł.,
a przeciwnikowi pozostawił nagrodę wartości.•. 8 złotych
Ołówną

"

atral(eją

I.

tegorocznych
Ot'zywi§cie nad sprawą zarząd r jąeycb falttycznemu stanowi rzeczy,
Zainifercsowamie tajemniczą nazwą V,ERY WELL do
mistrzoslw Polslti w lekJdeJ atlety- WOZ. LA nie przeszedł do porządł,u I' uważając to za rakt przekroczenia
sekret... Niech się domożemy intrygować tysięcy czy
ce miał być pojedynek dwu "asów ł postanowił wyciągnąć z postępo- etyki sportowej, komlsIa postan.·
łelników dłużej .., Pod naciskiem opinii w.radzamy
bieini" Kllsoeińskiego i NoJi na dr-II wama p. Zubera i Kusoc:łńsldego lak wia na podstawie paragrafu 20 prz.
sięgło szczytu ... Nie wiedzą wszyscy, te~
slansie 5000 m.
najdałsze konsel{wcncje. Wyłoniono plsów WFF I PZLA ulbleUc napPonieważ nazwiska obu biegaczy komisję w osobach pp. Nałęcza, ny.
to trZJ wykwiiJltne produkty
były magnesem przyciągającym pu· I Hermana i l\1aIinowsłdego.
Komisja postanawia wystąpl~ do
"
perfumi!ryjne, a mianowicie:
bliczność. organizatorzy postanowi h \V dniu wczorajszym opubUkowa- PZLA o wyciągnięcie na podstawie
a.ngiel~ka w swoi~ rodzaju wOobdarzyć zarówno Kusocińsldego U§nIY wyniki doehodz·~J\ kon,iaji, powyższej
decyzji ~wentualnych
Ii
da kWiatowa, o śWIetnym orzeźjak I Noji honorowymi nagrodami, Dla szczegółowego zapoznania Czy.. dalszych konsekwencji org:mizacyj·
wia j.ącym., trwaJym zapachu,
na Idóry to ccl wyasygnowano zlo· telników z poglądami komisji przy- Dych przeciwko p. MałkowI, Jako
trudnym do określenia i porów
tych 400.
taczamy wyrok komisji wraz :& mo- członkowi kolegium sędziów PZLA.
na.nia
z jakimkolwiek :innym za
Najw!a§cłwszym
rozwiązaniem tY"'ami:
Odno~nie zawodnika K. S. SyreM
pachem
&prawy by loby zakupienie dwu na"KomisJa dzfałaJąca z ramienia Józefa NoJi, komisja stwierdza, te
gród wartości po 200 zŁ Tak jed· i na prawach walnego zebrania W. nie bylo w Jego postępowaniu :ind·
perfumy, r·~w:rud -an:gielsk~e, o
nalt nit' zrobiono. Dysponujący pie· O. Z. L. A. rozpattywała przekro- nyt'h przekroczeń. koliduJącycb a
II
zapachu śWlezym,"'"
" nury
gującym i nieskOńczenie trwaniędzmi, ' p. Zuber,
wiceprezes czenia natury formalnej I etyczne), przeplsamL Jedynie nieścisl~ przedłym
WOZLA, udał się z KusocłńskJm do dokonane ze strony niektórych stawienie sprawy przez wiceprezesa
sklepu fotograficznego, gdzie nabyl ułonków zatzIIdu WOZLA, posta- p. Zubera, wywołalo podejrzenia co
II puder miałki,
nieszkodIdwy,
dla Kusocińskiego aparat "ReUna nawfa:
do uzależnienia startu p. NoJI na
"
• przylegający, w delikatnych odZ' w cenie 392 zł. PozMtała sumaM
ODNOśNIE p. FELIKSA tUBE- mistrzostwach Polski, s Jakimikolcieniach karnaeji, o zapachu
8 zł., za co oczywiście nie moina RA, wiceprezesa WOZLA.. za prze- wiek korzy§claml natury materiał
an~"ielskim "Very Wen".
by:o kupić już ladneJ wartościowej kroczenia statutowe J obejście prze- nel, co nie miało mieJsea.
Tr6jzesp6ł
"VERY
WELL
jest
sporzą,dzOiI1.Y w
Da~rody_
pisów przy załatwianiu sprawy Kulaborat.
"DINOL"
z
oryginalnych
surowców
i olej
Nojl, dowiedziawszy się o obrocie I 50cińskiego I Nojl, za samowolne! Emigrant a N1emlee brlllli, lekków, sprowadzonych z Anglii.
sprawy oświadczył, że w lej sytua- przekroczenie kwot ustalonycb na sl7 ln C!J
k J
cji nie !ltanie do pojcdynlm z Kuso- zalUlp nagród, za wprowadzenie w
pOSZlI u e
"VERY WELL" jest ter:rz "t.'ljemn!eą publlemą" l
c;ńsldm. W ob.lwie slialldalu org41- błąd komisji dyscyplinarnej W. O.
l;ASIĘPSTWAL~~l:NGLlĘ l KOwszyscy mo~ą stosować te wyroby, niezbędne w ży
nizatorzy mistrzostw wyasygnowali Z. L. A., przez przedstawienie spraelu towarzyskim paiJ i panów.
dodatkowo 2(;0 zł., celem zakupie- : wy w s)Jos':b niezgodny :& faktycz- la rótnego rodzaju tow:uy tekstyl.
1e wytwarz:ane w Polsce. Oferty
nia dla l\oji złotego ze~arJta. Do- uym stanem rzeczy, postanawia za-l pod Franciszek SteiD 190 Higb
pit'IO po otrzymaniu gotówld na kt& IwiesiC p. Zubera w pełnieniu wszel- Road London N. 13.
DR. l\'IED.
CIEPŁO \II
pno prezen tu dla siebie, 1'\oji wziął kich rllnltcji w organizacjach sporft .11szczelnlam okna 1 drzwi systt'mem,
udział w biegu.
towych na przeciąg lat B-ch.
V
który chroni od zimna, wiatru I knrzu.
TRWALOŚC KILKULETNIA.
Ponadto komisja poleca. aby p.
•
•
okulista
Zuber solid:trnie z Januszem KUSo-11\OICZYńskiego Z Wofniawznowił przyięcia
F. Pincz~~:il.
cińskim zwrócił do kasy WOZLA
kiewiczem
Al Kościuszki 52, I p
kwotę 192 zł., przeznaczoną na z a - .
•
•
odwołane Z powodu
kup nagrody dla p. Kusol:ińskiego
Wczoraj wieczorem odbył się "
tel. 165 17.
1-----I
wyborów
do dnia 1 maj"! 1939 r.
Warszawie mecz bO{iserski pomię~l.
•• F~w ~:Blfłnia
II
•
• wszystkie.
. '
Odnośnie p. Kusocińsklego,
byłe- wywolał
dzy Syreną
l Warszawianką·
KJ·~~OWY ~łJ~n~'!ła
Ul ,JmIJ
I!III
lU
lak nas InformUJą,
l
•
duże
zaint"resowanlelIdecz
ze
\
egz. od 1918 r.

VERY WELL"VERY WELL".

I

VERY WElL".

I VERY WELL
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Nfe bylo pOJ-edunku
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Imprezy sportowe

'I

HeP-Goplanie 13-3
•

I

~~otL~ep~ez;s~

I

pojedy.
.
chelw:~~
Scltcenman
k .' tS :ler
i Woź. z wszechstronną praktyką pro'
P I O T R K O W S K A 81
t
wyso Jose
~o y z. d' p~zez~a; rtiał{iewicz0nJ Ty':czasełn do poje- wadzi ustawowo księgi na go- Farbowan'e_ pr~yciemn;anie, odtłuu·
P
czone na za 'euk nagr~ Yt' ? e mIta Il,,:nku nie ~d;8Zł() gdYf Wożnlakie- dziDY. Nanz6r nad prawidłowo- czonie. c2vsrczcnie wszelkich futer
prawa na prz -raczame ej k wo y,....
"
,
ł
..
. .
nejnOW 3Z,\ techn ikil lipsk" i francusk4.
przez wybranie i zakup nagrody w wicz startował w niższej wadze. i ~Clą. z.a at\~laUJe zalcg-losCl. Re- Zż6tl:łym ba3dadom przvw~aca sit:
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Browar i Fabryka Kwasu
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poaec:a

największy
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zł. fi.7S
dziennie!

Węglowego

'S*ł*f

-GEiI

Ił. 6.75
dzlenniel

I.

Dra med. W. PRZYGODY w Otwocku
Al. Niepodległości 5. tel. 54·09
Celem udostępnienia leczenia sana toryjneg') szeroltim warelwom niezamożnej ludności, uruchomiony został CZ3S0WO
specjalny pawilon po cenach przystępnych. Dzienne utrzymanie z opieką lekarską i leczeniem wr.az z odmą wynosi
zł. 6,75 Informanje w Warszawie: Przygoda, Złota 43
Zł.

m. 49, tel. :l42-60, godz. 4-6

Zł.

6.75 dziennie.

6.75 dziennie.
Do akt Nr. Km. 2552

PIERWSZA

,.

a~oloei,zna

§ O

ZE STALYMI Ló2KAJUI

• a
Chirurgia zfilbów,

•

o

ie S I
szczęk

i jamy ustnej

TEL. 129-77.

PIOTRKOWSKA 56

Do akt. Nr. Km. 2474/38

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi,
rew. 14-go, W. Trzebiatowskl, za·
mleslkaly w Łodzi. przy ul.
(mleko
•
bulgorskie)
Piotrkowskiej 132
na zasadzie art. 602 K P C. ogłasza,
łOU
że w dniu 23 grudnia 1938 r. o godz.
puleca
11 w Łodzi. przy ul.
Apteka p. f.
Banc: urskiego 8
odbędzie się publiczna licytacja
rup
chomości, a mianowicie:
pianina, mebii, lampy i radio-aparatu
w Lodzi, uL Główna 50,
oszacowanych na łączną sumę zł.
tel. 218-61.
1260.które można oglądać w dniu licytacji
w miejscu sprzedaży, w czasie wyżej
'Oo akt. Nr. Km. 2084/38 oznaczonym.
OBW!~SZCZENIE
L6di. dn. 5.12. 1938 r.
Komornik Sqdu Grodzkiego w l.oKomornik: (-) W. TrzebiałowskI
dlli ret? 14-go zamieszkały w Łodzi Sprawa Miejskich Zakt. Elektryczn.
przy ul. Piotrkowskiej 132
w Gdyni, p-ko J6zefowi i Eugenii
na zasadzie art. 602 K. P. C. oglaszll,
maiż. Staszauer.
że w dniu 23 grudnia 1938 r. o godz.
14 w todzi przy ul.
SEKCJA
Radwańskiej Nr. 25
odbędzie się publiczna licytacja ruchomoścI a mianowicie:
mebli, dywllnu i fortepianu
OISJacowanych na łączną sum~
poleca pielęgniarki
zł. 1350.które można oglądać w dniu licytacji
w miejscu sprzedaży, w czasie wyżej
Legionów 6
Olnaczonym.
Lódi. dn. 5.12. 1938 r.
Komornik (-l W. TrzebialowskI
,

IJ T

JOG

Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi
rewiru 1-4go, W. TrJebiatowski, zamieszkały w Ł( d.i, przy ul.
Piotrkowskiej 132
na zasadzie art. 602 K. P. 0. ogłasza
w dn 1 u 22 grudnia 1938 r. o !Iodz.
13 \II Łodzi, nrzy uj.
Andrzeja 52
Śniegowce
odbędzie sie publiczna licytacja rup
chomości, a mianowicie:
3 wag automafyczny:h f. "Denfosan·,
kasy automatycznej .National", 2
k.mfuar6w z marmuro~ymi blatami
i lustra bcz ramy
W myśl § 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.VI 1932 r. o pGoszacowanych na lączni\ sum~
stępowaniu egzekucyjnym władz skarbowych (Dz. U. R. P. Nr. 62, poz. 580),
zł. 3675.Urząd Skarbowy w Zgierzu podaje do ogólnej wiadomości, że w celu uregu·
które można oglądać w dniu Iicytacj' lowania należności Ubezpieczalni Społecznej w Lodzi, w podanych poniżej terw miejscu sprzcdaży, w· cZlsie wyżej minach i ·pod wskazanym adresem odb~dzje się sprzedaż z licytacji:
oznaczonym.
22 grudnia 1938 r.
W I-ym terminie
Lódź. dnia 1.12. 1938 r.
1. Maurycy Kleczewski i S-ka, Zgierz, 3 Maja 4/6
Komornik: (-) W. Trzebiatowskl.
1 maszyna do pisania f-my .,Underwood". Cena szac. zł. 250.Auto ciężarowe f-my Ford. Nr. 45799
zł. 2.000.Sprawa Skarbu Państwa p-lIo Leono·
Towar półwełn., ubran., w sztuka~h. 22 sztuki
zł. 400.wi Wójcikolvi.
2. Wittke Fl'ed, Zgierz, 3 Maja 6. 1.300 kg. przędzy wigon.
zł. 5.000.21 grudnia 1938 r.
W l-ym terminie.
3. Emilia Roch i S-ka, Zgierz, Piłsudskiego 52
2.000 kg. przędzy wigo1l1iowcj na szpulkach
zł. 5.000.W II-im terminie
3 konie, maści gniadej, 6 lat
zł.1.000.
zł.
400.ł rolwagi - węglarki
l powóz, koła gum.
zł.
150.Zajęte przedmioty moźna oglądać w dniu licytacji.
NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO: (-) (Podpis nieezylelny)

-- Kalosze

Przychodnia csynna od llod:z:. 9 do 12

"O
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OBWlESZCZENIE

T OWOCOWY

St. Hamburg i S-ka

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

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

1 URZ,\D SKARBOWY W LODZl

Al. Kośeluszki 83
IV.46/S1/Lc-A-38

~iel~~niarek i hi~ienillek
PryWatne pogotowie

ehor. iołi1dka. lelit iwatroli,

S ar

to zdrowia!
Cy1dinowanie, druto wanie i froterowanie posadze .t , czyszczenie wystaw i okien, sprzątanie
biur i pokoi'. odkurzanie elektroluxem. Rererac je linoleum.
Pakowanie okien i drzwi.
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z. Sl~

7.
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śladów 9zpe~ących włosów.

tel. 128-07

Przyj mule 10-2 i 4 -8 wiecJ.
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83 rozporządzenia Rady Mini strów z dnia 25.VI. 1932 r. o p<>stępowaniu egzekucyjnym wtadz skarbowych (Dz. U. R. P. Nr. 62, poz. 580).
podaje się do ogóLncj wiadomości, że dnia 20 grudnia 1938 roku o godzanie
9 - lJ-ej celem urcgulmvania należności za podatek przemysłowy i dochodowy na rzecz l Urz,:du Skarbowego w Łodzi odb~dzie się sprzedaż z licytacji
niżej wymienionych ruchomości;
W II-im terminie
Składnica, Kililiskicgo 88, 702 kg. mydła.
Cena szac. zł. 842.Karol ewska 45/47. 1.300 kg. mydła
zl.1.700.Składnica, Kiliti skicgo 88, 300 metrów manufaktury
zł. 4.500.Składnica, Kilillskicgo 88, &5 kg. manufaktury
zł. 1.020.W I-ym terminie
Składnica, Kil . '. .0 88, 600 mtr. manufaktury
zł.
600.Zaj<;te przedm' .... ; lnżna oglądać dnia 20 grudnia Hl38 roku od godziny
g - j3-ej w lokalach wyż"j wskn2anych.
Zu NACZELNWA URZĘDU SI{AIUlOWEGO: (-l (pod)lis nicczytelny)
KiC'!'ownik Działu Egzekucyjnego

Usuwanie wszelk!ch
dcfcl<t6w cery.
Usuwanie bezpowrotnie I bez:

i

Nawrot 7.

r. - t2 ~

myśl §

Monills:zl{j 1, tel. 127-99.
powlI':Sr;jł;a :z Parvza
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ChorobY slldrnB weneryczng

2 .. 4.
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tel.

Dnia 17 grudnia 1938 r.
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AKUSZER-(UNEKOLOG
Pomorska 7. tel. ] 27-84

TrI. 186-2:?
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W rolach głównyc1J: Stan. WJsnc~·a. Ina Be'TIita .. J. Prche"ski i Al. le3wt21'«!wltt.
Następny program: .~PIEALV i KORONV·· Z SACMĄ GUITAV

~~~

;:~ Ceny miejsc: Im. 1,09, II m. 90 gr., III m. 5{) gr. - Kupony ulgowe po 70 gr. z prawem z81mowania dowolnych miejsc
W niedziele i święta oiewaine.
Pocz. przedst w. dni POWS2;. o godz. 4. w soboty, niedziele i święta. o godz. 12.

Q ~ 7,eromskiDr!o 74176. tf"l. 12S·1* 't:I't:I._

P::!5'<liE'!;.'l:l~~iU:m:_B=-IDJ~:'1I----

~

______m~~~-~~~~~"
Dlfś

b3i!!&N;Y!~a:i

i dnj naslfUXn,ch

pe• • •".".

1!&łrecr.,ą9$! " IR8"I'DRiY?MttlT'nrr:mas

najlepsza i najdowcipniejsLa komedia p. t .

•

al
O

•

N

w

O

~

W" ' ' -rolach
głównych:.;
'"WC.
a-ci

..

Sienkiewicza -10, tel. 141-22

Dziś

i dni nast~pnych!

tydzień rełtordowego

Ił

SlllNW1{(H I

:1!'·~~""';': ~"':~::.....iI

IRI

~

oSD"ll

_ _ _ _ _ _iDmII_::DIi.l:l:D_ _ _ _ _a!'.:l1lar.a.::l::::i~::arillll8iam_.

powndzen5a!

Dramat mężczyzny, za którym wlokło się przekleństwo ... "BOOZNEJ ULIOY... "
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Początek

Bil 111\

program:

w dni powsz. o godz.
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'* ej,

w nieclele zii świ~ta o g. 1::: w PQl.

wg. powieści ZOFII K A.ŁKOWSK[EJ
W r. gl.: BarUCZeWika. Żejichowska

Cwjkl~ń5ka. Pichelski,
Samłtnrski ó Zelwerowicz
• a pierwszy seans wszystki9 miejsca po 54 gr.
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KOmilellUubOrCIU "BUndU", KlaSOwuch lw:uzlUlw ZawOdowUCh I "POBle·SYiOn"
Zjednoczony. blok żydowskich mas pracujących wzywa wszysŁkIch robotnIków, pracowników i inteligencję pracującą do
czynnego udziału w wybo,r ach.

mają następująca num:ry:

Nasze listy
W okr.
I

Nr. 5 pierwsi kandydaci:

SI. MHman, SZ. Zyg:elbo;m.

Reakcja chce Was ograbić z Waszych praw i godności ludzkiej
- odpowiedzcie godnie, wybierając własną żydowską repre-

l. Ho[enderski, B. WlfOWSki,
s. Handelsman
5 pIerwszy kand. Ch. L. Poznański
6"
"SI. Nutkiewfcz

W okr. li Nr.
okr. III Nr.
okr. IV Nr. 5 ' "

w
w
w

zentację socjalistyczną!

Glosuicie na" Iii fe "Bundu", klaso- W okr.
okr. V
VII
SOW)J( Z VI. 6aW. ; ""Posła-Syjon·'
II
W
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Piotrkowska 90, tel. 155-99 I.

Szkoła głm~. I. lał\ca artystycznego

NAJMILSZE GWIAZDKI

poJeca n a G W I A Z D K E. GOLFY. SUKNIE.'

P. wszystkich

pierwSlonędnfch

CellJ PRiSlellne'l

firm.

ALINY HENDLERÓWNY

Szkoła przYJmuJe rdyserję tańc6w.

~

K OS, I U M Y. dzi8l1e oraz P OŃ CZ OCH Y

1[,:

" I . Morgentaler
"Dr. H. Wa!shaf
"R. Eychner

NajlViększy wybć.r BOMBONIER i
llliwośd poleca Skład Czekolady

~~~:hkas~41
Pas~kówny)

qqlD()I~IIIR()lrłllł Ił ..

L ,,,pp.
~-DO-KT-OB--' RESlIKI J ił NU ~!fi!lJ!~ NI B!!~s~ 58; p.~~~~T;.;~i;~~t~g~~z~~~~~~~~~
Reprezentuje zaawansowane tancerki na balach, wiec~orkach i t. d.
S"",,,j,.
idi;N~-7 p. p.
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~~J~~:~i:tca Pra[Own~a f(n~Dlenka
1111 NARUTOWICZA

Ostatnie dni

DYWA

ul. Przejazd 17

fr.

t p.

I

36'

śRODMIEJSKA •

od goĄ,. 4-5 p. p.,\dla dorosłych od 7-8 p. p.

WARSZAWA, Kredytowa 6, telefon 242·41
Zgłoszenia telefoniczne od 8-10 r.

Tel. 210-7_;_

Ku II-c;-e

NADZWYCZAJNE OKAZY I

6 W ~ Grand Hoie\

ap. 136

GODZINY PRZYJEC: od 9-11 1 od
lł"IEDS"'IC IJJCENY B PRZYSTĘPNE
•
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Wielki wybór:
Wó~KóW dziecięcych

Na~!Wfi!alll srmaomsa~kll'MWłsitoT'dRZ(O;:WII,BEaZJD'IRsGllcr:~aÓW

sta-\

De w ortopedii, neurologii. masaż
ULICA KILlSSKIEGO Nr. 178.
wowy, :xltłuszczaJący, wibracyjny i Dojazd tramw. r;~.Nr. 0, 4, 10, 16, 17.
specjalny przy krzywicy kręgosłupa.
Początek seansów: w dnI powsz. o

-~-,~~ " "" ,;~

Wlen,1 dramat wolenn,!

Ostatnie 2 dni l

masażysta

..

-DO źródła

Z

metalowych
MATERACY wyścielanych
MATERACY sprężyn.
.PatentŁOŻEK polowych
w fabrvc~nym
- - !kladzie ., 1.1

I ŁÓŻEI\
komodowych
WYtVMAClEK

OI'lBROPOL"

marki .Ru ~ber·
LODOWEK
LEŻAI<óW, HAMAKóW
ROWEROW i drezyn
Łódź, PiotrkowsKa 73
w podw. Tel. 159-90

o 12 w p, ostatni 9 w.

R
Dr
~!!.rW~lN9!1J
i
b
'
!~.~~~~
:~!~!~DClne
n2~!Y~,:~!U!!~!
RB CH
Warsztat
DOKTOR

leDSraCJ.inJ

spec. serca

Nllprllwa i przewljan'e wszelk;ch mołorów elek!ryc,nr oh
W,konan\e szybkie I solidne.

ELEKTROKARDJOGRAFIA

Specjalista chorób skórnych.
wenerycznych i seksualnych

l

lunenie promieniami Roentgena

PołudnIowi! 28, fal. ZD1 IJ

A-Ja.

'li!:

~_IODu~ ~d·a

p~

\nI·.

Dr medU.··HELLER
'"
• przYJm. od 5 -7

tel. 260-72

M

przyjm. od 8-11 rano i od5-8 w.
w nied~lele 1 śwh:ta od 9 - t2·ej

E
WDR'Mi
I · KI Spec~z~~~~?:w~:~~t~i~~~~'1
n ZłJ
It
(I

fWM&R

mo-[

"Traugutta 8. Tel. 179-99

Andrzeja 5, tele~.

_

Halpern

Przeprowadziła

Zawadmlta 1,

83

tel. 279-29
Przyjmuje 10 - 2 i 4 -

7.

tel. 122-73

cBynna od 8 r. do 9 wiooll.
Porada 3 al.

HEN YKO SKI

~

tel. 166·35
WZNOWIŁA PR,?;Y JĘCIA

Specjalista chorób wenerycznych
skórnych i seksualnych

Traugutta

i

I-

Poraz pierwszy w Łodzi! OZEŚ ~
_

,

CegueBniiiaEnlB:2
fel. 107·34.

HN I ~ m g

l! _ W

~

rot

w

D

w

nl~d!:!t:~~~~: :d~ 2d: -;11 p:'po ł,

.&&MPA44fiSM,~.+w. tl~.~~··• •,#!f4{~

dni nasiepn!1ch' - WieJkj pudwjjnu DrDgram!

Najbardziej emocjonujący film sezonu.
fil'
.

słoneczne

KomecJia polska p. t.
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4 pokolowe

l
Dz;ś
następnych
lL OłkOWYSki
IIKRO OWA P Z D I $( IIlc;;fii~1;~~';;te;;:f.~:l;D2
~6:O~: fironÓW03. Żabtljńskl, Sie]Dń~ki, Orwid, 6lerasińskl i lo.

!

KINO ~ TEATR

10"9 70~

mieszkanie z holem, przedpokojem,
centralnym ogrzewamem, oraz z wszelre
w
l
kimi wygodami, w nowoczesnym domu
przy ul. Wólczatiskiej 197 (obok szpitala św. Jana) 00 1.I 1939 do wynajęW myśl § 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25,VI 1932 r. o pocia.
stępowaniu egzekucyjnym władz skarhowych lDz. U. H. P. Nr 62, poz. 580), :
,
'
podaje się do ogólnej wiadomości, że dnia 20 grudnia 1938 roku o godzinie I •
9-ej w lokalu zohowiązanego, przy ul. 11 Listopada 10ł, celem uregulowania
110\
01 'g ~ ~"
zaległych nnleźności (pod. od nieruch., dochod., ohrot.)
na rzecz 2 Urzt:du
.HI&
n !Ii u l-łl
Skarhow~g? w L,odzi od~~dzie się sprzedaż z licytacji niżej wymienionych"
wl J. Szwalbowa
ruchomoscl u Julms·z a RaJ ta.
_
l kredens stołowy.
Cena szae.
zł. 200.(13972)
Kill~Ski~go 86. ol. 26. ~el. 185, 47
15 mtr.ą drzewa budulc., deski dęb. i topol. zł. 1.200.(1476)
przYJmuJe vd 10 do 2 I od 4 do 8
li mtr7 drzewa materiałowego
zł. 300.- (12993-75/12/38)
Poredv bezpłctne.
Zajęte przedmio,t y moina oglądać dnia 20 grudnia 1938 roku od godziny
Dla ufZednin:~k specjalny rabat.
9 - 16-ej w lokalu zobowiązanego.
KIEROW~IK URZĘDU SKARBOWEGO: (-) (podpis nieczylelny)
DU. MED.

I dni

$), f:~~tŻ62~9l

przyjmuje od 8 - U-ej i od 6 - 9 w,.
w niedziele i święta od n - 12.30 pp,
Dla skórnie chorych godz. amlmlatol'.:
c"J 10 - lI·ej i od godz. 5 - 6-ej pp.

I

J

7g0,~04

J

arkowlczowa

l'Ioniuszki

PATENT FRANC: NR
PATE.NT AMER:. NR

Gab net Kosmeirczn:t1

choroby skórne i weneryczne

DOKTOR

ELASTYCZNE

ObW~~SZC:ZfnjtC O Ij(u~a[ii

się

na ul. Piotrkowską

DO SKII ECIł łł IA
.............

leozenie chor. wenervcznych
I skbrnlc:"l

LEKARZ - DENTYSTA

ZNA~IEM

BEZGRANICZNIE:

,,-

192-10

ZTYM

FABRYCZNYM

Tel. 205-59.

obetnuedawnie)
Gdań$~(a SD, tel.
Piotrkowska 167.

WUnERiJLOGICZ'łA

ORVGINALNE TYLKO

u

-

przędzę

I

Pinru,sza Przy~hudt1jl

159-40

pn,lmuje od 8-J:1 rano I od 5-9 w
w niedzrałe I §więta od 9-12

Hel~na

_

* RĄbY

35.

wszelkiego rodza.iu
oraz na efekty
'd
k i " mu
1
l'
na Dal og. warun -ar' l przYl
je s nęca ma
'
H. DOKfOlCZY ~

Preylmu!e od 8-11 i 4-'l w!ecJ;.,
w niej !tele i §wit;ra od 10-1 pp,

Specjalista ChOł6b wenerycznyQh
&kOrnych I seksualnych

S. Lebenhaft, tO' d l'

IIW6łcza6ska

•

-

I
I

IłUTłU"ACJl SilY i śWIATli

mb

le p.

Dzie,e
przyjaźni psa i człowieka
t.

.o

ił

l!f

li

ł! I

U

gł: "rU1Cn R!:fRY ORIUI~~i1 RE,ł\D

I

Potf>żny
0
,

Pora'l: pierwszy w Łodzi!
film pelen nar)iAcia
i
nieb"wale)'
emocl'i
p. t.
'.1>'
l ,
•

Niebea:pieczn

pościg

w rot e:łów '.: AJ\?lo~ BeUam 1 a !cnn ~errłl
Dziś 2 Dorenki 11.30 i 2 - Ceny mie;sc od 50 et r.

UWAGA: Min. Wyzn. ReI. i OŚw. Pul:Jl. 1)( 10el1 film "Niemy bohater"", jako zasługujący na

obejrz6ni.:} llfz('z IUlt dzież szkćl P;)ws~. i śr;3dn.

Nr. 34~
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Z dn. 20 bm. olw;eramy przy n·"v
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" PIOlr~OwsMa
Telefon ~i~ -14.

Zakładzie fryzjerskim ~ P. K8Ul ~w ł łbe GladuS Picklurd melbOd"\
TYCZNY 1::~~''':==~~::= łneUl·Ynr~··Par;s na polskU
I

błoński

5z

Łódź,

i S·ka,

Moniuszki 2, tel. 128-86

zniżonych
Bielizna iedwabna damska po cenach
Brel~zna bawełn. damska i meskB fabryczno

"
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Uzdrowiska

i_"'ł.~~"

Komunik.at:

WISNIOW A GóRA. Komplet dzieci

Zakład Wychowawczy dla dzieci
umysłowo niedorozwinietycb

l (id kier. G. Musterówny i E. Ko·
I zlowskiaj czynny od dnia 22. XII. w
rensjonacie "Bella". Adres' Kiliń
I:'kiego 39, m. 17, tel. 103-85 codz.
(.Id 5 - 8.

i psychopatycznych prof. KaroiiI

Jubela

sostoł
~usdrowisko dla

przeniesiony

do Nałęczowa
nerwowych).

RABKA. Rnta. Zelwiańska. przyjmt'jl' na ff'rie d~ieci i młodz\i'ż do kum
f!..rtowego pen'3jonatu .. Alfria", Magistracka 28, tel. 277-24; 3-5 pp.

WIŚKIOWA GÓR -\. Kolonie zimo·
we ula dziatwy s~kolnej pod kiel!}w
IIjrtwf'm R. RJzanÓ'1-vny w penSJo.
naeie p.
Feilowej.
Inform~cje:
583-2 Przerl~zkol-3, Zachodnia. 59, tel.

KRYNICA. Maria. Frenkenbergowa
pod swoją opiekę młodzieź
na. wakacje zimowe do 110woczesncgo,
pelnokomfortowtgo
pensjonatu z cantralnym ogrzewa·
niem i bieżącą zimną i ciepłą wodą
w każdym pokoju. Pensjonat poło ·
żony obok terenćw narciaft!kich.
Zgłoszenia: Lódź, ul. Sterlinga 1R,
tel. 262-21.
303-2
zablerz~
~y.kolną

- - - - - - - - - - - - 1r.O·!:il

ZAKłJPANE. "ANASTAZJA', pen-I
s~r.nat komrortowy, ciepła i zimna
woda, kuchnia wykwintna. czynny
ca]y r..,k. VI. Zg,mojskiego, tel. 13-44.

I

o-l- - - - - - - - - - -

Zgłoszenia:

skrytka poczt. 30

36~2

__ _

000-30

ZACISZE LEŚ~E. ZakrzeW. Pms j
nat Pan lin y- Kolskiej. Przyjmuje za- "ZAKOPANE". Nowoczesny penfij0
"Splendiol", tel. 1099, obok dro·
MAG LSTER fllologiii kh:;yc.mej mo Ja~witnia na wakacje zimowe. UM
że ol'jąć pierwszą gmin. z łaciny. 217-:F. Telefon na miejficu. Pod· gi do Białego przyjmuje zamówie·
dęlłi,l~ 14.
22fi-2 I nia na oJkres ~lViąteczny.
323-7
~)ferty sub "Pelne !twalifikae.j>3·'.
Nałęczów-ZdrÓJ.

•

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

ZAKOPANE. "Prima.vera" do Biah·go. Pierwszorzędny, pelnokomfortowy pensjonat pod 7.arządem
l.rof. Reinholdowej. Talefon 18-61.

11!::lt

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

574-2

ST[lDENT - amIANISTA udziela
l(kcji. S[ecjalność: polski, angielski, niemiecki. Tel. 249-02, g. 1-4.

Z.\KOPANE. KoloniI} dl:!. młl)dzieży
z:a ferie zimowe pod k~er. M. Kohe·
l owej Pansjonat k(~fortowy, centralne ogrzewanie, bieząca ",oda
cirpla i zimna w pokojach. Instrllktor narcia.rski. Zgłoszenia ~ ul. Kiliilskie~(I 14t, Vi' gollz. 10-13 i
1/',-18. Telef. 176-47.
---------------------------~
nYFL. FREBLANKA H. Wojdy~
ZAK(IPANE - IGMAR. Droga tli) sławska zabi-3ra. va wak:tcje zimowe
do Kolumny dzieci oraz ml(\dli~!
Ei:tłcgo, t<ll. 12-93 czynny w dal·
szym cią6':1 pod własnym zarząlhlm E7kolną. Cany niskie. Zgloszel1ia~
Lć di, Cegieluia.na 10, tel. 277..81.
wł:,ścicielki poleca się P. P. Goś

5329-2
BUCHALTERII włoskiej i ame·
rykańskiej oraz pisania na ma$zynie gruntowme wyucza za 25
zł. Skrócony kurs w ciągu 1 miesiąca zł. 15. Pisania na maszynie
5 zł. Udzielam również korespon
dencji, arytmetyki handlowej i
stenografii. IWińsklcgo 50, poprzeczna oficyna. I piętro. Zaprowadzam księgi i sporządzam
bilanse.

ciom Berenh:l..umowa-Rochbergowa..

Różne

FRANCLZKA, rodowita paryżanka,
oraz licencja.t uuiwarsytetu w Lou!>annie li< Izieiają lekcji francuskieg-o.
Konwersacja. Stenografia.
Ceny
];rzystąpne .. Tel. 141-09.
4.'-39-3

ZAK0PANE. W drodze do Bialago.
Pen:-:jou!l.t dla. .I~e~i i 'llłoddeży Ce- POSZUKUJĘ spólniczki z rozległą
11 cylii Zemmel,)wej. Centralne ogrza· znajom. ścią. :l0 urzą.dzoD.ego gal'ine
wanie. Opieka tro'3kliwa. Sport J'od tu koslla'tyc'?<u'3g'). ZllajJITIOŚć fa.
y.; J STARNI J '
l J
Z nlP!\NE ill
~ t '" D
kier. iustruktofcW. Wy.iazd 22 b. '.n. chowa niejwni3czna.
Oi.3rty sub
Ml~OlJY, KULTURALNY wysiedle.
h~ G' ' urac~•. w~g: . a· A ....d·
ł
s ona. k rO' Z!!ltl:,z.3nia: Andrzeja. 35, tf'l. Vi182. .,Kosmetyka." do :tdmin. piswa.
ni~c z Niemiec ')zr.), znający grun. strzę lej crza, poszu Ulę zler'~a'j ga o la ego. owoczesny, om· 1 ~~_-----------------------_-.....
townie język angi31~ki, udziela lek. wy willi 12 do 20 pokoi, ~rząd7.o· I fortowy pensjonat pod zarządem
('ji angitllskiego wy próbowaną me- Lych d? prowadze?ia p~n~jonatlll ~r. wei Goldł:lat~(Jwej przyjm~jf>:
t'ldą osobom dorosłym i uczącej !\ię w IK7'.>U1C. WarunkI, cenę, prosz?, . J<JEZCZtl zamćwlerua na ok~e8 ~wHl! ' 1
młorlzbży. Telefon 278-84. Oferty tl<la.iac w ~dm. "Głosu Porannego I t~czny. Ceny konkurencYJne. TeJ. I
~b_ ::"I~ S:!
55~--2 I f.lld Nr, 12069.
1\'-45.
289-2\

SILE PY FABRYCZNE: Piotrkowska
Piotrkowska 71. Pia rkowska 292.
l ir JW; , .

Gwiazdkę!

Na

nl1rHALTERTA i nauk-], pi3ania na
maszyllie.
Zaprowanzamy ks\ęgi
hanlHowa i sporzą.d~am.v
bilanse.
lnIormacJd: Cegielni:.lna 25, w biu·
rze.

WYłĄCZNA SPRZEDAŻ
Już

dla

DLA ELEGANOKIEGO PANA!

KRYNICA. Penajo:t:lt ..Polska KoMiło spądzisl: św:ąta
rona', Oh0k Nowych Lazianek, W P'ellsiol'tafe
centralne o~r~ew'łnie, bieząca cie- M. Rad!S~bt~~i~l:'
32
pla i zimna woda" wykwitna kll('h- Wilia skanelizowsna. pokoje z
nia. Zarząu i3ilbera i Nadla. 311-2 b;eż:;c~ wodą. KuchnIa rytualna • .
Przyjmu:emy takie d,ieei na wakacje I
:imowe. Opieka pod kierownictwem
łodzi
fachowy,h sił.
I

I

SWIT"

Futra, palta) szlafroki, bonżurki,
krawaty, koszule i t. d.

lei.

