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Warsz. kor. "Głosu POl'tUIne
go" telefonuje:
Jeden ze smutnych bohałe·
rów afe-ry tyrardowsklej, senator S. Do-biecki, który, jak wła
domo niedawuo stawał pl'SM
sądcm klubowym, wczoraj Vo'V'
jechał zagrani~.

SenntOll' Dobiecki
tnit'h tlniocb t tuż
PO PRZEWODZIE

w

ollta

SĄDU 1\0LEZENSKIE(jO
powamłe zanJem~ no serce,
t lk te przez kilka dni nIe Opił
Xl~ ! mi "kania 'Swej 'iOiltry,
II której zatrzymywał się ..wykle 1)Odczas pobytu w Waruawie.
Przed paru €lAlami sen. Doblecld w8zciął atlU'anla o .,..
szport z~ranicmy, motywuJąe
je konieeznośdą odwiezienia
"horej żnny zagranicę ł przeurowadzenla samemu kuraejJ

a e

to aferę Zyraraowa poa kll'j ko 23.000 franków slwajcar-I' i stwol'zenie nR Wzór Ang'ljt.
tem w~dzenia rep~rkusji wo- skieh.
gdzie skandale finansowe . ,
hec kapitału zagranicznego, in
Wyjaśnienie
za,kończone najTZadsze w .świecie, ałmosf.westowanego w Polsce, wysu' jest w sposób następujący:
ry uczciwej i normalnej 'pracy
wając zupełlnie njeuno;;adnione
"Faktem jest,
że Boussać dla
kapitałów zagranicznych.
lwierdzenie, że sprawa Zyrar- wogÓ'le nie inwestował w Pol· Inwestycje, które śą naprawdę
dowa wywolała w Polsce
sce ~adnych kapitałóW, rozwa- inwestycjami, jak np. "Englbh
powszechną animoz.ję wobec
żanie więc sprawy Zyrardow>o Elektric Company", 'IMetropo·
obcego kapitału, pracującego pod kątem widzenia obcych in litain
Vic.ker"
lub "We't.
w krajn.
westyeji w P-01sce jest 11 natu- I~house" są w Polsce witane I
W związku z tern "Financlal ry rzeczy bezprzedmiotowe.
otwartemi ramionam1.
News"
zamieszcza obszerne Pr.zedwnle Bou c wyciągnął Rząd Polski ~Qtów tś~ .1aknn.łtła
wyjaśnienie
ze strony pol- z PolsJd wiele mil,ionÓIW pne~
lej na rę:k~
~kiej. które stwierdza na wstę- odpIsy f procenty od nlelstnłe- na podstawie wzajemnie zrOIU
pieJ ie afera Zyrardowa nie
~yeh kładów.
mia.'iych i uznany~ interc~6w.
ma nic w p61nego z inwestycją Cała akcja, podjęta obecnie ~ Fikcyjne inwestycje natomialIt,
obcyeh
kapitałów w polsce Polsce przeciwiko Bouslacowi, będące w istocie rzeczy t,lko
Wyjaśnienie -prted ławia . na- nie je L przeto bynajmniej 8kie
pekulacją finansową,
stępnie
szczegółowo
!:owana
przeciwko
kapitałowi
nie
b~ą w PolSCe toltl'owane.
WSIl6łDraca I
litała
wszystkie OSZU Bńeae machina- zagranicznemu.
Praktyki pana Boullsaca zostlcJe Bouśsaea.
W'fęcz od.w.rotnie~ AJteja h ną wyjaśnione całkowicie na
LONDYN. 1 IX. (PAT).
t podlkreśleniem. ~ za odbudo ma na celu
rH"7('wodzie
sndowym przf'd
.,PinBndal News" w korespon· wane przez rząd zakłady Zyrar unlkn1e:e.łe ekand łów flntulso lrybunn.cm p~!'.kim"
dencji z Warszawy rozpatrzy- dowskie Boussac zapłacił tyłwyclt

słynnem Bad - Nauhefm w
Niemczech.
Starania senatora Dobieckiego zostały uwieńc20ne pomyśl
nym wynikiem. Wczora.l otrzyblał on
paszport zagraniczny,
ale z wizami, oplewająeem1 te
dynie
NA KILKANAŚCIE DNI.
W czora.t wleuorem len. Do
bieckl wyjecllał, komunikując,
te adres przyśle :I podróty...
.Tak sfe doWC-dujemy wyrok
na senatora DobJeckiego bę
dzie ogłoszony w ponied.ziałeJ,
na plenarnenr posledzenlu klu
bu '8. B. W. ·R.
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OTWARCIE TARG6W WSCHODNICH
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LWóW, 1. 9. (Tel. wł. "Głosu miasta DroJanowskim zabrał głos gospodarczych Polska czyni stałe
Porannego").
minir.ter handlu i przemysłu p. I wlelolltronne wysiłli.ł w kierunDziś odbyło się uroczyste
ku utrzymania i zabezpieczenia
proc.esu wymiany międzynarodo
Na \\-stępie swego przemówienia weJ I rozwoju handlu.
p. minister scharakteryzował rolę
XIV międzynarodowych Targów
Lwowa w historJI handlu polskie·
Wsehodi1ich. Wszystkie stoiska są
g'o i jego wysiłki {'elem odrodzenia k0l18ekwetni~ zabiegi dla ułatwie ..
zajęte, tak, Ze zarząd
targów nie
dawnej, świetnej przeszłości.
nia stosunków i budowania p()mo·
przyjmuje już napływających zgło
Zadaniem Targów Wschodnich
stu na przyszłość.
szeli. Dość licznie reprezentowana
- mówi pan Qlinlster - jest zaKonsekwentna lln)a polltykł ejest zagnr.ica, a mianowicie: Au- demonstrować pracę człowieka,
konomiczneJ rządu stwor~la stastrja, Cze("hosłowacja,
Włochy,
który "')faz większą poczyna od- łą walutę, swobo!J.ny obrót dewiz,
Niemcy, Rumunja i Węgry. Zapowiedziane są wyciecz-kI z tych grywać rolę i ldórego wysiłki da- !dą~a do ułnymania w~2ef.:bstron
ją coraz
świetniejsze
rezultaty.
krajów, jak równie~ z Sowietów i Targi Wschodnie napotykają na nych układów handlowych,
Dziś musimy dbać o solidność,
Palestyny. Liczba wystawców kra· trudno~ci zrodzone przez kryzys
tlokładno~ I wys<lką jakość - cią
jowyc-h również znacznie wzrosła. z którym
gnie mówca - mamy już cenną
Na 1ar~ac:h szewko reprezentozaletę je!lte8my bomem tani.
wane Jest
rolnictwo,
przemysł
WSI,SC'
rlrzewny, elektryczność, reklama l zarówno rząd Jak i szary obywa- Gdy do tej taniości dodamy
In. Na uroczysto~ otwarcia zebra tel.
li się o godz_ 11 w ",ielklej salt
."soką ;,akolł
Zadaniem rządu jest przedeizby
przemysłowo. handlowej w8zystldem stworzyć
warunki, w nietylko towaru, ale f !tUpC;J, bę
przedstawiciele władz, urzędów, których mogłaby się rozwIjać !IWO dziemy mogU ruszyć poważnie nawojskowości, samorządu, przedsta. bodnie
I pomyślnie działaJno~ć przód. 1;aden wzgląd, żadna pozywicleli życia gOilpodarczego, spo- JednostkI. Z dumą moŹ<'my stwler- {'ja lub pt,zywilej nie mogą uprawłecznego, Uczni
wystawcy I go§· dzić - kontynuuje swe przemó- ulać nikogo do grzebania zasad
cle.
wlenie p. minls1er źe
wbrew solidności i etyki, których lekceZebranie zagaił senator dr. Szar aktualnym trudnościom w dziedzi waźenie mu~i sle mścić zarówno
.kl, a następnie po prezydencie nie międzynarodowych obrotów w stosunku do jednostki, jak i do

otwarcie

Flo,ar Aaichm n

Polska DOdeJmuje

walcza

I

cąlych środowisk. Dlatego, do za· praca go,podatcza - Jest Imutdad f1ądu należ~ jeszcze
nym dowodem, te pay"hoza, pr...

walka ze

sDekulacJą,

kłusownictwem i niesolidnością.
0,1 O![ftSU dezorganizacji i anar

chji powojennej dzieli nas jut wiele lat. Te z"burzenia zniszczyły
wiele dfJrobku I czasu, ale obecnie
weszliśmy w oJi'I'f:S, gdy Już czas
je'it wyrównać okopy ł leje wojen
ne. czas do pracy dla perspektyw
dalekich l trwałych.
Ta ~Whl(ll)M.ŚĆ - mówił minister Rajchman -- pIzyświeca Targom W~chollnitn Muszą One slu7YĆ interl'sot:J i pOl r:tl'oom wszyst·
kkh \\ arliotw '>połer :~i1ych. Stwarza
Ją one obJel.iywnłe do~konałą piat
form~

zbiorowego ,silku

chodząca miarę

ai do zbrodni
nit. zrJl;tała Jesz"ze

t

lecz nitmniknlone Ski1tkt tej pey.
rhozy z ro"p!l0'ł potępI' Ją.
Wierzę - ci:t b"Jli09 mówca - te
twórczy wysiłek zatryumfuje nad
wszelkiemł postaciami negacJI. Na
polu pozytywne' pracy ekonomi~z
nej dojdzie nieuchronnie do zbliżenia społeczeństwa polsldego I u·
Irraińskiego, jak to dyktuje dobrze
'lfozumiany

interes gosDodarcz,
jak i obowiązek lojalnego sto~un
ku i współpracy dla państwa.
W dalszym ('ilłgu przem6wienin
p. minister wyraził swe zadowolenie z licznego obet.łanja targów,
a na zakońncuie złożył pnd"i~ko
wanie wojewodzie i zarządówi
m. Lwowlt za wzorow4 orgAnl".-

go.. podarc'lego, I, tóry winien pocią
zdrowe siły ekono
mlczne kraju i dać warunki do
zbIifenla się w tej pracy wszystIdch odłamów społec;~eństwa.
Uchyl:mle się p(',wnycb ugrupowań od· praC! tak naturalnych. ta);:
wspólnych dla wszystkich - jak clę·
nnąć w~zl' !ltkic

puełam:łftl

d:deJ~ się to ze szkodą pr7edł'
wlozy~tklem dla tych kół ~połectcd
stwa ukraińskiogo, które Elnutnł,

