••

stroi'

II

II

r. ZZt.

Opłata

poeztowa mszczona

ryczałtem,

m

lIódź, łłiedziela,

lZ sierpnia 1984 r.

Rolt VI

e

I U E Cli

DZIEN I SP tEa Y. p

-,

'%0 .r
ń OlE. g 1=1 Administracja: Piotrkowska' 70. Telefon 222-22
~Z
Tel. nocny 144-44, Nr. konta P.K.O. 66.155 i 64.730

Redakcja: Pio~rko~ska 101. Tele!ony: 14,4-~4, 177-771;11I'6łD2
Redaktor przyjmUje od godz, S-ej - 7-eJ wieczorem. iii"'~ u. iJ

nego

i nego
i
Warsz. koresp. "Głosu Poran·
telefonuje:
W trogleznych
okoliczno·
ścial'h zmarł wczoraj rano
Z~ANY ADWOKA~
I POLl·
TY!\' ALEKSANDą.ł LEDNICKI.
O godzinie 5 m. 45 córka do·
turcy domu przy ul. Piusa XI
nr. 3, gdzie ś. p. Lednicki za,imowal pi~lopo!wjowe młest;t..a
nie, 19-1ełnia Helena
Wrocb., iewska wyszła na podwór:r.~.
n~g(I"

wała, wychodzą 1'6wnież
dronę

na

tę

domu.

Pobieżne ~I~dziny

ciala wy"

J.

Dziewczyna niemvłocznie zaalarmowała swego ojCa, Walentf'go 'Vrochniewskiego.
Do,
zorca stwierdził, w mężezyzną.
leżącym w kałuży krwi, jest
ALEKSANDER LEDNICKI.
Okna sypialni mieszkania a·
rlwokata Lednickiego, znajdują
ce~o sIę na pierwszem piętrze.

RZEźBIARKĘ,

PrzebywaJ·ąe.~ stale

w RZl'mie,
która ostatnio wJ'konab popiersie papieT.9 i Mussoliniego oraz s~'na
WACLA W A LEDNICKT.EGO.
ZNANEGO UCZONEGO, HISTO
RYKA LITERATURY ROSYJSKIEJ,
p~ofe8,or~
unlwe1'sytctu
.Jabyły otwa'l'łe.
g.('UOlllikICgO.
Wezwany lekarz po~otołwill
Ś. p.
Aleksandel' LcdnickJ
ratunkowego stwierdził zgon.
mieszkał sam.
W micszknniu
Śmiet,ć nastąpiła prawdopo·
przebywała jedynie służba: lo(lobnie między godziną 3 a 4-łl}
ka,ł Jan Barbar, ~ospodyni Minad ranem.
ehaIina
Ułaszynowa i pokojfiwOkoUcznośc·j
towarzyszące
ka Władysława Sapieżyńska.
tłmiercl ś. p. Aleksandra Ledni::
k.iego ws!mzują na to, że mamy .lu do czynienia
'l WYPADKIEM
SAMOB()J·
STWA.
Służba twierdzi, że od kUku
rlni ś. p. Aleksander Lednicki
BYł~ BARDZO
ZDENERWO,
WANY.
Ś. p. Aleltsander Lednickł liro·
Rzucało się to jaskrawo w o· dzit się w r. 1866.
Po uko(I(~zeniu stwljóY'V prawni·
czy.
('zych, otworzył w Mnskwie I~anŚ. p. Aleksander Lednil~ld celarję adwokacką l wkrótce dał
\\'rócił Wif'eZOl'em
do
domu się poznać, jalw jedęll z najwybitdość wcze~1nie ł zamknął si~ '" niejsz.v,!h IJrawników • cywilistów.
~flhinecie, f;ldde do~ć dłu~o /)1':1
W kal1ł!'!larji ś. p, Lednickiego
cował. Po północy udal 8i~ skupiać się zac2.ęły sprawy i intena spoczynek do sypialni, kt"" resy największych j najpoważniej
"{'.i olma wychodzą na po(lwii- fizych towal'zy'i~W przp.mysłowych
I'Zft w miejscu, ~dzic stoi ora'1- i finansowych. Dość w~'mi(>nić ta.
~(~r,la.
Ide związld
przemysłowe,
Jak
nł.. UGO .JEDNAT{ Nm ZASY "Produgol" i "Prodmet", oraz szePIAŁ.
leg domów bankowych w Rosj',
\V sąsiNlnim pOkoju siedzia- związanych z kapitałem mi~dzyna,
la gosfJodyni j~o Ułaszynowa, lodowym.
!dóra dopiero o 3 nad ranem
Jednocześnie ś. p. Lednicl{i brał
poszła spać. Słyszała ona długo iywy udział w życiu ~Jlnł<!cznem ł
w nocy szel('st przerzucanycb polityczncm zar6wno rosyjskłem,
ltal'tek książki oraz widzłah'l lak i polonji rosyjskiej,
~wlatło w ł)OkoJu swego chlebo"
Kiedy wybuchła rewolucja rosyj
dawcv.
ska sprzągł swoje aspira('jE' poUUI~szYlloW.\1 ~mf'l{O wypadku t: Tczl1e 7. stronnictwem konstytucyj
nic zauwaź~'ta. ,Jak stwicl'dza, no - demokratycz'lem • (kad('cl)
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mi~dz~' większośdą fJ'ancuską

kazały, że

ŚMIERĆ NASTĄPILA WSKU ..
TEK ZMIAZDŻENIA PODST AWY CZASZKI.
Zwłoki leżały nawznak.
W~zora.i o godz. 9 rano
na
Przechodząc
koło
oranżerji,
spostrzegła na asfaltowym coo«l mieJsce przybył sędzia ś)rdezy.
nilm, bi~nąrym wokół podw6· pl'okuratol' rejonowy i przc<lsta
wiciele polic.ii.
r~a leżącego tęgiego
Władze.' przyst ,piły do ś}('
fĘZCZYZNĘ W BIELIŹNIE. twa.
'l ROZBITEJ GLOWY SĄCZY.
Ś. p. Al ksandcl' Lednicki 0LA SIĘ KREW,
81ero~ił zam~zną tórk~
która tworzyła dość dużą ka· P. SZCZYT-LEDXICKĄ, ZNANĄ
łu~.

der Lednicki był przedsławidclem grupy polskiej w§półwłaścicieli tow. akc Żyrardów i brał
CZYNNY UnŻIAL W DOPROW ADZJENIU DO SKUTKU
OSTATNIEGO
POROZUMIENIA

nie słyszała żadnych pode,'rzunycll odgłosów z pokoju adwokata Lednickiego, ani też od
glosu upa(lku ciała, chociaż okna pokoju, w kłól'ym przeby"

i

polską·

Umowa ta została ~ałtownie
zaatakowsna przez pisma obozu rządowego, a szezególnie oslro wystą})ił przeciwko nie,i _
b. min. M~tuszewski,

NAZYWAJĄC JĄ "PARSZYWĄ
Tr GW Ą"

W alakach prasowych ostat·
nich dni było również wymlcnłoue nazwisko Ś. p. LednickieS. Al' ksader Ledicki go. Szczególnie ostro obszedł sł~
II:
fi
..
7 nim anonim~' autor arłykulu we wczol'ajszym
warszawpl'Z)'rzyną
samohój. skim
"Expressie Poralln"m",
t Co było
.
t ł
d fi't
"
s wa
me zos a o
e l1J yWDłtl który zamieszczamy na stronie
i-~
sIw el'uzone.
4-eJ w całości.
Ze wzgl~du
na nieobecność
członków rodziny sędzia
ŚJed. "PATlUOl'A Z PETERSBURczy zarz1}dził
GA" ZABEZPIECZENIE PRZEDT\HO ~o ma być wła~nłe Lednicki.
TÓW I nOI{UMENTÓW,
Napaść jest wyjątkowo be~Z! a.~dujących 5ią
w gabinecie względna i niezw~kle ostra, a
:zma~łego.
aluz.ia nie budząca żadnych wąt
W opinji pubH~m~,l panu,ie I pliwości. <4łowiek bonOTu i
,ie(ln3k przckommie, że tłem sa·· )loszlakowanc.l uczciwości, ,iaIllchó,lstwa hyły
kitu był bezw~łpienia
zmarły,
OSTATNIE POSUNIĘCIA
nie mógł nic odczuć ~łęboko teW SPRAWIE
ŻYRARDOW- go rodza.iu szargania jego czci.
SKlEJ.
To skłoniło go niezawodnie (Ifl
Jak wiadomo ś. p. AleI(sRn- rozpac,zIiwego kfl'IOku.

p:

s
I
oiora zb

iż~

z którego ramienia wszedł do I 'e~ Zmarłego zaczylla wychodzić w
Dumy. W Dumie rO'JyJsklej nalezał Mosl<wl~ "Echo Polslde C1, począt·
do koła posłów polskich Litwy j kowo jako tygodnik, a później ja·
Białorusi.
ko dziennik, Jd6ty :)l1t'grał dU'ią
W swej działalności politycznej rolę w życiu Polonji w Rosji w
z tego okresu szukał rozwiązania okra3i~ wiJjny światowej.
kwestji polskiej na drodze zbliźe
Po rewolucji Kiereńskiego w ro
nia i wspó.fdziałania z radykalną ku 1917 prz~TI!.!y'lił się do litworze
inteligencją rosyjską, Utrzymywał nia
Komisji IikwidacY.inej
dla
przyjacielskie f10sunkl z działacza spraw Króle:1twa Polskiego, której
mi politycznymi rosyjskimi tero był prezesem z prawem ministra,
typu I tej miary, co Mllukow, Na- oraz wydania Pt:-:!'z rząd tymczaso
hokl)w, Rodiczew j in.
wy (Kiereński) manifestu o niepo·
Po wybuch!! wojny światowej dleglośei Polski. W tym ol<resle
stanął na czele Komitetu Polskie' ś. p. Lednicki prawie stale prze
go w Moskwie, I;.tórego został pre.. bywał w Petersburgu.
zesem, W roku 1915, Idedy życie
W roku 1918 zost;}j~ przedstawi·
pol9kie w Ro.;jl rozrosło się do roz cielem Rady Regencyjnej w Ros.!1
miarów poważnej sieci orgallizac.ii oz prawami i peinomocnil'twami po·
społecznych, opieki,
kulturalnych sla i ministra pełnomocnego.
Na
I politycznych 9, p, Lednickl jesieni tegoż roku przyby\\ H do
zostaje prl!ZC8~tn Rad' zjazdów kraj n i osiedla się na stałe w War
organizacji polskich w RosjI,
szawie.
W tym samym cza"i( z iuir.iaty"
Ostatni okres życia ~. p. Lednicwy ł przy pomocy finansowej skiego wypehlinoy .iest eZVIlIn'łU

udziałem w różl~ych InstytueJaeti
~r2.emy .. ł~wo - fmans:')wych ~kro
Jonych mejednol<rotme na skalę

l~ięd,zy~arodo;vą.. Międ~y innemi
finabzuJe zagramczną pozyczI<ę ~ap~łczaną or~z .zakłada szereg "'lelkich przedSiębIorstw handlowych I
transportowycb.
ś. p. Aleksander Lednickl był
postacią w Warszawie
popularną.
Niezwykła ruchliwość jego umyslu
popycha go wszędzie tam, gdzie
prowadzono jakąś IJracę społeczną;
szczególne zainteresowanie okazywał pracy na polu kontal{tu z zagranicą i w tej dziedzinIe objawiał
~ftwsze źY1Yą akt, wnoś/!. NIp. byłCl
niemal imprezy polsko-zagranicznej, w którejb~' ś.~. Aleksanaer
Lednłcki nie brał poważnego udzia
lu, słuiąc jej 8wem ogromnem doświadczeniem politycznem.
Zakłada w Warszawie polski o'ddział Unji panellrope~skie,l I oddzia
łowi temu
przewodniczy, biorąc
udział w licznych z.jazdach
teJ
Unji pod przewodnictwem hr. Coudenhove·Kalergl. Jest prezesem od
działu polskiego tow. "Amitie inter
nationalef ', a czynnym członkiem
wszystkich bodaj organiza(',ii zbliżenia międzynarodowego.

Ś. p. Aleksander
Lednicki był
ostatnio pruesem Ban}{u Amerykaliskiego, członkiem zarządu Pol~kiej AI{cyjnej Spółki
Telefonicznej, zasiadał w zarządach wiela
instytucji finansowych oraz był
czfonkiem towarzystw, mających
na celt{ zbliżenia kulturalne pomlę
dzy Polsl,ą i Litwą.
~
Ostątnio na widowni polityczneJ
poja wialo się jego nazwisko kilim
[{fotnie na tle sprawy litewskieJ
N a wiosnę 1932 roku udaje się na
Litwę Kowieńską, pocz~m jedzIe
jeszcze dwukrotnie
do Kowna,
gdzie posiada swój osobisty ma-

I
I

jątek.

Tam odwiedzał swoich przyJa.
dói, z Jlośród których najwybitnieJ
szą osobistością jest b. minister
[czas, dawny kolega Lednickiego
z Dumy i stronnictwa kadetów.
Podróżom tym
przypisywano
duże znaczenie w dziele mającego
nastąpić zbliżenia polsko - litewskiego.
Obdarzony nhprzeciętllą umiejęł
nością oddziaływania na ludzl 1 rodejmował wielokrotnie trudne mts,je stwarzania kompromisu tam,
gdzie się to wydawało wręcz nl"możliwe. Wierzył w tę swoJą lItnle
iętność. Ostatnio - poil.l~ł cieil~ie
zadanie doprowadzenia 110 koml'fo
mlsu między "tal1owiskiem rl',lI~C!I
skich wsp6Jwla cicieli -Zyrardo,"a
a mniejszością polsk".
Zada -j.",
jak się okazało, ponad siły.
(Ookońc .. en.ie na str. 4\
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pólna walka z

niebezpieczeństwem

Po dość długich, kilka tygo'l Brzmi ono: "Podczas trwania
dni trwających rokowaniach tej wspólnej akcji
podpisany wreszde został w Pa lobie part.le powstrzymają się
ryżu (w samą nieomal roczni- wzajemnie od atakowania i kry
cę zamordowania Jaures'·a ... )
tykowania organizmów i dzidpakt porozumienie socjalistów łaczy lojalnie w nie.' uczestniz komunistami,
czących".
otwierający nowy etap w dlzieDla komunistów przyjęcie po
dzinie ruchu robotpiczego.
wyższego warunkuiest równoNie należy, oczywiście, są- znaczne z wyrzeczeniem się
dzić, że por,0 7 umicnie to ozna- jedne.• z ~łólWDych zasad łch
('za ostateczne zlanie się obu taktyki. jaką było szkalowanie
partji maIksistowskich w Jesocjalistów.
dną, uyli t. zw. jedność orga- T~raz już "IL'Humanih~" nie mo
niczną. Tak daleko rze~zy jesz- te napadać na socjalistów, naf'.7e nie zaszły. Zawarte porozu- zywając
ich socjal - zdrajcami
mienie ma na ceLu tylko ~ lub socjal-faszystami...
jedność działania
Takie są główne postanowie
(unite d'action), przy zachowa- nia socjalistyczno - komuniniu dotychczasowej odrębności stycznego paktu jedności. Znaorganizacyjnej, innemi słowy, ~zenie jego w wewnętrzne i nojest to jakgdy:by
lityce Francji będzie niewątpUpakt nieagresji,
wie bail'dzo doniosłe. Fakt wya w najlepszym razie
sojusz tworzenia się
między dwoma ostro się do nle
jednolitego fl'ontu robotniflawna zwal'Cz·ającemi strolllnieczego,
twarni. Wprawdzie Leon BIum któreg,o brak był w Niemczech
wyraził na łamach "Populaire" (a przedtem we Włoszech), jeżyczenie , aby zawarte świeżo dną z głównych przyc7.yn 'lwyporozumienie doprowadzilfo w cięstwa faszyzmu, przemawia
konkluzji do
sam za siebie. Dziś sojusz łf'n
jedności organicznej,
ma jeszcze charakter CZysto de- ale narazie mowy jeszcze o fenzywny,
tern niema.
jutro jednak może sic.' stać
Układ, który podpisany zoofenzywny.
s tał przed dziesięcioma OOiami a to mogłoby wywołać w życiu.
pr zez przedstawicieli. obu partjl
r.obotniczych, ma na ~ell\l dwa
"'.tdania:
walkę z niebezpieczeństwem faC'7,~zmu i wallu~ z nebezpieczeń~
,twe m wojny.
Oto, jak brzmią główne punkty socjalistyczno - komunistycz
tle,go paktu jedności.
1-0. P9rtja socjalistyczna i
part ja komunistyczna podpisują układ o jedno~ci działania,
"Roosevelt jedzie nil wyspy
mocą którego zobowiązują się Hawajskie". Wiadomość foa wy
or(anizować wspólnie l uwołała w Japonji wielką sensa
efllestniczyć
cję i zakłopotanie. Wyspy HawszellkiJmi sposobami w kampa wajskie są bowiem jedyną bazą
nji, ogarniaj!lcej cały kraj, a morską floty amerykańskiej na
mają,cei na celu:
oceanie Spokojnym, należą dCl
al mobilizow~nie całej luOOo Stanów Zjednoczonych dopieru
ści pracującej
od niewielu lat i są czynnikiem
!H'zeeiwko organizacjom łaszy· ciągłego niepokoju dla wojen.
stClWSkim,
nej polityki japOll§kiej.
~ żądaniem
ich rozbrojenia i
rozwiązania;
PodrM prrezydenta !Stanów
bl obrO'llę swobód demokl'a
Zjednoczonych na wyspy Hatycznych,
wajskie mogła być uważana w
żądania wprowadzenia propor- Japonji tylko za demonstracj<:,
cjonalnego prawa wyborczego i "·11 rodzaj parady z wyraźnem o
rozwią.zania
izby deputowa. strzeżeniem pod a,dresem Japonych;
nji. Ale Roosevelt nie myśli o
c) walkę z przygotowaniami 'lemonstracjach ani paradach,
wojennemi,
lecz wypoczynku i społwju.
d) walkę z terrorem xaszystow- ,,'Biały Dom" ma w tym roku 5
skim w Niemczech i Austrji, ty~odni wakacji - oświadci:ył
o uwolnienie Thii1manna i Ka- z początkiem lipca Roosevelt .1.
rola Seitza (już się spełniło _ "arządzenie to przyjęte zostało
przyp. Red.), oraz wszystlkich z wielką radością·.
uwięzionych antifaszystów.
OLhrzymia maszynerja N. R.
Jak będzie prowadzona
ta A i A. A. A., zmontowana P'l'ze:~
wspólna walka o realizację wy Rooseveita w ostatnim roku,
żej wyszczególnionych celów'! musiał.a pracować przez 5 tygo
Ot1powiedź na to pytanie daje dni zupełnie samodzielnie. Minam punkt 2-i!i paktu, kt6Ty uo ster
Garnet, "wicekanclerz"
wiada:
Stanów Zjednoczonych, Jmm··
2-0. Kampanja ta będz. ie U1.'O ster finansów, mh.ister h'udżcwadzona pi zy pomocy
tu i pani Roosevelt - wszyscy
wspólnych wieców
udali się na wywczasy.

Francji p'r zemiany bardzo ~run
towne .. ,
Nasuwa się pytanie, co :skloni.l'o komunistów francuskich
do tak zasadniczej zmiany sta·
nowiska, jaka dała się zauważyć w cilłJgu ostatnich miesięcy·
Pamiętać bowiem trzeba, że cal
kieru niedawno jeszcze kierownictwo kompartji francuskiej
tu.e chciało nawet słyszeć o j.ednolitym froncie ze "zdrajcami
proleta·r jatu" (to znaczy z '!oc ja listami) '"
Nie ulega wątpliwości, że
nastroJe mas.
dnmagających się roraz natarczywej j·edności robotniczej. 0def<Tałv w tej sprnwie
hard'l.O
dużą rol~.
Proletarjat francuski doskonale rozumie, :lP. nie
uda mu się osią,~nąć żagnyc4
wielkich zdoby('zy. póki jegu
~iłv sa rozbite: Co więcej, nie
nda mu. sie może nawet utrzy-

faszJ1(zmu ; woiny

mać tego, co
gnął. Zarówno
n'a , mająca na

dotychczas osią
walka ofenzywcelu przebudowę
"stroju, jak i defenzywna, zmie
rzająca tylko do uda,r emnienia
faszyzmu, nie rolwje nadziei
zwycięstwa,

Interes ten wymaga itzisiaj
dobrego współżycia z Francją,
zwłaszcza z Franc.tą demokratyczną,

która jest dla Moskwy nieodzt5'\Vnym wpro'jt partnerem w
jej polityce mi~dzynarodowei
(w ohliczu hitlerowskich Nie
miec).
Sowiety są dziś jaklIlajbardziej zaint·m-esowf1ne wtem,
by

póki trwa walka wewllętrzna w
łonie klasy pracowniczej.
To pa.rcie francuskich mas pracu jących ku jedności, ten napór dołów na S1>:Zyty partyjlle
stał się ostatnio, a zwłaszcza po
krwawych zajściach 6 lutego r. nie dopuścić do zwycięstwa
b., tak siLny, że dalsze sp:rzeciszyzmu we FrancJI.
wi:lnie sie mu pociąJgnąć mogło Ten się te.ż w: znacznym stopdla "generalicji" komunistycz- niu ohjaŚtnia ten nagły zwrot we
nej skutki bardzo niewile. Przy flfancuskiej polityce B-ej mię
kre doświadczenie z Doriotem, ozynarodówki, któlfego świadka
zwolennikiem jedno€d, które- mi jesteśmy od niedawna i któ.·
mu udało się porwać za sobą ry doprowadził do zawarcia
całe Saint - Denis, do niedawna "paktu nieagresji" z socjalistatwierdzę "moscQutaires'ów, sta- lJli.
nbwilo niezwykle ł/lroźne
Ił W
ostrzeżenie dla kierownictwa •
.... : ........ :~
francuskiej kompartji,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .~
•••••••••• ~ •• o •••••••••
Dr. med.
wvkonującego
nieraz ze
zgrzytem
zęlJów
dyrektywy
Lek.-dent) sta
z Kremla.

JOlel HalOern

f·.-

Ale i Moskwa zmieniła swoje
Zmiana ta podyktowano została w zna(!znej mie
rz·e
względami na intel'es państwo
wy Z. S. S. R.

•

stanowisJ~() ...

powrćcił
Tel. 111-52.

n
rói
"'PO'Z
Romant"czna droga krażownika

Stomatolog

n

Powróti
Andrzeja 7, tel. 218-57
......................

..

os

a

wywołała 1)0-

deirzenia ; obaw" Japonii

\V moŻ'Hwie
największej ilości
miejscowości i zakładów, przy

QU 40 dni "podróż tlokoła
łowy świata".

po-

W uhie~łym roku mógł sohiE: pozwolit Roosevelt jedynie
na dwa tygodnie urlopu. Obecnie uznał
sytuacjQ polityczuą
za tak dogodną, że mó.gł sil; od
dalić
o tysiące mil od W·alizyngtonu.
T,r asa podrÓ'ży
prezydenta
Roosevelta może wzbudzić zar,rlrllść u wszystkich amatorów
nodróży morskiej. Co za przyjemność móc popłynąć w tej najlepsze.j porze roku wzdłuż wspa
niałego wybrzeża amerykańskie

go. KrąŻ'ownlk "Housten", na
którym odbywa Roosevelt swoj· ą podróż, popłynął wzdłuż pal
mowego wybrzeża Florydy, obok miast Ch8rJe~tona J <\awan
ny, kolebek modnvch tańców
"charlestona" i "bluesa", minął
wyspy Bahama, otarł się o Haiti, zatrzymując się w Porlo
Rico, ażeby pozw(ilić załodze za

........................
Dr. med.

J. IDandellorl
Rentgenolog

POWR6Clt

żyć przyjemności skosztowania
prawdziwego rumu po zniesieniu prohibicji, przepłynął kanał panamski i popłynął ku wy
~pom Hawajskim,
wyspom gitar, brunatnych dziewcząt, gorących nocy i amerykańskich
fortyfikacji ze staU j betonu.
"Houston" jest. pir;knym okrętem:
długoM
200 metrów,
s?:t' :wkość 22 metry, pojemność
10.000 tonn. zbudl)\~any w r.
1929, szybkość 30 węzłów na
godzinę.
Kajuty tegO dawnego
okrętu
admiralskiego
nie są
wprawdzie bardzo obszerne i e
leganckie (jest to okręt wojenny), ale cala załoga, złożona z
732 ludzi, uczyniła wszystko, ahv uprzyjemni'Ć prezydentowj
pod'róż.
Przedewszystkiem ust:nviono na okręcie kilka ruchomych statków do łowienia
ryb, poniewa,ż Ro()~evclt iest na
miętnym rybakiem.
Następnie
rozpięto na pokładzie ekran filmowy, na kt6rym pl'ezydent
oglądać będzie ltilkanaście nieznanych jeszcze filmów. Ponieważ wiadomo, że Roosevelt jada w domu chleb z ~Tuhoziarni
stej mąki, zaopatr:-:ono okręt w
II illka worków tej mąki. Roosevelt lubi również pić kawę z
bardzo wielkich fil~żanek, zaku
piono więc · dla nieg:o naJWIę
ksze filiżanki, .ia!~ie lQOŻna by
to otrzymać w Shl\1ach Zjednoczonych,
Roosevelt zabrał nadto z sobą
w podrM całą b~bl.iotekę, skJa-

Roosevelt wsiadł wrraz z dwo
ma
najmłodszymi
synami na
pomocy manifestacji i kontrWólczańska
manifestacji masowych na uli- jeden 7. ::lajpięknie}s~ych krążo
Tel. 240-24
....ach, ~ z::luewnjeniem "amoo wników floty Sta{\Ji.w Zjedno- (Zielona S-a)
czonych,
aby
odbyć. w przecią·
~
brony tych zbTomadzeń oraz or
ganizacji robotniczych
ich
dzidaczy.
Ona ucieka przed okrutnym kochankieml
Jeżeli w trakcie te.i wspólnej
On ucieka przed okrutną sprawiedliwością ludzką!
akcji członkowie jednej z obu
Czarująca
l'Iade~
ł'Wans
partji znajdą się w walc~ z fałizystami,
to członkowie druświetny
l'IoDil!om~rg
giej partji pośpiesz, im ,.

Ul.

18

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

Rober.

pomocą·

WTeszcie trzecie postanowie·
nie, niezwykle ważne, otwieraj q
ce nową erę we wzajemnych
stosunkach między "sztabami"
obu stronnictw robotniczych.

Ił

(If

w

imai' pclnym nfżs"ego

napięcia

Z

p. t.

Wkrótce W. Grand-Kinie

.....

dającą się z powle§ci krymin al
romantyczny~h OPlSO \\
podrG:ży, politycznych rozpra ,\

nych,

i t. d. Jeszcze w ostatniej chwl
dostarczono
prezydentow J
dwif'. nowe ksiQżk! ~ "SŁrategja
na froncie wschodnim" i "Pll'awa i inter·e sy obcokraJowców w
Chinach".
Czyżby japończycy
mieli racko że prezydent Roosf'
velt jec.z;e na wyspy Hawajskie
jeszcze w innym celu, niż tylk ('
w celu odpoczynku?

li

z ęobą 'c,
polityka. PoJe·
chali z nim tylko dwaj jego S"kretarze i dwaj synowie.
()
ws.z ystkie
codzienne pohzeh \"
prezydenta dbali natomiast r.7 t c
rej kucharze, fryzjer, leka n,
dentysta, masażysta i osobi <! \.
służący. Podróż morska wzm;Roa:;evelt nie

wziął

podróż żadnego

ga apetyt, ler.z

najwkkszą Pl'ZY

jemność sprawiała prezyn:'I' tn
wi możność przy czynieni;1 "ii:
do posilików jakąś włas!1 on' cz·

nie z~owioną ~yfbę. SPOSO lll~ ŚCl
do łowienia ryb posiadał prezy
dent aż zawiele. \V oceani e Spo
kojnym jest mnóstwo ~1l1ael
nych ryb i wielkich ż ó łwi więc łup prezydenta był ()bfity.
Wszyst.kie manewry okręto
we i czynności na okr ,~rj c cntu
zjazmują prezydenta. Jako [lfłj
wyższy szef ame j kaJlsk i!'j marynarld. posiad:l prawo rozJot·
zywania. TyLk r " Ż~ 11 ~ nokIndzie "Houstona " mu si;' t zrezygnować
z wyr:a \ynnia j; ł ys J~,, ·
wicznych l'Gz]wzów i ~vJ I C l ~l>l'l,
które zwykł wyflawać pr zy swO
jem hiurku w "Bir. ~y m D orilU" .
Udał sip. bowiem w podró ;' n;e
dla p-racy, !. " .7, flln ","ypo'czyn·
ku.
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(tJarszałek Piłsudski

W

Wilnie

wraz z

Będziecie zachwy-

rodziną

ceni te'm no.wen:t
mydłem! Nadaje bieliźnie śnieżnq biało~ć. Jest oszczędne, 'I
gdyż można je użyć
do wszystkiego'

WILNO, 11 sierpnia. (pat.)Dziś baW'il w Wilnie kilka g.o·
dZID marszałek Piiłsudski z ro'
dziną· Marszałek zatrzymał się

w pałacu reprezentacyj'n ym, Ił
po południu odjechał do Piki}Uszek.

Plin. floyar-Raichman
na urlopie
Warszawski koresp.
rannego" telefonuj~

•

"Głosu

W nieobecności tuin. Rajchmana
zastępuje go podsekretarz stanu w
ministerstwie przemysłu i handlu
"r. Franciszek Dolezał.

noWY kierownik

referatu gdańskiego
w Min. Spraw lagr.
Minister spraw 'zagranicznych p
zlecił ,'adcy dł'. JerzemQ
Warchałowskiemu objęcie kierownictwa referatu gdańskiego w wYdziale ustrojów
międzynarodo
wyc-h min. spn N ~ag;,.

J. BecI,

ftominacia
biurze sejmu

Radca Antoni Majkowskj
Warszawski kores!'. "Głosu Porannego" telefonuje:
Marszałak sejmu
dr. Kazimierz
ŚwitaIski zamianował p. Antoniego M.l.!kowskiego, · nagisłra praw,
radcą w biurl.e sejmu, polecając
mu jednocześnie pełnienie obowiąz
ków naczelnika wydziału prac par
lamentarnycb.
Radca Majkowf\ki placował od
6zeregu lat v państwowej służbie
administracyj'lej.
Od 1930 r. był
urzędnikiem ~~ntrali
ministerstwa
sr' -w wewnętrznych, ostatnio na
sl a owisku ldllroWllika
referattJ
społecznego, w departamencie po
litycznym min. spraw wewn.

Zanurzenie sztandarów

w falaeh

Wisły

Do najbardziej wzniosłych
momentów ostatniego
sejmu
Polonii zagranicznej w Warszawie nale~ało sym!boliczne poświęcenie w falach Wisłv
300
szta T ldar6w zwiąlZkowycrJ z "Ho
dlem",
symbolem polaków z
Niemiec, powstałym ze s'kojarze
nia lin,ji biegu Wisły oraz 50('hy jako roć!.lwodów polskości. Sztandary związkowe wyohra,żają na ne czerwonem bieg
Wisły, wyszyty białą
wstęgą,
nruz łamaną linją, na której za
7naczono Kraków .
skarbnicę
ducha i pamiąt~k polskich.
>

*N

w,

ew

Po-

=

*M

B. min.

Lepsi Hab,burgowie od Hitlera

Minister przemysłu I handlu p.
Henryk Floyar Rajchman rozpoczął z dniem 9 b. m. urlop wypoczynkowy.

W

wf

N-e moina ufai Niemcom

.:mea

łotewski

skazany za oszustwa
RYGA, 11 sie.rpnia. (PAT) W"zoraj p6żnym wieczorem zapadł
wywk w głośnej na tym {terenie
spruwie

'Ił.

ministra skarbu Annusa
przy zakupach cukrll
LONDYN, 1,1.8. (PAT) - Prasa Nie jest moją rzeczą. ustalać do Austrji, ale z materjałów, które sowieckiego. Sęd ,kazał Amlllsa na
londyńska zamieszcza ohszerny
jakiego s~opnia obc1ą1ia Niemcy przyłapaliśmy od kurjerów, którzy 3 lata domu poprawczego z pozba
wywiad z ks. Starhembergiem,
odpowiedzialność za wyda.rzenh w Imrsowa,li pomiędzy teror~·~tami a
który wobec grupy dzieIl1likarzy !!!'!!M!!!d!,W!!!!!!!!!!!!!!!!!! główną kwaterą. w Monachjum, wy wiemem praw.
zagranicznych wypowiedział swe !
nika, że
poglądy na sytuację w Aus1:l'ji.
cała akc.i a została
przygotowana
Starhemberg oświadczył m. in.:
w Niemc.r.ech".
"Zdajemy sobie sprawę z t,Pgt),
nowego kanclerza
Co do akcji Wioch, Starhernberg
7;e mamy do czynienia z
zwiedził prez. Lebrun
Austrji
( ,ś wiadczył:
terorystycznym 'bandytyzmem poPARYŻ, 10 sierpnia. (PAT) litycznym,
WIEJ)EŃ, 11 VIII. (Tel. wn postawa rządu włoskiego w dużym
Prezydent
republiki Lebrun- bawi,
który jest tem groźniejszy, że jego
Nowv kanclerz
!\ustrja-cki stopniu przesądziła wyniki akcji
organizatorzy znajdują aię
cy obecnie na wypoczynku w Lospiskowców,
Schug.chnig:g :wr,g anizowal spepoza obrębem Austrji.
c~alną ochronę, ' , ,l dóra będ~ir. albowiem nikt ni>3 wą.tpił, 'Że Wło taryngji, zwiedził lioj~ fortyfikaPosia.dają. oni do swej dy~pozycj1
pIL~ow!lć ~o za.rowno "! ~ le chy zdecydowane są brl)nić niepod cji w dolnych W ogezach.
takie sumy, których my, repreZf'n- dmu, Jak l podczas wY.lazdow ległości Austrji.
Uznajemy t,.
tanci ruchu lojalnego, ze względu
Ochrona
Sch
u
schn
iJg,g
a
skIa
.
z
wdzięcznością".
na ograniczony budżt·.t pańl'twa
estońskie
~ać ~ię będzie z 24 ludzi, ~. o·· Powrót HabsburgóiW!Starhemberg
nie posiadamy.
ostrzeliwało samolot
Jesteśmy mimo
to zdecydowani hcerow dawmego cesars.l]{leg( uważa c-hwilowo za nieaktualny
sowiecki
i studen zwłaszcza wskutek opozy<:ji sąsi~
"kończyć z
terorystyczną
akcją .,~r.zelecki~go pllłiku
\ow
katolików.
dćw
Austrji.
Gdy
Austrja.
się
narodowych socjalistów
PARYŻ, 10 sierpnia. (PAT) IV I!posćb energie~ny,
nie dopu.
uspokoi i gdy stosunki wewnętrzne Agencja Havll8a donosi z Tallinal
szczając do bdnego kompr0miE'u".
ulegną p&wnej stabiIiza.:ji,
wten- W. okręgu Komarówka straż poczas będzie czas dyskutować, o'lly
Na pytanie, czy uwata
monarchja jest ~żądana, czy tet graniczna uto6ska ostrzeliwała
dominację
Papena
nie. Co do Au~trji sam('j, StarhE'm- 2-krotnie samolot wojskowy 10RZYM, 11 sierpnia. (Pat.)'
J:a gwarancję pokojow~, Starhemwleckl, który przelatywał nad teberg oświadczył:
Dzisiaj popołudniu wylądował berg oświadczył:
estońskiem.
Władze
na
lotnisku
lLittorio
wicekan"Przekona.ni
jesteśmy, te 90 pr. rytorJum
"Doświadczenie nauczyło nas, te
clel'il
Starhemberg,
który
uludności woli Ha.bsburgów, anitell wszczęły śledztwo.
nie moma ura~ żadnym obietnicom
do Ostji Hitlera, na.wet
lub gwarancjom pokojowym ze dal się samoehodem
gdzie
zwiedził
letni
obóz
mło- socJa1!6ci ł komuniści gotowi byli
ł
strony Niemiec.
dzieży
Heimwehry. Przewid:zia- by się zgodzić na powrót Hab9Wiemy, że legjon austrjacki ltlostał
na jest konferencja z Mussoli- .
burgów (?).
rozwiódł się i ożenił
v; nad granicy wycofa.ny, ale z dru
NOWY JORK, 10 sierpnia. (Pał,
giej strony dowiadujemy się z wia- nim. Wieczo'r em Starhem~ Pewny jestem równie~ - oświadrygodnego ~ród1a, nirmieckicgo. że będzie podejmowany obiadem czył .S tarhemberg - ze gdyby Ma- - _ Były ambasador Stanów Zjt'tlno
la Ententa miała.
c2.onych w Polsce John Willys oczynione sa wszelkie pn'.ygotowa.- przez Suvilcha.
uia, aby umoż'l'iwić
Ks. Starhemberg ma przyg.oto do wyboru Hitlera lub Habsbui'- trzymał na Florydzie rozwód l te"
wać ofić,ialiną, wizytę premjera gów, to wolałby 'Habsb:rrgów". go samego dnia poślubił niejak'ł
szybIde przerzucanie legjonu
S~huschni~a w Rzymie.
panią Florence Dolan, również roz·
na granlcę.

Wynurzenia wicekanclerza austrjackiego, ks. Starhemberga

Specjalna

o

nadużyda

Fortyfikacie

ochrona

francuskie

Wojsko

. Ks. Sfarhemberg
W Rzymie

By y 8mbasa dDr

l

wódkę·

I go rnic,

Wy ale

•

IT

.racał.

§p~(jalngm

kompan!lą górniczą w EscarpelP ARYZ, 11 sieflPnia. (pat.) - le, że wydaleni ~.óil"nilcy otrzyma
G6rnicy p.o lscy,
wydaleni 7. .lą po 300 fra.n k6w i zostanie im
Francji na skutek ostatnich in- Mm
cydentów w lLeforest, opuścHi
wraz z rodzinami
tę mi·e jscowość, Jak twierdzi "Matin", dom.łas.
krzyża
szło do porozumienia
mi~dzy
władzami administracyjnemi a

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

pol
CJ [~[eJl ~yt ~i~lna··
do ojczgzng

zapłacona droga do Polski. Spe.
cjalny pociąg,
składają.cy się
z 4 wagon6w i specjalnego wagonu na bagaż opuścił Leforest,
udając się do LilIe.

SwastYka
t

u!ywaj wyroby Mag. W. PAŹDZIER
SKIEGO. Krem i mydło .HALlNANr.1 ·
odmładza cerę ponieważ zawiera
kamfor~ usuwa piegi, wągry, pryszcze, ż6łte I czerwone plamy, za§
krem .HALlNA Nr. 2- udelikatnia cerę na zawsze, zapobiega i U"'UW8
zmarszc'Zki.
Sprzedał w aptekach, drogerjac:h I
perfumerlach. Fabryczny skład ..... har.
machem!a", Bydgosz cz. W razie braku zwrócić się do hurtowni perfumeryjnej .Kosmos~ I Piotrkowska 60.

Według korespondenta Havasa, wydaleni górnicy, twierdzą, że padli tyllko ofiarą mellenakościelew Niemczech .IÓW,
g,trdkując wbrew swej
. . . . . . . . . O.G~. . . . . .9~~~
W1oloi.
BERLIN, 11 sierpnia. (Pat.).
'donOSl. _!!!!!-!!&!!!!!H!N!...!..
!!!!....
!!!4!...!.!!...
!!!!!,,!!S!!§,*!!!#,·!'9!.!-'!!~!!!!!!!!!!!!!-!!
" Franki urter Zeltung'
że w miejscowości Holtzhaleben
w powiecie Sonderhausen
w
zosłał podwyższony przez B.G.K. do 75 procent Turyngji wykonano obecnie bu·
dowę kościoła
ewangelickiego
kosztów
Na wieży kościoła umieszczona
P. Zolberg pełni swą misję honorowo
\Varsz. kores']). "Głosu Poran ty domów o przeważa;ące.} licz będzie złota swastyka. Będzi@
nego" telefonuje:
bie mieszkań małych i WykOl). to pierwszy kościół
z Niem
Wal'sz. koresp. "Głosu Poran- celem otrzymania zaświadcz(>o
nia, że usługi SWe wo})ec wi~ź'
Tegoroczna akcja kredytowo- czenie domów blokowych oral czech ozdobiony swastyką·
nego" telefonuje:
hudowlana dała wyniki nader 4 miljony złotych na akcję tere·
W Warszawie, przy ul. Mura; niów pełni honorowo i dlatego
pozytywne.
Należy przypom- nową.
łtiewolno pOdnosić
. 11::lwskiej 11 mieszka
niejaki lIosi tak zasz-czytny przydomek.
urząd
skarbowy
mec,
że komitet ekonomiczny
Należy dodać, że komitet eko również i towarów prze- Zo1terg, drobny handlarz, kt6- Ponieważ
wszczął
już
k.roki
eg:u'kucyj'lle,
ministrów na akcję kredytowa- norni,c ZllY ministrów na SWOOI
rrtysłowych
ry w woln~h chwilach zajmunia budownictwa mieszkaniowe losŁatniem posiedzeniu postano
BERLIN, 10 sierpnia. (PAT) _ 'e się dostawą żywności więź- wyższa instancja skarbowa pogo w rok~l.bie~~ącym , przezna, f wił podwyższyć
na rok 1931 \Vy~ane. zostało rozporz~dzen,e, "km i udziela iJrn pomocy, ~ stanowiła licytacj ę · wstrzymać i
czyI 40 mll.lonow złotych. Z kwo l dopu szczalną normę kredytu na l'ozclągające zakaz z 16 maja r. b. 'N dzielnicy swej wskutek. tef{o wyde1.egQwać specja lnie eksp{'l'czy
ty tej 24 mil.iony złotych prze- I' remonty domów o przeważa ją' l d?tycząc?, zwyżki cen przedm~otów il o!'; i on przydomek
"arcyka tów, ktÓoł'ZV ma.i:} zhada<' ,
L
.
•
.
.
' •
•
pierwszej potrzeby na wszelkie to·
"
h
.
- ,. ł~'tuł arcykapłana rzeczvwiśCle
znaczono
cel. hczhlc mieszkall małvch
owy '
z lacJł
. na
,d 1'0lJ1l1e budowl11~
..,
.,
' '} wary I. pro dukt y przeł1.tys ł owe. W płan. Urząd skal',
.
two nucszkaUlowe , 12 mJJ.lonow • 50 proc.
do 75 proc. koszlów myśl rozporządzenia nie może na- łft.'o tytułu nał<ozył . na
mego nic pfil:ynosi p. Zollwrg<lwi ~ad
ztolVCh. na przchudowc micsz remontu.
~tąpić żadna zwyżka cen bez zg o-j200
podal.k~~. "Arcykapłan" nych dochodów.
kall wi~kszy~h na małe , rcmontfy nadzQrczego urzędu cen.
udał Slę do mLllIsterslwa skarbu

-

Kra ,I na remont domów

cen

l

.1

z!.

,
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Samofhodow

tell arlykuł stał lię p,z1Jczgną lragedji ś. p. A. Lednickiego

Nowa katastrofa pod

PatrioCi l PelerSbUrga i Wiednia

WęgrQwem

LUBLIN, 11 sierpnia. (Pat.)- karni z piwem, jadący z Watrano
pod wsią Sadowne szawy do Białegostoku, wstku·
W pow.
węgrowslkill1l,
gdzie t,ek pęklllięcia opony Wipadł do
głębokiego rowu i rozbił się doprzed
trzema
dniami
wydarzyła
po~rfdDił:zgi
affrz~ łgrardowskłłl'
się trragiczna w skutkach kata- szczętnie. Szofer i jedna osoba
W aferze żyrardowskiej macza- z pp,
Boussac'iem i Aupetit'em bardziej podeJr z a n y m st,r ofa autobusowa, wydarzyła jadąca samochodem zostali ci!':1.
ło niestety - rę~e kilka osobj- Pecunia non olet.
"r y c e r z o m
p i e n i ą d z a", się nowa katastrofa. Mianowi- ko poranieni.
stości, które powinny były pozoNiektórzy z tych "działaczy" ma- nawet takim, nad którymi zawisła cie samochód, naładowany becz
stać jaknajdalej od
tego rodzaju ją rzeczywiste zasługi i dożywszy ręka sprawiedliwości, którzy przez
interesów_ Nie jest to rzecz przy- późnego wieku, mogli byli zejść do lata cale dopuszczali się jawnego
jemna rozstawać się ze złudzenia grobu w pełni uznania i szacunku. rabunku. Tłuką swoje stare kości w
mi, burzyć legendy, zbierać z czół Niestety, wziął w nich górę s e n.' ustawkznych podróżach między Pa
W wyborach samorządowych w Głownie
nimby zacługi i popularności. Ale t y m e n t d o "g o t ó w y". Sta. ryżem a Warszawą,
wcbodzą w
lepsze to, leps'Ła smutna prawda, rość przytępia w nich poczucie gra najbardziej podejrzane konszachty
W Glownie, odbyły się dnia nia charakteru miejskiego tern"
niż bajka, choćby
naj piękniejsza, nic, co ujdzie i co nie ujdzie, dlu- i "parafują" uajparszywsze umo- 5 sierpnia r. b. wybory do rady miastu. Władze administracyj·
Lepiej z g a s i ć r a ł s z y w ą goletJ,i:l bezkarność uczyniła ich wy.
jednak,
po Il'Ozwdeniu
miejskieJ.
.
. ne
a u r e o I ę, niż dOl'Puszczać do lekkomyślnymi. Ptocerder wyprze"Działacze" nasi przeliczyli się.
Wynik wyborów przedstaWIa wszystJkich oKoliczności, przy~
lego, aby pod jej osłoną l!prawiano daży aureoli przeszłości odbywa się Ani ich siwe włosy, ani przeszłość,
znały Głownu charakter miasta,
hau deI dobrem pub l i. c z- niezgrabnie i naiwnie: łatwo go zde ani tytuły nie powstrzymają nas się następująco: BBWR. - . 13
Wynik wyborów świadczy o
mandatów, iydzi - OrtodOkSI r. e m.
maskować.
od zdemaskowania rch antyspołecz
Iionsolidac.fi miejscowego spole2
mandaty,
J>PS.CKW.1
man
Są w Polsce ludzie, którzy żyją
Dla kilku tysięcy złotych nie nej roli. Sic transit Gloria Aleczeństwa,
co daje gwarancJI!
z tego, że są wścibscy. Wszędzie wahają się oddać na usługi n a j- xandri.
("Express Poranny'). dat.
na'
póŹilliejs.zy termin wY1borów ~~odne.i i tw6T1Czej pracy
ich pelno, r::<;!zególnie tam, gdzie
w
Gtownie
tłumaczy się tern, że gruncie samorz ądowym i gospo?
poczuj.l in' -~s . Nie brak ich w ·lm·
zachodziła ewentualność odebra da!fczym. (Iskra)
prezach prawdziwie społecznych,
filantropijnych, zdobywają się na- dr. Jan Vermeersch pod nadzorem policyjnym
wet na gesty nieprzeciętne, na
Warsz. koresp. "Głosu Po.ran nie naczelnego. dyrektora zakła
ofiarność i hojność. Ta dobroczynd~w żyrardo.wskich,
dr. Jana
Aparat samolotowy runął pod Piotrkowem
ność obliczona jest jednak na za- nego." telefonu,te:
Sędzia śledczy do. spraw SZCZl' Vermeerscha ustanawiając nad
bezpieczenie tyłów; ma być p ara·
,K apitan-pilot zdążYł w por4
PIOTRKÓW, 11 sierpnia. ~
wanem, osłaniając y m g e- gÓlne.i wagi p. J. Demanł zarzą nim nadzór policyjny.
(Pat.)
~~ Dziś, w godzinach p?- wyskoczyć z apąratu tuż przeł
l' z e f c i a r s t w o.
Jest to dził w dniu 11 b. m. przesłucha
pOłudniowych, wydrurzyła
SIę jego upad'kiem na ziemię i wy'"
część procederu,
wkład, rozchód,
natomias(
na obszarze powiatu piotrkow- szedł bez szwanku,
inwi!stycja. Sumka, wydana na
sIkiego katastrofa samolotowa. sierżant obserwator doznał cięł
"cel", opłaci się stokrotnie, nadaje
Pod S'lllejowem, w odlegl,ości kich obra żeń.
bowiem immunitet nietykalności,
sp. akc. tow. zakładów żyrardowskich
Aparat został zniszczony.
28
kilometrów
od Piotrrkowa,
otac.~a nieprzebitą powloką
izolahandlowej
w
Warszawie
z
pr6§zauwafono
MIka
samolotów
W
ARSZA
W
A,
11
sie.rpnia.
cy ,jną.
w
Ludzie ci grasowali nieg(lyś po (Pat.) - W o.bec nowych o.k6- bą o. p6djęcie się zorganiz6wa- wojskowych, zdątż'a.iąJCych
stronę
Krakowa.
Nagle
jeden
liczności,
w
jakich
znalazła
się
nia
syndykatu
akcjonarjuszy.
Marszałek łAJauley
Foalonach Petersburga i Wiednia i
sprawa Żyrardowa, Ze względu na doniosłość spra· z samolotów, znajdujący się na
niedwuznacznie kumali się z za bor ostatnio.
żydem?
grrona wy i jej spo.ł~czny
charakter, znacznej wysokości, zaczął się
cami. Ale i z tego umieli robić CIlO· zwróco.no. się ze str6ny
W zw~ązku ze śmiercią frarttę. Wśród rosjan nazywano iell akcjo.nal'juszów spółki akcyjnej prezydjum izby postanowiło. ini podejrzanie chwiać i w killka
sekund później runął na
zie- c'llskiego marszallka ILyautey'a,
., działaczami
rosyjsldmi", wśród towarzystwa zakładów żyrar cjatywę tę zrealiz6wa~
mię·
austrjaków "austr.jackimi' ł nikt do.wskich do. imy przemysłowogłóWlllY organ narodowych sotam nie miał wątpliwości Nt dQ
cjal'istów "Voelkischer Beobacll
istotnych ieh przekonań. Zato u
ter" zamieszcza wiadomość, te
nas umiano budzi~ wątpliwości:
maTszalek. pochodził z żydów i,
działacze
"rosyjsko-polscy"
I
"austro - pol.,cy" p r z y b i e r a II
że rzeczywiste
jego nazwisk<,
c h y t r z e p o z y Wal I e nbirzmi: Lautenszeleger.
r o d ó w dawali do zrozumienia,
Księga
otrzymały łapówki
Francuskie gazety donoszą,
ze jeśli znoszą się z wrogiem, to,
fe
Iw tej wiadomości niema a·
oczywiście, tylko dla celów naro
GDAŃSK, 11 sierpnia. (Pat.) kwoty 1.400.000 gulden6w, kteS- zycji, -ponieważ prr'zez Wlglą,d -d o
dowych... A w gruncie rzeczy robi- Przed sądem gdańskim
ni słowa prawdy.
odpo- re wpłynęły jako zysk do ka- księgi
li najspoKojniej majątki.
wiadali: radca gdańskiego urzę- syna. Podczas rozprawy
wyTen bluff utrakwistyczny nie po du podatkowego Malotki i jego szło m. in. na jaw, .fe kasyno wybitne oS6bisło.ścl gdańskiego
życia poliłyamego byłyby;
został bez wpływu na ich psychikę.
żona, oraz b. rewilZor ksiąlg han- sopockie w czasie do roku 1928
dla spraw Saary
skompr6mitowane.
Dziś, gdy dane im było znaleźć się
dlowych sopoc'kiego kasyna gry wypłaciło. 145.000 guldenów law wolnej Polsce, nie czują się do· P,r uschke ~ B e r l i n a p 6 w e k gazetom, które .te zwalSąd skazał Malotlkego na 2 laBERLIN, 11 sierpnia. (Pat.):.......
brze. M a ł o I m i e d n e i o Jpo.d zarzutem- przekupstwa.
czały.
ta
cięlż.'kiego
więzienia,
a
Na
miejsce
dotychczasowef,o
c z y z n y,
n a w y li l i
p r z e.
Akt oskarżenia zarzuca maIJaskinia f!:ry prowadziła po- Pruschikego na 10 miesięcy w:ę- pełnomocnika rządu Rzeszy cio
c i e ż m ł e ~ d w i e. Z jedną żOIl'kom Malotke przyjmowanie zatem tajne księ,gi, zawierające zieni.a. PJ'lewodniczący
sądu
ojczyzną, zwłaszcza od maja 1926
von. Papena ,kan. .c. ~ w mo t ywac h·e
od Pruschkego łapówek w wy- spis osób, które otrzymywały po d lllU'S1
, z pod . ;' sp:raw Saary
_
roku, trudno jest zrobić interes. sokości około 7.000 guldenów
czas
rozpatTywania
aktu
oska!l"clerz
Hltler
zamlanował
Jo.zefa
łapówki.
Lepiej z dwiema.
Nasi działacze
~dańskio(lh oraz częstego uczestPomimo gotowości oskaorż'o· żenia, sąd przekonał się, iż
Buerckela,
partyjnego
pnywód·'
przedzierzgnęli się więc w kosmoniczenia w bardzo licz'n ych liba- nego Pruschke przedłożenia tej kasyno. So.po.ckie
jest bagni- cę okręgu Palatynatu, przywód·,
politów, gotowych wejść w stosun
cjach,
urządzanych
przez księgi, kierownik
gdańskiego sldem i ..źródłem niesłychanych c'ę grupy S. A.
ki z każdą obcą ambasadą czy lePruschkego
na koszt kasyna. urzędu podatkowego dr.
Ga- korupCJI.
gacją, a nawet z p i e r w s z y m lep
Malotke
nie
pohrał podatku od lasch zrezygnował z tej pro pos z y m g e s z e f c I a r z e m z a·
UJ Berł~nle
g r a n i c z n y m. Dziś zrobimy
interes z kawą holenderską, jutro
Placem Hindenburga
Dziś
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5S OSObY

zmarły

porażenia
słonecznego

wskutek

I

anie w gospodarce

~

NOWY JORK, 11 sierpnia ~
Roose
(pat.) - W środkowo - zachod iż decyzja prezydenta
velta
o
nacjonalizacji
srehra,
nic.h stanach w ci~'U ostatniegospodar·
go tyg>od:nia 53 osoby
zmarły wywołała w kołach
kursy
wskutek porażenia słonecznego czych opinję, i'i nowe
funta
szterlinga
i
dolara
wywo
Fala upałów
utrzymuje si~
łają ponowne zamieszanie
w
w dalszym cilk,ou.
gospodarce światowe.i. Te same
koła podkreślają.,
że deprecjacja dolara, spowodowana rozLONDYN, 11 sierpnia. (PAT) szerzeniem jego pokrycia metaW Hałifaxie zmarł arcybiskup No- lowego, uczyni jeszcze bardziej
wej Szkocji i prymas Kanady uciąlż.liwą konkurencję na rynClarendon Lamp Worrell. Zmaily kach międzynarodowych
dla
Hczył 81 lat.
paI'istw złotego Moku.