-

s.

i okolic:

n a d s z e d ł świe~v transport najnowszycb
, szwedzkich,

KALOSZY i

IZAKCiP_\N8. Pensjonat dla dzif'ci i I

modeli

lfilollzieży "Lalka", tel. 1051. RI)'I

Śt~IEGOW(ÓW

,

POLECA

EWIG
NARUTOWIOZA 6.

dzice ,IHI.jący o zdrowie swych dzia I
ci orldają je tylko pod troskliw!l ' - - - - -...-----------------~----
cI,iek,~ 1J21eTly P9.umgarter. - Steren· : ZAKOPANE! Przyjmę lio k0mplWtj I~WAI.IDA wojalcHvy, cLory na
Zp'i· W.~j
5095-10 I jr~zl'ze kilk,)l'o dzieci na wyj:1.zd pluca, lat 25, k:.tt., rnbi.mljący renWe wlasnym inferes'e prosimy :wrócić uwa~ę na
I do ZaktJ[Janego. Bhnk:t Cwajg,! te: zł jO,- mies., eh~:Di':l zap·nna.
AW'
~
ZAKOPANE
.
.
Nowootwa~·.ty
luk~
td. ~74-11.
. 1I~lo,h~1 inte~g';l1ltną, P0StępOW} ,panasz a :!res:
•
V . \ I . . \"J n
susowv penslonat
~ \\'mdsor
ll12nkę (T. .o. C.), wyzn. obI)J'~me,
PIOTRKOWSKA 154
do Białego. Tel. 1883. Przyj· n,.\BKA "Pal<!.ce'·. Tel. 325. "Hi· ze wzgl,~t1ó w zrozumial.vch J);lpc. . .~_ _ _IIS!_ _IIIJII_IIIIII!II_ _ _:ltDIaII. .I:I:iE..ge
I muje jest.cze rezerwacje.
vH'ra". Tel 267. Z~ednoczone p('ł· wjcduio uposaionq.
materialnie,
095-6 I!łlkOlllfortowe pem:]onatv. Zarząl:<'j w celu matrymonialrly:n. PoŚredm.
ZDOLNA kOr3p~tytorka ud"ieia ie:{ . KRYNICA. Pio wszorzędny Jlcntijo· _
Unp.-!da G0ldmana i Pauliny Kei· I C'y wykluczeni. Of3~ty d() "Glosu"
ej.: f'l'e·~.ia~o)ść mat3U1a.ti'kl. i ł,tci- l'at "Spkndid", tel~f. 385. Czynny
Kilku z3możnych
lwr G, hłrnnnowej.
277--9 J l'Ld "WAGA".
6:20 -2
na.
Flcrw&zorzędua
refenncje. ud 15 grudnia.
1~i5Gt-l Chłoll Có 'N do Zakopanego
------fel. 279-09.
.
T "
_,
•
zablerz~ ml~dy D!::la!log .s wyższym , Z.ĄKOPANE. Uc~nI0w.;;!de kOIOni':ll PRZYSTOJNA panna, lat ~;j. posag
-: '.
.
"
;_.1 b~H?WA .?ORA, tel. 9. Pen:iJo- I wykszta ~en!em, JĘ:ivk?ml. ~aslt:we m1l0Wa D-stw:.l Fall~l{. Inf. F311ek, '2!i.OOO 7.ł, ~)07.U'1 w Jcln matrVDloN.\ lJCZYCmL 2. lulku,;.~lUl[l lJr:1.K- pat ,.(arlton, obok 'Jarku Liech· zgłoszenia
opIeka do POIll,w'l'a
t-l ....<)''''
9~'
'03 4 I 1I1ll
. Iu"t-m o' ]
' 1111'>"0
.
P' sub.
k ~troskJlwa
k 87
.. "" 91 ,-;
n.J- •
,,". PO\'-!?I
JHn'l ·'-,. . f er·
1Yka
w Pale:it łT ni3 .ldzi,~la 10kc 'Ii he ti'Jlfcl'h" •Dod kie"owu;c'L'\,elll
Ie" Fuksa, lotr ows a .
.
_.- - - tv P' Jd Br'Jlpt1-",'
- . ~.,
••
•
. . 1
. . ,
- - _ ... ~=="'"'
traj-,;kiego i prćedmiotów ;,' z a,krl). , Fuk~ow'~.i i J. Lcwinowrj, polneJ, ---:----.- - - - - - O!.azyjna sprzedaż i kupoo
.
" . -",< .
- __
~ie .:5Zk,)ll'YI11. Dzwon;ć~ 10338.
111,koje S!On3C~n0; .1{11chl~in. wykwint I ~AI3l\A. _.. Pl"nY~zorzG~IIl?~. P:lIlO-I.
11
p_n~nr'\r.;;TRACJĘ domu przyjmie
'~CUZ
R ..... "·onTI'I'Y d l
lIa, na zą.tla.m13 d10tetyczr.a_
II~olllrorto
"y pensJolla ., )pJel~a , ~e- I .
.
idlod.v. 13n"'criczny (oficer reZf'r .\'v.).,
FR
_ .~ ...
_
.--:,~ H ~,_;
YP.OllE)5320.-2 lc.fon ;326. Z:.ll'zą1: Ho,~hlTlanOwl~.!·'
.
~
wany n::ttbzyc . .JI, nd . ',a francu,~.tl'as&erowa.
121:;:3-17
kaucp, referencje. Sub "Admil1i·
·
or
Gl
P
,
Elektrycznych nowycb I używanycb
~t ·~to ..
Ek·IC!!'O.
erry ,,' CbU
Ol'alllly"
IK l " . _ dl I
~_ I " r .
__
- Zł. l l "
'\,OLU}[NA.
O JDla ZlDltlVia
a
Wars::taty reparaoyjne
~nh "~,, .. y óCJ.1.
~ __• _._ mlodzidy szkolnej. Willa slwnali. KnY~tCA. Lllk:;usow.v Tl~nsjo!Jnt Uzwajanie motorów I dyoamomaOBIADY pJ'yiVatne, piel\"~zorząd
WYl'CZ.\M k'iii:::~::rwo;()i wlo~kie), ZO\\'ana, e]ektrycz~o~Ć'. tel2fon. II,· I .Ol'iOll:' PL';Y .. Patl'ii· pod ZilT7.';. - ~zyo. - InstalacJe clrl,lryczne siły,
11(', na ż:yiani~ cljct.:tyczne. Piotr.
mut'ryka il.skiej. bucb,1!tel'ii W:lZt?l- :,truktr,r. Zdoszr:mia: SzefJ1l:~rowa i 1!t'Jl1 h .0rnc w jnz czynny.
Tl'lc - ~wjatła i sygnalizacji wyliOnywa
k(,wska 53·g, front. telefan 112.14.
kich oumian przobltkowej Zakla- Cr1:('!Jc.wa,
Narutowicza 43, tel. fon 1S-l,
570-:; !'rzeust. łOŻyli. E'rk!ro . !\Iechan. 1 - - - - d:lI~l i 11fLW.1t1zę lcslę:;i. T·~J. 210·74. 211061.
5fl7-2 '
U~III~UI'U
DYWJ;KY' Perskie, bajc'\'e, ręl~zj . DZIErrA..T\:1 ,,"O" prlyjlllllje młv
-----------__
n
n( i IlIas~yno;ve J:!aprawia Miy.J.t-\K.\, 'lE, wnćPiwo wyroi) / y itp. j\OLP.\INA. Pe.,3jJnat Żel:lzow"j. <\l,i_:,ż, chiC':'j na \\'aka·:jc. TrlcfoD].
sp z ogr odr.
d E-tyczny Z,1ktad ll:lpr:\Wy ~Iszk"dzo·
~JlI'('J!lloy ]",r<; ieczenia. L('I:zrlj,-~1 1 TI'!. 18 plZyi!1lUi,~ zamó',',;(' nia
n:l .T \zrlhl ~\:~.18, Wars.w wa 694 OS,
Cegielniana 19, tel. 214·11 i 278-80
nych dv\':anćw II ~lil!!rcm. KiJi!'··
Piotr!;.<;Wiil;,.1 G7.·
36:3-2 J w:lkacjc zimowe ub ;ojzin. 312·2 f-jc'nDil 76 (Prospekty).
481-0
~ ~ki('gl i8, tel. 192-46. 4990·;J
oryginalnych
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3,-1

zł.

KRAJANKA

i2 CA&.USKI
z PALU5l:Kr
o:: ORZESZti.1

PLA~EK

3 iD
3 .50) ....
350)'"
3.50, ::
4.-

•
•
•
~ K l i'1 A J A •.~ ł{ A FIGOWA
"
Co KOSTJtĄ UEKIlUlIlJWil lU 5 smakach "

.ł. 2.50

• 8.50

nam

4,-1

i 4-pokojcwE" ELEG.·\t\CKl pokdk ,Ila jednej

wejściE'n: dla panó,:, lub pail do mieszkania, II piętro, wilzelkie no- I (I~tll,y do oJdanitl.

--

1Jrzwii okna USIl'.reln/ooe

,-,~.,,--,-.~ V:r-'
~~

VV~~J-:'~

. --

.ll.iźrI/UCJlkcna, holl~m, służbowym. lokah.vm ogrzC-12

I

między

POKOJ"E umehllJwane z k:lchni:t
~~odruiafm,~
waruen, w nowoc~esnvm dOlllu lIo J·atychl7':ast pOf,zukiwane.
Oierty I
~ 1hw:::rH.~7 wY,uaJI!.('ia. Narutowicza 7!)-c, tele- 5ub "Śródmi{·ście" do anu:in.
wS'Ol-of, id R~~~fR
fOl. 213·92.
1
y.
•
4 POKOJE z kuchnią, wszelkie WY-I
Egqstuja od 1930 r.
POK(l.J dwuoki,mny frontowy, nir.- gody, front. II piętr;> do WyI1L'tję.
.
El k
kH!pttjący, wygody do wynnj~cla cia. Andrzeja 43. Wiadcmość u do , ,I
zorey.
K WIT k aucyJ'1y • a trowni U.dz .. 6 Sj~rrnia 36, m. 9, tel. 276-73.
kipj filii 1 szt. pramiowcj poź. do'
larowej nr. 48:3l58 • dn. ~5,9 192G
zaginął. h:uk Ni~enha.us. Pilau-!Ś
Ę
Eki... go 3*>.

__

I

N A

W I

3 i 4 pOkoj-owe

mieszkania

luksusowo wykończone, w nowym
domu w Łodzi przy r.biegu ulic
Puejald 21 I Kilińskiego 8j

i

do Y.I~nającia

Willdomość telef. 1:l8-46.
POł'(lJ f
l
~10TORY DIESLA l1owoczesne
:\ .
ron(-.)wy s OJlcc:wy od za,. od 3-1,0-00 K. M., agregaty
Jaz do wynajęcia. Piotrkowska 163,
świetlne, pon:py wodne. hydrofrent, II pi~tro, m. 6.
fory, motory i maszyny elekSp. z o. o.
MJ\ L Y poki,j dla jednej t)sobr na.. tryczne "OhM".
Łódź,
Przejazd
30,
tel. 160-34,
tychmiast do wynajęcia. Sienkiewi164-40.
12227-3
cza. nr. 29, micszk. 51.

T A

----

w obfitym wyborze doskonale vie1ągn')wane
wina francuskiE', hiszpańskie, reńskie~ mozelskie,
ODDAM pokćj frontowy, słonecz
portugalskie, stare wągierskie i miód.
ny, umeblowany, oddzielne wej:-iciJ,
Pierniki, orzechy, bakalie, słodycze, owoce, wygody, r..aprzeciw parku Stas7.icn,
CcgiC'lu:.:m.'l 80, m. 2.
dodatki do ciast itp.
NA INTERES - BIURO pokój uwuKoniaki, rumy, likiery oraz wódki krajowe
okiE'nny, fr<>ntowy do wynaj~cia. z
i zagraniczne.
urządzaniem. Piotrkowska 34, front,
Delikatesy, ryby w~dzone, ser:-, konserwy.
Dl. 17.
Żywe homary.
~ POKOJE z wszslkimi wygpdami,

T

Posad,

UCZ(~~:f[CA z pocz~tkami poszukuje pracy u oJpowicuniej krawczyni. or. "Zdolna".
- _.POTUZt::BN y snowacz na m~~lla
ruczuc 8Mwacll.l
"strci..}hgarll".
'Jferty pod "F. K.".

---- -

Żeromski~go

,",yna~ęCla od zaraz Zawadzka 5:?, woczesne wygody, słonecwa stro-122-14. N
m. 4.
Jla, c<.ntralne ogrzawanie, teleron I . - - - - - - - - - - - - " - '
2-4. . . . . . . . .
MJEt'ZKANIE 3 pokole z kuchnią, 2G7-18,

p - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

I

ICY"

"ZJB

•

g@",

~ POKÓJ um~blQwanv z oddzielnym' DO WYNAJĘCIA 3

~118

-

..

i~~_ _~~~~~~~~~_ __ _

li

1111

KARMELKI czekollldowe .ł.

na czołowe~o kandydata listy bloku syjonistyczno - dernokraŁyczneQ'o

dziś

~.

I tit

luksusowo. 5. -. tiI>
iV!AKOWU!C
~ 3.-):;: CZE:KOLAOA deserowa • 5.-):;:
~
MIGOA!:.O'IN.8C " 4 ,-)'"
"
reklamowa " 6.-)'"
K E KS
" 4.-, ::: OI\'{TYLE Vf cIekolIIdzie " 7.-, : Narutowicla. 31. tl'!.247-57.
ŁÓDŹ riv~rko;vska. 191, tJ1. 264·25.
T O R T Y od" 3.5Ę:{ACZE
" 7.Ceny ni.:,kie. Wyaokie l{atuuki.
BABY

---------

I'OTI~ZEBXA buohalterka - kasj3rka, człowiek za.1 Ifania., z k:illCj:t zł.
31)00.-. Oferty BUO "Hap a".

Wszystkie towary z własnego importu.

ZD(II.NY pomocru'k 'oucbaltera poszukuje praey ;)3. kiU,a. godzin dzien
nip. Lask. zgłoszerua. pod ,,8. lI."
do adn1io1!!tra.cjl

GUSTOWNE KOSZE
SWL\TECZNE

~-Cla 1911alowtcz

POr"CZOCHY i skarpetki w naj·
Jep!'zych gatunkach po cenach
ści.ŚJe fabrycznych.
Specjalny
clzIał z małymi skazkami poleca

B.

Euksowa,
18.

Kilińskiego

'[ of. m.

-----,- -

87,
307-2

----

POŃC'ZOCITY, skarpetki.
Bielizna
wykwintna m~3k:l - damska. Koszu

Je. phumy, szlafroki, bonjourki.
::njwit:kilzy wybćr, również z m~·
z meHnmi lub bez do odda.nia od lymi skazkami. Sprzerlat detalicz.
zaraz. Na.r'ltomcza 31, m. 87.
nl1, ceny ściśle fabryczne. $ródmiej. -~..n=.~-""k.. ~.>.. ih'1':iBr!6J-~ka 21, lewa ofbyna.
298-10

II

R.~lInO i sprzBdai.

OKAZY

JNĄ BIZUTERIĘ polec~

-~ ~
.
"Kamea". Piotrkowska 73, tel.
PIOTRKOWSKA 96 i 12'1
U~RANI~ s~re, bkwty oraz ohu- 185-22.
457-58-8
"' ...JIIl",
,_'8
_ _ _I11III__;:
W!c kupUJę l płacę dobre ceny.
Gelbart, Kilińskiego 49, front, pr. KUPUJE BRYLĄ.NTY oraz biżu
_,11':>'
ZL. 50.- KWARTALNU: 1 pokój, POKó.r z k11l~hnią z wygodami i telllrtcr.
terię· "R amea", Piotrkowska 73,
d. 12:) kwartalnie 1 pokój z kuch· ldonem do oddani:t. Andrzeja 31,
telefon
185-22.
-8
2 :OKlIJe z wyg~d:lrr.i. słone~7~,O, I n'ą; zł. 180.- kwartalnie 2 pok,)j~ m. 9, 10-1, 3-6.
~SIĄ'ZKI war~~ściow~ ~ ~e~agog~:,.
.
fluch: od ~ 1. ~tyczru~ d? '."y~~.ęc~a. z ktlchllią; 3-4-5-6·dot. kojowt'
2 FRONTOWE pokoje, tGlpfol1. lu, . psychol?~ll, lOgIkI l fll~Z,OrJl' R.E~ZT~I. łe:lwabne na suknia bauL 2~? p ;;trzdc<. w Kamo\\ skich 27, mieiOZkaniaj
pokoje umel;llowane
przy ulicy Narutowicza, II piętro; I klltH~ ol~~zYJlU';l. Oferty sub ",\ ,n I !CJwe~ 1Ilell:~n,~ne .oraz ~tlłny !la.
tel. 2_0·03.
oraz garsonia::y od d. 20.- poleca
dla lekarza lub :tdwokat.:t do W'{I:3- I to",Clowe •
• ~ ..J~~Ie,. spcdruce l blrzkl b. tamo.
DO WYN ~JĘCIA d
4-n l 1- Biuro "Zenit '. Poitrkowska. 82. :E;:cia. Tel 1 'Xl· <:l-l Ofer! y Bub ':;:ty_1 ,
.
.
•
Klllllskwgo 36, of., II w. 1 p.
.
.'.
o zaraz • o l\ I tElefon 260-25.
"
...
•
'-' •
o
'5089 1: UTRO damskIe francuskIe fokI 0--JOWt' U'.ltlilzk'lnJ-3 słoneczn~, z noVlo- ,
C7.E'U •
, I kazyjnic do sprzedania. Ob0jl'łDC LŻY\Y.\1'~r: m3ble, kusa ogni,)trwa.·
czesnymi urzącl~e'liami, CE'ntralnym I - - - - - - - - - - - - - - - - - - . IlIIozna w golz. 10 - 2 pp. Lipo- ła, lodowni? okazyjnie do sprzedaogrll'waniam, () dwu,~h wejściaen ' rOKl'>,J umeblowany lub bez odSŁOł;ECZNY pokG.1 umeblowany 'l. wa 56. m. 15 teł. 182-49.
nia. Pil:mdski3go U9, m. 14
przy ul. ~arutowb'Za n6, tel~foll ~ TI3]mr, panu. Telefon, wszelkie wyl:17i.:."nką
dla
jc,ltlllj
osouy.
Pibnu-:
------'-------::;;ID;:::::==::=:3~~~~;:_
I gouy, Odań3ka 68, m. 3.
157-13, wiadomość r.:t miejsc.u.
!:kirgo S6, m. 15.

I -~1~
- ..

H.I

--

I

I

I

I

I

PRZEPROWADZYI
\1A.'l"~~P~R

el.".:}

25 LL. MIESIĘCZNIE pokój umel.lowany dla pani. Tratlgutta -1, m.

J•

12, tel 257· t17.

ul. Cc3!EL .:!t.NA 59

"'V; ~ J'\~..'=~ ~

~;:.O O:C~

TEL •. 1 L:-'3-93
DWPOKIENNY, frontcwy pvk-'lj,
elegnack:e meble lub bel do wyna-,
jęc'ill. Śrt:dmiE'jska 6~, m. 4, godz.
DO W DIA.JĘCIA mies7kani~ kom· rOSZUKUJĘ :lwu pokoi u,ne1J!ow:t- 2-4 i po go,:jz. 8 wic cz.
;,ZNICZ' piece przenośne, sZ<l.moto- ~[ASZYNA DO PRA~HA Johna. nofurto we sześciopokojowe z wszelki- wanych z pelnym komfort::-Ill dla
we,
zapewni:Jją. ciepłą zimę· wa i ro:<Iólżyate rogi jeleni;:) olmzyj
rui wygl.clami i centrnlnym ogrz~'1 rodziny przy Piotrkowskiej lut. po· POKóJ r, w!?zel~d1Ui w~gotlami "Znicz", Wodna 12,14, tel. 105-22. uie no 8p·zollania. Za.menui)fa 6,
wanil'm na U piętrze. front. \\ iado- bliiu. Odpowiedź admin:stracja. pod f:Wilnt. z utrzymannm odn<J'JUlę pam. 38. TI'l. 163·50.
-6
moŚĆ u dozorcy Al. Kośdl1szki 93. "l'. R. ".
IlU. Zgl<)"'~enh: Cegielniana. 10, ID Ił
skór~ane, m?tG:c_.
_.
13, t('~ 2/7-81.
W~ I tranSDlISYJ1\{: HESZTKl J ••
b'
PI)KÓ.J d" oddania CZysty. cieplv. nł1 WYNAJĘCLA ładnia lIl11cblc._. _ _ _ _ _ _ _ _ . - _ . na lIlI kro wycia(;·tme roz!lI:lit€'j ~ze1'-' l It)·,aZY.lllle l. na.. t u r~~Vł,
nitdn';;.}. Ulica Andrzej'a. 46, m. 25. wan~' pokój z wejściem i wsz~l:dllll DO WYNAJĘCIA 4 pokoj3 z kuch ruko~ci
TroJd' do pasów ornz u- ~~l m~E': ;:~~ I~I'"J~ pa f:.a l
:::ilen____
, _______._ - -. .
w~,godanli .nie!trę~1Jią.cvmi ora.l h'- lIlią z wszelki~i wY!lodami, ccntrall r rzą~ klJnną i różne cz<;ś('i wcho,}zt}- ~leWlCza - , pOpI Z. o ., par ~~O-3
Mll:.f;ZKANIA 5, 4 l 3 Pc~oJlIwe 1. ldom'm. Pll amc,Wl :Z3. 8. m. 5.
nem IlgrzowanleI1l, w ~owym rlomu'I,·e w zakres rym:lT~twa. Ceny prtyhollem. luksusowo WY!;:Ollczon(', z, - - Narut('wic'l,a 51
!'tłmne, Łódż. Kiliństdego 201. t?lew~zy::;tkimi wygodami w nowowy· . POKóJ umeblowar.y z niekrąpują-,
ro;; 163-11 · Zakl:ld Rvmarsid J. RESZTKf na palb, lt:ntiumy i sukblirlowanym domu do wynająci:t. ~ cJ m wajśJiem do wynajl;cia IJd l:? POKOJE z kurhni1, hollem, cen· 1 ~:J.:arżyńil'~i. '
ui" w llajnows:::ych willz:J.nh:ch i ko"-iadolll')ść na m:ejscu Piotl'l~ow- 5lycznia. 1939 r. Tal. 220-59, Sien·' trahlC og'rze\yaniE', bipiąra wodJ..
krach, o"ny baruzo przystąpnG.
ska 228 lu~ telefonicznie 237·70 i kit-wic.7,.,\ 29, i garaż od zaraz.
d('l,la. WiadomoŚĆ: tel. 263·78.
NA &WIAZDKĘ pończochy, skar· \\'(lci:aJl!llm 7, m. 23.
24S-0.t,
l'c>tlti, r{,wllież z malymi skazk:u:li,
•
_
_
llO ,,, Y~A,JĘGIA 5 pokoi z kuch- Dl) V.-YNAJĘCIA pokój frOIltnwy ~z:tJiki i chust·3cz~;:i dctali,~z!Jie po
SF'R.7r.'DANIA J
• 20 ł
l S' l"
4 ,\,.
il
I Gd' 1"
.,J
o..;
.l·
. o cazy(l10
aDllZ y pokój am3blowany z nickrC)- mą pr~y u. len ueWlrza .
I~- ,O 7J.uaz rny u.
,am {lej .nJ, eennrli faJ:>l'ycznych sprzodaje "Cen- Fk knrakulowy(!h. Al. I(ościuszki
wejściem do oddani:! dnmośc u dozorcy.
315-.! m O.
tr:ll:l F,dlCZC ,;h', Piotrkow~:ka 82, I ur. 57, Bruzdowa.
l:uj!lcyrr.
riotlkowska. Hl, o. 14.
- .- - - - -- - - - ' --w podw{rzu, parter.
372--10 - - - - - - ~ - - - - - C POKOI z kuchnią, wsz~lkie W '1- 5·POKOJOWE mieszkani'l na I i Hl
U\K \1, handlowv w 8:unym cen p'dy, front, I pir::t:o 10 wyn:tjr;ci;.1 TJil!trze. luJ,su:::o-,'iO wvremontowllne; I JlC\ZYJNrE ::Ja.lto karakuł0w.) ')0 PI AC w centl'!ll11 miast). wezmę w
1
tmm \,11 1 stycz~ia do wYll'ljQcia ' :l\nrutowicza 12. W~adoffiość u do-' do wynajc;cia 00 zaraz.
Lagionćw e),r7.C'dani:1. Wiad:Jmo~ć: Zawadzka tlziC'rzaw~. Zglo:5.~aflia telefonicznie
P"d • Nat.ychmiast".
l :wrcy.
I nr. 17. Wiado:llość u gosp0darza. nr. :?3, N. Dzialoslyńsk;;
lllJd nr. 227-u6.

I
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mil'sięczna .. Głosu PJrannC'go" U wszystkimi do
datkamI wynosi w l.odzl zl. 4.ÓO za odnoszenie lO ~ros:r.y a przesyłka (>"cztową w '1. raju - tło 6.-, za grantcą - zł. 9.-

r- . ,,~J.

!

fj, U'~ : ~

Redakcja

rękopisów

nie zwraca.

l

tl"\ł ; !!I
za wiersz m!limetro wy l ·szpaltowy Istrona li .zp.l!tl: l sza. stronll 2 zl.; Rel,lamy Il'k~łem
tl4g U
redakcyjnym zł. 1.50: w lekscie: z zastrzeżrnif'ro roie'sca 60 gr .• bez zaslrzci(,nJ9 mie;sca
50 gr .• nekrologi 40 gr. Zwyczajne 'str. 10 szpalt! 12 gr. DroLne 15 gr. tS "'yraz. naJronit'Jsze oglo~zenie zŁ 1.50.
Poszukiwanie pr3cy 10 gr. za wyraz. najmniejsze zl. 1.20. O~los2en;a zarE'l'zvnowe i zaśluł.linowe 12 zł. Ogło
szenia w dodatku niedz:eln~'m .. Rrwi3·' (str. ;, !lp.1 l zl. Og!oszenia zam'ejscowe oblicz311e są o 50% drożej.
firm za~r. 10.,%. Za ogl"<7""'" ',h larvc7np lub fan"'.. dndflłl\nwn ;)1'% OgłoszenIa tiwukolor. n 50% dro:.te;.

/fi fi li'n. tI

lU~łf,~,-".l

-R-e-d-ak--t-o-r-:-J-a-k-u-b-W-a-r-h-a-f-ti-~-.-------:Z:-a--:::W~y-d:-a-w-n-I-·c-t-w-o-.-"~G:-:-·':-C':""IS 'P01'anny -

Jan Urbach i S·ka" Eugeniusz KrOlilllaD.

w..

drukarni własnej Piolrk.owslwl 101.

Dzisiejszy numer

--

zawiera:

II: "" •• --

J. K. Urhach:

Nie

przesdi i nie

przejdą.

Mildcnsłc1n:
Głowa pury tan
Islamu.
S. Czeczelnickl: W atmosferze demokracij.
Dr. S. Lewiłan: Tylko różnica tern
peramentu.
P. Pilski: Czarujący tułacz.
I. Czernow: Trzy dni IV Bllkaresz
cie.
M. Gumperl: Książka o "Cterwunym Krzyżu".
Sacha Guitry: Napoleon i Bona·
parte.
W. T-ow: Co nowego w medycynie.
H-n: Korsyka łaknie wolności.
M. Tartaruga: Korona Ikas6w.

L.

11..
Nr. 50

Specjalny dodatek "GŁOSU PORANNEGO"

7

dnia

18~go

grudnia 1938 r.

REDAKTOR:
GUSTAW WASSERCUG

z

•

ierncy zno.r...
Urok rządów ostatniego Piasta i Jagiellonów zespolił Litwę
i ziemie ruskie z Polską. Obawa
przed zaborczośdą krzyżacką
stworzyła zwarty front obronny
ludów słowiańskich, który skute'czuie wstrzymał historyczny
.,Drang nach Osteon" . Gdy spalih- na panewce wszelkie próby
()r~żnego
przerwania
wału
wschodniego, zdecydował germanizm drogą. rozkładu wewn~
trznego i szerzenia niezgody
wśród ludów, związanych wolo
noś.cią w Polsce, nll!slawić swe
sidła na wschód Europy. Nastę
puje planowa łnwaz.la kOlOni·
stów niemieckich, jednocześnie
zasieWia się ziarno niezgody mię
dzy .parodem polskim a ludnoś
cią ruską, zamieszkałą na zie·
miach
południowo· wschodnich. Tam oddawna upatrzył
sobie r:termaniz.m bram~ wypadowq na wseb6d dla ~ałkOwite
go o,krqt~nla PolskI. W buntach
CHMI~LNlCKlEGO
Zil1ajduje.
my &lady podszeptów naszych
zachodnich sąsiadów. ' - Akcję
WŁADYSLAW A IV w MOlsikw-ie
paraliżowały te same czvnniki.
Zderzyła się idea .1agiellońska,
uasabia.iąca mOcarstwowOść pOI
ską, z Ideą zaborczą prusltą. Dlatego też od wieków toczy
si~ w tym kierunku wal'ka, pozornie pokojowa, ale groźna i

I

szturmują

również

obecnie.
Nie zawadzi właśnie dziś po
dwudziestu latach uprzytomnić
sobie tę sieć intryg, jaką zdra.
dziecko zarzuciła na wschodzie
polityka niemiecka. Warunki
obecne są bezwzględnie inne, ale pewnych analogii w posuni~
ciach doszukać się można.
Pierwsze pOważne zaognienie
stosunItów polsko • rusińskich
w ostatnich latach wynikło w
Małopolsce
wschOdnie.. około
1903 - 1908 rokn. Były i poważne błędy polityków polskich
lecz mimo to nie przebierająJCa w
środkach walki akcja działaczy
ruskich swą intensywnością,
strajkami
rolnymi, dzikimi,
krwawymi burdami na uniwersytecie lWOwskim (tak dziwne
wywołującymi refleksje wobec
obecnych burd antysemickich
na uniwersytetach1) 'W7.budzila
pewne podeJrzenie, że ktoś macza ręce w tej rozklaaOwej ro·
bOcłe.

Dość szybko pę\kłia bomba. Na sImtek przypadku w ro·
ku 1913
ujawniono
oryginalne
akta
tajnego
archi·
wum zarządu główne~o Ostmarkenvereinu w Berlinie (centrali polakoż ',rcze,j, k<tórej zadaniem było wvwłaszczenie lud
ności polskie.i w POZGlallskim),
które w sposób nie wzbudzają
cy żadnych wą1tpliwości stwierza.cięta.
Ja')krawe ki przeiawy zna- dziły kontakt or~aniza~yjny j
lcić można w tradycyjnym pod finansowy hakaty z :. zw. rubm'zanłu
ludnOści
pOlskieJ ehCJn ukrahlskim w MałOpol
przez mteszc7aństwo niemieckie sce WSchOdnie... Akta, umowy.
przeciwko żydom,' tv:orzeniu pokwitowania pienięż,ne opubli
zwartych bloków
osadnikó,,, kowano i nikt nie miał odwagi
pruskich prawic we wszystkich zaprzeczyć aulentyczlloŚC. i.
pasach granicznych PolsJd, a
Ruch antypolski wśród ludna,jważniejsze- koronkowe.l rO ności rU:lińskiej i nienawiść WZa
tacie antv"lolskiej wśród ludnoś iemną obu ludów słowiańskich,
ci rusińskieJ.
mtmieszkałych wspólnie od wie'
Dla znaJących dotychczasowe ków, świadomie rozniecali do
próby niemieckie w tym Iderun białości niemcy. Żelazna ręka
Iw nie hyło zupc1nie - rewelacją namiestnika G~licji BOBRZYŃ
shvorzenie przez politykę hitle- SKJEGO w przededniu woJny
stosunki polrowską w ostatniej dobie owe- nieco złaigodziła
!!o potworka,
zwanefo przez sko - T11sińskie, lecz zły dueb
pTopagand~ radia i prasy Aie- prnski nie dał spOkoju.
mieckie.i jakąś "Karpatoukrai\Vyhucha wojala europ jska,
ną".
wojska niemiecko - austriackie
Nic pierw,sza to prÓba ger- okupują prawie cal'e ziemie Rzl'
czypospolitej przedrozbiorowej.
matiska, lecz może ostatnia. '-:szelkic wysiłki podminOwa- Próby niemiecIde wydobyeia z
nia' państwu pOlskicIlo snotka.;ą narOdu pOlskiego "mięsa armatna sweJ drodze zdecydowaną nie~o" przeciw Anglii i FI'ane.ii
kompletnym fiaswOI~ i zJednoczoną oninię, opar kOllczą .sit,'
PIŁSUDSIH hvorzy zu·
tą na dostatecznvm doświadcz e kłem.
pełnie niezależną tajną organiniu historycznym.
Tędy germanizm nie orzewa- zację wojskową (POW), opad;'!
li się na wschód i nie os}{rzydli na kardrach legionowych, odnas. Nie przeJdzie przez bramG mawia jakie .rkolwiek zależności
•. ukraińsl{ą", jak i gdzie i'n-dziej. państwom centralnym, zostnjc
StanowczO oparł swe obIiezeni:t U\~-i~ziony. Ilaród polski - mi·
na fałszywej kalkulacji i zbyt mo daru Danaid w poslaci aktu 5 listopada - jest w slani,?
pewny Jest siebie.
Nie udały sil' próby w lutym wojny z niemcami. Chciano z
UH8 r. po podpisaniu traktatu części ziem po'skie.h stworzyć
)al1slw o• b~dącc w
hrze~lzip~",. ani w gorące dni 1\s bufOrOwe
~cDadu" : l' '''.~oż roku we Lwo- ~t(}sunkn zflł~żnym _ ~·_·a!l~ta-
wie. nic udadzą siG napewno od Niemiec, lecz nie uda~ alt;

•• bramę ukr.aina

inanew,r nolityki niemieckiej.
Wówoezas po wybuchu dru·
giej rewolucji - bolszewickiej
w Rosji postanowili niemoCY zna
wu podJąć swój stary plan stwO
rzenia wasalnego państwa u·
kraińskiego, między innymi i z
ziem rdzennie polskich.
Auslria,cki minister spraw zagranicznych w latach wojny
(1916 - 1918) hr. CZERNIN w
dzienniku swych wspOffiimen
pod datą 21 stycznia 1918 roku
pisał, że znalazł akta, potw~r.
dzające od dawna kontakt agen
tów niemieckich z sewlaratysta·
mi ukraińskimi; dla wzmOżenia
ruchu tego niemcy mieli oddać
ukrałńcom
POdlasi~
ziemie
chełmską

i

GaUcję , wschOdnią.