ze
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temperamentem, grożąc akcją rardowsklm 'ilowodzą. 'że prze-I ostryCh przytyków, jak tnaprzY-1 na obniżeniu ceny sZ8l'ej 80U.
na giełdzie. Ale ch\vlIowo groź- mysł szukał te.i drogi.
kład u'Waga, 'która padła w Ju- W półUl'z~dowym komunikacie
ba ta widocznie nie została wyJakie rrezultaty da cala
ta racie, a która przyczyniła się czytać morLna między wierszakonana, bo papiery polskie w walka, tocząca sle .tuż od clłu.t. do nowego pojedynku.
mi zapowiedź 'dalsze~o obnlże
Ameryce Idą w gór~.
szego czasu, a pr~adz~a eNie na wszystkich fJ'lOntach nia cen innych produktów, wyGdyby przedstawiclele kapltn nergkznie przez minl~tra prze- życia gospodarczego .rząd pro- rabianych pl'zez monopole pań.
lu francuskiego przyjrzelł się u- mysłu l ~dlu, trudno w tej wadU, walkę tak namlętpie
stwowe.
waźnIe, mogIlby sie przekonać, chwili ostaH~
Nie wiadomo jlfwtole. W pewnych ddalach
Jak widać, rząd trzyma sł"
że są w dobrem towaNystwłe, .leszcze 'dokładnie () co chodzi. cechuje go
umiarkowanie i uporczywie polityki deflacyjnej
że iIlkcja sanacyjna
dofycty' Oplnja poblłcma nie tlowledzla skromność. Bez wielkiej rekIa- Ta polityka da.je oczywiście
równIeż :l kapJtału niemieckl0- ła Id~ jak zostanq bhronłon'e my na ostatniej stronie działu społeczeństwn pewne korzyśc,ł.
go. Wspólnota Interesów w Ka- prawa CIrobn~ akcjonarjuszy. gospodarczego "Gazety Pol- Ale wymaga pewnej korektywy
towicach, Hnta PokoJu, 'książę Tymczasem iWypły'Wajq 1 tylko sklej" lUIlieszczono wiadomośtS Nie można skończyć obniżania
Pszczyński..- oto skromny,!JJls nowe nazwiska ludzi, ~ których o potanieniu cukru od 1 'Wl'ZCŚ- cen na soli szare.i. nie można
firm, dokąd :zajrzały
władze m6wł sl~ w kołac1l
sanacyJ- ma l o zapowledJJi potanienia rmcać podarunku
w postaci
sJmrbowe, by zrobM łam po- nyebl. te nadają $Ię 'j ut (Jo Mra- aoU szarej.
obniżenia cen nawozu sztnczrządek, :Akcja ta nie zawsze mo cenla ' nietykalności poselBkleJ
,Ta skromnoŚĆ jeSt zupełnle nego. Jest to w każdym razie
gla doprowadzł6 'do potądanydt. lub senatorskiej. A jet.ell wie- 2rozmnlala.
Zapowiadało się wątpliwy podarunek dla miarezultatów. Nleld6rym firmom rzy6 'daIsz:ym pogłoskom, to p ....dtem obnłżenle eeny ~~ 20 afa.
udało się wyet~ łluł.o Ii'a- bicz prawa ma dołkną6 osób gr., Jeden z dYlnitarzy zgodził
Między
wierszami je'dna.k
płtału 'do NIemiec,
I W!nacJs wysoko postawionycll
wbód się na lO, ł tylko pod lIlacisklem łyeh skronwyeh ustępstw wItych przedslęblOl"Sfw
odbyWa konserwa(ysł6w. Zresztą w ,pl- PJ"Cmjua natąpłło potanienle dać jedno, że postulaty rządu
sle juł "\V wamnkacJi dla afer smacll lumaeyjnydi :wymienia- cukru o 16 ~y. Ta dlaraJt- zbiegają sie z postulatami lumiaroda.inycli mniej ~god- no jUż 1edno 'n azwisko hr. P. terystyczna l1'6żnlca 2:'dań
w dowców. Oddłużenie rolnictwa,
nycll.
(nowy Zl\VYczaj ,p isania tnlcja- sprawie potanienia cukrU jest zapowiedź nowych kredYtów
Oglądająe dokładniej błIa:n.se łaml)'.
odbiciem nastrojów,
:panują- dla wsi, obniżelIlie cen soli szaposzczególnycJl firm,
władse
'J~en potrWa ta~ \taleJ. to eycliw łonie Gbom rząłIqeeco. rej stanowiło przecież c~~ pro
mogły się przekonać o nadmler pisma stoleczne będą mtusmne Komitet ekonomłermy parł bo- gramu stronnictwa ludowego,
nych] pensjacli' 4ł)Tektort1w. o prowadzić nowq 1'!Dbryk~ obok wiem, jak wiadomo, .do obnlźe- ogłoszonego niedawno w pfsbaJOIisklcll płacach
członków tycla rI'owarzysklego, podając nla cen, fi na Dymarskiej oba· mach Ind owych. Ten moment
rad lDadzo~1i. 'Ale w te.' wal oodzłenny spis
pojedynków, wiano sle łych1 prób,
przy- przyczynił się tam zresztą do
ce niema ognl.a !bez 'dymu. _ Pl'ZYgM na tle gospod~, pll.SZCrl.Qjąc, że zaraźliwy przy- wzmocnienia nastrojów prorząWprowadzenie nadzoru sąClo- ••••••••••••••••••••••••' kład obejmie również l monopo dowyoo.
"\Vego sekwestr podąga
:za
Je państwowe.
Walka
gospodrcza
pnesobą 'nowe WYd~. 'ZabIerają:: SALA FILHARMONJI:: Inaczej J)y6 nie mogło. Nie fo ma również I stronę politytsdl
t,..,. ni ·d k • kM
Narutowicza 20.
m"""-a pozAe._....a x c.....1e _ ro- ną. W okresie przedwybor&ym
f5"'os pro ,%0 ... 8 a wO ac~
W nadchodz"ce 'włęta 1l0worocJne
...."«I
"",UlW "
"'"łIIY .,.
rzy piszą podania do 1Iqdu, o- Rosz-Haszana I Jom-Klpur U lekarza paląee«o papiel'OSy w reźym gubi po 4łrodze elęlld
trsymując poważne bODor_Ja.
odprewl neboAdatwe nadkeDtor
C$Sle wizyty u ehorego I za- przemysł ł konserwatystów• .ta
Kapitał się broni szuli.aJąe ~
leeającego mu jednoczdnIe nie- rająe sfil ZY8ka~ wł~ I pewne
~.cI...'
""--anie
inlkotyn"'.
grupy polityczne, zWfązane Ile
nyeIl SPOSUUUl"".
(Fenomenain, tenol IIrycJnr)
--,3 '"
oJ
Obecnie prsyltqplollo tło pr1. wd.illle Ipecj.lnle . ,..łlolonlgo
~ęIo lIfę od potanienia: wsIą· Kurs 't en żyruJą w oft'ecIł
J alt jl
et li ob- eh nr, Iłlład·tlllello Il~. 40 ol6b pod szarej 10U. Mała to ~Alf nym . nądzfe premjer, minister
gwa owoe
c (prze w o
blltat" Illllnlgo 1I0mpoJ,tora t. Au""..,JI""---l I Iw ł
tr
nłienlu cen, I p1":Zemysł górno- bln•. '- Bilet, do nllbrclll w kalie pociecha. Ndełalo się spodzIe- ro n c a
spraw
wewn~ zśląskI i '
d
Ił ' :po Fl1harmo~ eo&lllennlo od II rano do wa~, ~e monopole państwowe ny~li, a częściowym wykonaw·
, I a.y, :te u a mu ~ , - 8 wieCE.
n, pr.z:,atępno. aarderoba
I.:..t.ł_ -ł J t
tu, .eq }est również minister prze"
•
,
zyaka6 !pewne organy pl"MOWe.
be.płatD',
wy~ w,ęee
emperamen
'
je zacznie się
od potanienia mysłu l handlu.
o •kapltalae~ włożonych., mó-o Motywy wpoku iW proeea1e ~_ •••••••••••• ł....
WląC o SUlUJe ośmin mUJRrddzo6w ••••• ••••••••• ••••• •••••••• ••••••• •••• •••••• •••••• • ...... IM
k'
•
REGNIS.
pot
f
kó C ł t
:;~ a : onc~ SIę n:u a- ........................

Walki lila PQlu gospodarezem
w Pol~e prowadzone są ostat·,
nio z niemnie.1s1.ym temper/amentem, niż walki ,P olityczne,
Raczej twierdzić naleźy, że zagadnieuia polltycme w polsce
zeszły na plan 'drugi, a !Wysuwa
ją się coraz \wyramiej kwest je
gospodarcze. Boje toczą się pod
akompanjament
pojedynków.
Jednakże czytelnik wciął: nie
może dostąpić flzczę§cla ł dowiedzieć się o uczestnikach sądu bożego. W sprawozdania eh
pism walczą, ze sobą inicjały.
W. ~. I l, M. Ostatnio ukazala się notatkla o pojedYlllku dy~
gnitarza L. ~ senatorem S. Wla
che bezpleezeństwa
uwatajq,
'że nie należy !podawać do wiadomości pubIlczneJ szczegółó"\V
tych pojedynków na tle gospodarC2YID.
Jedno jednak mOŻllla sfwłerdzić bezsprzecznie. W clą,:tu 0słatnieh 'lat nie było tak 'żywej
dysk1l8ji jak koło
rawy 1Itvrardowskie.i. Nie należy tu 0ezywi§cle p'l'zesadz~ Ił /p01'IÓWnywać .tą ze sprawą Stawisklego. Sumy są mniejSIZe, figury
mnieJ wybitne. •
Walka toczy SU~ na dalym
t'l'oncie ~ospod8il'czym. W ten
sposób realizuje sie ,d awne zIapowiedzi redaktGra naczelnego
"Gazety Polskiej", posła Bogusłltwa Miedzińsklego I iOŚwładeunłe prezesa rady ministrów,
pI'ofesora Leona Kozłowskiego.
Kapitał francuski nie ima 'P0 wodu do UBkariJania 8łę.
W
. fr
ki ..... '. I ~t na
oła
k eh ancus UD 'ź3 ą -ę
pognębienie kapitału
francuskiego podają pr2leSlldne $umy

I
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::.::~~~~=:E:~~.: N-ne IłIJBINSlflN ~~:?:.:e:F~SCa W. '~M AJl (W I[l
CHIRURG
może
Dr. budwik Palk wł. SALONU MOD D. f. "AU PETIT PARIS"
decfw przemyslowych, a

Piotrkowska 81, tel. 138-65
l na potanieniu podatku obrozawiadamia 8z. Klijentel~, le powr6clła z Par,ia z naj- towego, to maezy na: obniżeniu

powrócił

Choroby sk6rne i wenervune

Nawrot 7.
prllvłmułe

teł. 128-07.

10-12 l od 5 - 7.

PIOTRKOWSKA lZ3

powBlemi modelami pierw8a:orz~dnych domów paryskich i prlYH procentów ściąganych od drobmnje od poniedziałkn dn. 3 wr.e'śnla r. b.
nega handlu.
tel. 180-83
Cen, zastosowane do obecn,ch warunków,
Tymczasem rząd .:poprzestał ••••••••••••••••••••••••

•Dźwiekow, Kinoteatr

CAPITOl
Dziś

Dowrócił

Dramat kobiety, pozbawionej prawa
do miłości. Reź. CHARLES BRABIN

J
ZLIE
KOCHANA

Dramat serc na tl,
wspaniałej rcwji-

W rolach głównych: ~llce Brad,. Maureen SUlivan, PhiliDS Holmes. NADPROGRAM: Dźwiękowy
dodatek oraz tygodnik aktualn. Foxa.
Pooz. seansów w dni powsz, o g. 4.30, w sob. i nie dz. o g. 12.30.

- PlA RSZ RAK DCZE D
g

ŚPIEW! HUMORI PIOSENKI! Jednoczy w sobie Nast~pnj program: "PARADA REZERWISTóW"

Drezentuiem,!

Pierwszy wielki reprezentaoyjny film w~gierski reż. Gustawa FrOhlicha.
Muzyka wszechświatowej sławy Pawła Abrahama
W roli gł. fenomenalny, znany z filmu "OSmI" libor v. Halma" przepiękna Margił Da,ka
Przecudna muzyka! - Bajeczna wystawa I - Sentymentalne romanse cygańskie. - Bajeczne pieśni węgierskie!
NADPROGRAMY!
Początek o godz. 12-ej
Dziś i dni nasteDn,ch!
.......................a. . . . . . . . . . . . . . . .~................................................................nQ&BBBn. .~m....
Ofwlękow,

Dziś

w

Cegielniana 2.
M

Hl'

"l'IlJlll"
(dawniej Luna)

Dzi Ś i dni nasteDn,ch!

t,lko U nas!!!

HE lOCI HO MES

pozostałej. roli

EmOCJe. .PiS a

W,łącznie

i dni nalteDn,ch!

Najnowsza kreacja (LIV E BROOK'A jako
w najsensaoyjniejszym filmie "Paramountu"' według
głośnej powieści Conan Doyle'a,

Powrót

Sbfrloc:ka

HollD~la

Przygody i przeżycia pełne seasacji i wraMń najgłośniejsz ego detektywa świata.
Nadprogram: SLlM SUMERVILLE. Ceny miejsc niepodwyźszone. Początek o 12·ej

Philips Holmes. Napi~cie.

-

"

,B UnTDWnIK"

Piękniejsza niż kiedykolwiek wielka gwiazda ekrann

VILMA BANKY

oraz

Viktor Varkon, i Luil Trenker

w. ~orywającej. , e~opei. miłośc~ i boha~~rBtwa,
tl'E.
•
illllJonowym fIlmIe naJnowsze] produkCjI UNINajoryginalnięjszy
VERSĄ..LU p. t . ,
trójkąt miłosny.
Wytworny kapitan, czarująca dziewc~yna i buntownik.
Arc,ciekawe nadprogram,.
Początek o g. 4, 6, 8 i 10 w., w soboty i nie dz. poranki o g. 12 I 2-ej po poło
Do godz. 6.30 ceny zni:iJDne.

2.IX":- ..GLOS !.Q!L.\:.:.N;;.N.:.;t:..·.-:~f.:.:m::..:-. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Nr. M2

•

lą

Iz,z~eóI6w
Rząd

Rzeszy

utrącić

memorandum

ł pół pensów

pomyślt!nia bez dobrego mydła
loSoweł

ndjsfdrdiffiief$"%a-, piefęgft'acjo cery me

wyda należytych rezultatów. ieśli Itopamai~

o wyborze odpawiedlli.ego mydło.

Mydło 7 Kwiatów Ełlda jest ideałne pc~'tynt
względem: specjalnie łagodne. posiada WY,.
bitne własności' kO_$.me~c:zl!e l jest WJłworniit

perfumowane.

Warunl<iem racjonainej pie"~gJlacji" cery jest
używanie doskooqłego ctJJdło.- takiem jest

o osl.encla
Francji

•
krusz':il

nieno'owanu doig(bt:zas liols

PARYZ, l IX.
(PAT)."Le Petit Parisien" donosi, iż
niemiecki parowiec ,.Bremen'·
przywiózł z Nowego Jorku do
Cherbourga 261 kHo~ram, zło
ta wartości 2 i pół miljona fran
ków. Zloto to zostało wysłan~
przez Federal Reserve Bank do
jednego z banków paryskich.
Prawie równocześnie pa'l'owiec
"Aquitaniar" pzywiÓ2',ł z Nowe
go Jorku 1392 1<ł~. zlota, warto
sel 2.498,000 dolarów. Ładu ,
nek ten przeznaczony jest r6
wnież d!lą pewnego hanlk u pa
rys:kiego.
LONDYN, 1 IX. (PAT). Cena złota wzrosła dziś w Con

dynie o 5

austrjackie

Usuwanie z posad
hitlerowców

u.
Izlacbetneao

na".,gżlzy

c.'a ce-ry J~st
'8' nie dO

"

""ielęgt\~J

plOpagut\dy
narodowo - socjali-} dzone jest w AUSltjl śledztwo prze
stycznej.
' ciwko przeszło 300 urzędnikom inRząd altstrjacki uzależnia swą stytucji publlcznycb. Wszystkim
zgodę od wYPl>łllienia pewnej licz- im wstrzymano wypłatę p~n<;ji. 5
by warunków które w BerUnie u- urzędnil{ów~ którzy w dniu 25 lipważane są za' nie do przyjęcia Po- ea na dziedzińcu ttrzędu kan('Jt'rmimo to Wilhdmstrasse nie traci skiego po ObSdlł'll!niu
gmar.bu
nadziei, Ze uda się doprowadzić przez terrorystów wołali "Heli Hido pomyślllych rezultatów.
tIU" beztęrminowo zwolniono z
za,lmowanych pzt'z nich lItanowisI,.
W "Alpinen Montangesell'.!<'.hah'\
W Styrji które było ośrodkiem tUchu powstańczego w tej cześci Au
Iltrji, wydalono za udział w 'lama·
WIEDEŃ, 1. 9. (PAT), W związ. chu lipcowym 336
pracowników
ku z zamachem lipcowym prowarobotnil{ó,~.