Zgon prymasa KanadY

Telefon
Stała

komunikacja od jesieni

RZYM, 11 sierpnia. (Pat.) Radjo watykańskie donosi
z
Londynu, że wczoraj
z okazJI
kongresu lekkoatletycznego urn
chomiono po raz pierwszy połączenie telefoniczne
między
'Japonją a Anglją. SŁała kOl11Ju-

Płac Paryski w Berlinie piTze
mianowany został na plac Hin..
denhOriga. Dotychczas
nawet
5r~brD~ lłoos~w~lia
podczas wojny nikt nie W1JYcldł
na pomysł, aby przemianować
plac Paryski, znajdujący się W
WASZYNGTON, 11 sierpnia.
centrum
Benlina, gdzie od lat
Związek zawodowy robotniOstatnie sprawozdanie
National stoi gmacl!. ambasady francuków przemysłu alumi,ujowego Industriał Conference Boar d wyka
skiej. Stało się to dopiero ..
ogłosił strejk we wszystkich zazuje, że w dniu 1 lipca było w Sta
kładach "Aluminium Com'Pany"
nach Zjednoczonych 7.934.000 bez- erze Hitlera.
należących do konsolfcjum Melrobotnych. Oznacza to zmniejsze
lona. Do strejku przystąpiło na nie się liczby bezrobotnych w poPobiła
15 tys. robotników 12 tysięc'y równaniu z marcem r. 1933 o prze·
pracujących w siedmiu zakła !;zło 5 miljonów łudzi.
skoku ze spadochronem
dach.
MOSKWA, 11 sierpnia. (Pat.)'
Lotniczka 13ulizewa pobita świa
towy rekord kobiecy skoku z
zamkniętym spadochronem, ska
na aukcji wełny niemieckiej w Bremie
cząc z wysoko ś ci 2.000 metrów,
HAMBURG, 11 sierpnia. (Pat) nieprzekraczalnej ceny. Licytu- laś otwierahc spadochron na
Przed kilJJku dniami odbyła się jąey wywoływał najniższą cenę wysokośle i 400 metrów nad zie\V Bremie pierwsza aukcja weł
katalogową, a reflektanci zgła. mią·
ny niemieckiej przy udziale de szali się przez podniesienie rę- !!!!!!!!!!!!!!!!~~:!!!!!!!
legatów handLu
i przemysłu I.d. Sume wywoławczą licytują
włókienniczego z całej Rzeszy . ey podwyższał następnie po jed
Sprzed·a np 500 tOUD. wełny
w nej ~arce aż do ceny uznanej złożone w admini:.iŁracji
~OO partjach.
la meprzekraczalną· To~ar oGłosu Porannego"
Ponieważ istnieje zakaz pod, trzymywaJi ci,
z kupuJących,"
'.
. .,
bijania cen surowców, zastoso · którzy przy tej cenie jeszcze si~
P.~. Tluflf.e Ja}ro hkwICbc.ię
wano przy tej aukcji niezwy'kły utrzymali. Przy k~I:ku refIektan IlP?rneJ sumy, skłlta na pow o
sposób Hcytowania do pewnf.j, Łach towar był dZIelony_
dZlan zł. 20.-

fflormg
PARYZ, 11 sierpnia. (Pat.)
Strejk u PJallona
Korespondent Havasa donosj
wgwolał.

nilkacja telefoniczna między tymi krajami
funk'cjonować bę·
dzie od jesieni.
Według ohlliczeń
statystycl'
nych istnieje na świecie 35 mil ,
jonów abonentów
telefonicz·
nych.

Plac Paryski

8 milIon Gw bezrobotnych w Ameryce

Naw, system licytacji

Ofiary
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było

jeszcze gorzel .

a afera sp d"owa w W". ie

Prokurator sądu okręgowego w
Wilnie wszcząl dodchodzenie w
niecodziennej i niezwykle sensacyj
nej sprali ie oszustwa spadkowego,
którego sposób wykonania ł przebieg prześciga najwybujalsze ranta
zje autorów romansów kryminalnych.
Początki tej afery sIęgają roku
1927. Latem tego roku zmarł W'
Wilnil! po dłuższej chorobie obyw(\tel Wilna Józef OŚwiecimski.
Przed samą śmiercią w mieszka·
niu umierającego w obecności notarjllf.Za Bołowni oraz świadków w
osobach kilku sąsiadów, sporządzo
ny zoslał z zachowaniem wszyst.
kich w~'maganych formalności testClment.
Na mocy tego testamentu wyłączne prawa spadkowe przechodziły na brata testatora
Edwarda
Oświecim'ikiego.

SPRZECIW RODZINY
Wkrótce po
śmiel'ci
Józefa
Oświcimskiego, brat zmarłego EdwC/.rd Oświeeimskl zło:iJył w sądzie
ok!ęgowym
testament eell'm za.
twitrdzenia.
W międzyczasie do sądu wpłynął
&pr~eciw pozostałej rodziny.
Sprzeciw swój rodzina motywowała tem, że pomiędzy zmarłym
Józefem a jego bratem panowały
przez s7.ereg lat złe stosunki. Bracia nie widywali się i dopiero przed
samą śmiercią Edward
przeprosił
leżącego Juz na łożu śmierci brata.
Wobec tego jednak, ze rodzina
kwestjonująca
testament, nie mo·
gła się wykazać zadnymi dowodami, że testament został sfał5-zowa
ny, sprzeciw został o~ldalony i ~.
rokiem sądu okręgow~go Edw~r&
Oświeclmski wszedł w prawa spadkowe.
TAJEMNICA TESTAMENTU
Jednak stanowisko rodziny doprowadziło do tego, Ze 'Sprawa testamentu Józefa OświeeImskiego
badana była przez sędziego śled
czego. Jednakie W8zytlcy przesłu
chani w tel sprawie świi1l1kowłe
jednogłośnie zeznali,
la ~plsan;e
testamentu nastąpiło prawidłowo.
Jedynem opuszc1.:eniem formał
nem, stwłerdzonem w czasie śledz
twa, było ustalenie tej okoliczności, że rejent przed spisaniem testa

mentu nie stwierdził toł.samo~ci te
statora. Ze2ll.1ał to również sam re.
jent Hołownia ..
Pozatem w czasie
śledztwa
stwierdzono, te testament splsywa
no w ciemnym polwiku, vświetlo.
nym nieduzą lampką naftową, że
testator leżał w łóZku z obandazowaną głową, tak Ze trudno było
rozpozna~ rysy umierającego. Z
braku jeamlk dowodów, sprawa te
stamentu Józefa Ośwleeim~:kiego
skierowana została na umorzenie.
Rodzina, pomimo lO zetozyła apelację przeciwko wyrokowi sądu

:tYWY NIEBOSZCZYK
Emilja Wysocka pisze, Ze dotycl1
czas. bt-dąctrz;yluotuie badana
przez sędziego śledczego, zeznawała nieprawdę, testament bowlt>m
zosŁał spur7ądzony już po śmierct
Józef:l Oświt:cimskiego, przyczem
na czas przybycia notarjusza zwloki zmarł(~go zostały usunięte, zaś
zamiast Jó,zefa Oświecimskiego po·
lotył się do łóźka Edward Oś wiecimsld, którego twarz była obwią·
za·n a, aby nie moina go było po'lnać i udając umierająCf>go wyra·
ził !\woją wolę jako testator.
okręgowego.
"Działo się to wszystko w mojej
obecności zeznaje dalej WysocSKRUCHA: 5TĄRUSZKI
ka - l na moich oczach i w razie
Losy apelacji domagającej się n- potrzeby jestem gotowa osobiście
niewainienia testamentu były zgó- potwierdzł~ pod przysięgą, albory przesądzone, gdyby nie skrucha wiem mając 65 lat i spodziewając
jednego z naocznych gwiadków, się bliskiego zgonu nie chcę obcią
sporządzenia testamaotu, 65-ł~tnieJ tać swego sumienia grzechem nieEmilji Wysockiej (Piaski 15), która prawdy, wyznanej pod prz.ysięgą".
prawie w przeddzień rozprawy ape
Sąd apeJa~yjl1Y w Wilnie, po zba
lacyJneJ, nadesłała na r~ce p!:'lno· !laniu Emilji Wysockiej, która osomocnika rodziny zmarłego mec. bi~cie potwierdziła w całej rozciąBajraszewskiego oraz do kancela- głości treść swego listu, postanowił
rJi wydziału cywilnego !'lądu apeJa. sprawy spadkowej nie rozpatrycyjnego w Wilnie sensacyjny list, ,wać, przekazując ją do zbadania
z treści którego wyłoniło się nIe- prokuraturze sądu okt ęgowego w
zwykle sensacyjne oszustwo.
Wilnie.
cuzm;1
2

rozwoju -

•Skutki

to naJwiększ~ ułatwienia, a nlewąt-

Człowiek, który został małpą
W BUdapc5zcie zmarł przed kil·
Pewnego dnia spacerował on "
ku dniami człowiek, dla którego budapeszteńskim ogrodzie zoolozabieg odmładzający według meto gicznym. W JI'ewnt>j chwili zatrzy_
dy dr. Woronowa miał tragiczl1e mał się przy klatce z małpami ł
nast~p siwa. Chodzi o prof. Alfreda pO('zął się im
przyglądać.
Naraz
Nagy, laóry zachęcony powodze- krzyknął głośno: "Zamieniłem się
niem i skutecznościcp operacji W 0- w malpę" i począł biec przez og-ród.
ronowa, dał się odmłodzić ucznio- Obłęd okazał się wcale poważny.
wi rosjanina, węgierskiemu leka- Profesor postępował odtąd zupeł
rzowi Nanes-Natzi-Zol tal1owi. Za- nie, jak małpy. Przestał używać no
bieg ueał się znakomicie i profesol ży i widelców, spał na desce, zaN agy czuł się w całej pełni młody miast w łóżku. a jeżeli nie skakał
i szcz~śliwy.
po drzewach, to tylko dlatego, że
.944MAM@iC
nie pob afił tego, gdy był jeszcze

T RK
.

cZyrlny jest sklep

Związku SpółdziElni

Mleczarskich i , Jajczarskich
przy ulicy

Wisla zmieniła korgio Izgow~kleii 67
'ł y SH~
' I 'Iczne zmiany
,

'·
Po opa d nlęclu
Z Warszawy

UWI'd oczni

donoszą:

bię·

Po ostatni>ej powodzi W1sla
opada bardzo powoli. Dziś stan
na rzece wynosi 1 m. 91 cm., 8
jutro i pojutrze
spodziewana
Jest nawet
zwy-tlka poziomu
z piOw<>du de~zczów, jakie spadły w wiJślanem dorzeczu.
Po wielkich wezbraniach o
rua\!: rzeki zaWiSze sIę zmienia
Tam, ~dzie pr.zed przyborem b~
ty mielizny, po opadnięciu wód
ukazuje się głębok.i nurt, a zaś
piaski wychodz~ z wody w tern
miejscu, gdzie obserwowano ~

Na Wiśle najwięk.sze bodaj
zmiany zauważ.ono między uj śdem Dunajca i Wisłoki ale i
Warszawą są, pewne p!rZesunięcia: - głęboki nurt odsunął
się od brzegu praskieg'o między

pod

HIll

Hurt uw
I Detal
i

#

Bandyci mekSYkańscy
wymordowali ludność
miasteczka
LONDYN, ll-Igo sierpnia. don.oszą, że we'
Hermosa
w sŁani e

Z Mexico City

i kolejo · wsi Vista
IOaxaca na mIeszkańcó'\v wioski
ZmianV w korycie Wisły wy- napadło 100 handytów którzv
raźniej wystąpią dopiero po o· niemal d.osZIC.zętnie ~ymordo
pa.dnięciu wód p:rzynajmniej d<.> wali całą ludność oraz splądro
pozIomu średniego (.ok.oło 1 m wali wszystkie d.omy. Rabusie
co spodziewane jesi podpa'lili następnie wieś i skrryU
50 cm.),
niezadługo.
się w R6rach.
mostem Kierbedzia
wyro.

Odmładzającej

oDeracji

c:złowiekiem.

Rodzina profes1>ra
wszelkimi sposobami
nieszczęśliwego,

mu że
i musi ' postępować
wszystkit>nt łak czl~
wiek. Obłąkany nie chciał nikogo
słuchać. Wezwano lekarzy, kt6rzy
radzili profesorowi, aby poddał się
ponownie op·;!racjl, po której zOo
~tallie znowu człowieki~m. Staro~zek opierał gię Jednak z całycti
sił operacji, '1lówiąc, ~ woli by6
małpą· Do ostatnich chwil życla
teź mniemał, że Jest naprawdę maP
pą i postępował we wszystkiem
jak zwierzęta.

.

w,

fi ludzi

s

usuwa

Ny. 14 prz.ez detektywa, który go śledził.

ROMAN SZARLETT

w

kryminalna

(Ci~ dalszy).
- Panie Mirsky rzekł Griffiths - jestem dyrektorem teatru
i zbieram trupę do mojej rewji. Ma
ol1a być wystawiana w Ameryce Po
łudl1h.lweJ przez sześć miesięcy.
Brak rui j~~zcze jeduego artysty
i nie mog'r znalem takiego, jakiego mi trzeba:
l\Iirsky uśmiechnął się i z zadowoh!niem zatarł ręct:.
- Nie mógł się pan lepiej zwrócić, flit do mnie. Jest tu dużo bezrob<ltnych, zajmę się pańską spra

ny .. już ja wynajdę jakiegoś garbusa - rzekł J.\Ilirsky, myjąc sobie
ręce w niewidocznej wodzie.
Ogłoszenie ukazało się nazajutrz
rano.
"Poszukuje się natychmiast czło
wieka garbatego, mogącego ode grać małą rolę w rewji. Trupa wy
jedzie do Ameryki Południowej.
'1djazd w następną sobotę, tournei!
trwa sześć mie'lięcy. Znajomość ob
eych języków konieczna. Wynagro
dzenie dwa funty tygodniowo, u-

wą...

natychmiast do Mir'iky'ego itd."
Griffiths odwiedził tego samego
dnia Mirsky'ego, który na jego wi·
dok zaciela! z radością ręce.
Nadzwyczajne
ogłoszenie,
prawda? Będziemy mi{'li dzisiaj
moc zgłoszeń. Proszę, niech pan
pozwoli do następnego polcoJu. Jak
tylko przY.ldzie jaldś garbaty, natychmiast pana zawolam. To nie
potr wa długo, pan zobaczy...
Mlrsky był złym proroldem. Ani
jeden garbus nie ukazał się na ho·
ryzoncie i Griffiths wrócił do domu
w bardzo pesymistyczn:.rm nasfhl-

Chwileczkę, panie Mirsky,
chodzi mi tu o rzecz f\peClaltlą.
Chciałbym zaangażować
garbusa,
któryby wladał przynajmniej jednym obcym językiem.
Twarz Mirsky'ego spochmurniala.
-- Bardzo żałuję, ale nie mam
taldego na liście.
- Niech więc pan sprobuje dać
oglo~~eni!.' do gazet, Ze poszukuje
się garbusa, oczywiście w pań~kiem imieniu. Zapłacę za wszystko ~ owicje.
- Dobrze. Ci:y mam kazać re·
flektantom zgksic się lutaj?
Bardzo chętnie. Obejrzymy
leh razem.
- Zgoda. Moze pan być spoko)-

zgieęło

eksplozji
wagonów-cystern
W

- Teraz cala sprawa przybiera
ROZDZIAŁ XV
inny obrót! Niech pan tam się uda,
W kilka godzin później sierżani
Dobson. Jezeli to jest prawda, do Hayens zainstalował się jako robot
lieha, to niemcy jednak mieli słusz ni!, w składzie win. Natychmia'lt
ność!
poznał rzekomego Westa, który
Dobson skierował swe kroki naj piłował drzewo.
pierw do dyrektora firmy David-- Czy kolega dotkną ł już jego
son i Williams, do biura przy ulicy
garbu? __ spytał robotnika pracuNew Bond.
jącego obok.
- Cośmy uczynili takiegorzeł\ł dyreldor uśmiechając się, -O, .iuż nie raz -- od rowiedział
re mamy zaszczyt gościć u siebie tamtem, śmiejąc się - ale nie pl'Zy
przedstawiciela SCotland Yard'u? niosło mi to jeszcze szczęścia.
- Nic, proszę pana. Chciałem
- Nie zazdros~czę jego wałe...
tylko zasięgnąć informacji o praNie ma pan jej czego załocowni.ku, zatrudnionym w pański.-h
wać, bo nie jest żonaty. Tutaj śpi
składach . Jest to niemiec Kranz.
- Nie zatrudniam nikogo o tent i pilnuje składu.
nazwisku. Czy się pan czasem ule
- Bardzobym chciał być !la Jemyli?
go miejscu - rzekł Hayeus, sllo- Nie, napeWllO nazywa się glądając z zazdrością na olbrzymie
K;anz. Jest garbaty.
beczki wiłta
- Ach! Pan myśli Jimmy Westa
- Tak, tyilw przez jeden lub
zapewne..
- Z racji swojego garbu ten dwa tygodnie, później będzie miał
wasz West ma długie ramiona i pan tego po uszy.
okolicach.
bardzo
małe stopy'?
-- C~y 011 też jest waszego
- Tak! Kern udał się do jakiezdwlia,
ten garbus?
-- Pan go nadzwyczajnie okregoś handlarza win.
śla!
Pan
mówi,
iż
to
niemiec?
Nic
- Bóg go wi~ ! Nigdy nk ni,
-- Czy przypomina pan sobie rao tem nie wiedziałem. Jf'st to czło mówi. Kto wie o czem m yś li...
port May~ra?
wiek pracujący bardzo ciężko; w
- A więc, zdaje mi się, że Je- ciągu dnia wyrabia skrzynki do
- Czy nigdy nie wychodzi? .
steśmy na dobrej drodze rzekt
na'37.ych butelel{, a w nocy pilnnje '- Nic o 1ent nie wiem. Patrzcte.
Dobslln rozgorączkowany. - Mo- składu i śpi w piwnicy. Czy jesl tam jest ,lego pokój. Co za brud!
gę się założyć, że
Kranz pracuje on poszukiwany?
Zajrzy,icie tam dla ciehawoścł . .letam Jako stolarz i ie robi tam
go lóżko ZilW'3Ze .jest tozgn:el) •.me.
Za
udział
w
morderstwieskrzynki do butelE'k z winem. DaJakie to ()hydne.._
vidson i Williams mają jako zllak odpowiedział bardzo prosto Dobson.
Przyp.adek pOlmołił Hayellsowl
fabryczny trzy czerWone trójką.ty
pokóJ
garhusa, gdyz
przypominam to sobie dokładnie l
Dyrektor był nader zdziwiony i obejrzeć
Kranz
oddalił
się
udał
się. po
to "laśnie tłomaczy ten czerwon~ nie mfgł uwierzyć, ze jego We1lt
talder. Kranz nietylko robi skrzyr. jest rzeczywiście Kranzem. Dobson transport wina, litóry nad , zcdf
Id, ale maluje na nich znak \'Iriny upe.wnił go jednak, poliazując mu właśnie drogą mo niką.
rÓ,,·nid.
fotografJę.
d. c . \J.
Gość zabawił

Powieść

Humac2ąc

człowiekiem

Jest dalej

BUKARESZT, 11 sierpnia. _,
(Pat.) - W pobliżu stac.ii ReC8I \
spotkały się 2 pociągi z ladun
kiem nafty. W eksploz.ii wago·
n6,w - cystern zginęło 6 fun k"
:jonarjusz6w kolejowych. Tor
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 ______. . . . . . . .. . Jest powaznie uszkod'Zony. Ko~
munikacja kolejowa pomię dzy
•• Ap. Kowalski"
B;-tkaresztem a Crajow ą uleę
me pr~wdopodohnie
dł'uższ.ej
W łYBle
pTZerwle.

Dodatek powle§aiowy "GI.OSU PORANNEGO" • d. 12.VIIL 1954 r.

Ił

starała się
oddziałać na

~rzymanila
Zwrócić się

t

podróż zapłacona.

i"

Iot-··
Następnego

z)'tę

-

rana Kern

fakt ten

zosłał

.

miał wł-

zanotowany

u niego cztedzieści
minut; w dziesięć minut po jego
wyJ§ciu, Kern opuścił sklepik spoŻYWC7y i udał się w stronę Han:
gar Road, ulicy bardzo spokojnej,
na której mieściły się przeważnie
składy duzych firm.
Detektyw
przez eaty czas cle spuszczał z
niemca oka. Po krótkiej chwili
Kern zniknął w składzie firmy
Davidson Williams and Co., hurtowni Wbl i pozostał tam kilka godzin. O tem wszystkiem zosłał
m~'Zywłsta powiadomiony Scotland
Yard. Dobson otrzymał dokładny
raport (I 1em I przedstawU go
NortlJcotowl.
- Na'lz przyjaciej Kern robi jakie§ tajemnicze eskapady".
-- Dokąd udał się tym razem?
- Na Hangar Road.
- To jest bardzo ciekawe! Według
przypuszczeń
Griffithsa,
Kranz powinien mieszkać w tych

o

•
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>
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Konkurs na hallo
Nagroda -

lot dookoła

Łodzi

I

Referat sportowy Polskiego Radja w porozumieniu z Aeroklubem
Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza
konlmrs na ha sło, któreby drogł
S(~pigk
propagandy organizowanego obec·
nie przez Polskę turnieju lotniczeZaleszcZYki, wsierpnill' cj! wyszedłem na miasto, mia·
go szallanż na Tok 1934 popularyW
sierpniu
na urlopie przez łem wrażenie, że spaceruję po
zowało ,"śród szerokich sft>r spookn.lary des.zczowe nie patTZY jakiejś mieścinie, położonej w
h!czeństwa sport lonlczy.
czŁowiek wyt
przychylnie na pOlludni-owej Dalmacji.
Warunki konkursu są następują· ten ponury świat. Dlate~1() tez
Takie wlaśnie są, Zalesrezyct>: Hasła nie powinny przekraczać "wodna zasłona", przez którą ki. Czasem zabłądzi troelłę ob20 słów, powinny wiązać szaUanz spojrz~lem na Zaleszczyki, wy łoków i dobry Bóg zapłacze
:;:e znaczeniem ogólnem lotnictwa, dała mi się poprostu śmiertel nad nudzącymi się setnie żoł
powinny być ułożone tak aby d:ł.ia nym całunem. Jakto? Więc nierzami KOPłu, któ/l'zy wszyst
łały na wyobraźnię i były łatwe do
człowiek całymi miesiącami me kle swe obowiąjzki
spełniają,
npamiętanla .
dytuje, j.akby tu miesiąc wypo- a jakoś nic do roboty nie mają.
PolIajemy trzy przykłady: ,.Gdzie czynku zawi-el'1Zyć rodzimemn Ale ju~ po chwili, zoczywszy
mowa o postępie - mów lotnic· klimatowi bez wielld~o ryzy- żałosne mmy kuracjuszy, nietwie. Gdzie mowa o lotnictwie - ka, decyduje się wreszcie na biosa przecierają zapłakane '0mów szallaDŻ". "Pamięć ~wlrkł w ów osławiony polski Meran, o b!Iicze i r'Ozszel'1Zają się w cza~obie kryje Bzallanz, którym Pol- którym bogini deszczlU i c:hliodu rującym uśmiec'hu prawdziweska żyje". "Nie przeocz termintk podobno zapomniala l nijak so- go południa.
~zallanż, wielkiego turnieju ma· bie przypomnie~ nie może, a ~u
Małe, nieciekawe miasteczko.
szyn i ludzi".
naraz takie ipowitarue?Poprostu Na ludność jego składają się
Każdy uczestnik konkursu mow iyde sobie odebrać, albo wró- wJadze, żyd'Owscy
sklepikarze
nadesłać nieograniczoną ilość ha· cić na Piotrkows~ co pra- i rzemieŚllinrey o'l'Iaz ukraińs·cy
8et, umieszczając je na Jednej kart- wie na jedno wychodzi. Gdzież chillopi. Jest starosta, iest koce z podaniem imienia i nazwiska się podziały, u licha, te ultrafio mendant
post,erunk.u policji,
(\faz adresl~ autora. Ha'lła przesy- letowe promienie, to prażą·~e jest naLzelnitk. poczty, jest pan
łać należy ~o referatu sportowego sl-ońce, ta parność "jarska", ja- rejOOil: i pan aptekarz. WieczoPolskiego Rarlja, Warszawa. ul. ko ,że z jaru dnieprowego zro- rem na dancingu w ,,\oVarszaZielna 25 w terminie do 15 sierpnia dzna? Zwyc.za,jny łódzki deszcz, wie" mOŻIla ioh spotkać cobież roku.
bcma.dziejnie ołowiane niebo, dziennie. W ciąlgu letnich mleSąd hJnkursilwy pod przewodnie podmuchy dojmującego, wilg-ot sięcv naczelnik P'Oczty wypłaca
lwem kierownika zawmJów szallan- nego chłodu, rozmiękły glinia- pieniądze, przekazane kuracjllżowych płk . K wiecińskie~o ogłosi sty RlfUnt, po którym nogi śli szom, a pan aptekarz sprzedaje
wyniki konkursu w dniu 20 sierp- xgają się tak samo, jak po tych krem i olejek, cha-OiIliący przed
dobroczynnych proni ~ . Aeroklub Rzeczypospolitej Pol 16dzIJdch uHcach, których zaOru skut1mmi
s!<iej wyznaczył na konkurs cały kowanie figuruje już oddawnll mieni slońJca. A co rolbią przez
!'zereg nagród, a mianowicie: 8 lo- w planac.h rolbót p ubliczny.!3 pIOzostal:ą część roku? Go 1'0tów wokół miasta r.ozdziel"nvch Łodzi na rok następny - to hią? Co wbią wszyscy ludz e
uastępująco: dwa w Warszawie i ma być polski Meran? Dlacze· na świecie? Jakoś żyją ...
Osobną pozycję w żydu mla
po jednym w Poznaniu, Lodzi, go ja nieszczęśliwy nie pojecha
Krakowie, Katowicacb, Lwowie t lem do ogrodu zoologicznc,-p, steczka stan'Owią. ukraińcy. Wilnie dla zwycięzl'óW konkursu. :rwanego Kolumną., gdzie prze- Imponuje ich 'Organizacjp. Nazamieszkujących w tycli miastach ciet jest... sucho?
wet w ta'k zapadł-ej przecież
lub miejscowościach pobliskicb.
Ale }uf niebawem miałem. (1ziurze posiadają. "Narodnyj
DaleJ Aeroklub ofiarowuje 5 bł· się przekonać w sposóib niesły i.'im", z ktÓirego częstą rozległ
letów na trybuny podcza~ ZaWI)- chanie jaskirawy, że glupiem'l, ją się piękne śpiewy chóra:]ne.
dów 8zaJlanł I Gordon Bt>nnett, jak to mówią. nie pokazuje się Pozatern mają, oczyw1ście "B~
bibljatełtę,
wreszcie cały szereg k'siąieti. a połoWy roboty. Już w godzi'oę ~idę"', .JProswitę""
szkołę,
cerkiew
i
wszechobecpo
przyjeździe
niebo
było
usiawiec 2 eg1.emplarze wydawnictwa
,,5 lat lotnictwa sportowego w Pol- ne ~iazdami, jak na Syc)'llji, ny • Masło'5ojuz". Podczas gdy
sce", 2 egzemplarze książki .,twłr chmury sr-omobnie cofnęły się nasze kOQPeratywy są biedne
ko i Wigt!ra ::- Załoga RWD", 2 za Dniestr, wszystko wyschł1, i '\ a:uą z niesłyclhanemi trudE.gzemplarze I{siążki majlwl Skar- jak bielizna przez upalną. noc nościami natury budżetowej"
żyńskiego "Na RDW-5 przez Athn lipcową na strychu, żaden naj- "Masłosojruz" świecić może przy
tvk", 2 egz~mplarze ksiązld Bole- lżejszy wietrzyk nie mącił zu· kładem zażywności i żywotnej
Nie znam liczebnego
pełnie dszy, a w powietrzu po tężyzny.
!:ława i Józefa Adamowil'z6w
stosunku
ludn'Ości,
ale faktem
jawiła
się
owa
zypowiedziana
"Przez Atlantyk".
"jarska" parność. Gd:v po kola- jest, że organ.ilzacje ukTaińskic!

Wrażenia

II.

ZaleszczJlkach
j '

I

wyłącliPie tęczy po deszczu, })o...
wiem IWlastuje ona dwa -trzy,
Jni. pod'murne.
d'O gł0SU inne elementy, naptyZD1e~zczyki importują chore
wowe. Zaleszczyki stają się wte i l ( ) Id, kośd, nadżarte przez gru
dy podobne do malego miasŁ:;- nicę , mater.i~, która się źle
,:zka w Kongresówce, do ki:ó· przemienia etc. Eksportują na.
rego przyjechala pokaiJna wy- tomiast lllIOrele, pomidory i pa
cieczka .z~ ~wowa. ~abiera wte mia,likowe upominki. Zarówno
oy r~~Iencow danCing w ,,"y::I.f I na 'i:rnporcie, jak na eksporcie,
~Z~\~' le '. ~ , przedewszystklem miasteczko to' robi doskonalą
zyc:t: kllP~ec. z~c~yna na ob";1 interesy. tKailda para chorych
P\}7~Z~C?:. clemslte} Ih słoneczne]. nerek, czy nadpróchniała kość,
'v la.sclwIe ? p azac
w P?w~ze oznacza c'Onajmni,ej 60 dni P 11d~me przYJętem znacz~n~~ te- bytu po 6 zł'Otych dziennie, nie
go· słcwa
trudno tu mOWlC. - l'ICZąC d ro b nyc h wy d a tków. ClenIS t a "p l""
azab 'jest
poprostu A ceny zywno
.
ś'
·
..
CI są t a k nI' s kl'e
k a,",~ lk lem wy rzeza Dmestru, (k
' 70
. 'k
2
na ldórem stoi drewniana ka.
ma - . ~oszy, .laJ o .
k'
.,
grosze, cIelęcLna,..... 80 ~szy.
WJ",ren
a I trochę
ZIelem, da1'1
'd
10 ~Toszy k'I."
.
.,
'.
.'
iI o, p0ll11 ory hecJ Clen. Na plasku pobrzez- l
t)·
t k' h 360 ł t h
nym rozstawia się coś okob 10 ~ c'.' ze z a~ I~C. . l z. o yc .
.
h l eza
. k'
w
se tik
' l' wypo'zyC'zonyc
·ow, {UIacJusza
.
. lascIcIe OWI. . pen~
• t'
h
..
b
sJonatu zostaje cona Jnl1IlleJ po·
na I{ oryc . spragniem przy y: llowa.
, .
SZI;! 2 okolIc
zadeszczonych I
Jeśli chodzi o eksport, to najlimn);ch zażywają słonecznych
lepszym
przykładem będzie g10
kąpieli. Gdy się ma dość słoń~a.
:uożna wejść po pas do Dnie· l)ial~. cyfra morelowa. ,Otóż w
litw, lub w wypożyczonym I(? lipr.u. przez pocztowy ur~ąd w
jaku pomęczyć się na falad: Zaleszczykac.h wpłynęło do teI1eki, DOCą.c ~J~, jak ruda my3!. go miaste,c zka za wywiezione
Słoneczna plaża jest 200 me morele 750 tys. zI. Trzeba wię,c
trowym bulwarem na brzegu Uczyć, ,że ogółem eksport tego
Dnit btru, uporządkowanym l owocu dał w tYIll roku oonaj:>::łOpatnoilym W ławki oraz w mniej miljon złotych. Obecnie
wykusze ~ skalach. Na ty.ll do glosu doszły pomidory.
siu awku o cieniu wogóle ma
Pozatem 'Od kilku lal czyni
rzyć I.re można. Praży tu be~li·
się gorączkowe PJ"zygotowania
,u·Ide s{cńoe, d:tjące do 60 ~ :.J
do urządzenia w okolicy Zalesz
pili upa/n_ ale obfitujące pOi
czyk winnic, które, jak twier-lubI (\ w ultrafiolelowe promie:.:
dzą wtajenmiczeni mają pokry_ć
mienie, które :t ludźmi cho,)'
w przyszłości niety1ko cał1kowi
mi czynią cuda. Słońce jc~!
~p' zapotrzebowanie rymku we!'zecZVWISCJe nadzwyclt.łjne !.
wnętrznego, ale stanOwić rówco J . a:ważniejsze, stałe. Cza,9 ·
nież pokaźnq P'Ozycję eksportu
mi, jak Jut powiedziaŁem, spa ·
z
Polski zagraniJcę. Sprowadzo·
(bil' dLSZCZyJ~, ale '.iest to pra·
no z rozmaitych stron świata 5
wi~ mwsze zjawisko, przeml
mil}onów szczepów krzewu win
jające ju f~ po ~odzinie i ustę
nego i wielkie nadzieje. Tymcza
pujw;e bez lżadnych ceregieli
sem winogrona tutejsze są jesz
miej .. , ~ z powrotem cudownym
c:ze do niczego: malutkie, kwaprc;mifDlom. Człow~ek, który
śne i droJ,ie. Ale podobno już
swe wywlCzasy zawierza kl~ml·
we wrześniu to się zmieni, •
towi w Zaleszczykach, Illapra w·
za kilka lat nikt nie odróżni na
dę niewiele ryzykuje. Bać si(j
szych winogron zaleszczyckich
trzeba w tym zakątku jedynie i
od rumuńlskich, czy w~oskich.

Na dowód prawdziwości te~o
twierdzenia przytaczają jego
autorzy, że Zaleszczyki są, jednym z nielicznych zakątków E"
uropy, gdzie kwitnie i omadza
_
..
dziki migdal oraz dzil.a wiśnia.
prZłZ
Iła
P'Odobno do tego jaru dniestro. PrzeJazd tą sam.ą szosą dwa lub larskle ułozone . w chronologlczuym wego dostał się kiedyś w zamIe
ktlka razy jest D1edozwolony.
porządku przebiegu wycieczki i 0- rz'chłe j. {)rzeszł,ości południowy
Każda wycieczka ubiegająca się patrzone napisami z podaniem da· k1imat i .został w tym jarze uo nagrody musi najpóźniej na 7 ty i miejsca zdjęcia.
wi<.;ziony tak sprytnie przez odni przed wyrulo,zenlem, pczy!'łać
O..
•
. taczające warunki, że się jut
pisemne zgłoszenie pod adresem:
pISy l ewentualme. folografJe
stąd w żaden żywy sposób wyPolskie RadJo, referat sportowy w będą poddane orzeczelltu sądu ~on
d0stać nie może. Tak to czasaWarszawie ul. Zielna Nr. 25. W kursowego. W skład sądu wejdą:
zgłoszeniU' należy podać Imiona Delegat "Polskiego Radja" PZTK.: mi drobny kaprys natury ponazwiska, adr-sy wiek ł zawód u' PTK., Ministerstwo W. R. i O. P., trafi na wieki uszczęśliwić za'- , roweru (c,'ngłe- Pań ~'tW. U rzę dtt UT
F ł P • W . oraz padlą dziurę, traktując po maczestników rodzaj
VY..
balony b~boszki itp.) i e~~ntuai wydziału turystycznego minister· coszemu sąsiadujące z nią dziu
'.
stwa komunikacji
ry, bynajmniej nie bardziej zaną przynalezność klubową oraz o•
pacUe.
gólny zarys trasy.
Uczestnikom, których wvcieclki
Takiem właśnie zazdrosnel11
Z chwilą rozpoczęcIa konkuf!Su zostaną przez sąd konkurso'wy wyuczestnicy winni w specjalnt>j księ. róznione, przyznane bl;'dą nagrody oki'e m spoglądają na szczęśde
dze kontroli, wykonanej samodziel w postaci cennych dla turysty·ko Zaleszczyk biedacy z przeciw~
rumuńskie g o
brzegu
nie i pośwładeJloneJ przez władze larza przedmiotów, jak rowery. ra l,eglegCI
klubu lub inne osoby wiarygodne, my rowerowe, koła, aparaty łoto- Dniestru. Bieda t am piszc zy, a
choc iaż
zbierać zaświadczenia z tych mteJ- graficzne, plecaki, pelei'yny kolar- kuracjuszy ani śladu,
scowości, przez które będą przeJeż- skie itp. Niezależnie od te~o Pol- przecież to samo ultrafioletowe
dża6.
ski związek tow. kolaro;kicb wvzna stollce im przyświ;~ca, a niewąt
Po ukończeniu wycieczki I UP?- cza nagrody dla najlepszy<,h' wy- pliwie i w Rumunji ludzie n1\
rządkowaniu materJałów, należy Je cieczek kolarzy zrzeszonych w P. nerki chorują i napewno, jak
to zresztą wiemy sk ą dinąd, nadesla6 pod l'I'YZej podanym adre Z. T. K.
sem do dnIa 15 listopada 1934 r.
Lista nagród zostanie ogłoszona przemiana materji nie 'Odbywa
się w tym kraju tak bez zarzuOpisy odbytych wycieczek, o ile
Wycieczki nie zgłoszone lub wy· tu. Ale widać tak już s ądzone:
mozliwe pismem maszynowem, powitwy uwzględniać możliwie do- cieczki, których opisy będą nade- ci przeciwlegli "rumuni" mają
kładny kilometraż poszcze~ó'nyCh słallc po 15 listopada 1934 roku o panią Lupescu, a zato nie maodcInków tra3y z zaznaczeniem ile zasługują na w,Yróznienic. bt;'dą ją Zaleszczyk.
szybkości przeciętne) oraz czasu rozpatrywane poza konktlr'lem.
Ale o tern, co oni wogóle ma·
Największą ",artość będą miały
przejazdu przez poszczególne miej
scowości. Pożądanem jest, aby o· te wycieczki, ), tóre dotrą do SLo!:'- ją, a czego nie mają, pomówiniewykorzysta my innym razem ...
pisy uzupełnione były pn.ez foto- ków dotychczas
graf je albo szkice rysunkowe 1 ma. Dych przez turystów kolarz~'. (r)
G. Was.

Konkurs
zoreaDlzo"ang
.
.,
.
!,Polsk~e ~adJo'

wespół

z PolIskun
ZWIązkIem towarzystw kotarskich i Polskim touring kluhem

pod protektoratem min. komunikacji inż. M. Butkiewicza urządza J
ogólnopolski konkurs na najpit:k niejszą wyciec2.kę kolar'lką pod
hasłem: Z rowerem i na rowerze
po Polsc~".
Cel
kk' t
h
.
em .
on .
ursu. kJes..
: zac hęceme
d
k
}'o ppoZł lki~ma nadJkPu~Ślm~Jszyc otO śO-i
Ie oI s , po re eme wa. o c
roweru jako sprzętu turystycznt>go
oraz spopularyzowanie naJpkknłej·
szych szlaków turystycznych.
Do konkursu stawać mogą wycieczki klubowe lub tez rowerzystów niestowarzysZ(.nych, odbyte
w kraj.u w czasie od 1 maja do 30
wrześma 1934 r.,. na rowerach. dowolneg.) typu_ .~Jr:zba u~z~stników
dowolna, bez rozmcy płCI l wieku.
Trasy wycieczki winny b~'ć tak
ułozone, aby pozwalały na wykaza
nie jak największej sprawności tury
stycznej i ruchliwości uczestników,
a zarazem zapt'wniały jaknajszerszą skalę wraień. W· tym celu dozwolone jest kOl'zyslanit' z komuni
ka~.\j kolejo~ej. wodnej i autobuso
we], z tem Jednak, aby suma prze
jechanych kil.)metrów na rowt'rze
stanowiła przynajmniej 50 proc. 0gólnej traqy wycieczki
Czac trwania wycieczki nit> może być dłuższy niż 4 tygodnfe.

OID •••

nadają
'Optycznie ton calem"'!
ż~' ciu tego zakątka.
Ouywiście latem
dochodzą

NaiDieknieiszB wycieczka karska

powołane

do tego jed.
nostld} usiłują podszywać się pod
obóz leg jonowo - peowiacki ł w togach Katonów, rzekomo z ramie .
da tego obozu przemawiać
.'
:
. G~!atDlo :' numerze 285 "Robot
~lka z d?la .10. b. m. anonimowy
dutor z~m!eśclł hst z Łodzi, w któ
?l~ usiłUje .m. in. stworzyć fanta.
- tyczną bajkę, dotyczącą osoby
r:l:!~Tt do~rze znanej ze swej chlu'b·
lleJ dZ13łalności niepodległościo·
weJ• of'Icera P olsk'Ie J O
rgamzacji
Wojsk'Jwej, obywatela Wacława
Lutomskie o
g .
Zdajemy sobie doskonale spra.
wę z te.go} ~ ?bywatel Lutomski
1Jl; m{)z~ b.yc miłowany przez wro
gow POls.kI Odrodzonej, zarówno
z prawa: lak i z lewa.
Jeżel ; jednak anonimowy autor
7. "Robotnika"
w swej bezsilnej
wściekłości w bezczelny sposób
Iże na temat ideowości ł służby
obywatela Lutomskiego w POW
zmuszeni . Jesteśmy, po pierwsz~
Idams1wo jego napiętnować, a po
drugie ostrzec panów z "Robotnil. a" i ich informatorów dla icn
własnego dobra przed stosowaniem
podobnych oszczerstw ł insynuacji.
Racz przyją6 itd.
P d ., r.
o pba l.
Związek Peowiaków w Łodzi.
Związek Legjonistów Polskich
w Lodzi.
Łódź, dnia 11.8 1934 rolcu.

nieobowiązuiace z urlopu w
i opigmisia w jedngm lift

as

Skrzynka do IIslów
~v;e~~ew~:;:'c;~~en~:!:!~~:::~

a najmniej

t'ą'r.2!l

1934

Polskie
jo
" .

I

Nr !21

19~ł
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Niedobitki starszego pokolenia
graczów
z pewnością westchną na
Z~ ~$:l
wieść o cięgach,
jakieh doznało
wskutek kryzysu słyrine kasyno
~
gry w Monte Carlo. Akcje tego
złotodajnego
interesu spadły do
~
jednej
szóstej
swej
poprzednie.j wy
......~
sokości. Dywidendy
z zawrotnej
~
wysokości 185 proc. o takich
...,~
(/)
dywidendach nawet prosperujący
~
dziś przemysł wojenny nie śmie ma
~
rzyć
- stoczyły się niemal 110 ze~~ ~
ra. Kasyno zdawałoby si~ tak nie
Z~ ~
wzruszone, jak opoka, na której
~
stoi,
zachwiało się potęznie "
"O
w
swych. finansowych podstawach.
...,
,,2aden teatr w dni wielkIch
8
przedstawień, żadna katedra pod·
CI!
czas morowej zarazy nie wl~hłania
~!IIIi j;:l
ją tak szybko ludzi w swe otwarte
naościei podwoje, jak 10 czyni
ZLOTY DOM ROZPUSTY.
Siła magnetyczna złota, przewalającego się wewnątu
jest tak ()oo
gronma, że tylko iudzie, k:órzy
pragną koniecznie
okazać sWą oporność . wchodzą powoli; a i ci ezu
ją niby wiatr, pchający ich naprzód".
Tak oto z właściwą sobie subtelną
ironją
określa
znakomity
nasz pisar7 Weyssenhof dom gry w
(la grand jeu) Monte Cado. W chwili, kiedy to
OBSADA:
Disał, MontE' Carlo stiłło u szczytu
swej świetności i istotnie niby ma
l'Iar·~
gn\?s przyciągało złote rybki ze
wszystkich stron świata. Dobrych
kilka dzieskł lków lat upłynęło dla
Reż. Jacques Feyder
kasyna pod 7.naklem kolosalnego
(twórca "Atlantydy") pcwodzenla. Tnldno zliczyć miljony, Jal<ie wSląk~ w kasy intratnePoczątek
go przed!;lębitrstwa. Trudno równleł okreśUć, Ił~ do tych miljonew
Ceny miejsc od 1.09, dołożyli złota polacy, których
Bi"maa-k' tak uprzejmie 'lnach Monaco" z:aplaszat
Q)

O

NEf

O
Oilai

~~

:E~ .

--J=

Bell
Ric:hard Willm
o 12-ej.