Czernin, jako austriak, był oburzony, iż SOJUSznicy dysponowa
li bezceremonialnie cz~śdą mo·
narchii austriacko- wt<gierskiej .
'v końcu z r~zygnacją podaje:
"Wydaje się, że to zagadnienie
~o5tało już da WDO przesądzone
przez niemców". Niezmiernie
ciekawa Jest notatka Czernina
pod datą 22 stycwia 1918 roku
o przebiegu narady pod pnewodnicŁwem cesarza KAROLA
nad losem Polski i Ukrainy, a
wiQC jeszcze przed traktatem
brzeskim. Czernin i inni mini·
strowie zreferowali żądania nie
mieckie w tych sprawach.
TIząd niemiecki wr:lI. z sztabem gcneraln~'m zdecydował
poza gwałtownym obci~ciem terytorialnym Kongresówki, znisz
czenie przemysłu polskiego dla
usunięcia wszelkiej
konkurencji, zajęcie Zagłębia Dąbrow
skiego, zabranic kolei polskich
i przerzu~enie na Polsks cZQści
długu wo.iefl:1e~;o (innymi slo'
\"y: wyznaczenie kontrybucji).
Po okroieniu poza tym cz.-;ści
ziem (Chelmszczywv i Galicji
wsch.) na rzecz Ukrainy, miało
powstać zależne )lolitycznle i go
spodarczo państewko niby pOlskie.
•
Pyszałkowaty
butn\'
prll'
sak .',a razie dyktował s~absz\'ln
warunki, nie ~;icrIząC o tym: iż
fortuna kołem ~ię toCZY i no kil
ku zaledwie miesiąc~\('h rozp<Jd)Ją się w gruzy jego plany.
Ciekawe świ-ttło na przebieg
pertraktut: :i brzeskich r-(Uca w
wspomnieniach sW,\'ch gcn. M.
HOFFMAN (,.Der Krieg der ver
siiumtfn GeI(' r1 enheiŁen" :\Iona chium). Gen. Hoffman, który o·
d('~rał decydującą rolG 'v
traktoc jach
brzeskich,
był
ws:r.echwłndnym pan('m życia i
~mjel'(·i na w!łchodnim fronrie
nOrlczas wojny curoneJ ki<'j. p\) n?st<,pcą
LUDENDORFFA
w l'harakterze szefa ~ztabu prz\'
dóvnlodowocl711cvm Obcr - Ost
W swej "Wojnie zaniedhanych
nI, az ii " t"nowy
reprezentant
iltilkiersŁwa pruskiego pisał, iż
::;"'!W5!ZC "uważałem i uważam (r.

ppr-

s;tmOlstne polskie pań
stwo za utopię, wi~ teź
i nie miał~m zastrzeŻel! cO dO
7.apewnienia ukraińcOm mOjego
1923)

pOJ~arcła względem Chełmszczyz

ny'". Mimo 'Wszystko gen. Hoffman lepiej zdawał sobie sp,aw~
I. poczucia
I1U( dowego
polaków od 'lh~nawisłnrgo naszegO
wroga Ll;D~DORFFA, które '
fi.·o z niezrowmiałych powodów
(nie nazwę tego rycerskiin ges·
km, gdyż stanowczo nie zasłu·
giwał na to typowy krzyżak!)'
tak serdecznie łegnała przc9
dwoma laty "Pol-ska Zbrojna" /.
{,udendorff chciał Oderwal'
od Polski dwa miUony ludności
pOlskie.•, a Hoffman, mają.oe w
pamięci
zawziętość
pOZloania.
ków, godził się j~dy,nie na drop
ne korektywy gr:m;czne ze 100
tysią.c.:ami pOlal,ów.
'Poniewaź d~Jetlac]a sowi~klł

pod,:,zas pertraktacji brzeskicb
nit' d:r.iała się zgodzić oa jakie'
IwIwiek 7awarc:ie pokoju z a
nrkls,ią w6wczas właŚlIlie gene.
rał Hoffman "wynalazł" osła·
wioną delegację "państwa ukra.
ińskiego". Hoffmanowi nie za·
leżało na stworzeniu
ja'kiegoś

winy (dziś przyłą.czona do Ru'
munii) coś w rodzaju kraju ko..
ronnego. Treść tego aktu pozwoliła by
ZrOZlIDlleC taJnikI
sprężyn,
które w listopadzit'
1918 rOku kazały niemie~kim
generałOm Oddać bez wyst:rza~1I
i opOru siezownikom ukraiń·
skim Lwów i MałOpOlskę do Sa·
nu" Widocznie óW tajil1Y traktat obowiązywał obie strony w
walce prz,eciwl{o Polsce.
Doskonały politY'k i w<spania.
ły korusnirator W. FELDMAN,
który był mężem zaufania leo
gionów w Berlinie, w swych nie
zmiernie ciekawych ta,jnych ra·
portach .łuż z grudnia 1914 roku pisze o knowaniach niemiec
ko - ukr-aiń,skich w Berlinie. Już wówczas dmlOmacja prus'
ka planOwała stworzenie "Wiel·
kieJ UkrainY" przeciwko Ros.fł i
Polsce. Pisze Feldman: "Ukraiii
cy są więc atutem 'W rękach po
lityków niemieckich przeeiw Ro
s,H i Polsce... Środkami ł'ozJ~()
rtądza.ią dużymi...
ERZBERGER (polityk niemieoki, znajomy Feldmana) mówi, że rMlni
ciągle od rządu tutejszego żąda
ją pieniędzy...
na utrzymaniu
rządu
niemieckiegó jest posrł
(ukraiński z Galicji)
EUGENlUSZ LEWICKI". Uk<raiJiska
. .!prezenŁacja żądała włączenia

rzeczywistego państWa ukraiń J
skiego, zdawał sobie dokładnie
- gdyż hył twórcą - sprawę,
iż młodzieńcy, którzy zasiedli
do sŁołu konferencYJnego, niko· 'l<) przyszłego państwa Ohełlll:t ,
go, ani też żadnej idei nie re· Hrubieszowa, Tomaszowa Luh ..
prezentowali wś>ród ludności ru Polesia, Podlasia i \Vołynia, 11.1
siilskiej, a mimo to z lekkim co się niemcy godzili.
seN.'em oddawał im rdzennie
Wszelkie plany wO,lennc Nil'polskie ziemie. Mimo lekcewa- mie.c stworzenia "Wielkie.l 1-żącego tonu o Polsce, widać, iż
J{ralny'· spełzły na niczym. bat się junkier narodu i palI' ILalka pruska .,hetman" SKOstwa pohokie~.:o. Dość szczerze ROPADSJ{l (a In dzisiejszy RApisał
Hoffman. iz Odda.fąt' ZUMOWSKI na KnrpaŁorm;)
ChełJUszezyzn~
.,bez zapytania nie cieszył się popularności:) ,
ludności, pl'zełam~rwało się właś ludność l'usińska nie uf SIn agen
nil' prawo samOOkreślenia". _
tOm prus!dm, nic dostarczyła
Przr:ci wsta wiał się "delegacji" tt>ż spodziewanef,'o mięsa an~lat
ukraiń 'kiej przewodniczący reniego. Jednego zdołali nifl1lt~·
prezentacji rosy jskiej TROCKI, dokonać: wywIeźć cale zbOżl'.
który twierdził, iż "Jedyny te· bydłO, O{!rabie ludnQść miC'jst'orru",
.takim
rozpol'ządz3.1ą
wą· Ogołocić ludność, sprow~l'
przedstawiciele Ukrnir.,,·. stanO. azić n~dzG, nie liczyć się z żad·
wią icb pOkOje w Brześcin". _
nymi względami - to ich cpP'
Nic nie pcmo r1ło, niemc\' prag- cjalność. \Vkrótce jednak mun ę:li prz ez fikc.k ukraib.ską sl''''o sieli jak niepyszni uciel;:a(o. Porzyć
bramG
wypadową
na mógł im do tlcieaki równie:;,
wISchód, a chCllC rozniecić ruch .,sojuszniczy braterski naród li
separatystyczny i stworzyć za- kraiński". Napewno i dziś Wy
rzewie 'stałvch' tarć polsko - ru· gQlli biedna ludność Karpatorusiń!':kich, Oddali
swym przysz· si nicpowołanych opiekunów.
łym wasalOm ziemie pOlskie.
gdyż szybkO pOzna się na furbOKOIl,czv Hoffman: "Pokój z wanych lisach, zawodowych mą
l'IHainą zoshlł podpisany. Był fidelach, pOtOmkach I,ozbójni.
to ciężki cios dla Trockiego".- kii,w krzyżackich.
Tekst taJne.i kOnwencji cO dO
WObec nawał~' gel'IlHlJiskle,i
GaJic.łi między
AUlstrią a ową nvrndy slo~iańskie muszą Żyli
del{'ga~.ią "ukrairlską" nie .iesł w zgOdzie i Jł'dnOśel. IH1yż slo.i;,
dOł~-ch('zas znan)'.
w (~bliczu śmiertelnego nieb{'z·
IJ. WASILEWSKI podał, żr pi<'cze!lstwa.
według tcj tajnej umow:v naj
Bądźmy spokojni. Nic udalo
później do dnia 20 lipca 1918 !'i~ dwukrotnie w r. 1918 i dziś
rOku miały AustrO,\Vf>.1ry prze hi tIeryzm. spadkobierca), r;.:y
prOwadzić pOdział GalicJi na za żactwa.
iunkierstwa i haT,at~· ,
cbodnią i wsehQd"'~ i stworzYt;
tQcl~' nie przejdzie.
wraz z rusińską cZE!ścią Buk'oł. K. lTrbacb.
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Książka LEOPOLDA l\HLliENS.TEINA "DpkQla .. .I)ł~nąceg'l
kraju nad JGrdanem -'" Pod r.óź do źród~ł płynnego złota" odzwierciadla_barwde i fa~cyml.i!1Cf1 obserwacje i przeżycia autr,ra, ktćry spędził d0ŚĆ dlugi C'ias w podróży po krajach przedni'P..j Azji. .
(Rl'::D A.KeJA ).
LudnoLŚĆ " Dżeddy pTzedslą~ia. Ib~

Sand skorzystał skwapliwie
i skierował swoje woj, się' zaledwie w Hołowiet > ara~ Sika do Hedżasu. Mala i źle ubów: 'M
· 'S, i ę J!edpakren"
..'/1 liłb·
, 5"
" ." ' " "k'tci' zb:rojona armia Husseina nie
oy:nu pod~ta~le. -sttbsVńko~- I"!lą-' mogła stawić czoła bitnym sze.noś.ciowycn
tym 'p'orćie ' sąd~if regom wahhabitów i władcy jej
ci \skład~le' lildJlOŚ~~ ,,.c~lego"1{ra nie pozostało nk inncgo, jak
ju. Dzędda,. laJ~.o ,pp~t, . a '~r~kh~ schronić się na angielski krą
~ M~dYn~} " ~hl;;(j,. uNś.'\\~i~~s~~,-D!i.e.,ł ź'ci\vhik, który odwiózł go na
scowośc~ \slalnU, . }tfór~~; ~~~~'z:t Cypr, gdzie zamieszkał jako wy
coroczm'e około f 00.000 ' prel- .gnahlec. W ro,ku 1925 Ibn Saud
grzymów z całego'ś'wiata, 'mają
naturalnie własną ludność, która, jak zwykle w takich punkPagiin~n!ego
tach, trudni się handlem.
(;dy
Paganini
ml·cs\'.kal w I.onclyInną natomiast zupełnie ludbywał
częst.o tl Lablari!;)"a,
nOść zamieszkuje Nedżd, ojczyz Jtir.
nę króla mN SAUD~ kraj pa- ~łynneg" śpi'Jwaka ,)!1ery włc!lkieJ
sterskich beduinów. - Prawie w Paryżll La1lache ::<pęt!zał latt) 11:"
wszyscy oni należ1 do sekty f"0śl'im'ly('h .v~'st\ipach · w Londynie,
wahhabitów, której głową jest grlzie' iyl po książ,~ce mu. Paganini
Ibn Saud. Można ich nazwać pu l · ył zawsze w złym humorze. 7ewgo dnia L!lblache zapytał go l)
ryta nami islamu pod wz!!lf;'dem
surowości obyczajów.
Główną przyCZyllę nitJzadowol0nia. Wirtuo7.
odrzekł, iż gniewa go drożyzn:J. uo.s:l.o.1ą ich życia jest religia. \V ich górach i stepach pannuje trzymania, a szcz~;r61nie wysokiil
niepodzielnie Allach i koran , sta ((·ny żywno ś ci, wprost niedo~t~pnC'j
nowiący źródło wie\IlY i prawa. ola ludzi, zarabiających tyle, co
Koran reguluje zarówno życie Pa~at:ini.
codzie.nne, jak wysokość podatLablach€. chciał wi a dziać, ile mu ków i Cfl.
zyk pIaci za obiad.
Do niedawna pa"isłwo w.ahha
- Cztery pensy - odrzekł Pa.bitów
obejmowało
jedynie
Nedżd, stanowiący środek arab · ganini, wil1o..:znie oburzony tą ni,'skiego półwyspu, w Hedżasie błye'haną l'e ·'lą.
. Śpiewak, śmi~jąc się, oświacl
zaś na wybrzeżu panował szeryf
HUSSEIN mN .-\1,1 7- pra:;farę-' czyI. żo za takie pieniądZe ~ot(,v
.g o rodu, wywod7ącego si~ w· jE'!:'t da wac Pag:J.niniemu obiady w
prostej linii od Mahometa. Acz- "woim d<"IDu.
kolwiek An~:ill n143 dotrzymała
Nicl)lo Paganini wziął ten żarr
mu wieLkich ohictnic pOt"'ory . H-rio, przyjął propozycję i od tego
Drzeciw'k o tU!:kOIll i n1e " od1.ała ('ZIlBU przycholhil na obiad do La.
d
ł
l •
,;lU panowaU 1 <ł na' ca ym pah- bluche a.
Z-ajadał trufle,
ostrygi,
stv'rm arab,kim, to jeGnak 'l0- m1jdelikataiaj5zą zwierzynę, zapijasła! królem Hedi.asu.
jlic wy~ll1:{ane potrawy najdrtlższy
, Hus.sein ILn Ali był absoluf.' llIi g'atuni{ami win. Po każdym 1'nym przeciwi~;lstwem c;ąs·l'at:u. Li! azit' kładł na stole czterv llonsv
jąl'ego z nim Ibn Sauda. (ho'" i odc hl .iził. '
r:a} podle~ały mu ill1.~,~wir.tsze
, Trwal<i to pn;ez dIugi czas i La.,
rr..iEjscowości kultu
Mahometa,
llarhe
uie przestawał traktować u, mn?'o dbał o wpejcni!. ~\\ oim
prt.e ]fIll,,) mrul(li \Vego gośris. ~agl~
poddanym za.sad rt, l iqijnyrh. ~:llf'źy przy tylll ' -nadmicllić, ' że wirtuoz przc3~" l.ł przychodzić na 0pc:.ddani ci dale!::\" by!i nd "ryszy- Undy. Gdy znajomi zap.vtali go o.
slt, : ego, co Ja się p()dci~l=nnć r-T7.yczyn~ wyn~eczenia ~ię wjt"... or~ocl miano cnoIIiwaści. -=- Nie IIrgo st011l, Pu,;-anini zaczął lżyć i
c.bd więc c;zeryf o mOf:l 1 110ŚĆ przeklinać Lablache'a. zarzuc!'\jąc
swojego ludu, starał się nato- )(.u ch~ć wyzysku. ,'UP' ząc w ollp"m :}),.t tlsiInlp LI wyr~nhydl' z nie- wiechi na sw'~ ohelgi /llośny śm~ech
go jak ~aiwiększych dochodów. przy jad':ł, skrzypek rozg-ni.~w!l.l sip,
Buss.ein Ibn Ali potrafił nie tyl jl'l'ZCZI' bardz!':")j i rzekł. że jada w
ko oszczędzać , lecz również gro- ,.Ił(1ck,~ry"' doskonałc obiady, którp
madzić pieniądze. Ta ostatnia o- lnU w Zl1pClllO~ci wystarczają, i pIa ,-i ża nil- po dwa rem·y. i n:~ może
koliczność miała fatalne sku tk i
dla .króla Hedżasu, który stał darow:t\~ LalJLtchc owi. że zarabiał
l!a lmżrlym obiedzie rlwa pen1lY.
się w końcu
niedo~odl1ym dla
_ "TIo ·~k e rv · ' bylJ. jedną z mjnir·dawnego snrzymif'r7:eń.ca. Zalf'dwie Anglia usunpla się od ople h'zpit"'zni ~j szych spElunek londyllki nad Hus.seinem, stary . rywal l'kich rze~imi;~ szk~w .
istną ,łataninę" ras, składającą
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ObIady

D,

n

I·
Sauda

został królem połączonych kra-

jów

,V

Nedżdu

i

Hedżasu.

nowym pal1stwie przepisy
koranu przestrzegane są z nie7.wykłą surowokią. Ma się wrażenie, że 100 Saud i jego wahhabicki lud postanowili wszelkimi drogami wytę-pić grzech w
Hedżasie. Rządy tef';o kraju maż
na śmiało nazwać rządami zakazu. Zaczyna się on od kawiar
ni, której progów nie przekroczy żaden wahhabita, gdyby nawet nie istniał pod tym wzglę
dem specjamy zakaz. Od chwili
zaistJJienia połączonej Arabii
nic woLno rówmez dawnym
mieszkań'com
Hedżasu uczęs.z
czać do tych zakładów, gdyż bu

dzą

grzeszne myśli i stają na
przeszkodzie odprawianiu modłów. Szachy zo·stały również zabronione, ponieważ oddawanie
się grz,e oowoduie spóźnienie się
na modlitwę. Nie wolno oddawać się muzyce, zabroniono nO~ić kle moty i jedwabne
sza·ty,
nie wolno malować, rysować,
laJ1czyć ani śpiewać. Zakazane
zostało picie wina i palenie tytoniu. Jednym słowem zakazano ludności wszystkiego, co za
(:zasów Husseina umilało ludziom życie. Nie wolno golić faworytów. ani zapuszczać wąsów
na podstawie słów Mahometa:
"Pielęgnuj swoje bokobrody i

statecznie nic tylko w Arabii. Ucieka.;ą !.ię dG takich sztuczek
c;pekulanci również w innych
wschodrJch krajach. Manipulacje jednak, jakie dokonywane
są w paJlstwie Ibn Sauda z pia~tr?!11i. stanowią jedyne w swoim red7aju zjawisko walulowe.
Ktoś kupuje np. na targu szal
za ~2 pi:!stry, które może wypłacić jednym rialem. Gdv ze~.
chce jednak nabyć za 22 piaslry marki l ocztowe, musi zapłacić 2 riale. O ile zaś nada telegran1 , to wartość 22 piastrów
urośnie do wysokości 4 rialów.
Nit> zachol~zi tu bynaJmniej oszustwo, bowiem warto$ć oiastro. zmienia si~ zależnie od dokonywanej nim tranzakcji. Na
targu liczą na tak zwane suk piastry. 22 takie piastry stanowią rial. Poczta natomiast liczy
na piastry ,.oficia1ne", posiadaince wartość <lw~ razv wyżSZfl
od oiastrów lan::owvch, . urząd
zaś telegraficzny liczy wyłącz
nie na złote pias.try, których
wnrtość przewyższa czterokrotnie piastry targowe. Złoty funt
ma tu 100 złotych piastrów. Stąd rial stanowi 5 piastr6w.
.

Konserwatywny w najwyż
szym stoTmiu, gdy chodzi o religię, Ibn Saud, nie jest n.im absolutnie w stosunku do osiąg
nięć zachodniej kultury, o ile
strzyż wąsy".
uważa je za celowe dla sVlego
Ostatnio król Ibn Saud zabro- haju. Za ~jego poprzednika Hus
nił pielgrzymom przywozić z so
seina przewóz pielgrzymów z
hą aparaty fotograficzne. Zabro
Dżeddy do Mekki i z powrotem
nione zostało również radio. odbywał się na wielbłądach. Musiano jednak od dawna zezwo Prawo transportu . należało wylić na impo·r t jednego obcego ar
łącznie do
beduinów s.zczepu
tykołu: wody do picia. Raz na
Harb, którzy pobierali za przetydzień prznYbzi
parowiec do w6z ustaloną zapłatę. Ibn Sa1,ld
Dżeddy wodę z Nilu.
Bowiem zręformował po eurooe.isku ,:ten
miejscowe studnie dostarczają uciążliwy dla ludzi i zwierząt
wodę absolutnie niezdabną do pi
s.posób komunikacH, : zapro'l.yacia. J'eżeli weźmiemy przy tym dziwszy autobusy państwowe.
pod uwagę, że w porcie Dżeddy Za prze';\:óz wabie ' str.ony pielvpał latcm dochodzi do 50 ·stopgrzym płąci 20 złotych funtó\Y.
ni w cieniu, łatwo nam b;:dzie Podróż odbywają wierni parti:!zrozumieć, czym jest dla eurol~li
pod przewodnictwem kiepej-czyka dłuższy pobyt w tym rownika, mutauwifem, odpowie
piekle.
dzial1neQ"o nrzed królem za każ
Jedną
z wielu osobIiwośc: dego ncr1różnego. pjeL~rzvmi mu
Saudii stanowi wa1uta. Zlata mo szą oddać przewodnikowi na
~eta wartości jedne,g o funta z
orzechowanie cala 7.nbraną z so
wizerunkiem królowej 'Viktorii bą gotówkę praz dokumenty. równa si~ 20 srebrnym rialom, l\Iutauwif trbszczv się w drodze
zatŚ .i·eden rial posiada wartość
o noclegi i wyżywienie powie22 piastrów. W praktyce jed- rzonych jego p~eczy ludzi. Przy
nak dzieje się nieco inaczej. końcu podróży
oblicza I się jej
Gdy ktoś, a zwłaszcza cudzoziekoszt i nielATZym otrzv111uJe od
miec, c11ce wymienić złoty funt, kierownika resztę, o ile pozo(lają mu najwyżej 17 18 riastała. Zdarza się to jednak barlów, tłumacząc tę manip\1 1 ację
dzo rzadko. Na i,cz~ściei .. tro7\vyżką wartości srebra. Jeżeli
skliwy" opielwn zapewnia ehwi
': aś ma nastaoić wymiana srebr o
lowego punila, że zanąs jeg-o go'
nych rialów na funty, to żądają łówki .. zaledwie wYStarczył" ·n:1
7a nie po 26 i "'ięce.j rialów, zapokrycie
wydatk-Ów, z~'iąza
kiina iąc się na Boga, że srebro nych z pielgrzymką.
spadło mocno w cenie.
. L. Mildensłein. '.
Tramakeje takie znane są o·

1. Leonid LutuŁovici, który wykona1 zamach na 'lz0fa r'lr,ulllskicg'c tryhunalu woj-:;l{owcgo, gen. Clll'i"t ('H . - 2. AleJ( Rachmi~tiritlc l-rał whiał w zaTłlaclm na gen. Christeu,
wouec czego grozi mu, w('dłng no wy ch ul-'taw, kara śmierci. - 3. Po II) latach pracy szwajc:J.r AUg'Uiit Hnber SkOJ13trllował robota, wy~(, kości 225 mtr. i wagi 200 kil,),
ktl' ry maż.:: być kierowany przE'z W1Cjq radiową na odleglJ~ć 30 kiloTIlltrGw. Robot chodzi. porllEza Talllionami, kiwa głową, pol1aje o~mia, pali papi!~rosa, porusza wargand i potrafi nawet wypowiedzieć uvoje inti~ ,\,S ~lbor" - <1. Św . l\1ikołaj w Kalifornii przybywa Da. nar tach wcdnyeh, trzymaj[!c w ręku I,rezenty. 5. l\1ar!!załek st'jnlU,
prof. WadlIw Ml1kowl!ld u p. Pr<lzy dl,lIta .RzeezYl)OnpoIitf'j. - 6. Ta lIIalpka wy(1nje E'iG hyć do)\,flna h-III J P zllżc,.-II1, rJ01,jtważ tla wpt naj (li:ikt;zc :;koki podczas ostatrricb
wy~cigów w \relbournc 1Iit: \\"y~acll.jly ki z ~iodła.
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Poweść biograficzna przechodzi
d ecme okres intensywnego rozwll
może się
ju. Na zachodzie poczytnością cieszy się z iVUSZcZ~ vie romancee Nakładem unii związkćw zawoollowi.~ść o życiu
wiclkirh ludzi dowych pracowników umysłowych
ści810scią hi3t.:>ryczną i naukowym
zlłstala wydana broszura "Dzieje
c J.ra~owauiem wyróżniają się z po- walki o prawo koalicji we Francji",
~ród powie5ci biografirznych prace
pi':ra p. WLADYSLAW A KOR( berta. Gra\7'3S'a,. ROJ3ERT GRA- ZŁOWSIUEGO, wic;lprezesa łódz·
VES, autor omawianego prZ~tb ldego oddzill.łu unii.
filnie "Klaudiusza" nie dOf'lzukuje
Autor daje w zwartej, zwięzłej
Eolq sensaeyjności na marginesie 2y. formil· obraz dramatycznej i upor·
cia wielkich postaci historycznych. czywej walki problematu francu·
CdC'rza. gl prtall,:, wszystkim dyna. skiego o prawo koalh'ji, t. j. zł,io·
wizlIl materi'lłu historycznego i je- rOW'tj, skoncentrowanej akcji do·
go ukrf1;!. dramatycznoŚĆ. Historia rnini'j, które to prawo było i jC'3t
jt!'t z(;~połem skutkćw i przyczyn, ll(·d~tawą. i niezbędnym warunkiPIIL
zdolnych zem()~jonowa.ć czytelnika. prawa do Ulkbdania związk~w ZlV
Gra Vl~S daja szerokie uj~6ie hiF;tu- wotlowyeh, organów skoncentrowaI'ycznego tła, na. którym rozgrywa. nej stalej akcji, mająeej J'I.& celu
~i(Z źyei~ bohaterów. Podczas, gdy
obronę interp.sów i praw określonej
..Klaudiusz" był doskonałą panora- grupy zawodowej, a n!LW2t i świa
Jl\ą ,l(moni.:lznego Rzymu Tyb?riu.
ta pracy, jako całości.
sza i szaleństwem opętanego RzyOmawiając dzi~jo waU~i francu.
JT,U Ktl,ligu1~ ostatnio przełoio~ly na
skieoj klasy robotniczej o prawo ko·
l oh-ki
.,Klaudiusz i Messalina" alicji, p. Wł. Kozłowski c.'zyni to
Wf n.wadu nas w spokojny okr~s na tle ugćlnej walki proletariatu
r;ulf}w~nia Khuóivsza.. Dynnmi:m\ fr:mruskiego i porusza I!prawę u·
nurtu powi'3śeiowego t'lsłabia t;ię, aziaht rran~uskiej klasy robotniczr.j
historia i ludzie nllN~rają sił, by w życiu polityo!znym Francji od
wyczerpa.e się i wyladownć w stra- czast:w rewolucji aż do wialkiej
szliw('j Durzy, jaką wywolało PAM- wojny.
wanie następcy Klaudiusza - Ne·
Broszura m:t ~barakter pr(lpaga1lIOEa. W "Klaudiuszu 1 Messalinle" duwy i ma za zadanie zilustrowa,~zna.eza się prz(.rc,~t materiału hl. nie tezy, iż prawo znegzania się VI
st, rye1.nego, który zaciążył nud bu- związki stanowi cenną zdobycz k1a.dową powieści, powodując pdwne ~y ro:'iJtniczej, okupioną dług('ltrwa
ilł\.tżyzny.
Ją walką, i winno ł}yć ~nergicznie
Klaudiusz - z przekonaA repu· i bezustannia broniono, zwłaszcza
IJlikanin - przeżywa jako cesarz przez pokolenie, kUre korzysta ~
K' nflikt duchowy. Rzymska rzerzy.
tego prawa, jako ze spuścizny o·
wistośc twcZ6sna pokonuje tkwiącą dzi('dziczonej po pokoleniach po·
w nim głęboko dt.ktrynę republi· przednich.
kańską
Chciał Klaudiusz realizo·
AczkolwieK :tutor ni3 sbwiał eować -ułudę CCS3.lza. ~ r~publikanina. bie żadnych zadań teoretycznych,
ale ~lement nymski był już nazbyt jp,clnakie nie mógł ich ealko\\:icie
sp0410ny kolęjnyfui rządami auhl- ominąć i problel!lY te oz ll3.tury ne·
krałćw i nie zdołał wznie~ć sie z u·
czy ciągle się czyt~lnikowi nnrzup:U'lku moralnego, jaki zapoc.'zątkCl cnją·
wało wspaniale, zda się, panowanie
Ikoszura tostn.ł.!. zaopatrzona
bo&kic?g'o Augu!'ta..
wE-~p('m gen3t'alnego
sekretarza.
I Klaudiu!z doNelr3- koóc.'a. sWj'ch unii, p. STEFANA GACIUEGO,
dni jako człowiek klęski. klęski pu· który pisze:
lllic~t\ej i \)~obistej. Dla. czytf'llnitoWynikłem
lego lIW1ełęslw. we
ków "K1a.udiusz,&-' jettt "Klaudiusz
Franejl Jest uznanie, te wal'llhfy
i Mcc:ulilla" kontynuacją powieś de.·
pracujllee S4 klasll umolstn:t, gw~ i rodwiatIeniem sz?regu hi~to
prawo lon, do obrony .woleb W1411'
rycmyeh Oidni starotytnE.'go Rzyaych Inleres6w, CZJU wolno!cl ~',a·

o1lVocnle

UJ'J_

Pclekie powie~ci biogr31iczne po·
większyły sit;! ostatnio o biogrnfię
,,!\farysieliki SObleskle,f". Autor TA·
DEUSZ tELElQSKI • BOY nnpisał
WSp3.niał/ł. żywą" pełn~ literackiego
~oktu p'Jwieśó Ds.l doskonałe arty.
Styc.'%U6 obrazy, pisane jędł'nvm,
c:tlSenł zbyt jędrnym językiem.
;,Mar)-eieńka. Sobieska" wyposażona
we WStyst:tje zalety p!sart.kie Boya,
zhrojna w jago lekl~ośó, fclietllnc.
\\"060 i dowcip jest pa!'Jonującą lek.
turą. al.? .. To all3 jest wielkie i cha<;id się nie chce pisać źle o świet
uie viea.nej ksllltżoe, to jednak trze-

ba.
l'owłe~ei Boy:'!. nie motoa llważ:\ć
za biografię kobi2ty, która, jak uj·
potrafiła
llluje lapi<l.trnie Boy,
,.podsadzić Sobid:3kicgo na tron
j usiąść JMJ tam na kolanach'" Nib
wyzY$kal Boy b.lg'ltych materiIlU w
historyc1.uych, przaceniając niektl·
re momenty w życiu Sobit'~k:ch i
dając w r~tultaoie wiZ9funek niepra\vdziwy, choć efcktown:v. Nie
wy~rzymtlje również krytyki kon('<.pcja B'Jya pnelstawhmia. Sol,ie·
ski ego jako bohater:t mimo woli.
Można mi~ć również znaczne za~trzeżallia. wobo,) układu powi<,ści.
Nazbyt wiele miejs(la zajmuje Ckrl'$
plzedkrtlewskij zbyt wąsko zaś od.
malował Boy okres, gdy magnat za·
mienia się w męiol. sta.nu i króla
s1.lal.'heckiaj R>;eczypospolitej. Prc'.·
ba ')Jorązowienia epoki Sobi0!'ki('h
o!l-az!łła się chybiona, choć Mma
r ottzeba tego (ldbrązowieuia jest
uznana Widzieliśmy dotąd ~obi~
&kiego z pomników. Sobi<!skicgo na
lwniu i w zbr'Ji To był obraz jL'd [jost.r onny, ale Boy skreślił rćwil;'~l
oorU jcdoo,tronoy, prz<,d~tawiaj:lc
S('bie~kie:,ro wyląc .wi~ .lako k)challka. Historię miłosną Sotieski2go l

już w toku rewolucji fran(,UI~kicj

i

olStre formy, wywołu.iąc 'R
robotnil;.ach rozgoryczenie. W moie
dl.' MARATĄ pary8c~ r')botnicy tu·
dowlani Ili,3:lli w C1.erwcu 17[16 r.~
,,'Widzimy się oszukanymi w swoich
nad1.ieojaf!h". ROJ~oryczenie musiało
być tyat wi~ksze, iż zgromacl1.el\id
Jlarndowe wydało pra,W;) pr~~('iwko
koalicjom i zrz9s~eniom zawodowym.
Je~t to słynna. ustawa. CHAPELIER z dnia 14-17 czerwca 1701
re·ku. Referent tej ustawy oświad ·
czył :

"WSIJSey obywatele maj, prawo
ableranl. się, ale nie powiano brlS
dotwolone, aby obywatele, paletą..,
do jednego zawodu zbleraU się dla
swyeb rzekomych wspólnych Intere
sów. Nie ma więcej korporaeJI w
państwie, Istnieje odtąd Jedynie In·
teres osobisty kodeJ poszczeg61neJ

Czasr sie zmienIai•••

Kupnem to niedaWllO...

C:y

mćgl hym zami.·niĆ nil samochód'!.

Henrrk Iro,al

laureat nagrody Goncourt6w
Nagroda akademU Gt>ncourtlw
budu w Paryżu daleko więcej za,.
iuter~sowania od innych. Nic ddwnago też, że prasa, pisząca o tegor('lcznym wybrańou jej, HENRYl~U
1ROYAT, przynosi daleko więcej
f.zczeg6łów niż artykuły o innych
laureatach ogtatnich nagród pnry:;kich. Głosowanie jest tajemnie~.

zrzcszaala alę. !\"lł'
one Jednak tego "r/l·
jak świadczą dzieje - ani
Illmej Idei wolnoAcl, klóra w rozu·
mieniu tyeh uas6w obróciła się
Jednakze Francois Carco 7:"Y'wał
wldełwłc przeciw warslwom praru
jllcym, ani parlamenlom, anI pro· z dotychczasową tradycją i opowietekell polllyUw, ale samej IIObleo. dział prasie o całym przebiegu glo.
Samej sobie lo maczy praktyezDle eowania, które onbywalo się pięó
stw(ll'Zonym przez siebie organlca. razy. Troyat miał za. sobą. glosy
ejom .awodowym. To Jest prawda ... dwuch braci" Rosny, Rol:\n~ Dargolak samo tywa wówezas, jak 1 lfsa, Pol Naveux i Ca.rco. Wspćł.
z;lWonuik:tmi jego b~'li LE BLOND
dziś".
i
DE ROUlIi. Poniewat Troyat nie
Tę "prawdę" zakwestionował w
m6gł zdqbyć absolutnej wir::kszości,
"Sygnatach" 3 doia 1 b. l7l.. p_ l\ONST ANTY A..l'iSELM, tym bardzioj, rozstrzygnął nagrodę za. piątym ra.it teza. 1'. St. Gackiego nia tylko zom prezes akademii Goncourt·: w,
nie wyp;ywa l przytoczonych przez korzyst~jąc z przyeługu.i~cego mil
p. Wł. Kl'zluwslnego fakttw, lecz prawa dwuch głoslw. Troyat jos\
lotrójnym batlreatt!m: w 1935 rllku
j('~t w jaskrawej sprzeczności z ty
Gtrzymał za ew(j debiut powieśrio
mi faktanli.
Przedp. wst.ystltim ;llaezego wnI- wy •. Fau't Jours' nagrodQ Prix Po·
ka o praw.;) lto.dicji była tak dIugo- pulitte. Wiadomość o niej ~a8tala.
laureata, czyszczącego wylot arwnt
trwala i w jaki sposób powstała?
t·iej lufy w Metzu. Troyat tak się
Rozhi,3tność interesów świutu ka·
ucieszył, że wyjechał do Pary~a,
pitnłu i świat,. pracy uj:nvnila się
7S1pOlnniaws~
popr~sić
swych
zwiarz('hników o pozwl.'I€'nle. Na
Mary"ieitki op'isal Boy znakomicil', 6u'z~ście dll!. 8\ltora "dezercj~"
skończyła siQ na upomnieniu.
tiorąc za tlo wplywy francuf:;kil:j
Na8t~pna nu.grod'l, M(rą uzysl,:u
kulttuy w Polsco ~wczesn(lj, 't\i<l
al\tor, to "Prix Max B:uthou" ZĄ
zdołał jednak ogaJ ną.ć Boy cnłeg'o
eal0ksztalt swojej twórczofci litożycia ){aryaieliki i j~go powic§ci
nie można uważać za historyczrlt; rackiej. Obecnie nag-rpda wlei.c?;vje~o ptowic:5ć "L'Aralgn<')c" - "Parewelację, jl'.lt siQ to może nie7.orientowam:J .:)Ubliczności wydawać. jąk".
IIcjl 1

wolności

ruch za1Nodowvy

1Jrzyjp,ła

-

zawdzlęezalll

w. -

Hifltoryczna

krytyka

naukowa

zIVróeiła awagę na jednostronność
njęcia Boya i dokonal:l. szczególo

analizy hlstor:-cznvch !1:..ldo·
Kry tykov:i litE't~ckierrm
'~ypada wyrazić tylko żal, ~e Świ=t·
ne opracowanie litC'rr.r1de Iii€' idl.b
w "Marysiallcc" w parze z prawJa
wej

l!ładnoŚci.

hiEtOl'yczną·

mad.

Troyat jest referentem prasowym
prefektury po~icji par.vsldej. l'ouobnu w dniu, kiedy została mu przy·
znaM na~roda, bimko jego świtlcii"
pustlq. Ni<,pop;'a'Nny p:sarz z:\pomnial o swoIch zawodo-;vych obowląz
kach. JAturC:J.t liczy zalr>Mwie 27 lat
i przyr;oto·.vuje tom nowel p. t.
"L'Hl'ihe Telture" - "Jfic;,kka ro
ślina".

YM

jednostki l Interes ogólny. Natomiast nie wolno nikomu sugerować
obywlltelom, Iż Istnieje interes pośredni, separowalS obywalelI
od
spraW')' ogólnej na lIkulek ducha
korporacyJnego".
l'stawa Ch:tpaliera była f'kiero·
wana. zarćwnl) przf,!ciwko robotnikom. jak i przeciwko k:lpitalh;tom,
lub rzell1ieśhikom.
Usta.'''a ta tłumaczy się wrogim
ustosunkowaniem się zgromadzenia
narodowego do ~tOrpo~a('ji, do zrze·
E1.en zaw"nlllV~'ch. w których widziltno nawr~t do dawr.ych c€'cbów
(korporacji) monopolistycznych. Ta
wrogClśc w stosunku do koalirji i
nzeszen zawodowych tłumaczy się
rliwni2ż wiarą w niemal czarowną
moc liberalizmu go~podarczego, w
jego a~t,.m'ltyzm, wiarą, opartą na
d"ktr.vJI:lch fizjokratlw i ADAMA
SMITHA Obok wiary w liberalizm
gllspod:trczy, obok indywidualizmu

wych i możliwość rozwoju ruchu
zawodcwego wymaga pewncgo mi7
llimum praw ~olitycznych. pewnego
l,łiullltu politycznego, klimatu rzeczywiście demokratyczneg-o, Tam,
gilzie llhmu tego klimatu, nieonl3.
związktw zawodowych, tam
zaś
gilzie klimat demokratyczny zanika,
związki zawonowa stają się żY'v~-m
trup('m. luo zgola paraw:łnem dla.
ukcji antyrobotniczej, antypraco\\'nicz'?j.
O t<'j T7l'czywistej i ocz~-wid-aj
prawuzie zap!.'minnć nie wolno.
S. CZECZELNICKI.