I

lee

len

I

•

(fRa

••

zamac:hu stanu W,I Wi~dDiu

chce

PARYŻ, 1. 9. (PAT), Publj(oy~ta
Siccard zapewnia w "Paris Soir,",
że niemieckie koła polityczne, Zciniepokojone memorandum, Jakie
l:l ąd. austrjacki z3Dlierza 'przedi'1tawić lidze narodów w '>prawie ramachu w dniu 25 lipca, prowadzą
IV absolutnej +- jemnicy
fokowal1Ia z Wiedniem.
Wilhelmstras~e pra~nle przekonać rząd austrjacki, Iż
powinien
zrez ygnować z przedstawienia meIr ofC!I1dum Ił conajltlniej zJ3~odzić
Jego treśe. Wzamian za to Niemcy
zobowiązałyby !Olę
pr ~z
pewien
'll{feślon~ okres czaRU
zaprzestać

•

•

w sto-

cB~~O~n~J: l~~.U~A~

~Ic:i:~!~g~~:l::;e:as!:~:,w:;:
rów naftowych. Miasto Jest Jtd
niemal rałkowłcie zniszczone przel
wybuchy, Jakle miały mle-Jsce we
wtorek i w środę.
Ludność ogarnięta paniką opuściła miasto.
Z powodu &zalonego gorąca
w y wołanego pn:ez pożar, strat ogniowa musiała zaniechać u~iłowań
umiejscowienia pożaru.

funt, potem jednak obni'żył si.ę
do poziomu wczora~zego i za·
mknięcie notowane
było
jak
wczoraj 74,53 fr. za 1 funta.
Wśród
miarodajnych kół
City londyńslkie.i u~rzymują, że
w przyszłym tv~odniu fundusz
stabilizacyjno .. wyrównawcz5ł
podejmie szeroko zakrojoną operację i wyrówna kurs funta.

sunlm do ceny wczorajszej i onajwyźszy kiedykolwiek notowany kurs 141,5 za
uncję. Złoty suweren angielski
wymieniany był dziś po cen\e
SS szylingów i 4 pensy.
Kurs funta szterl~a w stosunku do. franka. ulegał w clą
gu dnia pewnej po-prawie i doszedł do kursu 74,71 fr. za 1
sią,gnęła

MYDŁO

BADANĘ OERMATOlOGICZNIE

Żadania ZW;ilZ#(U "rzem"słu bawełnianego

parli ledwabnicJI
W 4mergte zamarla prata "za ladalb wl

~n

ROZbite rokowania

Kto

do strejku. W ten sposób przewidywany strejk ogarnie całość prze
mysłu tkackiego na całym obszarze Stanów ZJednoczonycb.
Jeszcze w południe prezes rady
narodowej dla badania stosunków
W przemyśle,
Garrlson, oświall·
czył
przedstawicielom prasy, iż
istnieje moiliwośc załagodzenia
zatargu i zapobieżenia strejkowi.
Jednakże po konferenl'Ji przcd!ltawicieli robotników z przemysłow-

ponia zwslrz m I
p

ewozg na

L

:

zapobiegawcza

","na ceł

Po

dobQ

l

złe

----<~~------ ------------

nauczyci li!

Wobec bezpodstawnego usunięcia wszystkich dotychczasowych nauozycieli S;!~oły Powsz:ech"ej i Pf~ędslkola K.
WolfsonoweJ
ogłasza się
ninieiszym
bojkot wszystkich posad
w wymi enionych szko]ach,
Zwlą;ek

_

'l Bwodowy Nauozyolell
S2k6ł ~ydowsk l ch w Police
Zarząd Główny

(zg(b ·

statnia nadzieja polubownego za·
łatwien!a zatargu
upadla. Stany
Zjednoczone stoją w obliczu poważnego strejku.

Wybuah strejku

Narsza

C!

(T~ł.

LONDYN, l, q.
DZIŚ

o

\\'1.)

PÓŁNOCY

NADESZLA
TU Z NOWEGO JORKU N ŁOFI
CJALNA WIADOMOść o "·YP U·
CHU STREJKU w PK:>: .... :.: '. '7.
WLÓKIENNICZYM.

••

I

OSI

kol~i ws«:bodnio-,bińskifj

japończyków.

Ilików stwierdzają, że ban<f~'eQ
Ilchwytnni prlez wojska mandżur
skie posiadali na rękach opaski I
napisem "Pr't yjaciele Sowietów".
Według tych
saUlych uOl1ie~ień
nieznany dotychczas pasażer rosyjski w 3 klasie dawał sygnaly
banliytQm podczas ataku na po-

Jeden z obywateli amerykań
skich, który był świadkiem napadu ud,dełił wywiadu prasie maildiurskiej, w którym wyrazit zdziwienie, że bandyci posiadali w
swych rękach ogromną iło~ć amunicji. Niektóre doniesienia dzien-

l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kwarco ".

"

•

ey prumy. włókienniczego ..- ostatnio poparte pucz robotników ~ ami, przewodniczący delegacji ro
NOW,Y JORK, t. 9. (pAT). NI. pOKostaje Juł prawie ładnych .tosują Ifę do wecwanla twych przemysłu Jedwahnł~zego, którzy botniczej oświadczył, że sytuacja
w Hoki 200 tysięc.y zgłosili akces nie uległa zmIanie. Tem samem onadziel co do nuguanla atreJku przywódców.

w przemyśle włókienniczym, Ittó·
ry ma się rozpocząć dziś o god~.
23,30. Praktycznie biorąc streJWASZYNGTON, 1. 9. (PAT). kiem objęty będzie cały przemysł Sytuacja w prz~myśh~ wJókiełldri
włókienniczy
Stanów ZJednorzo- czym nie przestaje w dahizym cią
gu zajmować opinji sfer kompenyrbLiczba ul'zestnik6w siJ;ejku wy- tentnych Stanów Zjednoczonycb,
liosll5 będzie kilkaset tysięcy lu- tembardziej, że wszelkie wysiłki
wYDrał
polubownego załatwienia groźne·
dzI.
40.000 dolarów
"New Vort{ Time!!" !ó"ibil, te do go konfliktu zdają się spełzać na
W dlli~ wczorajszym ollbyło się strejku przystąpi zgórą milIon ro- niczem. Stanowisko robotników
bawełnianego
zostało
eiąguienie premjowej l'0zyrzkl de botnik-ów, jesli wszyscy pracowni. przemysłu
laroweJ. Wygrane padły na nastę
puJące numery:
40,000 dolarów 'la Dt.; 1409366
- 8,000 dolarów na nr. 1183~O
3.000 dolarów na n·ry: 1472R90
12601 495905.
1,000 dolarów na n-ry: 755604
45%9 926243 111'1371 366390
należności
5Of} dolarów na nory: 606811
SZANGł{AJ, 1, 9. Jak dono· pomocy s7Jtucznt:j pneszkody po.
1:l66357
43285 393114 47'4606
,710699 124486T 430385 2a3263 szą z CharbinlJ, japońskie władze czem bandyci, którzy znalt10wali
w tem _mieście oświadczyły dyrek- się w okopaeh po obu "tronach
1.470430.
torowi
z
ramienia
Sowietów toru kolejowego, rozpol'zęlł ogień
wschodnio - chiń,:,kicj kolei, Kuź- na wagony 1 i 2 klas;\'. 5 japońC2Y
niecowowi, te zatrzymują one 310 j{ów zostało zabitych, 25 odnłoRło
tY$iery ,jenów z lIależn)'ch od Ja-, rany. Banttycł uprowadzili dwuch
Główną 9, taJaf. 142-42
ponj: za I1rzewO'I:y kołeJo" e pienię l obywatetł .llllerykadsldch oraz 5
PrlEvjmują I karz we
W5 y tki ch sp cjalnościaeh dzy. Zatrzymana suma będzie użyAnalizy lekarskie, zast, y- ta na o,~8zkodo"fanłe osób, które
uclel piał~ podc.a:as Ucz.łych zamakl. Rent en. lam a
chów na kolei.
Słąc,la

Ł-

ciąg.

---

Pod ciegami bata...

I

LONDYN, l, 9. - W Tol<io oArl1ljll ,iapoń ka po iadli dokuzwolennikiem d mokracji parlamentarnej
głoszono komunikat
japońsld~~o
Illenty, ś\~iadc~ące że liamachy t.
ministerstwa spraw zagranlczllyrh
WARSZAWA,
1
IX.
1
k
!d~
spędJająe
s
nimi
dłu,l
e~as
na
dQkonywali
kolejar~e sowieccy
rozmowie. M. in. który podaje, te areszlowa'li pra~ 'liku tek wskaaówek międ~Yl1aro· dowiadujemy z kół badrzo do- oŻ'y,wione.1
brze poinfoJ'IDowanyteh, od- 8zcs8116łQWO rozwinął mQrsz. rownicy scwiect:y na kolei wschod
lłówki moskiewskiej.
włcedziłu mar8Złłłka Piłsudskie Piłsudski wó,ł JMlł(ląd nft parł" nio - chIńskiej przyr.nuli się pod~o w czasie jego ostatniego po- mentary:zm i
demokratyczne czas śledztwa do przygotowoJ1ia
:lamachc na kolej powyz~zą. .Jt'dbyt,. w WUnl~ tuynastu jego formy rWią(lu.
noczdni~ twierdzili oni, tę Illi:!ła
kolegów
z
ławy
szkolne.t.
UczestnIcy
rozmowy
doszll
TOKIO, 1, 9, (PAT). Agencja
li
wskut~k PQI centa
n:nlHUurMarlizałek piłsudsJd p ..zyjqł w toku wizyty do :przekonania,
j ap\lńslm. douo$i, i1< \V ub, czwarski ego oddziału Iblędll!yrllHOJówl(l
tel, dokolląQo śmiał gQ napl\dtl under łlcrdce.znłe swoich J(oścl, lic mul' Zł Piłsqdski uważa demOkl'llcJc: I pal'Jąmenłal'yzm, komuQ.lstye~l1eJ.
bandycJd lO na pocii!g w pobliiu
Przyzllanie to niema wiek .... egC>
KOPENHAGA, 1, 9. (PAT). ~ przy oeJ!yszc~clllu Ich lE p'e~
stacji Wuchla kolei północllo-tnIlU'
diursl\ie,i. Atak bandytów nil Pll' W dniu dzisiejizym :;; polecenia wnyeb zb~dnych Ilaleciałoścl, znaczenia, ,dyli: pfze~łuthlwanln
iąg h,yl ~o"J{1\llizowa\1y z preme · wtatłzzostała rozwiązana Dmiska za nnjlf\p, ZIł for1Ue ł'zlłdów dla p~owadzone były z .{ednOME'\:1em
dytac.lą.
Pociąg wylwte]ollo przy I j)arlja narodowo • socjalitotyclIn-a,
Pol~kl.
tortltrowaniNn wi,trrlów.

Krwawy

nap

d

I

I
t

ł
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L
lnicy
walczą o
Wczorai
odbył"

n

sie prób" składania i rozkładania samolotu
oraz rozruchu silnika

Telef0nem od korespondenta
.,Głosu Porannego".
Ze w~gilędu na nieod1łowłe
dnią pogodę dalszy ciąR pr6by
~zybkości minimalnej został

, .

znowu odłożony.
O godz. 5-ej na lotnisko na
Okęciu p,rzy'była komisJa, zjawili się r6W'Ilież dwaj zawodnicy. Ze względu jednak na silny
l ustawicznie zmieniający kierunek wiatr kolegjum sędziórw
zdecydowało odłożyć pr6by na
inną,

I

sposobniejszą chwilę.

Wczoraj rano "policja lotnicza
ukarała
Pierwszymi mandatami lO-złotowymi tl'Zech
lotników,
a mianowicie Grzeszczyka oru
dwuch niemc6w, Osterkampa.
i Kriigera. Powodem nałożenia
kary był nieprzepilsowy start.
mianowicie z prawej strony
chorągiewki starto,!ej.

• * •

Na

lotnisku mokotowskie ..1

rozpoczęła się
próba rO zkładani1a

l składaniil
skirzydel dla samolot6w, biorą·
cych udział w zawodach lotniczycl1.
Próba ta polega na tem, ~ po
złożeniu
skrzydeł,
samol.)t
mO'że
być
przeprowadzony
przez bramkę o wysokości 3.5
i szerokości 4.5 mtr. Rozkłada
nie i składanie samolotu winno być uskutecz·n ione prz~z
najwytej dwie osoby. NJleof!cjalne dane, dotyczące dotycn
czasowych wyników przedstawiają się jak następuje:
Samoloty
czechosłowackie
nr.nr. 51, (lotn. Zaczek) zyskał
35 punkt6w, 54 (Iotn. Anderle)
36 pkt.
Samoloty, polskie:
nr. 61
(lotn. Dudziski), 34 pkt., nr,
62 (iotn. Gedgowt) 34 pIkt., 111'.

Trybwta ze sztandarami

państw,

63 (lotn. Grzeszczyk)' 34 Pkt.,
nr. 64: (lotn. Balcer) 34 pkt.,
nr. 65 (lotn. Włodarkiewicz)
33 pkt., nr. 71 (lotn. Bajan)
36 p., m. 72 (łotn. Buczyń1.!ii
36 p'k t., nr. 73 (lotn. Florjanowiez Stefan) 36 p., M. 76 (lotn.
Skrzł'piński) 36 P.
(I

•

•

biorących udział

w turnieju: Pols ki, Niemiec, CzecbosłowacJi
cofała 81~ z Challenge'u.