padła w III-ej klasie 3~-ei InterH

wille, gaje z róź, blu- wszcz~iliJ!M2j Ilcolekłurze
i caprif(\!iL'!lI . Zrt''Oz tą. każdy
Skalisty cypel, na którym pIę z czytelników no:.i z p,"wnośl? ią w
trzą "ię ogrody Monte Carlo stano rIuszy wspomnienia
łi('zn~'(.'h wra- \
wi auakcję uwielokrotnioną. Ciąr żeń wzrokowyc.h, wyniesionych z
gnęło tu nie tylko bogaczy, szukają kbm, tego pr~ytułku,' ktÓry'", ięk- ŁOdź
~4,
'
cych emocji przy zielGnym stole, 8Z0ŚC~ z nas xastępuje podróże po
~~~.t ••• O.ł ••••• " ••
nietylko biedaków, liczących na po obcych k,.aja~h.
myślny
obrót fortuny, nietylko
Monte Carlo - to ('ud p,)l.udniQłłędza
hochstapler6w, spodziewających się wej natury. Dla nieupczedzonych
żeru wśród bogatej socjety. Na jaMonte Carlo nie powinno być jedykańskiej
sny brzeg zjeżdżali takrA! morali- nie ja!.lkinią gry, złotym' domem
'-V stanie Pen~'ylwan .ia zlkY4
ści, ll1ając~ tu wdzięczny teren do rozpusty, itd. - lecz równh'ż caod H);ll l,".
popisu, artyści, znajdujący nieprze cldem, na którE'go p(tw'otanip. wy'!)- towano za zale;.(łe
brane bogactwo ludzkich twarzy liły się natura i sztuka. przyroda ł podatki farmy i cały inwentan
1900 farmp,rów. T'-,ll sam los 0i typów, pejzażyści. zwabieni nie· ręl,a ludzka .
cr.ekuje jeszcze ura farm, o ile
zrównanymi wprost krajobrazallli,
właś ciciele CZy dzierżawcy
nie
maryniści, mający tu do dyspozyPRZYSZŁOśĆ MONTE CARLO
<',ii morze i słOllce w przE'bogatej
Wychodząc z pf)W~'ż"z~ ch zało zapłacą do koń~a roku bież ą ce
skali blasMw, cieni, barw. Zjeżdża żeń, trudno pr7~' puSZr'lać, b~T MOli " go zale,:;łycb p~a.atkÓw. Nastroli Cierpiętnicy, których chore płu- h ' Cado, mitr.o zlIgrożOIIE'g(; I; :1~)' . je na wsi amerykańskiej są da
('a potrzebowały słodkiego kHana· na miało bezpowrotnie przejść do lekie od marze!'l o prosperity,
tu południa. Literaci, szukpjący wspomnień. Kryzys p(ldciął Mon te a ohciatżenie VI- iększości farat
motywów. Snobi, potrzebujący wzo Carlo, tern samem i c:;,It.' 1\1onn(:'J. dłt\lnł. mi hipoteczn ymi jes t tak
rów do podziwiania ł naśladowa- Małe ksiąstewllO jest zagrożone w wielkie, ·że de facto wla ś ckiela
nia. Samotnicy, ukrywający się \\ swych gO!;'Jlodarczycn pndst:!wacIl. "1li ich s ą nie tyle farmerzy, co
białych wilbdl, któr':l tonęły w J:ie Obywatele mają zar7ąć
wkrótce banki i towarzystwa asekuracyj
leni i zwieszały się ze skal na płacić pOIłatki rzeCz dotvch- ne. PamIją.ca obecnie piekielna
kształt gniazrl jaskółczych. Na ja- czas dla niech nie'lłychana. Wszy- susza i upały pogłębiajll jeszcze
snym brzegu sZlIk.ano w<;zY'ltkiego: [tko io praw~a. Jednak IH~'ZyG katastrofalny stan rolnictwa we
mamony, wzruszeil hazardowych, jl'~t bezsilny, gdy rhodd {) IH7Y- wschodnich i połuciniowych sta
wrazeń e3tet.vezll;Vch, zrlrowia, to- rodzon~' Clar tego zakąlka 'llonerz nach U. S. A
warzystwa, spokoju, rurhu, słońca. Hej Riwiery. Gdy nawet !.asyn!),
~
~
wysllkólt)
pola do popisu. Monte Cv.rio wrai mimo rozpaczliwych
ODOSl>C'
z przyległościami siano,' ilo irlcal- przypomillających tonącego l 'llom
ny teren do wyżycia się, do szcro- kę, ostatecznie 2nallkrutujt" .- Mon)
kiego oddechu, do ekspansji sił te Carlo z pewnością nie ptze~l:lnie
czy pragnień w każdym kit'runl,u. przyciągać ludzi. Odpadnie j"ulla z
Stąd zachwyty, stąd uroh: i atrak- . jego atrakcji: hazard, g'·a. dt'mon
cyjność.
'złota. Pozostanie natomiast tyle
CUD NATURY
innych, a przedewszyslkiem ta naj
Niema potl'leby rozwodzić się ważniejsza: wiecznie śmiejąc'!' się
~
~.~
nad pięknością francuskiej Rivliery słońce i wiecznie la~urowe morze,
w ug6lności, zaś Monte Carlo w których to rzeczy tak bralcuje lu ·
szczególności. Cudne jest szaflro- d:r.ionl mglistej, zimnej i mrocznej
we morze, wiecznie śmiejące się północy.
ABSTRAKCY JNOSC

słońce, białe

UROCZEJ

SKAŁY.

sZC!Z\l

Piotrkowska

w srebrnej trumnie

.... ...

na noworodka

tylko w centrum Berlina

Mieukańcy miasta IndłanopoJis by
li świadkami niesmacznycb wystęPoważne zmartwienie mają teraz Racjonalna polityka "kllJoni7acj!" rom przybyłym z prowil1cji na stapów teatralnych całej rodziny za- b~zr.enni amatorzy osiedlenia się ma więc połegać na tem, żt' świeżo łe do Berlina.
strzelonego bandyty Dillingera. W w Berlinie. Berlińska Clt\' 'wlud- przybyli z prowincji do Berlina mlo
Kombinacja precyzyjnie obmyśla
jednym z teatrów tego miasta wy nia się stale. Emigtllcja ~ d7.1E'lnic dzi ludzie w s lanie bezżennym b~ na, ni~ pozbawio:ta, llk często bystępował w 'wodewilu 70-1E'tnl oj- przy dworcu na FriE'dricbstl'n\lse dą musieU rok cały mieszkać obo- wa obecnie ". Niemczech, mimowol
ciec bandyty, jego córka, zięć i pa na zacbód, do dzielnic now8zycb, wiązkowo w dzielnicach cen lrłll nego komizmu. Czy "kolonizacJa"
sierb. Rzekomo zgodzili się oni na trwa ł nic nie wska7:uje na możli nych, a 01rzymają pr:IWo \\yprowD- tego typu będzie się podobała zain
ofertę przedsiębiorcy
teatralnego, wość pn:yrosfu lic~by miE'!llknń· dzenia się stamtąd na zl\chód t ,vll~o teresowllllym,
czy
pozhawi~nie
aby zarobić sobie na pokryeie kosz ców dawnego centrum, z Unter w raziE' ożenku.
tych ludzi prawa wyboru mieszkatów pogrzebu Dłllingera. Tymcza· den Linden jako a~terją spareroAle jak zapewnić ~m - prz~'muso nia na takiej lub innej ulicy pozosem prasa tutejs1la doniosła, że wą. W tej to opre9ji wplldł prze- wym "kolonistom" mieszkanie? I staje w zgodzie z prawem - mało

Dillingera pochowano w srebrnej
trumnie wartości 7(l()() dolarów, za
któl" !ł pewno~clą zapłaciła nie ro
dzina znstrzelonego, ale jego towa
rzy$ze zbrorlnl.

świetny magisttat B~rljna n:! pomysi przymuiiowego o .. il'dlanin w
śródmieściu kąwalel'ów, którym z
tych czy innych wz~lędólV uśmie
cha się dłuższy pobyt nad Szprewą

I

na to znala·zła się rada. Magistrat
zamierza wynająć wdowcom po urzędnłkach wolne mieszkania po ta
niej cenie, pod warunkiem, że będą
one odnajmowały pokoje kawale-

Dziś

to obchQdzi przy Alexanderplatz
(iliedziba władz policyjnych). Obo·
jętno9Ć z tej strony, obojętność z
tamtej - charakteryzują dostatec'"
nie atmo3ferę berlińską
R. G.

przebój Fox'a

t. y

Pocz. o godz. 12~ej
Na pierwszy seans mIeJsca

od 54 gr.
Sala mechanicznie
wentylowana.

II. reż.

Johna Bly!ttona

"
dziewozyny, która zostaje
W roJ. goł,: cudowna

T'

DiwiekowJ Kinol atr

John Ridford, urzędnik bank...
"'y w N. Yorku, wpadł na oryginal
ny pomysł urządzenia loter ji dla
pokrycia kosztów połogu żony w
lecznicy. Oto na miesiąc przed oczekiwanem wydarzeniem wypu·
ścił on 150 losów loteryjnych JKI
dolarze sztuka. Sprzedał je wśród
swoich znajomych, których prosił
o wypisanie na każdym bilecie
przypuszczalnej ścisłej daty przyj.
ścia na świat noworodka, godziny,
(, Idórej się to odbędzie. Klo wsk a
zał najhliższą prawdziwej datę uro
dzln - otrzymał nagrodę 70 dolarów. Pozostałe ze sprzedaży losów
80 dolarów przeznaczył pomyslow~
amerykanin na pokrycie Iwsztów
pobytu żony w zakładzie glnekolo
gicznym Pomysł Ridforda przy.iął się i zaklimatyzował w N. Yorku, gdzie znalazł 011 SDoro naśla
dowców.

2 obrazy w' jednym programie ł
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Bezżenni mogą mieszkać

CHICAGO, 11 sierpnia. (PAT) -
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teL 174-00.

wsi amury.

lonizacja kawa eriw

DillingBra pochowano

wygranych poci eszeDi~
po zł. 500.-

oraz

cuda naiur

pozostają

;>-.~ '5'

20.000 na nr. 10787
" 102.000" " 115056

Zł.

r
rozpusig

Rozpada sit; zlOiQ do
.,-1

'1

oraz

prawdy

Wielki przebój produkcji czeski ej

Mld ni ma DOW u...

Wstrząsający

Spencer Tracu
żyoiowej

-

dramat

"

dramat erotyczny.

Ita
reżyserji

,V

roli

gł.

a

znakomitego JAMES FLOOD'A

~V rolach głównych bohaterowie Lubiczewskiej ,., Sztuki

Miriam Hopkins, Frederlc March,
George Raft, Helena Mack.

Zy"ia": -

"

Niezwykła

Dziś

prezentuj m,1

Dziś i dni ~astąpn ch!
Poczqtek o godz. 12-ei

inscenizacja! -

Fascynująca treść! Film. którJ w,wolal sansacie
NADPROGRAM: Dodatek dźwi~kowy oraz aktuiności Foxa.

PlT
vi

na

cał,m świede!

Rozśpiewana i roztań
czona, tryskająoa humorem komedja p. t.
Vo,r rolach głównych: Płomienna M
D
S oraz uajpopularniejszy p lesma rz Ameryki Bing Crosbr
200-h~ ś piewaków w jednej scenie
Imponująca. wystawa, ' jaką widzieJi~cie tylko \" najwif:kszych filmach!
muzycznej i setki najpiGkniejszych tancerek Ameryki!
Nadprogram: • -fli ll'J \\'i5ze aktualności gwiata i .P. A. T.
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NOCNE DY~UR y APTEK._
DziŚ! w nocy dyżurują następują.ce

le
•
•
szego biskupa ł6dz I

ier

apteki: Sukc. M. Kasperkiewicza
(Zgierska 34); Sukc. St. Sitkiewicza
(Kopernika 26); J. Zundelewicza
(Piotrkowska 25); S. Bojarskiego
i W. Szata (przejazd 19); M. Lipca
(Piotrkowska 193); A. Rychtera j
J. E. biskup dr. Tymieniecki.
B. Łobody (11 Listopada 86).
zmarł w dniu one~dajszym, t. i
KARY ZA BRUDY W DOMACH. w piątek, o godzinie 10 wieczoW dniu wczorajszym starostwo rem. Zgon nastąpił zupełnie nagrodzkie w Łodzi, na wniosek gle. Zmarły przed rokiem powładz zdrowotności publicznej uka ważnie zapadl na zdrowiu
na
:-ało grzywnami od 30 do 50 zł. 24 tle sklerozy, mimo to
jednak
właścicieli domćw ł6dzkich, którzy nie zaniedbywaŁ swych obowiąz
nie utrzymywalai swych posesji w ków.
W ostatnich tygodniach
t:tanie sanitarnym, zgodnie z obo jeszcze sprawował
normalni.e
wią.zującymi przepisami.
swe czynności. W piątek, t. j.
ZaPISY DO SZKót WIECZORO w dniu zgonu, stan zdrowia ś.
WYCH. - Jutro, dnia 13 sierpnia p. biskupa Tymienieckiego porozpoczynają. 8ię w Łod2i zapisy zornie się ni,e pOfrorszyl, czego
00 wieczorowych szkół zawodo. najlepszym dowodem było spo ·
wych dokształcających. Obowiąz. życie przez niego obiadu,
a
kowi dokształcenia podlega mło nawet kolacji w porze, o któ
dziel: w wieku od 15 - 18 lat, rej zwykł był to czynić. Około
zatrudniona w przemyśle, handlu i godziny 9.30 wieczorem zmarł)
rzemiośle.
Odpowiedzialność
za zasłabł nagle. Zawezwani
nuzapisanie do szkół ponoszą. praco. tychmiast lekarze
nie zdoła1i
dawcy. Zapisy potrwah do dnia już utrzymać go przy życiu i o
20 h. m.
godzinie ID-tej wieczorem wy
zionął ducha.
Umierał zupełnie przytomnie.
Przy łożu konającego do o
statniej chwili byli obecni dzi.e
ku czci polaków
kan seminarjum duchownego,
z zagranicy
ks. prałat dr. Dzioba, oraz księDzisia i o godz. 12 odbędzie ża prałaci Kaczyński i Wyrzy·
się w gma<!hu rady miejskiej, kowski.
Zmarły
pozostawil dwuch
przy ul. Pomorskiej uroczysta
braci,
z
których
Jeden jest leo
akadem,ja, zorganizowana przez
dJrugl
łódzki komitet "Dnia polaka z karzem w \Varszawie,
zagranicv" z okazji, odbywają. d~'l'ektorem fabryki w Katowi·
cego się w 'Varszawie II zjazdu cach. Niezwłocznie zawiadomi!'
ni o bolesnym ciosie, przybyli
polaków z zagranicy.
Akademję zagai
przewodni- w dniu wczorajszym do Łodzi ,
czqcy komitetu
"Dnia polaka celem wzięcia udziału w cere'j
z zagranicy", komils arz rządo monji pogrrzebowej. Jednocześwy m. Łodzi, inż. Wojewódzki, nie o smutnym tym fakcie po·
poczem wygłoszony będzie referat dr. Bilskie,go o err,tigracji
polskie.l·

Zabalsamowiłne

zakończy

część

artystyczna.
Z okazji "Dnia polaka z zagranky" całe miasto udekor.)wane zostało już wczoraj flagami państwowemi.

tylko w
tygodnia

"

Dziś

"
(dawniej Luna)

i dni

następnych!

Dźwiękowy

i dni

następn,ch!

Wczoraj o godzinie 8 wie
Utworxony wczo.r aj specJ,aIny,
czorem w pałacu bi>skupim od· komitet
OIbywatelski podaje
było się zebranie władz
ko· do wiadomości społeczeństwa,
ścielnych, na którem omawiaąo że otwarta została lista składek
pro~ram żałobnej uroczystości na rzecz budowy pomnika Ś. p_
Wyłoniono killka sekcji, które biskupa W. Tymienieckiego. _ I
zająć się mają
opra<:owaniem Ofiary składać można: w bjn..
szczegółć.w pogrzebu. Na zebra rze akcJi katolickiej uł. Ks. Skoniu tern postanowiono, że w po- rupki la. W Banku Zw. Spółek'
niedziałek, dni,a 13 b. m. o go- Zarobkow~h
ul. Sienkiewicza
dziinie
6-ej przed wieczo:rem nr. 24.
W kancelarjach paraz pałacu biskupiego, piizy ulicy fjalnych u księży proboszcz6Wl
ks. Sikorupki nastąJP.i wyprowaZamiast składania wieńców.
dzenie zwłok, które ob!Iliesionę uprasza się o przeznaczenie ~.
ulicą dookoła katedry, WlProwa- n'C<ś-nych kW10t na fundu.sz bad;}'#
dzone będą do świątyni głów· \\oy pomnika.
nem weJ1ściem. Straż hPJliOrową
pełnić mają or~anizacje:
stra~
związki harcerskie,
związki rezerwistów, Czerwony
Krzyż, Sokół itp.

ogniowa,

We wtorek, dnia 14 b. mies.
odbędzi·e się o ~odzinie 10 naboż, eństwo, celebrowane
przez J
E. biskupa Jasińskiego, poczem
nastąpi wyprowadzenie
zwłok
temiż wielkiemi drzwiami, obejście katedTY i wprowadzenie do

kaplicy.
Przemówienie imicnj·em społeczeństwa wygłosi po·
~eł Wolczyński.

Organiza<!je

ze sztandarami
stać będą dookoła katedry, do
której publiczność będzie m.iala wstęp
w miarę w olIny cb
miejsc. Przedstawiciele władz
wc'h.odzić będą przez zakrystję ·

zł.

150.-

dnia 23-go sierpnia

do L E N I N G R A D U I M O S K W Y od zł. 280.(łącznie z utrzymaniem, wycieczkami i pobytem na lądzie)
dnia S-go wrze§nla na festlval Teatralny

LINJA GDYNIA-AMERYKA
WBrsEBwB,

A chi
Zbiórka

Marszałkowska

II m WOJ-enne W

pamiątek

116.

lodz.-

i druków z okresu
dla muzeum miejskiego

W związku z ctWudzi,estole
ciem wybuchu wojny świato
wej, samorząd łódzki postanowił utworzyć
przy muzeum
miej,skiem historji i sztuki, im
Bartos,zewilc,z ów specjalne ar ·
chiwum wojenne, w ktMem zna
lazłyby się wszelkie
pamiątki
i druki łódzikie z okresu WO.llly
vV muzeum miejskiem znajduje
się już mnóstwo
dokumentów
historycznych. Zbiory te nie są
jednakie kompletne.
Poni'eważ w posiadaniu wie
lu osób prywablych
znajduje
się szereg c,ennych pamiątek Wf)
jennych. które niszczą się wsku
tek braku fachowej i racjonalnejopieki archiwalnej, zarząd
miejski wydał w dniu wcz()

STOW. "KULTUR - LIGA".
Druskieniki. Zdrojowisko. Opla-

wojny

la 49.50 zł.

Jar~mcze, Beskidy
Wschodnie.
Budyn<3k leży .I podnóża gćr. Oplata 52 zł.
rajszym odezwę do mieszkań
Karwia, nad morzem. Opl3.ta 52
ców w sprawie przekazywania
zł.
wspomnianych wyżej materju·
Muszyaa. Miejscowość kuracyj·
łów do muzeum.
na. Koło Krynicy, plaża. nad PoW odezwie, podpisallle.} przez
pradem. Opłata 50 tlI.
przełożonego gminy miejis kiej,
Termin wyjazdów ~o tydzień.
komisarza Wojewódzkiego, pod [ grupa wyjeżdża. dn. B sierpnia.
kreślono, że materjały z okresu
W ni.edzi<:llę, dn. 12 b. m. turyzawieruchy wojennej
posłużą
styczna wY/jiec:(ka na lotnisk.o w
badaczom do odtworzenia dzie- Lublinku.
j6w naszego miasta w tym przeZapisy i inform:lcje - ('(\dzien·
łomowym okresie.
nie między 10 - 2 p'p. i między 4
PodkJreślit należy,
fe obo· ~ 10 wiecz. w lokalu Kultur _ Liwiązkiem osóib, posiadających gi. Zar.hodnia I)~, tel. 191-15.
jakiekolwieik pamiątki wojennr\, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
w~lędnie urzędowe druki itp.
jest zło'fyć je do mlWeum, aby
nie zgill1ęły ślady wojny na te· la wyd~iał oświaty
i kultury
renie Łodzi.
(tel. 203-23) oraz biuro muzeum
Wszelkich .informa.cji w spra- im. Balli:oszewiczów, Pl. Wolnnwie pami::ytek. wojerunych udzie- ści 1.

l

=

fJ

Atrakcyjna komedja
najnowszej prod.
Uniwersalu pt.

ł:1J\1ł"

Życiorys zmarłego
J. E. ks. biskup dr. WincenłJ,
Tymieniecki urodził się w roku
1871 w Piotrkowie Trybunalskim.
jal<o syn ziemiana Bolesława l Na.,
talji ze Stokowskich Tymieniec.
kich. Po ukończeniu gimnazjum
w Częstochowie, wstąp H do Metro
politarnego seminarjum duchownego w Warszawie, gdzie ukończył
nauki filozoficzne i teologiczne.
W dniu 6 stycznia 1895 roku otrzy
mał święcenia

kapłańskie

s

rąlt

ówczesnego arcybiskupa metropo.lity Chościak - Popiel a, który p~
w'olał go na swego sekretarza.
kapelana. Po krótkim czasie, na
skutek starań metropolity k~. dr.
Tymieniecki zostaje mianowany
przez Stolicę Apostolską prałatem
i szambelanem panującego wówczas papieża Leona XIII. Po ~ztero
letnim pobycie w Warsza,vłe otrzy
muJe probostwo w parafjl Słom
czyn pod Warszawą!, a następnie
w pararjl św. Ducha w Łowiczu.
Wkrótce potem władza duchowna
powierzyła mu pieczę nad budową
najpiękniejszej świątyni w Lolbl
św. Stanisława Kostk4
którą po
dziewięcioletniej pracy oddał do
użytku kościelnego. Jego r6wnleł
inicjatywie zawdzięcza swe powsta
nie szereg ochron i schronisk dla
ubogiej dziatwy I bezdomnych ..lerot: ,,~łobek" dla niemowląt, szko
łę dla głuchoniemych itd. Z Jego
tez inicjatywy powstała w tollzł
organizacja rzemiosła pot.kiego t.
zw. "Resursa Rzemieślnicza". Poza
tern pracuje w Radzie głównej ople
kuńczej, w Polskiej macierzy szkol
nej. Dalej powołał do życia Komitet kolonji letnich, I{t6ry rok rOCJ
nie wysyła około tysiąca najbied.
niej szych dzieci na wypo\!zyneJi
zdrowotny.
Biskup Tymienieckl był pfe....
wszym biskupem łódzkim,
gdyt
jak wiadomo przed wojną w Łodzi
uie było tej władzy duchownej.
D~ecezj.;., łóllzka została utworzo
na przed 13 laty, kierly to J. E. ks.
bislwp dr. W. Tymieniecki, będą
cy do tej pory proboszczem paraf]1
św. Stanisława KostId, został mianowany pierwszym biskupem łódz
kim.

pięknych dziewcz ąt,
muzyki,
śpiewu, tańca, pikanterji i miłości. W rol. gł.

Panorama

Gloria Stuart, RogBf PrY1mIi',

lYłyrna

KemlBdy

Nadprogram: Tygodnik Foxa i aktualności krajowe.

Fraumentu

Z ŻUCia i

pogrzeb kanclerza Dollfussa

Fu Manchu

Najnowszy przebój Paramountu.

s
Dziś

podzi~miac:h

I

do STOCKHOLMU I HELSINGFORSU od

ciągu

Powatne ubi
Jla
I~zbnków
LOl'P, wybier~jącydl się (lo stoliey na "Święt.o Warszawy" będą
"":line tylko w ciągu n:trll:h!l\lzą~e
go tygodnia, t. j. tylko do dnia
1(7 b. m. wł:tcznie. p,) tym terminie sprzedaż karnetów festivalOwych będzie l:.tzY'zględnie 7.amknię
ta. J est więc rzeczą wskazaną, by
skorzystać póki czas z nacłarz.:lją
crj się okazji zwiedzenia tani'll
kosztem stolicy.
Jak zdolaliś~)ly zallbsenvowaó
sporo łodzian wybiera się do Wilt.
ilzawy na dzień 15 sierpnb r. b. W
dniu tym bowi/3m oprócz o/lbywają
cych
się
obecnie uroczystośd
"Święta Warszawy" oraz .. Zjazdu
polakćw z zagranicy"
zbiega RlE)
l'ocznica "Cudu nad ·Wisłą.".
Pozostałe w niewielki'3i
ilości
karnety festiva,lowe (po 16.- tlI.
'1.:\ sztukę) sprzedaje Lódzki obwód
miejski LOPP, ul. Pre~. NaJ'uf,owi
<!za jO, teL 106-GO.

w

R-·Z E·-M BEZ PASZPORTÓW ZAGRANICZNYCH

Ulgi do Wa rszawy
ważne

ka e ru
UreclYSlości pogrze- Pomnik blsk pa Tybawe
mlBoieckiega wliodzi

SPO(ZDQ

wiadomiony został nun<!jusz pa
pieski w Warszawie
J. Em.
mgr. Marmaggi, kardynałowie
J. E. ks. Kakowski
i pryma!!
Hlond. W sali recep<!yjnej pala.
cu biskupiego ustawiony zostal
ołtarz, przy ktÓlrym ' lprawia
ne są msze święte.
Wczoraj, w g-odzinuch przed,
południowych
przedstawiciele
społeczeństwa łódzkiego, jako.
też wład~ składali kondolencjI'
w pałacu biskupim.
vV cią~ całego dnia przyby
wały delegacje związków, stowa
rzyszeń i cechów, oraz wlościa
nie z bliższych i dalszych oko
lic.
Zwłoki. zostały zabalsamowanf'
i na przecią;g dwuch dni wysta
wione będą na widok publicz
ny, poczem w poni~działek, dn.
13 sierpnia, o godzinie 6 popo,
łudniu nastą.pi wypro:wadzenie
ich z pałacu Ib Iskupiego
do
katedry.
Pogrzeb odbędzie się 14 sierpnia
o godzinie 10 rano. Wszystkie
parafjalne zarządy akcji kato·
lickiej wezmą udział w ohrzę·
dach żałobnych przez wysłaniC'
swych delegatów na pogrrzeb Zl
sztandarami.
Okolicznościowe kazanie wy
głosi J. E. ks. Mskup
sando
mierski Jasiński, poczem zwło
ki J. E. Ks. biskupa Tymieniec·
kiego
złożone zostaną Iw trumnie
w podziemiach katedry.

OZfsiejsza akademia

Akademję

zwloki

Początek

d

.r~

II

Niezwykły

film o

niezwykłych

Pocz. o D. 12·el D. P.

sytuacjach, pełen napięcia dramat

ob;;'~·plllo·tP.ilężan~eJ~·cwt'!:y~st~a,:ilvl~'e:m!~R~el:::;\:orii.1r_

Miljonowy
dowa obsada:

Świetny aktor charakterystyczny

Warner Oland, ' Jean Arlhur i Neil Hamilton

o godz. 12-ei w poł.

Na pierwszy seans ceny miejsc zniż0ne.

Widownia należycie wentylowana

ł2.VIIt

sierpnia. 1934 r.

•

po

długich

i

ciężkich

najukocha.ńszy

nasz

St. felczer, Oficer IV

cierpieniach

n s

JOiłt:b -

•
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Oddziału Łódzkiej Straży

9

zmarł, prze~vw

Głęboko

~refr

śmiercią

wzruszeni

ADELI

B. P.

Z

SZAROGRODZKICH

ALTEAO

Ogniowej Ochotniczej

~vprowadzenie drogich nam zwłok nastąpi w dniu 12 b.
W połudrue z domu pr:r;edpogrzebowego na cmentarzu żydowskim

wyrażarnv koleźance

zawiadamiaj,

Lewinowej prawdziwe

m. o godz. 12
w Łodzi o ezem
. '

iona, dzie[i, synowa, zię[iowie, wnuki i rodzina.

EJ

naszej p. Irenie z Alter6w
współczucie.

Orzędni[y Spółki

M. Silbentuln8

rl~bilżOD~baen~i~m
Przemianowanie ul. Ewangelickiej na ul. gen. Pierackiego
W dniu wczorajszym rozpow Łodzi uroczystości
legjonowe z okazji dwudziestolecia wymarszu Pierwszej Kadrowej,
Zgodnie z programem obChodu, uroczysto~i rozpoczęły się
w Lodzi aktem przemianowania ul. Ewangelickiej na uUcę
generała Bronisława pierackiego. .O godz. 6 pop. pmy zlb.iegu,
uUc Piotrkowskiej i Ewangelie::-"iej zekali się przedstawiciele
organizacji h. wojsk.owych
z
cdonkami zwią,z.ku le~jon1stów
ł6d:zkiICh
na czele, delegacje
Strzelca, POW., zwiąlZl'ku rezerwistów itp. ze sztandarami i dl'
częły się

kiesłrami.

Gdy zebrani ustawmi si~

Od·

dz:iałami i utworzyli
sZlPalery,
pO<!zęli nadjeżdżać reprezentan.
ci miejscowych władz państwo
wych oraz samorządu łódzkiego

Kom. WojewódZki,

otwierając uroca:ystość wJ!glosił
pme'
mówienie okolicznośdowe, w
którem,
nawiąa;uJac do pięk.
nych tradycji legjonowych, podkreślił maczende święta
wymarszu pierwszej kadrowej i
zasługi leRjonisłów dla Polski.
Końcową ~ęś-ć swego przem6wienia
kom. Wojewódxk.i -pośw1i.ęeił pam.i'ęol legjonisty Ś. p.
ministra Pieracldego,
poczem
polecl1 zdjąlĆ I murów naroźni
ka starą tabliczkę I nazwą ulicy
. $ • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~$"

...

.....
.
fabryki

~.~

Pożar

B. Cytryna
W fabryce firmy B. Cytryn
przy ul. Wolborskiej 44 z nieustalo
nych dotychczas przyczyn w dniu
wczorajszym wybuchł pożar. Przy·
były
I oddział straży ogniowej
pożar ugasił.

Uszkodzone zostały
maszyn!,
Qraz część nagromadzonych towarów. Straty obliczono na sumę
3.000

zł.

W drożono

dochodzenię

cdem ustalenia przyczyn

pożaru.

Ewangelickiej i przybić na jej Piotrkowską
w stronę Placu
miejsce tabłicę z napisem "Ul Wolności. Przed pOIlllIli:kiem Ko
gen. Bronisława Pieraekiego". ściuszki pomiędzy wielkiemi fla
Jednocześnie zmieJILiono dro ! gami, zawieszonemi
na wyso·
gą tablicę orjentacyjną na rogu kich masztach, ustawiona
zoo
Ul. Si'enkiewic~a.
stala udekorowana trybuna, 1
Po dokonamu tego uroczyste· kt 6re j wygłoszono dalsze prze·
go aktu nową tabliczkę ul. gen mówienia inaugurujące święto
Pierackiego pTZybrano zielenią. legjonów w Łodzi.
Nastą;piłv dal'5ze przem6wie
Na program uroczystośd le~
nią okolk'z;nościowe, wygłioszo
g.ionowych, któTe kontynuowa·
ne przez przedstawicieli Zwią,z· he będą dzisiaj w ramach "Dnia 20 poszkodowanych ofiar na sumę 15.000 zł.
ku legjonistów i innych or:gani L'e gjonów" składa się szereg
Władze bezpieczeństwa ujęły w dzięki licznym doniesieniom, złozo
zacji, poczem z'e brani uformo· zawodów sportowych.
dniu
wczorajszym na terenie Ło nym przez poszkodo wanych do kowali pochód, który ruszył ulicą
.
fizi niebezpiecznego aferzystę, któ misarjatów policji.
y wyłudzał przeważnie od bezroWyjeżdżaja. , nie zostawia]' w domu
Oszust, którym okaza,ł się Stel
botnych więl{sze sumy za rzekom(l fan Graczyk (Kielma Z1), były
papierów wartościowych, złota, srebra
pośrednictwo w udzielaniu posad. właściciel biura próśb, posługiwał
i t. p., lecz zanieś je do
Na trop tej afery policja wpadła się niejaką Stanisfuwą Maślińsk,

I
I

Posady. których nie bylo

,r

c

e

!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!:!!!!!!!!~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

w realizowaniu
swych '2:brodnł·
czych
planów.
Graczyk wynajdywał amatorów
posad, prowadził ich do rzekome)
pracoda~czyni Maślińsklej, ktć
ra w każdym wypadku żądała od
reflektantów po 200 - 2.000 d.
tytułem kaucji.
zł. wuerał
łodzianiD,
Oczywista, że afera wyszła na
jaw I na skutek konfidłmcJonal.
biał
nych wiadomoścl policja ustamu
momentalnie
że
jednak bogacz postanowił
I z~ów szczęście zawitało do cież ciągle wierzył,
miejsce
pobytu zbrodniczej pary.
O· porzucić posadę i otworzyić sobie Ukrywała się ona w lIomu przy ut
Łodzi... Po wielkiej wygranej 1 mi- uśmiechnie mu się szczęście.
własne
przedsiębiorstwo.
Parę
ty(jona złotych, która w poprzedniej szczędzał i grał na loterji. TeraJ
Marszałkowskiej 29.
loterii państwo\\ej przypadł'a na- może z łatwością kupić całą rabry- sięcy złotych przeznaczył on naGraczyk I MdłbWhl atall
tychmiast na cele dobroczynne.
szemu miastu, padło onegdaj w Lo łię swego-' chlebodawcy,
aresztowani
i osailzenl " wIęzIeniu.
- Jakie wrażenie wywarła tak Do czwartku nie mógł sobie pozwo Ofiarą oszustów ' padło 20 os~b
dzl 100.000 złotych na los nr.
51.389, sprzedany w kolekturze l. olbrzymia wygrana na szczęśU",ym lić na maty urlop, a obecnie wy- które poniosły około 15.000 zło~
jeżdża wraz z rodziną nad morze.
Zajtmana przy ul. Piotrkowskiej 2e. wybratlcu fortuny?
tych strat.
- Oniemiał z wielkiego pr~era·
Chcąc dowiedzieć się kto był
tym razem ~blubłeńcem toczącej żenla I szczęścia. Olbrzymia suma
sfę kolem fortuny, zwróciliśmy się 80.000 zł. w goltówce została p. J.
do właściciela szc.zęśliweJ kolektu' R. wypłacona w jego mieszkaniu.
Warto zaznaczyć dodaje p.
ry, p. Ignacego Zajtmana, który
8.30 Gimna~:yka i muzyka -:. płyt
15.15 Płyty.
że świeżo
upieczony
udzielił nam następujących cieka- Zajtman 9.10 Muzyka (płyty).
15.45 Płyty.
wych informacji.
9.55 Transmisja nabd;cń~t\\':l z
- Kim jest szczęśliwy posia'
DAWNE PIESNI POLSKIR
Kralwwa.
16,00 Koncert zespl)łu Zygmunta
dacz losu nr. 51.389? zapytu·
Populll.rnie znany chór ,.Rbweler
12 .10 Konrert z Dt.liny szwl'Ijl'ar Grol<smana.
jemy.
sów ludowych" Alojz'3g0 Żaremby, skiej.
11710 K
13 ,00 Feljeton muzyewy pt. "Mu
.
oncert solistów. Wvltl)..
- Jest to młoily, błeil!1y pracow wystą.pi przed mikrofonolm warszaw
nawcy: Marek Bauer (skrzypce) f
nik umysłowy, p. J. R. Przez sze' skim w dniu 15 sierpnia o o"'o(tz. zyka naszych gór".
Eugenjusz Maj (śpiew).
reg lat cierpiał literalnie nędzę. 1~.15. Tym razem z programem
13.45 "Na rumuń.,kiem pograni18.00 Fragment teatralnv.
~ryzys i jego skutkI spowodowały, dawnych pieśni polskich, znanych czu".
IZ zredukowano go z po~ady. Po· ogółowi
radjqsłuchaczy ze !'!wego
14.00 Koncert muzyki polskiej
18.15 Muzyka taneczna (Plyt.y).
~st~ł f~rmalnie na bruku z żoną sent.vmentu i nastroju. Będą. to nn· o rharakterze luClow'l'm. Wvk"D:tw
1.8,4~ "Wy?uch wojny" - w~ptl
I dZieckiem.
I dopiero niedawno giś prze,z wszystkich prawie śpi e- cy: chćr "Ogniwo'" pod ·dyr. z.
dz~ęki protekcji ustosunkowanyel; wane: "W głos serdeczna dumka Stoińskiegn. i Aniela Szl~mińska mmel1la OsoblEte - wygł. Juljuu
Kaden Bandrowski.
OS?JJ, dos~a! posadę inkas!.'nta jed. plynl'e" , , ,Lud'
~le
mó'
W1ą,
.... om-(~'pl·ew).
neJ z mmeJszych fabryk łódzkich. szc·tęśliwy", "Ku zachodniej patrzę
1500 Feljcton pt. ,.KnziuK o po19.15 Muzyka lekka. WVKon!1WZarabiał 40 zł. tygolniowo, a przo stfO.nie" itp.
(r))
wodzP'.
·
cy: orkiestra i Anda Kit.~ :·hm'l1P
rrCII_~i.B:Dm_m!ll!_ml!llllllll______II1I_"III_____-----------~i (piosenki).
20.02 Feljeton aktualny.

•

100.000

ga Z m

na lo.er.ii
..,g 40 zloigch fgeodniowo

NAJT AN1EJ.
Niejednokrotnie sfery kupicrkie
w::itanawiały
się
nad tajomnicą
IdeIkiego powodzenia jcdynl'go w
Ini eście nar;zelfl domu towarfl\VegQ
- Konsut~} przy Widzew!3kiej ?rra·
nufakturze.
Tajemnica ta jest jednnk łatwa
do rozwiąz:lnia Dyrekcja Kunsumu, ki':lrując się 4-ma kardynalnemi zasadami - wielki wybór, tanie
<!eny, naj wyż sza jakoś} tt'waru i u·
zdołała ildo.
przejma obsługa oy6 80bh serca licznych rzesz klio
jenteli, które stale zapełniają. sale
Komumu.

20.12 Koncert popularn\". W \'Kflnawcy: orkie~t;-a symf(lni(~zn!l i B(\
lesław Ginzburg. (wil)lonczela).

EnTYLATORY

21.02 "Na wesołej lwowskiej fa-

li~

ruczna.

~~ WIfK~ l' [~ l ~ KAlI, !Klf ~ óWi fA~ ft YH 30
aj

_Ree-

__

elektr,cznJch. radiawJeh
zelektrJfikowanl'ch. lamp. ż,randoli na raty i za gotówkę

Sprzedaż wszelkich ~Darat6w

wsMlenie
EleMlrOlni
lW Piotrkowska 115,
tele'.134-42.
Wszelkie pokazy nie
obowiązują do kupna.

•

22.00 SKrzynka por7.tilW!ł teoJj-

sufitowe, śeienne zwykłe i śrubowe

crr:wa;.

W KONSUMIE

z.ra-

Co usl,sz,m, dziś Drzez radio?

Zauanie i Jego nastepstwa
jalt uderzenia krwi do głowy,
migreny eta. :mlkaill szybko po
użyoiu loślinnychPIGUŁEK KOWENA (Cauvinll·a). Piguł1:ti łe
rozwaln iajłlce i pritecllyszczają
ce, ułatwiają c:zynności organizmu. Cena pudełl<a zawiera·
jącego 30 pIgułek .ł. 2.50.
Do nabycia we wszystkich
nptehach.

małżeńska
W domu przy ul. Kątnej 37 w sąsiedzi, którzy obezwładnili ro.·
d.niu wczorajszym miał miej.,ce wścieczonego męża i odebrali mu
krwawy zatarg między małżonka bloń.
Do rannej wezwano pogotowie
mi Juljuszem i Anną Demin.
Demin w czasie kłótni schwycił ratunkowe. W stanie groźnym
bagnet i przebił nim żonę, która przewieziono ją do szpitala okrę
padła bez przytrJmności w kałuży gowego. Demina zatrzymała poticja i wdroiyła dochodzeni...
krwL
Na odgłos awantury zbiegli się

Krwawa awantura

Zużycie prądu od
do 125 wattów
na. godzinę wynosi

Od 2dO 8grOszu

22.30 Melodje filmowe (płyty).
23.05 MUZyKa tanecznt\ I ;e!lta.
ma0ji hotelu "Bristol".
AUDYCJE ZAGRANICZNE
Koenigswusterbausen. 11.HO. .....
Arje z oper w wykona.niu Boniami
,.
no Gigli.

Frankfurt. 00.00 - 02,00 opera
z Lamermoru".
Kolon ja. 19,00 Konetł t nrganowy (Bach, Hae.c.del).
Wiedeń. 2(1,05. Wie('~:ór ilprrpŁek
(Strauss, Kalman, FaU, Lehar).
Salzburg. 20.45. KOll('ert r~iigij,
ny z katedry.
"Łu0za

................... 4~

IJlżgi ncdzg
b~llroboID'.' «:11

Łódź,

Łódź,12

12 sie,rpnla 1934 r.

sierpnia 1934 r.'

ł

ru

Pięcioletnia

umowa na dostawę surowca i przędzy

~(twoj(}rfika giełda hawełnia
przeprowadziła ostatnio szc
l'I!U badaii, zmierzających
do

n:J

prl.. 'gotov lłll;

ięk~zvcll tran
eksporto iVych.
b1wd:t m fyka" kSł dht włókiennictwa rosyjskiego.
W .okfe~ie prze<!.wojennym kon
!<Ilrocj bawełny w Rosji wynosiła 4 f. roczr.ie, t . .j. trzy razy
mniej aniżeli w Szwajcarji i 0l.,.oło
5 razy mniej, aniżeli w
Sz rujc',.ji i okoto fi razy mniej
fJuiżeli
w StAllach Zjednoczonvch. W okresie ostatnich fi
lat kousul1lc.ia Rosji zwiQkszyła
"lE! ~ ~r nicach Ok0ło 6 f. , podC'za~
gdy spożycie w Stanach
Zjedno~zonych wynosi 25 f; O·
gólna lwnsumcja hawe!nv \V Ro
,ii waha się ww.ankach ok'<lo
2 miljonów bel rocznie, wykazując powolne tem-po w~170StU ,
Svożycie
oowetny ąmerj'kań~
\;l;.icj w HO'5ji jest stosunkowo
11 icznaczne,
poueZlls gdy przę
dzal'licy rosyjlicy pl'zed wojną
;takup~: wali w StfUlacb Zjednoczonych około pół miljona bel.
Uprawa bawełny w Rosji
II f~ trafia ua pcw nc trudności
i
w}'dll je sj~ wąLVli we , czy w lalach l1ujbliżsl.ych przekroczy o ·
Ila 2 miljony t,e1.. Pf)nieważ zaś
do lawcy lłmerykullscy prz 2wi dują w latach najbliższych poważny wzrost
konsumCJi tcgo
surowca przez rynek. rosyjski.
przeto kOllsumcja tu wymagałaby importu w ~ranicach prze"7.ło l miljona bel rocznie. Wię
ksza cZQić tego importu mo~ła
hy przy odpowiedniej polityce
i'lłlłeji

przypaść

RShi I

vłasnym zakresie izbę kompen
sacy jną . Ze strony rządu pr Jjckt koncen tracji wywozu bawełnianego do Ro ji n ie napo ty
kn na żadn e tri~ dności. Nadmie·
nie: przytem onleży, że
rolwwania wsi~pne, pl'owaqj;w~
ne z Amłorgiem,
doprowadziły do ustalenia,
fe
konsumcja tego półfabrykatu
dla potrzeb rynku rosyjskiego
wyraziłaby się
po l a ź ną cyfrą
100 rniJjon6w ya rdów miesięcz
nie.
Podj ę cie
t ego eksportu
przynio słoby przędzalnictwu ba
welni'1nemu Stanów Zjednocwnych bardzo poważną ulgę. Pro
dukcja worków bawełnianych
uległa w Ameryce
poważnemu
skurczeniu, wskutek wprowadze nia specjalnego podatku. Je
dnoc.z~śnie skurczYł sie POW.llŻ
nie eksport do Indji "Brytyjskich, Ameryki Południowej,
na Hawaje i do Filipin,
wskutek rujnującej konkUl'cneji jllllońskiej.
Przędzalnie Stan6w Zjednoczonych posiada ~ą. przeto olbr~y~
mie zapasy tegC' półfabrykatu,
który mogły})'; wyeksportować
do Rosji zo. po ś rednictwem izby
kompensacyjnej. Oczywista wy
łania się przytem
zagadnienit!
sfinansowania tego eksportu.
\V tym celu ma być utworzone
specjalne towarzystwo przy ~1 '
,b.iale pomocy kapitałowej rzą 
du. Instytucja ta otrzymywała
by weksle rosyjskie i rlvskontowała je łącznie z Refico , Gdyby
ze
względów
technicznych
współdziałanie rz ą du przy or~a

niemożliwe,

aok I

dlo

li

Sp. Akc. (Al.

ł!8

Kościuszki

zostala otwarta dla wygody

Nr. 15)

z. Kliienteli

P ZE

za niewielką oplatą na przechowanie
rozne przedmioty w opjeczt:townnych kufrach. waJizach i t. p., co jest szczególnie dogodne dla osób,
udających się

W po~róż, DiI

umun)a

W

•

- i.

•

trz m· ·

na pokrycie dawnych n I
Jak d0l10Slł ~ Buk.~res2Iu, ~y
tuacja dewiznwa w Rumunii \\f~'IHi.
zuje ostatnio pogori :enie. Brmk
Rumullski już od kUk I tni~sięc~
nie przydziela dewiz !Hl obsługę
zagranIcznych długów pllllstwOwych i prywatnych, pod czaR gdy
kootygen1 dewiz przydr.'elnny\!1l
importerom ule~ll stałemu zmniej'
szeniu, pr:Gyczem zaJalwi"jli(' for111alnośd, związanych
z lIzyska-

uiemi dewiz, wymogu wiele czusa.
Tegoroczne, ~lt08ttl117 oWO słabe
zbiory rokują dal$ze pogorszenie
się sytuącji dewizowej w związku
z prawclo11ndobnym spadkiem ek,,portu zbó ż , O ~tatllio Danl- 1ł\l1llU1) '
!:hi po,tall Ll wił W!ltl'~yll1O ć przydział dewiz na p oltrycłe dawnych
naleiności i W Z a111ł 1ł1l U\ to zapewnie calkowit" roi \' y clę Importu bie
ż ,?\: go.

Berlinie do Niemiec powzięło dziś uchwałę.
w spra protestującą przeciwko układowi,
wie wymiany handlowej.
Układ który nie dotyczy spłaty dotychcza
dotyczy przyszłych wierzycieli i !lowych długów handlowych. PotranznkcJi hatllllowych, nie obejmu stanowiono nie dokonywać żad
Je natt)miast !ranzakc)i dotycbcza- nych tranzakcji eksportowych przę
d:l:ą, dopóki sytuacja nie
'T.ost:lniv
eowych.
Zgromadzenie angielskich prze wyjaśniona.
mysłowców i eksporterów przędzy

a

aprobat~ prezydento Roose-

velta.
Ze strony &owieckiej wyrażono
W zasadzie Sw~ z~f)dę, wy~uwając postulat uzyskania kTedy
tów. W tym też kierunku · prowadzone są p.race przy~otowaw
(',,-e, a szanse realilac.id umowy
wydatnie się zwiększyły, gdyż z
jednej stl'f)ny Ameryka wyrówlla ć mU'3i luki w swym ekspor
rie. z drogiej z·aś ze w.zglęrlu na
v.aostrzenie stosunków pomię·
r1.zv Japonją i Rosją przemysł
amerykański
nie spotka $lę
tym raxem na rynku Z. S, S. R.
z konkurentem
z Oalekiego
,\T ~chodu.

,

I tak podczas gdv np. ame.r ysprzedawcy miedzi lub
angielscy eksporterzy bawełny,
czy skóry często miesiącami nie
mogą wydostać
nawet znikf)·
mych procentów należności za
dostarczone towary, inne kute~' orje producentów otrzymują w

kańscy

BO miliardów franków
Zapas

złota

w Banku Francji

kupują

towary sowiecki .

I,

,

n dl

W koń.!u :ipca rb. odbyło się
zebranie wierzycieli masy up~llloś
ci firmy ,,1117.. Paweł Lltwin", bbryki wyrobów wlgonjowyeh w 1,0
dzi przy ul. Senatorskie i 35-37. Ze
braniu pl'ze,y odniczył s~,:hia kOl11i~,arz s. h. D. Wyszewialiski, w obce
ności syndyka
tymczasowego p.
Kaufmana oraz w obecności wielzycieli i peJnom. upadleg\), ndw.
L. Poznańskiego. Sędzia· j'omis:uz poddal pod gło o'il:\nir propo
zycje układowe, zgłoswne jui: na
poprzednłem zebraniu, VI któr)'eh
int. Litwin proponował wierzycie10m Bp1at~ wszystkich długćw VI
wysokości 10 proc.
br7, kosztów

i odsetek, plutnych

IV 3 IOf:ZUyeh
ratach od daty npI'1\\"1111oclliellia
się wyroku s ~dowego, z:ltwil-r<lzaj<lcego uklad.

\ Vobcc t ego. ż e w g rr.~ •. W1lllU
uie osi:WniQto ustawow.' j Wif:kll ?,O~ci, sędti :1
komi Rarz ()g·I ·' ~it : i*
układ nio dOiJz"d} .10 ~klltl;u. WI)bet t'z.,g'o zawa rty zo~tnl I.lVi :p~ .. k
wiel'z)'('ipli. Ad",. Markowie:'. wnos ił w lminnill cZp'flci wiertyl!ioli,
syndykiem ostatecznym obrano do
tychczasoweg,) ynuyka tymc7.nsowego i by upoważniono g-''l do ue:llizownnia ml\jątku up::d!eg'o ,
wolnej ręki.

b,.

Wobec przyję cia .irdnoglo··lIie
wnioskćw PołL'. omor:uikbv wi.)r'1.Y·
cieli, sędzia komisarz m.nnt lwią
zek wienycieli za. zll.'va.rty S syn-

ost.teczną

rtlemcy

przyjmująca

Dziś został podpisany w
układ angielsko - niemiecki

"kał całkowitą

Ogłoszony w dn. 9 b, m.
bUaM
Banku Francil wykazuje zwiel{~ze,
nie się w ostatnim tygodniu zapa·
su złota o 234,387,297 fr. do I'oUUlY
SO.4S6,582,153 fr. Pokrycie złotem
obiegu banknotów i natycluniailt
płatnych zobowiązań
wynosi 80
proc.

.,SAFES"
,

eksport do Niemiec

I

aidnj.

W zreorgamzowanym wydzl
-' n.,le

bojkotują

ielsc

tej placówki było
WóWCzaS
I'efico miałaby ud:tleU~ 9rganil1.ac.ii f:kspOl'towt!j kredytów.
nie biorąc przez to bezp.ośredniego udziału w dyskoncie
weksli. Oczywista zawieranie
tranzakl.ji uzależnione było' by
od zezwoleń organi:zacji finansującej. W tym celu zawartabv
wstała
5-letnia umowa z odBank Polski obniżył go ponownie
biircą rosyjskim, ni podstawie
której pewne określone ilośd
W dniu wczorajszym łódzki ły obl'oty prywatne, mi(!dz, ban
przędzy byłyby dostarczane co oddział Banku Polskiego pono- kowe. gdzie dolar no\rJwano w
miesiąc.
'wnie obniżył kurs dolara o 1 granicach od zł. 1),23 IW żądaniu
Rosyjski syndykat włókienpunkt, płacąc za odcinki grub- do zł. 5.21 w płaceniu.
Bank Po!sk~ płacił za funty
ni~y
sze po zł. 5.20. Nie bacząc na
podawałbv szczegółowe wykazy tę obniżk~, tendencjp tila dola- angielskie po zł. 26.50. w obro·
'(amówień, które kierowane by ra w ciągu dnia wczol'ajszego tach !H'yw2tnycb kurs ten nato
lyby do poszczególnych fabryk. nie była słaba, .p.rzeci-:nie, n~ miast notowIlno w ~ranlcach od
Przedstawiony powyżej w 0- skutek wiadomOŚCI z zi'"ranlc~, zł. 2".65 w ż!łdlluiu do zł. 26.60
gólnych zarysach projekt wieI- .uległa pewnemu wzmocnieniu, w ~,łllceniQ.
kich zakupów rosyjskich w czego najlepszym dowodem byStanach Zjednoczonych, uzytoa
nizowaniu

SŁanom7.jednoclO

nym. Ze wzglt,:du na niewiellkie
stosunkowo możliwo ści techniczne
przędzalil
rosyjskich,
\l icprzystosowanych
w dostatecznej mierze do przcraoiania
importowanej bawełny, przę
Zł
dzalnicy amerykańscy pragnęli
by podjąć
.Amerykaiiskie dzienniki proeksport .,n~dzy rIo Rosjl na wadzą żywą kampanję przeciw
uer zą skalę.
niesłychanym metodom, które\\' tym celu centralna organiza
mi posługują się Niemcy, byle
('ja przemysłu i handlu baweł
tylko
n ianeg.o Stanów Zjednoczonych
uchylić się od płacenia za tOw!l
utworzyła
sp~jalną komisję
ry im dostarczone.
ctla zorganizowania ekspol·tu do
W szczególności zwracają oRosji. Poszczególne firmv nie
bedą prowadziły rokowal'i z od ne ostatnio uwagę na następu
biorcą rosyjskim,. gdyż cały han jący, pozornie dość dziwny obciel ma być silnie skoncentJrowa Jaw zastosowania przepisów denv. Stowa).'zyszeni~ przfLllyslow wizowych, w zależności od 1'0.
ców
kupców zorganizuje wc dzaju zakupionycJl towarów. -

Prze zal

•

I

II

śt

dewiz

100 proo. spłaconą należność
natycluniast po jej zamówienłu.
Tą "arystokrac,k" eksporter6w są właściciele kopph'i niklu
w Stanach ZJednocwD.ych J w
Kanadzi'e. Jedna je~t Pl'1.YC7.y
na, która t~ po~lwójl}ą. miar,;

dykiem oi!:ateczuym i kasjerem
Sz. Kaufmaliom. Są(l n:\ s(\l'ji W('1.0
rajszej przyją.l do wia(lomości u·
chwałę wierzyci.)li w przedmiof;11'
zlłwl:,!zauia zwiWlku wi '~ l'z J·l;idi.
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w"osz"l'e

W
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•
•

~P"HWI('

1\,

,lj • ,
1Ij1:lu 015 -:\

firlllY ~,Szl~ek i Srobn.ogóra" p. "
ogr. odr· fabrylw. WVl'ol '[l\v (hill
nych z si pdzibą w T.odzi 111 i.y lII.
GdllllSkif'j -t.) zgot1nir '!. \\'l\i('l~ki(' 1'
7lwełnie tłomaczy:
sqdziegv . lwnllRar'1.a ~n(l '1.1.'7.\\'1]"
niklu używa się do wyrobu ma kllTatol'owi m:Ui'.' nn lHll r h:' l1 lr1':
terja2ów
wojcnnych
f b' l .
l' . I
I'
l'
fi
.
t'
'kó'
,~al y( l. gcy? .)n,
u"'"
]l(l . 1D i '
~ a~ m:> l pOCJS ~"
.a" sz~, lwratora, Wyl'r,hy t1zi.1 n" lll:.ją o
w:wd?mo: że od POlLOl a .ro_t!1 bf'cnie wa ezny zbl,t i w int('rf'~:1
memIC:clo przemysł W01Cfl"lV wi el'zyt'ieli l e ży, by PI':(C;1 w hb!'y
pracuje na 3 zmi~ny.
re hvlD kontyf\lO~llna.
Poza surowcamI dla przemY
.
slu wf).i~nu~go, za ~tól'e pil nią·
dze p~vną szerok:t strugą do kie
iliu?rabii !H~r~
szeni amerykańskich producenW:f ....
hM f)
Łów.
pożyczki stSt llizecy nel
W~~fstkie inne towary Idą Vi Pol, l(a 7-(ll'ocer.towa J1o~yczl, ą sta
portac~l njemleckich.
bilizacyjnll osiagnęla WCl()r~i nil
Całe ładunkI okrętowe są za ma giełdzie nowojor I ie.i l.ul'lI 115,2~
gazyn.owane. ~ Hambllfgu I ( W procentach nomin::lu). Popr7.ed
BremH\ ~dyz memlecoy impoc ni Imrs wyrosił 11475.
tel'Zy nie chcą za nie zapłac;(
•
Amerykańscy eksporterzy pr6howali towar ten s{lrzedl\ć na
, :~
'T\nych ryn~a(!h.

I

\Un.

I

nafta sowi

ta

Został
podpisany \lkłąd handlowy niemiecko
sowiecki w
do Włoch I Wągier
Ale lu znowu wyplyn~ły ma
Sllrawi~ zakupu tOW1lrów sowiecI'('J'l111kllleje ntiE:(lzy ro":vj,'ldm
kich pr~ez Niemcy. S7.czegóły tikł~ .·hinac.le niemieckie, klóre sl.a 'lę1v
temu
na
pncli7:kodzie.
~
)'ndykllteDl
ekl:ijlol·tll Il arfy a wIo·
du Ił\ają być 'tiebawelll ng)Qszone.
~Jemcy spowodowpli sztu~ną hkmi fimlami naftowel11i w :o1prabaissę,
wie d,,&t[.wy np a ,\' so" icekiej maź
która miała odbić się właśnie ,ią by~ \1' 1\'/'h dn!<1 t:h lIkQliczone.
znacznie -przesubskry· l)~ icb amerykairsl,ich dostaw- Nowa 111lHJwa pl'zcwi(hje zn:J.CZU$
(~ch. W tym dopiero nlomen- p(lwi,~l, ,,,~t'llic ,importlI ~owieckicJ
bowane
'NI
'
ł"
. l
ropy nnfłllwr: 110 \vlo('h l Z:1\\'n i'ta
pmc~ 1.f, aszaJq !iJę f o at'
,) l (
IV'
.
Dono s zą z Tokio, że c'l1iitow:\no CJe
mel'Ykul1skich eksporlerów o zo~ :1JI' 11 :1. fI :t .
7. al~ll:tn. ZA )11e
b,yi e żo obligacj,; PołudnIowo - Man
.
'.
I ktor,' dllfb Wy r;nft y, ~ OW \c t \· zo. '..
d o . wy datul. Pj'szych
d~~1rskiego 1'owarzyshva KolejOWE! f tłll'UJą() lm ceny nlecO wyzsze,
.. t
.
b' .
I
II ;J,IZ;l \' .!'\l. r
, a e za
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"
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go na sumę 40 miljoll. jen, zostały (lIr. sz uozme o ,- nlwne
.
J::) 1· IZlI;upow tt'w:now wlo~ ln('h.
Sperrl'.on<))e w Jer 1- I
w Japonji thie lęciokrotnie prie- lo na .. je.
\ H ( \Yni){: z('~nie
nabi e gają \-ońca
l!uLskryhowane.
Opillja amel'ykallskaio~l 0- rokr" imif\. rlrlr,(\'nt6w f:owir ekipCl'o
Rćwniet poważnie, bo (j-]U'otnle
pnl''lUb5krybowl\llo VI JapoIljl po- b!1l'zona temi manipulac,jami. 1'~' ]ldyl, n tll ebportll nafty z imr orż~'('zkę rządu mandżurskiego na 10 Niemiec. które, nie widzac wyj tf'l'fUn\ "·E:?,if' l'skirni. Wh~k"lz(":0 domil,ion6w jen. Ta ostatnia, oprocen ';C".11 z I»atni dowizowej, s7.\vin- : staw, obcj111 11 ,i !lr yrh rop~ , "mary
próbilj~\
l'nlować się li Iwn';(ynt:, lila hyl'. O;1nrta na II III o·
t01Y:lnn. na 4 pnlc. i zariągnlęta dJu,ll1i
nft 13 Jat, sJnż.vć Dlll dn rozhlldc·· pl·zr.d IwLastl'ofalnYlll hrakiem I \Y:L"h knlllpcn ;:;!1(' I·Jnvrh.
Viy mi:H;t Ilf'i ingking i ChaTt-In.
potrzebnych surowców,
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il'llJlYHJl WIADOMOśCI

TEATR MIEJSKI
Dziś w niadzielę i dni następ·
nych o godz 8.30 wie('z. sztuka
lierdynanda Brucknera ..Ra~y" .

__~l~'~34~__________________________________~t__
t

POR~A~NNY~~M

PORTOWE
RZUT DYSKIEM

TEATR LETNI
J eszcze t ylku d,ziś, jutro i po·
futrze ostatnie rprzedstawienia ko·
medji amerykań skiej ,.Akadomja

ord

Porażki

"BAGATELA"
Dziś w niedzielę trzy przedsta.
wienia doskonałej rl:3 wji p. t.
,.Bebe": o godz. 6-ej. 8 i 10 wie('z.

II

I

LONDYN, 11 sieł'pnia. (Pat.)
Dzisiaj odbyły się dalsze zawoTEATR "ROZMAITOśCI"
o mi- I
Dziś o godz. 4,30 "Ostatni ta- dy w ramach igrzysk
niec" o 9.30 "Signorita" z Micha- strzostwo świata.
Przed południem Kwaśni-ew
lem Michalesko.
ska doszła do półfinału w rzu I
INSTYTUT PROPAGANDY
cie oszczepem,
a Walasiewi·
SZTUKI.
cz6wna
w
biega'
c
h
na 100 i 200
W czwartek, dnia 16 b. m.
metrów.
O godz. 6·ej po południu odbędzie
W drugim p6łifilnale wygrała
się w lokalu fstytutn (park Sienniem'ka
Krauss.
kiewicza) uroczyste otwarcie wyZawody dziSJiejsze wykazały
stawy Koła artystów g'raflków
reklamowych z WarsutW',·. Na ca- ball'dz.o wysoką klasę zawodni·
łoŚĆ wystawy !Złużą. się . prace 50 czek. Padllo
szereg rekordów światowych.
grafikćw polskich.
Zawodniczki
polskie dały
••••••••• ł ••••••••••••••
z siebie wszystko , co mog~. _ .
Przy zepsutym' :t:ołądku, ~aburse Stosunkowo najwięce.i zapraw~
ni~ch trawienia, zaparciu stolca, wysportowej wykazały zawodrnicz·
mlotllch lub rozwolnieniu iuż jedna
szklanka n/lturalnej wody gorzkiej 'ki niemieckie.
W biegu na 80 metr6w przel
"Franclszka-Józefa- działa szybko
i dodatnio. Pytajcie si~ lekarsy. płotki zwyciężyła niemka, En

Wajsówna ustaliła w dyski'
nowy rekor(l światowy - 43."i9
W
pięcioboju
zwyciężyła mb.
Bieg sztafetowy
4xl00 mt.r
niemka Goppner, 5.81 m., w bie·
f.,TU na 200 metrów nieJlłika wygrały niemki.
Ponadto
odbył się
dzisia i
Krauss, w pÓ'łfinab na 100 me
tr6w - Walasiewiczówna.
mecz koszykówki między dm '
W finale zwyciężyła niemka żynami Francji i St. Zjednoczo
Krauss, tuż przed Walasiewi nych. Wygrała drużyna franc'll
ska 34:24.
czówną·
Kwaśniewska

zajęła oCZ/Warte
miejsce (39.21 m.)

I

Polska wicemistrzem igrz"sk
Pierwsze miejsce

LONDYN, 11 sierpnia. (PAT) dziś
w
Londynie
czwarte igrzyska kobiece przyniosły polkom sukces w postaci zdoby
cia w klasyfikacji drużynowej drugiego miejsca. Pierwsze mll!Jsce
zajęła drużyna niemiecka. Niemld
zdobyły mistrzostwo świata, uz~-
skują c 95 punktów. Tytuł wicem,
Zakończone

Dł!rfzg Kiłrluski~j

wysłany członek ł6dzkiej

W dniu wczorajszym o godzi,
nie 20 pociągiem odchodzącpn
z dw orca Łódź-Fabryuna
w
stronę Warszawy,
7J08tał odtranspor towany do Berezy K_tuskfej 28-letnf Feliks CleśUń
ski, zamieszkały w ŁodzI, pr"
ul. ZaWwłszy 37. Zamaezy~ należy, te CleśHńskl jest ezłonkfem

sekcji młody,eh Stronnictwa Narodowego
i. bYł kierownikiem
koła bałuckiego.

Jak .łM prasa donosiła, lokal
kilku dniami

koła został przed
opieczętowany.

Wysłanie
do obozu stoi w
związku z ostatniemi ekscesami

na uJ.

Brzezińskiej.

Sf

He d

Wajs6wna

sekcji młodych Str. Nar.

Miejscem najodpowlednlejszem
na przechowywanie Twych
kosztowności jest

g elihardt. Drugie miejsce zajęła
kanadyjka Taylor, tTZecie - aD
gielka Wehłb.
Bieg
na osiemset metrów
miał dramatyczny
przebieg i
sensacyjny wyni!k. Pięć zawod·
niczek trzymało
się
niema]
przez cały czas biegu w jednym
rzędzie i dopiero przy ostatnieIQ
okrążeniu wysunęła się na ezo
lo Kozubkowa
(Gzechosłowa
cja)l.
W rzutacn os~zepem, kt6re

~~~ie~i.°~~~~~~~~~~~:
II miejsce
Baum (40,29
61)

zajęła

j

- !p!!!!,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zuchwal,
napad
bandycki
Pod
rewolweru trzej rabusie
-

groźbą

świata

Walasiewicz6wn, \V LondJnie. •• Kwaśniewska zaiela
czwarte miejsce w oszczepie.·· FranCja mistrzem "kosza

w dz ięku".

Bo

43,79 MTR.

p6łfinale

niemki

strza świata zdodbyły polki, mając
33 punkty, przyczem prawie poło
wę, bo 16 pkt. zdobyła WalasieWiczówlla. Dalsze miejsca zajęły:
Anglja 31 pkt., Kanada 20, Czechosłowacja 18 pkt. Afryka Południo·
wa, Szwecja, Austrja, .Japonja, Ho
landja i Włochy 3 punkty.

-

al

da

gry podwójnej w Hamburgu

BERLIN, 11 f>ierpnia. (PAT)Na mistrzostwach tennisowych Nie
miec w Hamburgu rozegrane zostały półfinały
gry pojedydńczel
panów. Do finału doszli Crumm ł
amerykanin Burwell. Cramm pokonał australijczyka Qulsta 6:2. 3:6,
6:3, 3:6, 6:3, a Burwell wygrał z
włochem Sertorio 7:9, 6:2, 6:3, 6:3.
W grze pojedyńczej pali: Cilly
Aussem (Niemcy) po!conała nie-

spodziewanie Peggy Scrh'en (Angl.ia) 6:1, 3:6, 6:3, kwalifikują!.' się
do finału.
W grze podwójnej panów para
australijska Hopman - Turnbull
zrezygnowała z dalszej gry s pa·
rą polsko - jugosłowiańską Hebda
- Pallada przy stanie 6:1, 6:2, 5:4.
Hebda i Pallada zatem przeszli
do p ółfinału.

KompromitujClca reprezentacja
Polscy kolarze odpadli w Lipsku już w przedbiegach
LIPSK, 11 sierpnia. (PAT) Na kolarskich mistrzostwach §wla
ta w Lipsku polakom !tię nie 1'0wiodło.
Zaden z polskich zawodników nie doszedł nawet do jednej
ósmej finału. Zwyciężali przeważnie faworyci. Polscy kolarze Pusz,
Frączkowski i Popończyk w swoich
przedbiegach zajęli trzecie miejsca.
W .:lwodach kwalifikacyjnych
nasi zawodnicy odpadli. Szamota
w biegu kwalifikacyjnym zajął dru
gie miejsce za holendrem Euwel
~~ ••••••••••••••••••

12,4.