WmO!m kalejdoskop:e

Gdy dysproporcja między naszymi zamiarz3niami a możliwościami
it'h realiz ..u~ji się p;glębia, ~rdy nasze
n:ljlepsLe chęci i najgłQbsze uczucia tostają. zwarzone szronem zimnej 'lbojętnuści, wtedy rodzi się w
gl)~podarczl'go, działał inrływidus
Iizlll )I(·lityczny, który ntomizował tajnych glębiach naszego je8te~t.wa
l \tnt, który staj"! się zarodzią twór.
SI)oł~c7.l!ństwo, uznając obok intere·
c.zych myśli, wyrastających na czar~u ogólnopaństwowego jedynie in·
t,'res jodnostki, jej prawa politycz- Jl(-j glc1:.ie n!l.sz9j niedoli, jako te
nt. negując natomiast wazp.lkie pra- kwiaty barwne i wonne, na. ktćrych
wa pośrednie, prawa. w8pćlnot in- widok ugll,rnh nag znowu niewysło.
nych prt"ell pań~twa - narodu, wiona bl'Jgoś1 i radosny spokćJ.
Gdy słyszę muzykę Szopena, zdawspóln"t pośrednic!I.
je mi się, te wiolzę bezdomnych,
Olehoki sens te!!'o indvwidllaliz. U{rzy idą prred się, to znowu bIą·
In" pCllityc7.nego ;yjaśnii najlepiej
uzą i zaw(ac~\j~ cich~ jęcząć, lub
mlndv KAROL MARKS w swzj (,clmawiaJą~ mo,lły, albo tet nucąc
an:tliiie "Deklarac]i pr·a w człowie rzC'wn,) pieśni, zasłyszane pod ro·
ka l obywateb", wyraźnie przel'iw- dzimą strzechą ... A po tym z Jaje !ni
słAwiająo ema·n evpncji po.lityczrej
eię, że nag19 zna,laźli drogę, wi..-)·
emancypację ogllnoludzką. którą
O~lcą do celu, poklękali wszyscy i
dziś nuywamy emancypa('ją epo·
że z ust ich rodega się nuta błogi'3.
łeez1U!, ku ktlrej dziś zdąża nla tylgo wl':iela i nie'Jiańskitlgo zachwytu.
ko 50cjalhm, ale i t. zw. neo-libe· l\l<:lodia. ta powoli dchnie, az w
talbnl, a nawet i sllołeczna d,'kry-· kłollcu ulilkni'3 w tłumhnych coraz
na. kat •.lieyzmu zgodnie z encykli- l :lldliej tUIlMh, która na. skrzykami (Ijca. Swiętego
dłach natchlli~nia. wtnoszą się w za...
O ile ustawa Chapetiara nie była ~\\'iaty, by tam rozedrgać się na no·
sltierowans ani wyłąl!znie, ani spe- wo, niedt>slysnlne już dla nas,
cjalnie przeciwko robotnikom, to at.i(>lski~ ..•
7.gola inaczej przedstawia się spraZabawa dz!~i i młOtbieiy me
wa W' ustawodawstwie napoleon- swoje instynktowne podłoże, jest
skim, które mialo wyraźnie charak- żywiohwą. konieczności. daje moż
tt'r antyrobotniczy. WL. KOZLOW" ność trlmin,gu zesp,>lolVości! jast
SKI eytuje art. 415 i 416 kodek~u jakze radosnym wyładowaniem się
karnl'go, ale jeszcze bardziej syUl- eurrf!li i sił i:ywutoych.
ptomatyczni by1 art_ 1781 kodeksu
Zabawa lu1zi wiekiem starszych
cywilnego, we1lug którego w pro· jl'~t tlili I;eneris nadużyciem, jakąś
CJl!adl o pła.cę miano dawać wiarę bZlUCtUą. nam::lS~ką., konwenausową
oświadczoniom
pracodawcy
(Lt1 SZłlpką, paradą frakćw, d.?kcltćw 1
J1luitro cet cru sur son affinuation), lilllycll g.mów, rewią. tualet i frygdy od pracownika. tąd:lllO dowo- zur najll'JWS1:aj kreacji,
d(w.
Serdeczność tOilU w stosunka('h
Jak widdmy, slab ość indywidua. wzaJtlmnych mi~dzy ludźmi, i to
lizmu politycznego, a zwłaszcza go. rzal>"m nawot banlz0 ~·lprzyjażnio.
sl'odarczogo ujawniła się bardzo llymi, na dhliezy dystans l1trzymaó
pr~dk,\, okazaJo się, iż przy systeE:ię nil" daje. 2Y'(\h~ jest już tak, ni3mil' liberalizmu gospodarczego wol- stoty, urządLOne, że łączność illi~.
udo sluży silnym ze szkodą dla dzy lwlimi oputa jest nit' tyle na
Shlbych, którzy prQdko przekonali wtajt mnej symp1.tii, He tI!l. int~r().
sit,:, iż ich siła. l"ży w jedności. KIa- sic, na rllchubie wzajemnych ko~a robctnicz3. przekona:a się rówrzyśc:. Gdy ta rachub'!. za.czyna si~
DIl'~. Il słuszna. byla teza lebertyzwolna, czy nagle redckować tlo
!iŁt:w i babkwist~w, kt{.rzy w tol\U fili nim um, Suru'~0znoM t.mu t~tQpll.
rt wlllucji francuskiej tą.dali uzupeł je o,:rhł;)lhu stylowi słowa o tOD!lcji
nienia. d'3mokracji politycznej przez zgola nie zachQcającaj do dalszcgo
d,1Illokracjt;! gospoiarczą i spolecz· l" utrzYlIlyw:ml1. 3'3r,lecznych stoną·
!.-'lJnków. Fi.!llta la. comedia... NajWysunięta przez p. ST. GACKIEb:lrdzi"j śmiesznym jest to, że jedGO teza przypom:M tezę rewolu- nOtitki, które I)ez obslollok ta!~ właś·
cyjnych syndykalistów fr:łncuskich nie postQP'lją w stosunku do swoirh
"Le syndicilltsme se suffit a lul Lliźnir'h, pałni są często żalu, że
merne". ~ecz jeśli ta samowystar- ludzie fią tacy w.y-rachowD.ni w swo·
cZltln"śc francuskiego
eyndykaliz. i('1! rachubach i że uprawiają w tttk
I!!\l ri'wolucyjnego wraz ze społecz. cyniczuy sposób dy&kolltO swyeh
nym mitem strajku pow~zecbnego 1'1 zyjad l3laklch uczuć.
o),:lzał:1 się zhtdną, to cóż dopiero,
I{obleta od wiel.ćw ~tanowi nigdy
g.ty rozrhodzi się o ruch Ilpolrcznie lde wyczerp'we ir.:cUo refleksji,
tuk slaby, jak pol~ki ruch praco· afIJryznll' w, ozy paran,.)ksów, pOlI·
wni.·zy, Ta texa samąwy:st:trcl.al· ('7.as ~dy nJQ7-czyzna .ie~t pod tym
lIo~ci ruchu ~yntlykalistyc7.nc~o dn- wzglr.ll:':u zgol t aieci.:lk'nvym oblekWlIO Z(I:;tala zarzucona. Slabo~ć tt'j t"In. SI.O'3trzeżsni':3 powyższe jdS~
tezy wykazali w dzcze~ćlnośri teo
nnder ważn3 dla uprzytorunienia soI L'\J'cy angi ~li!kiego glldyzmu.
bie zas:l.dniezych różnic w p~y~hke
Od samąwystarczalności ruch11 j 'llno~tL'k ob Jj:;-a pIci, którym prze.
z:tWOd.1WO~O na13ży odróżniać po·
l'zye etaraly się bo.iownicT.ld rówM~ttll1\t nioz:lżolności te;ro rucbu oel
ujJrawlIionb kobiet l m ') żczymanli,
partii po.litycznych. Ale na w.'t nnj. 11,:\ wiajr!c, Żd 'll Bmnl identy('zno~\:
tnrdzicj skr~Jni obrolk.v n:ezu wl- ('('ch p:sychiki )b0i ~a płci ~tanowić
I:'!t)ści ruchu Z~ '.1' Jdowego 0(1 p:ll'tii
winna 1",c1,t.1Wę 110 :.dobycia tych
r,nlitY"lnyr:łl l' )')rze roz;:mi" h ,
iż
r 1 :IW, kt Ć' re .9osia,1t mf~ żczy:.ma.
tamo istuLly,ie l.wiązków zawodo-
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rniEłdzy krytyką.

A. Zagadnienie krytyki literackiej ... temat poważny i cielwwy-!
ą
B. Nie lubię 'r ozmów o zagadnieniach, o sposobach, o celach
Nie Lubię l"rogramów, katnlo~;ów, statutów. Po co głowić się
n~d zagadnieniem krytyki literackiej. Czy nie będzie bardziej
interesującą. rozmowa o litera·
turz.e?
A. Nic ma człowieka, któryby
nie uwążał siebie za uprawnionego do wypqwiadania sądów o
literaturze i pJsarza,c h.
B. Cóż w tym złego? Byleby
to był czloVl ~ek mądry, wyksztal
cony i wrażliwy lna pięl\:!no.
A. A jeżeli pragJnie dopiero
wY'l"obić sobie właściwy pogląd
na literaturę pi~kną?
B. Niech sięga do ksi~żek z
dziedziny krytyki i historii literatury, napisanych przez ludzi
mądrych i utalentowanych.
A. Uważa pan, że wszystkie
są jednakowo dobre?
B. Krytyka literacka, jak i literatuTa piękna, może być tyLko
albo utalentowana, albo uie. Innych podziałów nie znam. '
A. Na innych odcinkach życia
jest Pan jednak bardziei wybredny. Krytykuje Pan ładne ko
biety, ładne obra'zy, piękpe mowy, czy hlyskotliwe teorie, jeśli
nie odpowiada ia, Palist,im wymaganiom.
B. Nie rozumiem, dlaczego
dobry artykuł lkJsil o budowie
wiersza u franeusk;ich symbolistów jest gar/SZYi Lub lepszy, od
rozwaŹlań 19ireka na temat tr~ś
c~ p.sycholog~cZll1ej
utwor6w
Szekspira, albo od wywodów Ze
ta: o ideach społecźnych ' Zeroms.kiego. I
' A. Czy liwa'ża Pan r'ównief,
że Wlszys~ie strony utw,oru literackieg'<;ll.-.,niektóre ' Z'Ostały , w~aś
nie przez !Pana wymienione posiadają ,jednakowe znaczenie?
B. TrudnO' mi na to pytanie

tyki literackiej. A jednak stano·wią one tyLko myśl ni~dokOllCZO
ną, łmicuch urwany. nrzeslanki

bez wniosku, dopóki .krytyk nie
ogarnia caloś,ci dzieła Iitera{'.kie,~o. Iks, Igrek, let, każdy w swo
im rodzaju może być człowie
kiem utalentowanym,
jeden
wrażliwy na dźwięki i barwy es
teta, drugi wnikliwy psycholog,
trzeci pełen społecznego temperamentu publicy,s,ta - krytykipom literackim jednak sŁanie
,ip. każdy z nich wówczas dopie
1'0. gdy, m6wiąc o jednej sŁro
Ilic utworu. w";'aŚ'ni stosunek
jej do całości, a tym samym wy
jaśni chalOOkter i zna'c zenie całe
gO' Gzi'eła.
B. Czy każde oddzielne spogtrzeżenie o wła'ślCiwościach h'lldynku nie przyczynia się do jego oceny? Jeden określi wymiary, drugi wypowie się I} materia
le, z któreg'o gmach zoc;tał wybudowany. ten znowu zwróci uwagę na
komfort poszczególnych urządzell, tamten wreszcie
zainteresuje się położeniem budynku ...
A. Ale dopiero ,,,,,.hąekt. który o!{arnia całość i nie patrzy
na budynek oczytna lokatora,
albO' urbanisty, potrafi właściwy
charakter gmachu wyjaśnićl
B. Spro.wadza więc Pan zadanie krytyka literaclde~o dO' wyjaśnienia istoty dzieła literackie
go?
A. Zagadnienie ts,toty utworu
literackiego należy do teorii literatury. Krytyka literacka. ' jak
zresztą. również historia literatury, jest zastosowaniem poj~ć
ogólnych do poszczeg6linych zja
wisk literackich. Teoria literatury daje pewien probierz, regulę, pewien idealny obrat tMo,
cz.ym być , powinien utwór literacki. Krytyka probierz ten
w;p .rowadza w życie; z--alczając
jedne,' a popier!ljąc inne prądy
literackie, gnniąc Jedne utwory,
n wychwalając 'drulYie.
dać odpowiedź twierdzącą.
A. A więc pierwszym zadaB. Ta},a zależność krytyki od
niem krytyka jest analiza pD- teorii literatury jest bardzo nieszczegóLnych elementów, z któ- bezpieczna. Słyszałem, iż w Pol
rych składa sie utwór literacki; sce, naprzyklad, istnieJe Jedna
wyjaŚiIlienie ich wzajemne!{o sto tylko docentura teorii lite.ralusun'k u i roli, ja,ką każdy z nich ry.
w budowie tego dzieła sztuki
A •. Teoria literatury istnieJe w
odgrywa. Bardzo "'Tn,oto słyszy umysłach, niezależnie od tego,
my zdania, wypowiedziane D tej czy została wprowadzona na ulub innej s,t ronie utworu literac niwersytetach, czy też nie, Tak,
kiego. Może zdania te sa ' słus?: jak, powiedzmy, filoz,ofia poline, może oświetlają utwór od tyczna istnieJe niezależnie od ,
'ilTony, dotą.d niezna.ne;, a wypo tego, CZy została wydzielona, ja
wiadane w formi·e literackiej ko odrębny fach. Bez teoretyczprzybrać mogą nawet postać kry
nych założCll co do istoty dzieła

a

r

historią

można
zajunować L~,ię literaturą. Teoria literatury tkwi w każdym zda.niu,

literackiego nie

wypowiedzianym przez krytyka,
ba, nawet przez każdego przeciętnego czytelnika. · \V każdym
wykrzykniku, w każdym odruchu oburzenia, w każdym wyra
zie zachwytu tkwi teoria literatu,r y. Jest , ona na.fważniejszym
elemenrŁem krytyki
literackiej,
wyrazem światopoglądu krytyka, jego charakteru. Szarą staje
się teoria dopiero z chwilą, gdy
zostaje z żywego splotu myśli
krytyka wyodrębniona. Ale bez
tego wyodrębnienia nie może się
obejść nikt; kto chce sobie jej
is~nienie uświadomić.

R. Czy tego rodzaju wyodręb
nienie nie zabija żywiołowej,
peltnej
polotu i natchnienia
twórczości krytyki literackiej?
A. Ludziom nawet najbardzie.i
żywiołowym nie zaszkodzi chwi
La SlpokojJllego i pogłębionego
zastanowienia się nad istotą ich
własnej twórczości.

B. Przyz,n a Pan jednak, iż' tO'
istoty krytyki literac
kiej ma charakter raczej formał
ny, gdyż mieścić może
jil' o zmaitsze ki erunki: formalistyczny, psychologiczny, społeczny i
wszelkie inne.
A. Przyznaj~ Panu rację l
tym większą -przyjemnością, iż
UW3J2a ta świadczy o zupełnym
zrozumieniu mojej myśli. Nie o
to mi chodziło, by wykazać wyż
s'zość jednego Iderunku krytyki
nad innym. Nie widze nawet
możliwości rozumO'wego udowodnienia, dlaczegO' pierwszeń
$two należy się takiemu właś
nie, a nie ińnemu ideałowi literatury. Ale ideał taki, .lak reflek
tor, potrz,ehny jest każdemu, kto
pragnie dzieło literackie ZIl'.07Umieć, a zwłaszcza
temu, kto
pragnie pouczać innych, porywać ich, lub odstraszać.
B. A wiQc każdy rodz'3,j krytyki literackiej mo'że być jednakowo dobry i jednakowo zły, i
wybór pomiędzy j.ednym a drukim kierunkiem jest tylko rzeczą gustu osobistego?
A. Indywidualność krytyka i
czytelnika, upodobania os,obiste,
charakter umysłowości, odgrywają niew~tpliwie rolę decvdującą w walce opinii literackich.
Nie bierzemy jednak tych słów
"indywiduaLnoŚoĆ, charakter" VI'
znaczeniu zbyt płytkim. Charak
ter .cZ'~owieka - to ·nie jest kaprys ani zachcianka. Indywidualność i charakter człowieka tO'
określenie

na

literatury

nie -tyLko on sam, to wszy~~ko,
co za nim stoi, co ~'D slworzyl ('.
co st~nowi duch i znaczenie epoki. Wybóm pomiędzy różlJlY
mi kierunkami krytyki nie Je' t
wię.c rzeczą. tyLko
gustu, aIL u
przyDadku, lecz sięga do gl"IJ szych pokładów duszy, wymaga re\yiz.ii przE!'konaIl spok.'{'nych, etyczJ1",~h. słowem, cale,
go światopoglądu człowieka, Ale to jiUŻ sprawa inna ... Nas
zajmuje sprawa krytyk literackich.
B. Myślę, iż rola indywidualności autora
jest więk/~.za w
dziedzinie krytyki literackie.i .
niż w dziedzinie historii literatury. ZresZ'ł.ą nie odróżlniał Pan,
zdaje się, tyeh pojęć.
A. vVybuchowy, pełoo temperamentu krytyk - a spokojny,
z'równoważony historyk literatu
ry - jakże utarte, ale jakże CZl~
sto mylne p'rzeciw.s.tawic.nie! _
Zn,ałem krytyków rozważnych.
prawie zimnych i historyków
literatury,
pasjonują.cych si G
swym przedmiotem i wakzą
cych całe życie o swe ideały nrtysty(,1.ne.
B. 'Na czym więc polega róż
nica pomiędzy krytyką a historią literatury?
A. Poza różnicą temperamen '
tów nie ma różnicy znsaooiczcj.
Jest to ten sam 's posób rozumowania, skierowany w jednym
wypa!iku ku przeszłości, a w
drugim ku teraźnie.j.szości.
B. Historia literatury si~gn
jednak dO' zagadnień, które są
obce krytyce literackiej: historyk oświetla utwór literacki \y
perspektywie wieków, wiąże go
z całolcsdałtem rozwoju kultury i społeczeństwa. ,( I
A. Przede wszystkim myli siG
Pan, przYPU'sZlczają.c, że są. to
rzeczy, których nie pOl'US1za kry
tyka literacka. A poza tym prze
chodzimy tutaj dO' kwestii, połą;czonych nie z historią literatu.ry tybko, a z każdą pracą historyczną. Rozmowa nasza znś
i bez tego dę dłuży ...
B. Czy zauważył p 'a n, iż w
ciągu tei długiei rozmowy ni,...
wymieniliśmy aIlii jednego nazwi
ska krytyka, ani jednego dzieła
z dziedziny krytyki literackiej?
A. A więc zabierzmy się do
czytania tv,ch dzieł. Będzie to
może bardziej pożyteczne, niż
cała nasza ro'z mowa!
B. Widzi Pan , z tym mog~ się
zgodzić bez zastrzeżeI1...
Dr. S. Lewitan.

l. Ribbentrop i Da1 etdier podczas bankietu w poselstwie niemieckim w Paryżu. - 2. Zolnierz japollski na chińs1<im froncie nosi specjalną ma~k~ ochronną przeciwko ukąszeniom złośli
wych owadów. - 3. !llalżonka znantgo ameryl(ańskiego badacza Afryki Johnsona, która oddala swego orangu tanga "Rujanga" · do ogrodu zooIog:c7.lle;;o. wita się ze swym pupilem. - 4. NowDobrany prezyd 20nt Czechosłowacji 'lr. Hacha, wita członków sztabu generalnego po zaprzysiężeniu armii na wierność nowej głowie palislwa. - 5. \y Londynie odbyła sil; generalna próba
wielkich syren alarmowych w ramach obrony przec:wlotniczej. Pomimo 7ainsl tl1owania 2.000 takich syren, w centrum Londynu publiczność wogóle nic uslyszała alarmu. - 6, Inżynier am!)rykań~ki skomi dl" "al strój, który j "co roaniem, winien chronić skulecznie od wszelkich niebezpicczel'!slw · nowoczesnej wojny: od gazów li IIj'lcych, (':,'nia, braku świalla , kwasów i povisków
.- 1. Jedna z CZlOllkiIi zespoIu baletvw,ego JOOSjl, "'> oi~p\lj~ceso obecnie w Stanacl! Zjed_l1oczollvch.
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Dumni ""yspierze nie, r)znoszą oticeJ' prz~1TI
Oknyki w izbie faszystowskiej
V,enezia wysunęły
nagle w polityczne pole wjldzenia
obok Tunisu również wyspę Kor
sykę. To, co moMl.a było dotychczas czytać we Włoszech jedynie
w nielicznych dziennikach i czo.
sopismach, które chyba nie prze

dła

na polach bitew i w koloniach; padło tam 40.000 korsykan, jedna ósma całej ludności.
Ta krwawa ofialfa dla Francji po
zostanie niezapomniana.
A jednak isŁnieje korsykański
irredentyzm, silnie poprerany te
strony włoskiej. Nie wolno go nic
nikały zagranicę, powtarzają odoceniać, nawet jeżeH ilość jego
becnie wszystkie włoskie pisma: zwolenników nie ,jest wielka.
że Korsyka według narodowości
Irredentyści
stanowią
grupę
języka, tradycji i obyczajów je,,>t
owych niezadowolO'11ych i zwichwłoska i wyspa ta musi być pony
niętych egzyst'e llcji, które dopałączona do Włoch.
trują się zbawienia wg,zędzie, tylNie można zaprzeczyć, że i,s tnie ko nie w własnym kraju. Ich arją historyczne związki Korsyld
gumenty są argumentami wło
z Włochami. Wyspa należała do chów. Można im tylko przeciwrzymian, do republiki Pjzy i pra- stawić, że narodowość i język nie
wie przez pi.ęćs e t lat do republi- są włoskie, lecz korsykańslde.
ki genueński,ej. ~ie było małżon ~Tłosi i korsykanie ma;'" wiele
ki doży genueński,ego, ktÓTaby wspólnego; ale można wykazać
nie czuła si,ę 'królową KorsykI . z takim samym powodzeniem
Ale prasa wIoska przemilcza, jak wi.Ełe przeciwieństw. Decydują
w rzeczywistości rzecz się mia- ce jest nastawienie, hasło miaro
ła z panowaniem wło'skich miast
dajne prze,z wszystkie wieki, loHistoria pełna jest powstań i wo jalne zachowanie się wobee palljen. Genua z.dołała utrzymać stwa ochrOllJl1ego, które. zaręcza
swój autorytet tylko w miejsco- możliwi,e naj"riększą swobodę.
wościach
nadbrzeżnych;
wewnątrz panowały klany korsykańskie. W pierwszych siedmiu
dziesiątkach lat 18 wieku walczy
li korsykanie stale przeciwko
genuellczykom, którzy dla utrzy·
mania swych nominalnych rzą
dów musieli przywoływać na po
moc najpierw austriaków, a po
tym francuzów. Os,tateezni;e Genua zrezygnowała 2:upclnie ze
swej suwerenności, podczas gdy
Przed wybuchem wojny doFrancja zadała korsykanom g mowej Ik Hisz.panii rozeszła się
maja 1769 roku decydującą kl~ wieść wśród jubilerów, te kapi.
skę. Od tego czasu wyspa naletuła w lPopayan, stolicy kolumżała do Francji, z wyjąfk1em od bijskie.; prow1ncji
Canea nosi
1794 r. do 1796 r., kiedy Anglia "i~ z zamiarem Siprzocaży "Koutworzyła na Korsyce wiocekró- rOlIY Inkasów" . Wiadomość ta
lestwo.
wywołała
takie oburzenie w
Przy tych walkach o WYSPę. Hiszpanii, że kanitula wyrzeHa
którą dzieliły się AustrLa, Holan- ' się chwilowo wyzbycia kloejnodia, Anglia, Francja, Hiszpania tu. Obecnie jer!nak powrócono
i Genua, nie pytano korsykan o do 'zar7JucOiIlreg:o planu i w Popaieh zdanie. A jednak wszystkie yanioe roi się od kupców, pragpowstania wykazały, że Korsy- n~cych nabyć w całości lub częś
ka nie chciała być ani genueń ciowo koronę, przt'dstawiającą
ska., ani francuska, ani an-giel- obok walorów artystycznych i
ska, tylko korsykańs'ka. Przed o- historycznych niezmierną mate·
stateczną aneksją przez Francję rialną wartość. Zrujnowana hisz
udało się rzec,zywiście wielkte- ipańs'ka szla,chta i kler nie mogą
mu korsykańskiemu bohaterowi wpłynąć na zaniechanie tra 0wolności, PASCALOWI PAOU, zakcji. J{oś'Ciół zaś rzymsko-kate rządzLł niezależnie od Genui. tolicki w Południowej Ameryce
aż musiał ustąpić przed orężem ZtJl3.iduje się w ciężkiej sytuacji
francuskim. Co prawda przywód maŁerial,n,ej. Ta właś.nie okoliczcy korsykailscy zawsze uświada ność skłoniła arcybiStkupa Pomiali sobie, że wyspa sama nie payanu do sp'rzedaiy korony.może się utrzymać. ZawsZle przy- Popayan jest stosunkowo mło
łączali się do tych mocarstw, kt") dym miastem, które już od dłuż
re zaręczały swobodny rozwój szego czasu chyli się do u'PadKorsyki. Z tego powodu Pascal ku, pomimo, że okoliree Jego obPaoli zgodził się podczas rewo- fitują w sz'lachetne rudy. Górlucji francuskiej na panowanie nidwo upadło jednak z powodu
francuskie , ale odrzucił je i zaa- częstych trz~siel1 ziemi i wOjen
domowych.
pelował do ochrony Anglii, gdy
rewolucja wyrodzil'o. się w despo
Aby zrozumi.eć dzieje .,Korotyzm. Później korsykanie znowu ny I:nkasów", Jl1IUsimy cofnąć
pogodzili się z francuską suwe- się o kilka stuleci. W 16 wieku
rennością.
Stali się lojalnymi .slZereg żeglarzy i poszukiwaczy
francuskimi O'bywatelami, pozo- p'f zygód powędrował na zachód,
st!ł!i jednak zawsze i w pierw"
aby zdobyć wiładzę i bogactwa.
szym rzędz1c korsykanami. Kry. Nie ZapOll1il1iano dotvchczas natykowali ostro
administrację
zwislk, jak Hojeda, Balboa , Diefrancuską,
uskarżali się często
go de Almagra i Franciszek Pina zalJliedbanie i upośledzenie zarro, szczególnie tego ostabniekh. Niestety, za'r zuty te mają flO. [liza'r ro był pastuchem i nie
swoje uzasadnienie. Nie jedea posiadał żadnego wyks.ztakellia.
więc spogląda na wybrzeże wło p'o krótkieJ służbie wojrskowej
skie, które p·r zy czystym hory- zebrał kiNmlset ocho,ł:nik6w i na
zOWłcie wyJaje się tak bliskie. padł lIla państwo In,kasów, poło
Ale jedno pozostało cechą korsy ione na wyhneżu Południowej
kani na: swoboda myślenia i dzia Ameryki pomiędzy Quito i Chiłania.
Tego żaden korsykanin, le. InJ~asi byli narodem o wysow swej dumie człowieka wolne- kiej kulturze. Państwo jch pogo, nie pozwala naruszać! Do któ siadało zadziwia ;!1cą or~aniza
regokolwiek kraju polityczn.ie na cję. Praca była świętym oholeży , na dłużs"ą metę nie ugina
wiązkiem i dawała
WS2'ys.tkim
si~ pod dyktatem. Jego lojalno.~ć
rc'iwne prawo do materialnych
wobec Francji nie ulega wątpli korzyści. Inkasi zbudowali pięk
wości. Ko-rsykanin nigdy nie wal
ną drogę p'r zez Andy, z której
czył na rzecz Pizy i Genui, a tyl- J.orzysta,ią jeszcze obtcniemiesz
ko dlll siebie. Swojego przywiąza kańcy Peru. Mogli by z łatwo'ś
nia do Francji Korsyka dowio- cią z·gnieść garść europejskich
i na Piazza

Agitację irredentystów włosi już
oddawna podniecają i popierają.
Livorno jest ośrodkiem tych dą
żeń. Tam ' ukazuje się ,,11 TeIegrafo" Co tydzień wychodzi "Edi
zione delIo. Corsica" (wydanie
kOI"Sykańskie), wprawdzie tylko
jedna kartka, ale z tendencją,
'll'ie pozostawiającą żadnej wąt
pliwości. Usiłowanie udowodnienia włoskości Korsyki jest dom i
nujące. Do tego tygodnika docho
dzi miesięcznik: "Corska Antica
e Moderna", który jest tak wykwintnie wydawany, że czasami
zachodzi konieczność złączenia
kHku numerow w jeden. Założo
ne przez FRANCESCA GUERRI
czas op iSllll o, określające się, jako
,~Rivista deI pcnsiero CorSO", jest
pod względem treści i ilustracji
tak doskonale wydawane, ic
szkoda, iż zajmuje się politykierstwem. Rzekomo korsykańskie
przysłowie jest jego myślą prze-

cy

Treść oblic~ona jest na ko~sy- reIles de Ja Corse". Na więcej,

kańs'kiego

intelekht:llistę ; _i na ,'niż potrteba dla reklamy turyobcokrajowców, aby u nich wy_ s tycznej, francuska prorpaganda
wołać wrażenie, żrona Korsyce nie zdobyła się dla Korsyki. Jeżyje tylko myśl przyłączenia do śli burzą protestów przeminie.
.Włoch. Uderzające jest, w jakim jeśli Francja zechce ziemi korsy
stopniu to czasopismo interesu- kańs·kiej bronić za wszelką cen~.
je si~ demograficznymi stos11n- b~dzie musiała wystąpić przede
k?mi na wyspie . .9e:łf.a.,w~ 'są łrów I~v~fly s tkim bronią duchową i
meż warunkI p.r enumeraty. Cza- srodka'lll~ fi'llafli~owymi p~zeciw
sopismo t~ lioszlnje we Wlo- ko po~h~mowanlU lndnoscl przez
szech, na l,ł:orsyce, w Nicei, w , włoskIlrr ed entyzm.
francuskieJ p~ owineji Savoja, w
~"V prasie włoskiej podnoszą
Monaco, na l\Jaleie, w Tunisie, obok włoskoś ci Korsyki, słrałc
w Dalmacjj li w szwajcarskich giczne znaczenie wyspy. Przy
kantoruich-"Tessin ł GranbUnden tym oczywiste jest, że maniputrzydzieści lirów; zagranicą (este lnją tezami niemieckich geopoli.
ro) czterdzieścipi~ć lirów. Wresz tyków. Te same powody, które
cie należy jeszcze wspomnieć o wysuwają ze strony włoskiej ;:a
"Arcbivło Storleo cli Corsiea", koniecznością posiadania wywydawanym kwartalni.e w Rzy- spy, można by w odwrotnym
mie przez GIOACHINO VOLPE, sensire wY'su'llać ze strony f'r anktórego bogate wyposażenie moc cuskiej. Je żeli Francja s'kapHuno kontrastuje ze skromnym, 'lIuje na Korsyce, wtedy nie bę
powodu ograniczonych środków dzie również mogła gdzieind.zi!'j
wodnią:
tylko bardzo rzadko 'llkazują- bronić swoich pozycji.
"Da Capu 'Corsu a. Bonłtaziu
cym się "BnIletin de la Soclete
H-n..
Avia di Roma e mar di Laziu" des Selences Historiqnes et Nato

oro a Inkas

,

POVtlst:anie I upadek nllasta Popayan.- aww.r.
dla przyboczna diademu. - ZWllrot: ki jnot:u
rozbóJników, gdyby kraiu - nie ezeń~twa koronę na ezęśei i u·
~zar'pała wojna pomiędzy dwo- kryć je w wyznaczonych miej·
ma panująlCymi bTaćmi: Atabu· '~ s'.;ac1l'. W pr?cwidywaniu takich
alpą i Huascarem.
wypadków ka7ano złotnikolu.
lPizarro skorzystał z brotobój-'. ktrirLY robili korODę, zbudor,ać
t'zej walJki i po zamordowa'n iu 'jn l kirku lZęŚ!; spojonych w
cesarm 'A·-' 1'en--spor,ób, iE' klejnot łatwo
tahual<pę w bitwie pod Carama- można hyło pod7ielić. Od chwili
l~a. Pomimo, że władca lnka- 7l'obienia korony państwo Inkasów zapłacił hiszpanom olbrzy- sów przech h d1.Ho róż.ne koleje
mi o:k up, został również zamOT- i rozpadlo się w kOńcu na ~iIlka
dawany w roku 1533. Pizarro państw. Korona jednak pozosla
został wiełkarządcą
Peru, lecz la wciąti w Papayanie. Pomimo
u:inął z ręki europejskich rywa· niezwykłych środków osbroinoś
li.
ci, aby uchrtmić ją przed kraJednym z nich był - Sebastiano dzieżą., kosztowny klejnot znikde Benakazar, który udał ,się do nllł jednak na krótki czas.
dzisiejszej Kolumbii i wśród gór
PRAGNIENIE OCZAROWA17ul.ożył miasto Popayan. Było
NEi~
t?w rok? 1536. Hiszpan.ie nat~a
Na poezątku roku 1918 do ka
fIlI w gorach na ~v~e1tk~e złoza Łeury przychodziła codziennie
szIachetnycl~ metalI l ~l1asto Pu młoda francuzka, która spędza
p~yall zakWitło. W koncu 16-go la długie godziny na klęczkach
Wieku . wybuch~a morowa zal:~- przed posągiem Matki Boskiej,
za, kt.ura wymsz<:zyt.a ludnosc. nie odrywa.iąc oczu od korony.
Ar.cyb.Isk.up nakazał .~oz.ostałym Nikt się temu nie dziwił, boprzy Z~Clt~ zgromadzlC ~I~ w. ka- wiem czyniło tak bardzo wielu
tedrze l. Dl.e opuszczać Jej az do pobożnych. Modlitwy jednak
wygaś.męcJa zarazy.
francuzki stały się tak długie,
QENTNAR ZŁOTA i 433 SZMA- że zaczęto ją przezywać "La
RAGDY.
Extatica" - oczarowana. Leża·
Nikt z mieszkańców, którzy ta krzyżem przed po,sągiem i
schronili się do katedry, nie zgi przynosiła często kadzidło. Po
nął. Na znak ,,'I(}zięczności pOsta dwóch tygodniach zwróciła się
nowiono ozdobić znajdujący się do strażników z prośbą, aby jej
tam posllid MatJki Boskiej diade- pozwolono dotknąć się kOTony.
mem, ldÓ;y nie miałby równego Strażnicy odmówili nat?:alnie.
sobie. Bogacze zebrali centnar Francuzka zaczęła proslc o to
złota i 433 olbrzymie szmarag- samo poszczególnych
księży,
dy, wsród których znaJdował lecz rówlJ1ież bez skutku. Usiło
się kamień , zdobi~cy strój cesa- wała sfoto.grafować posą"G,', lecz
rza Atahuatpy.
odebrano j.e.i aparat. Pr6bowała:
Najznakomitsi złobnicy wyko- następlJ1ie odrysow~~ kor<>:n~,
nali diadem w Hiszpanii, 2aglo- lecz przesz]wdzono Jej rÓWtI11ez .
wiec,na którym przewieziono go Uprosiła wkońcu areybiskupa,
do K,olumbii, był eskortowany aby ją wysłuchał.
przez kilka statków wojennych,
- Eminencjo - rzekła, kle·
Uroczystość koronacji posą~u kaJąc prz.e d arcypasterzem-dla
w katcdI'1.~ miasta Popayanu od cze·g o. postępują z-e Willą tak ~.
była sk w roku 1599. Sam ar
kru111le. Pragnę zbudować s,obIe
C)·Pi. kUl> !>I·zewiózł osobiś.:ie dia '': don;u ołtarz ~ postawić: lila
rł· fr.ll ze statku i włożył go na mm wIzerunek diademu.
głowę pO'iągu Matki Boskiej. I-Nie mogę spel1nić twego ży
Odtąd n'c mógł go nosić nikt z czenia - odrzekł arcybiskup.śmiert~lIlit ów.
Żaden śmiertelnik nie może doPię.:i'-1 mł.lro.fonJ('h" od st~p tknąć się korony, ani jej odrydo ~łów ludzi ~trzegło korony sować lub sfotog'rafowąć. Tak
we dnie :' w nOc V Dzieje się tak postanowił książę kościoła, któ·
po d7iś dz;tń. Strażnicy llćłlctą ry ukoronował posąg i kazał
do naj7.!lak )mit"lych rodzin ,. zrobić jeden tylko wizerunek
k~óre yoho\\iazab się dz; ",hiez- korony. Nawet król hiszpallski
nie podzielić w razie niebezpie- nie otrzymał by zezwolenia G. '
Huascara
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kt6re prosisz. Kto jesteś i ską~
pl'zybywas.z?
- Jestem francuzką i pn.ysię
gam, że z całego serca czczę posąg·

Arcybiskup nie b'adał dłtużej
kobiety w przypu~zczeniu, że
lllil
do czynienia z umysł'owo
chon .
DIADEM ZNIKA.
Dnia 14 lutego 1918 roku stała się niesłychana rzecz. FraJtlruzka przybyła wczesnym rankiem i modliła się żarliwie. Strażnicy stwierdzili tym razem,
te plakała rzeWlJlie podczas modlitwy, nie odejmu.l~ chustki
od oczu. Już przed tym s,paIila
kadzidło. Strażnicy nie n'logli
póź;niej powied.zieć jak długo pla
kała , gdyż oprzytomnieli dopiero około południa. Francuzki
.Fuż nie było. Nagle rozległ się
prz~aźli wy krzyk. Korona znik
nęła z posągu. L- Strażnicy byli
przerażeni. Zebrała się cała ka·
pituła , przywołano policj~. lecz
na ra.zie nikt nie mógił roz'wią
zać zagauki.
Z opowiadania strażni'l,"ów
można hyło .tednak wywnio~ko.
wać, że kadzidło spalone p:rzez
francuzkę , zawierało narkotyk.
a kobieta trzymała chustkę przy
oczach , aby nie ulec jeg'o działaniu. Cała Południowa Amen'ka uczestnicz.ła w szukaniu zło
dzlejki. WszeLkie j'e dnak wysił·
ki pozostały bez skutku. Dopie.
10 po upływie
dwócb tygOdnI
fnmcullka pojawiła się z,n owu,
odnosząc
nieuszkodzollą koro·
n~. IPlrosiła o przebaczenie, tłu
macząc się , że nie mogła opanować pokusy oglądania korony u siebie w domu. Nazywała
się Klara Maria Loyard i mie.szli.ała stale w Peru, Uwięzil)no ją
lecz wypuszczono wkr6tce na
wolność , zakazując jedynie pobytu w Kolumbii i Peru.
Obecnie wiele rąk dotknie się
" Korony Inkasów' , wystawioneJ
na sprzedaż przez kapitułę Popayanu. Części jej powę drują za
pewne do różnych krajów i b~
dzie się nimi zachwycał każdy,
komu majątek pozwoli nabyć te
wspaniałe klejnoty.
U. Tal'taruga.
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1. Do Londynu przybyli w sprawie po'ż'yczki dwaj czescy eksperci finansowi dr. Pos'Pisil i dr. Rossi, a na dworcu przywitał kIl mr. Stoprord, członek nieslawllej pamięci m:isji Io'r'da Runci-

mana (na prawo). - 2 \V związku z roszczeniami WŁoch do Francji odbyły się w stolicy Włoch dcmonstracje, które z trudnością udało się utrzymać zdała od poselstwa francuskiego.3. 13-letni król Sjamu, odwolany z . iccum w Lozannie dla wypełniania obowiązków monarszych, przyjmuje wicl~nl defiIa,dę w stadionie narodowym wBangkoku. - 4. Gen. SzapUow, przyJacieł uprowadzonego z Paryża gen. Millera, składał zeznania podczas procesu znakońlitej śpiewaczki Plewicki€j, małżonki gen. Skoblilla, posądzonego o należenie do GPU. - 5. Delgo,r guc
prowadził rozprawę w procesie Plewickiej w Paryżu. - 6. Hl' Stefan CsakJ został rnianownay węgierskim ministrem spraw zagranicznych na miejs~e Kan)"i. 7. Pierwszy podmuch zimy
przyniósł obfite opady śnieżne w N'Jwym Jórku, tak że w sercu najwiękHego miasta na świecie spotkać można obok tramwaju i autobusu również zwykłe konne sanki. 8. Celny pocLI;.
lotnika japol1.skiego r(}zrywa na częś.!j paro~vieci chu\skj na .rzece Jang-T,~-Kiang.- 9. Ro·d zina sloni w Ggl'odzie zoologi,e znym. - 10. Lalki księżniczek angielskich. Z okazji wizyty angi':!l- ,
skieJ pary k,r ólewskiej w Paryżu, obie ksiQżnic:cki ..Mar;I:lEet RQse i Elżbieta o~t:zyma!y wiell,ą kolekcję przepięlmych lalek, które obecnie zostały wystawionc na widok publiczny w LęlldYllie
a docł~ód z tej oryginalnej wystawy przeZllaCZ{)nO na rzecz jednego ze szpita1i dii~ciqcych w stolicy Anglii. - 11. Taylor i O'SullIvan w filmie sporbwym "Tłum szaleje".
,
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wra2enia". - Zdumiewająca pogoda w Rumunii. - Coctall Zachodu i Wschodu. - Bukareszt
mały Paryż. - Nalmodniejszy napóJ-woda. - Co to jest .,narok"?