ł

I!ran cji, którOl w ostatniej chwili wy-

Aeroklub
R:zeeZYPOSPOliteJ1nr.m. 41 . 42, 43, 44. 45, ł6. lYjlYS1ta!y po 20 puni[t6w Każdy.
komunikuje oficjalnie
~'kały po 16 punktó;w każdy.
Samoloty
ekipy
polskiej
Samolot~
ekiJpy czechoslo- nIl".nr. 71, 72, 78, 7ł, 75, 76,
wynlld próby rozruchu silnIka.
W próbiil tej samołoty n .. - wacki~j nr.nr. konkursowe: 51, (RWD) zyskały po 24 punkly
mie~~e
nr.M. konkursowe: 52, 64 zys'l<ały po 24 punkt~ ka'i dy.
12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22: każdy.
Samolot p. Macpllersona Wal
23, 24, 25, 26. zyskały po 24
~amoloty
ek1py
polsk:t'j tera, startująceliro w barwach
punkty każdy.
m:.llr. konkursowe: 61, 62, 63, Aerokluoo
Rze1:zypospolitej
~Qmoloty
ekipy
włoskiej 64. 65, (są to samoloty PZ.L) PoJLSikiej, zyskał 16 punktów.

ZuchwalJ napad band,l' W

Piorun,

biją

w samolOI,

pasażerowie i pilot spłonęli w aeroplanie
LONDYN, 1. 9. (PAT). W droST. JOSEPH (Missouri) t. 9.
sirzałalDi ciCłko
dze z Par~ża do Londynu po środ (PAT). - W pobliża St. Joseph
zaskoczony
ku kanału La Manche samolot pa- samolot pasażerski
sażerski rażony zostal pnt'z pio- przez burzę został razony płona
a po zrabowaniu pieniędzy pocztowych ·zabili w ucieczce gajowego run. Twarz pilota, jego lewe ramię nem. Od uderzenia pioruna samoi lewa połowa ubrania zostały lot zapalił się i spadł na ziemIę.
KATOWICE, 1 IX. (PAT).- bandyci, zrabowawszy worek z wiceprokurator Mehoffer i na- osmalone. Mimo to pilot zdołał po Czterej pasażerowie i J),ilot p'01J.1e
Z Pszczyny donoszą: Dziś o go pieniędzmi, zlbieH do lasu. Na czelnik urzędu śledczego Chom myślnie doprowadzić samolot do śli śmierć na miejscu.
dzinie 9 rano dokonano na dro odgłos strzał6w nadbiegli na rański.
miejsca przeznaczenia.
dze między Cwi'klicami a Mae- miejsce zbrodni pracujący na
pobIiskiem polu wieśIlJiacy. Ran
dzną
Pociąg
morderc.zego napadu I'abunko~ nych odwieziono do szpitała w
Na dzień 9 września .v związku
Pszczynie.
wego
na listonosza Karola Głowalę, Stan obu rannych .iest b. ciężki. z organizowanemi uroczyslośriamł mając zapewnione miejsce w elicie tennlsowej
WARSZAWA. W drugim miast dwa pozostałe polac)' wJ~
Ślady pościgu za bandytami spółdzielczości w Grotnikach, dykt6ry w asystencJi posterunko
na drugą i(;b rekcja okręgowa kolei pa,ństwo dniu zawodów tennisowych o pu- grali gładko. Ostateczny wynik
wego Pasteckiego wiózł 7.000 naprowadziły
zł.
z urzędu pocztowego w zbrodnię, dokonaną w lesie w wycb organizuje pociąg popularny har Davisa pomiędzy Polską a 7':5 6:1 6:1 dla pary polskiej. .
W. og6lnej punktacji zawodów
Pszczynie do agencji poczto- Studziennej, ~dzie natrafiono 110 Grotnik, celem umożliwienia Grecją rozegrana została gra poszerokim f'Zcszom
publiczności dwójna. Zainteresowanie meczem Pol.. ka prowadzi 3:0. W związkc
na
wej w Miedznej.
wzięcia ud-dału w uroczystościach. zmalało, gdyż
ostateczny wynik oz tem powstał projekt, aieby ,..
zwłoki aa.iowego, Masnego
Gdy wIozący pieniądze
Pociąg wyrusza ze stacji Łódź spotkania I tak już jest przesądzo dniu jutrzejszy do gry
pojedyń
Józefa.
'tnaleźli się na drodze obok la
Kaliska o godz. 8, przyjazd 8,34 ny na kor~yść Polski.
czej stanęli Tarłowski i Bratelt,
~u, spostrzegli
dwuch
męt· Bandyci, uciekając ze swym łu
z powrotem z Grotnik odjazd o
W grze podwójnej ze strony dla których będzie to doskonały
czyzn, idących drogą w P'l'zeci· pem, natknęli się prawdopo,
20,40,
przyjazd
do
Łodzi Kaliskiej Polski wystąpili Tarłowski Bra trening.
dobnie
w
lesie
na
gajowego,
wnym kierunku. W czasie wy·
tek. Nasz doubl spisał się dobrze i
kt6ry ich usiłował zatrzymać. 21.15.
mijania jadących mężczyźni
Cena biletu za przejazd w obie nie sprawił zawodu. W ciągu 5 mi Z_YlięstWD
Bandyci dwoma strzałami poło,
wyciągnt~IJ nagle rewolwery,
WILNO, 1. 9. (TeJ. wł.). l\fi·
nut pokonał on parę grecką Stu·
strony
1 zł.
żyli
gajowego
trupem
na
miejstrzelając r6wnocześnie do listrzowska
drużyna Palesty y Halios,
Zachos
w
trzech
setach,
przy
Z
uwagi
na
ograniczoną
ilośó
stonosza i posterunkowego. O- scu. Policja prowadzi eergicz
miej..c (1500 osób) należy bilety czem tylko w pierw.;zym przeciw- poel rozegrała tu mecz z Makabl,
baj jadący, ciężko ranni, spa- ny pościg.
nik zdołał nawiąza~ walkę, nato- wygrywając w stosunku 3:2 (1:2).
~akupywać wcześniej.
Na
miejsce
żbrodni
przybyli
dli nieprzytomni z rower6w, a

Dwoma

Czterej

zranili lisionosza
i posierunkowelio

do Grolnik

Polska prowadzi l:O

Hapoelu
M

Poraz pierwszy w Polsce -

przed stolicą!

Dziś powtórzenie premjery!

•••••••

I Liliana Harve, WBiobA1ZUZAO
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NADPROGRAM: Ostatnie
Foxa oraz
sensacja
BAER-CARNERA, jedyny autentyczny, w całości sfilmowany reportaż ll-to rundowej walki meczu bokserskiego o mistrzostwo świata! Pocz. o 12 wpoł
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IPedza;iI W Pers;; po'o . . . . . .~
kraju na świecie
nie cieszl\
się takiem
poważani~, nie
glrają tak dużej roli, jak w Persji. Pójście do ką'Pieli Jest dla
kobiety perskiej tern, czem dla
naszej elegantiki udanie się do
jakieRoś lokalu. Kobieta perska
idzie do kąpieli po długiej kon
ferencji ze sw,ymi doradcami
piQlmości. Wreszcie udaje si.ę
tam, poprzedzana przez sługi,
niosące, oprócz płaszczy kąpie
lowych, perfum, oleji6w i innych akcesorji urody kobiecej,
orzechy i smażone brzoskwInie
Kąpiele w Persji są ul'ząd.zon~
luksusowo. Utrzymane w stylu
klasyezno - orjentalnym otoczo
ne są wspaniałymi Kwi~tmymi
Oiglrodami i ocienione cyprysowymi i topolowymi gajami. Na
wstępie wchodzi się do olbrzy·
miego hahlu, dalej następuje
olbrzymia sala, służąca za roz·
bieralnię dla przychodzących
kobiet. Powietrze jest tu przesycone upajającymi zapachami, które unoszą się nad sło
sami bieli.wy ze świeiych ciał,
skąpanych w wonnościach. poś.rodku hallu, bogato przyW

żadnym

zakłady

strojonego poduszkami i tapczanami, siedzi "po turecku"
stara kobieta, robiąca na drutach odwiec.zn!\, pończochę. Od czasu do czasu łyka chCIwie kawę. To kasjerka. Nader
uprzejmie wita każdą nową
klijentkę i kieruje ku niej wdzię
czne komplementy. Nawiasem
mówiąc, żeby być tam dobrą

kąpielowe

kasjeriką, należy umieć prawiĆ

wszelkiego rodzaju pTZyjemności,
niekoniecznie będące w
zgodzie z prawdą.
Rozbieralnia jest okrągła, po
dzielona na wiele U'rocz~h zakątków, pełnych miękkich tap
czanów. Srodek sali zajęty jest
przez basen, pełen złotych rybek. I hal!! i ta sala mają szklane dachy, pI'Zez które sączy się
światlo wspaniałą ~lfą barw. Pellno tu kobiet. Te, które si~
znają, prowadzą roZilI1owy bez
końca.
Panie rozbieraJą się z
niesk.ończoną kokieterją, stara

,

lat
ktor ymi skóra ich jest nasy\!01
na. Z wielkiej sali kąpiel. dolatuje gwar, śmiech, nawoływa
nie, plusk i tupot. Ta wrzawa,
dolatująea
przez otwierane
drzwi, sprawia wraienie praw dziwej wojny dżinów.
T ta sala ma szklany dach,
przesyłający opal,owe blaski.
Europejka nie może sobie
wyobrazić, jak dalece
ważne
są łaźnie w życiu spolecznem
Persji, jeśli nie powiedzieć krócej w życiu kobiety tego kraju. W łoźui bowiem zawiązują
się przyjaźnie, intrygi, składa
się kondolencje, jest to zatem
instytucja, która zastępuje europejski five o'clock. Tu mamy
ogllądają, swoje przyszłe syno-

ją się \1tydawać jaknajpięknieJ

szemi w oczach innych c6r Sle
herezady. Wreszcie udają się
do kąrpieli, okryte wspaniałymi
we. Gzy nap.rawdę jest ona pię
płaszczami, otoczone oblokiem
kna, czy nie ukrywa Jakichś
najcudowniejszych zapaehów,
błędów budowy?
Kandydatka
na narzeczoną całuje przyszłą
teściową w rękę i prosi ją o
przyjęcie udziału we wspólnej
z ndą i jej matką ką.pieli. Tam
właśnie Sltarsza panI może z.aobseiTWiOwać dokładnie, czy kolor witosów jest naturalny, czy
skóra paIliIly jest gładka i pięT{
na i cz.y nie nosi śladów przebytej m<lte choroby. W dyskret
nej rozmowie przyszła teścio
wa stara. się zaobserwować,
('zy i dusza panny jest tak pięk
na, jak jej ciało. Tajemny egzamin w zamkniętej kabinie na
i
pawa
lękiem
wyczekującą
diziewczynę, czy aby ocena jej
wypadnie dodatnio. Matka jej
najmelodyjniejszy ze wszystkich filmów
stara li~ uwypuklić wszystkie
dtwi~kowych
dobre atrony Iwej córki, podczas Rdy przyszła teściowa ocenia wszystko
jaknajsurowieJ, Wll'eszcie po wielogodzinnej debacie eglzami.n jest skoń
erony. Panna uzyskała, lub nie
aprobatę matki pr~ysz,lego mę
ża, którego
właściwie jeszcze
nie zna. Jeśli dziewczyna sIę
podoba, zaręczyny odbywają
poraz pIerwszy razem.
się natychmiast, jeśli nie y-Cze
ka na następnego kandydata.
W
dziesięć dni ~o ślubie wszyNadprogram: Najnowsze akłualności świata i P. A. T.
stkie damy, to znaczy OIbie teś
ciowe, młoda mał,żorrka i najDziS DOczatek O gOdz. 12.30 • Dol.
bUższe znajome pl'zychodzą do

Prze ,isza

,,~ ARA~ f MIt~ ![1"

łaźni.

Tym razem odbywa się niem przez swego niezadnwolo
tam prawdziwa uczta.
nego męża bezpłodna kobieta
Kąpielowe w łaźniach zasIu- uda się ruie do znającego naukę
gują na specjalną
wzmiankę, i życie lekarza, lecz do łazieb
lak przez zdolność upię'kszania neJ, która jej powierzy tal.izswych klijentek jak i przez kra man, przynoszący bezcenną po
som6wsŁwo. Niezwykłe pochleb moc.
czynie chwalą z umiarem naZwykle panie udają idę do
wet nicistniejące piękności. Ich laźni o godzinie 3 po pobtldniu
pochlebstwa są łnk pl'zekonywll i pozostają tam do 7 - 8-ej
jące, tak szczere, że niema ko- wieczorem. Wtedy całe wnętrze
biety na świecie, kŁóraby im ośW1iet.Jone jest niezliczonemi.
nie uwierzyła. Zaden z kapla- drobnemi,
różnokoforowemi
nów żadnej re1i~ji nie jest w lampkami, uk'rytemi w niszach.
stanie dać tak słodkiej pocie- Słodkie, IlWOCZlle, taJemnicze
chy, jaką dają te ką·pielowe światło rzuca czar na salę. Koswoim klijenlkom. - Młodym biety pluskają się w wodzie,
dziewcz ętom rozsnuwają przed roz.ma""iają, śmieją się , odpooczyma prześliczne opowiada- czywają na miękkich tapczania o p.rzyszłyeh mężach, może nach, popijają kawę i kosztują
nawet królewiczach ... W rozmo łakocie. Prowadzą rozmowy,
wie z mężatkami pięć minut bądź to między sobą, bądź to
im starczy na znalezienie bo- z kasjerką, wy~ażającą im swe
lesnej rany i na wlanie odrobi- uznanie na widok skóry, kt6a'a
ny radości w zbolałą duszę. - jest poematem boskiego aUaZnają się na praktykach medy- S'Il ciała. Jest zachwycona delicznych, przepisują, leki mniej katnością cery, wspaniałym łu·
lub Wlięcej skuteczne, maście, Idem brwi. Zapewma o miło ś,
środki oczyszczające, na która ci, którą wwudza w sercu lll~
to leki one tylko mają sekret- ża swym wy~ądem. Wreszcie
ne recepty. Obeznane z nauka. damy wychodzą w zmrok wiemi tajemnemi, przygotowują c~orny, roześmiane i szczęśli
Nitkstury, które zapłakanej żo-, we. Już dziewiąta!. .. Jut... Jak
nie po,zwolą odzyskać miłoś~ tetl czas leci ... Niebo jest usianiewiernego ma~żonka, a dzi~w ne mi~,'ocącemi gwiazdami, jak
('Ą~ęciu dadzą upra'glIllone szyb- gd'Y'by i one miały zmęezone i
sze bicie serca wyśnionego wy spraglIlione snu powieki.
łxrańca. Zagrotona opuszczeDago, S.
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Rekord zlchwvtu

WA

Dowodlenla

KY
Retyserował

KRZYPCE

Rouben MAMOULlAN
Poemat miłosny
we wspaniałej interpretacji

Jeanelle In ac Do.naId I Ramon nouarro

JERZY GELLER
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dalszy).