Frączkowski w taklmłe bIegu

zajął trzecie miejsce. Pusz lają:

ZIMIIQ'SKA [KITSCHl\łAN
również trzecie miejsce, wreszcie
Rad'Jowe k on cer t y me
. dZłe
. In~ w
Popończyk w biegu kwalifil,ac",'i_T .
dniu 12 sierpnia nrozmr~lc!!l wystęnym zajął drugie mi~jsce za LeoNocy wczorajszej na ul. LI- mstą w raz·i e gdyby zwrócił się Py znanych i chętnie słuchanych
nem (Holandja) 12,3 sek.
manowskiego, przy wanicy mia do policji. Pisarkiewicz udał si~ solistów. O godz. 14.00 szereg pfesta trzech nieujawnionych do- na posterunek policji. w Rado- śni ludowy·:h odśpiewa artystlu
tychczas
sprawców dokona:to goszczu, gdzie złożył zameldo- o wysokiej kulturze śpiowlI('zej Azhrojn~o napadu na powraca· wanie o ddkonanym napadzie. niela Szlemiń.:;ka. O godz. 17.10
na wioślarskich mistrze
j ącego do domu
z Żabieńca,
Wdrożono enel'lgiczne PO&ZU- będą. mieli radj08lucha.,~ze możność
u8ły:lzenia skrzypk9. lW'!W'fldego
słwach Europy
Franciszka Pisarkiewicza (Li· kiwania i obławy.
M:uka Bauera oraz epie,vaka opero
manowskiego 8).
BERN, 11 sierpnia. (PAT) _
weg!), Eugenju~za. MIlja.
..
WYCIECZKA DO WIEDNIA
Gdy Pisarlkiewicz malad się
W piątek rozpoczęły się w LucerWagon s Llts Cook organizuje II
Popularna kompozytorh ł od· TEATR ROZMAITOSCI nie przedbiegi wiośl'lrskich miw polu poza terenem
kolejo ·
wym, znienacka doskoczyło do 15 dniową. wycieczkę do Wiednia tw6rczyni lokkich melodji T('Wjl)strzostw Europy. Wszystkie osady
Cegielniana 27, tel. 112-25.
niego trzech osobników, z któ- w czasie od 18 sierpnia do 3 wrzt;ś- wy\lh, Anda Kitschmann pnypopolskie startowały w zawodach,
Gościnne występy znakomitego
rych j eden u:zbrojOlIlY był w re- nia. Cona udziału w wyci('cz('e wy mnl się radj<,słuchMzom w swym
gwiazdora
przechodząc do dals:?;ych rozgrynosi w klasie Hf zł. 115.- w klasie oryginalnym repertuarze plo8p.nek
wolwer.
wek.
Bandyci zagroziH śmiercią w II - 155 zł. Ceny obejmują k'lszt~ śpiewanych rprzy własnym akc·mW jedynkach mistrz Europy
razie najmniejszego oporu, po- przejazdów w obie strt)ny oinośną. panjamfncie, w dniu 12 sierpnia o Dziś, - w niedzielę.
Włodek Verey zajął drugie mieJ'
czem obezwładnili Pisarlkiewi. kł!lsą., paszport zagraniezny i wsz~ godz. 19.15.
2 prz edstawienia Ece za szwajcarent Rum, kwaliH .
stkie niezbędne wi1.y. Mirj5ca w
O.ltwórczynj artystY('zm') grotecza i zrewidowali go.
f) o godz. 4.30, ceny jednolite,
~HljąC się do finału.
do
Wielinia
I
z
powrotpm
ski
w
piosen('(l.
Mira
Zlmiń~ka
iV,drodze
Nie znalazłszy nic, rabusie pu
cały parter 1 zloły:
W dwójkach ze st;!rnikiem Polścili napadniętego, grożąc ze- numerowane. Wobec śdśle or:rani. S'fąpi prz~d mikrofc.nem wal'sza~
c:!onej ilości miejsc zainteresow!tni ekim w p0niedziałek o godz. l~.OI)
\lka uzyskaia trzecie miejsce•
winni w terminie jakn:tJkTót~zym Repertuar &rtylltkI, w którym umie 2) o godz. 9.30 wiec••
W czwórkach polacy u!Jlasowalf
zg łocsi6 swój zapis tylk·') w b!urze jętnie wydobywany hum'IT granipo cenach popularnych
Wkró.(~
się na czwartem miejscu.
Wagons Lits Cook ul. Piotrh'll~ln. czy z satyrą. i tym razem nie zmie64 tel. WO-'7'7 w godzinsch od 9j ni swego ~ozio:nu- Resztę progra·
raano do 8 wieczór bez przerwv.
mu ry~łm orkiestra teatru RoBy.
łłowy
z Michałem Michalesko
Zapisy do 13 bm.
.
wood pod d.Hekcją. wyt.ra wnl"g0
w roI. kobieły i mężczyzny Lotniczka Helena Boucher pOpI aJkapdmistrza
Wtorek, o godz. 9.30 w.
wiła ustanowiony wczoraj rekord
, go.
wieczór humoru LoII Folman
tJzybkości
lotu, osiągając dziś fflno
Dnia
13
sierpnia
tj.
w
poniedziaMOTTO: Dwueh mężczyzn ją koch ało. Między obyCały parter 1 złoły.
przeciętną szybkość 438 klm. 877
pek będą. mieli radjosłucharze moż
dwu równo daieliła pocałunki.
metrów na god:linę . W dr..iu V\oczo.
noŚĆ usłyszenia o g.)d~. 21,12 śpieUpojny romans filmowy pod tyto
lajszym rekord ustanowiony prże:r
waka o europejskim Toz głos i « , wy
lotniczkę wynosił 428 klm. i 223
stępującego r ó wnież
w La SI'nii,
Kusociński
mtr.
' Hermana Simberga, który z towaw Amsterdamie
rzyszeniem orkiestry wykon:.l. kilklł.
&&&'
arji ('per owych.
AMSTERDAM, 11 sierpnia. (Pat)
W koncercie muzykI pdskiej, Dzisiaj pr:!:yleciał do Amsterdamu
NIE SPIESZY SIĘ.
ktćry nadaje radjo~t:>l~.ia W:lnu.w- Kusociń ..,ki, budzłC duże z.dnlere·
J
ak
się to dzieje, że Eiostra
W rolach głównych:
o
tem świadczą
, ska w środę (15. VIII) o godz. I\owanie. jak
pana
jest
stale baz grosza? Odzie17,10 wystąpi :1woje utalent.)wa· obszerne notatki w »raste.
dziczyła IiTzecież po ojcu spory ma
Kusociński w ~odzinach popo· jątek'(
nych solistów : f'krzypaczla Euge.
nja Umińska oraz pianista Ah;\'u;an łut.lniowycłl rOi:począł trening na
der Brachocki. Wi progra!~ie arty- stacljonie olimpij.,kitu.
- Spadek ,-,trzyma doniero, gdy
Pol.;ki zawodnik czuje się dobrzll do~ęgni{' wieku 33 łat, a nie m.ote
stć w drobne utwory
'Wirtuozo'WKII_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ail_ _ _ _ _ _ skie.
i jest w dobrej formie.
się n,s.. u. zdf::cvdowll.ć ...

.
wy d ania

żądali

w

zdobyły

pieniędzy

Michała

MichalesMo

"OlialUi _aUifC:"
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Cummings
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PrJlwatna Sz

•

al. PREZ. NARUTOWICZA 68

zawiadamiają, it sekretarjat przyjmuje zapisy nowych kandydatów codziennie od godziny 9 do U.
w dniach 20 i 21 sierpnia o godzinie 4 po ~oludniu.

Prywatna

Dyrektja !

Szkoła

Powszechna zawiadamia,

tiimoaz;um

iż

ezesne za

ł'lC'hieeo

.

wpisy do Gimnazjów i wszystkich
klas szkół powszechnych przy tych gimnazjach
przyjmują kancelarie wymienionych szkół w godzinach od 10-14.
Do pierwszej klasy szkoły powszechnej (dawnej
klasy A) przyjmuje się dzieci z ukończonym
szóstym rokiem życia.

Łodzi
w

~~~~~i :YŻ~r!~:c;:~;!~'ŻY,

ZJUM ŻE · SKIE
•

Heleny Hanemanówny l'

·go maja do 31-go

Jed,ne letnie kino

pll~dziernika.

WSJelkloh Informacyj udzle'a

hlPSKI

URZąD

TR KIiOW y W blPSKU

lub Honorowy Prlledsłewlolel Int. WILLIAM KOESCHE,
Wars.awa, Kosz,kowa !Sa, tel. 8·49-28.

(Kategorja A)

lnnl"V
PRyssaWICZóWny
H I
Id
Sienkiewicza 35, tel. 115·29
przyjmują

zapisy codzienie od g. 9-14-ej.
Dy~

Tadeusz

nakryć

stollowych,

oszacowa-I

Z

koedukacyjną szkołą powsze<ehną

nych
d ..
ft
kt6re mazna oglą.dać w dnIU bcyta~ji w !ll~ejscu spifZedaży, w
(z pelnemi pre.wami gimn. pa.ństw. kateg. A)
czasIe wyzeJ oznaczonym.
PIOTRKOWSKA 187. TEL. 177-35
Łódź, dn. 7 sierpnia 1934 r.
KancelBrja czynna od dn. 14 sierpnia r. b. w godg. 9 do I
P. o. Kómornika
15 i od 16-18.
(-) Edmund Pawłowski.
Egzaminy wstępne odbędą się dn. 20,:n i 22 sierpnia
Sprawa Pow. Banku Zwią.zk.
16 -e]..
O g.
w Polsce S. A. p-ko Izraelowi . . . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _. .r-._IIiiiIEII_ _I_ _rI'
M. Bernsteinowi.
•

I

I

=

Prezentuje szampańską komedję produkcji austrjackiej p. t.

dźwiekowe

ogrodzie

"

Wrolach
I

ul. SianM[8Wlcza QO. Tel. lql-22 I

S

•

Z

głÓwnvch:

"A A H AI D i

Film całkowicie

ILLY

mówiony i śpiewan, po niemiecku.
NasteDny program: "Poiar 'nad WołgąU

Dziś poraz ostatni!

Przebojowa komedia erot,czna.

W roli
gł.

Mi

CzapczyńskL

--,-------------------=
:~i'ś~7en~;~~,n~O:ic~' t!zf~~ r
PRYVJATNE GIMNAZJUM ŻEŃSKIE ........
na.lączn[} sumę
59~,
Ade',· K
'''rz. . .LO
• ,·e,·
,fi.

właśe. pensjo w Zakopanem)
lasu. Bieżąea woda ciepła i zimna
w pokojach. Tarasy balkony. W pobliżu basen i plaża.
Własne auto be.płatnle do ui,tku P. T. Gości
do . łazienek i • powrotem.
Kuchnia na żądanie djetetyczna-W sezonie I i lilce"
ny' znacznie zniżone
1~

26 sierpnia

przy przejazdach na kolejach państwowych
przysługuje: na polskich 331 /30/0.
n a n i e m i e c k i c h 600/0 u I" I.

2, na zasadzie art. 602 K. P. C.
ogła ... za, że w dniu 27 sierpnia
1934 r. o godz. 11 w Łodz~ przy
ua. Południowej nr. 6 odl:J.ę
dzie się publiczna li<:ytacja ruchomości. a mianowicie: 4-ch

Piękne położenie wśród

= Sezon od

rozpoczynają się

Komornik sądu .l:Todzkiego w
~o~:~~rz~-g~. pz;~e:!::~

"

(dotychcz. wieloletn.

OIaI·

I

JESIEnnE TRRGI LIPSKIE 19S1

Do akt Ni'. Km. 1780/33
OBWIESZCZENIE.

ul. Leśna, tel. 354. (Droga do "Zacisza").

S

. '

~~~i:J:!;ur~~~{~ac~a;baow:l--6im-nal-1"Um-\P-I'I'-fttnft-~I-kOła-P8-WU-~tbDft1
J
~O I

WSI
tel. 214-27

Zgłoszenia nowowst~pujących przyjmuje kancelaria
codziennie w godzinach od 10 do 14.

,

w

i

~:::::=::::::::::::::.,e:'e..:.

L6d:t. dn. 9 sier:pnia 1934 r.
P. o. Komornika
(-l Edmund Pawłowski.

Prywatna Szkoła Powszechna teńska

KOMFORTOWY PENSJONAT

grodzkiego w

I

l pełnemi prawami gimnazjÓw państwowych KATE60RJA A

.

UDEUKATNIA tERĘ-ZAP09 łEOIt

7amieszlkalY .Piramowicz9
2, na zasadzie art. 602 K. P. C.
ngłasza, że w dniu 27 sierpnia
1934 r. o godz. 12 w Łodzi przy
ulicy Pomorskie.l nT. 20 odbę
dzie się publiczna licytacja ru'
chomości, a mianowicie: mebli,
2 dywanów, oraz fortepianu
firmy "Schroder". oszacowa·
nyoh na lą~zną sumę 1.680 zł. ,
kt6re można o-~lą'J.ać w dniu li

SIKOIJ\

WOlclaiska 23

~-go,ul.

",. -. .

TWORl.ENIU SIĘ P1EGOW. WI,\O
R6w. ZMhRSZCZEt< I I,NNVCH
O--E.F-E~T.OW C_ERY

rew.
Łodzi
przy

Towarzystwa Szk6ł tydowsklch w ŁodzI (Sienkiewlelll 26)
przyjmuje kancelarja Gimnazjum Żeńskiego, Piramowiua 6.

tel. 214·27

sądu

'

METAMORPHOSA

OBWIESZCZEl'dE

Komornik

..

KREM C

-

Do akt Nr. Km. 693-34

Wpisy dzieci w wieku od lat 4-ch do

sIei

,.

TO. IDEA~ KĄ1DEJ PANI

PRZEWODNIK AKADEMICKI
informujiloy dokładnie o studjach we
Francji, Belgji, Italji, JugosławII i t.p.
formalnościach
wyjazdowy oh
lest
do llabycla w Łodzi • AkademIcklem Blur;z:e InformacyJ"em, ul.
PIotrkowska 89, tel. 145-08. w
księgarniaoh Selpelta ł NeumIIIerB
w cenie zł. 4. W pr.ewodniku
r;nnjduiil się kupony uprawnlajlloe do
korzystnnia z bezpłatnego liliatwlanla przyJ~ć lapisów na unlwer"
sytety .agran., do IDaClnych ulg Da
przejalldach do Francji, Włoch' t. p.
oraz do inny.h ulg •

zawiadamiają, że

Gl

mIlI BEI PlEGOW

MIĘDZYNARODOWY

TOwarzustwa SzBÓł lUdOWS8iCh WŁOdzi

f

klasą pierwszą zostało zniżone.

Uwadze wy.iM:dłaj"cyeh
na studja zagranicęl

Magistracka 21v tel. 134·11
OyrG
ktja II fi-m lazjolD l'I~sk- eRo
Magistrac a 22. tel ...134-12
Dyrekcja i
iłZ - ID leń§ki~eo
Piramowicza 6, tel. 121·95

Pił

Egzaminv wetępM odbywać si~ będą

RI·msk·II·

Nadprogram: Dodatek
Pata i Foxa

dźwiekowy

.. GLOS PORl\NNylł '.;: 19M

12.VIIl

•. nt

Do akt. Nw. Km. 1462/34

MĘSKIE

pierwszorzędnej jakości

najnowszyoh
fasonów polecamy w wielkim wyborze

00 cenach bardzo przVSlępnvch

ni sn

I

Do akt. Nr. Km.

895

I 34

r.

~-----,------------------------------~
TEATR- KAWIARNIA

G

"Piotrkowska 14.

••
••

Telef. 240-50.

poraz ostatni zachwyca

-

Publiczność

Z prawami glmnazJ6w państwowych

f

Gimnazium ieÓSftie "

lA I'

i PRYWATNA SZKO A POWSZECHNA

KINO-REWJA

Pomorska 89, Tel. 248-05
Dojald tramwajami O i 4.
Na)łanszy teatr w Łodzi!

Sala wentylowana .
Kino-Teatr

"PrZB W-O' n· "

tel. 129-!:!8

I 76

baSfOU i

na

plaż.;!
trwały

Jedynie
nieszczypiący

tusz do rzęs

TONICYLE

11M E S"
FRANOE

=-= przy"'"

6imnaZjUm SpOłeCZnem
W Łodzi,

Pomorska 105, tel. 132-18.
Zgłoszenia kandydatów przyjmuje si~ ...
dziennie od godz. H-ej do l3-ej.

I
LODU

7-mlo kl. pryw.

szkoła

powsz.

męska

p. n.

•• Nauka i W"chowanie

II
od najmniejszej ilośoi dostareza
Zrzeszenia NaucaJclen w todsl
B. Rubinek. Południowa 39,
zawiadamia, że delue Iapisy ucuiów prlyjmuJe kancelarIa p'" wI. PIł
skład Nr. 43, tel. 148-05.
sudskiego 62 codl:iennie w godl. 10-1 I S-8. Tel. 245-97.
Punktualna dostawa do mie- Nowoczesne metody ped. wych. Judaistyka. Przy s.kole freblówka
Kierownik sako'y E. Goldszmldt
szkań prywatnych.
992-10 dla dzieci płci obojga.

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

LECZNIC A

Z Prawami Gimnazjów

6'lmnaZI-Um len-sbl-e
n

PRYWATNA

do nowogo lokalu przy ul.

se

NJl III W (lll 15/11. TEb. 175·38

Do

Pruw. SZKOlA POWSZECHNA

L. MAGALIFOWEJ

.:allne, pri!lestronne klasy i sale. Centralne ograewanie.
oolsko I ogr6d. - Od pocsą.tku roku sekolnego uruchomione bę
dl:ie p RZEDSZKOLE dla dziecI od 3 - 6 lat pod fachowem i dogwiadczonem kierownictwem.
Zapisy nowowstępujących uczenic przyjmuje kancelarja codziennie
od 10-13 i od 17-19.
DYREKCJA.

Telefon 200-00.

PARIS

E.!

BUety w cenie 75 gr. do 3 zł. Pocz. o g. 8 i 10 w.
Jutro polegnalna rewja. _ udzialem całego zespołu.
Uwaga t I Wkrótce sensaoja w Łodzi vr teatrze
BAGATELA

Żeromskiego 74

orzu ul. Zagajnikowej Nr. 33

na zasadzie art. 602 K. P. C. ogłasza
te w dniu 14 sierpnia 19154 r.
o g. 12 w todli prl, ul.
Napi6rkow.kiego G1
odbt'ldsle slę publiczna lic,łacja 'uchomo§ci e mianowicie.
win, wódek, likieru I urz'ldlenla
sklepowego
oSl:8cowanych na ląo_ną sumę zŁ 66D
kt6re mołna oglądać w dniu licytacji w mIeJscu spuedaiy, w clesie
wyżej oznaczonym
Łódź, dn. 19. 7. 34
Komornik (-) R. Markwart
Sprawa fIrmy .E. Litwiński"
p-ko Zygmuntowi Kloczkowskiemu

Humor i satyra
Niespotytość talentu
J. Bukojemskiej
L. Sempolińskiego
Sex-Apeel
Groteska i temperament
J. Kozłowskiej
J. Sulimy- Jaszczołta
Uroda i młodość
Egzotyzm półnooy
Juno Gordez
Bagatela-girls
Werwa. i zgranie
Wdzięk 1 uśmiech
Bayman-jazz'u
Haliny Coree
Przepych wystawy
Żywioł, gracje i rewelacie
B. Kudewicza
Ir. SoboltównJ
i E. Wojnara
Wielka dziecinada w 2 ez. 18 obr. pt.

DŹwlt;kowy

ODDZIAł.

Gdańskiej 61

--

została

Zlecenia na Drzew6z towarów oraz zamówienia na przeiazdy statkami grupowo i i ndywidualnie przyjmuie tutejszy

Komornik Sl\du Grod_klego w 80dsi, rewiru 1, Roman Markwart lIIemieszkały w Łodzi przy ul.

Plrma IltllleJe oc! r. t 885.

"

,

Oddział w Łodzi
niniejszem zawiadamia, it regularna komunikacja,
przerwana z powodu przyboru wody na Wiśle, została przywrócona.
Ruch statków zarówno pasaźerskich jak towarowych
odbywa się zupełnie normalnie .

OBWIESZCZENIE.

Zwracamy 1IWIIgę s •. KIljenteli "a wielki w y b 6 r
uczniowskiego I dzleclnnego obuwia. -

przeniesiona

"f T

gr. 50

PIOTRKOWSKA 35

zeczna

Polska Zegluga

które moina oglądać w dniu licytacji w miejscu sprzede.ty, w czasie
wyf:ej oznaczonym.
Ł6<U, d. 11.8.34 r.
Komornik Wacław Konellk
Sprawa Jana LechnowIclI!
p-ko Kuimlerlowi Janeckiemu

DEr ALICZNA SPRZEDAŻ
I.Ó ot

Dziś

•

Komornik Sądu Grodlkiego w Ło
dzi, rew. ~-jfo, Waoław Koszelik zam.
w Łodzi przy ul. W6lczańskiej 63
na zasadzie art. 602 K. P. C. ogłasza,
~e w dn. 17 sierpnia 1934 r. o godz.
12 w Łodzi prly u\. Wodnej 38
odb~dzie się pu bliczna li cytacja ru:chomości a mianowicie:
24 bale dębowe, 2639 klepek dęb., 17
be ciek d~b., li 70 mtr. s klepek, 50
desek dęb., 30 pudów drzewa odpadkowego, motor elektr., f-my "Walta"
oszacowanego na łlloznll sumę zł. 2037

i

DZIECINNE

•

!PI________1II!L'!9I!iII'IIIntl~IUl!!iil!iiIl!iZ::lC5'ilili'illiliD::lBielllril%i. . .

~BWIESZCZENIE.

DAMSKIE

13

słałemi ł6łkami

O-raZ. RAKOWSKIEGO
dla cho!t'fCh na

nos i

IiRROfJD

PUJjmuje od 11 -

Tel.127-81
2 I 5 - 8.

USZY,

Piotrkowska 67

Państwowych

I Prywatna S~koła
Powszechna Zeńska

ED~. JaSZUÓSMiej·leligmanOWej
ul. POŁUDNIOWA 18, tel. 168-82.
Zapisy przyjmuje sekretarjat codziennie w godzinach od 10 do
14 i od 17 do 19.
Czesne w Szkole Powszechnej

obniźone.

Na scenie!
Dziś, niedziela 12 sierpnia r. b.
Ka scenie I
Zrzeszenie Artystów Scen Polskich pod kier. art. WACŁAWA ZWIRSKIEGO ma zaszczyt zaprezentować program Nr. 7 p. t.
Bigos literacki w 12 daniach. Z udziałem: Haliny Jaczyńskiej,
Lu Wilczyńskiej, Bełty Skalskiej, Igo Orszy, Wacława
.
Zwirekiego oraz Wiktora Śmigieiskiego

RZE

Śmiech, Humor, Satyre, TanIec.

O K A fnt z· O N A

Kapelmistrzl ARTUR KOCHANOWSKI.

Na ekranie

Dprekcja: M. ZNAMIROWSKI

W&ruszający dramat erotyczny. Dzieje kobiety miotanej przez
przeciwności losu.
W roli głównej: GABY MORLAY

Ceny kryzysowe: od 54 gr. do zł. 1.09 gr. Przez sezon letni tylko 4 dni W tygodniu t. j. czwartek, piątek,
sobota i niedziela. - Początek o 6 W., w niedz. i święta o 3. Pocz. ostatnich występów o g. 10.15 w.

Dziś

niezapomniana Dolores dei io i Joel

i dni naSlęonUCh!
w

przepięknym

dramacie

miłosnym

J

amerykanina

l

księ7.niczki

hawajskiej.

Reż.

Me. erea

Kinga Vidora

IP

Wszystkie zdjęcia robione na wyspach hawajskich. Oryginalne pieśni miłosne na hawaiskich gitarach.
Następny program: .. Zaledwie wczoraj". W rolach głównych: Margaret Sullavan i John Boles
Ceny miejsc: I - 1.09, n - 90 gr., ITI - 50 gr. Kupony ulgowe po 70 gr.

Początek

seansów o godz. 4-ei, w nierhiele o godz. 2-ej

Jł

t2.VlIt -

"IN'OłJRISI'[

Z. S. 5.

-

DI(Kategorja
PI łł l\ZJ A)
UPI i PRYWRTnA SZKDłaA POWSZECHłłA wenERObOGICZnl\
ul. Al.

zawiadamiają, że

Kościuszki

J

21. lei. 141-91

Lekauy specJalist6w

Zawadzka 1.

tel. 205-38

czynna od g r. do 9 wlecz.
Uho~oby weneryczne, mocloplciowł
i skórne. Pora.dy seksualne.

Stacja zapobiegawcza
czynna całą dobę.

egzaminy dla nowowstępującyeh rozpoczną się dnia 20-go
Rierpnia o g. 9 rano.
Zapisy przyjmuJe sekretarjat codziennie od godz. 9-14-ej.

Dla

Dyrektorka Dr. MARJA KUŹMIŃSKA

Pań

oddzielna pocsekllolnia
Porada 3 ał.

flr.............. - · . . , . ...............·• ... .., , - - -... - - . - - .

LECZNICA ,,0IE6A"
lekarzy specjalist6w i Gabinet
dentystl'clIny

Gimnazjum Neski e i Szkola Powszechna
•

Gł6wna 9. teleł. 142-42
• .,nna cał" dobą

n. SMOruoMi ·T-wa "Oświata"

• w Łodzi,
•

przyjęcIa

Egzaminy

ul. teromskiego nr. 10, tel. 102-98

Podania
do H-ej.

wstępne rozpoezną się

przy;muje

Początek

Porada l

dnia 20 sierpnia o godz. 12-ej.

kancelarja szkolna

codziennie od

godło

fkJ~!aI2:;S"_u=iE1llll!lar:l""!III!II

(-)

Wacław

_ _ _ _ _"

"

Davison.

IIIIIII!IIIIII!lIIII_,

_____

telefon 258-20.

mieście

zł.

9-ej

lekcyj dnia 20 sierpnia o g. 9-ej.

Dyrektor

na miejscu, wis,t, na

Pomoc akuszeryjna. Opatrunki,
zastrzyki. Analizy lekarskie. Lampa kwaroowa. Roentgen.
Djatermja

••••••••

Warszawa, Mazowiecka 9

YliIEnĄ"
t.ódi, Andrzeja 1.

Pr-p!mule wSlIelkie .obotp, wchod.o
ae w zakres CllIl'"ollenla ,.,b, Iroto,owanla, cyklinowania. i drałowania
posadlIeII. Sp'lJ~tanle biur i mle.. kaf1
oraU. pakowanie okien I drawl na
zimę

Bilans Netto na dzień 31 grudnia 1953 r. firmy .Przemysł Włókienniczy SuKcesoro,.,.ie Zygmunta
Jarocińskiego, Sp. Akc.· w Łodzi.
S~an czynny. 11 Budynki - ,;1. 455.000. -, 2) Grunta
- zł, 319,000.-, 3) Mas.yny i urzlld.enla - 457.973.87.
4) laprząg - 100.-, 5) Kasa, Banki, Weksle i Papiery
wartośe. 9.258,11. 6) Udziały - 2.400.~, 7) Dłużni
cv - 82,061.04, 8) Remanenty - 4.105.50, 9) Sumy
P·'·l&echodnie - 3.600.-, 10) Streta do umorzenia30.1 14.95. Razem zł. 1.363.61~.47.
Sten bierny.
1) Kapitał Akcyjny 1.200.000.-,
?) Kapiiał Ruerwowy - 71.929.05, 3) Wierzyoiele-83.972.80, 4) Sum, Prnahodnie - 7.711.62. Razem
zł. 1.363.613.47.
Raehuaek Stret I Zyak6w za Gaili od 1.1 do 51.XII
1933 r. Winien. 1) Podatki I Opłaty Stemplowe zł.
1H.946.82, 2) KOSEta Handlowe i Ogólne - 57.381.011.
Retem zł 56,327.91. Ma. 1) Zysk brutto na produkcji
zł. 1).870.42, 2) Rdine dochody - 19.342.54, 3) Strata
30.114.95. Rlllem :ił. 56.327.91.

WSZfstkich posiadaczy wolnych biletów
wstępu do synagogi im. Jarocińskich
(Pomorska 46) uprzejmie prosim, o łask.
odnowienie na bielące święta w synagodze w niedzielę i środę mi~dzy 8-9 wiecz.
);ieodnowienie tych miejsc upoważni Komitet
do odstąpienia ich.
KOMITET.
P.

nl

~.

1934

PRZVCHODNIA

•

Wielki Festival Teatralny w Moskwie
od l-go do 10 września 1934 r.
PROGRAM:
l-go września Teatr W:ielki ZSSR
Książę Igor A.Borodina(opera)
Teatr im. Eug. Wachtangowa
2
"
"Interwencia" L. S~awina
Teatr Wielki ZSSR
li
"Płomienie Paryża ~ B.Asafjewa
(balet) (poranek)
~Ioskiewski teatr dla dzieci
4
li
"Murz ynek i małpa" N. Sacn
i S. Rozanowa (wieczorem)
Państwowy Teatr, Żyd.
4
"
,,200.000" Szalom AlejcbeOla
5
Drugi
Moskiewski Teatr
•
Artystyczny
~Dwunasta noe Szekspira"
Teatr im. StanisławskIego
6
•
"Cyrulik Sewilski Rossinniego
(opera)
Teatr im. Meyerholda
7
•
"Dama Ka.meljowa" A.Duml!sa-syna
Państwowy Teatr Mały
8
li
"Ljubow Jarowaja" K. Treniewa
Moskiewski Teatr Kameralny
9
"Tragedja optymistyczna"
Wiśniewski ego
Moskiewski Teatr Artystyczny
10.
"
im. Gorkija
Jegor Bułyczew i inni" Gorkija
7.ąpisy i informacje:

"lntour~Sł"

"GLOS PORANNY" -

s.

~wieta odprawia modły znany
Żoll\dt. W !Ioboty wstęp wolny.

W soboty i
M.

kantor

I IISKJl Wlf(
PENSJONAT

Jl D

"Jl

"

T-ia ~lerzeDia Oświaty i Wiedzy Te[boinngj wśród iydów
tedi. Pomorska 46 :: Telefon 163 BO.
a

WYDZIAŁY:

mechaniczny, elektrotechniczny i tkacki
Zgłoslenia

kandydatów na kurs I-y przyjmuje kancelarja slkoły codziennie
od godz. lO-ej do 14-ej.
Egzaminy sprawdlająee rozpoczną się w poniedziałek, dn. 3 września r.b.

OSI

komfort. Radjo. Łazienki. Przepiękne
Rlon~czne pokoje balkonowe. Pokój brydżowy.

Znana pierwszorzędna
kuchnia djetetył:zna
pod

~orlll\dem

IULlNY BEAGSTEINOWEJ
--------------------------~~~~~

K C

'ni •

Syndyk iymc~asowy masy upadłości Szmula i
Reginy małż. Borensztajn na mocy art. 50B K.H.
wzywa wierzycieli Powyz8zej upadłoś_i, aby w cią
gu dni 40 stawili się osobiście, lub przez
pełnomocnik6w z dowodami usprawiedliwiające
mi icb należności do k8ncelarji jego w Łodzi,
przy ul. Piłsudskiego 38 w godzinach od 5-7
popoł. i oświadczyli z jakiego iytułu i do jakiej
sumy są. wierzycielami, oraz aby złożyli u niego tytuły swych wierzytelności.
Sprawdzenie wierzytelności na mocy art503 i nast. K. H. odbędzie się w obecnośei
Sędziego Komisarza w dniu 27 wrzeŚnia 1934 r.
o godz. 12-e] w Wydziale Handlowym, Sądu
Okręgowego w Łodzi, Pl. Dąbrowskiego 5,
pokój Nr. 15.
Syndyk tymczasowy

Marek Szmulewicz
Łódź,

Adwokat
Piłsudskiego 38, tel. 108-76.

Wy~oro\Ve
p reja 15 Bl'oszg
WRAZ ZE SZKLANKĄ WODY SODOWEJ i WAFLEM CZEKOLADOWYM
POLECA

Cuh~ernl8
Przejazd

1.

'l,Zródlo"
-

Tel. 133-72 i 209-87

w"GŁOSIE PORAnnvm"

COKOLWIEK OROlSZE-

CO

---

------zmniejszenia

obrotów

l-orno

P·otrkowska 121
poprzeozna oficyna, I piętro.
Tel. 155-55

Bezpłatne

porady
kosmetyczne I

Elek'ryczne nowe I atywane po
cenaoh neJnlłszyoh.
WO'lItaty reperacfjne.
Pr~ewlnięcie motor6w i dvnamollllllizyn. InetalllcJe elektryczne siły,
śwIatła I sygnalizacji wykonywa
Przed.. Inł,n.-8Iektro-Mecnan.

aur",
AK
Cegielniana 19

(dawn. Zawadzka l!!)
Telefon 214-11 I 243-66.

de '8em4ł

Gabinet kosmetyki
IecanloaeJ I toal.'oweJ

z.

ZWA BE

dyplom UniwepsytecJri

Moniuszki 1, tel. 127-99.
Usuwanie wSllelklch
defekt6w cery.
Usuwanie beOlpowl"c'nle I bel!

I

NAJLEPSZEJ
Ił

)o

- WIELOKROTNIE LE P SZ E!

!W~iDC .dia

PP.Olimów I Podo!lmów RIII/w,1
IKrawiec
wojskowy J. GRINER (egz. od r.1POI!)
11-go Ll!Jtopade (Konstantynowska) 68, parte!'

wykonywa mundur I spodnie oficerskie od zł. 95.oraz: wSŁelkie roboty wojskowe najsllybciej i najaku,atniel
po cenach i warunkach nader prz;ystl)pnych,

I

ślad6w a.pecących włosów.

PuS"muje 10-2 i 4 -8 wlecz.

POI!JlDNIJl

W[H[~~l~61[IHA
IlEI!!ERIE IIHDRa!
WBR.RVlllftYl:H l SKORltYI"

FOTOGRAF

PRASOWY

s

telef. 189-33

DLA ZDROWIA JEDYNIE TO,

znają

M TO y

:msłftuł

:~:~:;:8Iona Zielona:!

'w.

którzy polecają
swoje towary

nie

..

I

~.--~~--. .----------....----------.. _I

TELEFON 22

Pełnv

Oeny nlslrle.
Tel. 10e.4T PłYw. firmy RESTet.
Czynny do godz. 7 -ej.

6-go Sierpnia •

g rano do 9 wiecl6r.

p OR A D A 3

zł.

(SFINKS) róg Wólczańskl.j

Dzieci i kobiety przyjmuje kobi etelekarz 11-1 I od 3-4 pp.
Wykonuie zdjęcia pra-

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

1\ a Iz k
•

(pielęgniarka

sowe, z uroczystości,
sportowe, g r u p o w e,
wnętrza, wystawy sklepowe, kopje obrazów,
k a t a log i i t. p.

dyplomowana)

przeprowadziła się

Narutowicza 47

tel. 236-64

po cenach

Centra a Ił

Ak

•

ł

mulałoró\V

RRDJOWYCH
Sl\PlOCHODD\VYCH
PJOTOCYKLOWYCH
•••
WARSZTATY REPARACYJNE
WYPOŻYCZANIE

AKUMULATORóW

b. niskich.

ODBIERAMY IDOSTAR·

CZAMY

AKUMULATORY

DO DOMÓW.

~-------------------------------.------~~~~

tl.VIn- .. GLO"S PORANNY" -- 1931

lJltillWNł

przepieknJ[h i naizdroilly[h terenów zalesiony[h
z

od

części

dóbr PRYWATNYCH

na 2 12 letnie sDłał, beIPro[e~

aroszg za lokift odkw.
jeszcze w niewielkiej
900 do 2.000 mtr.!

~5

1

Spieszcie li; nabyciem pozostałych
ilości działek
położo
nych na wyżynie wśród lasów iglastych, z glebą suchą i przepuszczalną. Biiska odległość od granic
m. Łodzi, bo Zraledwie 1 klm. umożliwia zamiel:'zkiwanie zimą i latem. - W roku bież. rozpoczęły się
prace nad dokończeniem szosy Łódź-Warszawa, biegnąeej przez teren pareelacyjny.
';W.ii;!§VłWfłł4iW$M

..

M liWii

MADEMOISELLE MARIE ensei
gne anglais fran~ais allemend
italien. Correspondanoe. Piotrkowska 24 log. 7.
UDZIELA~1 angielskiego i niemiec
kiego (konwersacji, lit('ratury i 'w-ł
respondtmcji handlowej) pojedyń
GZO lub w grupach.
A. Lipsztejn,
nI. Lipowa Nr. 1 od godz. 3-4,30 i
8-9.30 wiecz. prócz niedziel.

IDw:..

ENOYKLOPEDJA TrzasId nowa,
różIle ksią.żki oraz 4 tablice rozsuwane tanio sprzedam. ~anocka 85'
m.7.

obuwia

rnęshieoo

1

lA DROBNIE ••••••••
I PassllJ I

,---_«!-- - ------

I

PnegisoiR e'aszczedla uczen,·c
I'IlfiBlllll,
59, tel. 108-30.

I

'I

Na;Iepsza pora

DYS~ONTUJĘ ~eksle bezpośredmo
wyłączme
lekarzom,
s~kół,
adwokatom. aptekarzom
na
ubranka sportowe. paletka poleca
bardzo
dogodnych
wamnkach,
.
Of
D k'
ys reeJa "zapewDlona.
edy
Gdańska 59. Tel. 108-30
do "Głosu pod .Dyskonto"
990-4
KUPIĘ MASZYNĘ DO SZYCIA.
---....,------okazyjnie w dobrym stanie. PO POWROCIE z wywczasów ra.
Oferty sub. ,.Mało uźywanl'lo" do dzimy stosować drogie, lecz cadministr. "Głosu Porannego"
szczędne w utyciu i niezawodne w
-5 skutkach
do pięlęgnacji twarzy 'Ł k
ł
d b
na wybielenie krem Cytrynowy,
ST o o rąg y,
ę owy, rozsu~..
kr
O hid
13m r~ ea, ;a'd~·
wany oraz biurko i małą bibljo- n? teg~ tekę w bardzo dobrym stanie gia ~e?Ie cery -:
em
aj e l b dd' l ' k
katmeJszy, przeCIW zmarszczkom
·
k Uplę
razem
u
o
Złe me o ak
Rad
h
.
, .
tó k
Of t
d - rem
o ormonowy oraz hygJe
za
go
w
ę·
er
y
p
o
.
óż i
d
D
J
~ '. l
zy]me
~N' t h ' t" d
d" t
.. mczny r
pu er
r. . ~W1taa yc P
Imas
o ..a mIDlS328
raCJI3 sk"lej. Do nab"
Gł
yCla W' plerwszorzęd, osu orannego
- Dych drogerjach.