Buk.-es~ł.

w grudpiu.

ł,jJtwo było daW1J1iej jakiemuś

kapitanowi Magelanowi, czy !(o
łumbowi
pisać o podróżach
przez l1ieznane morza do zamor
akich krajów.
Wszystko w owych błogosła
wionyrh clasach było nowe, cie
kawe i co najważniejsze - nie
tak łatwo było sprawdr.ić wiary'~odll0ŚĆ fascynujących opo wiadań.
A proszę, spróbujde dziś w
XX wieku opisać podróż, w do~

datku nie po dalekich egzotycznych krajach, lecz po prostu po
Rumu.n ii , kiedy dawno .iu! f)
niej wszystko wiemy, jeśdi nie
z geografii, to nap~W'no z p'l'Zewo.dnika. A pisać trzeba: taki
,iuż los dziennikarza, który prl"
kroczył stopień wagonu koJejowego..
W gwarze dzieIlJlli'karskiej nic
mówi się nawet ,~Plroszt;: napisać", czy ,.pro.szę o.pi~ać"l PoP'l"osl1,t redaktor bu:rknie:
- Kiedy więc pan "da" swo·
je wrażenia?
A co "dawać" i jak "dawać" i
czy rzeczywiście były Jakieś
wrażenia, to nikogo w redaltcji
nie interesuJe.
Z.rorumiałym się wo.bec tego
staje, d.laczego trzeba To.Z,QOCZynać od· takiego obszernego wstę
pu. iJl'op.ro.slu po to, aby uspo~
sobić do siebie pT'lyehylln ie czytelników, no i aby koledzy redakcyjni, broń Boże, nie ochrzcili ezlowieka mianem Main-R~ide·a.

Aby mi nie zarzuean·o, iż; wysię delikatnie, zapo.ły
wam swe WIl"at·enia z WTSzechwie
dząlC~'O Baedeckera, nie zwiedziłem w Bukareszcie ani Jedne
~o ~U7.eltn\ i nie pTzec7.vłał~
ani Jednego nanisu na pomni'
kach miejskich. Takiemu postę
powaniu sprzyłała copr;\wd<l
zd.umiewa,ją.eo słoneczna i ciepła pogoda, co w grudniu nawet
tam uwaiane jest za rzadkie zja
wbko.
Kto chce się' dusić w muzeach, f{dy słońce woła na ulkę,
zalaną wesołym t1'umem i potl>o
kiem bezszelestnie mknących
we wszystkich kierunkach aut?
Pod tym wz-ględem stolica Ru
munii - Bukares~t, więce f nit.
inne n\iasta przypomina Par:\'Ź.
Tylko w Parvtu - stolicy starej Europy i w Bukareszcie czułe się na ulicy, jak bi je serce
miasta· ol'brzyma, .jla.k żvie i ba
wi się ludność. Po to, aby wyczuć oądech żywego miasta, trzeba zobaczyć Paryż, albo Bnkareszt.
..
Je~li ponura P'ólnoe chowa i
SP,lut~k i radość poza grubymi
\Durami swych szarych, ponurych dom6w - to w przeciwień
słwie do nieJ Południe woli tyć
otwarcie na ulicy.
Naośdeż otwarte są drzwi do
mów, restauracJi i kawiarni. Olbrzymie szyby wystaw sklepo
wych bez śladu .iakic'hkolwiek
zaston, czy firanek, g6ry kwiat6w i wino.gron, kt6re sie sprzeda ie WlProst na ulicy w koszach,
wszysflko to mówi o przyzwyMajeniu do powIef-rza. ciepła i
słońca ... Taki Jest Bukareszt sł0>necz,n.a stolica 'Rum1mii, taki
Jest ten Pary t Balikan6w, owiany odurzai.ącą wonią wschodu.
Jakie dziWT.ie połąlczenie ... "Z jedne.i strony w BukaresZlCie
nie motna zapomnieć o Paryht,
te.j kwintesencJi Europv, tak
.fak gię czasem stale ma 'w pamięci młodsza siost·rę swej fony, a 1. drugiej stronv ... ten zapaeh Wschodu czule się tu WS7.ę
dzie, począwszy od nazwy bajkowego parku miejskiego, nierda.iąe

od~ownych oliwek w .iadf.o~pi
sie, niemożliwie słodkich, w Europie nieznanych ciastek, at
do leniwego czaru zamglonych,
kobiecych oczów.
Bukareszt ~ to cudowny coctail, przyrządzony z wielu zdobyczy kultury euronei,<;.l dej i bo
~, de~o pi~kna Wschodul
W historii Rumunii łatwo zna
leźć wytłumaczenie tej na pierw
szy rzut oka tak dziwacznej, a
dziś tak czaru.iącej mieszaniny
Europy ze 'Vschodem.
Wielka i serdeczna gościnność
.- oto jeszcze jedna osobliwość
Rumunii, mało znana w Europie zachodniej. Z gościem obchodzą się tu zg·od.nie ,. obyczajami Wschodu. Gość Jest radosnym wydarzeniem, przvimuje
go się tUItaj z rzadką erdecznoś
r.ią, daleką od europej'skiej, obłudnej etykiety.
ILos tak chcial, że w Bukaresz
cie przyjęto mnie w trzech domach. W pewnej rosyjskiej rodzinie byłych ziemian, gdzie
mnie potraktowano, jak bliskiego krewnego; w mieszanej rosY.i
sko- rumU11skieJ rodzinie, gdzie
byłem świadkiem idealnej harmonii upodobań, przyzwyczajeń
i poglądów małżonków, pomimo ich przynależności do r6ż
nych narodowośd; w·reszcie w
kulturaLnej, czysto rumuDskiej
rodzinie, nawskroś naro.dowej
pod każdym wz.ględem aż do za
miłowania do swej narodowej,
rumuńskiej kuchni, nawiasem
m6wiąc świetnej, za wyJąLkiem
być może "barszczu", kwaŚinego
jak .. ocet.
I o.to we w.szystkich ty~h
trzech wypadkach nie mógłbym

Ąby sprawdzić swo'e wf::tzeokreślić, gd7.ie mnie Jako goś dę? A kto pije wodę w Polste?
Naturalnie tylko ten, kto nie nia poszedłem w centrum miacia, lepiej potraktowano - a
przeciet w gościnność ro.syjskiej może pić innych napojów. Pi.ie t:ta do teatru, w którym popina,lzw\'cza i,niejszy
rod7.inv ziemia~s.klei nikt naDe- ~ię u nas piwo., wino, rozmaita sywał się
lemio-Qiady i oranżadv, herbatę, sztukmistrz, który u nas nie oWI10 nie wątpi. Trzeba przyznać,
wTesr.de wodv mineralne. lecz śmielił by się nosa pokazać Po.że rumuni są r6wnie gościnni,
jak rosjanie, którzy przecież są zwykłej, źródlane;, czyste i wo- za cyrkiem i to w ogólnym programie.
znani z tego na całym świecIł" . dy pić ""nro~tu nie wvpnda.
A tu występuje "sQlo" w wielW
Rumunii
lest
inaczej.
Tam
A do Ro.sji geścinność przyw~
ZajęŁy
drowała naturalnie r6wniet ze w re'itauracji }{el,ner po kaidym kim, pięlmym teatrze.
Ws~odu.
.
posiłku przynosi na tacy dwie byłem bardziej obserwowaniem
,V rozmowie z mymi now~rmi . 7.klan,ki wlSpaniałej, zimnej wo- r: ubliczności, niż przyglądaniem
się jc~o dość prymitywnym, nazna.iomymi mimowoli staraliś dy.
Nawet po w~'piciu herbaty wiasem mOWląc, "sztuczkom".
mv się znaleźć punkty styczne
\Vprost zazdrość ogarnia na wizainteresowań, gustów, zwycza- również plrzynoszą wodę. Zdu.i6w i nastro.iów ... i ,,'reszcie jed mlewa lą,ce jest nie to, że się tę dok tego g'łośnego zachwytu, jaki wywoływały zwykłe, stare
nomyślnie i do pew'llerto stopnia
wodę podaje, ale fakt, że wszysnieoczekiwanie doszllśmv do cy z widocznvlfl zado.\"oleniem sztuki karciane i jak parter czę
sto dawał nrzykład zaraźliwej
wniosku. że u tak różnych na- o.p.różniają szklanki.
wesołości !{łośnymi wybuchami
Być może tym pięknym zwyrodów, .lak rOI~.ianie, rumuni i
ś'miechu,
który u nas d::twno
w~llrzV wspólną cechą narodo- cza iem należv sobie tłumaczyć
wą jest muzyka i śoiew, pokrew
długowieczność rumunów, w'y- słał się ti,działem g.a lerii. "Przene swym wschodnim zabarwie~ różni a iąevch się wogóle wspa- cież w fotelach nie wypada się
powiedzą u
niem, nadanym przez wsp61' niałvm zdrowiem i doskonałym ~łOś.l10 śmiać" nas w Warszawie. A w Bukanych, czasem przypadkowych humorem.
resz·cie śmiech jest wszędzie na
przodków - zabarwieniem, kt6
A propos humoru,
re do dziś dnia zachowało się w
Trteba przvznać bez o.gr6d(>k, miejscu i dobrze widziany.
muzvce cygal\skiej, w całym że naogół w Bukareszcie publiPo przyjściu do wielkiej cuswym pierwotnvm i często nie- czność ma humor o wiele lep- kierni, położonej na głównej udo~enianym pięknie.
SZV, a ulica nastróJ znacznie po- licy Bukaresztu, powiedziałem
Tvm sip. tłumnczy oll:lrzvmie godniejszy, niż na przykład w możliwie na.lprośdej i na.iwyrat
powodzen:e
orkiestr rumuń. Wars7.awie. Bvnn imrniei nie dla niej po francusku kelnerowi,
skioh w Rosji prtedrewolncyj- tego., że tam lepieJ się żyje, niż który zjawił ·się przy moim stone.j.
u nas. Nie. I tam, jak u nas ist- liku:
A oto jeszcze iedna charakte- nie.ią biedni i bO~llci. szczęśliwi
- Proszę mi dać herb-;rvtrystyczna osobliwo.ść: Rumunia i nieszezęśliwi. Lecz tłum w BuZdumiony wyraz twarzy cZ'ło
j{:st jednym z niewielu krajów, kareszcie jest o wiele weselszy, wieka w białej kurtce wyraźnie
gl(lzie "modne je,st" nkie wodv. niż u nas. Częściej słyszv się zdradza, że nic nie rozumie.
Pamiętam z dziecitistwa, .lak ś-miech, widzi uśmiech i radość
Powtórzyłem to samo zdanie
w naszym majątku zapytano na twarzach. U nas t~um jest
po
niemiecku, niestety, z tym
pf'wnego Rościa przy stole: bardzie.i milczą.cv i iako.ś nic
"Mo-rna panu słnżyć wodą?" Da moi~a zauwatyć wśród niego samym., negatywnym rezultacO' odpowiedział z lwmic:mvm te; wesołeJ beztroski, jaka czę tem.
- "The", "the", ,.au tlhe" przes.trachem: ,,'Vo.dą? Alei z sto goki na uŚillliechniętych
wody rod:d się wilgo.ćl"
twarzach mieszkańe6w sło.necz powtarzałem na.rbardziej p.rzekCl'Uywującym tonem,
na .iaki
Kto i kiedy pił w RosJi wo· nego Bukaresztu.
było mnie stać, lecz keLner r6wnie przekonywu,tącym toncm od
powiadał mi czymś w r6wnym
"topniu niezrozumiałym.
Nasz dziwnv dialog nrzecią.g
Dąłby się chyba w nieskończo
n>ość, gdybv nie u"'Tzeima interwencJa pana od sąsiedniego sł()
tiNa (pan z białą szpicza.stą. hród- DOBRZE ULOKOWANE PIENIĄ lika, rumuna, który zwróciwszy
k:!) i r lzpoclynam rozmow~ nrieuDZE.
się do kelnera,
.iednosylabowo
tacyju:!.
Prz.>riętny amerykanin, posiadarzucił mu: "czaj".
j:!ry, juk wiadomo, najgorsze maNIEDYS)<RECJE.
Kelner rozkwitł w uśmiechu
r.it"ry.
oka.mj:l się przy pożyczaniu
~tollniowo, memal niepostr1.2Że
i
wkróke
przybiegł z powrotem
rdl" sch.;>dzimy na temat, który bardzo niegrze~~ny. Miilliśmy tu.taj wesoło kołvsząc tacą. na której
l
('wnc~()
pana
z
Chieago,
o
którego
limie illterl'~tlje. Częstuję go cy~a·
IJrywatnycll stosu'lkach nie byliś stała szklan.ka· herbaty i nieod11'111, kyre on, może nawet zhyt (,
zowna szklanka zim.nej wody.
bOJt:tllh', .).lklada, zapC'wn:ając, Ż<l my pltinformowani. Grywał codziell
\V nast(>oslwie m.oin znajoje zapali późn;ej. Wydaje mi się rdŁ', ai p.!Wl1ilg'O dfJ.ia stanął wl'Qec mość języka rumUl~skiec.·l) oosuii<'link w'Ig'c,13 nieco nieufny. Ho tp;l; Plli-t{'g'" portf.~lu. Wtedy zwrócił siQ wnła się szybko naprz6d i jut
du «lwIa recepl~ji naszego hotelu i
i1l'ltroĆ ll1dzi3 jut zllUivli sie do nie
na drugi dzień wiedziałem, że
z:tżądał
pianiędzy tonem rozkazugil, al.y po tym wyrazić pe~vne ?ydla
wyrażenia z,gody nie wy.star
nenia.
k1llminującE: w jerlllyrl1 jąl·~'m . Naturalnie tan nie ruć,gl
C'~y powiedzieć tak, .lak po roo:lowi,~k Jwi,
który
tl;
mies?kill
lllnkcie: pi-:miądze. Ale podćzas
~Y.isku "da", lecz należy w poglly wyjm!lję z portfelu wizytc',:w.kę, prz~z tnv tv.rodnie, uoh-rzvć tllk DraWnvm .iezyku rumuJl!'kim f'O
gość'
żąrlał.
wiplkifj
kwoty,
jakiej
al.y 111'1 ją wręczyć, wzrok jr:go z
wipchieć . da-da", ~dyż 1)0 ruza·l,lw .• ll nidm :}arla na. balll,noty, Amerykanin obll~zył r,ię i krzyczał, lllulisku należ" koniecznie "da"
wymówił
p.lkćj,
aJ3 uie zapłacił
wystaj~ce ~ jednej z przedzi:tłek,
powtórzyć dwa razv.
kl/.ff· zdają. się u~pokDjać jl'gl) L'lwct za t.rt.aci t.yr:lzieIi. W kotcu
Przy moich wybitnych zdolzlle('yclowałem się pożyczyć rou 400
wlltpliwuśei Wreszcie zaczyna:
nościach językowych, nauezył
franltl w; Dia wiele~ ale dość do
- 1'rli3ha być wielkim pllyrholo- przł"~rani':l. Z pogardą włożył jP. do hym się· prawdopodobnie w tych
gi.?Jn. jeżeli się ktoś chce utnymać kieBzeni, zni!mąl, naturalnie do ka . wnrunkach bardzo prędko swotutaj. w mieśeie. nastawionym w syna, i wi~C3j nie wrócił. Swoją ('n· bodnie m6wić po rumUlisku,
tak wY30kim' stopniu na mi<:diyna- łlł b.l;:ratą. garderobę pozostawił lecz niestety, na trzed dzień mu
lI'dow:} pllblic~IlOŚć, ;ak Monte Oar. nl\lIl. )Iieliśmy wystarczające pokry siałem opuśdć gościnny Buk~
lo. M,~g-Ibym pisać książkę o tvm, cie. Po uplywie kUku lat zajechał reszt i podczas tego ostatniego
w jaki różny' sposób przedstawid~· Irzc,lna-5z hl)t,el sam;Jchód. Amery- dnia nallczyłem się trzeciego,
le różlly,~h narorl&w cho~ dojść do kanin wy.,ia..ił i nie m~wiąc ani sI,;- ładnego słowa, które wy~łosi'
łem podczas meqo ostatniego opieniędzy. Jestrm tutaj 29 ltlt i wa i h,!;" pr~vwitania rzucił 5000
rrz"z c~ły czas zatrudniony \V fa- frankow na sUI i wyszedł. znowu biadu w rumuńskim domu, chu hotelowym. Przypominam :lobio I·.::z s](.w;\, bez pożegnania. Była to wznOtsząc kielich i chyląc głowę
j.>Hcze :lobra czasy, kiedy ro~jaili<l tpawa, któt'.l. •bbrze się (';konczyła. w kierunku pani domu:
~ Narok rzekłem. I mili
stanowiH główny kontyngent gl)śd. Ale nit! każ(h sprawa ma "happy
gospodarze
z
uśmiechem odpol'i~knc to były czasy. Dzisiaj znpeł ewl".
wierlzieli mi tym samym "nallie ich orak. W.3zyscy ros.ianit' hyk
l.aro1.iblO duio w moim życiu, rok".
dżentelllle'lami. Oczywiście często prz<,d wvjoą atosunkowo wi~ceJ, liii;
Czytelniku, jeśli chcesz wiez/larzało "ię, że ktćryś się spluk'tł d;:i~iaj. M.~głbym '3Jbid już dawno
dzieć, co znaczy słowo "narok".
i w pi~rwszej chwili musiał się kupić h.. tel, ai~ zdecydowałem się
jedź na trzy dni do słonecznego
z\\'r(."i~ do ,1adntlgo z nas. Nikt nit'
na c\oŚ inn~go. Pozostanę jeszcze Bukaresztu.
wahał się poży0?!yć rosjaninowi.
dwa lah na. mojej posadzie, !l. P')
Rumullskie ,.narok" - to nie
Bf'Z zarJezpiaczenia i bez przyrzt'· tym wv,~ofarn się do m~lej willi mllł tylko forml1ła obo;pt'11cj grzeczczrll. Wiedzi9liśmy, że wszystko o- morzEr.. kulo A1ns:io, na włoskiej
ności, to szczere i serdeczne tytrzymamy z !)owrotem wraz z so Wwit rze. Rprlnziewnm się . że hęrlę czenie.
witym napiwkiem.
miał pogodną starość.
A.
Cz.-ow,

KulisySzczodrzy
lazurowego
Wybrze
·
a
rosjanie I opryskliwi yankesl
MONl'E CARLO, w grudniu.
Na lIt rtiw). hotalowego w Monte
Carlo nie wolno patrzeć z góry.
Re wicu • .00 pierwsze nigdy nie wia·
d,.mo, C7.y nie ma się przed subą
clłowieka z wielką przeszłością (30
pn.ccnt w~~ylStkich pracowuikć.w
b~telowych w tym mieście, to zJe.
Inclbiliz,.wani 5'r:1cze), a po drngitl
t:lki l;ortier hut.3lowy, o ile chodZi
" SIJr<\ wy (i'laMowe, góruje często
lIad gllśd,lQI. Pomyśleć t.ylko, w ilu
wypatlki\ch materialnej potrzebT
}Jeortier hute!owy jest ostatnią ucicęzI~ą gracza.. ZWła!ZCla w Manta
Carlo. gilzie nie .na znaczenia świa
oc mośc, że .,;ośc w chwili przyuyda
dy::,pou'lje larlaą, okrągłą sumą pie·
lLi~żną
Jut następnego dnia raly
jego ruajątek może być tylko ,,fatą.
IlwIg'aną '.
Pl'rnyślał~m tady, ze wywiad 1r-rzed:;tawicieI3ID tego cerhu mn·
r,ialhy być ciekawy i pourzający.
Wybralert, się tedy w drogę. Nie tlo
r::1jwi~kszego hotelu, zamies~kalrgi)
l rzez g/Iści, ktÓCLy za pomocą. kaNa t~lt'!;raficZlleg;} mogą w ciągu
trz(>rh gVlłzin uzupełnić ewentualuie przegr~na niellią.d:~e. Udałem 8ię
d·) jrtlnego " tych pn;eciętnych hott likdw, kUrych przewodnik nie oZDH rza. jako pierwszorzQdnvcb.
Od kasynA. odległy o Clt~fy do
J.·il. riu llIin'lt drogi. Przed nim stoją.
l',nlmy. jako ?id wogćle całe ~rontlJ
Carlo usia.ne jest pilImami. W ła1·
nl:'j. boazierami J)okrytej saU, spotykają
mnie służalcz{' !'pojrzenia
wk, Żt' w pierwszej chwili wydaję
f:ię sohi!'. jak agdnt, który wcho\lLi
,lo skl"1 'lI, ;t któremu chcą. coś
") rZl'!Iać, podczas gdy 011 S:1.111
l'hci:llby C('ś r,pn3dać. l\lć nutychIlllast )l . konuję lekki I(>k, kU ry
Illnie .)g:twął, przystępuję do por-

s.
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W

1·e'\fia ,.
przytułku

dla 11bogich w Hei·

do! zmarł w roJm 1010 żebrak Hen-

ri Dunant. Świa t zapomniał o bau·
który brał nip.gdy~ 11,lzi:lł w
najwaznlejszych ;Joli tycznych sprawaeh. by1 Dl:1gnatem i przyjaciel.Ja.
m,marchć-w i meżćw stanu. l\Iartin
GUlllpert opisuj~ w wydanej nie·
(Jawne. książce "Dunant" niez"'yk'lf·
kr,leJe życia mics~kalic3. Ganewy,
kic~Zf',

ktćrego nieśmiertelną. zaslugą. była
inicjatywa
założenia
imtytucji

(;zerw(,nego

Krzyża.

Duuant znal:lzł siQ przypadkifll,
jako turysta. na polu bitwy pod
~dferino. Pod wraż eniem stJ'::tsz ·
cych cił3rpień rannych, leżących Nt
I-olu bitwy i pozbawionych wozeł
kiC'j
pcmocy, ~'lpisał książkę
•. Wspunmitln:a z pod Solferino", w
której !'zucił myśl utworzenia nOl~
tralnej 0rgallizacji pomocy ran!17111.
Gumpat opisuje pot~żne wrażenie,
jakie wywarła. ta ksią.żlw.
Rzadko która utopia znaluzl:L
tak szybkie urzeczywistnienie, jak
marzenie He'1.Tyk,t Dun:1nta. Nawoływ:mie do walki z wszelakim złem
jC'st Jl~lywil03jem idealistów. WydD.walo się jednak rzeetą nie do polIlyśhonia, aby prywatny człowi e k
vc1ważyl się zbudow:1ć śmiał v i Z1l·
pdnie realny plan ~'eformy,' kła<lą
('uj krp.., dotY0hczasow ć j maJ'tyJ'010.
gii rannych Dunant potrafił w
l.! W ej
k3iążce prz ekomć każdegoo
przeciętnego oby.vatela, że idea jego
Jlie Dla w sobie nic z utopii. Potrafił zy~kać dla niaj zarówno przo·
c.iwnikć.w wojny, jak militarystGw.
W kr(.tkip.j l zrozumialej treści
przyt, ' czył zasady organizacji, wy.
szkolenia personelu, neutralizacji
h'karzy i sanit'lriuszy, jednolitego
godła, udziału nowej instytucji w
ratownietwie, niezwiązanym z woj.
ną.
Obalał po kolei piętrzące s!ę
zf'wsząd przesl.ko~ly. W "Wspomnielliach 2: pod Solfenno" stal się
Dunant istotnym inicjatorem Czer.
wonego Krzyża.

rzyża"

a"Cz rwone

J ów ('ltrc'p3.iSJn~j sensacji. Pojawi1y się wkrG~~'3 przekłady w ję7,yk11
l\il'mi,>ckim, aQgirdskim, włoskir~l i
E:ZWedLkim. 15 111tego 1863 roku pll·
jf1wil ~ię w "Journal des Dehat-s",
Łr,dącym WJią.ż jeszcze dicjalnYll1
organeD-l europejskiej opinii pul-liCZ1lf'j. obt'zer-oy art:-'lmł profesom :3aif.t·Marc Girardin, którym zaillterc~(· wala !Oię luólowa prt1ska.

jJuna~~ 8t~ł fi(1 osobbtrścia.

(O

kt:~ .

zaC':~ę1y m.j~vić wyższe sfery towarzyskie.
Hraria GO':lCoJurt trzvmaj!!,cy rę·
kI! na pnI3ie pary,>kiego życia, pis:lli S CZ'3\'wca 1~63 roku iV wydawnnylll przez n'ich dzienniku:
- ':7.vt-31nik tej książki kończy
;ą pruklPcci.3m wojny.
Vict( r Hugo mówił w li~cie dr,
Dunnnta:
- rrz'3czytałem Pańską księżkę
~ na jgłębs:r.ym
zaint(.Tes,1waniem

fPj

Zbroi Pan w niej uczucie ludzko~ci
i służy sprawie wolnLl~ci.. Pańskie
dążenif bu·hi we mnie entuzjazm.
Przc:-yłam Panu m(\je ' n~jgorQt;;zl'
życzmlia (l')Uly§!nY"h wynikćw .
P< dCZ:l3 zebrania w lnstytuck
ąotkał się Dunant z Ernf:"lt~m Rewj.n,·m. Tell znakolllity filozof. auttr slyIlue~l) na cały świat ' dJ.icla
.. Ż.ycit- Je~usa", ~wróeił się do ni!:'·
gł !Ze alowa:ni uznania i z..'lchąty:
- Stwonył Pan największe ozie·
ł(\ na'Szego stulecia rzekł. ElIrll};ie będzie ono może bardzo
l'"trzt;bne.
I'er,lyna.nd Lesseps, ' gcnialn~
twórca Kanału Sueskifgo. sp':ltlwł
liię z Dllllantam w chwili. gdy to
g'igantycZ:19, jes~cze niedokońcZllI1.t'
J.'rl.crhiflwzięcie. przeżywało n:ljcięż

BZy

kryzys i stah, wobec

najwiQ-

k~zych przec:wności

,..... IJ)n'lnie,

jakim Pana

daną.

znclH~(,:J,
rzrkł do

mnie do w:vtrwania-~
aut,):a. . ,Ws!)<)mnień·'.
Karol. Di0i{9i1S 7.amieścił nil. wio~nę 1863 rokll w sW0im tygodniku
:.Al tho year r01.md", czytanym z
llamaszczE:ni~m prut en ł~ Ang'lię,
ot,:;zerny r~'zbirJr książki Dur:m!;,.,
lIie s1.~zędząt' p"dziw I i za~h<:ty
szlachetn.3mu usiłowani:l. Dzieło to
lIi17.wał ..Cllr wil·ldCllt w IJieh·' .
Jedyn'ie francu~ki sztab renerał·
I:V. którv ou dawna traktO\','al ')0·
(lejrzliwie młodi'go Dun:wta. 'nie
zdradzał zach wy tu. Gdy admj ·~I
FouriclH'n porbł n.iui:Hrowi WÓJjJly
~:llJ'szalkowi H~ndonow. rozr.hwy-·
tywaną w Paryżu książkę, minister
(,dtrąrli ją z oburzeoieUl.
- Ksiąik~ tę - rzehł - napi<;ano pr lt~eiwk) Francji.
Mars:.ałek zaś dworu cesarokiego
VailIant. kt.Jreg(. llro~zollo o oLaznme. Duna.ntowi popal cia, odpowi.}

vV Banl!koku zmarł ostatni 0ficjalny blazen nadworny w 61
roku życia. Nazywał się Prahdia i był karzebkiem, miał 105
ctm. wzrostu. Był niezwykle dowcipny i roztropny i podobno
monarcha często radził go się w
waf.nych sprawach.

*

Dr. J. Verdier, lekarz naczelny

zrobił

studen-

znał, że "przekroczvł" granic~
włoską na osi wagonu sypialnego. Rosjanin ten oświadczył, że

VV o.s obliwv so1)osób po.n - łnił
samobó.istwo pomocnik fryzjerski w Kownie. Położył się do
dużego naczynia, w którym jego
szef przechowywał pijawki, któ
re przystawiał lSwvm klientom.
Kilkaset pijawek woiło się w
dało chłopca i nazajutrz zrana
znal.eziono fi;O tak osłabione~o
z powodu upywu krwi że .tuż
nie udało się uratować mu ży-

od lat uprawia ten sposób jazdy i w ten spo.sób przekroczył
już 36 różnych granic, a niektóre nawet kilkaluoŁnie i dotychczas ani razu nie zosłał zatrzymany przez władze graniczne.

- '- '1 ~i1''>; W

młodości był

lr.m filozofii w Rzymie.
;1:'

*

*

*

*

Urząd podatkowy w Grenobli
z.arzą,dził, aby wszystkie
koty.
będące

w prywatnym po.s iadaniu, zaopatrzone
zostaly w
dzwoneczek na szyi. Koty bez
dzwonka bndą zastrzelone. To
osobliwe ro'zporządzenie ma na
celu opiekę nad ptakami śpie
wającymi.

Według

*

obliczen
pewnego
uczonego japońskiego
Tokio - od czasu wielkiego
trzęsienia ziemi w 1923 roku ob
'lunęło się o 97.5 centymetrów.
Uczony obliczył, że poziom Tokio dalei b~d7ie się obniżał i to
w dotychczas obliczonej s.zybkości. Wynosi to przeszło 6 cen
lymetrów w cif! '!u roku.
sławnego

*

NaJwię.kszą halą wystawową
świata jest New - Earls - COUlJ't -

Halle; jej powierz·chnia równa
się 53.000 motr. kwadr. Znajdują
się w niej . cztery re:.tauracje,
mog·ą.ce pomieści ~ cztery tysią
ce osób. Poza tym znajduje się
w .iej wnętrlu garaż na 200 aut
ci.f~żarowyr tł.

Żł~

t') szczere wyznanie

żołnie

otwartość

st;>.reg,'
gr-ni'ra};l była więcej warta, nii
"bluda setltymentalnych polityków.

Na.' felny lEk~rz francllski~j aJ.
mii I <.'~()lle3t wyraził się w oitczy.
cie Jla temat s:11litarllPj służby 1'0·
ll)w,·j. Ż;l l'rollozY('fe DUl1.'lnta zb\!d·.1wan3 są. na prze~adzie. która lIbmża w rćwn'3j mierze rządy wszy;;t
ki.·h państw, posiadają.cyeh bojowe
armil' .
M. GUMPERT.

*

'V StoIlcham, strun Missouri,
arf'sztowano 67-1etniego robO'tni
ka za poślubienie li-letniej
dziewc.zyll1ki,
Ik.rtórej papiery
sfałs.zował, podająlc jej wiek na
18 lat.

*

54-lehni londyńczyk :prowadzit
swego psa na smyczy; nag1e
zwierzę skoczyło w tył i pociąg
nęło sw~go pana, który upadł
tak nieszczęśliwie, że uderzył
głową o kamień i zabił się na
miejlSCu.

*

Urzą.d do spraw zagrańicz.
nych w Waszyngtonie poIedł
pani Irenie Robbins, aby odwj("
dzita wszystkie amerykal'is.kie
ambasady i 'POseLs,twa na całym
świecie i zajęła się s.prawą od·
powiednie~o ich umeblowania i
urz:ydzenia. Z['. to otrzymuje o·
na 6.500 dolarów rOCZlJlle.

*

W Bułgadi odbył się mecz
footbaJlowy między głuchonie
mymi. Sędzia dawał znaki za po
mocą żóHych, czerwo.nych i zi(~
lonych chorągiewek.

*

W Hammerf.est, .najbardziej
na północ położonym mieści"
Norwegii i Europy, przep;rowa(hana jest obecnie akcJa, mają
ca na celu podciesienie s.tosunków moralr.ych Młodzież, poni.
że.i laŁ 16 nie może przebywać
na ulicach po godzinie 2D-l'j.

*

na
Zdaje mi

ksi ą żka Pańska powołana

jl>st do spehienia . te~p zadani·l.
Dokladne zb~danie poruszonego w
nioj trmatu lIloża doprowadzić d<zł:J'ganL7.owanej wspólpracy WE2.yStkkh łudzi, kturzy pragną ni.e§ć ul
gę ludzkim cierpieniom.
PierIV:lZ9 wydanie książki Dunanta pojawiłJ się w listopadziil 1i:\fi~
l·(,ku. Liczylo 1600 egzemplarzy.
Koszty poniósł autor. W P::tryżu,
'flirvnie, Petersburgu i Lipsku wyd.dC'·rano.Ją sobie z rąk. Po upływie
lCtiesi:pa wydrukowano je~zczo luDO
('i;o~en'llal'ly. ~,,~ w lIwrell 1SP.3 roku popw:tv s:ę trzecie wydanie w
liczbie 3000 egzemplarzy.
·D.unant umilll skierować swc,je
dlil'ło dł' odpowiednich ludzi, \?o
ś\\'i~l(lczylo o jego zd<:lno§ciach prl,)
l'agatłll'a ,,\ V~poTTlni.~T~ia" znal~zły
~i('. na bj 1 1rkt\('1t . 1l1ilJi~tl'ć\V wOJny,
w' rt·.fal~0jach llajp0CZYtniejszych
.1/.iennikt1W', w ·oudual'ach królew·
tki('h maHonek.
Al)!:l Dunllnta uró~ł do rozmia ·

Ryło

na ta hl' lt3Joa

Podczas
budowy drap.H~ i:J.
chmur w Bro.oklynie, jaIóś robotnik, pracujący na 14 pi~tJ'7e,
wypuścił z ręki
ciężki, żela'~ l, _\'
młotek. Młotek ten przebił daciI
przejeżdżającego samoc.hodu i / '1
bil kierowcę. Samochód bez k: c ·
rowcy wpadł na ścktnę domu ;
poranił przy tym ciężko c;: Le:'Y
osoby.