Wkrótce na
ekranie kina "

C

pi olU

swoją nędzną, tJragiczną
prze- Chodź - powiedziała led ochrypłym głosem. -- Cudow·
szłość, ,;akgdyby na rozwijają wie dosłyszalnym głosem.
ne, boskie dzieło! MajątekI
cej się taśmie filmowej, -- wiStary klown
spojrzał
na
Gnanv tysiącem namiętnośc:
działem z:łotoWłosą
wę.giel'kę, pędziłem do cyrku.
nieufnym
wzrokiem.
Bez tchu mnie
jej wykrzywioną .oólem twarz, wpadłem do garderoby, aby si~ wziął perłę,
przyjrzał się je~
zamade oczy, słyszałem strasz- przebrae do występu. Ale krok pod światło uważnym
wzrone rzężenie... i znowu krą.żyJy w kroik za mną, pędził wściekły kiem znawcy.
dzo raźno. Dwa dni przed bene- 'Przed moimi oczyma
tysią'!e i ponury los, nieobliczalny
powiedział
- Oudowna w
fisem otrzymałem bilecik księż płomieni
rozpływającego
się swych llrządzerniaeh, twardy
j w.reszcie.
nej d'If; oczekiwała mnie
w przepychu barw.
okrutnv w swej woli.
- Należy ona do Coryl
pilne.t sprawie w swojej wini.
Księżna wydawała sie
aie
krzylmąłem
szybko.
Corl
Nie
myślałem
o
tem
wszys~
Właściwie nie miałem
ochoŁv
spostrzegać pn ~raienia,
jakie kiem.
Cóż mnie
obchodziła b~dzie moją żonąl
przyjąć tego zaproszenia, ale omnie opanowało, i ciągnęła o~ Nie tak posśpiesznie
statecznie chodziło przeciei Ł. powieść o niebieskiej perle, kt6 przyszłość, w którą nie wierzy
Jeszcze
księżnę,
wytworną i bardzo ra była starym klejnotem ro ' łem. Kurczowo trzymałem si~ prze·rwał mi stary. teraźniejszości, niebieskiej per. będziemy mieli czas pomówić O
wpływową damę, a jednocześ
dzinnyw, pochodzącym z cza·
nie o mój benefis - więc po- sów Stuartów. Kto tę perłę no- ły, którą trzymałem w ręku, a tf'm. A telaz do I'oboty!
ktÓTa udzielała mi swego cu·
szedłem
Wła~nie roz~egł
się
ostry
sił, musiał zginąć od topora luh
downego, błyszc:qcego czaru, dzwonek inspicjenta. Korytarz
Rzuciłem się do jej
Przyjęła mnie w uwodziciel- sztyietu.
niby tajemnego życzenia z baj· stnjcnny zapełnił się robotnika"kim, nieco fantastycznym ne- nóg, błagając:
ki. I nagle stanęła przedemną mi, artystami, kol'im:, wszelkie
gUżu , była ujmująco
grzeczna
- Perła I Per'ła I ChJcę mie~ mała słodka Cora Pearl. OpelgO rodlaiu zwierzGŁami ,
klow-.
i uprzejma, pokazywała
mi tę perłęl
nowała mnie chciwa ,
szaleó- nami 'I, zamn!owanemi tW:::'1'zaswoje bezcenne skarby, prowaKsi0.\żna gładziła swoją bladą ,
('za namiętność, przepalała m ~ l\li Nadchodzili ze wszystkich
dząc wesołą, błyskotliwą poga' wąską ręką moje włosy. .
krew i mózg. Temu słodki e mu ~tron.
- Perła? - zapytała. ~ Czy aniołowi
wędkę, a pod koniec otworzyła
ofiaruję
wszystko,
- nowidzenial - krzykną
tajemnicze złote puzderko i o- nie odczuwasz kku, mój drogi'? wszystko.
łem
jes~17. e s:~yb'ko.
Cora u·
czom moim ukazała się niebie- "zafot. ~ztylet...
Natknąłem siG na nią w kOl., ~ Jllie(!hn~)ll si<: do muie. . ska perl'a. Oszołomiony pięk
~ Perła!
powtórzyłem
nem tego klejnotu, zapomnia· drżącym głoscm, a byłem tak tAl'Zn stajennym. Ojciec sŁał tui {Jszcz~śliwion" pośpieszy lem dQ
że wprost ohok. Podszedłem do n iej i po- gard(,l'ob~· . nhv si, przvgotowlł~
łem w tej chwili o całym świe hardzo podniecony,
(lO wY.'it~pu .
odchodzić
od dałem niebies.ką perłę.
cie, a widziałem tylko w bez- .,dawałem sie

Co wieczór stałem podcza'i
le(lo numeru za pluszową ko ·
larą, oddzielającą
arenę
od
przeiś<'la do stajni i drżałem,
na myśl, o tem dziecku, które
w .. krytośd ducha kochałem.
Jej ojciec, były klown, który
podczas wysh;pu złamał sobie
prawe ramię i wobec tego musiał przestać "pracować", pil,
nował małej, ,jak oka w glowie,
był zazdrosny nowet
o każde
spojrzenie, kłÓ<rem
obdarzała
innego człowieka. Mnie poprosIu nie znosił i nienawidził z
gł~Li duszy, bowiem wyczuwał
instynktem ojcowskim, że u'b6·
stwiam Korę i że nie jesŁem jej
zupełnic obo,k:ny.
Tymculem zbliżał się dzień
pr7ewidywanego
kontraktem
mojego bcnefis II. Dyrektor cyrk li or.,losit to wielkiemi afi'lzami. SDrzedaż bi.1etów szła bar· granicznem
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przeraumiu

całą zmysłów

-

MaszI

Weź!

-

szepnąłem

(D. c. n.).
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Kawiarnia

Pusta kawiarnia. Stoliki wyglą
muchomory ze 6rebrnemi
cukiernic i popielniczek.
Matowe światło stwarza nastr'ój
przytulności i zachęca nielicznych
o tej porze gości, dl) zajęcia przy
nich miejsc.
Orkiestra korzysta
z wohleg.) czasu i pożywia się na ..
bieraj~c sił do późno w noe przeciągającej się pl'acy. Tak spokojnie i nudno ...
Gdzieś pod oknami, w ką Łach sle
dzą stali bywalcy. Rozmaici pano·
wi~ i panie przeglądają
dzienniki
i journale.
Wreszcie zwolna "kroplami",
przychodzą pięlme panie, z uwagą
~zukają odpowielłnich miejsc: albo
wygodnych do dyskretnych r<lZmów, albo widocznych dla lepszego ukazania swego najmodnil'jsze·
go kapelusza,
czy wsp:mlałE'go
lisa.
Wszystkie panie są piękne. Nie
ma brzydkich twarzy. Mogą się po
dobać lub nie. Kawiarnia jest peł
na. Orkiestra gra i zaleinie od tego co grają zmitmiaJą się tak czy
inaczej twarze niektórych kobiet.
Je~li melodja jest znana to nucą
.ią. niedosłyszalnie. Kiedy smętna, VI
oczach ukazuje
się
delikatna
mgiełka.
Jeśli wesola
zamiast
chmurki sentymentu, wesoły pół·
uśmiech opromienia twar.zE'. Rytmicznie, slabemi, lelddemi ruchami
gnie się sylwetka pań :;luchających
Od czasu do czasu pochylają l!ię
ku sobie ponad stolikiem i komunikują ciekawe dla siebie uwa!!l.
Są pary wpauzone w siebie poprzez lody czy pół czarnej ł nic
poz:! sobą nie widzące, ~ą ich przeciwieństwa, cudnie nudzące ~ię ze
sobą ł szukające
nowyell, ciekawych rzeczy w tygodnilmch i Innych łlustracjaeb.
Można odnieść wraienie, Ze ga.
2!ety są po to \V kawiarniach, aby
dawały schronienie !nud7.onym lu·
!lziom. Tu prawie wszyscy są so·
bie dalecy, prawie lV"zy~tkicb łą
czy tylko stolik.
Między stolikami przesuwają stę
czarne sylwetki Itelnerów i z cyrJ{Ową zręcznośctąprzenoszą ponad
głlOwami zale:1lnie
od zamówie6
'juiebiańskich" Pima tacki pełne
kawiarnianej odzywlli. Jl'śli zimno
- ogr..zewa się czarnością kawy,
kiedy ciepło - oranżady, lody
i t. p. ochładzają strudzonl1ch łu·
dzi.
Bezszele!;tnie, spoko.łnie ł P2y~.
ko podają czarne smokingi koloro
we ciastka, wazoniki z rozwichrzo
nymi kwiatami, słomki, kielichy
barwnych napoi i srebrne puhary
lodów o pastelowych odcieniach.
Wszyscy wychodzą po to tylko,
~eby wrócić nazajutrz o tE'j samej
porze, zająć te same miejsca i pro
wadzić tE' same rozmowy.
dają jalt
naroślami
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(Wgwiad z kierownikiem radioltaeji, dgr. T.
Na dzień 2 września b. roku , dą zagadnienia z dziedziny litezostało zapowiedziane przez p . ratlluy, teatru, krajoz.nawstwll
R. wo-rowadz·e nie Vi życie no- itd.
wego ,imowego pro~raIlllU doJest to nieJada zdobycz, jestosowanego do długich wie· śli weźmiemy pod uwagę, że
czorów, sprzyjających słucha- Łódź dotąd l"Zadko
ocUywała
nilu radia.
si~ na falach innych rozgłośni.
Linją przewodnią audycji zi
mowych na nadchodząry sezon ~est zasada dania radjosłuchaczowi jaknajlb ardziej urozmaiconego i wszechstronnego
pro,wamu, który potrafi zasp:)
koić
potrzeby
wszystkich
warstw i klas społecznych.
Jest rzeczą niezmiernie de-

rozgłośni

wym przewidziane są
codziennie lólbkie komunikaty
sportowe (godz. 19.55).
a w niedzielę (godz. 21.45) na
wszystkie stacje polskie; dal~j
repertuar teatrów (codziennie o
godz. 18.10), raz na tydzień ką·
cik. p. t. "Pnegląd teatralny"
(,g odz. 12.05), przeglląd g'ieldowy (codziennie o godz. 15.35,
prócz świąt), program na dzi.iń
następny (19.45),
a raz na ty·

Dr. med.
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W61czańska

(Zielona S-a)
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d j t
l k"
"au yc ę s Tze ec ą, na~wa?ą w pIerwszą. l. trzeCIą
medZlelę ka,tdego mIeSIąca o
godz. 15.45.
Aby w}czer;pać wszystki.e L1a
sze audycje mówione, dodam,
że w nowym progo:amie zimar
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polskich

.Iarzębowskim)