l'IltiDJ\l

~~~h~ru~&Th~

------- _-----

Węgla

i koksu

Wolności i mi~dzy nI. Gdańską
a Kilińskiego możliwe w eentWagonowo oraz Ee składu na wozy poleoa~
ralnym punkcie tego obszaru. na zimę. Bl·...
. śmen
.,
. li
Sp. Akc. Handl.-Przem.
b.szych
wy]a
n d Zle
Ł. J. BORKOWSKIWydział Gospodarczy Ubezpie- • •
0laln1 Społeeznej w łaodzi.
Oferty z podaniem warunków
najmu oraz z załączonemi pl anami lokalu, należy złożyć w
telefon 101-73.
Wydziale Gospodarczym Ubezpieezalni przy ul. W ólczańskiej
Z prawami gimnazjów państwowych
Nr. 225, do dnia 25 września
1934 r.
822-3

lELIBOR "

ŁÓdź Kilinskiego 70

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

POSZUKUJĘ

pokoju umeblo-

wejś<liem absolutnie
niekr~pująeem (niekoniecznie w

wanego )(

centrnm miasta).
"Solidny".

Oferty sub.
976-2

----_ ..... -----

NATYCHMIAST do wynajęcia 4
na nalewki
..............
pokoje z kuchnią. wszelkie wygody
złotych 7.- Mićd kuracyjny jasny
14,50, Winogrona 10 i 5-kilogramo ZGUBIŁEM portfel, zawierają.cy f lont, 8 piętro, 2 sale nll biuro, II
we opakowanie franko zaliczka. ksią.żeczkę rosyjską. na imi~ Abra- piętrc, sklepy parterowe w podwó
SIlóW.a. owocarska. Zaleszczyki.
ma SzydJowskiego oraz inne doku. rzu. WiadomoM u dozorcy Piotr11318-4 menty.
Dczciwy znalazca zeehce kowska 101, lokale handlowe,
zwrócić 7.a wynagrodzeDi~m f. H. front, I piętro. Wiadomość u dozorcy Piotrkowska 51 lub telefo
MEBLE gotowe, pojedyńcze i kom Frajman, ul. Piotrkowska 511•
nicznie
188-23.
l'995-8
plety od skromnYCh do najwykwin
tniej5zych (od zł. 50Q.- za kompletne urządzcn,ie pokoju). WszelPRYWATNA
ka zamian:l.
Poleca wytwórnia
S. Betnaeki, Piotrkowska 275 tel.
231-80.

Szkola Powslf,bna l'Ieska
i tilmnazium
l'Ieskif
prawami gimnazJ6w

KOMUNI~AT. Zallll1d ze~lIrmlstrllowZ
państwowych
ski i ,ubilers~l I. 50ŁOWiEJCZYK
(egz. od r. 1902) zawiadamia SI':. KIiTow. Szerzenia Oświl1ty i Wiedzy Techn. wh6d Żydów w Łodsi
lentelę, iż dn. 15 bm. przeniósł swój
telef. 106-64
sakłlld z ul. Piotrkowskiej 27 na ul.
Przyjmuje się zapisy kandydat6w na nowy rok ukolny.
PIOTRKOW SKĄ 54. Uwaga: z noCzesne w Szkole Powszechnej wynosi 15 zł. miesięcznie we
wym włllśoicielem liklepu przy ulicy
wSllystllich sześciu oddziałach. Zostaje uruchomione wzorowe
Piotrkowskiej 27 nie mam nic wspólprzedszkole dla dziecI obojga płci w wieku 3-6 lat.
nego. Kupuję i placę najwyższe ceKanoelarja czynna codziennie, za wyjątkiem sobót, od g. 9-14.
ny lIa biżuterję,
:złotoroboty
i srebro
oraz jdaI_ _ _
UWAGA
rozpoczynsj"
20 _
sierpnia.
wszelkie
fachowe.
_ _ I_Lekcje
___
_ _ _ _się
..._
_ _ _ _ _ _ _ __

Gimnaz;um
Koedukacyjna

oraz

żeńskie

Szkoła

Powszechna

im.Plarji Konopnickiej
ul.

Wólczańska

123. Tel. 174-85

Sekretarjat przyjmuje gapisy eodziennie (z wyjąt
kiem niedziel i świąt) od 9-ej do 13-ej.
Dyrektorka: Helena Manugiewiczowa

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

Prut FELIKS HALPERn
przeprowadził się

81.

Kościuszki

na

5S, lewa oficyna II pietro.

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

Pomorska 4&-48,

,,)'konaj~

SP~~::i:t~::~

l

~ydlial~

II ND II RHI
przepisowe dla wszystkich

smażenia.

*

-,----- --------

l'ł

DEREIif do

Zawadzka-11.

I

B

HDPnD i Qllzedai.
-~",~;essrllllll:!:!;&;atRII_IIIII._"_ _ _ _ _~
PLACE przy ulicy PabjanicIdej l
Ciasnej położone, różnej wielkości,
do s)lnzedania. Tramwaj na miejseu. Otton Krause, Łódź, Pabjanicka nr. 417.
7998-6

Grand . Hotelu

\V

,.LADY!!
Gabinet kosmetyczny
6-POKOJOWE mieszkanie z wszel11Lgo Listopa.da. 80 mieez.k.. 15. Pokiemi wygodami na drugiem pię·
ra.dy bezpłatne.
_
trze do wynajęcia od zaraz. Piotr·
REWELACJA II Znany renomoZAROBEK od 300 - 500 zł. mie. kowska 10.
wany sakład fryzjerski 1. Jaku- I~"
Uzdrowiska
sięcznie. Stałe zajęcie zewnętrzne - - - - - - - _ . _ - bowicza w Łodzi, Piotrkowska ...,.
tylko dla 5 panów i 3 pań_ Pożą- MIESZKANIA 4 lub 3-pokojowego
60 (w podwórzu) postanowił na
UZDROWISKO
dano referencje. Zgłoszenia: ponie- z dużym korytarzem nie wyżej 2
sezon letni obnityć łeny. Gole
W10DZIMIERZ6W
d)ziałek, godz. 4 - 6 pp. Gdańska piętra poszukuję, możliwie w cenIenie 20 $:{l., strzy1;enie 40 gr.,
nr. 172, m. 8.
trum. Oferty sub. "Adwokat".
mycie głowy 30 gr., masa1 Pierwszorzędny Różana"
elektr. 20 gr. Pierwszorsędny - PENSJONAT"
ODDZIAŁ łódzki. TowaI'zystwo Dmanicure 70 gr. Spieszcie wszy. Informacje poczta. W Łodzi teI.191-16 bezpieczeń Wzajemnych na Wypa- Z POWODU wyjazdu sklep gascy tłumnie do Jaknbowiczalll •
- - ,- - " ; . - dek Choroby w Warszawie poszu- lanteryjny, dohrze prosperują
7851-20 PENSJONAT "MARYSIEŃKA" kuje pracownil<.ć,w akwizycyjnych cy w dzieLnicy niemieckie i w:raz
dla dzieci i mlodzieży pod kie· na terenie (narazie) m. Łodzi i naj- z 3 pokojowem mieszkaniem
do
OGŁOSZENIE. Ubezpieczalnia runkiem rutynowanej frebIan- bli:ższych okl)lic. Wyczerpują.ce, na do~odnych warunkach
Społeczna w Łodzi ogłasza ki, otwarty od 15 maja 1934 r. tylko i wyłąc1:nie listowne oferty z wynajGcia: Nawrot 8, sklep gaprzetarg na dostawę lokomocji we Włodzimierzowie. Siatk6w>o podaniem ref;~rencji, odpi'lu świa lanteryjny.
dla lekarzy ośrodka Ubezpie- ka, tennis,
ffI'Y towarzyskie. dectw poprzedniej pracy oraz z za- ---~------ - czalni w Rudzie-Pabjanickiej. Mwrja Gincberżanka, Władz!; łączeniem fotog-rafji (nie naklejo- MIESZKANIA sboneczne 3 i 4
Bliższych informacyj udzieli mierz~w_
poczta "P1'Zygł6w , nej) uprasza się kierować: Piotr- pokojowe wprost parku StaszyWydział Gospodarczy Ubezpie- II Aleja.
kowska 91-15.
11289-2 ca w nowym domu, do wynajęczalni. Oferty milety skłBda6 W
'
- , - - - - cia. Wiadomość:
Cegieliniana
82.
-~2
Gospodarczym Ubel:
pIeczalm przy ul. W ólczańskie]
Nr. 295, do dnia 10 sierpnia.
z do rych l odpowiednich materjał6w jut na składzie
1934 roku.
349-3
D
6dańska
MIESZKANIE 4~o pO~lQjowe,
•
..-.
z w,s'ze1!kiemi wygodami, front,
DO WYDZ.IERŻA WlENIA NA- OSOBA DO DZIECKA roezne- DO WYNAJĘCIA sklep. Wiado- II piętro,
do wynajęcia
od
TYCHMIAST. Kompletnie nrz~- go, II dobremi świadectwami mośó Piotrkowska. 165 u d02.0r(\y. l październilka. Wiadomość Tie·
dzona. czynna tkalnia, składaj,- poszukiwana.. Oferty sub.
• feooach, Przejazd 8, od 8 - 9
ca się z 60.eiu krosien w,.uich "Dobra.- do adm. .Głosu Por." SŁONECZNE S-pokojowe miesz- i od 3 - 4-ej.
996·2
i szerokich gładkieh i kolorokanie z wygodami na I pi~trze
wych wraz z wszelkiemi maszy·
Lokale
w oficynie do wynajęcia. Piotr- STANCJA dla uczniów, pomor. '"
nami pomocniczemi W aali
kowska 200. Dozorca wska:te.
nauce. Prof. Silberschiitz, Naruto·
obszernej i jasnej 650 mtr. kw.
975-3 wicza 25.
przy ul. Południowej 68. Obej. OGŁOSZENIE. ~ezpieczalni.a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~_ _ _ __
rzeć codziennie od S-ej do 9.ej Społeo.ma w Łodzi reflektu]e
rano. Informacje telef. 213-53. na ~81em l?kaln w 1~35 r. o
do zakupu
984-2 pOWlerzchm ułytkowe] podłóg
___________- _ 1500 lub 3.000 mtr. 2 w okolicy

lótne

BERLITZ - SCHOOL! Kvrsv ję
zyków obcych, uznane przez
pańl'tvlO. 9 rok szkolny. Kouwer~acja, literatura, korespon(I,ancja handlowa. Wykładają
cudzoziemcy, specjalnie wy·
:;zkoleni pedagodzy. Małe grupy. lekcje prywatne. Najosz,bsze po~tGPY. Informacje codziennie od 12 do 1 p6ł i od
5 do 8. AndI'lzeja 3
(dawniej
PiotrikowsJ:a 86).
6357-4

Biuro Parcel

codziennie w godz. 6-8 wlecz.
UWAGA: po wpłacie 30% nowonabywca może rozpocz. budow(I

ore

z firmy

I...·····OGLOSZIE

~nl~rei~

.,

nosi bucik

I

SILV" OZOM· HOTOR
KĄPta

IDEALNA

n

BAUAMICZNA

WZ'I"IACNIAJĄCA

I\dtrz~ .ę~~~/!
..

_

w

___AL

16

12.vm ........GL"OS J!fOlfANNY- .....

WYlACZłłA

SPRZEDAi

II

/

O

.pecja]nie DLA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA posiada firma

"

C

"

U M

18
...

2~1

Nr.

19~'~

Ł6dź, ul. P AZ E J I Z D Nr.
telefony: 131-80, 155-60, 236-30.

Żadne place poza KONSOR~JUM KOKSU "WOFGANQII W sortymencie: Gruby, Kostka i Orzech I nie posiadają.
.
pod MARKĄ "WOLFGANG" będziemy ścigać sądownie.

62

SPRZEDAJACYCH KOKS

-

---------------------------------------------~
Niniejszem zawiadamiamy Sz. Klijentelę, iż
Z dniem dzisiejszym zorganizowaliśmy ruch
zbiorowy w wagonowych ładunkach do Gdyni
(z prawami szkół państwowych)
chor. wewn.
(własny oddział), Starogardu, Koście
ł<ilińskiego 94, tel. 128-62 (naprzeciwko parku SIenkiewicza)
ElEKTROKARDJOGRAFJA
rzyny,
Kartuz, Tczewa i innych miast
zawiadamia, te zapisy przyjmuje kancelarja codziennie od
(zdjęcia pr'ld6w c:synno§clowych serca)
Pomorza.
9-14 i 16-18-ej.
przeprowadził się na
Dyr. B. Chorąży-Chrupkowa
Szybka i punktualna dostawa na dogodul. Narutowicll 42
~------------------------------~~----------. Tel.
nych
warunkaoh.
184-91
5-7.

R.

Dr. med.

fiimnaziuID Żeńskie l Prywatna !zkoła Powsz2[bo8
KDfi DPCZYłł SKIII J.. SDBOla EWSIł Ili J

awi OWiCl

•

FIRMY:

H. PRlEOBORSKI
i S-hB, Slenhlswicza B
telefony 214-10, 208-31.

Doktór

Gabinet Roentgenologicsny Dl'. Carewicza został prsenielliony II nUnitasu"
Ordynuje od 9-1 I od 5-8 w nie- do prywatnego mieszkania d-re
d_leJe I !.Iwieta od 9- t.
przy 111. Karola 4.
Dle pań oddzielna poclellalnla
:.. -

. . .. ......

----~

Doktór

•

ł

IBWI

powrócił

speo. chor. wen0I'70Bn., Elk6rn1fch
ł włQsOw

(pol"ady seksualne)

Dr. med.

.

da Bend r

ki

chor. wewn.

Dr. med.

All'!Idrze]a 2, tel. 132-28
J?PII,lmule od f}-11 lIano I od 6-8 w
W niodoiele I świQta od 10-12

IRCZenle nlemocv płtłowei

-----

4, tel. 216. 90.
.Cegielniana
przvimufe od S-i
od 5-9 wiee:z.
W niedz. i świeta od 8-1 popol.
llla pań oddzielna poczekalnia.

SpeoJellsta chor6b weneryoznych,
skórnych I moczopłolowych

Dr. med.

Tow. "POLROS", BloniuszMi 1.

SpecJalista chor6b wenerycznych
skOrnJch I moclropłclowJch
ł

Dr. med.

••

RB PlAn

Oł80UJUSfti

przeprowadził się

(8glemn~aną

powrOcil
prayjmuje od 6-6 pp.,

~_._---

Upr,

Dolddr

na ul.

W.lalun

i

POWR6CIŁ

chirurg-urolog
33, tel. 139-88

W610lańaka

tel. 157~71

------

le,ze

Dr. 6awroóskl

krOtkleml mIaml

połoinik
przeprowadan się

Dom Konlehcvino-lowarowl

ul. Sienkiewicza 63

pI:zyjm.

~-6

pp.

Dr. med.

E. Frledenberu
Piotrkowska 175.

.,

Dr. mad.

Do~Or

Dr. med~

ns

H. SZU RenBR
Chorroby Slkórne i weneryczne

I.lłoze

fel

chor. uszu, nosa i gardła

Chor. ek6rne I wen_ryo.na
(lIohlet, I d.leci)

DOWrócil

Zawadzka 8, tel. 241-53
5&
tRi. 148-6Z Slaukllwlna](j 1IIel. 146-10 ul.Przyjm.
od 2.30 do 4.80
pp. o
gw
6t pp.

oDr: mi· ł'

Cen, leca nie:
Dr. med.

Lek,

f.

E

dent~

DlłfJł:fR

przeprowadJZiła się

ul.

Kilińskiego

na

105

Dr Lei8rinaSOlH _~:Ok PT~~~~:·Wi•••)
124

AHU;~;=~~~B~~P:I~B~a ~?:~ECE
Pomorska 7, tel. 121-84

wawnątrzne

pO"II'''cił

ul. Cegielniana 17, tel. 174-15

Na agowi
.za
tel. 128-83

Prenn m:

med.

r

Chorob, wene'l'czne, mocuzopłcIowe I ek6rne

Specjalista chor6b sk6rnycb,Traugutta 8. Tel.
weneryoznych i moczopłciowych

nowr6c.-'

179.89

P'lyJmule od B-U I od 4-8 wleCI.
w nledzielQ <Id 11-3 po po poło
'11 Cegielniana 7, tel. 141-82
dla pań oddzielna pocJekalllia
~ Przyjmuje od g. 8-10, 12-2, 5-8 w.
Dla nleuamo:łn,elł .an,
w niedzielę i święta od 9-11.
lecBnlcowe
II"

do-I

.... 1!ił mieBięcmna "GłoBu Porannego~ ze w8il}lstlrieml
IIAllII
K»!ilB ~.U datkami wynosi w Łodzi zł. 4.60, aa odnoszenie 40 g,osmy, z pll1esyłkll pocstowlł w kraju - zł. 6.-, zagranicą - zł. 9.-

ł

R§kopis6w

Plolrkowska 113

e II

Dr. med.

I:s

wewnątrzne

D...

. III D (Z

DowrOd.

przyjmuje obęcnie

pr_yjm!lje od 4-8-e,.
----

Dr. med.

powrócił

wznowiła

redak~a

nie zwraca.

,

Redaktor odp.· Stanisław Rożniec~i

Za WydawJlioiwo

II

P.WI6",

1-2 i 5-7

tel. 165,11

Specjalista ~hor6b skórnyoh
i weneryclnych
lec.enle nlenioo)'

płcIowej

PD~QdDIOWIl18, te~.

2Dl .. ~~

PlllyJm. od 8-11 Pilno i 5--8 W.
w ~iedillel~ i 4więta od
p~

. I\Dnu~1 BID ;lotr~oWSllaprzUiQCla Ir. me~.J~t~ftR~~m
bom 6runberg M
Cher.

Zachodnia 14

tęłefon 165-49
przyjmuje od 19- 2 i od 7 - 8.30 wf
~ niedzielQ i §wl~ta o~ 10-12 w poł
tel. 168-B4 : - - - -_ _ _ _ _- .
przyjmuje od 5-7 i w SlIpit. Ewang.
od 11-12 przed poło

Ceny lecznicowe.

•

l/AlfR

•

Chol'oby skórne I wenew)1l:ian.

choroby kobiece i akuszerja
przeprowadził się na

Dla niezamotnych

Choroby

,. gabłneole terap)1 łłnykełne)
Dr. POLAKA, Nawrot T. Tel. 184-81

Dr. med.

GabInet Roentgeno-Iecanlo.,
PII,Jmale od 8.00 do 10.30 Jano, od
'-ej do 9.30 pp., od 6 do 6.30 wlaaa
w h-tedl!ele I liwtO" ad 10-1
Oddzielna poczekalnia dla pań.

PuyJmule od jl/e-4
ł
w nIeda. ł ~wteta od 10 -

radJowemł

12~-51

Tel.

nerycEne i moczopłciowe

Pionr~owskl

i~

Ohoroby Btaw6w, kośoi, mięśnIt
nerwów, sk6ty, llarządów wewnętrli'lnyoh kobiecych i t. d.

ginekolog I

~ Da

--

puvlmuje od 4 do 6 pp.

powrótila

----- -

mpewnia klijenteli tylko

Piotrkowska JO, tel. 181-Ba
Spec. choroby skórne, we-

Artur an

E. Hl dOUJsha
Żwirki 3,

od 3-5 pp.

Dr. med.

Lekarz .. dentysta

.....

eim u,'uge

I

GW

•

pr~yjm.

od 5-7 pp,

Przyjęc ; 8

11 tel. 238-02

;el; "bór
Tanie cenJl

•

Dowrócił
chor. d.iecl
Przeprowadził się na Al. Kościuszki Zg
Gdańska 28. tel. 150-02
tel. 191-25

Przejazd 20, tel. 112-81
eboroby wewnętrzne
(epeo. loł"dka i kiszek)

Dr. med.

Specjalnie serca

telał. 159-40 Choroby wenerycBne, mOQZlOpr.plmuje od 8-1'1 ra no i od 5-g w
płolowe I okórne
w nledslołe i ŚWIQM od 9-t
Pr.y}mule od 8-12, 4-P w.
Dla pań oddslelna pocJ:elralnla
w nIeda. i świota od g do 1 po pol

Andrieja 5.

J1eJ~f71~

In

•

9-'

I

AKUSZER-GINEKOLOG
przyjmuje od 3-5 i 7 -8 wieoa.

DndrzeJa 4. tal ZZ8-gz
COŚ

dla' ani

Piękna

pani nie powinlll~
zmarszczek. Należy
stanowozo używać na pla
ży okularłó'Y' - ~rutdeni~
oczu na s oncu na]prę ze]
wywołuje zmarszczki.
wybór ciemnych okularów w magazynie optycznym
mieć

h
StaOl~lftw OHWIOS I Największy
•

Dr.."

ll

poło:łnlotwo I choroby kobieoe

Bałucki
AJ/nek 3
Tel. 148-80
przyjmqje od 4 -

7.

SZYłYI DH URBACH
Piotrkowska 33.

tel. 222-23

Ogłoszeni-a

ma wiel'łi2I IIl Ufmetpowy l-Bmpaltowy (stl'On8 5 szpalt): ł-s~a snona 2 :d'l Reklamy teiIate;
redakoyjnym mł_ 1.50; w tekście: z lIal1trll:ażeniem mie)soa 60 gr., beliJ zllstrlilsilanifl miejll!lll
50 gr., nekroło~ 40 gr.>2wyclIIaine (stlr. 10 slIpalt) 12 g!'. Drobne 15 gr. za WyllllZ, naimniejalle ogtolłlJenie lit. 1.50
Pouukiwanle pl'lIC!P 10 gr• .a wprac, nalmniejs.e zł. 1.!il0. Ogłonenia lIariOcllynowe i J1aśluPinowe f2!d. Oa1oS<Jlenia I!6.mlelloowe obllouM Sił o ,(1I/p droła', tll'.n _as,. 10(11/0. Za ogłoBllen ia tabelarYGlIne lab flIntaii. dorlat1c
fj(jl/o' OgloslIanla dwukolor. o 50/1 0 drołal.
wy(ł_WJliaaa SIł,

• ggr\ od]). :m~I1ID.jUS!lł Kroo.mąn.

W

druk~l'ni wlaąnai

lf1otrkowaIla 101

NIEDZIElNY DODATEK "tilOSIJ POIłJlNNffiO" l DNlll 12 SlllłPNltl 19lł Ił.

•

ec.
1\1'f{nc J('st mniemanie, ił;
Ihit'ck.' wyflH,wuje się dop;:'I'o
Ult Chwili, ~l1y ujrzy
świu'łu
!lzienne. wychowanie jego rozPOCT.;' na się już w stadjum emhl'Jonu. Nietylko Goethe utrzymuje. że dobrze wychowani 1'0rlŁice płodzą dobrze wychowane
dzieci. Rozpoczynający si~ już
od embrjonu proces wychowahia jest obustronny.
Młoda, żywego temperamentu kobieta, roztargniona egoistka uświadalnia sobie pewnego
dnia, że zostanie matką. Jaka
wieJka zmiana zachodzi w jej
istocie. Rysy nabiera.ią pogod"
nego wyrazu. Niesforne włosy
układają się równo. Ruchy nabiel'ają. powagi. Sąd o rzeeza{!h
staje się mniej pochopny i spra
wiedliwszy.
Dzieci są również wychowswcami w codziennem życiu. Kto
się z niemi styka, ten wie, jak
należy mieć się na baczD(}.Śc~
aby uniknąć Ich niedającej się
przekupić krytyki. Mierzą wszy'
stko moralną miarą sweJ nie.
skomplikowanej istoty. Nieła..
two stawi~ ezoło Jeb sądowi.
Młodzłeł tw_do wychOlWu.fe
swoich rodziców, atodnych W.
takich wypadkach poiaIIowa...
nia.
Syn lub córka "zapomina"
im powiedzieć, dokąd udaje si~
z wycieczką, nie przychodzi na
czas do domu, nie pOCEWala so..
bie radzić w wame.l lijn'awie.l\nodzi zmuszają nawet rodziców do podzielania Ich po~lą
dów, do "czci dla ich bogów".
Nie przypuszczaj,ą Ich do udzla
lu w radościach. odrzucają icli
współczucie. Gdy rodzice rezygnują wkońcu z wpływu, try-

ro zic 'W!

wychowują

Bied" ktore

Dopełniaią dorośli

- J eśIi mnie kochasz, to wypij tę szklankę mleka.
Dziecko wypija pół szklanki
i mówi:
- Wypiłem jedną połow~,
bo cię naprawdę kocham, ale
drugie.i nie wypij~, bo nie lubię
słuchać takle.f mowy.
Posiada również własne zdanie o takcie pięcioletnia dziewczynka, której kazano odejść
od stołu. bo wył powoli jadła.
Gdy skOJlczyła obiad w przyległym pokoju, rzCC<Ze do niej mat
ka:
-,
- Czy potrzebna ci ta przykrość? Czy nie ładniei byłoby,
gdybyś .iadała zawsze z nami
przy stole?

wobec swreh pupilÓW

Mała uśmiecha się·

mi.

Nr. 19

Ch~tnie

przebywam m waAle mogę czasami obej~
się bez was. Wszak mam wtedy
.ieszcze siebie.
Dzieci czują się bardzo dotkniętę gdy się lekceważy ich
zabawę, która jest w ich oczach
pracą jedyną. którą mogą wykonywać.

Czteroletnia dziewczynka my
je naczynia lalki. Babcia odsu·
wa ją, gdyż trzeba nakryć do ko
łacji. Dzieeko skarży się oi~u:
- Tatusiu, babcia nie wierzy,
że ja JH'acuję.
Uczony każe oddaUć się synkowi, który przeszkadza mu w
pracy, bo nie znalazł innego

miejsca dla swej książki z obraz
kami, jak biurko ojca.
Malec patrzy na rodzica ze
zdumieniem I mówi:
- Gdy dorosnę, nazwę książ
ki, które piszesz, również książ
czynami.
Dzieci nienawidzą fra,z esów.
- Uczyń dła mnie ofi3ll'ę mówi matka.
- Co to jest ofiara? - 1;lyta
dziecko.
- Uczynić ofiarę znaczy zro'
bić z miłości dła kogoś to, czego zwykle nie lubi si~ robić.
- Ofiara .lest więc rzeczą do·
rosłych mówi dziecko.
Gdy wybuchła wO.lna, młoda
matka wyrzucała czteroletnie-

mu

chłopcu,

że

przewrócił

szklankę z
mlekiem. Mówiła
długo o ciężkiem pOłożeniu I obowiązu oszcztldzania, kończąc
słowami:

-

Jak

mogłeś wyrządzić

mi

taką przykrość?

Chłopczyk słuchał z uwag. i
WkOlICU odpowiedział:
- Dziecko nie może tego Zl'0
zl1mieć.

ZdanIe to winno służy~ Jako
motto wszystkich systemów wy
chowawczych.
Niedostateczne
zrozumenie go przez wychowaw
ców kopie coraz gł~bszą prze·
paść pomitldzy nimi a zależną
od ich nauk młodzieżą.
Dr. E. S.

=

Przed plebiscytem w Niemczech

umfują:

- Dobrze wydiowałem moich starych.
Ci "wychowawcy", jak wychowawcy wogóle, nie zdają sa
bie sprawy z cierpień, na jakie
wystawiają ofiary swych pedagogicznych zapędów.
Bywa Jednak często, te malcy wychowują swoje otoczenie
świadolnie, lecz bez złośliwyell
intencji.
.Jak wiadomo !konflkty pomiędzy dziećlni a starszymi powstają
na tle zdecydowanej
p!'zewagi tych ostatnich.
Młoda matka wie lepiej, faktycznie lepiej. Ohciałaby również wychować na doskonałość
swoje dziecko. Pochwała jako
środek wychowawczy nIe jest
. jeszcze bardzo rozpowszechniona. Matka mówi więc:
- Nie umiesz tego ;eszcze.
Dziecko nie ma weale zamiaru spl'zeciwiać się autorytetowi. Ale pewnego dnia ~ziecku
udały się b'zy trudne ćwiczenia
gimnastyczne i zapragnęło z całe.i dus~y zawstydzić matkę, mó

MAMA GERMANIA DO HITLERA: Nie siadaj na dwuch

słołkach,

się źle skończy)
(Rys. specjalnie dla .Rewll" Stan. Pru!!salf(

bo fo

s

AKIETA WYSTRZELONA

bedzie w,rzucona w slralosfere

dobnie także pod jego na<ho ·
rem przygotowuje si~ ten fil n··
tastycznie brzmiący plan,
Szczegóły konstxukeji rakiety
księżycowej są trzymane w ści
słej tajemnicy. Niemniej pr"e
dost'ały się pewne wiadomośd
o metodllch. jakie mają być w
tym wypadku zastosowane. Sa
Maks Cosyns, asystent prof.
wiąc:
ma rakieta bez naboju popędo
picc8ll'da. ma zamiar wyrzu- Mamo, spI'obuj wykonać
wego ma ważyć zaledwie jeden
oić w prz~stl'Zeń kosmiczną,
to ćwiczenie. Jestcm pewien, że
kilog;ram i ma zostać
ci się nie uda.
wyrzucona w stratosferę z wy
podczas swojego
najbliŻlSzego
Dzieci posiadają głębokie po- lotu w stratosferę. NastąJpi on sokości 18.000 mtr. nad ziemią .
czucie taktu. Czują np. że mi- - tym razem .tuż podobno nieSiła popędowa będzie raki t .
nadawana zapomocą do
łMci nie przystoi charakter ut Y odwołalnie w końcu sierp- cie
Jitarny. Babda, jak wszystkie nia. Wraz z Cosynsem bierze u- kLadnie ohliJCzonyeh ekspłozji
J)rawie babcie, uważa, że wnu- dział w tej wyprawie drugi u- ładunków, w rozmaitych odst~
czek za mało .lada, obawia się, CZOlly belgijski Neres van der, pach czasu. Nowa eksplozja hę
że go zagłodzi. NadaJe więc naj
Elst. Prof. Piccard sa.:n kieruje dzie następowała zawsze dopie
przygotowaniami i prawdopo. ro w chwiłi, gdy k011CZyĆ się
słodszy ton SW(!; mowie:
Marzenie Juljusza Vernego
wyrzucenia z ziemi pocisku na
księżyc ma zostać urzeczywistnione już w najbliższym czasie,
Nie będzle to, co prawda nabój,
wystrzelony z d7iała, ale rakieta, którą be~gijs1d !badacz strato
sfery,

\V odległości
będzie siła

działania

eksplOZji

Ponieważ opór powietrza w
stratosferze jest bardzo słaby,
będzie mogła rakieta, zaraz po
jej wystrzeleniu, rozwinąć taką
szybkoć, jakiej nip. mogłyby,,·
siągnąć żadne pociski, wyrzueo
ne z ziemi w powietrze.
Im więcej będzie się rakieta
oddalała od ziemi, tern bardziej
będzie się zmniejszało ciśnienie

powietrza i siła przycią.zanin
ziemi. W obee tego eksplozje,
nadająiCe jej nową siłę popędo
będą mogły następować

(

18 klm. od ziemi

poprzedniej.

wą"

•

w

coraz dłuższych odstępach c!a
sn, aż wreszde staną się zupeł
nie niepotrzebne z chwilą, gdy
(,akieta wejdzie w sferę pl'zycią
. gania ksi~Ca.

Vitedy spadnie już llań siłą cięt
kośd. W każdym razie ponie'\ aż sfera ta leży bardzo daleko, bo siła przyciągania ziemi
jc"t zllacznie wi~ksza, niż księ
iyca,
będzie musiała
rakieta
} dężycowa być zaopatrzona w
olbrzymią ilość ma terjału pop;:dowego, aby mogła osiągnąć
c;w6.1 cel.
Jakie znaczenie będzie miało
wysłanie tej rakiety dla nauki,
jest przynajmniej dla niewtajemniczonych zupełną ugadką.
Nawet najlepsze teleskopy bowiem
nie będą mogły śledzić drogi na
księż~ c łak małego ciała.
Nigdy potem nie dowiemy si~.
('zy rakieta osiągn~łR ,"{Pl 7 ywi.
tide swój cel.

REWIA

2lak to

było przed

20

lalą?

NY ONIEe GEN.' MOLTKE'G

"Nie cieszcie sie!" ~. Jak kaDitan gl6wnego szlabu "h'Dnot,zowal" niemiec·
kiego nączelnego wodza. •• Z.rciezca · z Dad Tannenbergu
Generał Helmut Vi()n Mo.1tke
ścia rosjan".
Mial oczywiście stwo nad Marną to temu, to onie uczestniczył do roku 1914 na myśli rewolucję, pomimo, że wemu IZ jego podrwł·adnych, ma
w żadnej wojnie. - Swoje do- ' kładła kres jego sympatji do wiał ~ westchnieniem:
świadczenie militarne miał wytego kraju.
-- GdYby na>! pobito, to winę
po!D.iósłbym tylko ja.
kazać odrazu ni() stanowisku na
Molłfke był wtedy pod siilnym
czelnego wodza. Gdyby począt- wplytwem pullkownika Henłz
Tak bywa. Tak stało si~ z ge
IDują{,emu aktorowi, który ma- scha.
EUJropcl nie mala tego nerałem Mioltke.
Oskariali go . w>szyscy. Za.rzu
rzył od dziecka o teatrze, dano człowieka,
ale w niemieckich
debiut w 'l'oli Ham!leta, byJ!by kołach wojskowych jeszcze d~jj caoo mu. że "nie umiał "zapaz pewnością zmieszany, lec.z i uważają go za zł~ ducha Nie li'" ducha w wojsku". Kronz'u chwycony zarazem.
mie(), g!łównego sprawc~ klę.s- prinz pisał: "Moltke nie umiał
Dla Moltkego nastał "dzień ki. W roku 1917 LudendoIłf wv wygłaszać 'natcooionych móV1.
tryum.fu". Pod Jego naczeInem znaczył komisję do zlbadania Umiał natomiast czynić łoc JolMoltlke zaś mówill otwardowództwem a1'IIlja niemiecka działaJności Hentzscha, leez nie fre.
cie, te nie znosi deklamacji".
rozpoczęła wallkę ze światem. wyk,ryto cech przestępstwa. Nie ulega wątpliwości, że nie- Pułk.ownik wikrótce zmarł. "Za Odkryde w fran'Cusklm naczelraz marzył o tej chwili. A po_ bTal dx:> ~ - Jak mówi :;e- nym wodzu d"kla~atOtfskich
czątek był przytem tak świetny: den z ni·e mieCkich historyków zoolnoŚJ<)i , byłoby dla niego saLiege, Namur, Bruksela, Charr- - tajemnicę klęski nad Mar- mego prawdziwą, rewelacją. Joffire me ZiIlJOsH deklamacji
leroi! Generał von Kuhl, naczel n"".
..
naróWJIli
'l! MolłJkem. Kronprim
Henłzscll
nie
był
ani
tępą
gło
nik sztabu armji generała KIumiał
zapewne
na myśli jego 0cka, twierdzi, że armja w ciągu wą, ani ZJdrajtą., ani łotre:tn. dwuch tygodni 1Yl"zeszła w zwy- PJrzed wo'jnq. pokładano wiel\- ·dezwę przed bitwą nad Mamą,
kie nadzieje w jego mi[itarnych jedyny krasomówezy występ
cięskim 'Podrodzie 480 kilomeodczytany z:resztą
trów. Dzieje woj'e n n~e no~o zdolnościach. Kronprinz m6wił J'Ofrfre'a,
~ed
fu-ontami
wielu pułk6w
z pewną obawą o jego "hypnowały jeszcze takiego wypadku.
I
J
:kZ
spe~jalnego
nacisku
z rozPrasa niemiecka była upojona. tycznem cZUJrowaniu". - Ten
Sam Harr-den, nie będący abso- świetny oficer był głównym do kazami dzennymi miejscowegIQ
lutnie szowin~st~, odegtrał w radcą Moli'kego. Na tęm stano- dowództwa.
Zasługuje na uwagę fakt, te
swych bombastycznyeh artyku wiScko wywar} wpływ ba·r dziej
ci
właśnie krytycy, którzy zaniż
1Wr0dniczy.
BygI
7ldekbrrołach rolę banderillo sa, drażnią
l'IZucajl\
MlQltkemu "nied()ICenia
cego bylka. Tymczasem nawet wanym pesymilstą, .jak Molt!ke.
nie
psycoolotgicZrIlych
moonenw ch'Wiaach największych , try- Zespół ten, oowodzący niemie~
umfów niemieckiej armii gene- ką a'rmjq, m~ być tylko fatal tów~', wyI1zucaj~ mu najbarrał Moltke
daleki by} od u- ny dJla niej. J'akby naprzekÓ'r dde.ł przesunięcie dwuch korchwytów. Powtarzał wdą!t ofi- pesymirmnlQwi gł6wnego 'd ow6- '(lUs6w na wsehód, chociat kroK
c1ztJwa pozostali gene,rałowie ten PNyni60sł zwycięstwo pod
cerót'rl ~j~o s.~tab.\I~
mogiljl " W:~'P6hawoa'lli>czyć . w 0- Tannenlbergtiem, 00 było abso____ .Nie, .<:~szcie się.! Z, W'Cze
równro'waŻDi,kiem naJptymiimłe-- z J.()fłirem i Focllem. lutnym
śnie jeszcze i niema cz~R'O.
Pierwszy nawet po Charleroi u- bardzIej "rtapałaj~ej" odezwy
Mówił tak widocznie z pedatrzymywał, że sprawy idą nie- do wojSK.
gogicznych pobUdek. Nie 'mógł tle, :a drugi mówił po zwycię
"W ~6rozes'llym 'Ale'ksandnie cieszyć się, jako patrjota, stwie nad Marną. że wo~a rem" Moltke nie był. Był jedypomimo osobistyJCh zapatry- sklQń(':z.omł. Dowódcy niemiec- nie zd()lnym' generałem, jakimi
wan.
cy zasypywali g.t6wną komendę byli również dowódcy poszozez drugiej strony łatwo uo·: dO!Il.iesieniami o świetnych zwy ~óliIlych części armji. R6żnił
się od nich
światbpo,.,ał}ądem
cięstwach ·d o tego sto'Pnia, że
zumieć, że ten d!obry, kulturalktM'y
nie
pozwalał
mu wi'erzyć
ny i wierzqlCY człowieK nie Mol1Jke . pomimb pesymizmu,
w
skuteczność
kie~ownj.ctwa
mó~ł dzielić
bombastycznego uwierzył i przesun~ d'wa kOTzachwytu: bądź co bądź ginęły pusy na wschodni front. Dał wielomiljonowemi armj'ami. codziennie dziesiątki tysi~,cy lu sie uwieść i poniósł za to karę. To było przyczyną, że zgadzał
'dzi, spłonęło Lowanjum, omat Został za ten krok obsypany się na .większą samodziellnoś'ć
nie legła w gruzach katedlra w wyrzutami p,r zez tych właśnie, Kluoka, BiUowa, Hansena i
Reims. Dnia 3 WIl"IzeŚlnia pisał którzy donos~i mu zew.sząd, że klr'anp:rinza, niiJby to uc. zynił
kto inny. n~ jego miejscu. Kll'on
·d o żony: "Daj Boże, by w Ro- wróg jest pokonany.
sji zaszedł jaknajrprędzej fakt.
Gdy Joftke przy końcu życia prilnz opowiada z obul'Zeniem.
któryby nas uwo,linił od naj- słyszał, że przypisujlII zwydę- że w spol'lze wynikł,ym poonię
dzy nirrn a księciem wiirtemher
slkim Moltke, do którego zwr6dl
si~ o po śrsdndlollwo , odpoOrdery nosżone przez Hindenburga

na

m,

Zwyciężyli
zwyciężyć

francu·
i niem

cy,.

Może cesarz miał słuszno§Ć,
nie chcąc pozostawić na stanowisku nac.zelnego wodza be!względnego pesymisty.
Dnia 13 września 1914 rok'l
pomiędzy cesarzem a Moltke,a

Ale niemcy musieili US.tllipić.
Rozczarowanie w kraju nie mla
ID S'Tanic. Nie wywolalQ to jes~
c.ze koniecznośd zmiany na ~ta rozegtrała się ;akaś burzliw:ł
IlOwisku naczelnego wodza.
scena, o której możemy sądZIĆ
L'ecz trzeba bylio ZiIlaleźć Wl- z }ego słów:
nowajcę. Szukano go niedlug.). '
"Musz'ę przyz!Il.ać, , ź>e nerw,
Stosunek pomiędzy Moltkem 'l moje osł~bly. C~saJrz myślał z.ł
cesa·r~em
psuł
się z każdym pCWlne, że jeste~ chory".
dniem. Pierwszy konflikt mial
Był chory istotnie.
Trudno
!nleJsce na samym poozą.Vku stwierdzić, czy dymisja bvl:ł
wojny. CesaJrza drażnił wido·~z skumdem choroby, czy chorob'l
n:ie p~symi1lID nacze1nego wo- ~kutkiem dymisji. Nerwy genedza. Jak wszyscy słynni bankru rala von Moltke skapitulowały,
ci .0dZra~~ał się Wilhelm 11 1'a- wojna zmiażdżyła go. Zapropo
oos-nem usposobieniem.
nowan<J mu wypoczynek. Ce"Nasz m>Qnareiha · nie zdaje sarz obdarzył go ordeTem Żela
sobie wcale sprawy z powagi znej Korony pierws:zej klasY.~ytuacji ~ pisał Moltke do to- JeglO rola w historji była skoń
ny w chwi:li największych try- c;oona.Skoń<;zyło sie wkrótce iv
umfów ~ jest rozentuzjazmo- . de. Dnia 18 czerwca 1916 roku
wany".
wygłosił mowę, poświęconą paW dziesięć dni później po mIęCI feldmarszałka von der
bitwie nad Manną, naczelny; Holza. Mówił o jasnej przyszllwódz przepowiada proroczo śd, o laurach, o ZJiemi obieca- ,
JmZyszŁość:
nej, a w kilka chwil p6zni~j
"Zostaniemy wlkońeu zIama- już nie żył. Zabił gIO atali se!'ni w tej wall ce na dwa f~onty,.. cowy. Skonal na mleJSCu ~.
J'a kie o'kro,pne roz.c.zaro.wanid 6limacoo Rekhsta.g.u.
My z·apłacimy za zniszczenie·t••
)f. Aldanow.

Dom brunatny w Monachjum

'

wiedział:

- Będzie OObtze, gdy c·zwar
~ ,l pią>t~ armja same Il"Ozsą.dzą
sp6r.
Tak rozumiał Mol1fke sztuKę
wojenną i rolę naca;eLnego' wo
dza, . tak rozumiał życie wogo-

włosku.

lecz mog:li

Gmach, z

ktćrego

wys

zła

,zaraza hitlerowska.

Hitlerowski ukłon sportowców
~,.

leo
Historycy f'rancuSCy nazywa
jlll Mtwę nad Marną "cudem".

Po§rodku wIdzimy medal z 1870 r.

z okuciem Paryż

Sedan. '

Właściwie "oud6w" bylio tu' wie
Je. Hęroi!zm frll!Il..Cuslkiei armji,
pil'Zekona'n ie · każdego fTancruza,
że n:ie mOOma dać wrogowi ojczyzny,
zasługuje na najwyż
sze u;znanie. Leoz nie~njej wysoki, nasbrój panO'Wał wśród
niemców . . Generał VO!Il. Kliha pi
sze, że losy bitwy nad Mamą
w ostatnim nawet dniu wisiały

Laklcoatleci niemieccy przed za"'odami

--
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REWIA

histy

Skarb,·
rumuńskie na
-(o si" s,alo z
królowe;

miłosne
sławnych ludzi
Uczucie czyni z nich
eentymentalnych gołąb
ków '

,.b;żuł~r;a

BUKARESZT, w sier'pniu.

~IETZSOHE

DO PEWNEJ HQ.:
LENDERKI

GENEW A, at kwietnia 1876.
Miła Pani!
Pani napisała dziś wiecZQrem ~o'
dla mnie i ja ~cę napisać coś dla
pani. Niech pani zbieze całą Oliwa·
gę swego serca, aby nie przerazić
f.ię pytaniem, które tą drogą do pa
ai kieruję:
- Czy pani chce zOstać moją

Było to , w grudniu
1916 r.
'Prawie cały lświat był pod mo ·
nią. Armja niemiecka stała pod

Bukares'złem.

Władze rumuń

skie podjirły p ..·zy~otowania do
ewakuacji, licz~ się z zaję
ciem Bukaresztu przez niemców. Przedewszystkiem pornyślano o zabezpieczeniu skarbtl
narodQwego. Chodziło nietylko
żoną?
o tikaliby w złocie i ważne doKocham panią ł zdaje ' mi się, ze kumenty Ibanku państwowego,
pani już do mnie należy. Ani słow.. któll'ych wartość w~nosiła mi·
o nagłości '. Plego uczucia l W I\aż- ljardy, ale tak,że i c', mne muze dym razie niema w tern winy, nie a1ne dzieła sztuki. W jedncm l
muszę się więr usprawiedliwiać. ' muzeów z.najdowała si~
Lecz chciałbym wiedzieć, czy pani
ZLOT A KURA z KUCHENKĄ
czuje to samo, co ja - że nie by(waga 19 kłg.) - rzecz, o któliśmy sobie obcy, ani przez chw!l~!
rej pi'lali wybitni", pi's arze. 'l'.\
Czy nie sądzi pani, że w związku
7,łota kura poćhodzita z 16 wi.e
każde z nas będzie wolniejsze i Jep
ku;
znaleziono ,lą we wsi Piesze, niż mogłoby być z oddzielna,
troasa, ,w pobHżu miasta Bua więc excelsior! Czy pani się zdn
rau, gdzie była.. wykonana, Ił
będzie na związek ze mną, jako z
człowiekiem dążącym do
oswobfJ- znalazł' ją. w r. 1880 pewien
dzenia i stawania się lepszym? Na wieśnialk podczas przekopyw'l- '
wszystkich ~cieikach iycia i my- nia rt!feroi, J(dzie skarb ten "'.
kryli gotowie podczas 'przemar·
ślenia?
szów przez Rum~.mję . Muzeum
Niech pani będzie odważna t brytyjskie ofiarowało
przed
szczera. O tym liście i mojej proDO wojną za ten unikat 80 'mHl,jo·
zycji nie wie nikt, oprócz nasze~i) nów lei
w złocie.
Pozatel11
wspóluego przyjaciela, pana v-S
zawierał skarb naroilowy
pló'J utro rano, o godzinie 11 wr.lcam tna sławn~<1Q rumuń\Skicgo ma
pospiesznym pociągiem do Bazy- larzaqri~orescu , z których jelei, muszę wrócić; załączam mól dno było wartości pół miljona
adres w Bazylei. O ile może panł lei. W jednym z klasztorów
na moje pytanIe odpowiedzieć: tak przeehowywano
historycZllł!
napiszę natychmiast do panł Matper.gaminy z pieczęciami ~ta
ki, o której adres prosiłbym w tym
rych rumuńskich ksiąlŹąt.
wypadku. O ile pani zdobędzie sIę
Godnem uwagi jest, Ż'j) przena szybkIe tak lub nfe - listowna
odpowiedt panł zastanie mnie ju- or pewnego klasztoru w Mołda
"ie
tro, do gołłdny tO rano, w hątelu wji, który jeszcze żvJe.
chciał wydać
skarbów wcgo
Garni 'de la Poete.
Wl\zystkiego dobrego palli Q. klasztoru, lecz zakopał je w oczący
grodzie. Sk arb" składały alę -e
FRYDERYK NIETZSCHE złotyCh ozdób,
które !/otefan
Wielki, ksią.ł~ mołdawski. prte
NAPOLEON DO HRABINY WA- kazał do prz~howani. w r.
LEWSKIEJ
1500. Były między innymi
I

przedmioty o wiellkiej .beacennej 'wart~d. Okazalo się, te
przŁ't.'r mial rację, gdy,ż po wojnic rnaleziono ' wszystko.
16 grudnia 1916 r. załadowa
no złote przedmioty i cUiiła
sztuki w siedmiu wago~ach i
pr. f'wieziono z Bukaresztu d l
Jass. Krótko przed odejściem
poci~u zwolano jeszcze rat na
radę, alb y się zastanowić,
RZECZYWIŚCU;
NALEŻY PRZEWIEŹĆ IlU

CZY SKARB

ROSJI.

kryt~o

skarlHL
Dnia 21 grudnia 1916 ro'k u
przybył poci~ do Mosl{wy. .......
Sikamy zostały złożone w ukry
tern miejscu na KremJu. Na po
cZąJt'ku roku 1917 jehcze raz
spisano ,p rotoku!. Miejsca, w
których się mieściły sk,a rby zo
stały zapieczętowane i zamkni ę
te na lducze. Jedoo klucz otrzy
maI zastęJpca delegacji rumuń
sikiej, drugi dyrektor rosyjIs kiego pailstwowego banku.
Klucz do żelaznych dl':!wi Kremlu

Zebranie odbyło się pod prl.!'
wodniLtwem
ówczesnego 7.a· ma za s obą bogatą przesz~ość.
rządcy ,banku narodowe~o Bi- W IliJpcu roku 1918 wybuchł kon
bi("('scu i dyrektora Baieoam\ ; ' fliikt pomiędzy Rumunią a Roktóry obecnie jest także dyrek- sją z powodu Besarabji. Rumu torem
banku
narodowego, ni, którzy w tym czasie pirzCIbywąli w Ro sji zostali uwięzie
Część zgromadzenia
była zdani. Urz ę dnik banku państwowe
nia, że skarb
może zosta{-- w
Jassach, gdyż na zasadzie !{fJll- go Vdrascu , który pilnował
wencji haSkiej, nieprzyjaciel skarbu, nie mógł dłuże.i sF
nie ma prawa narus;Jyć skar - niać swej , funkcji i oddał klucZ
bów r.arodowYClh. Vliększość j\! do K'r emJu francuskiemu kondnal\. była za wywiezieniem do sulowi Labonne. Ale i ten zoRosji. Dyr. Btlank uważ'ał, że stał aresztowany i wysłany do
należy wys~a ć skarhy do Szw';- Francji. Labonne wręczył klucz
k'otllsulowj duńskiemu, ktMv po
~5i a 'b(. ~,ztokholmu ,
gdyż w
Rosji może wybuchnąć ' rewo- został w Moskwie, lecz wk'l'ótlu:! ja. Projekt ten jednak UP~H1ł ce i ten musiał także ucie<:, wo
g ': yż mvażano, że pochto n ęl<iJY be c czego zostawiIł k~ucz sweto duże koszty. Cały skarb ro .~ mu sekretarzowi, którego jeszl,l'i,ono w 1738 metalowych' k ,l, cze władza rewolucyjna tolerował a jako przy jaciela komisasetaeh , a
rza ludowego Cziczerill1a. Sekre
biżnterję k.rólotwel Marjł,
tarz duń ski wy słał klucz do Ko
warluści 7 milj. lei w zlocie' - - penhagi do tamtejszego fran w tfy, uch. Oczywista, że potwo ClIskiego konsula, ten za ś prze
lenie na wywóz dali ówcze ś 'li kaz'a l ~o do Paryża , skąd wreprez< s miniJsł:irów BJ:atirunu i szcie rolucz wrócił do Rumunji.
minister spraw zewnęłr11nych
W lipcu roku 1917 wy słany
Jonc:cu.
wstał drugi transport w 22 wa
Rl~dy
rosyjMd i rumuński gonach z Jass do Moskwy. -awuł'V piśmienną
umowę w
Tr8.1l'Sl>or ~: I;nowu zawierał rzeczy wysokiej wartości. Pll'oro7.wią.7:ku z t", sprawą, którą pod
pis~.li ó"WCzesny poseł w Bukakuł z t~o transportu podpisareszcie Mosolow i rumuń~i mi ny z()$tał p1'IZez ówczesnego mi
nister skarbu A.ntonestu. Ti'zej n~tra Skarbu, a obeenego"min ..
tlllę<hm:y banku państwowego
spraw zagran. Ze st,r ony Rosji
1807.
DYWAN, NAD KTÓRYM PRA~ odpr.owadzili tl"ansport w za- dał ,podpis poseł ca'r ski w BuOch, niech pani przybywa, przyCOW AŁO ' x,ZmSIĘC ł{OBJiET plombowlliIlym wagonie. ';\,7 ar- ' kareszcie książę Pokłewski . "ywa koniecznie. WszystkIe pani
PR2EZ LAT 16,
chiw. ch ~nku znajduje sil}- ko- Skal'lby zostały złowne w ka .
życzenia będą spełnione. Pani oJpja protokułu, w którym .
sie os'zczędnościowej w Moczyzna stanie się dla mnie drogą, złote mitry z djamentami,
skwie
.
.
wangelja
w
złotej
oprawie
L"gdy tylko pani , w~półczu~ z moRos.ia gwarantuJe pewn~ćiijem biednell1 sercem.
Marlo, słodka Marja, .111~Ja płerw
sza myśl należy do , ciebi~, moJem
pierwszem tyczeniem jest: uJrze~
cię znowu. Przybędziesz, nieprawda? Obiecała§ ,mi to, O ile nie,
orzeł pofrunie do~iebie. , Zo~aczę
cię przy stole, przyja~iel to mówi,
Racz przyją~ ten bukiet (bukie.t dla'
mentów); niech będŻie ' on 'taJemni~
czem ogni wem między nami pośród
tłumu lud:d i pośredniczy w tajem~
nych stosunkach. Narazeni ~a ' spo]
rzenla tłumu, nie możemy się pol'ozumiewać, Gdy przycisnę rekę do
r,erca będziesz wiedziała, Ze jest
ono całkiem tobą zajęte i wodpo
wiedzi przyci~niesz twój bukiet.
Kochaj mnie, moja czarująca Marjo, oby twoja ręka nigdy nie roz ..
~tawała f,1~ z twoim bukietem.

N.

,
,

Lenin naje'han,
przez
ksieda
-k'órg módl zmienit bistorjt;
Wgpftd~",

," F r .~~u~, a · ,~L!OU'if ,~"
(lgło~;{a
osta'liio cil~J{awy epizNl z ży~ia
Lenh'?, ~yjętY z jego li:i~ów.
Oto co pisze ' gazela rralll!uska:
Lata :-we "burzy l nap:":'" spę
dził Lenin we Francji. ?o\'ai pier"
szy :.:a\"ii a ł do Paryżd jak,) ' mło,!~'
"jeszcze student w rOKU 1~95. Gdy
zaś prl taz w.tóry prz~;!>:do mu zjechać do Paryża w roku 1908, b~'ł
już :1Jnanym pr~ywólł~ą frak~.ii bolEzewic1{jej rosyjskiej par.t)i soc~jal
)O - demokratyczne).

W Paryżu zamieszkał Lenin \\
cichej dzielnicy, prowadząc spokoJ
STENDHAL DO MENTY
ne, prdC()wite życie. Ot(Jczony prz)
PARYZ, 1824.
jaciółmi, przeważnie też emigranta
Mój aniele!
mi politycznymi, przebył tu cztE'ry
lata, zmieniając przez ten czas zaGd~' widzę cię trzy dni z rzędu,
zd aje mi się zawsze" że kocham ci~ ledwie jeden raz mieszkanie. tył
.jeszcze bardzi,! j, jeśli to wog6le tam razem ze swoją żoną i teścio
j('st możli",Ie. Wypływa to stąd. .~ wą, które bardzo dbały o j~go wynabraliśmy do siebie ufności. Dzie ,gody.
1ą nas zaś przesądy, które wyplyMałżeństwo
Uljanow lubiło VI
w a,ią z twego towarzyskiego stano
e
wiska. Po trzech dniach pełny!!h
ufności, Ilapewno żadne z nas nie
będzie zwracało uwpgi na przesą ·
tak bardzo, m\leżę do ciebie tak
dy, a będziemy myśleć tylko o tem . całkowicie, że ,odczuwani potrzebę
l by kochać i być szczęśliwymI.
napisania tego, ponlewał nie moMój Boie! Jaki szczęśliwy byłem gę się tem z·nikim podzielić. Gdy
wczora j, w środę! Podkreślam ten p rzeżyjemy razem o!ltem dni i nadzień w l, alendarzu, gdyi Kto wie,
'1ze serca będą zawsze bić 7. takim
Id ,~ dy będę mógł się
ośmielić poogniem, ~ądz~, że się wkońcu już
s iać ci ten li,t. Kocham cię dziś
nt gdy nie rozłączymy.

chwilach 'wolllych od pracy space
ry w okolice paryskie. Spacery te
odbywali we dwójkę przeważnie na
rowerach. Teoratyk bowiem i przywódca bolszewicki był zapalon;\'m
cyklistą. l właanie jedna taka wycieczka sl{Ończyła się prz~' godą,
która nie kosztowała omal życia
późniejszego dyktatora ł niekorono
\unego władCy Rosji.
Było to z początkiem 1910 roku.
Lenin wyjechał na rowerze cło mia
steczka obok Paryża, gdzie na
wielkim placu odbywała 'Się próba
wzlotu lotniczego. Były to bowiem
dopiero pvczątki aeronautyki, kle·
dy lotnictwo poczęlo się dopiero
lozwijać z powijaków. Nic więc
dziwnego, że zainteresowanie temi
próbami było bardzo duże I każdy
kto mógł spieszył się temu wzloto
wi przypatrz'!lC.

Iwwie wypadku. Dowiedziałem się,
że sprawcą jest jakiś książę. Teraz
wszcząłem przeciw niE'mu proces i
\\ziąłem adwokata".
W. tej samej sprawie pisze jeo;zcze Lenin do matki kilkakrotnie.
Szczególnie dokładnie pisze w li~tach do matkI i siostry o przebiegu sprawy. Niecierpliwi się, że tak
włwlm krokiem postępuje naprzód.
Aż nareszcie doczekał się wyroku.
SQd francuski przyznał mu odszko
dowanie. Tak zakończył !!I~ wypadek Lenina w roku 191.).
Ale ciekawe jest, co opowiada o
tej historji Jeden z rosyjskich po,·
wieściopisarzy na emigracji, a co
za nim cytuje "L'Oeuvre".
Ów książę francuski, arystokrata, który zapłacił Leninowi po pro
cesie tych kilkaset franków, za któ
re zresztą Lenin sprawił sobie no·
wy rower, trzymał przed 24 laty,
sam nie zdając sobie sprawy z te·
go, los Rosji w swojem r~l{U. Kto
wie czyby wówczas ów wypadek
wie, coby było z Rosją, gdyby ten
wypadek był się skończył bardzieJ
tragicznie ...

W drodze powrotne}, gdy pótIlym wieczorem po skończeniu pokazu, Lenin pędzi! na rowerze ~
stronę Pa·:yia. 1lI1jechało
nań w
szybkim pędzie auto i roztrzar.ka·
"y rower potoczył 8ię w prz~ltll'OŻ
ny rów. "LedwIe zItąiyłem zawc'll
su zeskoczyć - opi<;nł Lenin dokładnie ten 'lVypadek w U§cle cIr.
Kto "le, czyby w5wczas ów wy
matki. - Zebrany Hum pomó~ł " . p~dek..z ~rzed 24 lat~· nie. zmienił
mi w ianotowanlu numeru auta. !lIStOrJl lIIety1ko Rosji ale 1 całego
śWiata ...
Podali mi też swoje nazwiska świad

Har;i

Dokumenty, związane ze skal
bami rumuńskiemi , znajdujq
się w banku
pańs',wowym w
Bukareszcie. Urz ędnik archiwalny Romascanu zebrał je po
dwuletniej pracy i zestawił do
kd-adnie wszystkie pozycje. W tvm celu studjował arehiwa
w min. spraw zag'r ., dokumenty baniku pallstwowego i odpis y rosyjskich protokułów, '\h.r
tość skarbów rumUllskioh w~' 
nosiła w czasie przekazani,a ich
Rosji
p'rzeszło

10 miIjal'dów {ranków
w złocie,
obecnie w yno si 270 milja rd6w
lei w banknotach. Mennica pali
sIwowa została także wy słana
do Mo skwy . Wkrótce ukaże s ~ę
ksią' 21ka p. Romascanu ,
która
potwierdzi
doikumenlal'l1ie
t'.'I' ierdzenie angielskiego ka pitana George Hilla, że
większość tych skaribó>w wróciła do Rumunji z powrotcm.

Kap. Hille ' ogłosił bo wi em
niedawno ksiąŻ'kę , w której opowiada o swym pobycie w Ro
sji podczas wojny światowej,
dokąd !;{O wysłano w spe,c jalnej
misji. Kapitan odprowadzał po
ciąg sanitarny, który wi6zt skHr
by rumuńskie do Rumunji z po
wrotem. Romascanu dowodzi,
że tylko 200
miljonów lei w
hanknOltach z osŁało w y słan y ch
tym pocią\g i e m do Ja ss,
gd y t
drukarnia pa6.stwa rumul1 s1dego była w Moskwie i tam drukowano te banknoty. Pozatem
żaden z sowieckich m~ów sta
nu nie poddał w w ą,t'Pliwo ść ist
niania skarbów l'IUtlluńskich 'fi
Moskwie.

W tajemI\lezy -,pos6b
biżuterja
kl'ólow" j
Marji
z Ibia<n/ku pańtStwa w Rosji. ZosWo stwierdzone, :te poslowi
rumuńskiemu Diamandi udało
się uratować ten skarb. W roku 1918 poseł Diamandi m')siał opuścić
gTanice Rosji t
przekazał biżuterję opiece ame
rvka'ńtskiego konsula
w Moskwie. Ten po wy jeździe powie
;rzył ją! konsulowi norweskiemu. W koń~u roku 1918 musiał również poseł norw eski opuścić Rosj~, wobec czego
zamurował skarb
w ścianIe
willi.
Jedyn~' m cz:owiekiem. ldóry
wiedział o tym skarbie, hvł sIu
żący konsula, który z innymi
unzędnik.ami
konsulatu pozostał w RO'·ji. Służący umarł, a·
le 1:ajemnicę powi,erz Y ł sowil''';kiemu plIzyjacielowi, który j~
zdtradzi' ł władzom. Jest wic;c obecnie nadzieja, że również bi.,
Ż'Uterja królowej zostanie uratowana.
zniknęła

MUSSOlini -

germaninem?
Zyją.cy

w Berlinie bada cz ni..
miecki, Seharer, podobno spe(' ja li sta od spraw rasowycb, dok ona"
- jak informuje nas ci wi e żo nie
ll1iecka prasa emigl" Hh'ka - epo·
kowego odkrycia. Uczony tE'n mial
mianowicie pl'zedstawie slaroger·
rnaliskie, a nie rOOlailshie poehodze
ńie Mussoliniego. Wedłng Sc hiifera
iV '13 wieku i'ył na terenie W ('st!' ~·
Iji l'ycerz :Beginulf Mu seliJJ , k U r~
ma wla~nie być jednym z pl'zod
ków dyktatora włoski ego .
P. Schafer przejął siQ ta.k ba rdzo
8wojem "nieslychanem" odkryciem,
~e mna.ł za stosow'ne przE'<l etnwi6
je natychmiast )[ussolin icml1 ,
[Jrof.!.h ą. o 1,aj ęc i e sta npwisl<a. .Tnl,