NalE'ży zwrócić uwagę świata
6ię,

je~t dllITl1~y.

kilku wiersza

jedne.; z paryskich klimik,
podobno ostabnio szereg
niezwykrre udanych doświad
czeń ze stosowaniem śliny do
leczenia ran. Dr. Verdi oc opierał cia.
się na obserwacjach
zwierząt,
które stale liżą swe rany; rany
Największy zbiór książek na
te goją się bardzo szybko. Ra~ świecie znajdował sip w Dosiana, do któreJ d·r. Verdier wpro. daniu sławneJ angielskiej wypowadza: sterylizowaną ślinę ]Ud7... życzalni Mudie, która ostatnio
k· ą, zostaJe wvlecz0ua w czasie przestała
istnieć po 95 latach
o jedną clwartą kTótsZym., nU DTaey. W latach dziewięćdzie
Powudzenia
książki
prz~szło
:Jlormalnv ol~res leczenia.
siątych miała ta wypożyczalnia
wszellue oczekiw!l.nia. . W trakcie
50.000 kHen Lów, którzy wypopow!lt!ltwania dzieb Dunant uś wiaW całej Francji ginie codzjen . życzali 100.000 książek tygodcrnil . sobie, że należy dążyć do 400 psów. Tylko niewielka ich dniowo. Na póLkach stało 7 mipomnożenia li0zby jego przyszłych ilość W1l':lca po tvm do swych lionów 350.00!J tomów. Niektóre
czyteluików, która na początku poprzednich właścicieli. Cenne książki istnialy tam w 3.500 egIlliala o1jąć jaJynie przyjaciół 1 posv rasowe zostają wywiezione 7emplar7.uch.
x
krewnych autora. Gdy skończył rę zagranicę, podczas. gdy zwykłe
lwpi~.· wręc'lJł go generałowi Dupsy są czr.sto zabijane przez że
W jednej z gazet amerykań
four. Tell najbar.hiej wpływowy z' braków i włóCZP<1ów.
skich, sprawozdawca z pokazu
ol.ywateli jwczesnej Szwajcarii odmód pisze: "Obecne toal·e ty mlo
l,owie.ll.iał
li"ltera, ktćry stal si~
Do szpitala w Livorno przy- dych 'lań przyoomina ia mi płot
l rzedmową do pierwszego wydania wieziono w tych dniacr. pewne- z koloczastego drutu. Chroni on
,.\Vsp(llllhień".
go marynarza. Gdy go rozebra- własność, ale nie zasłania wio
- Z w~trzą.sającycb przykladćw, no, okazało się, że ma na pIe- :o,ku".
W jednym z hoteli rzymskich
;ak'ie :podaj;, Pań13kll. ksi:!żka, trze- cach wytatuowane dziewieć stro
ta I>obip uśvvia,lomić, za jaką cenę fek z "Boskiej komedii" Dante- zaaresztowano jakie!!oś bezpań
mąk i łez
zaobywa się sławę na go. Później okazalo się, że ma- stwowego rosjanina, który zellplu bitwy. Zanadto jesteśmy skłon
ni wi.l1.icC jadynie ja.sną stronę
wojny ' i zamykać oczy na. jej tra
giczlle skutkL
.
t~ humanita'ro:ł sprawę.

dlia! drogą oficjalną, że nie ch('i!
lIie wilchi<lć o t~; 5prawie i żałuje,
7.e minę1y c?asy, gdy palono zd(\bytp !lJi:t:;ta, wycinano w pień wziQte
de- nicwclli ~~.łogi i dobijano ranlIych. rvlarsz:113k dodał, iż życzy sobir. auy ogćł dowiedział ~iQ ~ !:ym
jc-g •. p'JgI~n.tie 'la wojnę, z któreg,)

*

Podczas dysikusji na tem,H,'\'
wojenne w angi.elsklej izbie gm:n .
stwierdzono, że na ziemi istn:e.tc
jeden naród, który - nic tvll,o
nigdy nie pwwadził wojny, -b~'~ .
w swym języku nie posiada n.~ 
wet wyrazu "wojna". Nar::Jd21,1
tym są eskimosi gr':'nlandzcy.

BeauL·)tni angiel1;cy gra5~ w parku IfJndYli.5kim w w:ucahy na olbrzy miej
lu.hi mogIo si~ pJ'z,vg·11dać.

tahliey,

aby jak najwiQctj

*

Parys.ka polkja ostrzega lu:1·
w specjalne j odC'zwi,c porzd
"zemdlonymi" złodziejami k! ,~ ·
szonkowymi obojga płci. Co{lzi c{l
się zdarza, że w dusznej kolci
podziemnej, lub w autobusi-e, 11:1·
gIe pada na ziemię jakiś·c.zlowi.~l;:
zemdlony. Podczas gdy obliczają·
cy go ludzie, zajmują sil'. "bi'celną ofiarą", kięsz.enie ich zostają
dokumentnie opróżnione.
ność,

•

Sp

cer przez

I

ola Elizejskie i niecodzienna roz

o""a

Sa.cha. Guitry, słynny fran cnski pisa.rz dram:lt:vczny, aktor ku 1809 jechała tędy Józefina, na spotkanie niepewnym losom.
Napoleon: Po moJej śmien'j
i reżyser, znany .ie~t przade wszY5tkim z~ swoich filn'ów: już bez męża. Zgodziła się na. rOl Wtedy jednak był jeszcze innym zostan~ nim na zaws,ze!
"Romans o(;zusta" i "Perł~ korony". 'iV filmach tych trzyma
wód, a on ofiarował jej zamek ' człowi'ckiem, - był to Bonapar·
Bonaparte: Będziesz to /.asię Gt\itry whsnego kierilllk u. Żywa ilustracja łączy' si~ z pełną
Malmaison
na stały pobyt.
te.
wdzięczal angllikom.
d,'wcipu fabułą, Te same za le ty posia.da .;ego nowy fil:n "ReW roku 1810 pa,ra cesarska
Myślę często o tych dwóch lumontons les Champs - E..ly~e Of'" - przejdźmy się przez Pola
Napoleon: No tak, można PUl'
Elizei'3kie. Guitrv opowiao.a tu w 7.:ljrc.ującej gA\V~dzie dZleJ~ przejeżdżała znowu przez Pola dziach - o Bonapartym i o !\'aFranej;. Z:lmir~zczon:y poniż (~~ uryw ~k podaje szereg szczegó·· Elizejskie, ale obok Napoleona poleonie. Myślę isLotnie o dwóch cież coś mieć od wrogów.
lllw (j N.:1.polcouie.
(REDAKCJA),
Bonapal'łe:
Kiedy myślę ()
zajmowała miejsce nie Józefina, bo byLi to dla mnic dwaj różni
tym,
jak
wiele
si-ę napmcow:!
Pewnego dnia sz,edł pod cie- ka, który zmarł w ramionach lecz Maria Ludwika. Przejechali ludzie.
łem, aby zdobyć nazwis1w ... A l\,
przez Place de la Concorde i
Mógłbym
sobie
w)"obTazić
niem potężnych drzew okab.ją Ludovic'a.
nic miałeś nic leps,z ego do robiJ'
uśmiechni~ta
cesarzowa
rzuciła
dość
zabawnie
ich
spotkanie:
cych Pola Elizejsk'ie, generał.
Człowi.eik ten nazywał si~ Lety,
jak dodać do niego imię T \
Xazwkko jego bnn'.;e.ło: Bor~a bon i był wynalazcą gazu świetl (>Tzelotne spojrzenie na miejsce, wzajemne zdumienie . .'Wygląda·
wprost
niesłychana rzecz l
gdzie przed 17 !~ty zginęła na łoby to np. tak.
parre. Krok jego był ogni,s ty, a:e nego.
Bonaparte: Co to ... Co to, ..
Chciało ci się koniecz,nie h j"ć
głowa chłodna. Zmierzał do St
Już od szeregu miesięcy czynił szafocie jej ciot,k a Maria AntO'UlNapoleon. Ależ to... Czy Lracę "Napoleonem".
Cloud. W kalendarzu był to starania, aby rada miejska zgo· na.
Upłynęło pi~ć lat i przez Pola przytomność.
dzień dziewiąty miesiąc'a listopa dz'ila się na oświetlenie Pól EliNapoleon: Nie był to wcale
Bonaparte: Bynajmniej.
da, wielki his-toryczny dzieii. zejskich latarniami gazowymi. Elizejskie pr~ejechała już Marla
mój największy błąd, mogłem
Napoleon: Czy, czy to ja mia- spokojnie pozos' tać przy ty:n
Ten 9 listopada zne.ny jest bar- Ojcowie miasta kpili z tego "no- Ludwiik.a sama jedna, wracają;:
do
ojczyzny.
Nastąpił
rok
181
t.
łem
niegdyś być tym młodym imieniu. Największe jednak głup
dziej pod nazwą: 18 Brumait't! womodnego wynalaz'k u", pomi1799 roku.
mo, że spotka.! się w Anglii z naj Cesarstwo rozpadło się w gruzy. człowieki·em?
stwo popełniłem, gdy nazwałem
T{) dopiero jedno z szeregu wyższym uznaniem.
Na Polach Eli.zejskich obozo- , Bonaparte: Jakto, ,to ja mam siebie Napoleonem Pi,elI'wSlZym.
zdarzeń, jakich świadkiem były
Ludovic przekazał potomnoś wały wojska ' sprzymierzellców. być tym spuchniętym czlowie Nie powinieniem był troszczyć
Pola Elilzejs:kie.
ci ostatnie słowa ofiary napadu. Rosjanie tańczyli dziko i ogniś- kiem?
się tak bardzo o potomstwo. KI,)
~V roku 1804 zaszedł w poblicie.
Anglicy
tanc-zyli
również
Musisz
się
zgodzić,
że
nie
mo- Czy nie mówiłem zawsze,
chce założyć dynastię, niech to
żu pawilonu, oo.leżącego do Lu- że złe oświetlenie Pól Elizejskioch przy dźwiękach kobzy, lecz o gą istnieć dwie bardziej różnp czyni jedynie dla siebie.
dovic'a wypadek bardzo smutny. grozi niebezpieczeństwem życiu wiele spokoj:nJej. Niemcy nie tań postacie. Nie mogliśmy nawet
Bonaparte: Najlepi,ej nie prz.':
Gdy zapadła noc, nieznani ludzkiemu? ... Może mi pan wie· czyli wcale, lecz korzystali z każ kochać jednej i tej samej koili eznawać się do tego. Mimo wszysprawcy ZTanili ciężko c'złowie- rzyć. Mój gaz świetlny jest zadzi dej okazji, aby śpiewać chór.em ty. Ja ubóstwiałem JózefilJlę -stko nie był to twój największy
tyś j'ą odtrącił. A Marii Ludwiki
WlaJącą rz,eczą.
Gdyby zarząd stare melodie.
błąd. Nie! Ale dla0Zcgo nie wsIaRzućmy na tę epo'kę' krótkie nigdy na wet nie znałem. :Wi~lU,
miasta poszedł za moją radą, nie
łeś republikan.inem?
leżałbym tu obecnie... Będzie to jedynie, lecz bolesne spojrzenie. że c.złowi, ek zmienia się z lata·
Napoleon: Bo nie byleś uczeiMa.x Factor, weteran sztuki kos- dla nich słuszną karą. Os,t rzega- Nie będziemy jedyni, którzy o mi... ale tak uderzająco ... To 0wy.
Z nas dwóch ty byłeś prawmetycznej, który od. roku 1909 z lem ich tyle razy i wkońcu i:J niej zapomną.
kronne!
bliska obsarwuje świat filmowy
dziwym
cesaTZem. Tak, tak,
A później ne.s,tąpiło najgorsze.
Napoleon: Ten dwudziesto.
miałem słuszność.
Hollywcodu, ujął wyniki swyeh
sam
się
z
tym
zgodzisz: pTzeci-:i.
ośmioletni generaL
Mieć słuszność a~h, ludzie, Waterlao.
s}:ostrzeżeń zawodowych w swego
Ponury dzień w naszycn azieBonaparte: ... UmM'ł włkońcu dziś jeszcze nazywają na'Szych
rodzaju 10 przykl.zań urody. dla Iw- jest to największa pociecha dla
bi(·t na całym świecie:
wynalazcy. Zdarzenia następ jach. Dla: Napoleona pożegnanie jako kapral. (Napoleon wprowa· stronniQ{ów "bonapartystami", ;\
1. Czystość jest nietylko Koniccz- nych lat odbywe.fy się tak szyb- się z ojczyzną na zawsze. Jeszcze dził" nazwę "kapral" jG!ko stbpiel} nie "napoleolllistami". Powied/
x;.()~dą ale i p •• d:;t;Vi\'ą. urody.
ko, że zaledwie można nadążyć jedne krótkie odwiedz·iny , w honorowy i sam go sobie nadał). mi jednak, czy zgodziłbyś sie
2. Należy sta.rać się podkreślać z ich wyliczeniem.
Malmaison i Pola Elizejskie nie
Napoleon: Jako cesarz, proszę jeszcze T3JZ przeżyć s'woją kariesw{ j wc1zi~k osohist.y. Ni~ nalet},
rę od początku.
'NV roku 1805 jechał przez Po- ujrzały już więcej sylwetki cesa- o tym nie zapominać.
llaślad'IW:lÓ wyglą.du swych sąsia.
la Elizejskie cesar:z Napoleon rza. Przed 16 laty szedł pod cieBonaparte: Na miłość Boską!
Bonaparte: ~~szaknim juJ nie
dek lub gwia.z,} filmowych.
wraz
z
małżonką
JÓzefiną.
:w
ro
ni.em starych d'l'Zew do St. Cloud' jes'teś.
,·"f'I:I,;J>.-f'IQ'~ li, -.. I 1.1 " I Za żadną, z korcm św~atal
3. P .. winno się analizować swGj
własny na~uralny odcień cery i ki~
r4Jwac się nim przy wyborze odcieLi szminek.
. 4. Nia należy traktować fryzury
Jako pllpr'l'Stu masy włosów otrzv.
lfianych od matki natury. :Może o~a
i }lowin'la być starannie' wyszukaną
ramą dla. rydów twarzy,
5. Szrrd/lk.l. nie jest kwestią ilości
i grulJ(·ści; !li::! należy nigdy nakła.
dae jej zbyt wiele.
n. ~Ine~ 3iQ n[l.lcży zbyt egz.)ty('znych efektć w przy szminkowauiu twarzy. Tylko ruelicZll<- osoby
mogą slIbie na. nie pozwclic.
7. Nie należy siQ szminkować lub
czesa.ć w mi-:lj".~:tCh p1lhlicznych. I
jedno i drugie jest I'rzyluc dla oka
i może spowodować rozczarowania,
8. Kb wolno z..'lpominać, że ręce
~ą rcwnia ważne: ~ak i twarz, jf'&1i
chodzi o Ul'odQ kobiECą, i powirlJl~
:;,j~ Je l)it1lęgnować równie stara unie.
O Knbietv powinny pozwalać
swym wężom lub ukoch:ln~rm wy·
l,ierac dla si'3bie ;:>arfumy. Pow.imo
w~zy"tko p'3rfumy f:ą w znaczneJ
lllirrza dl:t nkh stosowane.
10. Pl wiono się równie starannie
llnika\! "sz:J.rlaranć w' w kosmctyc'e
jak i w medyeynia. "Najlepsze w
świt~de kosmetyki pl efesora X" ma
cze~tu re', wme' bezwart,)ściowe i
l'zl~o<lliwe, jak środki "profesora
y" na bezsenność, raka i 7.marfZCz·
ki pod tltzyJ:fJa.
l~ilub prl=strzegają tych naka·
Z(,W gwbzdy filmowe w Bolly'wood
wiedząc, że rady Maxa Factora pOll
niosą ich urodę. GlanJctte Colb.3rt,
jl'dnu z najl,ar-1ziej Inbiallveh i po·
l'u!a1'l1yl11 gwiaz,l. je ~t e(,dzi"llnym
g'lściem '.V :J.ł.elbrs Factora. '[wi"r,
dzi ona, że codzienny. gruntt>wny
1. W Avignonie odsłonięta w tyd~ cmach wi ;Jlkie popiel ~ie premicm D:tla.iiera, ktćry urodził dę w tej llli cjscowoś~i. - 2. Szczęśliwa llf>ia.
lY,aquilla~c, wpływa niezwykle Ulilorlzma poży"b ~i~ pod okiem Ci~\1jnc.i matki. - 3. Trzy kola i av;a Og0Dy bez kadłuba [-osiada szyl'ka dW'losobowa m!'.szyra, 7buc!':l\l':l"a
datni" na i::ons"l'wack llfOdy knII" .\.nglii ~1l~(:11n;e 11<1 treningi tila pilotów clalpkol)ićżl~y(;h. -- 4. DOli glas Corrigan, slynny "zclobywfJ:l Atlantyku prz~z pomylll~·.
l'h·rej.
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ego w medycynie?

powietrza".
Złowieszcze symptomy. - Strach przed śmiercią. - Odkrycia profesora
Woronowa. - Zwycięstwo nad kretynizmem. - Walka ze starością. - Jak naprawić ·serce?

"Pożeracze

Przed 30 laty nikt nie wie- karza polega, w pierwszym rzę
na świecie istnieje cho dzie, na uspokojeniu pacjenta.
roba. zwana "aerofagią" - 0- Doświadczony lekarz może bez
hecnie zaś zajmuje ona poczes;le trudności (wysłuchaniem i opumiejsce w praktyce lekarskiej, kaniem okolic żołądka i jelit)
zarówno pod względem często rozpoznać aerofagię, a dla walści wypadków, jak i różnorodno ki z nią istnieje cały szereg środ
lekarstw,
ści form. Nie znaczy to, że aero- ków. Mimo różnych
fagia pojawiła się w początkach kobietom cierpiącYln na aerofagię, poleca się noszenie
pasów
bieżącego stulecia; bezwątpienia
istniała również przed tym, le'~z 'ortopedycznych, aby utrzymać
istota jej dopiero niedawno zo- żołądek w miejscu - poza tym
należy spożywać
lekkie potrasłała wyjaśniona.
Aerofagia oznacza - połyka wy i nie obciążać organów tranie powietrza. Powietrze je,>t wiennych.
Aerofagia może być "strasznam niezbędne dla oddychania
i nie złego nie staje się, gdy wdy na" w swych objawach, lecz ni,e
chamy je tym organem, który jest niebezpieczna i ludzie, cierjest przeznaczony do tego celu. piący na nią, powinni zwrócić
Lecz gdy powi.etrze w dodatku się do dobrego lekarza i wiew dużych ilościach, dostaje się rzyć w to, iż stosunkowo p·rosłe
do żołądka, wówczas pojawiają leczenie wybawi ich od wszelkich tego rodzaju cierpień.
się liczne symptomy choTobowe,
objęte nazwą: aerofagia. ZasadZna'komi·ty specjalista od odniczym symptomem tego rodzaju jest wzdęcie żołądka, wy- mładzania, prof. S. \Vor01low,
wołane tym zbytecznym powie- rosjanin z pochodzenia, obywatrzem. Aerofagię można z łatwJ tel francuski, ogłosił ostatnio dru
ścią
pomylić z tymi
gazami, kiem - po długim milczeniu które wytwarzają się w żołądku rezultaty swych ostatnich pra~.
i kiszkach wskutek rozkładu źle Tak, jak poprzednio, pracuje Jn
ugotowanego pożywienia. Ta po- wciąż nad tym samym zagadniemył'ka zdarza sioę tym czę~riej, niem przeszczepiania chorym,
ponieważ oba zjawi -ka aero- lub starym ludziom gruczołów
fagia i wytwnrzanie gazów żol<td wewnętrznego wydzielania, wzi~
kawych - często sobie towarzy- tych od małp. Jednak tym razem
szą. Jednak przy aerofagii ma prof. W oronO\v skierował swe
miejsce wyłącznie nadmiar P) · usiłowania nie jedynie na odmło
wietrz a w żołą,Jku, mCZerpll!ę dzenie - to zadanie dotychczas
nie udało się całkowicie ani jetego z zewnątl'1..
"Pożeracze" powietrza łykają mu, ani nikomu z jego naśladow
powietr2le w dwojaki sposób. Al ców - aLe na leczenie niektóbo daje się u nich zaobs·erwo- rych chorób, wywołanych niewać nadmierne wytwarzani,e śli normalną działalnością gnIczony - co wskazuje na nienormul łów, wpływających na los czło
ną aktywność gruczołów ślino wieka.
Współczesna nauka wie, że je
wych - i wówczas powietrze
przenika do żołądka razem ze den z tych gruczołów - tarczy
odgrywa wielką rolę
śliną; albo chorzy jakby "piją" kowy powietrze, co zdarza się najczę we wszystkich fizjologicznych, a
nawet psychicznych procesach,
ściej.
Zwykle ci cllOrzy nie rozumie- zachodzących w organi~mie zwie
ją swej choroby i zwracają s.ię rzęcym i ludzkim. Jeśli dobrze
do lekarza ze skargami na żołą
dek, serce, lub płuca, lub też na
zły stan psychiczny. I w samej
rzeczy aerofagia daje szereg
objawów, które mogą wzbudzić
podejrzenie, iż ten, czy inny waż
KarcI Capek napisał niedawna
ny organ jest ciężko chory. Choksiążkę "Podróź na północ", zawle
rzy ialą się na ucisk w żoł.ądku
rającą wiele ciekawych obrazkó'"
po jedzeniu, na wzdęcie brittcha,
z życia skandynawskiego. Zamiesl
suchość w ustach itd.
czony poniżej rozdział podaje cieDruga kategoria symptomów
kawe szczegóły o Kopenbadze.
dotyczy serca i w tym wypadku
(REDAKCJA)
objawy chorobowe są tak silne,
że chory jest przekonany, że ma
anginę pectoris i że może umrzeć
Kiedy się słyszy, źe ktoś wymie
lada chwila. Odczuwa nagły lęk, nił nazwę stolicy Danii, nasuwa
tak charakterystyczny dla praw
dziwych chorób sercowych, ści się przede wszystkim myśl o por
skanie, męczy się, przy najmniej c elanie'. W Kopenhadz.e znajduje
szvm wysiłku dostaje bicia serca, się jednak wiele jeszcze innych
a po lewej stronie piersi odczu- ciekawych rzeczy, na pierwszym
wa straszne bóle.
zaś miejscu
Aerofagia pociąga za sobą rów
1. Cykliści i cyklistki. Jest kh
nir;; komplikacje w pracy płuc,
takie
mnóstwo, jak w Holandii,
wywołuje
przypadki pseudoi
mkną
przez ulice gromadnie
astmatyczne i cały szereg objawów nerwowych - ni,e usprawie lub parami. Rower przestał lu
dliwiony strach przed śmi.elJ.'cią, odgrywać rolę środka komunika
szczególnie w porze porannej,
cji i stał się czymś w rodzaju ty
.,kluskę" w gardle, nerwowe kur
Cle, koszmary, bezsenność w no wiołu na równi z ziemią, powie·
cy i senność podczas dnia itd. trzem, wodą i ogniem.
Na "pożeraczy" powietrza szcze
2. Magazyny konfekcji. Nigólnie źle działa brzydka pogo- gdzie nie widziałem tyle s'k leda
sprzedających damskie
U kobiet aerofagia zdarza si(} pów,
cz~';cie.i, niż u mężczyzn i wy- stroje, ile w Kopenhadze. Stano
stc:puje najsilniej w okresie doj- wi-ą tu z,iawisko masowe, jak ho
rzewania plciowego, w czasie tele w Pradze lub kawiarnie w
periodów oraz w wieku przej- portach północnych.
ściowym.
3. Ani jednego policjanta na
Chorzy na aerofagiQ nie są cha
ulicach.
"Sami się pilnujemy".
rymi z urojenia, jak s:ę często
przypuszcza, i nie pomagają tu
4. Królewska straż w olbrzyrady w rodzaju: "trzeba wziąć mich futrzanych czapach. Wi·
sil' w ręce". " nic wmawiać sobie
działem ich dwunastu. Czynili
..,rrl;11Jstw" etc. Ale aerofagia. nic
l
j('~t niebezpieczna i zadame c· imponujące wraż·enie.
dział., że

*

zi siec

rozwiniętemu i rozumnemu psu
wykra.jać gruczał tal1czykowy, to
zwierzę staje się apatyczne, na

nic nie reaguje i do tego stopnia
nie odróżnia przedmiotów jadalnych od niejadalnych. Doświadczenia doprowadziły chirurgów do tego, że przy
chorobie Bazedowa, gdy mUST.ą
wyciąć przerośnięty gruczoł tar
czykowy, nłgdy ni,e wycinają
więcej, ni·ż dwie trzecie tego organu, gdyż w przeciwnym wypad
ku mogą spowodować absolutne kretyllstwo u chorego.
Ludzie całkiem pozbawieni od
urodzenia gruczołu tarczykowego, lub posiadający gruczoł tarczykowy !-' C!dorozwinięty, są sami niedorozwinięci' i zdegener,)wani, zarówno pod względem
psychicznym, jak i fizycznym,
odznaczają się niewielkim wzro
stem, mają rÓŻ'ne ułomności fizyczne, często nie potrafią mówić, a pod względem p~ychicz
nym znaJdują się na poziomie
małych dzieci i często całkiem
głupi.eje, że

idiocieją·
Właśnie
lazł sposób

prof. Woronow znawalki z tą straszną
i dotychczas nieuleczalną choro
bą, zapomocą przeszczepienia
choremu obcego gruczołu tarczy
kowego.
Według słów znakomitego uczonego, operacja sama przez
się nie przedstawia
żadny:h
frudności i przeprowadzana jest
zwykle przez dwuch chirurgów
jednocześnie. Jeden z nich wykrawa gruczoł tarczykowy - \v
całości lub częściowo jakiemuś zwierzęciu, a drugi przygotowuje chorego. Samo przeszcze
pienie gruczołu trwa kilka ml.
nut. Prof. W oronow opowiada
o swoim pierwszym pacjencie,
dwudzi.estoletnim młodzieńcu. o
wzroście siedmioletn:t~o dziec
ka i z iIllnymi oznak3:ni fizyctJtego niedorozwoju Pod wzgl~ ·
dem rozwoju psychirznego był

UWlg

'>.bsolutnym kretynem, n;.;~
ma palców u rak i
u:11i;Ił '7r.~"ie:IzieĆ ;ylko k':'::1
slnw 11l'1 zwIązku.
J!i~toria ta miała miejsce poJ
czas wojny i całkiem niemoż}i·
Wf: hvło postaranie się o odpowiednią
do operacji małpI:!.
Prof. Woronow nie miał innej
rady, jak tylko namówić matkę
pacjenta, aby oddała swój gruczoł tarczykowy. Matka kobieta bardzo inteligentna - zgv
dziła się na propozycję profesora, chcąc uratować syna. Lel'l
prof. 'Woronow, obawiając się,
że zrobi z dzielne.i kobiety idiotkę, wyciął jej tylko kawałeczek
gruczołu
tarczykowego, któ:y
przeszczepił choremu. Ten ostat
ni po tej operacji fizycznie się
nieco rozwinął, lecz psychiczne
zdolności pozostały na poprzed
nim pozi.omie.
W 1918 roku prof. Woronow
powtórzył operację i przeszcze
pił swemu pacjentowi gruczoł
tarczykowy, wzięty od szympan
sa. Już po 4 miesiącach młodzie
niec samodzielnie chodził po Pa
ryżu, jeździł całkiem sam kolejką podziemną i zaczął się uczyć
języka francuskiego,
Po roku
opuścił na zawsze klinikę. W
tym czasie wszystkie objawy kre
tynizmu, poprzednio ujawniają
ce się bardzo jaskrawo, całkiem
on

w!l',hiał, il.~

typowym klinicznym wypadIdem absolutnego kretynizmu. W owym czasie prof. Woronow również nic posiadał małpy
i znów poprosił matkę chorej,
aby ofiarowała swój gruczoł tarczykowy. Tym razem Woronow
wykra jał ma tce całą lewą część
gruczołu
tarczykowego i prz.eszczepił ją córce. Opp.racia abso
lutnie nie odbiła się na zdrowiu
matki, a córka - liczy już 53 lat stała się oałkiem normalną kobie
tą, o wesołym,
żywym lispos:.Jbieniu i - choć może to je:>t
d.ziwne - odznacza się wybitną
pamięcią·

Metoda ta zost::.~a zastosowana w znacznej ilości wypadków
i prof. Woronow jest przekonany, że ma ona wielką przyszłość,
gdyż można ją stosować nie tylko przy leczeniu kretynizmu,
który nie jest tak częsty, ale i
przy walce ze starością i wszyst
kimi towarzyszącymi jej zjawi,.
skami.

Wraz z wi,e kiem gruczoł tat'czykowy się zmniejsza - u dorosłego człowi·eka waży on 28
gramów, a u starca tyl'ko 15 gramów - i właśnie ten fakt powo
duje obniŹlełIlie fizycznych i psychicznych zdolności u starych
ludzi. Przeszczepienie gruczołu
tarczykowego odrazu powoduje
zniknęły, młodzi,enlec nauczył zarówno fiJzyczne, jak i psychicz
się czytać i pisać i objawiał wieI ne ożywienie całego organi:znm
kie zdolności.
i nawrót starego człowieka do
Obecnie ten "dawny kretyn" normalnego życia.
liczy 42 lata i bardzo dobrze pra
Na tej samej drodze "leczenia.
cuje w fabryce ,)j.:a, a w chw!- starości" prof. W OTonow zrobił
lach wolnych od Pl aey zajmuje drugie, nie mniej sensacyjne orlsię muzyką. Pod względem rozkrycie. Jak wiadomo, serce mło
woju ,intelektualnego nie rótni dego człowieka robi przeciętnie
się od otaczających go ludzi, fi70 - 75 uderzeń na minutę, ale
zycznie jest całkiem normalnie z wi,ekiem uderzeń tych jest corozwinięty,
«pod względem raz mniej. Wskutek tego nasz
wzrostu przewyższa ojca.
krwiobieg, regulowany sercem,
Drugą pacjentką Woronowa
zmienia się, co znów pociąga la
była lu-letnia dziewczyna z atro
sobą liczne i rozmaite zaburzefią gruczołu tarczykowego, bęnia róźnych organizmów naszego ciała i powoduje' powstawanie t. zw. chorób funkcjonal·
nych, z którymi medycyna nie
umie sobie jeszcze dać rady.
Lecz sama działalność serca
kierowana jest równi·eż w znacz
zakochanych parek, prostego lu nvm stopniu drugim z rodziny
dtt. WielkIm parkiem rozrywko gruczołisw wewnętrznego wywym, nił' mającym może równe- dzielania, tak zwa'l1vm nadnerczem, które wyd.ziela hormon
go sobie na całym świecie pod
"adrenalinę", posiada jący włas
względem popularności, serdecl- ność przyspieszania działalności
nej prostoty, naiwnego czarują selrca. Do ostatnich czasów walka z osłabionym, wslmtek staro
cego humoru.
8. I co jeszcze można widZIeć ści, sercem uważana była za niemożliwą; lekarze mówili, iż nie
w Kopenhadze? Aha, kanały, tar m07nQ wyrzucić starego serca i
gi rybne, królewskie pałace i zamias't niego wstawić nowego,
knajpy marynarzy, gdzie rozle- pros.to z fabryki. Właśnie ta nicgają się podczas
jasnych nocy możność "poprawienia" serca
sprawiała, że i przed funk.cJonal
dźwięki harmonii, poważne stanymi chorobami, wywołanymi
re domy kupieckie, pismo runicz osłabionym działaniem s'e rca w
ne i wesołe dziewczęta w kreto- starszym wieku, lekarz·e byli cal
nowych sukniach, tłuściutki'e i kiem bezsiln.i.
zdrowe dzieci.
Profes·or Woronow postano9. Tak, tłuściutki,e i zdrowe wił więc przeszczepiać na stadzieci, karmione serem i mle- rych ludzi nadnercze, wzięte 7
kiem, rosnące w czystych i jas- małp, w tym c~,lu, aby ~rucz'Jł
ten, funkcjonując normalnie w
nych duńskich domkach.
nowym dlań organiźmie, wydził'
10. I nigdZ'ie żebraka, nigdzie lał adreMlinę, która znów z k"
źdźbła brudnej nędzy. Niedawno lei przyspieszałaby zwolnione l'
naliczono w Danii wszystkiego cie serca i powod,owała pO'l)r7'~ .
16 ludzi, nie mających dachu ni rvtm działania serca. ,V t"
spos'ób mogą zostać usuni·p'
nad głową. Nikt nie spogląda tu przyczyny całego szeregu fun " .
podejrzliwie. Gdy gość zamawia cionalnych chorób, a więc i f~
w restauracji whisky, p~zynoszą choroby. Na calvm szeregu d,)·
mu całą flaszkę. Sam powie póź slwnale udanych" operacji prof
niej, ile szklane'k z niej wypił. Woronow wvkazał, że metod'1
jcg.o jrst caIk iem ren lna i ty;)1
Tu żyje się dobrze. L~cz cóż z samym zrob:ł ie~zcl. ~ jeden kr,··l,
lego. Bawimy tu przejazdem i naprzód na długiej i tr~l(lrH'j dr,)
musimy pożegnać ten piękny dze walki z naszym st.rnsznv01
wrogiem - s1:,arością.
kraj.
WI. TI'.!'I"~n'l'W_
~arel Ca~k.

o Kopenhadze

- Widzi pan lu połowę naszej
armii - rzekł z dumą mój przewodnik.
5. Zbiory sztuki. Kto chce oglądnć dzieła francuskich rzei.biarzy, Falguiere, Charpeaux, Ro
dIna, ten powinien jechać do Ko
penhagi. Powstały one z "piwa".
Wielkie bowiem dochody słyn
nego browaru w CarIsbergu prze
znaczone są w lwiej części dla
carlsberskiego funduszu, popierające.go rozwój sztuki i nauk.
Mój Boż-e, gdyby tak również u
nas chciano pić dla dobra 'iztuki! Ileby powstało zbiorów posą
gów i olJrazów! Lecz Karol Ja·
cobsell i pani AttiIie nie rodzą
się w każdym kraju. Bybby to
za wielkie szczęście.
6. Svend Borberg. Jest dzienni
karzem, pisarzem, tancerzem,
aktorem i rzeźbiarzem. Przyp:)mina Ibsena i Bjornsona. Szczupły z twarzą dyplomaty z czasów
Wiedellskiego Kongresu.
Kto widział Kopenhagę i nie za
znajomił się z Borbergiem, ten
nie miał po co chodzić do Tivoli. Pomimo wszystko jednak powinien był tam pójść.
7. Tivoli jest główną osobliwością Kopenhagi, miastem huś·
tawek, strzelnic, wodotrysków,
noteli i atrakcji, miastem dzieCI,
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Co b Ś Dezln:! w takfej

syiuarjil

Samo zdarzcn1e nie jest tu może
tal. istotne. Ale posłuchajmy.
Nad Filipin,a mi przet;!iągnęła 'lIra·
szliwa burza, która spowodowała
powódź. Jednemu z tubylców udało się wraz z rałą rodziną, składa
. jącą się z ma11,;i, żony oraz troJga
dzieci, umi e śr:ić się na wysokim
drzeWIe. A!e nie na długo. Woda
podm~ la korzenie i cała
rodzina
wpadła do wody. Filipińczyl. umiał
pływać, mógł więc ratować siebie
i je~zcze jedną osobę. Me tylIm jedną, gdyż więltszy ciężar nie pozwo·
Jllby ' mu zwyciężyć rOl.;zalalego
żywiołu. Ale rodzina jego składała
sil! przecież z pięciu os'Ćb. Którą
wi:!c z nich ratować? Zonę, matkę,
~zy też ),;tóreś z dzieci? Ale które?
Filipińczyk uratował żonę.
Czy
ucżynił słusznie? Brzmi to jak py.
tanie do/ dyslmsji.
Jedni - rozpatrując sprawę z
punl.tu widzenia biologicznego, po-.
\t iedzą, że uczynił sl'lsznie. Matka
żyJ a już dosyć dlugo, większą część
swego żyda miala już poza sobą.
Ratując jedno z trojga dzieci, ,Popełniłby wobec pozostalych niespra .
wiedliwość tak wieiką,
że
nigdy
chyba nie przezwyciężyłby wyrzutów sumienia. Ratując żonę, m6gł
- stwarzając nowe życie - powetować poprze~nią stratę.
Ale decyzja taka nie może .zapaść

jedynie pod
rozumowych.

wpływem

czynniklhv

Litość

(Ba słabszych,
dla dzieci, maIny wro
dzoną i je::a on.a poniekąd instynktowna. Dort'Śli - tak to odczllwamy - są przygotowani do my3li o
konie('zno~ci umierania. Dziecko ca
tomiast, stając wobec ty('h ciemnych sit, jest jeszcze barllziej .g odne litości. Ratując życie dziecku,
latulemy jednocześ11ie te wszyst1de
możliwości, Jakie być mołe, przyl'iosą ludzlwści jego zdolności, czy
taJent. Być może dziecko najbar·
dziej zasługuje na l1atlluek również
dlatego, że przeciętnie biorąc naj·
mniej złego uczyniło. I dlatego te:&.
wiele głosów padnie w tel dyskusji
za uratowaniem najUllodszego Z
trojga dzieci fillpińczyl,;a.
Ale oto przemówi ktoś w imienitt
innego uczucia: wdzięczności. A
C7.yż nie najbardziej zobowiązani
będziemy wobc~ mat/d, lctćrej za·
wdzięcz.amy nasze życie. Ale znów
te wszystkie wartości moralne, ja
lue reprezentuje matka, potęgują
się jeszcze u żony. Moie więc je!!·
nak ona whl.śl1ie po-winna być uratowana z groźnych odmętów? Któż
ma zosta:5 przy życiu? Czy czlo.
wiek najbardziej godny litości i
współczllcia, czy też najbardziej odporny i żywotny? Najpiękniejszy,
najmłodszy, czy najstarszyi'
Najbardziej przez nas ulwchany, czy
najniewinniejszy? A !eśli utrudnić
jt~szcze rozstrzygnięcie, pogłębić i
rozszerzyć dyskusję, można hy dol!;:ć takie jeszcze pytanie:
gdyby
moina było uratować dwi~ z pC)bród piędu osób - lwgo l1Ialełało
by wówczas wybi';tć? A cóż uczynilibyśmy, gdyby zamiast żony zagr'>żona została śmiercią siostra? AIlJo
Grat? Zamiast matld - s:ostra. alho przyjaciel? Jak nateŻolło i.Jy roz
strzygnąć
S!lrawę,
gdyby wyMt
miał paść na ulwchaną, lub brata?
zwłaszcza zaś

Ale za tymi pytaniami I,ryje si~
temat do ciekawej
dyllsusji. Z poza tych pytań wyła.
ll,:,a się w "alej grozie problemat
winy, którą czło",icI{ bierze na sie·
bie wtedy nawet, gdy dz\ała z jak
najbanIziej szlachetnych pobudek
Wybór, jald musiał uczynić ten fili
p;ńezyk, był najgłębiej tragiczny.
Ko/.!ołlolwiek bowiem ratował, brał
zarazem na sjebie winę wobec innycb,
kt&cych musLał porzucić.
Brał na siebie winę wobec matki.
wobec dziecll fdóre w nim, w ojcu,
coś więcej, niż

Jak

się wzbogacił

Rezerwat
z

brukselski antykwariusz

mu brukselskiemu licytantowi
do sprzedania. W małym lokaliku licytacyjnym zaofiarowano
ten obrazek wśród licznych drob
nostek, ale początkowo nie było
nań wogóle nabywcy. \Vreszcie
jakiś
brukselsld antykwariusz
zakupił
obraz,el}{ za 100 franków. Już w samej sali IkyŁoacyj
nej przy bliższym przyjrze~iu
się sŁwierdz·ono, że obraz pOSIada większą. wartość. Ktoś z obe:nych zaofiarował nabywcy odra
zu tysiąc franków, ale antykwariusz zażądał 5 tysięcy franków,
nie znajdując oczywiście ~mat(}
ra.

wątpliwości
hmtyczności
obrazu

przez

Obraz Rembtandta "Rachela opluk uje swe dzieci".