Przypominam sobie - mówi
dalej dyr. Jarzęhowski że
przed dwoma laty Lódź dom.'!gała si~ swoich własnych odczy
tów i otrzymała je. WyHumaczyć sobie więc nie mogę, dla· dzień
czf!go ludzie,
którzy mogliby w poniedziałki (o godz. 19.25)
dostarczyć nam bardzo cieka- nadawać będziemy
"chwilkę
wych tematów, taik mało zdJra
społeczną".
kawą.
dzają zainteresowania odczyta- która zawierać będzie ciekawjaką rolę w tym oJ(ólno - pol- mi łódzkimi.
sze komunikaty różnych orgaskim proaramłe odegra łód7..ka
Często poprostu odczuwamy nizacji.
rozgłoŚIDia.
brak odpowiedniego materjału.
Przechodząc do audycji muktóra dotąd o~aniczała się do
Poza tak zwanymi odczyta- zycznych,
. przedewszystkiem
kilik.u odc:r;ytów i audycji o cha-I mi b~dżetowymi, podobnie, jak musimy wymienić nasz
rakterze iJnJformacyjnym.
w ubIegłym roku, nadawać bę- stary pQpularny koncert życzeń
Z tern pytaniem. zwracamy dziemy różneg'O rodzaju
k~óry nadawać będziemy, jak
się
do kie,rowniik.a rozg!łośni pogadanki, względnie ~relekcje dotąd, w krużdą sobotę.
Niełódzkiej, dyr. Tadeusza Jarzęokolicznościowe,
zależnie od t~o w niedziele (od
bowskiegoo.
związane z życiem społecznem. g·o dz. 14 do 15) oraz we wlor_ Pro~am nas'z ej rozgłośni
P~.zecho~ząc do dalszych au· ki i <-zwartki (godz. 22.15 do
z~. 23.30) nadajemy ze studja wła
_ ro.zpo<..zyna d:?". Jarzębow- dyCJl mÓWIOnych, muszę
ski _ został, w porównaniu z znaczyć, te ~o~y program Zl- sny koncert z płyt gramofonopoprze<lniemi laty
znacznie mowy przeWIdUje
wych. Lecz nietylko
muzykę
rozszerzony. Łódź 'zyskała cały 2 razy w mies!ą cu ".skrzynkę" mechaniczną
nadawać oQdzie
szereg niezmiernie cennych au~Ia łódzkICh dzieci.
Lód'ź w bieżącym sezonie. W
dycji, a (,O najwamiejsze nie. . BędZIe ona
nadawa~a . w nowym programie poraz pie;w
tylko korzystać będzie
z pro- plerws.zy wtorek (? godz1ilUe 12 szy przewidziano
gramów innych rozgłośni, ale m. 45 l W ~zwartą ~TO?ę, o godz.
transmisję muzyki lekkiej
podobnie jak i inne radjostację 16.45) kazdego ~lesląca. Zn~- z łódzkich
lokal\ rozl'ywkobędzie Źlródłem ptro,gramowem my doskona~e zamteresowama
wyc~
na eksport. W nowym bowiem ~aszy~h radJosłuchac~~tek. z ••••••••••••••••••••••••
progrr-amie zimowym p,r.zewi- lIcznej ~orespondeniC~,. Jaka
Lud.le, clarplt,cy na saparcle
aziano że niektóre nasze au . nadchodZI do rozgiłośrn, l wpro- stolca i złllczone s tern przekrwi ed J' b' d
t
't
na wadzenie takiej skrzynki która nie organów podbrauua, hem o .lidy,
yc e ę ą ransml owane
..1' '/ł b
:
pijll po twiert szklIInki nllturlllnej wowszystkie stacje polskie.
U~oul~1V1~~ y porozml\wlanie. z dr goulciej .Francluka. Józefa"
Z chwilą wejścia w życie no dZle6mI, .Test Wtpro.st rzeczą me- srana J na wiecz6r. Pytajcie si~ lek.
wego zimowe~o p!l'ogramu _ odzowną. Następtllle
••••••••••••••••••••••••
ciągrnie nasz interlo'kutor _
uruchamiamy "łódzką. skrsynk~
Łódź nadawae będzie 9 O«kzy.
tedmlemq,
NOWA PLACóWKA GASTRONołów miesięcznie
a to ze wz.ględu na kolosalne
!,UCZNA .W ŁODZI.
z których najciekawsz~ nada- zainteresowanie radjosluchaczy
Z dmem wczorajilzym otwart,y
Iit_'
t . techniko radlową wdową od- został Bar a la Hawelka, w lokawane b ed ą na wszysll1\.Ie s a c J e . . . . '
1
ul M • zk' 2
polskie. Podolblnie, jak w ubie- biorni'k ów itd. A pozatem chO' u przy . ODlUS l. .
..It
k
d
t h t h dzi o urtt<..homienie również w
Jak widać bar umJes/,t~z()ny 70r;lym ro 'U, w o czy ac
y~.
tł'
hl'
1 •
1d .
t
t
skrzynce" peW'llego
rodzaju sa w naJ rut· IWS7.YIll pun ..Cle
~~Zd,g ~ :l?ne . zo~ aną l wszys . ~radni technicmlo • radjowej. Łodzi. Wnętrze baru' zostało bo·
Ie ZIe zmy zycla spo ecznego,
"
.
gato ude~orowane. Kuehnia pod
gospodarczego, poruszane bę- ,,~;rzy.nkę t.ę prowadZIĆ
bę·..
.•.
..
d1Zle klerown,i k te~hniczn roz- kIerOWnIctwem wybI.nego l~uchmI•••••••••• e •••••••••••• ., głośni, p. GawroThs'k i.
y
strza. Ba~ ~daj~ śnia,dania, (lbia.
Ze statych audycji
mówio- dy, kolaCje I ~oslada: bt)g~to za/)-

•

II

me doskonała orkIestra p{)d dYl'.
A mo
. lk'leWIcza.
.
Dewizą dyrekcji jest - WSZy5tko dla wygody g\J~ci i bvwal('ćw".
.

Transmisje te usłyszymy 2
razy w tygodniu, t . .i. we wtor·
ki i czwartki zamiast wspom·
nianej przed chwilą
muzyki
mechaniJc,z nej. Sprawa transmi
sji z lokali jest obecnie w przygotowaniu.
- Jest rzeczą niemal pewną.
Że jeśli Łódź rozporządzać bę·

dzie jakimś ciekawym koncertem, to będzie on transmitowa·
ny na całą PoIs.kę,
podobnie,
jak w swoim czasie koncerty.
l Helellowa i Filharmonji. Możliwości mamy ogromne i nie
omieszkamy z nich skorzystać
w całej rozciągłości.
Bardzo ciekawą audycją, cie·
szącą się dużem powodzeniem
wśród
radjosłuchaczy , będą:
nadawane dawniej dość niere'
gularnie, a obecnie raz w tygodnLu, a mianowicie w środy (o
godz. 15.45) t. zw.
"fragmenty ł'Catralne" w wykonaniu artystów miejscowych teatrów.
I Wlreszcie pozostają reportaże, których stały prog<ram nie
obejmuje, gdyż s·ą one nadawane w różny~h okresach, ?góry!
trudnYCh do przewidzenia. W;
każdym bądź razie
w sezon,łe
zimowym przewiduje sie SJ~
reg reportaży z· miasta, chwytająCYCh życie "na gorącym u·
czynku".
Muszę zaznaczyć ~ lion'oy
dyr. JarzęhowSlki, fe mówiłem
wyłącznie tylko , Izecz
zrozu·
miała, o progTamie łódzkim. Po za nim bowiem transmitować będziemy najd~kawsze au?ycje, zarówno mówione, Jak'
l muzyczne z Warszawy jak i
wszystkich pozostałych rozgło
~ni polskich.
J ak widzimy,
Łódź wolno, lec7i systemałyeznlt
przeobraża się ze stae.ii przekaźnikowe.f na staelję nadawczą
o coraz większym
własnym
programie. Idzie to zreszłf\ 'fil
parze z systematycznym wzro·
stem
liczby radjosłuchaezy,
świadczący~, że SopoJeczeńsłwo
łódzkie coraz silniej interesuje

slp radjem.

Ksiądz
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SALA FILHARMONJI
TeJ. 913-84
Prsed wylazdem do Warsaawy
ostatnie gościnne występy teatru art.

•• ARARAT"

kier. IIrt. M. BRODERSON
Powtórzenie premIery nowego montaiu
p. n.

"L'Rot.
kowed
dem Heji lJ.ignSzumachera
Bim-Bom"
Sz.
Dżigana

Conferencler: Wt Oodik
UWAOAI
Dziś, w nied.ielę o godz. 12 w poł.
porlInek dlll prllcującej Inteligenejl.
Ceny miejsc jednolite. Cały parter 1
%1., caly balkon 50 gr. - Wieczorem o
godz. 9.15 po cen lich populllrnych.
Bilety sprsedllje kllsa filharmonji

........................
ŁÓDZKA

15-go

na prawo

SZKOŁA

MUZYCZNA.

wrzr::śnia ro:.~poczynają się

wykłady w nowym grunt,)wnie wy
remontowanym lokalu przy ul.
Piotrkowskiej 53, II p. front
Rćwniet i w tym roku kierownic
two artystyezne objął p. Zbigniew
Drzewiecki,
wybitny
pi:mis~::t
estrad polskich i z:lgranicznvell,
profusor klasy wir1.uozow~kiej w
konserw. państw. w Warszawie.
Personel pedagogiczny skł ada
się z doświadczonych fachowcćw,
ktJrych 7.dolności i pr:lktyka peda
gogic;zna dają. rękc'Jmlę wysokie- mianowany został kiE'I'OwnikieUl
go poziomu artystyczDeg') ~zkoly .
ral1jostacji w Watykanie.
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Z stalodznaczon, zaszczytnym me alem rzadu ame
ł.elu'

Kaliski·· bedzie zaltupioft!l ; poda,
dla Muzeum arodowego

Artur Szyk mistrz minjałury.
w tych dniach z A·
meryki do rodzimle~o miasta.
O sukcesach, jakie odniósł za
oceanem, donosiły w swoim
czasie depesze.
Nie moma
nie
wyzy~kać
Mdarzającej się
okazji
p.rzeprowadzenia wywiadu z
tym wieLkim artys'ą..
Udajemy się do mieszkania
flrtysty, do ter,'O mieszkania, w
którem IOzwijał się , mężniał i
krzepł świefny
talent Szyka,
w ktÓ1.'em powstało niejedno
jego arcydzieło. W porzedpoko.iu. w poc..zekalni stoją cięi'kie
knfry i walizy z kolorowemi
nalepkami linji okirętowych i
hoteli metropolji amerykań
skkh i europejskich.
Na
ściana(,h
"{)'l'zytulnego
alliazda "szykowego" są poroz
mieszczane ze smakiem minia turki mistrza, barwne ilustra·
cje do ksia.,g starego testamen'
In. obrazki z rewolucji 1905 1'0
KU. Wielki pokój, wyłożony
miekkim dywanem i ozddbionv 'perłami sztuki malarskiej
prze ycony jest atmosferą szerokie!!o świata.
\Vitamv się serdecznie ze
star 'm,
ympatycznym znajomym. ..ien·im synem Lodzi.
Artur Szvk nie zmienił się zu
pf'łnie. Ogorzała. inteli~entna
twarz, ten sam uJmujący błysk
w oczach. Dzielna towarzyszl,a mistrza, ie/'O'O urocza małż on
ka . pełni z wdzi~kiem honory
p~ni domu. Palimy i gawędzi
my. 'V różowawe.m świetle po
koju unoszą się kłębv błękitne
go dymu. Artur Szyk snuje nić
wspOmniel! ze swe.i zamOI skiej
po d róży ...

Laur, za Gceanem
Przyjechałem do
grudniu ubiegł~go

Ameryki
w
roku. By
lo Lo iuż po zamknięciu mojej
lJierwszej wystawy
IV Brookl: nie,
zorganizowanej
7 inicja!yw,,1 naszego ministerstwa
spraw
zagranicznych
przez federac,kżydów pol~kich
w Ameryce. 'Wystawiono tam .,Statut kaliski", kole"icję ,,\Vashingtona" i -początki
"Paktu li.gi narod.ów". Prasę
miałem świetną; spotkały mnit!
niezwykle
miłe
przywitania.
Wystawa została następnie, sta
raniem
amhasady
pol"kiiC).
przeniesiona
do Wa~zyngtonu dO bibl.ijofeki
p.ańsh 'owe...
Na uroczystem otwarciu nbc'!
ny hyl 11mbasador Patek. Ame·
tykanie umieją sie entuzjazm,:>
wać.
Odznaczono
mnie 1.<4
szczytnym
medalem I'ządu ameJ'~'(illńskie~o.

Ambnsodor Patek nabył jcdeu
e.gzcrnplarz cyklu "Washingto·
na" i
podarował go matce prf'-zydenla Roosevelta.
Nast~pllic wystawa
moja zo
stała przez placówK~ konsular
ną pr z~niesiona
do Cincinal-i
Byłem z tego bardzo zadowolony. Chodziło mi - z\vierz:l
się mist.rz o zadzierzgnięcie
politycznego kontaktu polsko
amerykańskiego.
Uważam bo·
wiem, Że sztuka jest pot~żnym
czynnikiem propagandy, którą
nl)owiązany jestem zaprząc do
rydwanu moich idei, w służ
bie pracy społecznej. W~' siłki
Uloje nie poszły na morne \V
czasie mego 9-ciomiesit~ cznegn
pobytu w occaneUL
powstnł
lam speCjalny kom ilct polskC'

tJ

n

możemy powa.i:llle
mówić
o
kryzysie w Ameryce? O nadmiarze kapitału świadczy to,
że w pewnych kołach zrodziła
się myśl
udzielenia po'życzki
Niemcom, które nie spłaciły
jeszcze dotąd zobowiąz;lń w~
jennych. Ale ta koncepcja upa
dla, gdyż
bojkot Hitler.li w St. Zjedno·
<>-zonycb odbywa sie na całej

powrócił

-

•
kańskiego

o o

linii
i to z wielką zaciętością·

D
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Sympatie dla Polski

P

s e

konie..! rOKu bież. z ramlml1a
komitelu pr;:yiJ~d'ł do Polski
naj b a rcIzie i pWD ::.;wc osobisto·
ści amer'yk'l{I'Ja.; ·~, celem
uroczyst~D W'l'ę;"~~Uicl "Statutu
kaliskiego" 1'Z<.1dowi polskiemu.

Pocałunek

Paderewskiego
- Znajdujemy się w pr,n dedniu doniosłych wydarzel1'kontynuuje misŁrz.-JeŚli danem mi było posiadać talent,
to chcę ~o wyzyskać dla o,.cói
nego dobra.
Nie zapomnę n.i~dy wiec ,o
ru, kiedy byliśmy z żoną
zapl"oszeni do Ignacego Pade,
rewskiego,
najlba'r dziej - mojem 7.daniem
- interesującego człowieka na
szych czasów. Rozmawialiśmy
szeroko o wielu żywotnych pro
blemach. Paderewski pocało
wał mnie i w ob(,'!D.ości min.
Zaleskiego powiedział:
"Pan jest moim moraroym
apadkobiereq"
Nie ulega wątpHwości,
fI!
Paderewski wyczuł doskonale
silne umiłowanie Polski przez
Szyka i jego serdecme do niej
pil'zywiązanie,
mimo, Ił S.ytr.
~tale podkrdla
.woje łydow
slde pochodzenie.
W nader przyjemnym nastroju toczy aię nIlsza dolsza
rozmowa. BaTdzo interesująca
byłaby ta jej częś~
w której
Szyk określił swój Iło~ntnek GO
modernistów, oraa ~ąd . .