h~, ło UO 11I'zC'widzeH ia. j lns:;olini on
.ln ia. dzisiejszE'go na li R!: p'l w yżSZ.i'
ni e odp ow i C' c1 z ia~
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ZBIEGOWIE Z FONTAM
Wlirząsają(.ft opowi~jt

z

żgt:ia 'l

t:blopa

wloskił!RO

nik, a więc miasto - to śmier tuje icn... naczelnik mfej.;co- do nierządrti, wlfeszcie I'złon nia; tu spotykają agitatora. I
teIny Wróg. 1 tym razem odno- wej miliJcjli. Na jego to waio- ' kie~ boj6wki faszysto lV;;kiej. na,gle wszystko zrozumieli: dla
szą Sfę cafoni z nieufnością d·)
sek czynsz zostaje podwyż,s:.o- Na tem stanowisku dlJkOtlywa~ czego skradziono im drogocengrOllca z miasta, 'ale ten zakli- ny mallorolnym, a obniż,ony ob ' nawet czynów "bohaten1(i~h": ną wodę, dlaczego gwałicono
ich żony i siostry, dlaczego pod
na się, że nie o podatki chod'd, ~larnlkom.
zdemolował w.raz z kompa 110.Że to tylko
WIIliosek, a jaki
Fontamara popada wresz,::'.e mi ' pustą redakcję lewic )wego wY'ŻJszony został czynsz dzIerwniosek, te~o on sam nie wie. w kpnfli'kt z władzą.. Do w,'ii plsma. Ale gdy faszyzm zwycię żawny, Wszystko staje się ja·
Fonfamarczycy podpisują WUL') przybywa ka'l'na ekspedycja żył, stał się on zbytec '.lJym, sne i proste: nawet to, dlaczesek, a za nieobecnych podpi- mililCji faszystowskiej. · Maj'łt szc.zeg6Inie, że nadszedł ~~y. go siedzą teraz w wH~lZleniu
suje woźny. Nazajubrz okazuje przeprowadzić rewizję w nc- zys: dos~ć takich, jak on .-toi RlOzumieją nagle dlaczeg'O nie
Ale męt· do dyspozycji fas~. yst6w. JC~J uID.'ieli dotąd solidarnie pnesię, że podpisalli. wmiosek o skie szl\kiwani'U broni.
rowanie strumienia, który ,>\:ą· czym niema we wsi: pracu Itt wysiedlono do rodzinnej wi')- niom, cafoni. Brakhje ty1lko jee
po nawadnioł ich pola na co· w polu. Milicjanci przeprowa, ski, dająIC na drogę b~-GSZUTl~ wal11ej na każdym kiroku, dhl~ obszall'niika.
dzają, rewi:n,~ę w ten sposób, fI;
d'j propagandy faszyzu'. u
oa czego nie poparli buntu w są
Dalsza treść tej książki, to gwałcą wszystkie młode ko}:':e wsi. Ta brosrura zakrawa ~ak siedniej wsi. Brakk> im jedne)
rzeczy: jedności.
Sp,osób pisania wprowadla walka wsi o wodę, walka () ty, zna.fldująlCe się we wsi i rle- tV'Czme na kpiny. "Cafonł prasprawiedliwość.
Oillf,~tuje o ,la
molują mieszkanda.
cują' 8 · godzin na dobę p1szą
- To jest nowe stoWlO - m6
nas odrazu w życie chlopa. w
takie
sl'Czeg6ły,
jak
rozMę~zyźni
wr6cilLi,
odbywa
w
niej
~
są:
.
ulbe.
z
ipieczeaJ.i
na
w~
fontamall'czyk. ~ Zna~r !Y
Naiwność
światopoglądu, bezstrzygnięcie
pewnego
"przy}4ł
się
przesluClhanie.
"Kto
niech
wyPadek
chOll'OOY
i
na
starość,
to solidarność, siiła, wolność.
pośredniość, naturalizm i pro·
stota opisu su.gerują czytelni- ciela ludu", kt6ry przeznacza ,żyje?" pyta każdego po klJlt!; nie - znają bezrobocia; banki sto Ziemia, ziemia bez czynszu. Je
kowi wrażenie, ·że to opowiada obszarnikowi wzy czwade wo- tłowódca millicji. Nikt nie wL, ją z pożycz.kami do ich dyspo. dność .. to taka prosta rzeCl.
dy, a fontamarczykom "pozo, ()o ma . odpowiedzjeć,
a' wi~ zycji" i t. d. "Tę broszurkę na Trzeba
'i1:owo to ząnieść :b
chłop, który patrzy na wszyststale
trzy
czwarte".
FonŁama:
każdy
dostaje
w
rejestrze
uwapisał
przeci'Wnik
rz.ądu
na
Fontamare.
Jednoś.ć....
C~as
ko przez pry~mat swoich Zćl
czycy
wprawdzie
nie
rozumie·
gę
w
·
rodzaju:
anar~hista,
k.j
·
.
kpiny"
konstatuje
jeden
z
fonjuż, by koniec
położyć
ldÓrtśdankowych, uieniackilCh inteją
tegO Il'ozsbrzygnięcia,
ale munista, socjalista i t. d.
tamarczyk6w.
niom, caoni. Brakuje tylkO' je
:es6w.
Z1gadzają się na nie.
Cal oni czasem em.iJgrują: do ' Głód glrozi wsi. Cafoni mu- dnej rzeczy: jedności... W szyFontamara - to wioska w
Do poblLiJskiego miasta przy· Ameryki, do miasta. 'V mies<!:f: szą. emi:gxować do miasta. Ale stko inne samo przyjdzie".
(>Ołudniowych
Włoszech, wiojeżdża
minister
w sprawie wchodzą w szeregi lumpen
napró'żno szukają
pracy. W Wypowiadający te sbowa ginie
ska, jakich tysiące są rozsiane
grunt6w dzienżawionych prze~ proletarjatu. Świadczy o tern mieście i bez n1cth dosyć bez- w wię!Zieniu, zabity przez fanietylko we Wlloszech, ale we
okoli~znych chłopów.
Cafo~~ opowiadanie em~ranta,
kt6ry robotnych, a oni mają w świa szystowskich pachołków (p.r.owszystkich krajach ro1niK:zych.
zostają zawiezieni
do miasta, pomódl do 1"0dzinll1ej ws:. Był dectwach wypisane: "lJlarodo- tJok6ł głosi, że się powiesi! w
Zycie płynie tu nudnym monoale tylko po to, aby krzyczeć: 011 w mieście naprzemhll że- Wo niepewni". Takim ni'k t pra celi ... ) Mimo to, owo wielki.!
tonnym prądem,
"niech żyje minister", na k03 br~lldem, złodziejem, ber.robo~- cy nie da. W czasie obławy po słowo zawędrowało do Fonta"Najpierw przycihodzi sianie, feTencji z ministrem reprezen- nym, sz.pidem, strę.ezycre em ' licyjnej dostają się do więziemare. Teral wszystko się tQpotem pielenie, potem ścinanie
czy 7.wyktą rzeczy koleją: fonpotem miwQ, a potem winohra
tamarezycy wydają nielega tną
nie. A potem? Z·n owu siani~,
gaze~. Wpada ona w ręce fapielenie itd." A ludzie rodził
szyst6w. Odbywa się "pacyfisię, fenią, płodzą d1Jieci, umie1
kac ja". wieś zostaje zrównana
rają, a inni znowu się rodz.!\,
",iemią za pomocą armatek
i nic się nie z.mienia. Jedyne umałego kalibru, każdy sehwy·
rozmaicenie to spory. Pienia,': "
tany mieszkaniec ~osta.i(' roZ.
Ide, przewlekle, niJgdy nie koń
str!zelany !be'! są.du, "ierlohitld
czą<ce się hl!6tnie o symboliczną
uciekają. zagranicę.
wprost miedzę, OZy gruszę prly
"Co Qalejl?" na-zwał autor 0drożną..
Itfatni rozdział swe i książki. Go
Wjeś jest bliedna, chlłopi ma·
dalej? Fontamara zniknęła 2
torami, a]bo bezro1nii (cafon:);
powieu:chni ziemi , a tysiąr~('
dzierżawią, grul11ty
obszarnika,
"Fontamar" jest rozsianych po
płacą olbl'lZYmie czynsz.e, latel!)
wszystkich
państwach o fD'lzy'
pracują, jaJko pall"o'b cy i wege~towsk~m. ustroju, miljony "catują.
foni", Tozmawiających naj'r6ż·
Ale O'to następuje llJlltanll'!
niejszytni języhrni, głoduje,
gdzieś w dalekim Rzymie, o k:6
tysiące gnije w więzieniach,
rym krąiż'ą ty~ko legendarne wie
wielu mordu.ią siepacze w póż
Policja angieli3ka wymy~la coraz nowe sposoby walki z wypadk:arni ulicznymi. Obecnie cll';\iy('jla się
ści, odb~ sie. przewrót: MusStJnokoloro'V'y',c1h koszulach. "I CO
nowego środka i maluje na jl)zdni specjalne strafy, ograniczone białeroi li'.:jami, których nie wolno
Hni doszeda: do władzy. T o zre.
mamy czynić?" Ilyta ją. chlopJ
!~ł. 1jprzekracz8.ć pod groźbą grzywny.
sztą fontamarczyk6w mało ob
zbie~rli z Fontamary.
chodzi. Ale zachodzą zmiany,
Ig.
Papież w swojej letniej rezydencji
dla nich ważniejsze: po kiJlk11
latach nowy rząd zamianował
najblogatszeglO w okolicy obsza~
llika naczeilnikiem gillliny, staje
~ię on wi,~ panem .życia i Śilllier
Sensacyjne próby
ci swojej "trI'l:6dki".
uczonych
Włochy są ojczyzną fasz)'lzmu: panuje Qn tam już l3-ty
rok, a w Niemczech . dopierO'
drugi A jednak mamy cały sze ·
re~ publikacji, o~ietilają'cy.::h
dostatec·z nie .1asl11o stosunki V'
Trzeciej Rzeszy, o Włoszech n?.
tomiast ksi,ą'żek jest bardzo nic
\Vide (przynajmniej po polskUl'.
FonŁamara ~ to pierwsza P l'
wieć, a raczej il'eportaż o ojczyź
nie faszyzmu i to reportaż do '
skonały, który faktycwie ref·
lektorem oświetla czarne ki}·
'Szule.

IzfuGzna krew

W~adJzę j~o odJczuli
chłopi
szy!bko: :nazaju1lrz po miano.
waniu przybywa do wsi woźny,
gtminy z miasta. To dla fon tama'fiCzyków dy znak, bo miasto
-tO' władza, a władza-to podatki. Do miasta idą produktjJ
pralCy catoni: biały chleb, wio
1'10, jall'zyny, a zostaj!ą
placki
kukurydzowe, idą pieniądze na
podatlki, a nie p11Zyohodzi nic.
Mieszkańcy miasta są; mądrzy.
i uczeni, starają się tyliko wyzyskać i wyk'P'i~ hiedn~o cafone; dlatego cafone nienawi·
dzi miasta. On nie zastanawia
się, nie różnreuje, wie: . mLasŁ;)
\~ to poli~ja, podat'l~d i oIbsza·r-

Prof. Amterson i MulIer t
ljru iwersytetu Tennessee w)-gk
sili w mieście Mcmphis (Ttm'
odczyt o ,>ensacyjnych wytlI.
kach licznych prób,
clynio·
nych w kierunku wYPl'odut.L1
wania sztucznej krwi.
Zdaniem profesorów, pr6by
te poniekąd udały siG, gdyż
iwt,
kt6remu
wypUSl('WIW
w;;z:) stką krew, po wstrzyl~nit.:·
ciu mu krwi wołu z rOUl! Hem
soli, żył 36 godzin po dokona·
niu transfuzji.
Obaj uczeni zapowiadaj1l
nie zaprzestal1ą
dals7 f0!l
pr6b na zwierz(.tach, poniewd,ż
d'Otychczasowe wyniki, nic uprawniają ich jes~cze do pruprowadzania
eks;,crymentów.
tła ludziach.
że

Pius XI

błogosławiący tłumy

s bal konu zamku

Casteł

- GondQlfo.
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Z CYKLU REPORT AZY "GŁOSU PORANNEGO"

Jednt>mu np. mO'!e się wydawać
uroczym
zakątkiem,
gd~ ; (': księż rt s!'~'brnemi wlus:!-

fEL

dząc opuchnięte nogi nadaremno wzywa Boga, który w noe
tę

zasuął.

mi promieni wymiata ci.:mLecz najgorzej, gd:f przyjdzie
nośc z wąwozów ulic pod ni~ , niedziela: wtedy każdy pa'łi-zy
bo da'c hem glWiazdzistym - lub ze~ a mać przypomina. kompleksem szerokorzutnych 5 kwartałów zaległego l eksplam ochry, zieleni i wszelkich misja pewna. Helka steJllipla
szarych niewiadomych, drugi'il- ma, a Wacek .tuż nagi i bosy,
mu na tle niebieskiej kotary, mię coś w piersiach niby Igłą
kupą rOZl'ZllconY'ch pr~ad
źgał ...
kiem kamieni, Roprzekrawa,T o też nlkt lJifl nie zdziWlił
nych wąziutkimi, brunatnymi gdy Felek, Górka ~arąbał sieI'zemykami ulic, nad któremi kierą kobitę, bo mu forsy dać
w kłębach węglowego dymu, nie chciała na wódkę czystą,
kaprawem okiem spogląda ga- by pierońską zapić dolę, lub
laretowate słońce.
gdy taka Stacha Wachlar-z dzle
Lecz w rzeczywistości jest i-o cko jak laleczkfl do ustępu
naczej. Domy są tutaj przewa- buch! "Bo przecież i tak z gło
du zmarłby, a z p'I'zych,ó wkiem
żnie drewniane, jednoizbowe i
tem się tylko różnią od komó- takie,i panny nikt nie weźmie,
rek, że mają okna. Ulice wąs więc eóż? Bo i końskie mię'S~
kie, źle zabrukowane, grające drogie, a psa nie utrupisz. za dnia, pod klawiszami kół Więc też matka na swe dzieci
wozów ciężarowych, jak stare
zepsute organy
monotonną
pieśń wysiłku katowanego walacha, lub szkapy.

patrzy jak na balast l o cnot~
córki nie stoi jM sterany ojeic. Toż l nawet za p~rzebem
nikt tutaj nie płacze, bo i czego?
Bywają wy'padkł, ł.e na iIebry łażą dzieci i znoszą wałó
wę, by czasami stara, albo stary kity nie odwaUl. Ratują się
też w tej bidzie wszyscy, wzajemnie pożyczając sobie karton~ mąki, pieniędzy, a nawet
i butów. Tylko te cholerne skle
py nie dają kl"edyłu I gospo'
darz nie chce czekać z komornem ...
Kombinują też niektórzy nad
przyczyną nędq, co jak pająk
nad dzielnicą zawiesiła sidła.
Trudno z gazet si~ dowiedzieć
brachu, więc t~ zbierają ~i~
nieraz na podwórkach kupą,
ćmiąc machorę ł plując w upatrzony
przedmiot I rozwa-

Żlają: "kryzys? acha, to znaCZy pali się kaWfl, żyto i baweł
nę, a my za kilo mąki pła-cim
po 26 gl'oszy, dziecisko chlipie
czarną gorzką lurę, a anglikowie tuczą <cukrem d~(}1'yjne
świnie...
Lecz najgorzej to już z tymi
żydami, istna heca. Jaklo, żyd
jest przyczyną k.ryzysue ~ nfldzy? Żyd, do djahla, żyd? ' Ot,
ten tu np. stary Mojsle, eo to
przygarbiony nocą pl~Zy naftowej lampce la.(a postrzępioue
buty z pl'zepocony4lh nóg? Lub
ten siwy krawiec Granek, lub
Kuper gałganiarz, co to nieraz
przyszedł zimą guzowate ręce
ogrzać trocb.fl nad gorącą fajer
ką, albo też Szla muś Białek, co
od lat dwu~h Ciel'})i na podagrfl, a starucha jego Chaja łazi
brudy prać? Albo może Szyja
Rogacz, . co ma sklep z żelast-

5

wem - kumpel Rogacz, kt6rj'
z nami w okopach gr ~'zł rzepę
i przez granat z postrz ępionej
Ilogi

znaczył ślad?

Tak rozmyślają mężczyźni.
Gorze.i, psia krew, to Już z temi babami. Te są zacietr zewione na żydów, bo ży dzi um ęczyli
Chrystusa, a krew Chl'zcśeija ń
ską biorą na m ace. Ale gdy się
baba rozsierdzi to i chłop kontent, że sam m a ~pok6.1 i wcale nie stara sifl tłumić jeJ gnie·
wu, któl'y i tak już kipi jak
woda )lod pokl')' wką.
Taka to już jest ta dzielnica,
ze swymi domami, psamI, plnskwami i wiecznie zgrzytaj ącą
nędzą. Taka to ,już jest ta dziel
nica z tymi c hłopa mi wiecznil"
poszukującymi pracy ł babami,
rodzącenti dzieci, jak króliki.
\ntoni Kasprowi~.

Pierwsza dzie cz

Każdy tu dom pęcznieje od
smrodu l wszelakiego robactwa
jak rozkładający sifl trup, wytrzeszczywszy swe zaślimaczo.
ne wilgocią ślepia okien, pod
l'ZęSą cerowanych firanek, ocie
Od tej przetłumaczoneJ rówkając z brzuchatego
wnfltrza nież nieda wn.o na polski, oporynsztokami, parujących po- wieści młodego pisall"za sowiec
myj. Podwórka - jak parszy- kiego M. Bogdanowa, pachme
we place ups~rzone krostami odurzająco i dziko; daleka wieś
kl'atkowanych pierzyn, kiecek, rosyjska, jesienny ~ubin i dzifartuchów f suszących się sien ka, chłodna, księŻ'} cowa noc.
ników ,zawieszonYCh nad śmie
"Pierwsza dziewczyna" - to
tnikami, lub zlewem, w pobliciekawy
żu wychodka, zazwyczaj obl~ nadzwycza.l
dziś
naleź!'ycy
już
pocz~ści do
llionego muchami rozbawionych dzieci, napełniających me ~zes~ści - odcinek 'życia
m1iodzieży rosyjs.kiej. Nowy
łalieznym brzękiem g~te od
wiatr szumiący na stronicach
smrodu powietrze.
ksiąjżlki, t.o jednocześnie gll"Oź
Mieszkańcy zaś tej dzielnicy ny, nadludzko silny, oddech - to robotnicy o twarzach wy- wielkiego przewrotu społeczne
schniętych~ jak deski pełne go, ktMy nie zważają~ na żad
sęków i pęknii:ć, o wklflSłych ne przeszkody, sięga w najdal
piersiach łrzeszcząey'Ch nadfa- ",ze, najbardziej czasem osobimanymi konarami żeher. M'iesz ste zakamarki życia, podważa
kańcy teJ dzielnicy to męi zaśniedziałe fundamenty, ale
czyźni - bezrobotni tkacze, przę wiejąc tryumfalnie orzeźwia
dący trosk, czarną przędze dłu
)'ą,cym,
prz.eczyszlCa:ająlCym
gich godzin, na dniu - warszta- wszystiko - wichrem, nieraz
cie warczącym - to kobiety, unosi na swoim g,rz:biecie odpiorące smutków swych szmapadki, śmiecie, 7adżumione śta
ty w piei'siach jak w baljach dy dawnego.
gorących od łez, z uslawicznem
Mim.o całej hirutalności, Mizałamywaniem
nieustających
wności, często
prostactwarąk, to dzieci o twarzach kre!Io
wych, wiecznie chore, głodne i jest w tej opowieści, o nowych
śpiące to 30-tyslęczne kłę pragnieniach, próbach i pracy
Dowisko ciał, przelewające się młodzieży z głuchej, rosyjskiej
gardłami
ulic na pokarm dla prowincji wyraźne wartościo
fabryk, hut i mrocznych ko- we piętra, które z niekłamaną

ODowieść

palń.

I

A ponieważ w tej dzielnicy
jest tylko 45 proc. zatrudnionych - więc nocą w kwadratowych izdcbkaeh w czterech
wilgotnych ścianach (za dnia po
ccntkowanych rdzawymi punk
cikami pluskiew), w ,parnym
zaduchu onuc ł kapusty, prażą się ciała chorowitych dzieci,
p'ogr ą żonych w śnie
pńłpny
tomuym, w którym chleb za
wih'yną świeci, nib" księiyc.
I pUChnie dom klątwami, pła
czem i westchnieniem. Oto o.ir
cec bl'zuch swó.i podł1y kOliskiem
wypchał mi-:.scm i klnąc ból po
wierza srogi h'ze szczącej pod ..
todze, oto matka z tl'O.1giem
dz iałe k w jednem leżąc ló:łkl!
p okurczona zgrzyta zębem na
zbolale członki, a gdzieś w szarym k ~ cie izby S7Czur nadgryza sZHfę i ulica głucho dudni
od głosem

dorwl:kł.

Poza ścianą s~ychać szepty,
lo w bezzębnych wargach stara babcia kruszy swoJą gorącą
modlitwę ł chl'opawą dłonią gla

syrnpatją

odnieść się każe do

poszczegó,l nych postaci, do wie
In r,zynów, które w innych wa
runkach ulec-by musiały bezwZ!1:l ę dnej dyskwalifikacJi.
Z głuchej nocy carskiego pallowania, z ponurych lat , wiclkiej wojny za tegoż cara-batia
szkę i jego
generałow, z pod
olbrzymiego stosu pole~łych na
polach śmierci 5 mi[jonów tru
pów rosyj's kiego Indu - bucha
nagle niezwyciężona fontanna
gniewu i buntu, tegoż samego
do cna już wyczerpanego na·
rodu. G ę stą krwią spływa jeszcze owa fontanna, ale już bije
od niej nowe, potężne Światło.
T w blasku tego światła staje
przed nami w całym swym uroku - śliczna postać "pierwszej dziewczyny" - Sani Jert!lnkow'ej.
Sania - niby nic, niby zwy·
sobie, ładniejsza tyLko niż
inne młoda dziewczyna, z
tutejszej wsi. Ale już pierwsze
jej pojawienie się na zehraniu
młodzieży, pierwsze jej proste,
zwykłe, a przecież jednak zu-

kła

o

młodości, miłości

pełnie niezwy'kłe sbowa 'd )dają tyle
otuchy, napełniajll
młode serca i muskuły taką wo

i

pra«,

sDołecznej

tłomaczenia,
powiada autor,
ż.e dla czytelnik.a
sowieckiego
.r, czas6w wydania powieści, t.j.

i lepszego życia, że ta lat 1927 - 28 powieść jego
sobie dziewczyna Sa- poru S',z yła najbardziej palące
nia - jak pisze jeden z boha- "'lig 'ldnienie zamętu obyczajoterów i autor kshi'źiki zarazem wego, żądając "subtelności w
- Sania w pop,ularnej w 0- naszym stosunku do dziewcząt
wych czasach czerwonej chust i do samych siUbie".
ce na gJfowie, st~ła się dJ~."nas
Wobec takiego oświadczenia
symbolem samej rewolucJI.
ł takiego stanu rzeczy, jasne
I ł'7ecz y wi.~I H e (ak w1:a~ie się staje, że zasŁrlZelenie Sani
jest. Ta młoda , pełna życia, przez kochającego się w niej
wspania.ła dziewczyna uosabia
>\'esztą młodego człowieka, "no
siłę i czar nowego życia, prag ' oł-e być tylJko brutalnie· i bez~
nienia, tęskn{)ty, jakie ogarnia- , kompromisowo zaakcentowają tę , w dalekiej prowincji nem staJJ~wiskiem
autora
młodzież, nieraz dzieci, które z ol'zeważającej
opinji, ale żywiołową , często
jeszcze zu- przez jedną nawet chwilę
pełnie intuicyjną siłą, czują, że nie można tego kwa.lifikować,
muszą budować lepsz;e życie i jako sensacY,~ego zakol1czenia.
lepiej żyć w przyszłości, niż ży
Siła, najbardziej dotąd
znały dotychc7.a.s i dotychczas jf',sz; miellne~;,o na świecie pnewrocze Żyją ich rodzice.
\n społecznego uderzyła rówSania pracuje. Staje się chlu- nież w mury ob.~wiązującyc~
hą, wzorem dla młodzieży z <'Ił przedt~m .oIb~czaJow. praw ~
lego powiatu. Nie łamie jej 0- na.kazow zy~la erotycznego. . l
dol"onane IJlJłosncgo. PJerwsza mlodzl z żI,
hydne z.awałc"'nie
,")
~,
\.
. d '
d
. t k
prlez jE'dneRo z mie.if'<:owy'~h WIe zlO~a . z rowym, !ns ·yP chuliganów. Opuszc7a wpmw. tc.m zImany - odwro~:la_ s~ę z
dzie swoją wieś, ale w mie- hała~em od "dawnego pOJmo
ście w dalszym ciQ.gu z poż~'t- wam a sprawy. Ale w~ !ym g.wał
kiem i chlubnie pracuje.
~ownym, c.hoć. z.asad.Hezo ]3 ~1.e usprawledhwlOnym zwrOCIe
Załamanie nastE:puje dopiero
i ucieczce - od tłnmiellia napÓŹ'llej, kiedy "pierwsza dziew- turalnych instynkt6w, od zadu
czyna" ginie dopiero pod cir,ża chów konwencjlonalnych syrem własnych i nadspodziewa- pialń ma~żeńskich
~kryło
nie niebezpiecznych w swych się groźne niebezpieczelistwo
skutkach - bł ę d6w .
- przesady w inn!'m kie,u ilNa pierwszy rzut oka wydaje lm.
si~, że doprawdy owa śmierć i
lato życ ie miłosne Sani Jerzak.ollCZ€llie opowieści - nosi
jest ~wietllym przy·
ma1wwej
charakter przypadkowo§ci, jakie~;oś ślepego losu,
kt6rv au- ~ładem szkodliwości w takie 'n
tor wykorzystał, ze wz,g'lęd'n na właśnip układaniu. - właściw!~
mile widzianą przez czytelni- ll' oże , w zupełnem nieupor7ąd
ków - sensacyjność, barwnie kowaniu swoje'/.{o ilycia 1ll iłu
'"nep,o.
1J.rozmaicająlCą, fahu~~. Dlaczegn bowiem - nasuwa się pyta- NeguJąc miło ( ć r'liesz cv:u'l
nie - życie erotyczne, zaraże ~);. Q , uW'lżalam chlop<.:ów za enie syfilisem, z kt6ręgo Sania wentualIiYch wspólnil~ów rOlmOhłahy się jeszcze wyleczyć , koszy,
jaką nam daje natura.
1.lliszczyć majq
tak beZWZglę Zdaje mi się, że niema w tc'~n
dnie to młode,
a tak już po- dc złego Ale .iakoś sama siG
żyteczne życie?" Czv życie mi· nie spostrzeg'hm, jak się wykołosne i erotyczne, będące przePoiłam ..
cież w zupełności niemal A~l-
VV tern niedosbrzeżeniu wl:abardziej intymną i osobistą spra snego wykolejenia ł.kwi Ją 1f t'
wą jednostki może mieć aż
sprawy.
t,qk decydujący wpływ, zwłasz
.,O:-;tatni akt znils zczenia _.Cza na człowieka, kt6ry żyje pi-sze Bogdanow - dokona Ilewięcej
tyciem 8połecznem, a go przez Alochina , zakol) - >;)1
po tern dopiero' indywidualnem ? tyl~o blyskawicznie rozkład <'
W przedmowie do polskiego sOOowośd Sani".
lą czynu
"zwykła

Traktując
życie
se'ksuahł~1
więc stosunek
do mężU ]ltly,
słosumk w istocie I'zec~v nil'

der '!l1btelny, a przez to i !Udl '
ki, z punktu widzenia ja knajwi~~(szego utycia, ściemta !; ~.
nikla W. Sani wrażliwo ś ~\ n 'fi
7\vh r, l;u z tem i siła i ;'linżli
wość pełnego, ludzkiego iyc;a.
Zarażenie syfilisem, to nie ~p i
zod, lecz tylko ocz ywista kon
sekwencja życia, w kt6rem miłość ! erotyzm, trak towany jest
ako dekaden<,ka, eg~ i5 t".e7.l1a
chięć użycia ,

wyżycia się

Ul

Wszelką cenę. Zapłata śmierc'-4
- to groźne ostne żelllie; po .
wolne zamieranie w bezpłod
nej jałowiźnie zgorzknieniu, nu
dy i pustJki - to częstsze, ,
nieuniknhmc
/.wykle prawie
skutki rozpusty, uniesi onej na
wysokość zasadl1icze.go -progra .
mu życia prywatnego.

Z mocnej i szczerej opowieo Sani Jermakow ej, o jej
towar ;- .?sz/; :::~h , wypl y w a j ą dW;1
oczywiste wnio sKI:
ś ci

Przedewszystldem, ogólnie.iszy: że bez wz gl~du na swÓj
stosunek i role w środ owis lnt
spole·c znem, niepodobna negl()·
wać zna('zenia i wpływu erotyz
ml1 na całokształt. t ryh i w a r ·
tość indywidualnego życia.
Po drnqip, co łącz y si ę z piel'
wszem: rI'J\ 'l1em niepodobiel'lstw:em - jest ki e ro wać się w
swojem życi li seksual ncm tylko
instynktami i zm ysła mi. Nl eliczenie się z konw encjonalizmem rozp owszccIU1iony<,h. t'zv
podtrzymywanych
sz tucznie
obyczajów czy przepisó w, me
jest r6wnoznac zne z wyłfl('Zf~ 
l1iem przeslnnek rozum owych
i nakaz6w woli. fru dnI' tu ---'
w tak pełn ej zmi e nn ości i nieohliczalności , nace chowanej uczuciami, charakterami,
in stynktami, słow em: róż n nr ,l,l
nu scią ludzk~ dziedzi ni e 7 )
cia. wysuwa ć pewne f{'guly.
Żało s na śmi e r ć
"pierwsze}
tiziewezyD'\.''', znamielllle sło wa
'Ol'zywódcv młodz ieŻy s() w i ~'('
kiei o trwałości i c zy~ w li ('i ży 
cia rodzinnego w Sow i('!ach -~
I;:raju "nowego życ ia" _. mog,,!
być jednak pewnymi, w f. WQir~l
rOdZf\\Il, IJrjeutac yjnym i zn2
kłlmi.

Uafal Len.

.
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Wina i kara ,porucznika Malagrowlhera
Afera Malag1rowtihera, czyli tOT:\>cdv ,iawne, liub ukryte, kt6
5prawa angielskiego oficera ma rych ma.18 się trzymać podczas
rynarki, który Niemcom... CZy wojny al1fie~skie statki. KIl'6tko
te~ WŁochom... niewiadomo do m6wią)C., ma·rszil."uta, to plan mI)
l)jil1zacyjlny, otaczany najgł~1,,;·
kładnie... sprzedał angielske ta
szą tajemnicą. Musi być d:rub,
jemnice państwowe ...
Przez cały tydzień interes!)- wany, lecz procedura ta odhywała się tym wypadkiem cała wa się z za<chowa.niem tysią(\8
europej.Ska prasa, przedewszyst ostrożnośd w ll'iewietkiej Uezkiem na kontynencie, gdyż bie eglzemtplarlzy, pr.zeznaeZQdzienniki .alDlg,ielskile z3lChlOwy- nych dla ściśle oblieZlO,uej ~t"wały od począ1lku peJJne współ stki ludzi. Angielska marynat ka druikuje ogółem 770 ta.kfen
czucia milczenie ...
P.r1zYlpominacie sobie pa\l broszurek, a spis posiadaczy
stwo przecież... jak Malagil'ow- pr;zechlOwywany jest w u.r~,ędJzi~
ther, kt6rego zresztą, po dwa, admilfalskim.
Gdy Nilge1, .jako <kugli oficer,
czy trzy tygodnie trwającem ba
sprawował
komendę na "Ja'
daniu świadk6w uz;nano za ab·
strzęlbiIU"
pod
nieobecność Klsolutnie niewinnego, Zif!inąl w
tym samym roku na pOlIu chwa pitana i mral sobie powierzone
sfoto~ato·'
ły w Afryce podlczas powstania kłucze od skry tiki,
:'IIała bo.
Więce .i nre państno wal znajdlująlCY się w mej egnie wiecie? A wiJęc! czy ohce- zemplarz marszTuty. Ory-ghlal
cie posłuchać da,l ej?.. dlOwil!- planu zna/lazlł srę znowu w
skrytce, ale negatyw był w rędzieć się prawdy? Przeto słu
ku MalagrowŁhera.
chajciel
Był młody. Nde wie'dział, te
Nigel Malagrowther, drugi
trudniej
jest zdoh)"Ć mająJtek,
oficer na "Jasłr'zęhiIU", tOI"pejako
zdrajca,
nH. jako uczciwy
dowcu Jego Królewskiej Moś
ci, dQŚĆ pomyślnie roz.poc tął ozłowiek, że właśnie najnieuclciwsze rzemiosło najmniej przy
karjerę·
nosi zysku.
W szkole sprawował się
W,zj.ą.wszy
UJ:fflorp, wyjech'ał
bl ze, jak wielu innych Zlresztą.
uo
Brukseli,
stolicy.
europejskje
Jako kadet nie , popełnił. nic k'lrygodnego. Nie miał gr03za gIO sZ'Piegostwa, gdzie usiłował
przy duszy, co bywa z ko.rzyś z!być za wszeJ.lką cenę swój "toZ9stał, jak to było ao
cią, tlla' ihłódego J ml!owieka. ~ .w ar".
Na nieszczę!Śde jednak o~rzy'- pl'fzewł<henia, najbezW'stydniej
...
[1"'
"
, ;.. ;Jt.: •
.
mał spai:lek w C'liWil'l1i, gdy Zl)stał oficerem. Nie był to wielki
majątek, a[e w każldym rali.)
ładna ~umka: dwa tysiące fUin~
ł6w, co równało się d'ziesięci'v.
letniej pensji. Nigel lVlalagrowther, mając te pieniądze w kie~
5zeni, poczuł się nagJle ważll~
figurą i ' zapd'agl1ą~ . przekonać
o tern irunych. Nie namyślał
się dbuQo, w jaki spos6b to li·
czynić . Ohrał najg:o,r szy: za,;7. ąt
ud:, wa~ b.ogacza. Auro. WIas'l:!
willa. W wiHi jasnowłos'a dzieweczka. 7:'\0 i poker, a do nie
go SPO!fO whisky. Wszystko to
b.;'ł1) ilaturalnie o'g romnie n ,r.SlTIH'we Ale Nigel był wpro!it
plrzcriwnego mndema,n ia. C"Ila
m~l'.yna'lka śmiała się po ci.!nu,
jak i,a gentlemanów przysta:,1,
ule Nige1 uie dał si~ tern zbić
z tropu. Dwa tysią!Ce funt·Sw
stopn : ały
prędze.iniiiJby il~~
ktoś II16g1 spodziewać. Gdy Ni'.
gel mthl M .. ał w k;eszeni pl6tn.'-,
zac ~ął zastana wiać się nad 57,·
t~Iacjfł· ~; .... TlZedał auto i wi11~
i rozstai się z lxl.'ondynlką. To'"
warzy!óze wyśmieli glO. Mala·
~1'o'Wtht:lr mylił silę. TowarJ:y,j
5ze _::;Qtn j byli przywrócić g.>
do łask. C f'! jedlnak nie uwi<lrzył w t!J ką. moż(liwość i popeł.;
t;ił wy5tc; r..ek.
Usi~owal sprzedać Niemcom
czy też WIochom, nikt tego dl)
kładnie J If wie, plan marszrll·
ty angiel: Hej.
~ ił! wic de
państwo, co "(o
je!;t ma ,5Zil'tlt\i '! Jest lO ~eru,
nek dróg, strzeżonyoh pn:c

ao-

~f

...

wiem mógł ręczyć za ilość od- "Ja&łlrzębia", który p.rzyzna\
bitek, skoro istniał n~atyw. się do niewiadomo mi dokłaci
Nie pozostawa'to nic innego, uie którego przestępstwa?
s:zeląJgQ.
ZlroZJpaczony wróoiR: do ' Plorts jak wydać mitjlOny na nowy
- Ja nim jestem, sir
od·
mouth. Zgod~ide si~ państwo, plan. Nawią:zan~ jednak rokopowiedział
winowajca, blady
że byl' zd:rajc'ą, zdrajcą .jak Ju- wania z "patrjotą". Wszystkie
jak krr eda.
dasz, chochli! sre!J)rniki uciek: - j)!rzebiegł'ością, a angielSKi u- Dobrze - rzecze lord
ły mu z przed nosa. P01;atem .rząd admiralski może - bardziej
jednak był łotrem. Był nim już niż inny. Powzeba było trzech popełnił pan bezsprzeeznie woje
m'Ofe i aawniej. Uczynił to; te' miesięcy, abv wykryć rzecz, na le głupstw. Mam tu mnóstwo
zwykU w tak.i~h wypadkach ktÓlrą każdy inspektor Scotland dokumentów. Nie będę ich czy
czynić -rotr.zy. ponieważ ch~ lał Jardu zuży-ł!by dwa tygodni;.!.- tał. Zycie jest kJrótkie. Ludzie
epergiczni radzą mi oddać panądZ co bą,dt powetować so'nie
AJre szilowanlO dziesi~. osób, na pod sąd woj<skowy. Dobry
st.ralCjj spodziewaneRio za zdra
zanim wykryto winowajc~. u- Boże! Pocóż to wszystko? dł; zysku, u.my§lił wydobyć z
"ząd musiał przeprosić oficjalWszak zgodni jesteśmy co dQ
:A"n:g1ji p.ien~e, wydarte m'~
nie hisz:pań5kieglO konsula kt6 istoty sprawy: prokurator pallllrrzez Niemcy', czy, Wło~hy.
rego aresztowano przez omył stwa, ja, pan i inni. OdpowieStraciwszy zupełnie rozsądek.
kę. Malagrowther wpadł . wkoJ1
działem tym
energicznym lu7~rtą,ł W. dziale drobnych ogtoeu w ręce wład!z i przyznał się dziom: "Nie". Panie Malagrowlizen "Times'a'~ d~sk,retnie inF10 wszystkiego. Sprawą jego in ther, mam myśL Zniszczę w pań
~ować urz,ltd admiJrahki. ~-?
teresowali się bardzo f'rancu7.l, skicj obecności te wszystkie do
pewien niegodny osobnik lijeszcze niezręczniejsi od angli- kumenty, świadeząee o po'peł.
kiradł e~elnJpJar.z marszruty, 0ków w wYlkJrywaniu zdrajc6w, nionych
przez pana głup,
debrany mu p1'IZez szlachetne·
czego jaskrawym dowodem by- slwach.
~ patlfjotę, kt6.ry ~ wydan'_,;
ła afera Dreyfusa.
foto,g!l'afji 'żądał uprzedniegQ
Lord uczynił to, a obecny
MaJa,growther stanął przed przy tern prokurator paóstwa
wypłaeenia ozterdziestu tySJię.;y
funtów. Była to drobnostka \vo prokuratolrem pa{lslwa , oraz nawet nie mrUglnął okiem. NaJhec kosztów sporzą:dzenla no- przed pierwszym lordem· admi- wyższy lord admiralicji Ulówił
wego Planu mobililzacyjnego, ralieji. Nie zaprzeczył swej wi- dalej:
gidyby nie udało si~ odzyskać ny. Rrzyznał się do niej z caParvie porucznilk u Mala.
łą: sz~zerością:.
fotagq'atI,,1.
growther, nie istnieją już żad..
Mala'grcwtli.er otrzymałby tą
IPJrzesłuchanie u pierwsze~o
ne dQwody paiiskieJ winy. Gadaną sumę, a nawet dwa razv lorda miało przebieg nienoło
lony pozostają na rękawach
. 'wi~szą;, gdyby istniała pew- wany dotychczas w dziejach są
pańskie~i() munduru. Lecz nie
ność, że ofiaJr~wane fotogn-afje downictwa.
jest już pan drllgliJrn porucznis~ je'd'yną odbitką,.
P.eWtllo~~1
'- Przecież to pan ~steś kiem "Jastrzębia". Na pańskie
tej jednak nie było. Któż bo- ztaczą~ lord - owym oficerem
stanowisko zamianowano juz
oSiZukany. Zabrano mu plan,
nie dając wzamian złamanelrJ

Je~ień zbliża się

mnego oficera. Królewskiej ma
rynarce śpieszy się, _łaIt panu
wiadomo. A więc! a więc ... postaraj sj,ę pan jaklllajprędzej o
.zmianę powietrza. Czy podoba
. się panu południowa Afrykl?
- Na roztkaz wasze.. eksc(~
lencji spodoba mi się wszyst1k(]
- odrzekł bezgranicznie zdu·
miony Mala19rowther.
- A więc ' sprawa załatww
na - rzekł lord i podniósł się.
Prokurator uczynił to samo i
oboje oddalili się.
W czte1ry miesiące później,
NiJgel Malagrowther, który zgodnie z rozkazem walczył W
pierwszym szereg:u w sześd"
najniebezpieczniejszych potyc?
kach z murzynami Matabo zgi.
nął z honorem, przebitv dzidą
tubylca.
Czy sąd nie postą.pił tu włał
ciwiej, niż gdyby skazał oficera marynarki na utrate (~zci I
rozstrzelani~?

TURYSTA.

Pan i pani Rapaport urzqdl~
wycieczkG fi:' szczyt górski.
Naturalnie ko'-~jką zębatą. Kiedy weszli do wagonu, pan Rapaport zaczyna nerwowo biegać t2m i zpowrotem.
- Adolfie! ()laczego jesteŚ
taki nerwowy?
ją

- Ja nerwowy? Ja chcę cytko móc po powrocie do domu
zgodnie z prawdą opowiedzieć,
że zlObiłem tę wycieczkę pie·
ue!

i.
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ADAL 1ST lEJ

tylko ,,chwilowo"s'łumila sw,o ;" dzia'a~ ilOŚĆ
(Specjalna służha korlIp. "Gł06U · Porannego")

Palermo, w sierpniu.
\Ve Włoszech wcią.ż jeszcze
wiele się mówi o "mafji". Każoy czliowiek wie, że począ.tkowo mafja była tajną organilzacją na Sycylji, powstałą w po<:zątkach 19-9o. stulecia. C6Iż się
1: nie,} wytworzyło? Czy moma
się z nią ieszcze dzisiaj spotkać na Sycylji? Czy ,TUŻ nie istnieje? Czy się odrodzi? Dość
wątpliwości, aby się tą sprawą
zainteresować. : .

Piero Parini, kQnsu,l ~ene.ralny milicji w Rzymie był łaskaw dość długo gawędzić ze
mną na temat walk, .}akie stoczył Mori z mafją.
- Był to prawdziwy pochód
Krzyżowy. - ?P?wiad~ł ko.ns~l.
- Calen~I nueSlącaml przemle
l'zał -Mor~ w samo~hod~ch pancernycJ: l z k~rabma~I. maszynowyU:I S.ycylJę wzdłuz l ws~erz
S1: czeg o:lnIe gwałt~w~~ walikI te
czyIy SIę w prO'Y1IlcJI Palermo
i. Agri-goot, gdzie posiadały swe
kryjówki najpowa~niejsze handy. Niech pan sobie wyobrazi
woj:nę, w której ma się ca~y
kraj przeciwko sobie. Trzeba be
,,,iem panu wiedzieć, że przed
faszyzmem każdy sycY'lijczyk
był członkiem mafji. Nie moima
jednak i nie naIelży w żaden spo
sób porównywać mafji z bandarni korsylkańskiemi, ac zlk.o 1wiek istnieje między niemi pew
ne -podolbieństwo. Gdyby nasz
rząd był mnie .• surowy i uważny. to mafja mogłaby się odrodzić, bowiem każdy sycylijczyk
po!\iada ją poprestu we krwi.
Przed marszem na Rzym Mori był -prefektem Bolonji i naiza
ciętszym wrogiem faszyzmu. Dwa razy wyc.awał roz.kaz uwię
zienia ~en, Balbo. Gdy Mussolini doszedł do władzy, sądzili
wszyscy, że Mori zostanie w cią
gu 24 ~dzin stracony. Stało się
jednak inaczej. Mussolini peprostu wezwał ~o przed swoje
oblicze.
Słyszałem o
wiedział. Jest

-

pa:nu - popan człowie
kiem, z któryllIl trzeba się liczyć. Mianuję pana prefektem
w Palermo. Znajdzie pan tam
dość pracy.
Ryzykował wiele,
posyłając
tcgo człowieka na Sycyl.ię, ale
właściwa ocena charakteru ludz
kie,go nie zawiodła ~o i tym razem. Dzięki działalności prefek
ta Mori Sycylja została uwolnio
na od mafji - o!lowiadał konsul Parini.
-

A teraz"! -

rzuciłem

py-

t~nie.

- Teraz? Ekscelencja Mod
jest senatorem, a Duce ma o
jednego wier.nel;'o przyjaciela
więcej.

Oświadczyłem Parimiemu, że
mam zamiar udać się na Sycylj~, aby wykryć tam ślady ma-

świ~ta i podesta wyjechał był
na wieś, Udałem się wobec tego

do domu
faszystów,
gdzie
mnie zaprowadzono do siognora
Ligotti.
- Mafja - oświadczył mi
t'e n dygnitarz ~ była w pierwszym rzędzie organizacją pJlityczną" opartą o system wyborczy. Ona robiła wybory. W Sycylji mieliśmy dawniej,
jakO
przedstawideli ludu, wyłącznie
członków mafji.
Działała on"!
głównie w górach. Rekwirowa.la <bydłO" konie i część zbiorów.
Pojęcie, jakie się ma o mafji
zaglranic~, jest z gruntu fałszy
we. Nie ],yła to bynajmniej zwy
kła banda rabusiów; jej mało
znane. a bardzo odległe źródła
zrodziły się z bardzo szlach etnych motywów. J~ie należy S,ą
. dzić , ze ' cala Sycylja należała
do mafji. Obawiano się jej naj.
potęlżniejszych przywódców tak
samo" jak... jak... komunistów
w LiC1urjL.

.n...

...

v:rIQce~ slg~lOr. ~lg0~tI nIe
chcI?ł mI powIe~zIe.c an~ s~owa.
Ml1S1a.łe~ cze~ac. CIerplIWIe na
powrot 1 audJ~nc.je u podesty:
- Pan przYJ::chał na SycY~I~
z p~wodu .u:afJI? ~z~ ~o ~o~hr
w.e: PrzecIez mafJa uz me. I~t
meje .. Jest~ s!arym właścIcI~';
lem z.lemskIm l .cał~ swe ŻyCIe
spęrl(lIłe~l n~ WSI. ~Igdy, ale tl)
a!>,solut?le mg-dy I!le dawała mI
SIę maf.J8 we znalkl ...

* • *

Na południe od Palermo i$tnieje małe, nęd,zrne miasteczko,
utworzone w lS-tem stuleciu
przez a1lbańczyków, prześlladowanych przez turków. Nazywa
się Piana dei Greci i zachowało
swóJ prymitywny charakter. _
Posiada osiem grecko _ katolickich kościołów,
w których 7
popów odpnwia nabożeńsŁw.s.
Z pośród ośmiu tysięcy mies7.kańców tej dziury,. -ani , jeden
nie mówi Po wł9sku. "

Gd y przy b y ł em do mIasteCl.ka , ujrzałem przy .iednej ze studzien popa , k~óre,ge portret wy
d'rukował Mori w' swej -ksią,żc~,
zatytułowanej "Mafja". ;
- Oh, ten Mo.r i __ .obruszył
się pop . - Ładny kawał utządził mi przez ten portret. UważallO mnie za ojca mafji ... Ja,
Paolo Matranga, ojcem mafji!
i

•.

o

- Mówią, że Piana wiele
przecierpiała
z powodu maf.ti,
że jedna z band sprawowała tutaj sądy i teroryzowała 'ludność ...
- Taż mówią, ale to kłam
stwo. Tutaj było zawsze bardzo
spokojnie. Piana była z:byt hiedna, aby się mafja chciała . nią
zajmować.

- Al'e
tutaj?

przecież

salU l\Iori

był

- Tak jest. Zaaresztował on
u nas 90 ludzi. Ale niebawem
f ji.
w zystkkh ich zwolnił.
- Sądzę - odparł, - że pan
Pep również nic nie chce poprawie nic nie wykryje. Wodzo
wiedzieć. Wreszcie zadaję mu
wie mafji zostali deportowani '
na wyspy, Inni uciekli zagrani- konkret'n e pytanie:
- Czy są,dzicie, ojc'ze. te ma
nicę, przeważnie do Tunisu".
f ja może się odrodzić?
- A dzisiejsza Sy,c ylja?
- Dlaczego nie, ' ieśH Bóg hl 'Ii
- Co za pytanie. Sycylja
zechce .•.
fest równie faszystowska, jak
* * •
cały pozostały k'r aj
Pociąlgi na Sycylję ustanaw~a
*
.lą rekordy powolności. W eiąlgu
Nazajutrz po przyhyciu do trzech i pół godziny przebywają
Palermo udałem sic przedewszy 40 kilometrów'. - \Vagony są
sbkiem do pałacu podesty (n!l- mniej b1'udne, nilż we 'V~oszech,
ll1icslnikaJ . - Ale bvł to dzień ale tuta i równicż lepiej jest .id-

.

•

dzić trzecią

Pewtarzają wyuczoną lekcjI!:
- Teraz już niema mafji.
Ale mimo to jakoś dziwnie
'Vzdychają ...

klasą,

ni,ż pierwI-ej klasy są zawsze puste, podczas gdy w 3-ej
klasie tłoczy się zawsze barwny, gadatliwy tłum. Opowiadają historyjki, zawierajll! przy jaźni, e (ku czemu jest zresztą aż
nazbyt wiele czasu przy tem
tempie) i żegnają się wreszocie,
jako starzy przyjaciele. Oczywiś-cie głównym warunkiem jest
całkowite
opanowanie sycyłij
skiego <łjalektu. W przeciwnym
wypadku conajwyźej konduktor
zlituje się nad obcym przytbyszem, przysiądzie się i pogawę
dzi po włosku. Mói kenduktor

szą. Przedziały

Mal'lkiz D. jedzie ze mną je dnem ze swoich aut na space •.
(Dopiero pMniej dowiedziałem
się, że posiada on dziewięć samochodów). Jest on właścicie
lem olibrrzymich włości w całej
Sycyilj,i. Mówimv o mafji. Mój
markiz jest rozmowny.

dzo porządni ludzie, pewien lekarz, dwuch ksi~ży etc. Jednak
zosta..l.i. uniewinnieni. Jeden zro
bil wiel,ką ka'rjerę polityczną.
Może en zostać szefem mafji,
gdy tylko zechce ... - Od1{ryto
kwaterę
gołówną.
Znajdowała
się w Gangi, małej, ukrytej mie
śdnie górskiej. Naczelnym sze-

fem była kobieta w wieku lat
62, którą nazwano królową Gan
gi. Jej "porucznilk.ami" byli jej
obydwaj synowie i cztery córki. Była inteHgentna i silna,
jak mę'żczyzna. Była sędzią roZ
jemczym. w sporach między w~e

L Spędzam rokrocznie tNy
'do c·z terech miesięcy w głębi
kraju. Dawniej musiałem się lidostarczała
fałszy
czyć z człlonokami mafji. Zjawia śniakami,
li się w moich majątkach, ka- wych świadJk.ów do wsz)"stlkich'
był również łaskawy.
zali sobie podawać jad~o i na- procesów i wybierała Hog;atc
- Pow.oli się tutaj podróżuje poje, wyszukiwali w stajniach dziewczęta z Palermo na narze·
nieprawdaż? zagadnął mnie.
najlepsze Ikonie i woły, poczem czone dla cllonlków mafji.
- Ale dawniej hyło jeszcze !Zo-, wraz z łU'Pem znikali w ~órach,
W szystlkioh
aresztowanych
nej.
gdzie nikt nie miał odwagi ich
sp!l'owadzono
de
kościoła i zam
ściogać. Czasami, gdy je~hałem
- Dlaczego?
z jednego majątku do dru,gieg'o, knięto w 'klatkach po czterech.
- N o, oczywiście z powodu n~ile szosa okazała się zam- 'Vszyscy zaprzeczali nawet wte
mafji.
knięta. Musi~łem się zatrzymydy, gdy byli schwytani na g'.)Nareszcie ' ktoś, kto sam za- wać. Pojawiało się kilku z?::na- rącym uczynku. Nie moima byczyna e tem mówić.
slkowanych ludzi i trzeba byJ'o ło z nkh wydobyć ani sł'owa.
- Naturalnie - ciąrg>nął 'd a- zapłacić pew:n:t określoną su- Obecnie znajdu}ą się na wyslej. - ~Iafja zatrzymywała to- mę, zanim pozwalali kontynu- pach. Niektórym powodzi się
'warowe pociąlgi i rahowah h- ować drog~. 'Właściciele ziem- Lam bardzo dobrzc. Niektórzy
scy musieli należeć do mafji, wymarli, niektórzy uciekli, indunki.
jeś'li chcieli mieć spokój ... Zre- ni znowu zosŁali faszystami. _ ~
L...- A pociąrgi osobowe?
sztą istot~ mafji bardzo trudno Inni wreszcie już o wiele wcze§
- Ależ skąd z'n owu? Ni.gdy. wytłumaczyć. Nie wiem, czy niej opuŚoCili kraj i wyjcchalł
obcokrajowiec wogóle jest w do Ameryki. \V Chicago koloPocóż miałabv to robić?
stanie zroz'Umieć. - Była ona nja sycylijska jest bardzo po- A jak jest dzisiaj?
czemś w rodzaju wolnomularkaźna.
Al Capone pochodzi z
- Dzisiaj drogi są dolJ:kze stwa. A jednocześnie była za- Neapolu, ale większość jego 10strzeżone i pocią;gi
towarowe konspirowanym rządem , który warzyszy i konk urentów wy·
kursują również
bezpiecrołe, powoli podporządkował się pra wodzi swój ród z Sycylji.
jak inne...
wowitemu rządowi.
Sześciu braci Genna z ]\far·
W Agri,gencie trzeha zwie'dzić
Istniała bardzo szlachetna , rv sali wyspecjalizowało si <: w ,.AI
kościół i pomówić z dozorcą·- cers'ka forma m;lfji. Ci, którzy k y Cooking", czyli w Pt!d ZClliU
Jest on mędrcem, filozofem, ar- do niej przystępowali, składali spirytusu. Ustawa prohibicyjna
cheolo~iem i poetą, w .jednej o- pNysięgę na swój honor. Przy- zezwalała na destylację ntl posobie. Pytam go, czy był już w sięgali, że będą posłuszni pra- trzeby domowe. Bracia Genna
'A!gr~~encie za czasów mafji.
wu "Omerty". Słowo Omerta sprowadzili biednych syeyIijcl y
- Mafja ... - mówi po chwi- ' bardzo trudno było przetłuma ków do Chicago. !{ażda rodzi łowem zastanowieniu. _ To już czyć. Przysługuje ono silnemu na otrzymała potrzebne naczybarp.zo dawno temu.,. Wtedy' i . .d:umne~u męi~w!, ~ll:ntuje nia i zacz)"nała .produkować "pi
, .ieszcze po3slV , się tutar · owće... Się przeciwko UCiskOWI l zna rytus. Było to zaj~cie łatwe i
Wszyscv pasterze byli ~~ło,nlka:- i tyLko jeden wymiar sprawiedli- hardzo intratne, jako że przymi' mafji. porz'u eili swe trzody wości: swój własny. Tego czl::>- nosiło 15 delarów dziennie. . k ' r'
' h '. ' . " :h' .wieka nic nie może powstrzy1 u ry I Slę w gerac
l ~umac.
mać~ Może on sam siebie uka- Wojna Al Cap one przeciwko
, • • •.
. rać, ale nigdy się nie zgodzi z tym fabrykantom wódki słano
wi Jedcn z najdziwnicjszych e' ~~Giczyźni -'ĄgTigentu - zbiera,i.fi ~elll, aby ktoś jego ulqlral. się .. wieezorami na gwwnej ulicy - Członek mafji nigdy nie zdra- pizodów w jego iyciu. {Jlżywał
:VUodzL na tar.asie , kawiarni, ~ a dzil swoich towarzyszy. Mafja on całej swej energji i siły, asta.rsi nap,rzeciwko na skwer.k.u. ,· było pozostałością średniowie by zniszczyć "Unione SicWana".
Stary;· ńisk\. notarj'llsz, który'
c,za, a f~szyzm. nie m6~t j.ej ani B'r acia GenUa. zostali wymordopo opuszczeniu pociąJglll wslu:\- , z,rO\Z,umIet\ am tolerewaó. Są, wani, wZgllędnie szybko wynie.
zal drog'ę do hoteJu, wita mnie, l dz~ że Ją zniszczył, ale aby to śli się z powrotem na Sycylję.
jak starego znajomego. Już po OSIągnąć, trzebaby wyt~pić całą Ale Al Cat>one nie rozwiązał
chwili, zaczyn-am go ,,-:ypytyW;ać. fudn?ŚoĆ S~cylji. Mori dobr.ze "Unione Sieiliana", lecz przejql
całą organiJzację l korzystał nawywIązał SIę ze swego zadam,a .
.~, Cóz pan chce - odp.owia- Był lbezlitosny. W Palermo wy- dal z jej usl~, .stawiają,c na cZe
da. ~ .Ws'zyscy nale'żeli do mak
fj~. Nie było na całej Sycylji . a- ' krył pot~ż;ne S al'by, całe domy, te swe~ zaufane~1() Lombardo.
ni .jedńęgo wł~ś.cidela · ziems'kie . pef,ne dota...
' , Zrozumiał on, .iak bardzo po-

·mi .

gq, któryby ~ie posiadał kontaktu z tą ol'ganizacją. Zaczęli
oni pepierać prefekta Mori do~
l?iero ~t~d.y', gdy widzieli, że on
Je~t s11nH~Jszy. .
- A więc illaiJa wOl{61e jtrż '
nie istnieje?
:

Mój :ozmówca otwiera usta.
CzY ,usłyszę jakąś rewelację? Ale , staruszek tylko !'tlę uśmie
cha i mówi:
- Ależ naturalnie, tylko w in
nej postaci.' To jest wszystko.
_ • •
Chłopi mówią

o mafji tak, jak

złem spojrzeniu. Dawniej
wszędzie źle sIę działo,
szosy
były fatalne, bydło
zdydhato,
grad nisz'CzYł winnice, chol'owa .

o

no na hul.lar.iG} nle. miaho co dl)
liSt' ",jeżyć : A wfszysłkiemu WIn
na hy~ mafja.

-

A teraz?"

,
-Czy pan jest pewien - za
• pyt~łem - że już niema człon
) ków mafji?
- 'Czy panu nie powie<łda_UIO, że Mori zabra! je,h wszystkich ze sobą? - odpowiedział
zagadkowem pytaniem maI1kiz.
I

•

•

•

~yteczna mogła
być dlań ta
pr~eniesionQ z Włoch do Aml!ryki mafja, będąca <łyscypIJino
wa,ną, u'z1itosną, milczą.cą ar.
mjlli, ślepo posłuszną sWemu
p~z)'wódcy ..•

Oto co mi op(nviedział ~,-,\'hit
ny adwokat w redakcji "Giorllal(' di Sicilia".

v.,r redakcji "GiornaIe 'di Sieilia" spotkałem wresz.<:ie pewne
go byłe~o adwokata, który mi
wiele opowiadał.
- SzczeJ'lze mówiąc-oświad
czył Mori przesadził. - Aby
przychwycić jednego podejrzanego a1l'esztowat całą rOltzinę.
Miljon, dwa mi1Jeny, cały kraj
znajdował się w więzieniu. Pro
ces trwał pięć miesięcy. Aby
mieć dość miejsca
prowad1.Jt
sąd rozpraw!,: W kościele w Ter

,mini. 'Posicdzenia tnvały od t l
do 2 i od 4 do 7. "'śród 153 oskarżonych znajdewali się bal'-

Wszystkie wysi~!d, poszukl.
wania, wycieczki, rozmewy i
śl~dztwa nie dały mi więcej ma
terjału, dotyc;;ącego maf.li. Wvni,k a z nkh jednak wyraźnie, tłiJ
jeś1i nawet mafja chwilowo nic
istnieje, to trwa w m<. ntalnoścl
syr.vli j,c zyków i pr7.y najdrabn,i ejszych spl"z y ja.ią-cych okolicznościach
natvchmiast odro '
dzić się możl' \'; cald oknzalo~
Poi.
1\ , J\.loJlw

8

•

GuSI meiczrzn ulegl zmi

Kaida gwiazda filmowa ma swój odrabn, zasteD wielbicieli

Kaźdy męZczyzna posiada bez- cy jury ' w tak licznie odb~wają
,sprzecznie swój idE:ał ltobiety. Ja· cych $ie w Ameryce konkursach
każ jednak różnorodność zachodzi piękńości. Jest on również "na '
w tych ideałach! Jeden wyobr<lża dwornym" portrecistą naj&lawniej~olile kobietę, jako istotę słabą, tę- szych gwia~d filmowych i teatral·
kliwą, eteryczną, która w swej bez . nych, jedn~m słowem człowiekiem
radności nie mOle się niestety 1.'1"
posiadaj~cym , długoletnie doświad