Akwizgran, w grudniu.
_
Obraz Rembrandta "Rachela
opłakuje swoje dzieci", który
zniknął gdzieś
prz·e d 200 laty.
został zdaj:e się odnaleziony. N;c
d'awnl() w pewnym lokalu licytacyjnym w Brukseli sprzedawano
wśród rupieci bardzo zahrudwny, mały obrazek, który jak:ś
antykwarhls~ kupi! za minimalną cen~ 100 franków. Po upły.
wie kilku dni okazało si~, ż.e je"t
to dzieło Rembrandta.

Historia odnalezienia tego obrazu felst naprawdę niezwykła.
Stwierdzono, że obraz od szeregu pokoleń znajdował si,ę w posiadaniu pewnej holenderskiej
rodziny w Maastricht, gdzie powoli tracił znaczenie, aż wreszcie wylądował na stryC'hu wśród
rupieci. Gdy obecna wlaścidelka
domu, 70-letnia kobieta, powzię
la postanowienie zamknięcia się
\V
klasztorze,
wręczyła cały
swój ruchomy majątek pewne-

$ 'OdlEĆ

EDITH M. PATCH prz~widywa
la uajgor"ze i proponowała - choć
Hll)Że tE. or /.!l1i'3ć nier)rawdopodohIlie -- utVlorz0aia ::'·I37.:erwatf. w dla
r..l!Ud wa, takich, jakie stworz(ln ')
w ~tana0i1 Zjallnocz)nych dla 'wyIlIirrają('ych gatunków fauny.
Nit'
ukrywając swego pesymizmu,
d0dala.
W 1'nl: u 2000 dojdą możc lu·
dzi!' do tego, że zechcą, sf,wo;zyć
taki" r Cl erwaty. Oby nie było już
wtedy za pó ź no.
lJr~ dzcj jednak, niż należało się
~p() l 1zi e Vl'a ć, zO:ltała ta myśl zrealizowana, Od '1it:llhwna istnieje w 1-. '
merycc }Jierwd/.y wi ~ lki rel':'lrwa!
ala ro),aetwa. Z.'ldaniem tego 111'"
zwyklGgo "ogrodu zoologicznego"
jest s!.erzenie wśród dorosłych i
1lI10dlicży znaj umości żyCIa owa(l(w i propagowanie myśli o potrze]lie nchrony. Ar:lerykański E'nt'lmolo'y BJ{A YTON EDDY, po próbach
w'"Gotldal'd ~'[emorial Park, założył
w odlegkśd 23 mil od miasta PruviUencc. ogl'ó,l zoologitzny owad!', w jako stałą, instytucję W ~m
(!!l'oclzie zoolvgiczn:vm zr::lJ(1u~e si~
l ~nad 600 gatunkćw, żyj~cych cz~

dziewięciu

lat nie

(;Ij,pr dyni :Ue wpu~zezała nik,)g'o
d .. ~it>llie i sama nie ukazvwala się
lIikomu. \1ożna było przypu~zrzać,
iż obawia się ;ma światła dziennag,', ą:dyż jeśli wychodziIa, to tylko
p(źnyltl Wil3,~zor3m, a podczas dnia
mnvet ')kna jej domu były szczeluj.~
(kryte ciemnym papierem.

widziały najpewni.:-jszą o3tOję. Zdra
dzał jt>. Zdradził by w tym samyn.

6iopniu,

Zdradził

I zawsze stoimy wobec tego problemu, wobec powzięcia decyzji,
która temu czy innemu przyni;!sie
nieszczęście.

Należało by poddać się całkowi·
tP.JUU zwątpieniu, gdyby nie by/o
\V

tym

również

pewnego pociesze-

lI~a. Czyż możemy bowiem pnnosić
winę, skoro do popeln;enia zbrodni
zmusiły nas nity, wyhze ponad
szą najleps'Zą nawet wolę?

na·

Jeśli z pośród pię(·iu osób, ska·
zać musimy na niechybną śmierć
,~zlery,

musimy pocieszyć się tym,
uralujemy jedną. Cóż byśmy u·
czynili w takiej <;ytllacji? WS7yst·
ko jedno. Aby tylko l\yła dobra
wola i silna miłość.

że

QUIST.

zostały

fachowców rozproszone.

Prześwietlenie ul.azalo podpis
Rembrandta, datę 1631 i monogram R. L. Wobec tego powstanie obrazu datuje się z okresu,
gdy mistrz pracował raz.em z Janem Li~vensem. Rzeczoznawcy
twierdzą, że w te.i chwili obrazek ten, mierzący 16 na 20 centy
metrów posiada wartość 15 milionów franków. Antykwariusz o
trzymał już cały szereg ofert od
muzeów i prywatnych zbieraczy,
ale żadna z nich nie proponuje
nawet w przybliżeniu wvmienionej sumy. Chwilowo obraz spoczywa w skarbcu jednego z banków w Bruks·e li, gdzie go ulokowal szczęśliwy nabywca.

~idzia~a d~iennego światła

wa i ltrza:d, nie pielęgncl\vanr. uro·
~Iy tak, że zJ,kryły domek
przed
~ll( jrz.'nit:lm ciekawych prze ch odllit',w W !Itiędzvcza~ie domek barcbJ :;iQ zmienił, t~rnk rdpadł, :t fart,a wyhlaJda Nikt nie re '11ontC'wal
d,)!llu- i nid pracował w ogrodzie.

W angi,>hJ6m hrab5t wie Snssex,
starSLJ. kobieta, h:trygnjąc:L
w chg:.l wielu lat nietylko swych
Lli~kich sąsiadćw, ale i całe mh.,to,
~wyrn osobliwym
spo~obem życia
Fl'zrd .hil.lwięc1'.l laty, kupiła "ct!ie
niewidki, hHluy domek, otoczony
'I;,tTollLm, leż~cy w jednej z nlljal!>g:mtnych dzielnic mia~ta W ciągu
tych ::> lat ogród rozrósł się, drze·
zll1arła

gdyby postąpił inaczej.
by swoją żonę, ktGrą kochał j ldóra 'dała mu szczęście, która byIa matką jego dzieci. Nie mi.ał
przed sobą wyboru czynienia zla,
lub dobra, a jedynie tragi('zny wy,
bór uczynienia wk'loIuoinp.go 'Zła
k'.a jeuen dob;'y uczyne-k.

co do an-

T IYZ

o jd

'

śrrtierd

nowiedziano się dol iero pc. paru dniach. Mleczarz, kt(>
ry prlyU0~;il jej mleko, zwrócił uwap:ę na to, że w ciągu kilku dnl,
nikt ni,} zab1?ra butelek. które zo·
stu wiał p"d if'~wiami, i zawiadllmił
o tym pclieję. Gdy na pukanie, nil:t
nie !)twi .~rał,
policja wyłam~la
rlrzwi i znalazh właścicielkę domku IWU'tWą na podlodze. Na pot!/-Ławie pl.LOstawionyeh
przez nią.
<lt)lmm,~ntć w. tmdno jest wyj,tśnić,.
kim ona byla.
Dok11m:mt,y wysta wione są. Da
Ila;:wi:;k,) Dorot':'li Stlier, l eCZ nii)
wykazano w ruch, czy była ona mą·
zalką, W(kwa, czy panną.
Pr,lic,ia
rrzypll':"C?:a, że w ;m:eszłości byla
, na bIbka światu artystvcznemu,-},yć może, iż byh f,pi0waczką, pia],istk'l lub kimś w tym rodzajn,
["rz ~ll,iala tzuc i ć SCtnc;, i po tym
&kazala sie n 1 dobrowolna samot·

Bezpo~r,~dni sąsiedzi

ktÓl'yl'h ogrody
(.grotln, zwr,)cili

Doroty

X
~ e ier,

przylegały

do jf:j
UW:lf!'ę na jej (18r r,liwą ni':)oa,wiść do kwiatów. Nie
tylko za '1i':hlbala swe j ogrć.d, lecz
gdy prz.~l plot prz er3,tałv jn.k:e ś
kwitll'lcr rOŚliny z s:jsieduich OgIOdll\V.. a specj'llnie r0ie. - ~('inała
;e ze 701. 'ścią i wrzucała z powrotem
de o;r. ,de: w.
Jedynym ('zlc'wiild!:m, z ktGrrm
rClzmawiala, ' był sprzedawca owo
('1"w, u któr:3go
zamnwiahl sporo
ilości "wo.~(,'N. Jednak i on !lie wiIlli~lł jej tWitrzy. gdyż zakupy roI iJa zwykle pćźnym wiecz')rem t
twarz wiała. zasłon:ętą gęstą woal
ką. Twiprnzi 011, iż lfdała Olla m.ily
l!'Jos i zachowywala się, .iak kuliuralna i wyksltałcor:a kobieta.
Ml"r1ilr~, p~~yn0f.z:)cy Jej mleko.
ni!!-dy jej .nie widział: pieniądze zn
mJl'ko zostawiah dl'1 niego przy
flrzwiach w.:ljściowyc:h. w kopErcie.

Do SW'}go domu nie wpuszczał..
nikogo, i gdy ni~dawn,) temn. w .~7.:a.si'3 przygotowań wnjcuIlych w Anglii, przybył do niej in·
f:truktor, zaopatrnjacy ludno~ć w
ff.:l:::ki !5:1.~.)we, - pani Seier straszniC' siQ r;nglliewała i wyrzuciła g'O
z cl"mn, a za niru rzuciła !!';]. ZOWIł
w('~'6h'

Iltuf'kę·

l'olic·,ia.

rrzq~ll' wa.hiła w

ilouln
w nadziei,
dokumcnty, ]C('7.

zlllarł~j sta,ranną rewi.!:ję,

że zna.1(l.d·) jakleś
zlIa!L-zin'1) tj'lko wirlką ilość ~1rlm 
szy. ZaF!S3.'lych ręcwie nutami. By.
1I0Ść.
łe. to P' twi.;m'!zenia
przypuszczmi
O jtj nziwactwach CJpowiadają. },.licji, tyczą0ych się nrzeszlośd
so),je Icg'L'lldy w całym mieście• . ' raili ~d,3r.

robaków

110m

Nabywca udał się następnie
do szeregu rzeczo'z nawców, którzy stwierdzili, że obraz jest
dziełem Rembrandta i ocenili iego wartość na wiele milionó·N.
,W szelkie

d~a

okazji zjazdu przyrodnikćw
amervk:l.llskich wzywała Edith :U.
Patcl;. prc,!;(Jska sekcji entoJl1ol.)·
AiczlIl!j, profesor uniwarqtetu -,..
Jl:iinl'. ,lo ochrony robactwa. Czł( ,
wiPk lli,zCLY, jak -dowodziła ta zua];;:rJl1lita u ·~'wl]a- N sw )jej bezwzgl~C1
lWj walc!' z szkodliwymi robalułn:i,
fI';wniL'z te gatunki, ktćre są poży
teczne Przy ponlo~y nowoczesnych
tlIEtoel zwalcz'luia szkodnikrJw znif:ZCZOllC z08taj:J, nietylko te nielicznt' g'atunki, k".óre przynodzą s?:kodę,
ale i te litwo, b8lbronn/3 i piękne
okazy, k!i,re ~'ll e żą dC' naszych najIE.pszy!'h pnyj<tciół, Których widok
nas ci(':,zy i kt,'l.re 5rają powa,żną
rlllę W gosp 'x laratwie n:ltllry, umożliwiahe żyC!3 zwierzętom i rośli-

~ciowo

rut

względnej

swobodll~,

n~ściowlJ

chronionych przez t'L.kbIle klatki Okazy mają możliwie bl';:
wllływó iV po 3trom:ych, żyć w sw ')·
il'h natllral~ych warunkach. Ale
kiE'rownik t0 ~ 0 nZ0!'watu aha rów,
lWZ
o wpro,vadzenie gatunków
<'g·zotycznydl. Ten nowy rodza.J ~,
groc1cw zool')gicz:Jvch i'!"'ląga l".a
t-h'bit' uwagę zwiedzających w tJ
wiE'le Więk:Hjffi stopniu, niż tradycyjne fauny ~ego rodz~l.iu instytucji.
Abv nal'taw<l'l zobac~ yć te okazy
i ich 11 rzyz",ycz,\ j ~ nia, musi zwie
dzaj;lcy wi e dzieć, co rua obs<.'nruwac. Dbt'3g o te ż umi e ścił Brayton
Ed!ly w przedpokojach i k0ryt;>.·
rzach li"7.U 3 tablice z odpowi-:!1niml'
I'fluczeniami, rozo~t!1 wiając również

u('

c1Y~)l()7,'y c .ii zwi ? dzaj~cych ECLTl\:

:IJ arai;y pomocnicze.
POIYOdzn ni. 3 t ego rez<.'rwatu pr:'e-

Hlo w s z ~ lkie oczekiwania. l\1iTJ.w
:ll1:lcZllej odl e.~! o ś ci od miasta, zwia
<lziło go w ciągu letnich mie:sięcy
J 05 0().1 o"ób. Przede w~z~T stkim lIlI.tlll'alnic' mil {) ~nicy przyrou.v i tmyś('i,
wśr,H
kt1:rych przewaiająq
il.)ść stan'Jwili farmerzy i ogroillli.
ey kt.jrzy przybyli z dal~kich mieiI'l'0wosei, by 110c1ziwiać i badać "y.
dl' rol·:l c~w". Dużym ' pCJ"Nodz.~niem
f:lchowców ~ieszy dę poradnia dllt
zwalczania s7,kodników, założona
przy re.~i.)rwacic. Ptd kierOWl11('t\\"l'11l Br8ytona Eddy, ma ()na za
znd!1uk nim'3 zyć ogrodniHw i farnl<'r[IW ni . ~ tyle n:szczyć. ile rarz ,~j
;:,~hra!1hć :obuctwo. Choczi tu prze:
tle w<:'ystkim o Jdrzl1eenie przesą·
Mw C( , do !1i ekŁćryeh gatunków,
kI ::re lli .~ tylko, ż a nie są. SZkHlli·
wc. ak wrc;e.~ sprzyjają należytemu
l'nzw" ,j"',vi roślin.
Jak :,twicrdz:1. dyrd;:t')r tego o~'I'1lr!11 zo·)Jogicznego ~łvszv ~ię cu ·
r~~
czc;ściej z llst :~wicclza5ących ,
7,,0 l!lO b~d::Jt ;l1Ż te]'!1Z tęr; i1i, te~(l
(?oy iUI1Cf,0, -, - ?l'lllleie l'zrC7V moiid.ollllwego g~, ._'.lkt:.

12~_~

Selma Lagerliif
Kr6tki 2yciorys genialnej
szwedki
.
Z okazji osiamdziesiątej rocznicy
Urodzin 8almy Lagerlof. cała. prasa
zagraniezna skl:1lh hold znakomitej
llowicściopisarce,

poświęcając

CZARUJĄCY

TUL

PI4Ełkny

Z

WII.,droWIIlec. - Od"".ga i szlachel:noIiC.Europa. Vlsch6d. Chiny. .Japo ia

.j('j

Claude Farere porywa. Zawsze imię jego budzi w wyobraź
ni tajemnkze zjawy, szlachetne
piękno
uczuć,
delbkatny wyoj(!lyźuie_
kwint wrażeń i smaku.
Sflma Lagerlof przyszła na ~wlat
W całym swym zewnętrznym
w starym dworzyszczu wiejskim braku pośpiechu. wewnętrzn~j
Marbacka, w okolicy Varml!łna. zmysłowości, wdzięku literackim, Claude Farere jest jednoDw(r tCII nalaża-ł od wielu pokoleń cześnie wytworny i prosty. Je~o
do rodu Lagerlof Tradycje rodowe
maniera
beletrystyczna
jest
La~erlorów 6i~Jtalv XVII w. WśróU
~zczytem el~gancji, duch jego
przodków Selmv Lagerlof. można. ksi!łźek jest nawskros arystokra<Jdnalrźć takie nazwiska, jak\nnę
tyczny, żywość jego opowiadaMarię L,mngt"'3n, Te~n.3ra. i Frodin
nia nigdy nie narzuca się czyga - ludzi zaslużonych w Szweeji telnikowi natrętnic. Porywa bez
na polu literackim. Jako trzyletni.! lntdu; jest ('zarującym bez wydziewczy~l(a mała Selma straciła
siłku. Czytelnika prowadzi, ni-c
władzę w nogach. Nie mogąc b:\wić popychając, nie gwałcąc, nie
sit: z r~ wieśnhzkami. siadywała nn. drażniąc. Podporządkowujemy
kanapie, słuch!l.jąc starych legi'Jld, mu się bez protestu, jak silnemu
bajek i opowiadań z ust babki. i pie~zczotliwemłl towarzyszo\vi
Drugim Źr(lU-3m krainy cudGwnośc~ podróży, poddajemy się jego
była ' stara l(ucharka. zawołana baj- wyjątkowemu urt>kowi radośnie
czarka. .
. i hez namysłu.
. Z Farerem zawsze podróżuje
W takiej to atmosferze klechd ! my, z.wiedzamy nieznane kra.ie,
baśni wzrastała biedna Se1ma, nie kochamy się w nieznajomych ko
mogąca cbodzić o własnej moc}! hietach obcych ras, wnikamy \v
tajemnice obcych religii, obcych
~icdarmv jetlnak opiekowiła się
kultur; prawideł 'życia; n-a wynią dt hra wr6ika, stają.ca - wedlfl
ków miłosnych, praw gościnno
wiilrzet ludowych - nad kolebklł ści. Palimy opium, 73chwycamy
ćlzieci uro.fzonych w Varmlandzie.
się kimonem japońskim, śl~dzi
~wiat legend stał się dla. malej
my intrygi
Jtli~cłzynat"odowe,
dziewt'zynki wszystkim. Po pewnym obserwujemy przenik linie wpły
".'lIpia rodzice z:lhrali Selme do ką wów Z'achodnio - eurol'eJśkich
piel w Stromstad, połotonego nad do środowiska ludzi Wschodu,
brzegienl morza.. Tam St>Ima. zamIe- studiujemy "ktowych ludzi"' f no
szkała w domtul kapitana dalekich
w-e psychiki, ze zdumienie~ s,kła
kUrllc.w, podziwiająe trofea, które damy hołd ofiarnej, delikatnej i
ugromarlził ze wszystkich ezęśd
n,jeS'zczęślhv'ej, małej 'markizie
świata. Najwifikszynt iednak przeJorisa'ka Mitsuko, wdowie poleiycit>D\ dla m~łej S~lmy był rajski głego pod Czuszimą oficera maptak, znajdujący 8i~, jako [l13skot. rynarki .fapons:kiej, te.i ·z p'o zoru
kat w kabinie kapit.ana: cudowny lekkomyślnej,
małeJ
wr6tee,
ptak rajNki po~bawio!lY , był nótek zeuropeizowanej, a jednak .aryj Jloslłk(/waJ 8i~ jedynie skrzy- ginalnej,
pęlnej
nar_o dowego
dłami.
wd'zięku i eichego czaru.
Ukochany uczeń 'Piotra LoPo ez~cłowym wyleezemtt, set.
ma zamieszkała w 5ztokłtolrhie. W ti"ego, również poety Wschodtl,
międzyczasie
umarła.
babk:r., & przyjaeiel jcf.to - Farere' otrzywkrótl).3 1 ~jcięc - . porucznik La- mał kiedyś list od swego uM·
gerlóf, pełeh werwy mllzyk-atr.3.tor, stwio.nego mic;łrza. Loti prosi
gromadZ<1cy całą rodzinę przy ewo. Farere'a o wybaczenie, "że nie
im klawicymbale. MaJątp.k był ob· dość go kochał, gdyż za mało go
dłużony i !l1l1StaD9 go o:;paednć. Sel· znał". Farere i d~iś nie jest wolIna I.agl'r16f bardzo oJczuł:!. ten ny od sweJ namiętności podrób
~ks. W 1smym roku tycia. zaczyn'- wa.nia, nadal pozostał badaczem,
obserwatorem życia Dalekjęgo
SC'lma czytać - mając dzfesłęć lat Wsehódu, jednym t nGJ1epszych
czyni śluby, że przewertuje całą
EuropIe znawców Indo-Chin.
biblię. Sprzedaż ma.iątku skłania ją Japonii, Chin. Farere nie jest
d<l napisania wspomnieti - Le5'.m- zwolenni,l dem Europy. W oczach
(3y '> Gllsta Barlingu. Pis~e ją przed jego Europa jest zarozumiała.
0l uS'Z('7eniam Marbacka - t."1.k jaJ. oS'chla, niesl'Czera, skłonna do
by słYMzał.t jeszcze oDowia:dania rni.et"zenia
wszystkiego swoją
bllhki
miarą, krótkowzroczna i zupeł
Selma wyj 3źdźll i' zostaje nauczy.. nie ni,esłus·znie patrzy zg6ry na
narody Wschodu. I kiedy Claude
tlelką w jeJnyw z. liceów na. polu.
duiu Szwecji. Wtedy to pismo Farere'o. tranion,o podczas zama
chti na prezydenta Doumera, mi
;,lotuo" oghsza konkl11'S na powieść.
~!t\lma. nakl.mi'.ma, przez si<.lśtrę,
re syła slVego Gostę i zdc.bywa pier
WEZą. nago-lt(. Wkrótce znajduj.ł
wydawc~~, jednak krytyka. literacka.
przcmilcza ją zupełnie. Dopiero
JERZY BRANOES. znakomity kry
tyl, duńsrd, zwr~a uwal!'e ~a s;ewiela notatek i artykl'łów. Z okazji tej warto przypomoieó życie tej
~zwed.dti9j S:lgi, jak ją nazwano \\
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mowoll rodziła się myśl, że i ta
katastrofa zdarzyła się w największym mieście Europy, w jej
sercu, jakby w odwecie za niechęć Farere'a do Zachodu. Dtiś
Europa skręca się w szalonych
drgawkach, jeży się, wypełniona
wybuchową truci,zną, i dziś zwła
szcza odczuwa się całą prawość
Farere'a, błogosławi się jego sym
palie i miłość do Wschodu, doprowadzonego do stanu wrzenia.
przez tę samą Europę. Claude
Farere ,jest odważny, potrafi zaj
Tzeć bez strachu nilebezpieezeń
stwu w oczy, bral czynny udział
w wojnie światowej, jakkolwiek
ze względu na stan zdrowia mógł
być zwolniony od służby na fron
de.
Gdy mała markiza Mitsuko po
śmierci męża udaje się do Kioto,
aby dokonać reszty swego młode
go, bujnego życia w klasztorze
buddyjskim,
rozumiemy
ją,
współczujemy jej i przebaczamy
jej wszystko - j .iej grzechy i jej
namiętności i jej gorące pocałunki, którymi obdarzała cud'zoziemca i tylko patrzymy z zachwytem i uznaniem na jej nagle
obudzony mężny i dumny patrio
tyzm - ("Dusza Wschodu").
Tak, z tym pisarzem zawsl!e
podróżujemy, zawsze przenosimy się . w dalekie kraje. W swej
d.eko.wo§ci i radosnym poddaniu
śię jego potężnemu
talentowi,
~a~i staJemy się "Dziewczyną,
~lóra podróżowała ... ·'W raz z Mimi Tarlemont, podążamy' z modnego zd'roJowiska tam, na wabią
cy ńas nieodparcie Wschód do
Indo-Chin, do Slngapore, Tonkinu, przed-złerając się przez d'run
gle, polując na trygrysy. Lecz i
tu cały czas uwainie śledzimy,
jak rośnie i krzepnie jej kobieca
samodzielność, przezywamy radość jej niezaleźności i jej ro~nlł
ce pózfianie życia (,.Dziewczyna,
ktora podróżowała").
I zawsze po niJe'lmierzonych
etapach tej czarodziejskiej wę
drówki znamy wielką wdzięcz
ność dla naSZf'go interesującego
guide'a, tego niezmiernie ciekawego współtowarzysza podróży.
Nie od~luwamy ani zmęczenia,
ani sceptycyzmu. Temu pisarzoWI się wierzy: właściwość godna
z.azdrości, niezwykła moc talentu.
To wYdaje się specjalnie trudne, jeśli się weźmie pod uwagę
tematy Fa.rere'a. Tło jego opowia
dań zawsze jest ni-ezwykle, jego
dekoracje są zbyt strojne, powietrze jego powieści . przesycone
jest
odurzającym
zapachem
Wschodu, jego malownicze kraJobrazy ~ą jaskrawe, akcja jego

itialną 6zw e dltę.

NasttW'lje teraz podró~ do Zi~
mi świt:t3j i. 1a1sl3. tw;~rczość lite·
raeka W 1904 roku otrzymuje Sel1M, I.:t 6 erPjf z'loty mt"llal akademU
flzwetlzkiej, w 1907 roku ZOl!taj~
d.,kłorent honoris causa uniwersyh-tu w lipsnJ, w 1909 t. przyznaj'ł
jej nagrodę Nobla. S<1lma.L~gerll\i
(l(lku(.lll.je roizinny dwór Marbaeka,
"aby s}Jhci~ swym PTlodkom z:t~ią
gllięty ·lhlg' w\h:ięcZDQści :a wszystkc). cn -jej twórczod'S litar!l.clta.· tym
starym progom za w.dLięCT..!\" - j'lk
Wyl _ził:t się' sama·. W rr.ku mu
zOIltaJe człCJnłtiem a~(ademli szwedzkieJ - jłldyna kobieta wśr{d osi~m
na~tu skaniynawskieh ni"śmiertel

opowiadań

toczy się zdala od
europejskiej powszedniości.
Tylko wielki, mocny i precyzyjny talent mOle ryzykować tak
śmiałą twórczość bez wahania, bez strachu, stanowczo i
zwycięsko, przenosząc nas w eIlzotyczne otoczenie, zapoznając
z całym szeregiem dziwnych, za
gadkowych ludzi, o dziwacznych
nawykach i niezwykłych gastach, strasząc nas tajemniczymi
zah6jstwami, blaskiem sztyletów, "p31aczami opium", mil·
czącymi agentami wywiadu poUtycznego, stawiając oko w oko
z wielkodusznymi, wspaniałymi
ludźmi, jak Machm-ed-pasza i ponurymi rozpustni'k ami, jak Archibald Falhand. Farere absorbu
je naszą wyobraźnię, przebranymi w strój kobi·ety tureckiej ta.iemniczymi uśmiechami, znwoalowanymi dramatami w altanach
zwisających nad wodą, scenami
spotkań na dzikich, zarośniętych
ścieżkach, w cieniu cyprysów, \V
jarach - tą czarodziejską i pro
stą bajką, pełną t~czowych barw
płonących i ukrytych namiętnoś
ci, krwawych historii i oszała
miaJących przypadków.
Lecz jakże się temu wierzy! Z
jaką łatwością kroczy s'ię po
tych ścieżkach literackiej fantazji, podobnej do rzeczywistoś~i,
po tych szlakaeh rzeczywistośd,
zdobnej w pstre wzory czarują
cej fantaz,ii!
: Claude Farere jest odważny i
wzruszający. Odważny w wyraź'aniu swych poglądów i sympatii, wzruszający wiernym przywiązaniem swego serca. W swej
miłości dla Tnrcji, w swych sym
patiach dla Rosji jest szlachetnie
niezmienny. Snując wspomnienia o dawnym Imperium Ottomańsldm, <> Jego toleran-c ji, woJ
ności, pobłażliwości, pokojowym
nastawieniu względem świata bez eienia okrucieństwa i fałszu
~ mówi ze smutkiem.
- Ale gdy naród ma tyle zatet. nie może żyć długo ...
Tak pisal przed 15 laty. Nie
wiadomo, coby powiedział teraz,
gdy wszystko tak szybko znika i
przeksrlałca się, tak ni.espodziewanie zmienia swe oblicze i swe
drogi, a być może i s,,'e wierzenia, obyczaje i nawyki. Lecz już
30 lat wiąże jego pamięć, jego
wdzięczność, . jego zachwyt ze
Złotym Rogiem. z Bosforem z tych samych dni, gdy jeszcze
jako młody oficer marynarki na
plsał swą cudną powieść "Czło

wiek, który zabił", ten piękny i
smufny ' romans' o miłości inarki
za de Sevigny do shańbionej i
zrozpaczonej lady Falc1and, o
jego miłości do Stambułu i TU'rcji, o ostatniej miłości stGrzeją~e
~o sIę 46-letniego człowi~cr\.a, zakończonej bolesnym dramatem.
Pod tym cudownym niebem,
wśród deHkat-ncgo
fi oletu
wzgórz, wśr~d czaru wysokich
białych
minaretów gigantycznych 'ścian z koronką ażuro
wych galeryjek, przejść, kolum
.1ad, lukf.w i balustrad z czarne·
go i białeqo marmuru, zielonkawych szyb mauzoleów paszów,
grobowców, gdzie spoczywają
sułtanki, na wąslkiClh ścieżkach
ogrodu, starzejący się markiz de
Sevigny spot:vka si,~ z tą smut'1ą
kobietą, shańhioną przez męża
Archibalda Falclanda,
lżoną
przez arogancj~ i złośliwość jego
kochanki, oszukanej przez ws~y
s~kich i która wreszcie sama oszukała markiza jego nadzieje, jego b2 zinteresowne przywią
zanie, jego pełnił zachwytu mi1

łość.
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mInut wołam i 'pr03Zt; o troeh~ wody'

powi'eść o podwójnym
więdnięciu, powieść starzenia

Jest to

się,

bólu i krwi.

Wszystkie sceny poruszają
nas. Narastanie tego uczucia p~_
rywa. Ten smutek, to ciche uwielbienie są nieskOllczenie WZl'U
szające, lecz właśnie dlatego, że
Farere ma doskonałe poczucie
~iary, Kłębek tych lśniących,
Jedwabnych nici rozwija się bez
szme'l"U. Farere umie doskonale
rysować. Jego postacie są zawsze
wyraźne. Kontury dokładne, rysy wycyzelowane i płonące ży
~YJ?1i rumieńcami prawdziwego
ZYCl~, ws'zystkie jego obrazy, ri
ludz.Je,. mężczyźni i kobiety, per~owJe J ormianie, anglicy, pola.:y
l turcy. Na każdym kroku pięk
ne krajobrazy. Farere ma dosko
nałe poczucie barw, odcieni, wogóle malarstwo.. "Bosfor - to
pastel, a Stambuł akwaforta ... " "Zwycięskie minarety, podobne do kopii sławy ... " "Te ka
mi;n.ie wyros~y na' grunde potęż
neJ dumy, gmewu, męstwa i will.
ry .....
Claude Farere woła:
- Cóż za dekoracja dla dobrej tragedii starych czasów, tak
. delikatnej i tak krawej!
Zawsze serce jego pociąga
Wschód. Tu wędruje, jako zako
chany poszukiwacz przygód, zachwycony esteta, skuszony euro
pejczyk i Europa jest mu obca.
Oddał swe sympatie
Turcji.
Osmanowie mają wiarę - temu
należy zazdrościć. Jeśli przyjdzie
im zabić lub umrzeć - będą
przynajmniej wiedzieli w imię
czego.. Są uczciwi i otwa'l'ci, jak
złoto l dobrzy, jak smaczny
chleb.
,We wszystkich k-siażkach Fa~ere'a n!e i.est POd:kr.;ślany, lecz
l tak ?a.Je Sl!ę odczuć nadzwycz~j
wyrazme aromat szczerego i wy
twornego liryzmu. W tym liryź
mie dźwięczy smutek. Ten smutek zawsze jest jasny, prześwie. tlony od wewnątrz. Czasami wy
daje si-ę, że w tej duszy francu~
s'kiej żyje jakiś ruewyczerpany,
mocny fatalizm.
Fnrere wierzy z całym przekonaniem i spodziewa się, nie wąt
piąc, ja'k gdyby i on ze swym
szlachetnym Machmed-paszą "Otów jest wyrzec mądre w sw~m
spokoju słowa:
,,~szyscy .iesteśmy tylko palcaml u ręki Alłacha. Cóż zrobić
jeśli jeden z nich UZbrojony jesi
w żelazny paznokieć. 'Wszystko
zapisane jest w księdze losów".

P. PilskI.

Renr

idą ...

Przez głuchą, sza.rą noc polarną,
JJrzez wichry, buraga ..y i tnieiycD
H,lmące do OC3anu L,odowatego,
prz€-bijają się reny i ludzie w drll
dze z Zatoki Buklandr.kiej na
wsch(r!, do wyznac'?:omgo im llad
rzeką. 1I1ackenzb rezerwatu_ Długi
to sllak, daleka. wędrówka. - 3{){)O
kilornetl'l'l\v w arktycznym, skutynl
lodem kraju. Trzodę i luchi wiedzie
japoficzyk Jon, .ną.dry. doświadczo
lIy samotuik, na którego harkuch
f"poczywa ciężki3 brzamię t1dJlowil~ 
clzialności: musi doprowadzić stauo
n'nów do upa.trzonych przez Bia.
łych Nac;:elników terenćw. Pieć lat
trwa podrM, pięć la.t marszu, ·n. r:l
ezej p,'wolneg'o pełzanio. napl'~\~ (i
w ,naj"roższyCh warunkach, zagrażaJących każdej chwili życiu· i całości trzody i ludzi.
Oto treść powieści AlIcua Ro v':1,
Evansa p. t. "Reny idą". jaka UI~:l
7,0 ~ię nipdługo
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pol skim przekła

dzie. K:;iążlm ta, 8t;1l~owić bodzie
jctlną z najco:mi r j:'i zych pozycji w
hiblioteca milośmków dal i~kie j }-,.'.I-

lloCy. Obok J:1ck Londona, Coor.
wnoda i Grahama, A- R Evau!! jeH
lIajwyl,jtniejlEym pi" wcą krain pc'l
biegunowych.
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Pokaz modeli "" najpier1ArSzy ..... do,"u paryskBlmI

Ze stnregoI{ostiumu i wys1nzcn~j
ziUlowl:::j sukienki można zrobić
ł:tdne i 4grabne suknie na codzieit;
1. Sl'ćdoiczkę skrót'ić, z żakietu
zrt'bić
boll~rko.
Do tego dorobić
Llu7l'czkę z ldlcldej welny w modne
paseczki.
II· Suknię przceiąć w pasie i
eI,c',dnirzkę uszyć z wysokim baweeikipffi, Bluzk:1, może być z jedwaHu w (hseń, hb z szyfonu.

Dekora«ia

świałerznegO

slolu

Z billllłki i galilzel~ s(\sny lll·)'i ua
Iatwo Ut bj,} efek towną. i tanią deI ('rac,ię do stolu. Zimą kwiaty 11
1.<'18 są bardzo drog:e i nie każtla
g l)spotlyni m:Jże ni emi przystr,)ić
~wój stćł św.iąteczny.