- Jak kształtują się nastropo!ityczne e.merykan w od\liesienm dl) Polski?
- Stykając się z mężam~
stanu Ameryki, ze sferami SlPQ
łecznemi, moglem to za'gadni~
nie dokładnie zbadać. Zresztą,
interesowało mnie ono w kolo
sallJlym stopniu. Skonstatowa ·
tern
w Stanach Zjednocz .)·
nych bardzo
przychylne nastawienip. wobec
Polski.
Ameryka pragnie zacieśnić wir.
7.y przyjaźni z nami przez nlł '
wiązanie
~('l.-ślejszych
stosun
ków handlowych. Istnieje ten·
dencja , aby
Importować !; Polskl
Artur Szyk w Ameryce.
to wszystko, czego nie nabywa
~ię
od czasu proklamowanh
- To je$c wielkie. Z tego
bojkotu.
w Rzeszy niemieckiej
nźe można zrobźć miniatury.
Cała
moja
pl'aca - zwierza się
(Rys, Stan. Prussak).
gorący
patrjota
polski 1wszystkie moje wysiłki zmie·
r.zoją ku temu, aby wzajemne
st(lsunki
polsko - amer)JrAń. sztukę amerykań!l>ką. Zdawało
ski e były jaknajlepsze.
by .-tę, te plutyka w Ameryce
- Jak ocenia pan rezultat, znajduje .ię pod silnym wpły
amerykański. Komitet ten ~ll ' zysu.
Stan'd ard fyciowy przewad ze mną umowę o
ciętnego amerykanina. jest baT swojej pracy społeczno - arty· wem 1ndustrializacjt, skoro, jak
twierdzi Szyk, odrzuca ł ....
zakupienie ,,statutu kaliskie- dzo wysoki.
Sytuacja stanu stycznej?
czambuł potQP-t. łnterna cjon 11go", który będde podarowan v, średniego .test wcale dobra. Sa ·
li.zm malarstwa f,ranoeuskieao
Polsce dla muzeum narodo..
moch6d nie jest artykułem luTymczasem .. ,
w ego.
ksusowym. Nawet; dziś gros
oraz cyklu "Washm,g,ton" dla ludności posiada własne aula·.
- Sztuka ,,--. proszę pana Stanów Zjednoczonych A. P.
Handei używanymi samocho · to wielka rze<:z, to posłannic
....... Zetknąłem się bezpoŚN·
Na czele komitetu
stanql dami jest szalenie rozwini~ty. two. Jeżeli ma spełnić swoje
mówi Szyk ~ ze sfer,
Herman Bernstein, b. poseł a · Za 25 do1. mOż.Tla
otrzymatĆ zadan.i~ -, musi sbużyć idei i dnio Pragnął. mi artystycmemi.
W malumerykański w Albanji, jeden .'. pierwsLOrzędny wóz używany musi być doskonała.
sygnatarjuszy traktatu wersal. Bardzo często moina zobaczył; bym mieć przeświadczenie -< słwie amerykańskiem -daje się
skiego, Remi Morgfmtau (oj. bezrohołnych jJędzących na de~ mówi z wrodzoną skl'omnością za-uważyć pil'ąd ksenofobji. M.
"iec) i pl ezes federacji żydów Ulonstra4Jję własnymi samo(·t\!) mistrz - że znam swoje rZi!- lar:ze starają się rozwinąć te·
miosło i, że niejestem ... niepo- matykę patrjot~1czną i dążą d{J
polskich,
Benjamin Winte"
(larni.
Kampanja,
zor~anizowan,* Naród ~1meryl,a 1'tski ma .v .so- trzebn:ym człowiekiem.
Kiedy wytwón:enia własnego, narodo
przez komitet trwa. NiedługrJ bie tyle żywotności, że ." fil- pertmktował'\m w Ameryce .'l wego malarstwa. Sztuk.o ta jewyjeżdzam z powrotem do.~
łwością mógł'by
wyjść obron- zorgamzowanie komitetu, kie· dnak znajduje się .leszcze w P'"
wyłożyiem p. Renri Mor wijakach.
Niewątpliwie póJmcryki d'la zakończ,'nia JeJ. n~ ręką z kryzysu,
kt6H~lin dy
Będzie to dla mnie pi~Jmy epi
przyczyną jest właściwie nad- ~entallowi cele, jakie pil'zyświ!: dzie ona w kierunku wiell\:'Lh
log wielu Int pracy.
'lliar kapHa!u. Niema gO gdzi'" cają mi w twórczości, powie idei demokratycl:nych, jakie o ·
Artur Szyk
przechodzi ~q ~okować. Prez. Roosevelt spę' dział
mi
charakterystyczną żywiają amerykan. Charaktery
dalszych wynurzeń na temat dzit urlop w ten sposób. że .w rzecz, a mianowicie, że chciał styczną dla mentalności amer.Y·
jego kampallji artystycznej w czas~e podróży szukał miejsw- by mieć pewn06'Ć, iż moje pra kańskiej jest
straszliwa nienawiśc do wojny.
Ameryce. Okazuje się, lI! nIny wości, gdzieby moma było po' Cl'l będą
maI
czynić dodatkOwe
wielkie in- potężnym instrumentem Pl·opa· Nigdzie nie widziałem ty1u
gandy
meeting6w pacyfistycznych, co
wit.l,sze z:lmówi ('ui" ~d 711311l'.i wcslyc jc. S7.0S~· amcry 1ud."kie
wvhv~rfii rilmowł'.l
są czemś
uItra - doskonałem. pohko - amervh.a:'lsko - żydow· lam. Jest to dla mnie sympa·
" Columbia Pietnres Corpora · Oko
europejczyka
"i~ chc~ .. ki-e.i i, ,że musi pll'zcto pr7f~ko· tyczny rys kraju i łudzi, którzy
li on" , dla kiór<'j wykonał al· \"prost wi(,rlYĆ
lOlIt si~ o istotnej wartości mo. obok s7erokiego
gesu noszą
numach roczn)', wIzie wytwór
ngl'oJllowi bO~nctwa i komich dzieł. Najle-psze moje pra · Lakże w sobie szczery sentynia reldamuje ('atą. swoją profoi'tu,
CP. Dow~drowały do uajwiGksn: ment. Amerykanie mitują bardukck Oglądali ~my VI cal·l./) .iaki tam znajduje . .Takźe7. wi(:c go w pólczesn~o
dzo sztukę i to sztukę w doPięknie i wytwornie
wydane . eo. . .~~~~~<o
~" Inawcy ł badaeza sztuki łJumi- brym gatunku; kupno obrazu
Szyk wykonai (lkładkG i sze·
nat'lrskiej. prof. dr. Rosentraktują, jako
reg ornamentów. Na pierwszej
bacha.
dobrą lokate kapitału.
' tronie znajdujpnw Illlf;;p]sk t
Jest to ten sam dr. Rost~nbach D1a artystów żywią wiclJ..j kult,
ded~· ka(,.iQ:
ktÓl'~r przed trzema laty nabył gdyż nie jest on zjawi kiem in
Ii;z1!'kowi, k!óJ.v 4lfwI,..Zył nowI'
bjbl.f~ Gutenberałl za 1 miIjoll f1acyjnem, ,jak w ParyŹ'l. gdz' 8
bOI'~"wnt:v szłu~e rekla ..
dolarów
t już samo słowo "artvsta" wv
Dziś gosclllDe występy
lOowt'j".
i sprzedał je nast~pll1ie muzeum , woluje ironiczny u (. t,~iech.
"Teatru 8.30"
narodowemu
SL Zjed:noczo -! ryskie malarstwo, ukrywaj'1>C1:'
w operetce
B~lrobotni Z wlssnemi
ny.ch 11: ... ~dnodolarowym z~
p~rawancm "dernier cd"
Slklem. Ot6z dr. Rosema-ch
mody l nowatorstwa. za rzekoZapytujemy o całokształt ży
rzekł, że moje prace stoją
mem
"szukaniem
nowych
da an"lerykauskiego, d kryzys
na n a jwyi5zym poziomie artv- form"~ - dyletantyzm i hrak
la oceanem.
stYcznym od czasów ś,,·ednło · talentu. zalało Amcryk~ .w 1929
- To wierutne bUlki. co ~i !;
\\Yiecza.
roku, t. j. na pocz<ltku t. zw.
lt nns
mówi
odpowiada
Ta ekspert:.za zadecydowała n kryzysu ameryka I'I S kil.'g-o, ),if'dv
stworzeniu komitetu, o którego to ma!-Jtl gaJcrji
l'rancmkkh
Szyk. - Ameryka jest bardz,I
bogahl. Życzyłbym sobie, ally
cełaeh konkretnych jest jesl'llOrganizowała
swę filjc
na
naS7C l1rospcrity w 'Pnlscf' bv z ud:t-iałem zespołu operetki C1.e przerwcześnie mówić. Tyle
tylko mogę powiedzieć, że pod! (Dokońclel'ie \la str. następnej)
to takie, jak ich w czasie kry' I
warszawskiej ,,8.30".

;c

I

N b,wca biblJi
za milion dolar6.

Sztuka ,ankes6.

I

Pa-

autami

-I

n-,Ila
I

,
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Tomaszów
Dnia l-go
NOCNE DYtURY APTEK._
Dziś w nocy dyż'urują, na~tępujące
~pteki: J. Koprowskiego (Nowomiejska 15),
S.
Trawko~skil'j
(Brzezińska 56).
M. RMenblllma
(:3ródmiejska 21), 11[, B:utl)swwI\kiego (Piotrknwska 95), H. Skwn
cz)'ńskiego (Kątna 54), L
Czyń.
skieg0 (Rokicmska 53).
OSOBISTE, - Z .1niem wczo!'aj
&zym powrócił z urlopu wypoczyn
l;;owego i objął urzędowanie !I:vrek
tor izby skarbowej w Łodzi p. Zy~munt Kucharski.

•

eiężkich

cierpieniach

przeżywszy

ZŁODZIEJ

lat 69

zOlStal

Jak 1i3.S informuje łódzki ko
mitet niesienia pomocy ~fia ·
rom powodzi, w porozl\lmieniu
t.
organizacjami Slpołeezno.
gospodarcz<.mi i zawodowemi.
reprezentującemi
poszczegól.
ne sfery społeczeństwa, został.v
ustalone
następując~
normy
przykładowe dobrowolne~o opodatkowania się na rzecz po·
mocy ofiarom powodzi: przemysł i handel
i pll'Zedsiębior·
stwa pokrewne
mUl!1mum
15 proc. zasadniczej ceny wy
kupywanego 3wiadectwa prze·
mysłowego.
Większe
i Z!l~obniejsze pq'zedsiębiorsłwa po ·
winny indywidualnie zadeklarować znaczniejsze
ofiary w
gotówce lub w naturze.

LIKIER6W I WIN

na

składki

?;jum koedukacyjnego V{ 'rO!.!J3SZ/)';
Wie zakończył pertraktacje w ~pra
wie kupna placu pod budowę. Komitet mianowicie zakupił plac
przy uL Wierznej, stanowiący,
własność p. Kołodzieja. Spr,zedawoa pIl\I!u. jaJi się dowiadujemy, .,.
biel!ał przyczyni~ się w powatnym
IJtopniu do wybudowania pny gimnazjum
SZKoły
rzomieślniczeJ.
Byłaby tó pierwsza. tyd.
szkoła
rzemieślnicza w Tomas7.owie.

recepty, przyjętej w cią~u 1983
roku, z tem, że ofiary w;placo·
ne będą w 3 ratach do 15 pat·
crziernika r. b. Pracownicy umysłowti,

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

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

SZKOLE

POWSTANIE SZKOŁY RZEMIEśLNICZEJ. Komitet budQ.o
'Wy gmachu żydowskie[ro gimna~

na rzecz powodzian

Bankowość
i spóMzielczość
- normy ustalone będą w sto
sunku sum bilansowych za
rok hieżący. Restauracje z ~y
szynkiem napojów alkohol!)·
wych - 1 proc. od sumy obro
tu, osiąganego ze sprzedaży
wyrobów monopolowych dla
pnedsiębdorsłw I kat. w ciągu
J1 miesięcy, a d,l a przedsię ·
biorstw II i III kat. w ciIH;{U 6
mie .. ięcy.
Alpteki - 1 grosz od ka\żdej

państwowi,

wlad'Łom sądowym.

SESJA WY JAZDOW A SĄDU.
- W dniach 6, 17 i 8 bm. prz:vbę
dzie do Tom:\3zowa M. fe~j~ wyjazdową piotrkowski sąd okręgn
wy, który rozpa,trzy nereg pl/wał
oiejsz.ych procesć ,w kryminainych.

Stroskana Rodzina

zostały

t EBRAK

szym aresztowany przez policję to
maszowską. za kradzież tOl'1'bki •
dokumentami. Byczek przekaMnl

Wyprowadzenie Iwłok B domu przedpogrzebowego odbędzie się w niedzielę dn. 2
o godz. 2-ej po poł., o czem zawiadamia w głębokim smutku pogrą~ona

Jakie normy . ustalone

-

Ozesław Byczek, zło dzi ej, udajcy
ey żebraka :zostal w dniu wczoraj·

Dobrowolne opo alkowanie sie

w Warszawie, egs. 100 lat, pOSlUkuje odpowiedsilllnych pr.edstllwieleli nil m. Ł6d' i okolice. Tylko poważni reflelltanc:i .echcll nIIdsylać oferty sub • Wino· do Mię
dZYllarodowego Biura Ogło9zeń,
Warszawa, Wierzbowa 11.