rać z walką o byt i szuka w mężczenie i wybitną erudycję w dzieczyźnie silnej
podpory.
Drugi dzinie sztuk pięknych.
chciałby widzieć w kobiecie uoso·
Jedno z wielkich nowojorskich
bieeitl piękna, które byłoby niewy czasopism zwróctło &ię niedawno
czerpanem źródłem rozko,"zy milos do Bel'ktey'a, aby zechciał wyponych ł unosiłoby go w ponadziem- wiedzieć się, jak~ kobieta je&t najskie krainy bytu. Trzeci pragnąłby bardziej pożądana przez mężczyzn
znaleźć w kobiecie oddanego przy a raczej jaki typ kobiecy odpowia
jaciela I anioła dobroci: który był· da gustom najwi~kszej ilości męi
by złotym promieniem słOlica w czyzn. Zad'mie było biynajmniej
jego życiu. Dla jednych i~eałem s~ r,ie łatwe, gdyż naj Ivięk&za Hość
blondynki, dla drugich - brunet- pięlrnycb kobiet nie przyjmuje zwy
ki; dla jednych kobiety o smukłej kle udllału w konkursach i szersza
Iinji, dla drugich - o pełnych i za )mblicUlOść nie ma o nich naturalokrąglonych ksxtałtach; jedni po- nie naimnlel~zego pojęcia, albożąd::ją kobiety, kt6ra byłaby kwi- wiem &ą to zwykłe śmiertelniczki,
tnącym pąc~kiem róży, inni zaś lu nie mogące f.ił,:: poza swoją urodą,
bują się ' w kobietach już do.irza- niczem innem odzna~zyć_ Jest o.,
łych, a nawet.... z przeszłością, bo c'Z~ '" iśd:: między niemi wiele taw tej właśnie przeszłości upatrują kich, krór c ' mogłyby z łatwośc!ą
wartość swego ideału. Wszyscy zaćmić najslawniejsze gwiazdy i
oni jednak szukają w kobiiecie u- Itl'ó!owe pięlmości, ale niestety
cieleśnienia swych marzeń i tęc;lmo z.na,idują sip' zazwyczaj poza grani
ty, szukaj'! w niej bezsprzecznie cami, dostępnemi dla sędziów i
równoważ'lika swej natury, który 2"I1awcó~ tej miary, jak Berkley
pod względem duchowym i fizycz· i in.
nym najbardziej zaspakajałby i.h
Nie pozostało mu ..~~(' nic innewymagania.
go, jak ograniczyć się do znanych
' z piękności sz~rszemu ogółowi koAmerykański artysta malarz Mac
biet, które z obowiązku, służąc
Bel'kley, kt&ry nale'~y dziś nie- sztuce, muszą by~ ładne. Zajął &tę
wątpliwie do najbardziej wziętych
zatem przedewszystl<iem gwiazrlaportrecist:Jw w Nowym Jorl<u, ma mi, błyszczącemi na łirmameneie
łuje, Jlodobllie jak
van Dongen, dziesiątej muzy.
wyłącz.nie
kobiety,
ObdClrtOne
Początkowo
Mac Berkley nosił
szczególną urodą.
W portretach
swoich z niezrównanym kunsztem się z myślą zorganizowania \V tej
sprawie na wielką ~,kalę plebiscypodkreśla zaJ;wy~zaj te rysy kobie
ce, które faktyl~nie zasługuj~ na tu międly m.ężczyznami, ale ze
specjalną
uwa.g~,
natomiast dy- wzgłędu na trudnokl techniczne,
f,U retuie tU'5zuje mniej ,,· ŚŻ11e strl). zmuszony był przeprowadzić go w
ny swego ml!daln, ;Nic też dziwne- mniejszych rozmiarach l zadowogo, że za swe portrety otrzymuje lić się odpowiedziami więcej, tub
wprost bajoń~kie honorarja, o ja- mniej znanych artystów, malarzy,
kich nawet się nie śniło nigdy Ra- rzeźbiarzy, literatów, dziennikarz,
raplowi, Rubensowi czy koryfeu- kompozytorów, a także niektórych
szom sztuki. Ma~ Berkley wybiera wybitnych pi'zed,>tawicieli świata
ny jest zawsze, jako pr7E\wodnłczą bam' .!:IWO " pnemysłowego, fin:m-

Sport wkracza do Watykanu

sowego i polity.cznego. Nie zapo- , cząt, lecz przekładają kobiety bar
mniał
również o reprezentantacb . dziej dojrzałe.
świata 6portowego,
o zawodowo
Okazuje się zatem, że llażd<l_
cach i amatorach, bOI<serach, ply- gwiazda filmowa jakby była stwo
wakach, biegaczul'h, footbali'ltach,
ł., ona dla pewnej
kategorii męż·
automobilistach itp, W ten "posób C1.yZl1. Niektórzy z nich upalaJą
zwrócił się do bilsko tysiąca męż
się urodą "madonny",
niektórzy
czyzn z prośbą o wyraienie ~wel zaś szukają w kobiecie owego ta·
opinji.
jemniczego sex-appeal'u", który
dotychczas niewiadomo na czem
I cÓŻ się okazało?
właściwie
polega. Forelowl, ani
Każda z gwiazd ekranu posiada
Weiningelowi nie udało się bliżej
niewątpliwie WŚl ód mężczyzn swo
zbadać źródła
te ,i magnetj7Czllej
ją kategorję wielbicieli i odpowiasiły, stanowiącej najskuteczniejszą
da ich gustowi pod względem z g~ broń w rękach kobiet.
ry określonego typu, wieku, charakteru i stanowiska społeclllego.
Oprócz wymienionych gwiazd,
To co wywołuje zachwyt u Jed- jak twierdzi Mac Berkley, spotyka
nych, przechodzi bez wrażenia u się typy kobiece, najzupełniej pod
względem
fizycznym do!'konałe,
innych.
mimo
których
nii: przejdzie oboOto ważniejsze z gwiazd ekranu
jętnie ani jeden męzc7yZna, nieza·
według klasyfikacji swych zwolenleinie od wieku, charakteru i sta·
ników:
nowiska: Są to oczywiście rzadkie
JOAN CRAWFORD.
~gzemplarze,
kobiety wy1Jrane z
Wzbudza ona olbrzymi entuzjazm wybranych. Są to tyłko jedn(lstk!.
bardzo nieliczne jednostki! Ale
wśród
gimnazistów, studentów
młodych akademik6w.
istnieją. Do 'nich
naleiy pm~de·
wszystkiem,
według
zdania Bt'rMARLENA DIETRICH.
kley'a, CLODETTE COLBERT, ma
Z łatwością zwycięża serca bankie ło znana artystka w Europie, ale
rów, pnemysłowcow, ludzi z kapi- ciesząca się wielką sławą w No,
tałem i brzuszkiem.
wym Swiecle.
SYLVIA SYDNEY
Mac Berkłey, ten wybitny znaw
Rozpala serca wojaków, poszuki. ca sztuki, mówi o niej z ogromnym
waczy awanturniczych przygód, entuzjazmem I charakteryzuje ją
ludzi marzących o dalekich, egw w następujących słowach: Cłodet
tycznych krajach.
te Colbert jest kobietą o idealnej
MAGDA SCHNEIDER.
Do jej zwolennik6w należą przeważnie biuraliści, spta:uawcy skle
powi i drobni pracownicy.
ANNA ONDRA.
Stanowi ideał marynarzy, atletów)
ludzi, żądnych rozkoszy.
DORAIS KREISLER.
Niedawno dopiero pojawiła się na
horyzoncie filmowym i pn~lada już
liczny zastęp zwolenników, prze·
wainiepnśród mężczyzn,
kt6rzy;
zdołali się Już wyszumieć I z
spoglądają na uchodzące

lem
cie.

ta-

zy-

JEANETTE MACDONALD.
Tracą dla nieJ głowę starcy-melo·
mani.
DOLORES DEL RIO.
Wielbicielami jej są , przewazn!e
gracze giełdowi, spekulanci i !tar-·
ciarze.
MAE WEST.
Nie bacząc, Ze ukończyła niedaw·
no czterdziestą drugą wiosnę, panuje nad sercami solidnych męt
czyzn, którym znudziło się życ1e
małżeńskie i są w poszukiwaniu sU
niejszych wrażeń.

wprost budowie ciała. Mamy tu.'4o
czynienia z prawdziwem arc~'dzie
tern natuQ. Każda lłnja, ka~dy
rys, kdd6 zagięcie - to przecudowna cał~ć" pełna harmonijnego
uJęcła i nJe pozostawiająca absolut
nie nic wJęceJ do życzenia. Figura,
twarz, wzrost, chód, ruchy wa~t1to

woleJ lest

arcyp!ęue,

wszystko woleJ lest skoordynowa
ne, Jaligdyby matka .. natura mtała specjalnie na .celu stworzyć ttlealny typ,' kobiety.
CloCtette Colbert zatława1nła naJ
bardziej wYbredne gusta mę!c~yzn
Przed nią skłaniaJą. nisko 8we czo
la młodzi i starzy, ludzIe . czynu I

marzyciele, ojcowie ro(fzin I pos'zll
kiwacze przygód, artyś~i, litE'racl,
bankierzy, studenci, !lportowC'y, _
słowem wszyscy, wszysey_
- Tak - mówi Berkley - Jest
ona uniwersalnym ideałem! Dził
ani Venus z Milo, ani Djana, ani
rafaelowska Madonna bynajmniej
nie przypadają już do gustu. Kleopatra, która dwa tysiące lat temu
Itrodą swoją olśniewała
cezarów,
dziś przepadłaby
z kretesem na
konkursie piękności. Ideały piękna
zmieniają słę, jak zmieniają się z
biegiem lat pojęcia o moralności.
Dzisiejsi mężczyźni mają zupełnie
inne wymagania i aspiracje. Kobie
ta dzisiejsza musi posi.~dać ten wa
bik, zwany powszechnie "sE'x·appe.
arem", który de('yduje o pl)wodze
niu jej wśród mężczyzn. Wszyst1u.
powyiej wyszczególnione gwiazd,
ekranu obdarzone są włMnle"
mniejszym lub większym stopniu
tajemniczą wła§ciwością pn.yciąga
jącą do siebie męzczyzn.
Kobi~!y
działają w ten sposób na mężczyzn
w rÓŻnych kierunkach. U niektó.
rych kobiet "sex - apppal" działa
Da jedną kategorję męzczyzn, u in-

nycb -

na drugą kategorję itd.

Na

leży pnypuszczać, że
z C7a'3em
naJma przeprowadzi odnośną klasy
fikację, podobnie jak w
witam:·
uach. Będzie więc ,,8ex-appenl" A.
B. C. itd. Dla jednych mężczyzn
decydującą rolę będzie
od g'Q' 'wał

"sex-appeal A", natomiast "sexappeal B" nie będzie wywierał naj·
mniejszego wpływu i odwrotnie.
Inteligenci będą np. silnie reagow~ na "sex-appeal B", a b:mkierzy ł przemysłowcy będą trac!ć
głowę pod wpływem ,,'Bx-allpE'alu
C" ltd.

Kobieta, kt6ra ob(latzona była·
by wszelkimi rodzajami "sex-appe.
lil'u", to znaczy pełnym jego asorty
mentem, podobnie Jak Clodette Col
Nrt, Itanr.wł6 będzie zaWSZl" rzad
ki egzemplarz, usługujący w mpełno~cl Da miano fenomf'nu naw

ry.

Gotowa do startu

GRETA GARBO.
W niedawnej przeszłości naleip1t
do jej zwolenników miljonerzy, ił
checnie wielqicielami Jej są inteligenci, esteci i wyznawcy abstrakcyjnego piękna, w doffatku bar·,
dziej z pietyzmu dla wil,>lkiej ar;
tystki, anl:ieli z naturalnego popę
du.
LIANA HAlO.
Elektryzuje przewałnIe mężcz~'7n
w starszym wieku, którzy nie ulegaJą! juz czarowi młodych dziew-
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NAKŁADEM KSIĘGARNI
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KIEJ "e z y T A J"
t6dt, ul, Prez. , NarutowlczlI nr, 2
ukazały się

jut

"GRZECHY WIELKIE60
miASTA"
Filmo-romans

Szymona Bogdanowicza
Do nIlbycia we wszystkich
garnillch.

Owardja szwaJcarslia papleza zmienia chętnie swój historyczny strój
lUl kO:lzullu~ footbalową.

Cena 2

księ

zł.

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

Gondola nowego

amerykańskiego
~

balop.u, który z
wystart'.lje do stratosfery.
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"łród

Minęły aas"
~ llllajanie
lwczowałi po lasach, mając za
całą, broń łuk i strzały. Cywilizacja zniszczyła resztki tej śred

niowiecznej Il'omantyki. Od cza
su do czasu jednak zjawia się
wśród
ozerwon.osk6a:ych ozł1o
wiek, wskll'Zeszający zwyczaje
Pl'zo,<16w, przeważ:n.ie z koni'~
czności. Piszą o nim wtedy gazety, zamieszcrzaj/tC podooonę·
Joe, wódz plemienia rutJtów
uchodził pl'lZed trzydziestu laty
za pięlknego, wedłu~ indyjskich
pojęć, mężczyznę. Nie nazywał
się wtedy Joe. R1zeczywiste jego
imi~ lbiumiało "Długa S1IDzeliba".
W roBIU 1902 poślubił najlpię
kniejszą w całej Kanadzie indyjską dziewczy.nę i przewodził
rutJkom, zamieszkuJącym okolice jeziOll'a Bowse, gdzie już
przed setkami lat koczowali ich
pnzodkowie.
Już wtedy wy<Izielono indjanom tery t orja , których w-anice
szanowali. Nie czynili jednak te
go biali poszukiwacze złota i
traperzy, których pl'lZyjęto ~
ścinnie stosownie do zarządze
nia "Długiej Strzelby".
Wedłu.g otrzymanych pómliej
~formacji, byli to łotrzy z pod

ATNI I

niezmierzong(b .Ialów i prerii

ciemnej gwiazdy, zbiegli ze Sto
nów, gdzie zainteresowała się
nimi poliCJa. Spodziewali się
z.robić szy1jko
majątek, wyŁu
dzając od indj·a n kosztowne futra.
.
Kilkakrotnie dochodziło do
sprzeczek pomiędzy traperami
a p'lemieniem rutków, l~z "Dłu
ga Strzelha" umiał je łagodzić.
Att. zdarzyliq się nieszczęście. Ma~żo.nka wodza, zwana "Rosą
Poranną", która nawet w Europie mogla uchodzić za piękność,
poszła do lasu po zioła i grzyby.
Łotrzy udali się Za nią, i napadli na żonę wodza, kt6-ra s.lawiła zacięty opór.
Na krzyk jej
puybiegł wódz i zastrzelił obu
białych, którzy rzucili się z kolei na niego.
Według praw
kanadyjskich
"Długie.i Strze1Jhie" nie groziła
taooa odpowiedzialność, gdyż
strzelał w obronie własnej żo
ny. Nie -dowierzał jednak sprawiedliwości białych. W Rodzinę
po dokona nem zabójstwie zgro
madził całe plemię,
pożegnał
się z niem i udał się w Łowa

I'IZystwie żony i dzecka na pónoc.
Plo 30-dn.iowej w/}drówce 0-

Uprzejmy młodożeniec

~b.Y ucllronić swą

pau

§wiezo po~ubioną małtonkę od stąpania po błocie
.wynosi ją na rękach z kościoła.

młod)'.

Sezonowy zawód
==",...,.=;;:----,

i'ołów pstr~gów w

górskIm strumieniu.

DJANIN

siadł wśród puszczy, Zlbtuoowal
chatę.
Wystrugał łuk i

sobie

strzały i zaczął
pll'zodków, nie
palnej.

życie obyc7ajem
znających broni

* •

•

Gdyby "Długa Strzellba'" stadobtrowolnie przed sądem,
spra wa byłaby załatwiona. Za
zbiegiem jednak wysłano listy
gOllcze i wyznaC!lono nagrodę
temu, kto go odda w ręce sądu
"żywego lub martwego".
Policja kanadyjska uchodzi
za najsprawniejszą na świecie
- ale Kanada jest wielka, a w
JeJ lasach bez lt!ońca jedęn indjanin znaczy tyle, co 200 białych. Rok po roku w ciągu 30
lat polowała policja na "Dl1ugą
StrzeJbę" od chwilli~
gdy stopniały śniegi do późnej jesieni.
Ale próżne były wysił!ki spll'awie
dliwości. Polowanie to kosztowała kanadyjski
rząd 230.000
dolarów i ,życie dziewięciu ludzi. Dziewięciu policjantów nie
zawróciło na czas z drogi w za
pale myśliwskim i ~inęŁo w
nął

rzą.tek

Plemi~ ruików wyginęło prawie podczas nieobecności "Olu
zwalały się brać na ręce.
gie.i Strzelby", który zamieszkał
Kochał las, jak prawdziwy in w pobliżu dawnege osiedla swe
d.t~lDin. Tępił leśnych rabusiów go plemienia nad jeziorem Bow
w.Ś1ród zwierząt, otaczając opie- se. Z.glinął w lutym b. r. zxanioką bezbronne stworzenia. W ę- ny ciężko przez niedźwiedzia.
mowlIle szczepy iIIldyjskie wspo
Gdy rozeszła si/} wieść o jego
ma,gały go czasami, o ille ci nę- śmierci, zgromadziło się wielu
drzarze mogą, się na to zdobyć.
białyich i indjan, aby oddać oPodczas opowiadania "Dłu- statnią, posługę wodzowi rutgie.l Strzellby" panowała w sali ków. Pochowano go na cmenta
sądowej grobowa cisza.
rzu w Bowse, gdyż był chirześd
Rozprawa nie trwała dłu~o . . janinem. Skromny drewniany
Wobec jawnych dowodów, że kJl'Zyż nosił napis: "Tu s~oczy
indjanin dokonał zabójstw!!. w wa ostatni indjanin".
obronie własnej i IŻiOny. sędzia
Był rzeczywiście ostatnim.wydał wY'l'ok uniewjnniają.cy.Ostatnim z tych, co wiedli cięi
Obecni farmerzy i myśliwi pTlZy ki lecz woLny żywot wśród 'nie
jęli go rzęsistemi oklaskami.
zmierzonych lasów i pil'erji A"Długa Stirzelba" mógł teraz meryki.
Pozostali bowiem doswobodnie przebywać WŚJI'ód tychczas przy życiu potomkobiałych, lecz natura . ciągnęła go
wie czerwonoskórych są. jedy·
do wolnego życia w puszczy. . nie "czerwonymi gentlemanaPociągnął znÓw
na pól!noc mi", jak. ich żartobliwie nazywraz z najmlodszym synem.
wają amerY'kań-scy myśliwi.

do tego stopnia,

że

p·r zy-

chodziły do jego wigwamu i po

Dzieci Dollfussa

śniegach.

Strzelba" ukrywał się r·---..'·
i czworgiem dzi~i w pu
szczy na północnych krańcach
Kanady. Strzelał z łuku do dzi- '
kiego zwierza, szedł z oszczepem na strasznego ".gł'~zly", za
stawiał
sidła na czworonogi o
pięknem futeriku. Las AO żywi1\.
Zimy spędzał w pieczaraCh. Bywały taikie, że śnieg leżał na
ca:tery metry wysoko.
Od CQ:asu do czasu widział go
jakiś traper. Indja,n in nie schodził im z drogi. Z niektÓTymi
prowadził zyskowny handel. Ale w ciągu dłlugich lat, spędzo
DYch w puszczy, nie na.był
,lItrzelby, ani D8'boJów. - Nie
chciał europej«kiej broni. Dzieci dbował na prawdziwych in"Długa

.. ·--·~7 ~

. ' ;~/C{"

. ".- :.'."~''''-'_ ..."... _--.. .... , ........::;

7. ŻiOną

djan..
Nie w4erzył białym. Jedn~
ty1iko miał w.4ród nich przy jacie
la. Był to traper, nazwiSik,i em
Booth, który odlwiedzał RO na,w et czasami . .Me przez myśl mu
nie pnzeszło wydać "Długą
Strzelbę" władzom, chociaż wy
znaczona za niego nagll'oda stanowila mają.Jtek dla ubogiego
trapera.
Gdy "Rosa Por·anna '. umarła,
a dzieci wyrosły i rozpoczęły·
samodzielne życie, Both zaczął
namawiać "Długą. Słl'IZełbę" do
sławienia się przed sądem. Namawiał tak dIDuJgo, aż wikońcu
indjanin z~odził się.
Dwunastego stycznia 1934 roku Po czterdziestodniowym mar
szu "Dł~a Słrzelha" stanął
przed kanadyjskim s~dzią w peł
nym rynsztunku wOOza z po:wiewającemi na głiowie pioo-ami. Sędzia był znanym wśród
indljan człowiekiem. Rozumiał
tradycję indyjskiej
duszy wo-dza rut:kó.w, który. uciekł w swo
im czasie nie w poczuciu winy,
lecz w obawie utraty chociażby
na jeden dzień wolno~j" tego
najce,nniejszego sk3Jl"bu dzilkiego czł1owieka.
"Długa StTzellba" opowiedział
st~dziemu o swem życiu w pusz
czy, pełnem trudów, wystawionem na tysiące niebez.pieczeń~tw
W lecie mógł żyć bez troski. Las dostarczat pożywienia w ob
Wości, lecz zimą walczył z okrutnym niedostatkiem.. DwuklI'otnie zasypał gQ wraz z rodziną
śnieg, z którego z wielkim trudem zdołali się wydobyć.
Srezególinie ciężkie było
życie w puszczy, gdy dzi~i by·
ły jeszcze małe.
W pobUżu jego chaty znajdQ
wało się jezioro,
zamieszkałe
przez bobry. "Długa Strzel'ha"
r;dobył sobie zaufanie tych zwie

Dzieci zamordowanego kanclerza Dollf.ussa, · Ewa i Rudi (II prawej)
bawillI się Da pIaty w Ricciono z dziećmi Mussoliniego, pod op.lek,
pani Mussolini.

Lotnicy sowieccy w Paryżu
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Szef awjacji Z. S. R. R. dziękuje przez radio za gorące
jakie bolszewików sp utkało we Francji.
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i hemoroidalne

(z~ś(i~j dO~U(Ziłją mt;Żf:zgzDom

nit kobieiom

Są choroby, jak reumatyz.i n
Nieraz przebieR stanu zapal- bardzo długo trwają.ce krwawzmo~on
krwi, scho
I'zenia wqh'oby, serca i płuc.
nego żył jest bardzo ciężki z wienia, nawet drobne
artretyzm, o których się mówi głośno i otwarcie wśród sno NieRt'Ól'Z podnoszą też wpływ wysoką gorączką. Uwięzgnięty mogą doprowadzić do anemji.
lJów, bo to usprawiedliwia ja- 'dzie(1ziczności i skazy artrety- guzek krwawniczy może przy
Zaz:naczyć warto, że iak dlu najmniejszym
wysił!ku
fizyczkieś ograniczenia
djetetyane cznej. ·
go() guzki k,r wawiq, są one mniej
lub wyjazd do kurortu. Są tez
He~ol'{)idy nie zawsze dają do nym pociągnąć za sobą
bolesne, 00 zapadają się, staj!\
i inne
wieku średniego bez ró~nicy wynicowanie części śI.lt.tówkf się miękkie. Jeśli pow)"ższ'}
del'pienia, o któl'ych si~ mówi płci,
zmia,ny trwają dłuższy czas, uw
odbytnfilY·
nawiedzającem jednak częściej
z pewnem zażenowaniem
W stao.ie zapalnym guzki gą one odhić się na narzątdach
mężczyzn.
z rumień>cem na twarzy.
krwawnicze są, bard~o boli!sne, sąsiedni>Ch. W najbHiszem są.
Do rzędu tych ostatnich' naHemoroiy niezawsze " dają do nawet gdy się ieh nie drażni, siedztwie tworzą się mian owi
leżą hemoroidy.
legliwości; czasem są one znizwłaszcza zaś podczas przecho cie podobne żylaki, wciątgają<'
Jest rzeczą wogóle dziwną i kome, a niekiedy bardzo przy- dzenia· mas kałoW'ych.
• w krąg cierpienia i najbliis ',;e
niezrozumiałą, dlaczego cho.rzy
kre, iak
;l, arządy miedr:icy. Tern się tiu
Pod, wpływem procesów za'ami Ivytworzyli grupę chorób pieczenie, swt:dzel1!ie, a nawet
maczy, że !udzie, ciel'Piący na
palnych o pomyślnym przebie- hemoroidy,
bół
"wslydliwych".
w odbytnicy, zwłaszcza po wy- gu ~uzek krwawniczy może skarżą się czasem i na bóle krzy
Czyż hemoroidy n~e są ci~r
stwardnieć. zwłóknieć.
W ta- ża lub ut:rudnienie oddawania
próżnieniu.
pieniem, jak każde in.ne?
kiJch
"martwych"
guzkach
krwi mOczu, a kobiety na załJ11l'zeZewnętrznie hemoroidy przed
Czy różnią się czemkolwiek od
już niema: takie 2Uzki nie krwa
stawiają się ·w postaci guzów
żylaków w innej okolicy ciała?
nla w miesiączkowaniu
wi!t.
Sani fakt, że' żylaki ulniejsco sinych, lub fioLetowych, u~a·
i inne dolegliwości.
Wy.padańie gtll-ków i ich u ·
wione sq w' okolicy odbytu nie dających się ' niekiedy w ksztlił
Obok hemoroidów mO(1a
więz~nię(;ie IJ..ie zawsze zdarza stąpić również c:.olC'glliwości .I!
cie wieI'ica dokoła odbytu. Inoże usprawiedliwić wslydu.
W warunkach, kiedy ciśnienie się. :Najcz~cjej o:Qserwu,je się strony przewodu pokarmoweCóż to są hemoroidy?
Hemoroidy, po po,l sku ~z w jamie brzuszx;ej wzrasta, jak tylko
goO.
ki krwawnicze, są to żylaki, podczas kaszlu, kichania, odda- kl'wawienie wskutek o.adel'w9·
Hemoroidy nie są naog6ł
czyli rozszerzone żyły, znajdu- wania stolca, żyły, któremi
nia ścian naczyń żylnych.
groźnem cierpieniem,
wyjllwkrew odpływa, wsta.ią bardziej
jące się w ścianie dolne i części
Oibfitość krw.awień zależy od szy przypadki z komplikacjami
odbytnicy (kiszki stolcowej), jeszcze zaciśnięte i guzki krwa siły parcia , stopnia uszkodZf'- .iak obfite i częste krwa,.wi~nie,
względnie w ukolicy
samego wnicze pę<:zniejl1, napływają nia żył i wielkości pękniętych pęknięcia , uwiezg.uięde guzków
l<'l"wawią·
odbytu, których splot tworzy
żyt W chwili krwawienia cho- itd.
,.guzki" sterczlłCe do ~wiatła' Wystarczy jednak ucisnąć je ry doznaje u('zucia 10ka1negQ Niekiedy krwaw!enla hemoroi\dszki, wzgl~dnie wysta,jące na palcem, by krew z nich odpły parcia. Z tego powodu wyprót dalne są nawet korzystne ł zb!lnt:Ja ł by wróciły do pierwot- Ilienia mogą się stać częstsze i wienne dla ogólnego
zewnątrz.
atanu
nych rozmial'ól\-.
Dla~zeg.o żylaki powstają t"tJ
podbarwrone krwią.
zdrowia.
Pęknięte guzki
łatwo ul~ga.ią
czq.~ciej, niż w innych okoliKrwawienie ! guzków jest - stanowią jak1b y klapę bezstanom zal}alnym aż do gangre zazwyczaj niaznaczne, tak, Złl pieczeI'istaw dla ludzi z wysocach ciała?
ny włącznie.
W normalnych warunka-..;h
naogół nie jest groźne. Jednak:
kiem ciśnieniem krwi.
krążenia, krew tętnicz~ odpły- 
\Va Z serca do tkanek, a stąd
drog, naczyń ży4ayeh wraca
do seIca~ _Kiedy zaś na drodze
krąt:lenia zjawiajl\ się przeszkody,
nie cała krew wraca do serca.
Część jej zalega
w żyła b,
Rad - pierwhlstek promil"
rozpychajląc jej ściany.
J ezeli
ź'ne w skutkach zatrucie
paratów i wód, wśród których
przeszkody w krążeniu są pr-le niotwórczy - od dość daw')fl
.w.iwiększem
powodz.r-niem ciePouczający jest wypadek '1znajduje zastosowanie w medy
mijające, wszystko po pewnym
szą
się
naturalnie
wody minemerykal'iskiego "krÓ'la żelaza"
czasie wraca do normy. Jeżeli cynie. Jednakowoż działl1 nil: "'I l{evers'a, zmarJ0f{o przed dwo- raLne, zawierają()e , emanację
du na organizm ludzki nie je"t
zaś istnieją
ma laty. Miał on zwyczaj wy- radu. Pozatem rozpowszechniostnle cZ3"nniki, powodujące za- dotychczas całkowicie wyJa- pijać codziel} "dJa zdl'owi~~"
ne są również kąpiele w wodzie
stój krwi w żyłach,
,~ni()ne i szel'eR uczonych WCią'l parę hutelek szeroko rekhl,lno. radjoaktywnej, których dl.iała
.'Śi:;iany ich rozepchlliC(tc tra~ą. jeszcze biedzi się nad wyrwle· . wanęj . wody, znwier:-tjąM.i l'ud
nie splrowadza si~ jednak Rł6w
swą
elastycznQść
i pozosta- zieniem sposob.ów celowego i i w stos'.\nkowo krótkim eza- l1ie do inhalacji, ('\zyli wchła
ją na zawsze lOZSZerZOl1e. Tak
bezpiecznego wyzyskania i~/·ł sie uległ śmiel'teln('~l1u ~atru niania wydziel;)j~.ce.i ,ię z cie·
własności leczniczych.
sir,: tworzą żylakil
płej ,;,rody (;manadi prl4~Z płu
Clll.
Zwłaszcza
kwestia be1.piL.
O ile krew w t'ętnicach aż do
'~3 .
ważna,
Podobne wypaa.lfi "tałv sir:
lIajdrobniejszych krąży pod -si- czeustwa jest bardzo
\Y chłonięta tn drogą emanachociaż'by
z
tego
wzgl
l
i{du,
ie
w
.
przyczyną,
źe użycie radu do cja wydziela siQ z ustroju w zułą tł'Oczną serca, o tyle w ży
ostatnich czasa>ch pojawia łt.. wewną.trz zostato prawie znpel- pełności w <.iq,gu kii'.w minut.
łach siła pop~ chająca (tłoczna)
jest daleko słabsza. - Tu .iuź w sprzedaży coraz więcej r-o'r,- nie zarzucone, Obecnie w ce- Dosta~e się OBa z płuc Qo krwi,
ml\itych preparatów radowych Ja,e h leczniczych u,żywany za- a stamtąd C7.Qś<:iCW{\ znowu
wchodzą w grę ' inne czynniki
w
postaci okładów, wód do pi. zwyczaj nie san:ego radu, lecz do płuc, częściowo zaś \"lydzi<.'dla przepychania krwi z żył dn
cia
i t. p., które bywaj-ą CZę8t) t. zw. emanacji radowe.}, która la się przez nerki. Użyta w te.!,
serca, jak skurcz mięśni, siła
c;tosnwane
.przez laików zup(.ł. je~t pierwszym produktem roz czy innej postaci do wewnątrz,
ssąca itd. Zresztą. w żyłach 3:1
nie bezkrytycznie i mogą w p.: padu _radu meta1iczne~o. Tu zatrzy-.l1uje s 'ję w u~h·(,jll nieco
5peejalne
wnych
wypadkach spowodo.. już niebezpiecteililwo jest milII'ządztlnia, któi'e nie pozwalajtł
dłużej. wskutek cze'go i jej dzia
wać
l.gola
niepożądane na- nimalme, ponieważ ernanaeja
się krwi cofać,
lanie .vyrafniej si~ j nznacza.
nie zatrzymuje
się Ciekawe j~st, że działalność ser
t. zw. zastawki. Żyły zaś splolu st~pstwa. OlatClgo też każdy po radowa
przez
czas
dłuższy w ustroju.
odbytniczego tych zastawek nie Wll11en we własnym interesir.
ca ma decydujr-)cy wpływ na za
BVW3 ona stosowana w postal.aznajom~ć
się
z
wyni1{aIni
posiadają i dlatego częste zo··
trzymywanie emanac.H radoci inhalacji, oraz do wewn~trz
~toje żylne powodują tu powsta n~ukowych badań i obserwa·;ji
wej w cir,le. Stwierdzf)no miaprz)"naJ " w postaci ra,djoaktyWT!iych pre- nOWICie,
wanie guzków krwawniczych w tej dziedzinie że im
enel'g~czniej
•
działa serce, tem rrędzej znicZQ~cie.i niż gdzieindziej. Ścia· mniej o tyle, aby móc uniknąć
:"a ona z ustroju.
ny rozszerzonych żył są bardzo szJ.<')(}y.
SLEPA KI~ZKA
cienkie, stąd pod wpływem uP'l "zcdewszystkiem więc naleJeżeli lekarz chce z tych lub
Naszego szefa - OIpowiarazów, zadawanych przez prze- ży si~ wystrzegać
używania
przedłużyć
da pewien urzędnik - nazywa innYCh wz'ględów
c hodzące masy kałowe,
przez
czas dJJuższy
do w~·
działanie
emanucji,
przepisuje
my: ślepą kiszką!
guzki te łatwo krwawią.
wnąJłrz preparatów, zawiera}ą
picie wody radjoaktywnej maI- Ślepą kiszką? Dlaczego?
Przyczyny powstawania he- cych chociażby tylko znikome
łymi łykami w ci::}II;{\ł kHku almoroidów są bardzo różne:
iJl(}~Lradu. Rad bowiem nagrQ
---- Bo Jest zupeł\nie niepolrze bo ki·łkunastu minut. W uży
siedzący b'yb ż~cia, ciąia, p.a- 'llladzasię stopniowo w orgs
billY, a często bywa podrażnio ciu są również preparaty wę
wykowe
zap~rcic,
pozatem niimic i powoduje' WkOll~U gro ny
gla, przesycO'l1ego f>lUanacją.

wy-

Chroniczne stany wymagają
przestrzcglRn ia
djety, która powinna być pl'ze·
ważnie
jarska,
b~wz,gllęd1l1ego()

(owoce, lekkie potrawy mQ~2.
ne) ułatwiająca codzienne wypróżnienie. Mięso należy ograniczyć;

unikać także alkoholu.

przypraw ostrych i korzcn!. -Po posiłkach wsI-azan:v jest
spokój; dopuszczalne są wysił
ki niezbyt fosowne.
Spacery, gimnastyka dOIl1{)~'·a
sport, Jak wiosłowanie, aą
cZt:sto kOl·zystne.
Unili.ać jednak jazdy konnej
na rowerze, które powodują
wstrząs i drażnią okoHcę odby-

t.u,
Chory, cierpiący na hemoroidy, powinien przedewszystkiem
dbać o czysto~ć i bygjenę okolicy odbytnicy.
Podmywać się cieplą
wodl\
po kaidem wypróżnieniu, a w
razie ~aognienia skóry; pokryć
te miejsca warstwą tłuszczu
(wazelina, borna wązelina, lanolina).
Podmywania mog~ zastąpić na
sladówkł.
Czystośe

przesadna jedynie
od wtargnięcia
zakatenia do szczelinowatych
pękini"ć w skórze czy ś]uzówc:
ndbytu
może uchri>nić

0.. Z. S.

·O·strożnie

z
radem!
Kuracje, któr,ch nie wolno stosowac bez lekarza
PoJ.killięta

naczczo pastylka w~
glowa przechodzi pro:ez żołą
dek prawie 'bez zmiany idopic
1'0 w jelita,ch rozpada si~
na
dwbe,r:: kawałeczki, stopni·owo
oddPjąc naRromadzoną emanację. Trwa to zwykle do 2 godz1n. Jeżeli jednak popijemy
pasty,llkę większą ilością wody,
skutek będzie taki sam.
jak
p'rzy piciu radjoaklyw1lej Wf'dy.
Opi,s ane sposoby leczenia e<nie powodu.i:t
zazwycz.::.j żadnych n,ieprzyje.
tnnych objawów ubocznych. Je
dnakowoż i tu tneba się w\'·
strzegać przesady, " O(ll'lU jr\. 'ię
bowiem wypadki, gdy dopiel''l
po pewnym ~zasie wvstępp FI
niedomagp,oja, które oka Z11JIl,
siG WkOl}.cU Ilasl~p~twem 7hyt
forsownej kuracji. Stąd leż wv
nilka morał, że każdy laik powi
nien zawsze przed "OZ]lnr 'l("
i:iem leczenia t.ym. czy innym
PTepar"tem radjoal\lywnym, po
radzi~ ,i~ lekc\l"za, a nie działać na własną r~kę. Jeżeli ".aś
lekarz leczenie takie prl,epi'izp..
należy
bezwzględnie stosowai.
silę do jego wskazówek, pamir:
tając o tern, że rad i emanar.jll
r~dowa ~ą tymi właśnie cZYlllli
){pmi, od których przyl:ytku w
orga liimic głowa )lic IlH ia,.1 y
manacją rar1.ową

:.:ahoJp.ć może

•,

I

(',.

Trochę

teatru na Aniad

OIVA: (włosy platynowo· blond,
1asno czerwone usta, niebieskie
GCzy o kędzierzawycn czarnych
łzes ach, krótko artystka, jakie spo
tykamy tllziuami. Siedzi przy ~ni~
daniu ł częstuje gościa naJsłod
szym uśmiech~m swego lepertuarul.
. RFPORTER: (mIody, ale bardzo
poważny, w binoklach na nosku
ciekawie wyzierającym w świat,
jak tego wymaga zawód reportera.
Pot rz ąsa starannie ufryzowaną gło

rozgoryczona, że musiałam wresz- bieta to ta, o której się wcale nie
cie porozmawiać z panem. Wiem, móWi.
DIVA: Motoa to stosować w
że pan Jest moim pJ'zyjacielem.
Niemczech, gdzie kobieta nigdy nie
REPORTER: J Iti oddawna.
DIVA (urazona): Oddawna? To miała wiele do powiedzenia. a ochyba nie ma być aluzja do mego statnio nie biei'ze się jej wcale pod
wieku? Bą.!ź co bądź jestem do- uwagę. MoU! to być dobre w odpiero dzi~sięć lat na scenie, a sko- niesieniu do poczciwej gosposi,
ro w woJ!;kll lata wojny liczą się do zasłu~onej kury domowej, ale
podwójnie, to w teatrze powinny artystka musi oddziaływać na 0liczyć się po połowie, albo jeszcze pinję, musi budzić ciekawoś6 tłumu
i utrźymywae Ją w napięciu. Wła
mniej.
REPORTER: Nie liczą się wca- śnie wtedy, kiedy nie występuje
,,' ą) ( "
le, p<lfileważ jedynie ważne jest, na deskach scenicznych, powinna
DIVA (kontynuuje rozmowę): czy artystka posiada t~lent. A pa- ciągle przypominać się publiczno...Pan jest zapewne zdumiony, że ni, droga !JrrJjaciółko, posiada ta- ści, ponieważ obowiązuje 1u zasakazałam pana telefonicznie zapro·
lent, w dQdatlm duzy. Nie wiele z da: co z oczu -..,. to ·z serca. Artysić o tak wczesnej godzinie ... ? Je~t
koleżanek pa,tl, moze się z nią rów stka jest stracona, gdy o niej chociaż na chwilę zapomną.
nd
'
dopiero jedf>nasta...
REPORTER: Jakkolwiek nlezu ·
REPORTER (trocnę CIrwiąco): O
DIVA: A przecież nie m~wi się
pełnie zgadzam się z piłnią! uiyję
tym czasie sypiam zwykle...
o mnie wcale.
DIVA: ... Ale jestem tak wzbu- . REPORTER: Pewien niemiecki tu starego angielskiegc' frazesu:
rzona, taka zdenerwowana, taka poeta powIedział, Ze najlepsza ko- "czem mogę pani służyć~"
DIVA: Wiele, bardzi> wiele, może pan dla mnie zrobić, drogi przy
jacielu! Pan jest człowiekiem praNajrnłodsze ~ałżeństwo
sy, znawcą, teatra i teatralnej publiczności. Z dnia na dzień zamieszcza pan wiadomości I) maJy~
aktorkach i do tego rlołącza pan
ich wielkie fotograf je. RozdarowuJe pan sławę i powodzenie, choćby
na kilka godzin.
REPORTER: Krótko mówiąc,

.

robię reklamę.

DIVA: O nie. Jako herold sztukI, zwraca pan uwagę tłumu na b0haterów i bohaterki dnia. Pan i
patiscy koledzy jesteście niezmordowani w podawaniu czytającej
publłcmości na śniadanie,
wRzelkich sensacji teatralnych na piśmie
I w obrazkach.
REPORTER: Szc:!:~rze mówiąc,
te sensacje niezaws~ są w moim
lUAcłe...

DIVA: Ale działają. 'J ak r.zę!lto
czytam, że tej czy innej g~ieidzie
ukradzłonQ k3iąZęclJ! biżuterj~. Dla
czego mnie nikt nie ukradnie ko.
sztownych klejnotów? Nawiasem
mówiąc, nie miałabym nic przeciw
temu, by mi je skradziono, dlatego,
że nie posiadam ich wogóle.
REPORTER: W ostatnich latach
tyle było doniesieó o kradziezach
k03ztowności z garderób arl~'s1ek,
te publiczność już wogóle nie re·
aguje nawet na kradz~t'ż prawdziwego klejnotu.
DtvA: Być może, ale pozatem,
od kiedy boginie filmu na sposób
olimpijski rozwodzą si~ I \\ ychodzą
z~mąt, Jest w gazetach !':iala rubry
ka, gdzie śluby i rozwody art~'~tek
omawia
się z naJ drobniejszymi

DIVA: Może pan ma ra{'ję, dro· siadywało podobno w c)'rku rZylngi przyjacielu. Z pewnością ~rtyt;t ski m dziennie 250,000 widzó", p6ż
ka, która zaszła w {'iąże, nie po ' niej o parę dziesiątek lat. nawet
winna obciąiać tą sprawą cz~ t~ją- ' 385,000. Nie trz~ba tego brać zbyt
c~j publiczności. Mogą b~7ć j~dtJa;,

dosłownie.

inne efektowne zdjęcia, .•
DlVA: Reklama d~ialała wówcz~s
REPORTER: Ma pani zape\\ne niewątpliwie tak samo jak d:ti<:,aj
na myśli czarny charakter w roli i dlatego pozwoliłam 30bie z;lpr(lsić
jarosza, tragiczkę, jako kuch:lr~.ę. pana na śniadanie. Nie mam oc.hoi tenora, jako myśliciela na tle bl- ty dać się uprowadzić przez "drabljoteki Królowę ' opel'etki zaś w ' bów podmiejskich ostatniego ga '
tunku", to przestarzałe. Nie chcę
jej kostjumach do pl~' wania?
, DIVA: Kostjumy do pływania? być autorką sztuki teah::"-e.i, ani
To zapewne te, które popł~' nęły ~ scenarjusza, ani- Boże broń -"
wodą? Dlatego niema ich wHgote. prowadzić teatru. To zUl,yte kawaZ llcwnością nie hołduję'prud-erji i ły reklamowe, na które lurlzie u.
nie · jeste.m . entuzjastką zapinania śmiechają się współczująco. Chcę
wszystkiego na ostatni . guzik pl'ld coś noweg-o, niespod-z;ianeglJ, coś o8załamiającego .. , Pomói
mi pan,
sZY.ię, ale to, co niektóre aktorki
odsłaniają przed obiekT~wamł apa drogi przyjacielu ...
REPORTER ' (ironicznie): A co
tatów, to są akty, hynaJmniej nie
teatralne. Rzaczy nie notc,wane do pani myśli o wiadomości, ze weź
lnie pani udział w.. el,·,pedycji hima
tąd w , aldach sc-eny. .
REPORTER: Sam<l wyda.ie pani tajskiej, by w."eszcie pOK.onać tP.tl
wYrok na reklamę, a jednak prag- ' wśdekly Mount Ever~st?
nie jej pani:
DIV A (urażona): . Pan ' s()bie żar- '
DIVA: Reklama i reklama, to tuje.
jest różnica. Pamięta pan, jaką sen
REPORTER: Alco, że pani wet.·
~ację wywołaJa
niedawno pe~'ma mie udział w Chalb:~ ,ge'll, 'albo z bel
gwiazda, któru z desek sccnie!- :?iem Ccsynsem pol d dG 5trato·
llych zeszła na piasek areny ~yrk!} sfery?
we,i. Śpiewała, tańczyła i wyl{ony[)IV A: Niechże pan mówi ser,jo.
wała karkołomJ1e łamallce na traREPORTER: Dobrze. Zostawmy
pezie. Wskakiwała nawet na galo- wjęc żarty i dowcipy, oraz wrząwę
puiącel!o konia, aż w!wńcu spadła.
jarmarczną, nazywaną uprzejmie re
REPORTER (trochę złośliwie): klamą, która się tak straszniE' roz·
Czy pani wogóle umi~ jeździć kon- , pano'szyła w zyciu teatralllcm, się·
no?
gając do ostatecznej -przesady. Pa·
'DIVA (podrazniona): Nie, ale z ni, kochana przyjaciółko, jest bar·
konia potrafiłabym spaść w hi.· dzo zdolną akto'rką. Powiedziała
dym razie, a powiem panu, Ze wy- palli, że chciała pani dać publiczznaję · zasadę: "gdy spaść z konia
tlC?Śei coś nowego, zadziwiającego .
to z dobrego". Codziennie czyta oizałamiającego....
się o niej, 'że setki tysięcy zaćhl'l'Y
llIVA: O taJe, tali! .
conych widzów "o p u s z·c z a ł y"
REPORTER (powaznfe)t Nleeb
wczoraj lokal cyrku.
REPORTER: Jestem z calem u- jej pani da prawdziwą, głęboko
znaniem dla niezwykłyl'łt 'tdo(ności ujętą- 1teacj~ artYs1 yczną. Będzie
to, po wielu, z dnia na dzień za·
arty~tki, która z desek s{'eny po,
powiadapych sensacjach, nareszcie
treftła się wznieść pod IlOpllłę cyrprav. dziwa sensacja teatratna.
ku, ale",
[)IV A (potakuje głoW' w zamy,DIVA: Ale?
,
I
'
REPORTER: Cyrk lubi poteine śleniu).
wymiary. Za czasów Wel'pazjana
Juljan Wels:

znakomitej
lotniczki
, '

s~czegółami.

~e

Francji wielką sensacJę wywo
Besson, którzy razem

lał ślub
Uczą 31

Marceliny lPic,9
lat !ycia.

Freski polskie w kaplicy papieskiej

Emila

REPORTER: To Już oddawna
nudne. Dziś diva nie inte.
resuje nikogo nawet wtedy, gdy
ma za sobą tuzin
rozwodów, A
tresztą pani jest przecież szczęśli·
stało się

wą żon~

DIVA: To Jest właśnie ' moje nie·
szczęście. Publiczność nie chce sły
szec o aktorkach, będących Stczę'
ślłwemi
łonami.
Może
jeszcze...
gdy taka losłanie matką I da !llę
sfotografol'l'ać z dzieckiem l bez
dziecka, we wszystkich moiHw~cli
pozach, a potem zamieści te foto·
grafJe w gazetach I łygodnłk;lch ...

REPORTER: Po pierwsze ni~ ma
pani dziecka.~
DlVA (zJa): 0Ly to moja wina?
REPORTER: Dyskrecja dzijlnnlkarska zabrania mi odpowiedzieć
na to pytanie... po drugle wynosze
nie najintymniejszyen s7czegótów
szczęścia rodzinnego na oczy wszy
stklcb jest karygodne. Taka mat·
ka powinna zadawalać się swoJem
szczęściem u boku kochanego mę·
ża i w kole najbliższych, ale mnłeJ
kochanych znajomych, Natomiast
Malarz polski, prof. Rosen ukończył przed niedawnym czasem freski entuzjaści teatru, juz ze wzgl~du na
." Castel Gandołfo, letniej siedzib.ie papieża. Freski te zdobią kaplicę estetykę I dobry smak, nie powinni
w której znajduje się wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej. oglądać pieluszek dziecięcych, naFresk po prawej stronie na zdjęciu przedstawia obronę Wars2.awy wet gdyby te pieluszki, - te znoDrzez młodzIeż polską, prowadzoną przez ks. Skorupkę. Fresk po te· wu zacytuję wieszcza - były tak
taJekne... tak jasne... tak eZl'ste ...
weJ (schowany) obronę Częstochowy.

Miss Frallces H. Marsalis, znakomi ta
amerykańska
rekordzistka
w długości lotu, zabiła się w trak cie meetingu lIlapowietrznet:o.

12. VIII.
1934 r.

12. VIII.
1934 r.

Pominięta Łódź...
W ramach drugiego zjazdu }Jola
f<ów z zagranicy w dniu 12 sierpnia rb. odbywa się na terenie Polski Jjdzień polaka z zagranicy".
W programie akademje i obchody, mające na celu poinfol'mowanie ogóhl o konieczności powiąza
nia problemów Polonii zagranicznej z naszemi zainteresowaniami
politycznemi i gospodal'czemi. Uczuciowy charakter manifestacji
na cześć rodaków naszych na świe
cie, podkreślający docenianie wieiki~go znaczenia łączności kraju z
odłamem narodu,
przebywającym
poza granicami Rzplitej Polskiej
będzie wyrazem uroczystQści "d1!ia
polaka z zagranicy".
O ile

samą inicjatywę

lódź

musi miel . dogodne

Komunikacja z.e stolicą, uzdrowiskami
W zwią,z'ku z pracami przygo
towawczemi nad rewizją obecnie obowiąLZującego rozkładu ja
zdy pociągów osobowych izba
przemysłowo - handlowlJ. z~ło
siła następujące postulaty okrę
gu łódzkiego, dotyczące uspraw
nienia niektórych połączeń kolejowych m. Łodzi z innymi ośrodkami kra.tu.
Najważniejsza
dla okręgu
łódzkiego linja komunikacyjna
Łódź Warszawa,
mimo pewnych ulepszeń, wpro
wadzonych z dniem 15 maja b.
r., wykazuje nadal bardzo duie
niedomagania, których usunię
cie ze względu na znaczenie Ło
dzi, jako poważnego ośrodka
przemysłowego
i handlowego,
jest konieczne.
Izha zwróciła uwagę na pofrzebę przyśpieszenia hiegu pociągów
z·a r6wno na szlaka
Łl..dź - Fabryczna ~ Warsza-

l

polą'z

letniskami podmiejskiemi wykazuje dnże braki

wa, jak i Łódź Kaliska - WarSZQwa, które nie posiadają charakteru pociąg·ów dalekobież
nych, a spełniaj'ą raczeJ
rOlę pociągów
wyciecZkowopOdmle~kich,
zatrzymując

się na mało znaprzystankach. W szcze
g.ólności dotyczy to POcllllgtl bez
pośredniego, który odchodzi ze
stacji Łódź - Fabryczna o godz.
7.40 i wskutek zatrzymywania
się na wszystkich przystankach
przybywa do Warszawy dopiero o godzinie 10.25, t. j. zbyt
pÓźno zwłaszcza dła osób, udających się do urzędów centralnych władz państwowych L zainteresowanyoh w przyjeździe
do stolicy najpóźniej o godz.
lO-ej, gdY,i w przedwnym razie
narażone są na niezałatwienie
tegoż dnia swokh spraw.
Celem usunięcia omawianych
cZąJCych

niektórym obecnie kursującym
pociąlgom

charakter
nych -

pociągów dale~Obit'Żpl'zyśpieszonycb,

nie zatrzymujących się na lic-znych drobnych stacjach, a nawet przystankach na odcinku
Łódź Koluszki, jak r6wnież
w miejscowościach letni,s kowych pod Warszawą, które korzysta,i-ą z połączeń komunilkacji podmieJskiej.

Gdynia··
Sztokholm··
Helsingfors
SzlakielD

DOkad

iechać

Tania i SZYbka

popularny

B

aczn~ść,

,

Letnlcr ••

WJiniowej . 6óry i Krauewa
"GIQs Porann,"

Warszawa Łódź
Kaliska,
Warszawa
Koiluszki.
Łódź posiada obecnie tyl1it'
wlZgl~dnie

i szlachetze wszech
Równocześnie izba zwróciła
miar za celową i pożądaną, o tyle
uwagę, że ranne p,ociągi, odcho
refleksje nasuwnją się w szczegó.
dzące z W ·a rszawy do Łodzi o
łach samego programu. Uczestnicy
zjazdu polaków z zagranicy zwiegodzinie 6.40 '0 7.30, przebywa'!3ą kolejno Warszawę, Kraków,
ją wymienioną trasę w 2 godziKatowice, Toruń, Gdynię, Lwów i
ny 15 minut, t. j. w czasie bliWilno, gdzie działają obywatelskie
sko o 40 minut krótszym, anikomitety przyjęcia. I tu właśnie
ż~li niektóre bezpośrednie ponasuwa się owa przykra refleksja:
dlaczego i tym razem Łódź została
ciągi z ŁodZI do Warszawy, cO
pominięta
przy uatalaniu trasy
należy przypisać faktowi, łż nie
wycieczek Polonii zagr anicznej po
zatrzymują
się one ·na rnłtleJ·
kraju? Właśnie naszym rodakom
niedomagań
należałoby nadać
szych przystanIkach na linJi
zamieszkałym od wielu lat na ob·
czyźnie należy dać możność poznania pierwszego po stolicy miasta i
wielkiego ośrodka przemysłu. Łódź
posiada przecież olbrzymie zakła
dy przemysłowe, które pod wzglę
dem technicznym nietylk.o dorównują, ale nawet przewyższają poostatnił!j wge:ił!e:zki morskił!j
dobne zakłady zagraniezne.
Najblitszemi okolicami gounemi mu 24 o godz. 15, odjazd 2 o goOstatnią z wycieczek
lliOrskkh
Na marginesie organizacji zjaz- 0rg<lnizowanych przez Iłnję Gdynia zwiedzenia l'Ią przedewszystkiem dzinie 15; przyjazd do Helsingfordu polaków z zagranicy nasuwają
- Amfryka będzie wycieczka do rezydencja krć~ewska Drottning- su Z1 o godz. 9, odjazd 28 o gosię inne jeszcze refleksje.
Piękne
holm i letnisko Saltsjoaden. Przy dzinie 24; przyjazd do Gdyni 30 o
plakaty rzucone po całej Polsce z ~~tokhollTlu i Helsingfolliu.
wyjeździe z portu w Sztokholmie godz. 9.
okazji tego wielkiego święta mają
Pierwszym etapem ~odróży jest
II góry wielki
napis "WitaJcie".
będziemy ponownie płynąć wąski·
Czas trwania wycieczki 6 dni i
Sztokholm.
Zapytać tedy trzeba, kogo i co
mi przesmykami SaItsjon, zanim 20 godz. Dystans - 1000 mil morLódź ma powitać? Czy znowu tę
Po drod.ile miniemy Gotlandję skich.
wypłyniemy na pełne morze.
przykrą wiadomo§ć, że została, jak
wyspę naMjącą. do Szwecji. Do.
PROGRAM
WYCIECZI:
Ceny od 150 zł.
zwykle, pominięta i odsunięta na
Zapisy przyjmuje Wagons Lits
Odjazd z Gdyni dnia 23 sierpnia
plan drugi, choć przecież na trasie bw~gów Skandynawji przybijemy
wycieczki znalazły się znacznie ukoło południa, a potem w ciągu o godz. 13, przyJa!d do Sztokhol- Cook, Piotrkowska 64 i "Orbis"(
mniejsze aniżeli metropolJa przemy t.~ech godzin płyQ~ będziemy,
~łowa miasta. Na skandal Jui za·
przez SaltsJijn. Jest to zatoka mokrawa fakt, te część Innego rodza rza Bałtyckiego, która wąskim paju plaka1ów zjazdu zawiera mapę
Polski, na której znajdują się wsty ~em wcina się w skalisty brzeg
RAJD PO EUROPIE
nych do Jugol3ławji zniżona zostastkie większe I mniejsze miasta w Skandynawji. Po drodze zobaczyła ze 165 zł. do 139 zł.
my mnóstwo pięknyr.h miejscowokraju, a na której niema... Łodzi.
~I}rmłn rałdu kolejowo - morskie
Zapisy na te paszporty, których
To s~ refleksje bardzo przykre w ści letniskowych i kluMw yachtin- go po Europie; który stanowić bę:
tym uroc7.ystym dniu, jakim jest gowyćb., co da nam jut pierw;;;ze dzie niezwykle piękne I atrakcyjne czas trwania opiewa na dwa mit:sią,ce od wykupienia, prtyjmujo
"święto polaka z zagranicy", ale
zakończenie' tegorócznego sezonu
tem niemniej - nie wolno o nich pojęcie o wSzwecji. Odrazu lIobie przesunięty ·zOstał na 1 październł . rć'Wnie~ Wagons Lita.
Izdołamy
uE1wiadomić
zamożność
przemilczać.
ka.
Szwecji, którą w dużym stopniu
ZA 150 ZL. DO SZTOKHOLMU
Powrót wycieczki nastąpi przez.
W dniu 23 bm. linj~ Gdynia,·Ame
zawdzięcz:! ona
zachowaniu neuLwów do Polski w dniu 13 paź ryk a organizuje ostatnią mor!'lką,
tralności w czasia wielkiej wojny.
dzłernUw.
~ wyciec~kę do Sztokholmu i
Hf'lPozatem Szwecja od przeszło 100
komunikacja wodna
Zapisy f infornutcje: Wagons singforsu. Niska sto8unkl)wo ('ena
tej ciekaw€'j w.Hie0zki, skalkulo-'
Popularyzacja turystyki wodnej lat nie prowadziła żadnej wojny, Lits Cook. I Orbis.
wana on zł. 150.- umoź'lh\'i juj umożemy
więc
sobie
wyobrazić,
jaki
tla Wiśle oparta jest w głó'Wnej
czestnikom zwif,dzenie obu tych
WYCIECZKA .DO NIEMIEC
mierze na nowoczesnej
flotyli zdołano osiągnąć w rezultacie dopięknych miast.
"Vistuli". Z jednej strony statki brobyt.
Wycieczka do Berlina, Hamburpasaż~rskie "Vistuli"
przebiegają
Zapisy przyjmuje Wa/!(lDs Llts I
ga i Drezna została już prawie w
szereg przepięknych młejs('owości
Sztokholm le1;y między dwoma całości skompletowa~a.
Orbis.
położonych nad Wisłą, dając turyjeziorami: Saltsjol1 i Mli.laren. Grunt
Nieliczne jeszeze miejsca num€'ście masę wrażeń, z drugiej strony
2 TyGODNIE W AUSTRJI
jest skalisty, a więc warunki lo·· rowąne w pocią.gu tej w.v ('ier zki
ośrodki przemysłowe, a zwłaszcza
WycieCZka
do Wiednia, wy~()t
Łódź mają
możność
korzystania kalne wymagają oszczędnego budo zakupywa-6 motna w Orbil!ie. któdżają.ca
z
Katowic
w dniu 18 bm.
rypr'l.yjmQwllĆ
będzie
zapisy
do
20
z taniego i dogodnego transportu wania. Dzięki temu SZMkhalm pozorganizowana
~ostała w ten spo·
bieź.
miesiąca
.
.
wodnego dla wszelkiego rodzaju siada swoje "drapacze chmur" w
sób, i~ u0zpstnicy jej będą, mogli
towarów masowych_
postaci szeregu wysokich domów.
stosownie
do żyrzcnia pozost.:lWUĆ