N ~tlrJŻy

~{upić białą

i żć.Itą 10'1'1'0
cienkiego dru~ll
szabI0n IV ft,1'iwr l,latka, jak polwzuje ryc. 1.
Szablt<n wn nal e ży położy6 na
l i!.ulkę i obrysować go dokładnie
oIt' \YkiBU1. Po tym wyciQć płatki,
;iC'Ząc po czt'3 ry na kwiatek. Nastf;IJ
nie J,i,~rl 3 my phtek w nr.jszersl yfll
1:',icj1'C 1l W dwa p ~l lcc i roz('iągamy
gr. ile się da. Z żlltEj bibnlki robimy pręciki. Bierzemy k:twałek. dłu·
g' . ści G cm. i fzc roko§c'i 2 i pćl CliJ.
zwijamy gry w rolkę i nae:inamy co
2 mln. Pr:-:\l wiąwjomv druciki,)lrJ,
k~:?dy płatek l1mil'f.7.cz~mv na dru
::i1m i zWią ·7.I1jl'ITIY wHyStlW ra,zem,
j"k nn. ry'. 5 Po bokach można
FzyCI. ~l ić ziuloJlr gn l:17:ki S0Sn,,\yc.
W;lllą bih:llkę, Z'A ój
i wyl'ią6 z tektury

Nastrój, jak podczas próby ge
neralnej. Miejsca są już po więk
szej części zajęte. Szum i gwar,
jak w ulu. Zażywni panowie, 'v
okularach dyplomatów, kłania
ją się sobie wzajemnie. Okrzyki
tu i owdzie.
Robi się coraz głośniej i swobodniej. Mała sala z lilipucim po
dium, do którego prowadzą aksa
mitem wysłane schody, zapełnia
się coraz bardziej.
Obecne Sll
również kobiety, najczęściej w
towarzystwie dwóch lub trzech
panów. Słyszy się wszystkie ję
zyki.
Znajdujemy się na pokazie mo
deli zimowych roku 1938, który
urządził \V orth dla zaproszonych kolekcjonerów. Ws'zystk1e
wielkie domy paryskie urządza
Ją takie pokazy dwa razy rocznie i dostać się na nie można tył
ko za okazaniem irp.i,ennego za·
proszenia. Wielkie magazyny za
morskie, jak również wielk;e
wydawnIctwa mody, przysyłają
tn swych prz.edstawideH i przed
stawicielki.
.
Pośród wrzawy i hałasu przechadzają się spokojnie nieliczne
eleganckie kobiety bez kapeluszy. Są to sprze'dawczynie, z któ
rymi każdy z kupujących stara
silę żyć na dobrej stopie. Są one
bezsilne coprawda, jeśli chodzi
o ceny, a1(' mają inne, bardzo
cenne dla kupców zalety. Czuwa
ją n.a,d wykonanicm obstalunków i mogą np. wysłać transport
(ila Mr. MiI1era o kilka dni wcz€
śniej, aniżeli
obstalunek firmy
Berger i B-cia. Każdy z kupują
cych ma. za tym swoją vendeusf!,
z którą natychmiast pertraktuje.
. Każdy z gości otrzymuje pro·
gram - uroczą książeczkę, któ~
ra wygląda, jak karnecik balowy. Zamiast jednak nazw tań
ców, polonezów i walc6w, umie'
szczone są tam grupalJli fantastyczne słowa.
Tytuły
grup
hrzmią: płaszcze, kostiumy, spor
towe suknie, popołudniowe suknie, małe wieczorowe toalety,
duże wieczorowe toalety, domowe suknie itd. A po tym czytamy: Niagara, Amoureuse, Radium, Belle au Bois, Cocktail sfera fantazji i marzenia.
Nagle wrzawa cichnie. Trzy
uderzenia gongu. Na scenę wcho
dzi pan wp. fraku i prosi uprzejmie ale stanowczo, ażeby ' nie rysowano ani fotogr.afowano, in.lczej będzie zmuszony winnych
usunąć z sali.
Jupitery koncc'll'trują się na
pierwszej modelce, która z uśmiechem powtarza kilkakrotnie
nazwę sukni. Przez moment' stoi
ona nieruchomo, następnie wolno przechodzi przez salę.
.W ubieralni modelek gwar i
rozgardiasz. Zdenerwowanie roś
nie z mi'nuty na minutę, tu brakuje paska, tam klamerki. .. Po
trzeciej zmianie nastrój w garuc
robach poprostu histeryczny,
każdy krzyczy, nikt nie rozumie
własnych słów, następuje drugim na nogi.
Już podczas demonstrow311;a
o_tatnich modeli wszyscy podno
~zą się z mi,ejsc. l{,1żdy stara SIę
znaleźć

swoją

firmie GageIin, nawet najwięk
s-ze damy owych czasów przyfłO
muje tylko po jednym egzempl::l siły do krawców zakupione marzu każdej sukni. Największymi teriały i szyły sobie suknie wyodbiorcami francuskiej Hauie łącznie z przedstawionych im
Couture, która wyka.zuje więk żurnali. \V oknach wystawoGagelina można było
sze cyfry, niż rodzimy przemysł wych
automobilowy, są w olbrzymiej w],uótce oglądać niesłychane rze
większości amerykanie i angiel- czy: gotowe suknie, co do których nie trzeba było sopie łamać
slde kolonie.
Fakt, że francuski przemysł głowy, cz-y się udadzą!
modelowy stworzył anglik, nie
, W roku 1851 posłała finn:l
jest pozbawiony pewnej pikante- Gagelin na wystawą do Londynu
już oglądać paryskie modele.
Naturalni~ każdy detalista otrzy

na

rii.

Kiedy 20-letni Charles Frederic W orth przed 90 laty przybył
do Paryża i zaczął pracować w

pi,erws.ze paryskie modele stworzone przez syna Albionu. Dziwiono si'ę, oburzano - ale kupo
wano.

Wkrótce po tym przybyła do
Tuillcries cesarzowa Eugenia,
rozpoczęły się znowu bale, przyjęcia i przedsLa\vienia. Gagelin,
inaczcj mówiąc \Vorth, sŁał SH~
dostawcą dworu.
Piękna cesarzowa Eugenia i nie pięlmn, ale
mądra' i pełna gustu księżna
Paulina MeLternich były jakby
pierwszymi szlachetnymi' modelkami francuskiej Haute Coutur~.
V/krótce otworzył sobie "rorfh
na rue de la Paix atelier. Z dumą
po,k azuje jego wnuk, Jacques
Worth, gościom maleńki pokoik
z prostym stol.:m - pi,erwszy i!l.
rode],: wielkiego ' przemysłu fran
clIskiego.
W 60 lat później przeżyła fran
cuska I-Iaule Couture swój wielki
renesans, tym razem za sprawą
prawdziwego paryżanina - Paula Poiret. ' Sprowadził on w dziedzini,e mody największą rewolucję , jaką przeszła moda kobiet:
odrzucił, gorset...

Któź

nie !llbi słodyczy, któż nie'
zadowolony, jeśli otrzyma w
p(,darunku śliczn'J pudełko własno
ręcznie zrobionych łakoci?
Należy kupić odpowiednie dodatki, jak: masa marcepanowa, cukierpuder, pa,;tylki czekoladowe, widrnki w cuk;?;e, ')rz3szki. włoskie orzechy, czekoladę do polewania i
migdaly, '
Zagniatamy pćł kilo pudru z 1
kg. n1 asy marcepanowej. Z ciasta
t('go r,lJiTuy grube na paJec pałecz
ki ktćre krajemy na kawałki.
Kawałki t3 ugniatamy w kulki
('Zt;~Ć z nich przybi,~ramy wiśniami
j.:~t

i orzerhami, inne umieszczamy pia
skn mir.dzy dwiema pastylkami cze·

kolad,/wymi. ' Innym nadajemy 0wRlną. formę, przybieramy je migdalami i polewamy czekoladą.
Cz~k , )lad~ lamia się na kawałki,
topi ją nad parą., ubija. mocno trzeFwzką, póki staja , się zupełnie
gładka. ~arc0pa.nowe kulki mocz)
~ię w czekol:vizie i kładzie na naoliwionym papie,rze. Należy uważać.
al,y schły \V suchym miejsep, ina:
'
czrj tracą. kolor.
Gott,we słodycze układa. się w
f-udełkach, w yłożony,~h staniolero.

Na począl:ku był uczrii.em u
Douceta,
późni,ej u '''ortha,
wkrótce otworzył sobie skromny
sklepik. 'Jego wystawa od pi.e rwszego dnia wyglądała in.aczej, nii:
wszyst1de inne: kawałek bron:~o
wej materii, na tym rozsypa:lc
jesi,Ellne liści.e , jaJdś parasol, jakaś brunaLna waza nic wię
cej. 'Wewnątrz było ws,z ystko
jeszcze bardziej rewolucyjne. ,Te
go suknie n1e miały fiszbin, jego
kołnierze nie miały męczących
stalek. , Materiał powinien spły
wać łagodni.e i miękko, zaznacza
jąc linię ciała, twierdz.ił twórca
nowej mody. Poiret skazał got'set na zagładę, gorset, ten śred
n10wieczny instrument tortur,
bez którego żadna 'k obieta nie )'J.
ważyła si,ę przez , dziesiątki ht
wyjść na ulicę: Wstążki, kokard
ki, guziczki i koronki, wszystko,
co psuło i · mą'cilo linię, zniknęło
razem z gorsetem na skinienie
Jego
czarodziejskiej różdżki.
Poiret tworzył" pracował i grzał
się w ci'e niu swej sławy, póki nie
przyszedł kryzys i nie zmiótł go,
jak wielu inny~h w jego branży.
Imię 'jego jednak pozostanie nie
zapomniane.

Stefania

Słrizek (Paryż)

Nowe futra 'w' Paryżu

sprzedawczyni~.

Po chwili słyszy się zdenerwowa
ue o,k rzyki: - Tak drogo? Co
pani myśli, czy w takich czasach
ktoś kupi taką drogą suknię?
Produkcja modeli wielkich do
mów wynosi 600 do 700 sztuk
Kto ma zręczne palce. może
rocznie; które prawie wszystk:e
sobie łatwo S':illl ozdobić swoją
zo.stają sprz,edane. Kilka tygodni
po pokazie, w małych miastecL ' bieliznę. Drobne motywy szyte
kach amerykal'iskich, 1iczący.'łl . są francuskim ściegiem i mobu
jr; um iRścić między dwoma ażu:'około 10.000 m:e:szk\t1"~0W, Illoi

kalńi. \Vięl\szy deSel} można naprzpmian wylwnywać francuski.m i płaskim haftem. Najlepi;;j
jest zawszc ~ysunek d.okladn~e
:)rzerysowa-:: na materiał.

PięKna

peleryn:1, demvnstrowana
podczas ostatniego dnia jesiennych
wyścigów

kOl1nych.

•

Na ..... arginesie

mię

uch epok

le d

zyna odo1M'ego turnieju

sza~

To wi~cej, niż zwycięstwo jcd- dach szachowych, wydanej w
.ych i porażka drugich: turniej 1935 roku nie udzielono mL2'jsca
A. W. K. O. znami,onuje nastan:e według zasług ani KERESOWI
nowej epoki, zamyka bowiem i ani FElNOWI, ani RZESZEWpodkre 'la te zmiany, które nie- SrnE1\IU.
pcstrzeienie przygotowywały się
Rozgromione stare pokolenj{!
w ciągu ostatnkh lat i zdecyd0pospieszni'e cofa się i odpowiewał\i,c wykaI'icza tę epokę historii szachów, którą zmuszeni je- dzialność za to spada w równl~j
steśmy od dziś uważać za prze- mierze na CAPABLANCĘ, jak i
szłość, jakkolwiek chwalebną i na ALJECHINA. Trudno okreczyje niepowodzenie jest
świetną. ale bezpowrotnie mini·) ślić,
ną. ~ożemy ją opłakiwać, le'~z
przywrócić jej, odrodzić niestety nie jesteśmy w stanic. Trzeba
pogodzi.ć się z losem, prawo prze

mijania nie zna ani zatrzymania
się. ani wyjątków.
'V\T naszydl
oczach zachodzi kompletna Zlll1la
na dekoracji. Stare dekoracje usuwa się do rupieciarni, a Wftl
z nimi opuszczają scenę dawni,
ulubiani aktorzy. Jedni zapadają się w nicość, !1rudzy mIeszają
. się z szarym tłumem staty~tów i
tylko niewielu z pośród nich zachowuje jes'zcze możliwe rolt~,
niezawsze jednak pierwsze.
Zmiana pokoleń - to zjawisko nomlalne. Lecz w tej szybko
~ci. z jaką nastąpiła obecnie, jest
coś szczególnie gorzk1ego. Nigdy
dotąd z taJką szorstkośdą nie 11$uwano z widowni starszego pokolenia, je5'zcze tak niedawno
występującego w pierw~zych sze
regach.
Gdy RUBINSTEIN, CAPABLANCA i ALJECHIN przed '25
- 30 laty, zajęli pierwsze miejsca w świecie szachowym, iluż
re starej gwardii z LASKEREM
na czele zatrzymało swe przodujące stanowiska: TERRASEK,
MAROCZY, SCHLECHTER, :MAU
SCHALL, TEICHMAN i in. Bodaj tylko w latach 30-tych moż

na było zaobserwować zał:una
nie się podobne do obecnego,
gdy wymienieni mi,strzowie, wIe
dy jeszcze zupełnie młodzi, niektórzy dopiero początkujący,
wyparli dawnych koryfeuszy.
Lecz ówcz-esny mistrz świata,
STEINITZ, miał lat 60 (dziś najstars'zy z szachistów CAPABLANCA liczy o 10 lat mnLej),
a jednak wówczas tacy zawodnicy, jak CZYGORIN zachowywali pełnię swej grożącej siły. Prócz
tego dz.iś nie jedno, lecz dwa pokolenia "oddane zostają do archiwum"; nie tylko przedwojenne, lecz również pokolenie wOJny. Skromne pod wzglęckm ilości
jest reprezentowane dziś
przez jednego tylko EUWE'GO,
kt6ry liczy 37 lat. Naturalnie nie
powiedział jeszcze ws-zystki,ego,
co ma do powiedzenia. Lecz jak
że dawnymi wydają się jego wal
ki o m~strzostwo świata, gdy d.li
siejsi zwycięzcy turni,eju A. W.
R. O. razem liczą sobie nie o wie
Je więcej lat, ni,ż on sam (a mniej,
niż Aljechill).
FLOHR, kt6ry urodził się w r.
1909. należy naturalnie do pokolenia powojennego; lecz tak
wcz,eśni-e rozpoczął on publiozne
występy, brał udział w takim
mnóstwie turni,2jów i łak pręd
ko zużył swe zwycięstwa, że i on
wydaje się należeć do dnia. WClO
rajszego.
l\ajprawdziwsza, rzecz moźna
('::tłkiem li'elona jeszcze młod,zi~;:
wystąpiła na pierwszy plan. I n;u
ma celu oglądać się wstecz: wlc:t
my i zgódźmy się, że czekają nas
r<'iwllież w przyszlości n:,cmnkjSZ(' radości,
niż
dawniej. Jał\
'i7~'bko nastąpi,ła ta zm;an3, wi{:ać chociażby z tego, że jeszcze
dwa lata temu nic uważano arIi
za potrzelme. ani za stosowne Z!lprosić KERESA
na turn:ei w
~. ottingham i że w ksią" ce T ATt
TAKOWERA o nowych gwia ,-

się nim spokojnie cieszyć, dopóki nie dorosną dzisiejsi młodzi
bohaterzy. C A P A B L A N C A,
EUWE, FLOIłR - to resztki minionej przeszłości. Prawdziwymi rywalami ALJECHINA nie są
oni, lecz ci, co idą im na zmianę. Lecz to prawdziwe szaleń
stwo roz,grywać mecz o milStrzostwo świata, mając 22 lata. STEl
NITZ osią<;{uąl tytuł mistrza świa
fil, mając 32 lata. ALJECHIN il5, LASKER - 26, CAPABLANCA - 32, EUWE - 34. Lecz otl)
za kilka lat kt-oś z dzisiejszych
tryumfatorów wyciągnie rękę po
koronę SlZlachową, a wtedy ...
N~lit zdaje się, nie spodzi-ewał
się zwycięstwa KERESA i FEINA. Ci, którzy uznają autorytety, widzieli przys.złego zwycJęz
cę w AL.JECHINIE, a niektórzy
podpierali go CAl> ABLANCĄ, a
ci, kŁóf2Y wi,erzyH w mł<ldzież,
ocz,ekiwali zwycięstwa BOTWIN
NIKA, czy nZESZEWSKIEGO.
Tymcza:sem już w ubiegłym roku w analogieznym turnieju na
Semmeringu dzi,siejsi zwycięzcy
przyszli pierwsi do mety, KERES o cały punkt przed FEINEM. Wówczas n1e przypi.gywa
no temu wieIIdego znaozenia, tło
macząc ich z.wycięstwo ospałą
grą res.zty, z'res'Z'tą nie był!() tnm
ALJECIłINA, DOTWINNIKA i
EUWE'GO.
Teraz staje się jgsnym. że ówczesny rezultat nie był rzecz:}
przypadku. Ale naturalnie miał
o wiele mniejs'z-e znaczenie od o·
becneg'O tryumfu, gdy młodzi
mo'ścią, że południowcy s-tarzeją
zwyci,~zcy pobili wszystldch bysię prędzej, niż mi'estkańcy pół
BOOll'baj może się posl~zydć łych i obecnych mi,s lrzów i pierw
nocy. Lecz co by powiedziały ci'.! nU~IIllIliejszym 101mlem rcstaura szego kandydata do tego tytułu.
nie wielkiCh hil.Szpanów i włj. cyjnym, jaki is~nieje na świe Lecz ciekawe, że styl ich gry jest
chów na takie tłomaczenie?
cie. Cały lokal składa się z je- krancowo różny w tych dwuch
Bardz.iej przygnębiające wra- dmej izby, mierzącej 3,6 metra turni,ejach. WtedyFEIN nie
długo' ści i 1,-5 metra szerokoś.ci. przegrał ani jednej parm, p.o:zożenie, nrż same wyniki, wywiera
chairakter gry CAPABLANCI, Mieści się w nim jeden stolik, stawia.iąc 12 bez wY'llliku. zupeł
gry, bez żadnej inicjatywy i Drzy Mórym może zasiąść 5 o- nie, jak obecnie KERES, który
sóh. Pomimo mikrosl~opijillych wtedy przegrał 2 partie, wygryprzedsięMorozości, jak gdyby bu
dził się tylko wtedy,
gdy mu wymiar6w "rcstaurar.ja" egzy- wając n3tomiast 6, kubek w kugrozi ni,ebezpil€'Cz-ells-twO. Jeśli n:ł stultl już dwadzieś-cia lat, a wh bek, ja,k dziś FEIN. Możnaby w
zdołał
się
nawet równej mierze słusznie wnwsko
wet potrafi broni.ć się pr.zed po- ściciel jej
wzboga-cić;
lokal
jcl'o
(~ieszy
się wać, że potrafią z jedna'kowym
wolnym natarciem, to szybki atak zaskakuje go i wobec niego niezwy1dą frekwencją i roz.glo- powodzeniem grać różnym sty.
jest hezsilny. Prawie w żadnej ~ern w ·miCIŚ.cic, albowiem tury- lem, jak i to, że być rn:'l'ż e nie
partii nie umilał zdobyć przewa- ści i cudzoziemcy uważają zp ma jeszcze w nich stałości-o Dlategi w nlwarciu, a jeśli nawet zdo '1bowiązek odwiedzenie lOlkc.:u, go też m~żli-we są wahania, a
niespod.ziewane niepobył, lo nie potrafił skorzystać z z którego okicn notabene ma nawet
niej i doprowadzić do zwyci~ się przed sobą pięlmy widok myśln.c zwroty • .lak z rEINEM
stwa, a gdy jednak zwycięstwo na całe mia,sto i zatokę. Ale tęż, w tym, a z KERESEl\I w ubit!o
tu i tam uśm:::chało si~ do nie- aby podołać fr:;kwr~lc.ii, gospn- glym roku. TaIt czy inacz.ej nago, wypuszczał je z rąk w najbar darz "restaurac.ii" trzyma J4 wet najbardziej sceptyezni,e uspo
dziej nicdopus~czalny s'Posób. Że otwarta w dngll 2ł {:;v.lzin, sobiony widz musi sQbie uświa
domić, że w ieh ()osobach świat
z wiekiem CAPABLANCA wy. (l7.i("~ l nOc.
padł z formy to rzecz zrozu- pa. . . . . . . . . . . .~.a___ ~. .~m.. . . . . . . . . .~
miała; gorzeJ, że stracił jal~ gdyRU'ZTARSNIONY
by cały zapnł do walki, te już nh!
chce, czy nie mo~c robić poważ
nych wysiików. Czy nie rozwiane marzenia o koron:,o SZ3.'ChoWl~j pnzbtO.w:ły f('O ws'zcl'ld.cj amhkji, świadcmnści, ie w wieku
lat 50 za pMno myśleć o niei?
N:eznleżne slanowislw maŁcrL11
ne \... ldocznie tylko SpTZyja. temu,
Że! gra w szachy jcdyn:e o tyle, o
ile n:e m~czq go i nIe wyma~ają
nadm:ernych wysiłków. Całymi
m:csiącami nie b:,erze udziału w
zawadach. w domu nie trenuje
i wskutek tego przystępuje do
turniejów zupelnl.e nieprzygo~o
wany.

prz-estrzeni całej historii szachów
nie miał tak marnego rezultatu.
jak 011.
Gdy EUWE w Nottingham nie
wziął pierwszej nagrody, mówio
no o Jego względnym niepowodzeniu, a tymczasem przeciwnik
pobił go tylko o p6ł punktu i nie
przeszkodził mu Zlująć trzeci-el;:o
miejsca na równi zRZESZEWSKIM i FElNEM. Jedyny w całym turnieju przegrał obie parwiększe.
tie ALJECHIN do tego samego
Naturalnie CAPABLANCA ni- przeciwnika (Feina). Znów nic
gdy nie doznał takiej porażki, potrafił wygrać decydującej par
jak obecn1e w Holandii. Jeszcze tii, co przyniosło by mu trzecią
w zeszłym roku na Semmeringu, nagrodę. Również w kilku ostatgdzie rozegrał daleko nie świet nich partiach poniósl prawi-e ponie swe partie, zajął jednak trze rażl{ę (przeciwko Keresowi i Rze
cie miejsce obok RZESZEW~ szewskiemu). TylJw w rozegraSInEGO, i, chociaż wygrał m- niu zupełnie beznad:dejny{!.h fina
ledwie dwie partie, przegrał tyl- łów wykazał swoją umiejęl.'Ilosć,
ko jedną. Dziś przegrał cvtery: zresz'tą nie bez pomocy swoich
czy zdaTzało się to z nim daw- przeciwników, wogóle zaś cała
niej? Można przytoczyć cały sze jego gre. poz1ostawiała wiele do
reg okoliczności łagodzących, życzenia; najlepsze. najładniej
lecz sam fakt, że trzeba tłoma sze partie w turnr.ejn nie przez
niego Z'Ostały rozegrane. Najczyć jego wyni,ki, czyż nie dowodzi całej ich wzglę-dności? To smutni,ejs.ze jest to, że klęska ta
prawda, że liczy lat 50. .Jednak niszczy zupełnie nadzieje, iż niezwycięstwem
nad
STEINITZ stracił tytuł mdstrza dawnym
świata dopi-ero w 58 roku życia, Euwem zakończyło się pasmo jeLASKER - ma.tąc lat 53, przy go niepowodzeń i że odtąd znów
czym jeszcze mając 56 lat brał ~vrócl do dawnej fOTmy.
pierwsze nagrody w najpowatNie znaczy t'O n,atur.alrrie. ze
niejszych turniejach (w 1928 r. wisi nad nim bezpośrednie nizw Morawskiej O,,-trawie i w 1934 beZ'pieczeństwo utraty tytułu mi
roku w Nowym Jorku), a w dzic stl'za: nie, jeszcz,e z ~~
więć lat później zajqł jeszc'ze trze
cie miejsce w wi'elkim tUTni'eju
w Moskwie w 1935 r. Czyż pozostaje tylk'o pocd,eszać się świado

HaimnieJsza
reSlamiCia

Dokhdność

je30 gry dflwniej
z mech:lllizmcm
ze~arow:rm, jc~o sam:g<l zaś I
maszyną. dzbbjl1cą bez zarzutu.
Niestety! Ta słynna maszyna zaszła rdzq, kćl::czka i tryb;ki strlr
ły si~ i zgasł jej stalowy blask.
porównywano

ALJECHIN os:ą~nqł w turnieju lepszy wyn:k, niż C-':.~ ABLAN
C,A i gdyhy nip. był m:strzcrn
świata. n:c byłoby powodu m6W:oĆ o jC':;'l nicpowodzeniu. Le!.'7
zdnje 51<; .iaden misLrz świata na

-

I -

CZt'go pn
"Ibjs~;t do

w1::tĘ( iwiC' E'7.t1!'-f, ~
p~l1ko",v:1.t·i:t ~~:11

J'rzecitlż p~n wcale nia

~

J

c:h(1r1lJ\v

/11'1 Ea :11 (1ch (!)(l

t'f

- (!lVd:~cm mam i w::::ni" 1''1: ~ wilem go w doz\. oloo;lIn mi~j:!('u,
,
j-nIt' znp('n'nhlem, g(lzie to mirjfic.'
-o !'h; ZBaj ];·je.

=

_1...__....._..______
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szachowy pozYSokal wybi,tnych
przedstawicieli, a jeśli przyp<lmni,eć, że dopiero za nimi kroczą
BOTWINNIK ł RZESZEWSKI
- zwycięstwo młodzieży steJe
się rzeczą niezaprzeczoną.
Niezależnie od wysokiej oceny, zwłaszcza KERESA, w którym niewątpliwie tkwi genil\lsz
szachowy, bodaj czy ktoś zaryzykuje twierdzenie na podstawie
turnieju A. W. R. O., że KERES

•

i FEIN przerastają o głowę
dwóch drugic'h przed5tawici~1i
tego samego pokolenia, w pierw
szym rzędzie BOTWINNIKA.
Malellka różm.:ioo wieku najpMw
dopodobniej odegrała pewną :ro
lę w ich zwycięstwie.

KERES i FEIN przeżywają te
raz najlepszy OIkres swego życia,
gdy czło,,~~ek bez reszty oddaje
się SWOC1IIl zamiłowaniom. 22 Jata! I{.e'l'es - student nawet podczas urlopu w Holandii rozwią
zywał zadania matemałyezne,
przygotowując si·ę do przyszłych
egzaminów, Fein - s1udenŁ w
'na jbli'ższej przyszłości, sp~z!lł
swą przerwę na łonie rodziny na
grze w kro'ldeła. Nie mają żad
nych kłopolów, a joeśli nawet ma
ją jakieś wtórne zairnteresowa-

nia -

nie przeszkadza im to odukochaneJ

dawać się całą duszą

grze.
Inacze.i rzeez się ma rt BOTWINNIKIEM.
J ezcze dwa lata temu o-siągnął
prawie zwycięstwo na tU'l.-.nie.iu
w Nottingham, lecz dz1ś jest inżynierem i przez wszystkie te lata pisał pracę naultową, prawie
nie Morąc udziału w zawooadl
,~zachowych. Kt-o wic, jak.iIe wIn
ściwie miejsce zajmują d!.z.i-ś sza
chy w j~o działalnośCi umysło
we.i. A jeżeli wyparte już są z
naji,stolmiejszyclh jego in-teresó\v
żydowyeh i 'llIluS'zony jest poprostu zwyciężać się, aby w czasie gry oałkowicie po.święcać jej
uwagę, wierzyć w jej bezwzględ
ną ważność i w doniosłość :ewycięstwa. tak aby zapomnieć o
ws<zystki'lll i żyć tylko tym? Albo
nZESZEWSKI. Ukończył uniwersytet i ma zamiar, zdaje się,
zostać adwokat,em, lecz nara'Zie,
póki jes!zcz.e nie ma pra-l dyIti, g·.a
w szachy. Czyż to jest ten wła
ściwy noasLrój. jaki potrzebny
jest do tak trudnych roz~rywek?
N:lp.ma nic gonzej(o dla szach6w
niż gdy im się człowiek nie pośw:ęca całkowicie, b:1Z reszty.
N-i1fwa~nic.isze pr6by 10s'l1 dla
KERESA ł PEINA - to jes,zcle
kwest:,:J, przyszłości, lecz dopier:'J
te pr6by dnwi,odą n.iezhk!e, jak
w;e!ka je:>t w nich siła oporu i
jak głQibo'!{[l jes.Ł kh tr,eóć wcwnętrzn:!.. W kh wic!m CAPABLA1JCA wz!.p.l I nagrodę w S~T1
Seba~tbn w 1011 ro!m, a AL JE(~HIN III n~grod~ w Petersbur311 w H114 rOiku. Ci dwaj n:t'
7.m:lrnow~li wyolI talentów. Lecz
iluż j:!st tu1\:ch, IId6rzy po pIerw~zych powodzen1ach zatrzymt.\Ji
się, albo nawet wręcz cofali się,
czy wo~óle ZI1!kali z arony s:wchowcj? Nic trzeba daleko szu
kuć przyJtładów: nb ma naw~t
trz::ch lat, jak mbf10dajnc eozyn11:,1\:i p:snły o ś,;vle:n?ści i wprQ-;~
r.z'Orod;ziejs:.. :m wpływi.e. talentu
FLOlmA, o wsp-:m:ułych s'luzyolach pnwo-nzenkt, które go uno
s:ą L:oezy dz-is.i:aj lat 31> i oto w
turnieju A. W. R. O. przYC1hodzi
cło me'ty osbtni. I to n;~(Qg<l nie
dz:wi.
Dziś, w 1':1' :."m razie, c.t~sz
my s.:~ Wra3 z (~i': :)1nn młodyn':
l.''lY:: :;::-C}':l: i w:tajmy pr'zyt;hyl
n:e mL.:.~ ..::.':. l<'umfującą.

E. Zn. - Bor,
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APARATY
Ił

FOTOGRAFICZNE
J. MORGENSTERN

PIOTRKOWSKA 76
Dodat.ki do ~ukien i galanteria..
Uwaga! Przedświąteczna taRia
sprzedaż biżuterii, koł-

ni'nyków I

'~~Ó:.JAN~

eit
Narutowicza 6

GtOWNA 1. rOg Piotrkowskiej
poleca
galanterię damską

J. PrZUł.usk li Ska

poleca

-

wyk wiatną.

galanterię
fekcję mę~ką

i męskll

KRAWATY wlasn. wyrobu
Ceny fab :-yczne.

ODZIEŻ

KRYSZTAŁY

PLATERY
G.<\LANTERIA·

d. S. Malinowski S-ka
PIOTRKOWSKA 73
Wiellci wybór nowości

i kon-

KRAWATY, IWSZULE,
SZLAFROKI, FUTRA i t. d.

_

KOS::.~.:\

DZIECINNA

GWIAZDKOWYCH

J. Frumer

Skład

MATERIAŁY WEłNIANE
MĘSK1E

PIOTRKOWSKA 59
filia PIOTRKOWSKA 112

Win i W6dek

E.SZYKIER

i DAMSKIE

G. E. RESTEL

poleca

~

SrOdmlejska 3. lei. 107-84

PIOTRKOWSKA 84. tel. 121-67

WYSOKIE

na 6UJiazd~ę

Życzenie...,. ka2dej Pani i Pana
to no-voczesny żyrandol. ś""iecznik itp.

BUTY GUMOWE

w wielkim wyborze polec:a

j

Duży WYb~~

KO- B LA'" B

nabyty w własnej.
wytwórni firmv'"

.,ESMA"

%)uły

P1otrkoWlka 50

reszł:ki
jedwabne i wełniano
lIa spódniczki i bluzki
od zł. 5.- polr cn,

telefony:

•
I
I 1S2-02 i 110-88
"Jbór radioodbiornik6w przoduj~cych firm n!J r. 1938)39. Dogodne warunki spłatJ. FIlII nie posiadam

Ch. ELIASZ

PIOTRKOWSKA 66

Miłe

N

znai~zie~z

~k'''Ska28.

praktyczne podarki gwiazdkowe

•
w fIrmIe....
Wielki wybór pończoch,

e

I n an, PiolrBOUJsMa122

.

bieli~y

damskiej, putowel'ów damskicb

ł

męskich, rękawiczek

itl'.

f. (j. wa

T,olace na lL.'l.dc.hodzące ~więta.; 1tf)Dwaiie, begonie. loraint>, cyk.lameny, hzy i inne KWITNĄCE ROŚLINY
w l~ięknych nQwych ~.dmianach wla, SllCj hodowli. Wi!'!lk.i wvbf.r ciętych kwiat{, \V oraz św.:ąteczne I!ekoracj~ atoUw. Ceny nYsKie.

PRAKTYCZNE

UDOminMi gWlazdMOUJ8

Wioa, IruoMI

JEDWABIE. WElKY.
TKANINY

ił.

.D.

oraz towary kolonialne

ftOWOCZESftE
. ŻYdAftOOLE
śWIECZniKI
i t. p.

pierwszorz ę dnej jakości

poleca

A. BRU E

znajdzie$z
w firmie

DANIEL

K.Bogusławski
SKŁA

pierwszorzedne pończochy, eleszlafroki. szaliki i t. p. składzie tab~cznvm

poleca na

Piotrkowska

en

I

I

\11

II
ściśle

"Piolr=rowska 95

i PORCELANY

gwiazdkę

perfum, w6d

Ilaj wi~kllzych

wielki wybOr

kolońskich

domów kmjowycL
i zagra nicznych

100

tlO cenach znacznie znitonych

TOREBKI

gan(k~e trYkotaże. rekaw~czki.

PIOTRKOWSU 55. TEL.1l8-95.-Cenr

Il

SZKŁA,

KRYSZTAŁÓW

Wvlworna BIELIZNA

H. lit:

D

I

-

fabrrczne

wal:zki. neseser; i parasolki
peleca

~ "lllltiJtJOIł

U

wf. A. S Z U C H M A N

Piotrko1lVska 89

Piotrkowska

9&

IADIO -APARATY
ej ZKI DZIECIECE

f

w dużym w"borze

wyb6r
radioodbiorników
we z e lki ch
marek
i typów na
r. 193t;/39

Polskie Towarzvstwo dla Hand:u Ratalnego
'0.

tOdź. Al. Hot[ioUki17 ~ tel. 16l--66
dł:ls.biuro sprzedair czrnneod1-15

~~~==~~~~

skI ad fabryczny

Duży

" TAMBUl"
Wdniu

Aleja 1Maja 31/33

54

na bardzo dogodnych warunkach

sp. z o.

Ił Ją

Piotrkowska

__ __
~

"

oto adi'es

gd~ie

"

najtaniej zakupisz

bieliznę

i

rekaw~clki

na SlJrzedaiy

~L-

.. ajl'l'lilszy podarek -g ~~~ a:Ed~O.,v
znajdziesz 1M ~ e ;;r~r}.mine li

____~L-~-

GWIAZDKOWEJ
PI011[{O liSI'l 151
telefon 125·63 -

..

U5

18. XII.

"GLOS PORANNY"

1938

Nr. 438

.....................
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Dziś

Zapamiętajcie

sobie
że

na

EKTRODOM

to

jeśli kupić,

proszę,

oferta:

E
I,
f
li

kupuj wyroby

o

iedoa jest tylko

Gdy zachwycasz się postęp~m,
gdy hołdujesz nowym modom,
radio, grzejnik, czy żyrandol
ku puj w firmie

•

,,,fl KI 101M"

D,
O·

warta,
ohoć wyda się dobra na oko
toć musi być ładna i trwała,
a tak~ jest właśnie

głowa

po bielizn~ marki

-

l1li

gdyż pamięta,

'1________________-'
._----------------•= Szukasz Drezentut •ł

tylko jest w

ze

praktyczn~
jei błogo

i

i

"

bfłu~rii

,.
.•

nłedrogą.

·59

Dawniej "MARTINAL..

pierwS%orlędnych
,,~Iant.

konfekcii i

W domu, w kawiarni, z wizytą,
czy na miłym t~te-a.-t~te ozas osłodzą ci wykwintne

,

perfumy z firmy

MYDŁO

...

I RÓJKA

leśli

masz

więc

na nie

chęc

udaj si~ na. Piotrkowską,
numer dziewiąćdzieBi~t pięó.

KaMy nam to' chyba przyzna,
że

i
.•w_-_-___--------w•
i

wybierz i

kUDuj hez wahania

PłoftczaB·llanhalmerowa =

t

pońozoszk~

o bon ton -

bieliźnie

:
torebek modelowy.h,
,
• oraz innych arty,tyclnyoh pnedmiot6w. •

~

dbając

Do nllbvcill w

Do mycia i prania

=

znajdziesz go

Szczególnie

mll12l1f;yft1l~h

•

=

każda pończoszka coś

Nie

nie masz to jak proszek

·:
·• : FelicJa

•

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

Pani rzecz to znl' na
bywa cz~sto

~f,illtl'
~

,

że świat cały

Plotrllowska 115
lei. 134-42

...

zaboli

LE

•

Każda

Cię

mowa

tu kupuje s a m o d z j a ł y.
Albo spyta.i: gdzie? i kiedy ? kupić burki, kurtki, pledy?każdy na to ci odpowie:
Kupuj zawsze - gdzie ?

•

. .________. .____________________•

Kiedy

tO--

wszędzie

Nie dziw przeto,

śftiegowce,

boty, kalosze-

,

o jednym

najlepsza d z i ś BIELIZNA

•

ftaiwleklIJ

a

Chcesz spokojne mieć sumieni.e,
zapewniony byt i spokój nam zaufaj twoje mienie,
oszczędności u nas lokuj.
Jest to przyjacielska rhda,
słuszniej mówiąc pomysł zdrowy,
który ci zaleca szczerze (zapamiętaj sobie kto)

DOM
Niechaj n i e m i

D

ie

wieść ~

bez eeha

Koszule

.!

tĄDAJCIE WSZĘD!!.§!

Pliaml

Deba!
Debat

tel. 216-17. 1.8Z-10.,

•••••••••••••••••.
.
Dojazd tramwajami 10 118. .
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~

Dom BankoVlY Bracia laub w łodzi
ł.6di. Plotrkolfska 17
K D E"" z",,

5.... a

!I

_
jakaś
II rzekło dziecią

....

Mamo,

!I ~

~

• ~

•

Andrzeja 3
Pomorska 3, Pl. Reymonta 1/2

I Rokidńska 54.

~~

ł
....

Adres telegraficzny "TAUBANK "

•~

!

Telefony: 159-70, 207-35.

~

~

ty

oszczędna I
-

w domu raz.

A bo widrjsz, ma córuchno,

założyłam w kuchni
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PlOT KaWSKA
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TEU:.fON Nr. 21508 -

ł1ESESE~!, t'Jnl~ZY. TE(~K',
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u

CD
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(OSTATNIE NOWOŚCI)

Q.

PORTFELE •.Mł\'łICUfiE

WlELKi h .. lJól~ ł'AltA!:.l 0L1. ~w lIiitei'l51iih gaiWillaci1

RE
Prosil11y

ZN~Ż,lnłE
na naszą wysta we

zwrócić uwa~ę