Ruch statków pasażerskich i toAUSTRJA' - CZECHOSLOW ACJA
Wyjątkowo malownicze położenie
w
Austrji
dłużej lub kr(Jcej.
JUGOSLAWJA
warowych odbywa się obecnie zuW tym celu ust.aloll() 2 tf'rminv
i poczucie dobrego smaku, czynią
pełnie normalnie, przyczem w zaP. B. p, "Orbis'! przyjmu.ie w
kresie transportu towarowego ko- ze Sztokholmu miasto wyjątkowo dalszym ciągu zapisy na paszporty powrotów. a mianowicie w dniu 2(;
komunikacja odbywa się przez interesujące. Zamek królewski trze Indywidualne do Austrji i CZN:ho- sierpnia oraz 3 września.
Zapisy i informacje w Wa~'rm~
Płock i Włocławek ruchem holowba zobaczyć w południe, gdy odby słowacji.
Lits
do 18 bm.
niczym i pospiesLnym.
Cena paszportów indywioualwa się przed nim zmiana w.arty.
Na podkreślenie zasługuje zarów
LENINGRAD - MOSKWA
no niska taryfa opłat przy przejaz I cere1llQnjał i umundurowanie tolWycieczka
morska dtl Lening·r!1'·
~
nie
zmieniły
się
od
czasów
nierzy
rlach pasażerskich, jak i taniość
du, ktćra wyjedzie z G,lyni :; wrze
transportów towarowych. które w n:tpoleotiskich. Ponadto polecenia
śnia wywolała w Lo'lzi nuże znin
stosunkowo szybkim czasie docie godnemi są Dom Rycerski (Riddarteresowanie.
"ają Wisłą do Gdańska ł Gdyni.
].USIlt), kościół Riddarholmen (groZa.pisy na wy~ie(,zkę są. h,ll(ho
by królp,wskie), opera, r.atusz, a
liczne, to też w interesiE' urzestni·
Pociąg
przedewszylBtkiem - Skansfn. Jest
ków należy jakl1:JjszybC'j,'J ~'~In.
do Kolumny
sl,ar. zapisy, aby uzyskać lepsze
to jedyne w swoim rodzaju muiniejs.:::t w kai..in:lch.
Wagons Lits Ccwk organizuje w zeum na wolnem powietrzu, gdzie
jest do nabycia ' 0 · godz. 8 rano' . WY('ieczka ta 'połąrw. ona he,lzi\"
natlchodzącą niedzidę. dn. 19 bm.
w miniaturze można zobaczyć całą u gazeciarza Jamnika, wi1la ' ZE' zwiedz,wiem Maskwv.
po~iąg popularny do Kolumny.
Zapisy i informacj e W:lgl)l)~ T.H"
Kos;:ty przejazdu wabie !'ltrony Szwe.cję, jej ludność, budownictwo, KavtUli. vis-a-vis Chłodni Wiei Orbis.
florę i faunę.
l,5a.
deńskiej.
Ilą myśl uznać należy

ni

,•

zagranica l

jedną

parę

bezpoś'redniclh

po

ciągów, łączących

z Gdynią.
Pociągi te w OKresie letnim,
a zwłaszcza w czerwcu, lipcu
i sierpniu wskutek licznych wy·
cieczek nad morze są stale prze
pełnione i narażają nasażerów.
na niewygody podróży.W związ
ku z tern izba stawia wnioseIi
o wprowadzenie
w omawianym o,k resie .iP-szeze
.jednego bezpośredniego pociąga
Łódź Gdynia,
który odchiQdziłlby z Łodzi ok:o'~
to gIOdziny 19-ej.
W obecnie otbiowiązująJCyni
r·oztldadzie jazdy
skasowany został bezpo.śre·dn\
wagon Łódź - Zakopane
i wobec tego pasażerowie uas:..
jący się do
tej mie.f.scowośct
zmuszeni są przesiadać się bą,dJ
w Koluszkach, bądź też w Kr&kowie. Stanowi to duże uniedo~
godnienie podT6ży, gdyż w Kra·
kowie wagony idące do K'l'yni ..
cy są odt:zepiane, a pasaŹ'erowłł
muszą przesiadać (o godz. 3.~5)1,
do wagonów zazwyczaj przepeł
nionych zw.aszcza, że na tej sta
cji przybywają jeszcze osoby,
udające się z Krakowa do Za·
kopanego.
W zdl'uż Unji
ŁMź - Koluszki
polożone są miejscowości letni!
kowe, licznie uczęszczane przez.
mieszkańców Łodzi i wskutei
tego, pom'.mo stosunkowo m""
cznej ilości pociągów, kursu,N'
cych na te'; trasie , są one _
zwłaszcza w dni p'l'zedświątecl
ne, świąteczne i pierwszy dzien
po ich upływie m. in. w poniedziałek rano
.stale przepełnione.
W zwiąa;ku z tern zachodzi
konieczność

uruchomienia w okresie letnim
w godzinach rannych i popołudniOWYCh dodatkowych poci.
~ó,w podmiejskieh.
co moglo oby zezwolić na równo.
czesne skasowanie na tej linjł
postojów pocią~ów bezpośred
nich
Łódź Warszawa. W szczeg6lności pożądane jest
wprowadzenie pociągów dodatkowych Koluszki Łódź w
przerwie między godz. 7.35 i
9.05, w czasie której Iinja ta
pozlbawiona jest połączenia z
Łodzią. PozaŁem, zdaniem izby
- do usprawnienia komunika·
cji na linji Łódź - Koluszki
mogłoby znakomid·e
przyczynić się

wprowadzenie wagonów motO>o
l'owych, obsługu~ących ('uch !o-

kalny.

'V rcszcie izba
gę

zwróciła uwa·

na potrzebQ

usprawnienia komunikaeji na
lillji Łódź Grotniki Vi obu
kierunkarh
przez dostosowa~:jc połączell
dla potrzeb młodzieży szkolnej
i pracownik ()\: .b iurowych, za·
l11iesz~H1j}!:':·~h

w Grotrdkath,

REWIA

DLA

OstatnI krzyk mody

Piękna

euknia

ł

strojny

kapelusz.

Cz, wiecie, I••••

... kapelusz, szal i torebka z tego
skrom
ny strój podróżny. W tym roku
najchętniej do tego celu używane
są kraty.
...wspaniałych ozdób la tern się
nie nosi, gdyż wygląda to za cięż
ko. Nadal modne są klipsy, lecz
klipsy z drzewa w kF.ztalcie mn·
łych aeroplanów, rakiet, łódek i
kijów do golfa.
... na plaży panie chętnie noszą
oryginalne kostJumy: meksykallskie, hawajskie I IndyJskle.
...włosy odsłomęte. śIi('znie raluJą. Trwała ondulacja jest niezbęd
na.
...modne sandaty mają wyisze
obcasy nawet na plazy.
ha mego materjału, ożywiają

PiĘKNEJ

Spa(~r
Z radością witamy powrót blu
zeczek do pratnla. WygIJ.ądają
one świeżo i młodo; są praktyczne, gdyż łatwo się piorą i
prasują. Zjawity się one w fasonach ~rostych i elegancIkich.
Ozdobione są żabotami, kolnie
rzykami, riuszkami, zakładka
mi i koroneczkami, i nadzwyczajmie starannie uszyte. Przy
aeJkolcie blDuzeczlk.i ozdoa:li.one
są wieJki-emi kokardami! Żabo
ty piętrzą się bardzo wysoko.Dut'e kryzy leżą na szyi. Licz
ne riusze nadają bluzkom lekkość. Ręc:mJ.e ażurki twor,zą, rozmaite wzory. Wąskie, delikat
ne koronecziki zdobią koł:nierzy
ki i rękawy; p-rzyszywa się je
również do riuszek i fa1ibanek,
Dużo bluzek posiada wstawienia z koconek. Widzi si~ tei
bardzo czę.sto ręcz:ny haft: na
przodzie bluzki, kołnierzyku i
żabocie. Wstawienia z irunego
materaŁu układa się w fałdki.
Na rękawach - otworki, oszy
te falhaneczlkami.

PO Pargiu

letu, płótna, piki i muślinu. Wi
clili si~ także dużo materjałów
deseniowych, przyc;zem deseń
w kolorze rÓŻni się od tła, lub
jest w tym samym tonie. Ślicz
ne są batysty w maleńkie, delikatne kwiatki lub fantazyj1le
figurki. Naj'chętniej widzl się
bluzeczki w loolorze białym;
lecz rÓ'Wlllież w kolorach (pastelowych, jakie używa się na
bieUmę; a wi~c kolory: błękit
ny, różowy, słomiany i seledynowy.
Na biLu.zeczki spoIliowe uży
wa się również. .iedwabiu do
prania w pasy
Oprócz bluzeczek do prania,
nośi się i inne bluzeczki, o każ

Moda na wyścigach

Kobiety niskie
wzrostu, o i'le
zastosować się

nosiły

lub

średniego

ch<.ą

konieczDl(>
do mody, hęda

trzyświerciowy

płn

~zczyk z · gładkieg'o, miękkiego
materjałl\l, a unikać !będą. mate·
rjałów sterc·zą.cych i szkockicll..

oKl"ęICTe l!tI

T6Wtnie1.

dm, podczas których o·

palamy się, leżymy na pokła"
Mie, Jc.ąJpiemy w basenie ~to.
Na te celle istnieją śliezne ub:o1l'Y, nawet 'dla pań, które niccierpią short6w. Nosi się npr!!.
kostjum shortowy, b~uzkę i spo
"deriki z niebieskiego v1ółna;
na to narzuca się białą, płó

robi się te bluze
czki z OIl'Igandyny, batystu, VOl-

Pi ękna.

Jakpracowai

toaleta,

zdjęta

w Deauville.

W gospodarstwie

tylko racjonaLnie podzielić 11
wykonać.
Gosposie i slużąJCe
marnują, jednak
dużo ozasu i
sit skutkiem nieodpowiednich
sposobów wykonania czy,n noś(:i.

deskę, alby nachylanie sIę było
miniml\lne.
Najbardziej męczą.cą z Drac
domowych jest pranie, wymagającl:l Zlgiętej pozycji.
Można
jednak ulżyć sobie, umieszczoj'ąIC balję na odpowiedniej wy-

cienną sp6dniczkę,

zapiętą

Illl

j;lIuzjki z boku, 'ulb z plfwdu.
O ile taKi slrój się pani nie
podoba, może pani zawsze wIo
7. yĆ pyjamę. Płócienna, koszulkowa Muzeczk.a, n'PT'z. _ni~hie
ska i granatowe spodnie z mięk
kiej wełny, zawsze ładnie wyglądają.. Na słOńce, ł{amiast blu
zeczki, nosić można trójką.tne
chusteczki w paski lub z gład··
kiego jersey'.u, lub bezil'ęik.awni
ki, mocno dekoltowane z tyłu.

W wie'l u zwią1Z'kach pań doPoKrycie głowy zalei.nc jest
mu badania nad z.uzywaniem sokości.
od pogody. Gdy słońce pali , 110
energji przy rÓ1żnych pracach
Przy rozwiesza.n·iu bielizny si się duży płócienny kapelusz,
domow.ych dowiodły, że najdo
wysuszenia, tJrzełYd ją mieć a gdy jest pochmurno - - malp.
mniej nuży praca w 'PozycJi sie
w
naczyniu
dość wysoko umieszydełkowe czapeczki, lub sze~
dzą.cej,
najł>a·rdziej zaś przy
zginaniu się. Stąd pro Sit y wnio- szczonem, aby uniknąć schyl<l rokie wstąjŻiki, wi~anc na .ki:;kardę.
. sek, że w gl()spodarstwie nale- nia . się po każdą, sztukę. ,
Ścieranie
kurzu z wierzży pracować, o ile można, s;ieNa wieczór trzeba zO'brać !
dząc.
Nie należy pr.zytem za- chów szaf ułatwia kij z za- so!bą c.hoć dwie letnie suknie
do któ- wieczo(Jwe, gdyż na pokładzie
niedbywać ż· adJne~o udogodnie- krzywionym .końcem,
nia, mogąJCego 7.mnie.iszyć fi- rego przymocowuje się ścierecz s ą, często bale.
zyczny wysiłek. Wetmy llIP. o- kę lub szczotkę. Unika się w
Gdy pani się zaopatJr·l.y w~'
bieranie kartofli. Stawia się ten spiJsób wspinania na krzezwykle przy tej czynn.ości ko- slo lub drabinę, co poci~ma cza dług powyższe.] recep-ty, 1l10l~
szyk z kartoflami na podłodze sem plr.zykre nast ępstwa przy śmiało wsiąść na statek.
i s.<..hyla się po nie ustawicznie, nieuwadze,
podczas ·gdy mo.ima ułatwić so
bie .ool"dzo· tę . manipulad'ę, uPROFESOR
mieś' ci!wszy płaskie naczynie ~
jarzyna na kolanach lub krzePtrasować należy równif'~ 'V
pozycji siedzącej, umieściwszy
deskę <lo prasowania na wyso
kości około 70 cm. od podłogi.

jesienny':.

Przedewszystkiem
trzeba
komplet, gdyż na każdE · tł}
morzu wieczory bywa j ą <-hło
dne. A więc płaszc7. lulb t.r~v .
~więciowy
żaki·et,
pr.zyczem
l\ależy pamiętać o tem, że ·ttm.
ostatni nadaje się dla kobiet
wysokich, a nie dla mały<.:h.
mieć

·Lec-z na

Najchęt'llie.ł

se~ou

Od k,U ku lat weszły w modę
morskie. 1. rzeczywiśde, niema lepszego wypocz~n
ku i wyzwolenia od trosk Ż}·
cia oodziennego, niż podróż
morska.
Lecz każda
z pali
przed taką wyprawą zastanawia się: co sprawić sobie lIa
monze, aby móc się odpowiE'
dnio ubrać do każdej okazji.
p.04róże

ciepłe

sełku.

kap'elusz na

morską

lllnają.

cości.

Gospodynie domu należą mO
do najbaa-dziej zajt;ych ko;
biet. W ,gospodarstwie nie :llb y
wa zwykle na j}racy. Trzeba ją

Ekwipunek na podrói

Koml>'let z nronzoweJ, Rr9na
towe.r lub szarej welny - jest
"awsze eleganciki. Do komvl ctll
nosi się bluzecz;ki z jersey'u,
ciemno ,. czerwone,
cieIllll.lOniebieskie, z małymi dekoltsmi. takiety nie ma.ią wyłogów,
lec'z kdl.~lierze ofiJcer'Skie; są
to wysokie, stojące kołnier7~"
ki. Zamiast nich robi się koł 
"i4!rze, zak'oD.czone szalowy nl !
końcami, kt6te ,i~ z prtOdlł "/ "

Bluzeczjki organdtnowe z kił
koma rządkami falbanek przy
s'zyi i rękawach, robią wr·aże
nie chmurek na letniem nieHJie.
We wszystkich tych bluzkach
ujawnia się tende~cja do kobie

Co niesie moda

~.~kny'

dej porze dnia, a nawet wieczo
rem, . ponieważ kostjumy jedwaa)llle dopuszczalne są także i
wieczorem. W tym wy,padiku
główną rolę gJra nie ozdoba bliu
ze('zkj', a materjał i fason. WybÓT materjałów jest baordzo obfity; albo materjaIy miękk.ie i
przytulne jak jedwabne crepe'y
lame'y i crepe-satin'y, lub też
materjały ostre i sztywne, jak
olftoman, tafta, faille, surah
etc. Odpowiedni do materjału
musi być fason bluzeczlki. Z mi'ęik.łdch materjałów robi się
lekkie draperje, sztywne - układa się ~ladko
na figurze;
krój ich musi być cał1ldem pro
sty.

Nie brak również guzików,
rozmaitej wielkości i kolorów;
c.z.asami są, one tylko ozdobą;,
a czasami spełniają praktyczny,
cel, t. j. służą do zapięcia bluzki.

że
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li

O ile prasowanie odbyw~ się
trzeba tak umieścić

Itoj~o,

Stanisław Nirnsłe,n

udziela lekcji gry fortepianowej początkującym
jak i zaawansowanym.

WARUNKI BARDZO
ul. Traugutta Nr. 12
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PlUe stosunki

I

Pewien cow-boy został pod·
czas przejażdżki w lesie napa·
dnięty,
przyczem zrabowano
mu 1'f)ni,·1. Zanim cow-lboy po
wrócił do przytomności, 1'abu
sia już nie było. Ale cow-boy
tak szybko nie rezygnuje z go ·
sClgu. Udał się wię.c do "'lastępnego miasteczka i pyta:
Gdzie miesz'ka tutaj ize·
ryf?
0, to całkiem nied9Jeko!
Drugi dom na prawo. Ale wąt
pię, czy b<:dzie się pan mógł z
nim skomunikow~'Ć, bo został
właśnie tej
n:Jcy zamordowanyl
~ W takim razie ,;wrócę ~ię
może do burmistrza.
- O, wątpię,
czy
będzie
mó~ł pana przyjąć"
bo siedzi
właśnie w kryminale za zamor
dowanie szeryfa!
- - Może ... może w takim ra... ie porozumiem się, z dyrektorem wię7ienia?
- Niestetyl
Nkdawno uciekł, bo otruł żonę dyrektora
policji!
.
- Ale chyba dyrektor policji jest?
_ Naturalnie!
Biuro' jego
'l najduje się na RaTterze, drugi
dom na lewo!
Kiedy cow-boy wszedł do bju
ra dyrektora policji, poznał 'go
na pierwszy rzut oka. Był nim
bowiem bandyta, który zrabo·
wał mu konia I

o.,

!

"

L Ił!staDlł!ot

Pelagj ", [arząbek, 80-1etm:a
starusZKa, byla właścicielka 4piętrQ\)'ej . kamienicy i, jak tJ
się zwykle w takich razach zd::.
rza, była skąpa i nieZlr,Jernit>
złośliwa.

Rok rocznie w połowie grudnia, Pelagja Jarząbek wyjeżdża
ła do
Zakopanego. Ponieważ
właśnie zbliżał się 15 grudnia,
złośliwa babulka zawołała słlu
żącą i kazała jej z zamknięŁemi
oczami pakować kufry, z czego
zTesztą służąca była niezmiernie zadowolona, g'dyż nie znosi
ła widoku swojej pani.
Po przyjeździe do Zakopanego, pani PelagJa udała się na
wycieczkę w gó'ry. Przypasała
sobie narty, zarzuciła worek z
prowian tami na przygarJ.yjoT:~
plecy i wyruszyła.
A gdy tak '~łędrowała samotna przez ' wierchy '1 nieboty~zne
szczyty, nagle z za skały' wvpadł pies i u.gryzł ją w piękną
niegdyś łydkę.

Staruszka

krzyknęła

g!łośno

wzywa.iąc

rai:unku, Jednakże
nie na wiele się to zdało: okolica była pusta i głucha. Staruszka z trudem dowlokła się do
najbliższeąo schroniska.

~ Lekarza l zdołała jeszcze powiedzieć - i zemdlała.
DoktólJ.' obejrzał chorą nOh'ę,
wziął krew i 100 złotych, a po
godzinie orzekł:
- Pies bYł wściekły.
Pelagja Jarząbek drgnęła.
- Więc co teraz będzie?
zawoł' ała.

wała

Niestety. Za długo pozosta
pani bez pi mocy.

- A więc

śmierC?1l

~

Tak ...
Bogata kolbieta zmarsz,czyla
czoło i spytała grobowym gło
sem:
- Ile jeszcze będę żyć?
- Najwyżej tydzień.
- A więc daj'cie mi prędko
papier i ołówek.
W niespełna godzinę ołówek
i papier trzęsły się w rozdy'gotanych r~kach pani Jarząbek. .
, Starusz.ka usiadła na łóżku i
zaczęła pisać:
Waluś Porębski,

Ida1ja
Kciuk, BaLbina Pazur, Wojciech L<:·dyga, .. "
Wyliczyła prze3zło 100 osób.
- Niewiele przypadnie na j'e
dnego - szeptano sobie po ką
tach lista
spad'kobier,ców
wciąż . rośnie,

ale jest cnotJilwa i czysta
jak śnieg!
_ ,,"MóLko.c~any! Czy ty już
kiedy o-glądałeś sobie śnieg w
wielk)el)1 n*.ś~i.e? ..

Gratuluję! Słysza~em, 2e
żona twoja obdarzyła cię bJiź
niętami. Ohłopcy czy dzieWlCzę

ta?
- O ile sobie pr~ypomi'nam ..
jeden chllopak i jedha dziewczynka. Ale być może... ż·e odwrotnie!

wynosi
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DOBRY SPOSÓB.
Kosińscy

przygry-

wają sobie na gramofo-nie. Jest

""~ Panie port jerze, poproszę
o pokó.i hotelowy!
~ Na którem piętrze?
- Mo-że być na. si6dtnem. Ile

późna noc. Wtem do drzwi wej
ściowych' ktoś dzw{)ni . Przyszedł synek sąsiadów i pro.si:

Mamusia przysyła, czyby
państwo nie byli łaskawi pOry-

zapłacę?

To zależy! O · ile . pan chcE.
przenocować,
to 10 marek, o
He zaś pan pra~nie tylko wy·
- Doprawdy nie mam szczęs ('Ja. Gdyby zrubił
skoczyć p:,zez okno... ty.!ko 4
murze, móg'lbym wystawić nowy na jego ko~zt.
marki.
$'&
54
-

d~iurę

w moim

siąt

frllnkÓw. które zgubiłam w
r·,ll,u?
T,o pie jest :i;adna racja.
-- Ajpż . to całkiem wszystko
.ir. :~no. Cp iunego, g'dyby tam było
nazwisko i adres. Ale tak. Nikt nie
odnosi rzeczy znalezionych, mo·
źrsz być pewny ...
- 'Więc chcesz zatrzyma6 te pi,~

ze~r,h ut

I,:

PSYCHOANALITYK'.

'Państwo

W TRZECIEJ RZESZY:'

y.,

domu! To

kosztem.
To bardzo pięk
nie. Ale gdzież jest stajnia prty
mieszkaniu?
Gospodarz: ' - J 'R ka stajnia?
Lokator: - A no stajnia 41a
osła, kt6ry zapłaci taką sumę
za to miesz!kan' e ...

ście,

Iwona i Fern9.nd Lutf.!lle si odzie- otworzyław. Było w nim 1300 fran
li przy obiedzie w ładniE" urząlho- kćw. Dwa banknuty po pięći'eł. i
nym pokoju jadalnym. Młodzi mał- trzy po sto.
żonkowie nie opływali w złoto, ale
--'- Czy nie było nazwiska :\lho
starczyło im na miłe i wygOdM zy- , adresu wła,ściciela? spytal Fercia.
, nand.
- Co dzisiaj noweg'o« - z:\py~
' - Nie. Nic nie było prócz pi etała Iwona.
.'
niędzy. .
- Nic szczególnego, moja drn
- , Co z tern zrobiłaś? Czy cddaga. ~am teraz wjęcej roh(,ty, b~ łaś .!?ortfel szoferowi?
chciałbym załr.,twić wszystko prze·d
. - Taki'e coś! Żeby schow~tł dia
wyjazdem. Nie chcę. aby ffilljr ~iebie. Ani mi się śniłQ!
interesy cierpiały na .tem, ~,? 'wyj:t- Jesteś nieufna. Bywają. lud~ trochę. na wakaCJe. W,lo:8Z •. ze c1zi9 uczciwi. A więc co? Złożyłaś
me są ŚWIetne ... no, ale wkonc:u o;;, go \0:- lwmisarjade?
ję Bobie radę. A co ty I'ohiłn~ dziś,
, I WODa ' wzruszła rumionami :
rano?
~ Ań; nie myślę. JaHo? W chwi
- Mi·a lam kilka spr~wtl.nk6w w li. g(ly wyjeżdża,n na wakacje l
magaz~ll!l~h - (~dpI)W]('łh:l .~la l,,:,~ potr'l,ebll;j" tylll rzeczy, zdarz:1 mi
na . - l WI~SZ co (..:
teł ~bWlh :::ię t:l.i{:\ grat"'.t. znajduje pieniądze,
8łuz4ca wmosła POł:Olsck I
,'n~ ni,~wi:H.l'.iJllo (;f.,~' je i ty byś chciał,
przerwała .. Po • od~,Jśr.lu !'luząc0J żflby-lll jo zani"Błn n:t policję? I po8zepnęła taJemmczo:
co'? Żpu:.. J(' 7iożnno do lamusa zn:1
- Wiesz co ja znalazl:Jm dz:s'.Lj lcZ!0nych lm.('dmiotów, o które z
".,. taksówce?
pt~wnoE'Cią. Ilill~ się nie upomni?
- Nie można wiedzieć. A w ka.ż
-- Znalazła.ś,? Co taki p g0?
dym
ra,lie za lok ...
- Pieniądze. Miałam dllZ0 p:1- Gwiżdż~ na to, co b~dzie za
KU.nk'ów, więc wzięła III t:ll,,,ć \';ką·
Wsiadam, wtem. widzę nn. ',i!''Jli ~t3. rok 0~y. myslis7., że gdy]))' był je
Ty portfel do polowy 7~:1.~t1l11~tv zl'l~·i:,7.1 1\1(' Inny, to by je oddał? ...
po'd siedzeniem. PodniClslam go i L\ ('j:y odniosl mi kto te pir.ćc1zie

\v

Lokator: -

sła wprawczie w wielkiem m~e

Znalezione pieniądze

zaczekać"!

- Owszem! Ale
trwa 4 dni.

własnym

z Marją,?

FRED BOUTET

mOŻna

złotych miesięcznie. Należność
za trzy miesilą,ce zgóry i remont

Dla:<.zeł\óożlby nie? Wyro-

-

FOTOGRAF.
Co? Moja fotograf.ia jes~
cze nie jest g9towa? Przecież
na tablicy pańskiej jest wyraź
nie napi,sane: "N a fotografję

za to mieszkanie

I ty chcesz się faktycznie

-

Kiedy skończyła, lekarz zmie
nit fartuch na czyściejszy i z u·
kłonem zbliżył się do łóżk.a.
- Spadkobiercy? - zapytał
spojrz'a wszy na papier i uśmie
chnął się szeroko.
Staruszka błysnęła sztuczne.;
mi zębami:
- Niedoczekanie ich! - zawyła w najwyższem oburz emu
- to nie jest żaden testament.
To jest lista osób, które muszę
jeszcze przed śmiercią po-gryź,ć.

BRAK STAJNI
tJospodarz domu: - Czynsz

SCEPTYK.
ożenić

Zrozpaczony' mąż

__ o

niąclze?

-

Tak -

potwierdziła

Iwona z

upom~ minką. - Nie wiem, kto je
zgul ił, więc zatrzymuj~ je dla siebie. Nie mieszaj się do tego, to cię
nic nie obchodzi. Gdybym była wie
działa, że będziesz prawił mi kazania, nie byłabym ci nic powiedziała ...
- Ależ

czyć gramofonu?
- Co? O tej porze chce mamusia grać?
.
-.. Nie. Spać!

SPORT.
' - Będę musial: zdjąć z sie·
bie ten czerwony pullow er . gdy
idę na nartyl
- Dla~ze~o'!
- Bo zakochał się W~ mjtie
jeden bykI

KIEPSKA FANT AZJ A.
Wczoraj Oskar oświa,~
mi swoją miłość! Bj'liś~n~'
w sióónem niebie!
- ·W iesz... jak na hotel... tł)
jest dość komiczna nazwa!
-

czył

WYMÓWKA.
Ksią'żę ludożerców złapał
ją żonę in flagranti,
więc
ła:

swo
wo-

. - Pussi - Wampa! Co oznacza ten t~al:r człowiek w szafie?
Na to księżniczka bez zaj~
knięcia odpowiada:
~ Kochanie l
To przecież
nasz kredens z jedzenieml Nie
widzisz?
I wszystko było w porządeel
ku.

STRAWA DLA ŚW~.
Poeta aUigielski Ben J obI! JOli
nie był deli%atnym
czlowi~
Idem. Pewnego dnia, podcZlls
przyjęcia
u lady Wbdennel'e
odsunął talerz i powiedział:
~ To jest doskonała straw8
dla świń!
Na to lady Windermere l
uroczym uśmiechem rz;ekła:
- Czy:aogę wohe/! tego poda.ć panu drugą porcję?
Od tego dnia ~.ie kłaniali si~
lobie.

nie, gdybym wszystko z:\rhowala
dla siebie. Posłałam wię ~ an~'nimo
wo trzysta fra.nków na Prl Ylulpk
dla biednych d2ieci.
- A reszta?
- Kupiłam sobie śłitzne pantofelki i zachwycającą stIlmię na pla
i(> Pokaię ~i Ją. Jt'NZCZC' p~tQ in·
nych drobiazgć w i poszlo na to ty.
sii!:c frank Gw. Ale przecież posła13m t.rzysta franków dh biednych.
Iwona elczekiwała pochwały, all~
Fernand nic nie odpowie Iział. jak·
kolwiek pochlebiło mu trochę, Ż~!
żona przecież liczyła siE: z jego Zd~l
niem.

karni. Dopiero potE'm SpoRtl'zeglf'm
się, i'e wypadł mi lllo!'tfel, prawdo·
podobnie w wozie. kt.óry r.zy~dlcm
zanim pani wsiadla. To był taki
czarny purtfel, dość zniszczony .
Włożyłem tam tysią.c t.rzysta fran·
ków, pcnialVaż mam ';:'1.fJladć zl\
córkę w flanatorjum, w którem l~
ży ud półtora Tohu, I myśh l l'lI1. ze
mozp pr,1,ypadkielll p:l11i wif!zbh '\Ii
wozie ten portft;:? Dyly tam nwJ.
banknoty pięćsetfrankowC' i tr7.j'
po sto fra.nkćw. Nip m, , ~I'.'1TI ~.!!~ o8ić s ię w,~ze§nie.i, p.)nirw~iż mia !(,!T.
wypadek i pr~eletałem tvn'l.iril W

Kilka dni mbęło na wes0łycb
przygotowaniach do wyjazdu. .
Pewnego wieczoru Fern:lnil i IWIJ
na mieli właśnie e:iadać do !\tłlłu,
g'dy weszła słvżąca i oznajmiła. tt·
jakiś człowiek pragnie mówić z
panią V.1+elle,

~zezt!ty.

*

*

•

Iwono, ..
Tak, tak. Zawsze chcesz mi
rlawać nauczki.
Jestem tak samo
nczciwa, Jak i ty, żebyś wiedział o
tem, ale uczciwość to nie zbyteczne skrupuły.
- Kto to taki? Czego rhre? 1vIloda kobi'3ta była tak ziryt.owana, że Fernalld, k~6ry nielMW1- zapytał Fernanf1.
- Wygląda na szofl'r!l. rT!}S7.~
dził scen, dal za wygraną. Wiedział zresztą z doświll.de7.cnia, że
pana,
l;iec1y Iwona się uparh, szkoda by
- Niech wejdLie.
lo tracić wielf:ł słów.
Wszedł
niepokaźny rzl()wiei·~.y .
Tymczasem Iwona po rozmO- r.a, mnąc kaszkiet w ręl,ach.
_ Przepraszam bardzo. że p!\ń
wie z męzem do~zla d,., pewnyłlh
stwa
trudzę, rzekł nlE'śmiało. ~
refleksji. Retultat ich w P:1TQ t.lni
Ale to doz()łC :zyni podala mi n:l.zwi
pćźniej .zakomunikowala m~ż(lwi.
- vyicsz, co .do teg~ portfelu ... ~ko pani ... podlug mojegi .' I)Jli~,1.
Pu t en! coś mi. · powkclzinł. )lomy- 130 to ja whśr.iE' przed kilkn (1nif'.·
ślnl<llll , że nic bylobv tn mlli'e 1::1.4 · In1 odwiozlem panią. tub; z p.aknn
-

Doktór lLancetowski, znany
lekarz, abwi an letnisku. Któregoś dnia gra ze znajomymi w
bridża na werandzie ,swej willi,
kiedy przybiega jakiś zdyszany
pan i woła:
Panie doktOr/ze! Prc;dko,
prędkQI Moja żona ciężko zachorowałal
Niech pan będ~;e
tak łaskaw koniecznie za raz
iść! Niema chwili do stracenia!
Jestem wprost zrozpaczony!
Doktór wstaje od stolika niechętnie ...
- A co do party,ilki - doda·
j-e "zrozpaczony mąż" - to
niech pan doktór będzie spokoj
ny! Ja tu tymczasem pogram
za pana doktor•...

~?,pit:l1t1.

Człowiek

ten

ni€'watpliwir

Iwł

-- Moja żona rzeC;·.V\\·'.<'('le zm\t0n JJ1lft.ff·1 - j)nwiul-!.i'\l Fernami. - Nie miala jeszrze cza~u
zanieść go [':1 policj ę.
Dał Zl1:<k I wonie. ';V v ~ 7.h z nim
,io salonu i orld:l.la !lin pOl'lfel N't
szczęście FE-l J1alld
mhl d IV a. hanknoty pir;ćsetfrankowe i trzv po
sto. Włożył je do portfelu i O~d:l ł
5zoferowi, który nie mielI d0HĆ g(l .
rąeych skw ]Y)dzięki.
- No , niema to jak znalezione
pieniądze zauw:1ż'ył sarkastyC'znie, gdy zost:lli sa.mi.
- At h, daj mi pokój - wykrzy
ImQła z pasj~l. Gdy pomy~lę, że
f'rze:r. twe.il' idjotycznc Sknl]lllt:
l,()sl~ :~dJ' t ·'I.y~ta frank.iw na bied·
llyeh!
lazłn.
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ERNEST HEMIN6W y

ZIEN OCZ'EKIWANIA
Przyszedł do pokoju, aby 7.a
nllmąć okIfa, pod'Oz'a s gdyśmy
jeszcze leż'eli w ł6żkach. Za uważyłe~,. ż~ wy.giLądał bardzo
źle. Drżał z zimna; twarz jego
była blada i szedl powoli, jak;ł\1 każde poruszenie sprawiało
lIl1u ból.

-

Co ci jest, skarbie?
Mam ból głowy.
~ Idź wiec z powrotem do
ló'iJka.
- Nie. Czuję si~ zJlDelinie do
brze.
- Połóż si~ do 16Żika. PlI."zyjdę do ciebie, gdy będę ubrany.
Gdy zeszedłem na d&, siedział przy kominku i wyglądał,
jak bardzo chory dziewięcio
letni chłopiec. Położyłem mu
tlłlQń na czole: miał gorączkę.
zaraz do ł6.żka - rze- Jesteś choo:y.
Pll'zyszedl doktór i zmierz~ł

zleklka niepJ.'lzytDmily i gdy dałem mu D
wyszedłem

jedenastej lekarstwo.,
na chwilę.
Był c,z ysty, jasny dzień. Ziemię pokrywala warstwa zmarzniętego. g!l'adu;
gołe
drzewa,
krzaki, chr6st, trawa i ziemia
wyglądały, jak
obleczone pD",łoką,
lDdDWą
Zabrałem na
spacer młodego., szkookiegD ter
jera; szedłem ścieżką, a pDtem
brzegiem z'amarzniętego strumienia, ale było. bardzo trudno.
utrzymać się
na szklanEti P.owierzchni. Czerwono, brunatny
pies ślizgał się i padał, upadłem r6wnież i ja dwa razy ~
nawet wypa<ll1a mi z rąk dubeiltówka, któ['a piotoczyła się
po IDdzie.
Ujrzałem sŁadd przepi6rek w

Idź

-

kłem.

chłopcu temperaturę.

po pDwrocie do pDkoju

%&-

pisałem
temperaturę
chłDpca
1 lan.ołowalem,
kiedy należy;
mu dawać rDzmaite lClkarstwa.

-. Czy chciallbyś.
~oś przeczytał?
-

Tak, jeżeli
rzekł chłopiec .

abym ci

masz
-

ochot~

Udałem się na g6rę i zastałem ~o w te.i samej pDzycji, w
któil'ej go. Dpuścił~m; kredowo
białe DMicze i gDrączkDwe pla

- Nie myśl o tern i nie bien
tego. tak tragicznie.
~ Wcale nie b'iorę tego \rariczlllie - Ddparł chłopiec i pa
my na policzkach. Patrzył 0.- trzvl Dsłupiałym w,z,r okiem nu
s1it1!piały,m wzrokiem na brzeg ' brzeg łóżka.
16i1ka. Zmierzyłem mu tempera
I i - PD&nij to. l'azem z wodą.
turę·
, - Czy sąd7.i,sz, .że to. mDże mi
- Ile mam?
pomó-c.
- Okoł.o stu - rzekłem,
, ._ - Naturalnie.
Miał sto dwa i-cztery dziesią
Usiadłem j zaczdem c,zytac
te.
t
ksilllŻlkę 'D ' piratach, lecz wid'z ia
- Byłro sto dwa - rzekł.
łem, że chłDpiec nie słucha,
- Kto to. powiedział?
przestałem więc czytać.
,- Doktór
- Jak są.dzisz, D której go- Temperaturę masz prawie
W domu powiedziano m.i, że
chłDpiec
zabrDnił
wszystkim nornnalną; nie - można SIę ni,e- dzinie ulllrę? - - zapytał nagle.
- CD?
. I . . . '.
p01wić z , jej powodu.
. ,
wstępu do. swego pDkDjU.
Ile
czasu
jeszcze . upły,ńie
- Ja się wcale nie niepokD- Nie wolno wam tn WlchDdzić ~ rzekł mDżecie się za
ję rzekł - ' ale . muszę ' wci~t do chwi'li mojej śmierci?
- --'.. .Ależ ty nie umrzesz! CD
pazić.
tern myśleć.
ci się ptzyśniłD? \ .'.: .
- Umrę· - Słyszałem pTZeci'e f
ja,k doktór powi'edział sto. ·dwa.
-:- Ale nie umiera . Się ; Dd tern
pe~'atury sto .dwa stopnie; ' to. . są
zwykłe głupstwa. '
ołtarzu ślubnym'
<. '
- Wiem, że tak jest. ViI szlko
le, \.v.e Francji, chłopcy mi ' Ddnak o okoliCznościa~b~
melodję. Pośrodku zebrania sie
po,wi-adali, że przy tem{!eratuza~lubi~tOm' rze 44 stopni umiera się. A 'ja
dział na st.ołku
Albu w galo· ' towarzyszących
wym stroju. Ohok niego słał . Abu. Czarny o,fi.cer policji o- mam s'tO dwa I
.
pDlecenie zhadania
drugi prMny stołek. Naprze- tr.zymał
sprawy. Po. tygodniu pies poli- . Cały dzień Dd g'Odziny dziedwlk.o kacyka
.cyjny znalazł miej,<,ce, ~dzie po wiątej czekał na śmierć .
siedział na Ziemi stary na,,.~
- Mój biedny skarbie ~rze
chowano. murzyna.
zupełnie murzyn,
klem
otoczony umazanymi gliną ka·
Stufuntowa łap(Jwka uśpiła
- M6j biedny, sta.r y skaJ.'lbie.
płanami. PDmiędzy Abu a staczujność policjanta,
Jest to tak. samo, jak z milami
rym murzynem znajdował się
który kazał przy sobie wydo- i kil'Ometrami. Nie umrzesz. ołtal"z.
Bęblnienie, klask.anie i
być trupa i asystował przy pD- To jest inny termometr, inna
śpiewy trwały długo. Znudzouy
chowaniu
go w miejscu, niet~ ~lkala. Na tamtym termome-.
pDl!oźyłem się na ł6t1ku
i utwem do Ddszukania.
trze 37 stopni jest temperaturą
snąłem.
,
OkOło północy Obudził mnie
SpraWlka ta nie wydałaby się no:rmalD.ą, a na tym - 98 stop
.
wielki hałas.
z pewnością. gdY'bv policjant ni.
~ Czy! jesteś tego pewien ?
Poaszedłem do okna. Wid'ok nie zdradził się, szafu)ąjc myt
na placu uległ zmianie. Bębny hojnie pieniędzmi. P·r awda wy- Absolutnie pewien - rzek
huczały niesamowicie.
Mono- szła na jaw. Policjant asysto- tem. -~ .re t to tak samo., jak
nucenie wał znów 'Przy, odkopaniu tru- z milami i kill'Ometrami.
tonne
na początku
Czy
przeszlo w ryk.
pa, lecz tym razem w kajda- wiesz ile killometrów z,rolbimy,
nach. Sttr.zała tkwiła jl.lllzeze w gdy przejedziemy 70 mil au .Tłum wyglądał, Jak pUana
twarzy ofiary.
tem?
horda.
Policjanta skazano na dwa ,
Umazane gliną ka·p lanki skaka
- Hm - mrukiną,ł.
lata więzienia. .
,
ły jak szalone. WIZnosiły w ,góPrze~tał patrzeć osłlulPiałym
Ą/llu ' unikinął kary, tłomacząc
rę ręce,
przywołując . duchy.
wzro'k iem na brzeg MŻ'ka; jego.
się
rDZIP,orządzeniem
królowej
Na stoJlku o·b ok Ahu siedziała
samoopanowarrie mijlallo. Nateraz młoda dziewczyna. Wte- WiJktorji, zapewniającem każ stęP,nego dnia byr slaby i _wy'd y zrozumiałem charakter uro- 'demu z brytyjskioh poddanych
sowDbodę wykonywania .n aka- czeliP,a ny. i płakal . .z powodu
~zysto~i:
maJo waioyph d,robnDstek:
zów
religji.
Abu się ienlł.
G. R~n. · . '. - -::... "
,Tłum. DW.
Na ten raz nie Dwca,
lecz
,
.
ludzka .ofiara miała zibiroczyć
~łtar.z Dfiamy.
Był nią. stacy,
Książę
w'
murzyn.
Kapłani zdjęli mił.o'dej parze
sandały i o-parli im
stopy na

°

,

~

płuc,

i zastrzeliłem 'dwie za

zdąJi;yły uciec. Nie'ktÓll"e uciekły na drzewa, a większość
ukryła się w kupadh chr6stu
i trzeba było. kiJkakrotn1e ws'ka
kiwać
na pokryte IDdem pagÓ1l'ki, aby je stamtąd wypę
dzić. Bardzo trudno. było strzelać, stojąJC na lodDwatym. chrM
de; zastrzeliłem jeszcze dwie,
pięć razy chybiłem, poczem udałem się do domu zadowDIDny,
że tak blisko. domu wytropiłem
stado ptaków. Cieszyłem się,
że jut,r o m6w na nie zapoluję.

Nord rgjualng W Jlfrgt(
l

De ma glQrączki? - SiDYtalem lekarza.
~ Sto dwa stopnie.
Dokt6r zapisał trzy rozmaite
lekarstwa w r6żnO'kolmowych
opl'atkach i powiedział mi, jak
daW1ać je chłopcu.
Jedno miało obni,żyć temperaturę, drugie
byto środlkiem
przeczyszczającym,
a trzecie
lekarstwo miało 9czyścić orgaiIlizm z trucizn.
!
- Zarazki grypy przyjmują
lie tylko na zatrutem podłDŻU
- oświadczył lekarz.
Wydawa1lo .się~ że .w ie on
","szystko o ~ie i powiedział,
~ nie widzi nic ~źnego i ma
nadzieję, że wszystko
lkdzie
dDDrZe, jeżeli temperatum nie
przekroczy stu czteredh stDpni.
Panuje lekka epidemja grypy.
i nie jest ona niehez.pieczna, je
żeli n ie, przylą.<:,zy się zapalenie

zaroślaCh

nim

Stary murzyn na
Kacyk
:Al>u Duah
zdobył
wielki majątek, dzięki od1kiryciu :aota w górach jeg'D pań
stwa.
Pierwszym nabytkiem
czarne~D nowobDgacza była

eleganCka limuzyna.
przerzucony pil'z~z
opodal stolicy
rzekę; był slaby i m6gł się zał'amać pod ~il}żarem auta.
Otrzymałem wi~ od kacyka P ')
'długich targach

Lcc.l most,

przepływającą

polecenie zbudowania betonneJ(o mostu.
JednopiętrDwy gliniany "pałac" władcy ' stał pośrDdku wieI
kiego placu. Na długiej fasadzie był.o mn6stwo grotesko-

wych ozd6b. Cię.iJkie żelazem
obite WIl'ota wiodlv na podw6me, otQCZDne niskiemi zabudDwaniami
pDmieszczeniami
dla haremu, więzieniem, stajniami i kuchniami.

Na

śrOdku

podwórza
ofiarny,

stał

ol.

łan

zbudowany z porDwatego karnienia. Na placu Ddbywały się
sądy i obil'zędy relijgijne, podczas kJtórych, jak wszędzie w
:MTyce,
z~ijano - owee

na · ofiarę.

Pil'zerzyna.no im gardła w ten
Twarz jeJ:(o była bardzo bla- '1.DDS6b, że lu'ew spływała z oł
da i mial czerWDne olb!wódki do tarza. Rzadko i t.o wył-ąJCzni~
kola DCZU, Leżał cicho w łóżku podczas uroczystości ślubnych
i .zdawało. się, że jest bard~D da ofiarowywano
.
'l'llmiast owiec niewo1nlków.
lekD od tego, CD si~ wDkół niego działo. Zaczq,lem mu czytać
BudDwa mostu postępowała.
ksią'żkę D piratach, ale spDstrz~
Mies'Zkałem wtedy na wylbłrzeżu
gIero, że nie słlucha.
w Ddległ.ości 700 kilometrów Dd
Duaha.
Co tydzień
- Jak się czujesz. skarbie? stolicy
sprawdzałem stan ro!bót.
- spytałem.
Pew:n ego razu przybyłem na"1
.~ Dotychczas tak samo, jak
rzekę i dowiedziałem się, że
poprzednio.,
w pałacu odbywa się wielkie
Sioozialem . w n~adh MiJka
!'I.ebranie.
i czytałem dla siebie, czekając,
Pozostawiłem auto. i u'dałem
aż przyjdzie pora na danie mu
się pieszo
do. miasta. Brama
lekarstwa. ByłDby normalne, pałacu, w kt6T)'m oddanQ do
gdyby chłopiec zasnął, lecz gd)t mojego. rozpDrządzenia dwa po
nań spDjrzałem, patrzył on na
koje , była szczelnie zamknięta.
brzeg łóżka i miał osobłiwy wy Na 111icach nie było fywego duraz twarzy.
cha. Cała ludność była na wi~·
cu.
Mogiłem więc niespostrzeżo
- Dlaczegoo nie próbujesz ull.V dostać się
d'D swego mi!'
snąć? Ch udzę cię , gdy będzie
szokania, skąd otwierał się wi~
pora na lekarstwo.
dok na cale podwóf7.e.
- WDlę czuwać.
Scena, jaka się tam roz·g ry ·
Po chwili rzekł:
wala, nie była dla mnie nown-- Ojcze, nie myśl, że musisz ścią, lecz ....; tym wyp!.ldku nntu przy mnie pozostawać, D He sita jakiś szczeg6lny charakter.
jest to dla ciebie niep.rzyjemne. Wielu z obecnych
wysmarowało się żółtą i CZel'- Nie jest to dla mnie niewoną f!liną.
przyjemne.
CD wskazywało na. ważność ob·
- Nie, ja myślę , że nie masz rzędu Zebrani przest~Dwali ]j
potrzeb V pozostfi.Ć, jak ci będzie nogi na nQ,J:fę przy dźwiękacb
nieprzyjemnie.
wielkich bębnów, klaszcząc w
, Pomyślałem, że ChtDplec jest ręce i nu~ąc p6bgłosem jaką.~

.

I

"'kacyka ' .

Walji

Biaritz

ołtarzu. Następnie

ZmusłJi

starego murzyna 'd o '
uklęknięcia.

Z mojCoglO okna nie mogłem
'dDstrzec dalszego. ciągu ceremo
n:ji. Domyśliłem się g.o, usły
~zawslZy
naW1pM
zdu.s'zOl' Y
myk, a. następnie rz~ż~nie. W
()wej eibwlU mianowicie pmebi
to
strZałą poUC"Lk1 ł Język Ofiary,
aby nie mogła złorzeczyć kacykowi, konaj~. Ofiarę l'orei~..
gnięto na ołtarzu p-onad stopami nowożeńców i przerżnięto
je.i gardło,
aby JXI'Zypiecz~
wat krwią obrzęd ~aś1ubiiIl.
Musiałem ulDtnlt się co rychlej, gdyż Me byłoby ze mną!,
gdyby Abu się dowiedział, że
biały !był świadk.iem narodDwe
go. Dbr:zędU. AngielSkiemu komisarzDwi rÓWlI1ież nie wolno
mi byŁo mówić o scenie ślubu,
ponieważ powołałby mnie
na
świadka. Musiał1bym wtedy po·
iegnać się
z wyna;gll."Ddzeni,em
za budowę mostu. Opuściłem
więc pospiesznie pałac i wsiadł
szy do. auta, wróciłem na wybrzeże.

Komisarz

dowiedział

sJ... ta--

Zdjęcie mi~awko\\e następcy tronu

a,pgidskiei. '
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Znaczenie wYlrazów
Poziomo: 1) Wyspa grec ka.
4) Djabeł. 7) Rzeka w Ang1lji 8)"
Rasa psa. 9) Imię żeńskie. 11)
Bóg' gJrecki. 13) Pies myśliwski.
16) Zwał lodu. 18) Sklepik. 20)
Krewny. 21) Imię żeńskie. 22)
Kraj w Ameryce. 23) Gotuje
"ię. 25) Kino w Łodzi. 28) Wytwórnia filmowa niemieoka.
29) Przyrząd do mierzenia cię
zaró~. 31) Odległość. 32) Duża
torba. 34) nM6j" w obcym ję
zyku
36) Lokal biurowy. 37)"
Ptak. 38) Pocztówka.
Pionowo: l) l)r1zewo j,gtIasfe.
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Czarne:
Dr. Lasker

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
89.
40.
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d2-e4
Sgl-f3
Lfl-b5
Lb5-a4
O-O
Wfl-el
La4-b3
c2-c3

e7-e5
Sb8-c6
a7-a6
Sg8-ff5
Lf8-e7
b7-b5
d7-d6
Sc6-a5

Lb3-c2

c7-c5

d2-d3
8a5-c6
Sbl-d2
O-O
h2-h3
Dd8-c7
a2-84
Lo8-e6
S-d2-fl
Sf6-d7
Ddl-e2
Sd7-b6
a4xb5
a6xb5
Lel-e3
d6-d5
e4xd5
Le6xd~
Le3-d2
Wa8xaI
Welxal
f7-f5
b2-b3
Le7-d6
SU-e3
b5 -b4
Se3-e4
Kg8-h8
Wal-el
Sb6-d7
Sc4xd6
Dc7xd6
We1-al
Sd7-f6
Wal-a6
b4xc3
Ld2xc3
Se6 - d4!
Lc3xd5
Dd6xa6
Ld4xc5
Wf8-eS
b3-b4
Sf6-d7
De2-dl
Sd7xo5
b4xo5
Da6-a3
8f3-g5
h7-h6
d3-d4
e5-e4
h3-h4
e4- e3
Sgi-ha
e3xf2+
ShBxf2
Da3-g3
Le2-e4
Ld5xe4
Sf2xe4
We8xe4
Białe siO poddały.

~.
~~

,ó1~

2) Przyimek'. 3) Rodza j l~aszy'.
4) Wdzięk. 5) Koński tył. 6)
Główna myślI. 8) Przyimek. 10)
M~ara powierzchni. 12} Gazeta
francuska (wspak). 14) Moneta angielska.
15)
Wdzięk
(wspak).. 17) Imię żeńskie hisz
pańskie. 19) Kwiaty polne. 20}
Imię
biblijne. 23) Robotnik
chiński
24) Ptak ogrodowy.
26) Część nogi. 27) Imię żeń
skie. 29) Kadł1ub okrętu. 30).
Nowela Zweit;'a . 33) Rzeka w
Rosji. 35) Imi~ żeńskie zdroblliałe.

Trenine mgilowg
Kto wygrywa?

\

Remis mistrzów
Białe:

Na jarmarltu

urzą.'dzono

KO-

ło szczęścia, które widzimy na
powyższym obrazku. Każdy gra
jący stawia na jedną z sześciu
weWlIlętI'lZnych lic7Jb 10 gro-

Warunek: w ~ze musi
brać udział conajmnie.1 trzech
graczy. Właściciel koła szczęś
cia zakręca wskaz6wkę, która
zatrzymuje się na jednej z zewnętrznych liczb
od 1 do 16.
.Wygraną , w postaci 20 groszy,
otrzymuje ten, ktÓlreglo obstawiona liczba jest najbardziej
,z1JlliiJana do liczJ:)y, na kt6r~
pada strzałka. Nprz. o ile obsa
dzone są liczby 2, 8 i 14, a wska
zówka zatrzymała się na 11,
nr. 14 otrzymuje 20 groszy.
szy.

Rozwiązania

Czy w tycli warun~acli właś
ciciel koła szczęścia może pon-ieść stratę? Jeżeli nie, ile on
wyp,rywa?,
Czy wygil'ywa mniej, gdy,
przy udziale szesclU graczy,
podnosi wygraną. do 40 grosZ}'~

* * *

Rozwhvzania powyższycn roz
rywek umysłowych należy nad
syłać do redakcji "Głosu
Porannego" (piolI'kowska 101), z
adnotacją
"Rozrywki umysło
we", do dnia 18 sierpnia.
Za strafne rozwiązania redak
cja przeznacza drogą losowania
lla[.lll'odę, w postaci 2 biletów
do pierwszorz~dne{Zo kina.

rozrJwek z Nr. 16

"REWJI'~

Rozwiązanie krzyżówki
Pozłomó:
Wesele, kimono,
Anna, boks, para, tur, Azja, Ira
pater, erg, blok, Wolf, usta, rada, rok , orkan, nie, arak, kum,
f\.dam, Zula, Alpy, wandal, Ramona.

Rozwiązanie

Pionowo: Wampir, ETna, Ha,
Iko, męka, odwaga, arab, atak,
brew, szef, porto, Rodan, lis,
lód, Kll'ak6w, ukaz, arka, rama, AndY, semija, ku, kurd. ma.
pa (wspak), Lia.

treningu

myślowego

i ile każda z palI zapłaciła.
Cukiernik podzielił tort na 15
cz~ści. Pierwszej pani dał jedną część, drugiej dwie cz~i,
taeciej - cztery części i czwar
tej - osiem części, czyli resz.tę
tortu.

Z powyższego rysunku widzi
my , jak cukiernik podzielił tort

Pierwsza pani zapł,aciła 20 gro
szy, druga - 40 groszy, trzecia
- 80 gr., a czwarta -- 1 zł. 60
groszy.

NAGRODY
Nadesłano 128 rozwiązali,
były dobre.

czego 63

z

Nagrodę drogą
trzymał
Henryk

losowania oWajntrełer,

Aljechin
1. d2-d-4
2. Sgl-f3
3. 02-c4
4. e2-e3
5. LU-dS
6. Ld3xc4
7. O-O
8. Sbl-c3
9. a2-a3
10. Le4--a2
11. Dd1-e2
12. Wfl-dl
13. d4-d5
14. La2xd5
li. eS-e4
16. Lel-e3
17. b2-b4
18. De:lxe3
19. St8xd4
20. De3xd4
21. Wdlxd4
22. Wd4-d3
23. Wd3xc3
24. e4:xd5
25. WeB-e6
~6, Wal-el
27. b4xa5
2S. Wc6-b6
29. Wb6xb5
30. h2-h4
31. Wel-e5
3~. f2-f4
33. f4-f5
34. f5xg6
35. Wb5-b6
36. a5-a6
37. We5-e6
3S. We6-g6
39. Kgl-f2
40. Wg6-f6+
41. Wf6-g6+
42. Kf2-e3
Remis.

Wówczas lU!leży grać, mając tlwle
zasady na uwadze: 1) uie psuć iewy
sobi!;l i partnerowi, 2) nie wyrabiać
lew kontrpartnerom. Dalsz.vmi etapami procesu myślow ego powinna
Nie mniej j<ldnak, wobec banlzo być chęć zabicia kontrpartnerowi
licznych zapytail i próśb o wyjaś sTolu, przejść, wyrobienia lewy
nienia, kierowanych do redakcji pat tnerowi no i wszelki.e inne utrud
;,,<!cika bridge'owego" postaramy nienia dla rozgl'j waJ'Icego, które
dyklUje iicytacja i ewentualny rozSię w tym tygodniu problem tpn rnz
Pierwsze wyjście jest problemem
którego nie rOlwią.zali dotąd najlepsi teoretycy bridge'a i który
nie został objęty żadnemi ramaoii
zasad czy metod.

kład.

ważyć.

Oczywiście

pierwsze wyjście t1za
je_st przedewszystkipm od
przebiegu licytacji.
Na podstawie doświadczeń, zaczerpnięt~' ch z praktyki, ustalono
i zostało ogólnie przyjęte, że nale ..
leżnione

ży wyjść, otwierając grę

w

najwyż

szą kartę

z koloru, lic~.'towallego
przez partnera. Skoro np. partner
licytował piki, a wychodzący ma w
ręku damę, 7' i 3, należy wyjść w
damę·

Ate i ta zasada choć ogólnie
przyjęta, nie może być bezkrytycznie stosowana.
Są wyjścia, które winny mieć
piel'......szetistwo przed zagraniE'm ko
loru partnera. Mając np. asa, króla i damę, albo długość przy asie i
!uóht (n~e przekraczając 6 kart)
należy oczywiście zagrae króla z
tego k~loru. Ponieważ najprawdopodobniej będzie to lewa (tu wyją
tek stanowią gl'y renonsowe) ł napewno nie popsuje się tern wyJściem innej I~w t 7. tego koloru, gracz ma OIHlzję zbadać otwarty
Już t~raz (ltM i 7aldnle od rozkła
du, zde('ydować !'Ij~ na następne
wyj~dl'.

Te s-'me pll'" o"d~ powinny ntekle
dy skłaniać gl acn do zagrania
Bogoljubow króla z sekw.~nstt: )uól, dama, walet czy nal\'et 11 marjaźa.

Czarne!

d7-d5
8gS-f6
07-c6
e7-e6
d5xcb
e6-c5
Sb8-c6
a7-a6
b7-b5
Le8-b7
Dd8-b5
Wa8-d8
e6xd5
Lf8-e7

O-O

Sf6-g4
Sg4xe3
Be6-d4
e5xd4
Db6xd4
Lef-f6
Lf6xc3
Lb7xd5
Wd8xd5
WfS-dS
a6-a5
Wd5-d3
Wd3xa3
Wd8-aS
g7-g6
h7-h5
WaS-a4
Wa4xh4
f'1xg6
Kg8-f7
Wh4-a4
g6-g5

długich wyJniebezpieczne, ŹI!
moZe się zdar'lYĆ renons li kontrpartneró~, i \\' ten sposób inicjaty.
wa przecboózi w ich ręce. Jest to
szczególnie niebezpieczne w wypad
ku, gdy obaj kontrpartnerzy licyto
wali Ewoje kolory i zachodzi możliwość ewentualnych zrzutek.

Z kolorów bardzo

~c1e

jel't o tyte

Wyjście

w kolor partnera obobezapelacyjnie w wypadku
gdy skon"tatował 011 grę przeciwni
ków, a w~'chodzący nie pod.ejrzewa
z licytacji, u którego z konirpartne
rów renonsu, albo niema szybkiej
i pewnej lewy zaraz w pierwszem

Dla otwarcia stołu bardzo cze·
'Sto używane jest wyjście z a<;~ ".
króla - królem. W Y.iście to w zasadzie dobre, nie powinno b y ć sto~owalłe, gdy z licytacji mo żn a '{\'Y
wnioskować, że na stole le żą pm~o
stałe figury z tego koloru (licytowane było bez atu), a Ju ż k arygodne jest w wypadku, gdy Iwlor ten
był licytowany przez kontrpartne·
rów.
Wyjście w atu naleźy Itosował
w tym wypadku, gdy kontrpartnerzy lic.ytowali dwa kolory, a' utrz,
mali się przy trzecim. Zachodzi bowiem w&wczas możliwość przebitek.
Wyjść w kolor licytowany prza.
przeciwników - to nr~ oJ!ół ryzyko, które maleje do tt"inimltm, gd 3
jeden z l' zeciwnit,;ów kategorycznie nie ~gadza sil~ na ten kolor.
Naogół wyjście to nie jest weka za
ne.
Przy g(ach atutowych ogókit.
przyjętą
za~adą jest wyjś c i e
z
czwartej karty I'lajdłuiszego koloru, lub oczywiście z sekwansów,
dający~h
szanse na wyrobienie
lew.
W wypadku, gdy partner licy tował jakiś kolor) a następnie sl.ol11rował bezautdtową grę obowi ą zu

wiązuje

je wyjście w jego kolor. Gdy partner nie Jicytow&ł, skontrował g rę
bezatutową i nie ma się okr~śIolle 
go wyjścia, można zaatal\Owa~ l
krótkiego koloru... ryzykując de
trafienie w longier partnera•

wyjściu.

Ogólnie biorąc, jak z powyisz~
go wynika, zasad pierwszego ataku niema. Można jednak, stoc:u.i ąc
niektóre z praktycznych wskazań,
nie popełniać zasadniczy eh błp,d ó w.

O wiele trudniejsze jest wyjście
w wypadku, gdy partner nie Iicyto
wał, ani nie kontrował żadnej zapowietl~li.

RÓŻNICA.

Pani IksiI'iska poleca pani
Bobkowej świet.neg o mala rza
pokojowego, który jej kuchnię
odnowił w ciil,g u jedneg o dnia.
Pani Bobkowa wzywa więc ma
larza do siebie, poka zuj e mu
kucb.rnię i pyta, ile mu czasu
potrzeba na jej odnowienie.
Jakie trzy

do

czterc,ch

dni!
Ale co pan m ó w i? Pr zepani Iksińskiej wy
koiicz yl pan 7~ jeden dzień!
Czy moja jest o t :"le wi E:ksza '?
- To nie ... T ylko pani ku
charka jest o 20 )..~.ę, ~.łctdsza !
cież kuchnię

WaS-a7

h5-h4
Kf7-g7
Kg7-h7
g5-g4

Jako dobre ''';Y.iś c ia u ważane !lą:
z sekwensów g Ól'llą lia rtą np. damą, z damy, waleta, 10, 9, z wicerenolł3ów,
celem
ewenJuall1€go
przebij~nia
atu tami dalsLvch zagrań te~(l kolom, wyższą ; trzech
kart w jakimś kolorze w tym Si!"
mym celu, obliczonym na dalszą
metę, oraz czwartą z !<olei l< u l'tą z
najdłuższegt:l koloru, co mo że dać
partnerowi wskaz( wkę, jaki jest
rozkład figur w danym
kolorze.

DOTRZYMUJE

SŁOWA

- Dlaczego pijesz przez słomkę\
- Obiecał~m mej żor.ie, że ni·
gdy kielis:!ek nie dotknie mych ust.

ul. 28 p. Słroleków Kaniow'skich
KARA
nil'. 21.
Sędzia: Małżonka zgadza się
Po odbiór naRTody zgłosić się podac panu rękę do zgody. Jak się
należy do adm. "Głosu Pora.n - pan ustosunkowuje do trj propozynegoł' (Piotrkowska 70), jutro,
cji?
w poniedziałek, między godz. 5
- Przyjmuję kar.
- 7 po pot

PORZĄDEK

RZECZY.

Pani Iwonka jest obra ż o
ilekroć ktoś od niei czegoś
ż ada. Czy ona si ę z tobą nie kłó

na,

ci ?
- Nie! U llas jest nast ępują
cy porządek: najpicrw szok n er
wowv, potem czek bankowy.