W

i

września

I

Fabr,ka W6dek •

ROKU

długich

Leonlyna ZPoslmanów Rawska

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

POCZĄTEK

po

B. P.

REJESTRACJA
ROCIlNIKA
1916. - Jutro, w poniedziałek do
biura wojskowo - policyjnE'go zanądu
miejskiego
(piotrkowska
165) stawić się winni do rejestrarji mężczyźni urodzeni w 1916 ro·
ku z terenu I komisarjatu policjt
o nazwiskach rozporzJnających
8ię od liter H. Ch. I. J. K. L. Ł.
oraz zamieszkali na terenie VII
komisarjatu o nazwiskach na lite ·
ry I. J. K. L. Ł. M. N. O. P.
~

września zmarła

samorzą·

dowa i prywatni - 1 do 2 pr
od
miesięcznych
poborów
brutto w ciągu 3 miesi~y, ~o·
botnicy - 1 proc. nd za'l"ob·
ków w ciągu 2 do 3 mi es i ę'\)r,
w zależności od lokalnych lub
,ndywidualInych warunków.
Dla w.olnych zawodów normy będ:t ustalone definitywnie
dopiero
w pi,erwszych
dniach września r. b. z tern jednak, że powilIlny one od'P'O'
wiadać co do wysokości conaj·
mniej opodatkowaniu się pracowników umysłowych. (p)

lO·LECIE GIMNAZJUM STOW.
KUPCóW. - Na 22, 23 i 24 bm.
'twolany został do Tomaszowa
ą,jazd b. wychowa.nków szkoły Jiau
cH owej i gimM.zjum humllnistyclnego przy stowarzyszeniu k:upców
Tomaszowa. Zjazd zbiega się z jubileuszem 30-lecia istnienia "}id1y. Organizacją. zjazdu zajmuje 8111
koło b. wychowanków w Tomasztł
wie. Zjazd wywołał dute Mintere-

Zamordował koch~n~a

H. KRUKOWBKIEJ.

ion,
:~;;::;;=;:;::;;
.Iekle... w alowt;

W bieżącym roku szkolnym leli·
eje Z/ł czynaj ą. się w dniu 6 wrześ·
nia i obejmują jak za lat ubie·
DlU poit;łng
głych kurs amatorski i zawodo· zadają'
wy. Tegoroczny program obejmu·
Wczorajszy "Głos Poranny" do- rek (Lagiewnicka 66). Od począt
je specjalizację w dziedzinip kat- niósł o bestjalskim napadzie J1a ku tej znajomości datuje się rówdego po szczegćlne go przenmi"tu Władysława Marciniaka (Szopena nież flirt Marciniaka z młodą i
i spoezyw& w wykwa1ifikl1wanyeh 5). Napastnik zadał swej ofierze pr~stojną Budziarkow,"
ręka, ch kierownicz.ki i asystentek
BlIdzlBrek długo TlIe wiedział o
pot~żny cioll slekiet'ą w głowę,
szkoły.
romansie, mimo li mówiły o tem
rozbijając mu c2a~zkę.
Komplety w poszczególnych kl~
Lekarz pogotowia,
wezwany całe Baluty. Po dwuch miesiącach
Bach prowadzone będą w ~odll· przez przygodnych przechodniów, znajomości Marciniak wprowadził
nach rannych pOl'biednich I wie·
się do Budziarków w charakterze
rzorowych. Dzieci przyjmowAne odJVłózł Marciniaka ,w stanie bar. .ublokatora, prawdopodobnie, by
dzo ciężkim do szpitahl w Radosą od lat (·ch. Sekert.<trjat (Piotrby~ bille) Budziarkowej. Dopiero
kowska 80, tel. 11/7 ·87) ~,zynny co- goszczu.
teru zdradzany m,! zorjentował
Obecnie dowiadujemy słę, te
dziennie od 12 - ! I 5 - 7 pp.
Marciniak nad , ranem zmarł w się w sytuacji. Zgodne dotąd poszpitalu, nie odzYilk-awszy przyto- tycie małł.e6slde zamieniło się w
Jedno dłup pasmo wzajemnych
mności. Śmier~ nastąpiła wskutek
awantur.
Wreszcie Budziarek wynadwyrężenia mózgu.
mówił
mieszkanie l\fa·rcinlakowL
Wszczęte przez
policję docboTen wyprowadził się, ale za kodzenie ustaliło sen~acyJne szcze- chankiem poszła i Budziarkowa.
(Dokończenie)
góły.
Budziarek ubolewał nad utratą
S5-street.
Ale moda ta
nil
Władysław MarciniaK był zna- żony I kilkakrotnie' namawiał ją,
szczęście minęła
i za prace) nym na terenie Balut awanturnl- by wroolła. W dniu onegdajszym
które na aukcjach osiągnęły Idem, przed którym wszyscy Bcho- znowu odwiedził żonę w jej no·
wtedy olbrzymie SIUmy, płaci dzili z drogi. Przed kilku mieSiąca-I wem mieszkaniu, przynosząc ze
~ię teraz zaledwie
mi Marciniak poznał młode mał- Bobą butelkę wódki. Wypili Ją w
po kilka dola'l'ów.
żeństwo: Tadeusza i Zofj~ Budzia- trójkę, przyczem Marciniak oś'wiad
Podstawą sztuki jest
znajomość rzemiosła i od niego zaPRACOWNIA UBIORÓW DLA DZIECI i PODLOTKÓW
czyna się dopiero artyzm. O je·
dnej bowiem rzeczy nie wolino
UllilaCZRitSKB 97
zapomnieć, że sztuka mus! być
"
- TEL. 121·45 kultem pi ękna , a nie mOże być
przyjmuje zam6wienia na sezon jesienny.
kultem brzydoty. Współcze,
sność wysuwa na czoło zagadnień nie kwestję dostosowa
nia sztuki do gustów, lecz problem szukania zastosowania
jej w życiu. Wielkie możliwo· Znowu wczoraj młoda niewiasta odebrała sobie
ści posiada dlate.glo
grafik3
b'
zdobnicza i reklamowa, która
życie na gro 18 ojca
powinna, jak malarstwo, stać
Wczoraj donosiliśmy o zamachu tunkowego stwierdził otrucie Kwasię rozległą dziedziną kultury samobójczym niejakiej Chany Król sem solnym I poprzeplókaniu deludzkiel
na cmentarzu żydowskim.
natce żołądka przewiózł ją do szpi
,
_
Dziś mamy znów do zanołowa· tala w Radogoszcru w stanie bez·
bez plen'edz, nia wypadek targnięcia się na f,y- nad2.ieJn)'m.
Interesującą rozmowę koń. • cie na tym cmentarzu..
Policja ustaliła, Iż samobójczyczymy na dy ~lmsji o bolącz- • DC)~orca c.mentat'za zauwazy! w nią jeljt 27·letnia Mar jem Altman
kach Łodzi umiłowanego mia- lednl~J z alei cmentarnych lezącą (Brzezińska 26), która targnęła
sta artysty.'
'
na grobie j~k.ąś • kobietę, dającą sIę na życie na grobie zmarłego
_ Czuję _ powiedział m, in. słabe oznaki zycla.
.
ojca.
SzyI., - że Łódź jest coraz bie
Wezwany lekarz pogotowia ra·
!.
~"
dniejsza.
Uważam fakt,
iż
.
'
..
'.
Łódź, !>tolica przemysłu i han
Dziś poez. o g. 12-ej
dlu, olbrzymie skupienie robo·
tni'Cze, jest bez pieniędzy, za
Dziś i codziennie rekord powodzenia osiągnęła
wielkie nieporozumienie. Zycie
c
obfituje w absurdy. Czyż obe
ne ciężkie położenie Łodzi, albo np. wybÓT endeckiej rady
w niezwykłej obsadzie:
miejskiej, nie jest odzwiercia·
Elżbieta Bergner, Douglas Falrbanks jr.
dleniem t'ragicznego, ogólnego!
Dodatek kolorowy p. t. "Trly małe świnki"
absurdu naszych czasów?
I Nadprogram:
.
.
St. Gel. '
.

tiol

Artur Szyk o swym
pobycie w U.S.R.

FILLETTE"

Samobójstwo na cmentarzu

lódz

•

I'

... "'

I

CASINO

Katarz"na Wielka

"

. ,

aresztowany w Tczewie

czyI, Ze

w

Tczewie poDcJa .tr~
krawca (Moljzlta Czar~
nego, pod zarzuttm fał ..zowanla
paszportów zagran"'~l1ych. CAarny
naleły podobno do głośnej IIzaJkI
fałszerskieJ, która w r. 1932 i 1933
grasowała na terenie Lodzl.
Na czele tej szajki stał równlel
łodzianin Marcin Schltner, przebl
19aJllcy obecnłe w wł~zlenln w

już dość

ma kochanki I
chętnie rozstanie się z nią. Zdawało się, że nastąpiła zgoda. Kiedy
jednak obaj mężczyźni wyszli na
ulicę, Budziarek " pewnej chwUJ
wydobył z zanadrza siekierę ł zadał nią potężny cios w tył głowy
rywala. Następnie, gdy okrwawio
na ofiara Fadła na bruK, pobiegł
do tony ł tam, w przystępie furJi
I ją chciał zamordować, RozbroDł
go f!ąsiedzł, którzy też wezwali
poliCję. Budziarek został aresztowany I osadzony " więzittnłu.

łodzianina,

Tczewie.
Wraz z Czarnym zatrzymanycti
kilka innych osobników
r6lnych miast polskleli.

ZOlltałO
I

P. wojeWOda wrat:ft
Wkrótce

rozstrzygną

się

losy

łódzkiej

rady miejskiej
Według uzyskalnych
pł'ftZ
nas miarodajnych informacJI.
w nadchodzący poniedziałek,
dn. 3 b. m. pOWl'óei~ ma do Ło
dzi II urlopu wypoczynkowego
p. wojewoda łódzJd, A1ekaa~der Bouke - Nowak. Do powro
lu tego łódzkłe sfery 1ilIUIl0000q·
dowe przywlą7Jują wielką wagę. Jak wiadomo, p. 'Wojewoda
Hauke - Nowak nieżwłocmłe
po objęciu ur~owanła. zająć
się ma :kwestją powołania w
Łodzł nowych włam S8morą
cłowych'. Sprawa ta wiąże się ~
definitywnem
przesądzeniem
losliw .r.głoszonych w swoim
czasie protestów wyborczych
przeciwko wynikom wyborów.
Protesty te będą on;patl"zone

przez wojewoCIę Hauke - ~
waka na specjlllnem posiedze.
nlu wydziału woJelwózdk.lego.
Oczywi~łe trudno przewidzłe~. jak kwestja ta zostanfe
ostatecmłe rozwiązana. Zdaje
się jednak nie ulegał wątplłwo
ścl, te zapowiedź prezee8 rady ministrów, prof. Ko71ow.
sklego, o dopuszczeniu 'W Ł.
dzł do władzy większości MdeclkleJ litanie sle faktem.
Znajdujemy się zatem w prR
wainych zmian w 'łJycłu
łódzkiego samorządu,
pl'Owdo i
podobnie przed powołaniem dG
życia nowej rady miejskle.f. w
ktcre.i wlększo~ posiadać hę
Mie stronnłcEwo narodowe. (g)
dednłu

Krajow, zjazddelegaci
wl6kniarz,
organizacii

Do

Łodzi przybędą

zagranicznych
23 / la mięthynal'odówkł włókiennI.
- I - l d i d •em
J ....
s ę • ow a u.l y, na
ezej.
I 24 wrzeSillia zwołony został I Zjazd krajowy
))oświęf'ony
do Łodzł dwudnło",,:y ogólno- będzie omówie.n·i u aktualnych
polski zjazd robo~ków prze- zagadnień ruchu robłniczego.
~ysłu
włókienmczego.
Na a
w szczególno:~ci
sytuacji
Zjazd t~n oprócz delegatów or: włókuiarza polskiego. Prócz te
ganizac.li robotniczych z całej go wy"łoszone zo~taną l'efeJ'aPolskł przyb~ą. do Łodzd tak- ty, d~;;'czące
umĆlw zMoroże prze~stawl~ele w:agranic:z, wych i złożone będą sprawonych .ZW.UłZk~ t
iilI.miarzy. zdania z ll,r zebiegu akc.li ck6Pne,~dzlany .1~s. PrzY.lud de- lJomiczllych,
Jlrzepl'owH~ZO.
legac.li anglelskle.l oraz delega- nych w ostatnim r1}ku.

Nr. 24:2
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101 gralii saw·eckich

Dzis'3BSZB edycje
ŚJ'HERCI
NOSKOWSKIEGO.
W leci:3 tego roku upłynęło dwa
dziekia pięć lat od /jzasu, kidy
za.hończył żyei,'l Zy;;munt Noskow
I'h którego nu%wisk.) zapisało się
~:ł(.temi litfr~O!j W
b:ięg:l('h d·de·
jów muzy cznych Polski. Noskowski zalicza się bovdem do najJepsZyl}h p01skkh kompozytorów sym
fonicznych.
tego
Dla uczczenia p:iITllęm
wielkiego muzyka urządza Polslde
Radjo szereg au,lycji, poświęco
nych jego twć r,;zośei. I tak dzisiaj
o gudz. 12.15 Jdl>ęllije się p0Tanek
f.ymfnniczny pod dyrekcją Józefa
Ozimińskiego ze w:,rółudzi:llem J.
Popławskiego, :J, w piątek, dnia 7.9
o g(,dz. 20.05 koncert symfoniczny
pod dyrekcją A,bma Dolżyckieg-o
1. udzi:1 " >-. ';.. ,.1'
.'\rg·:1~iń·
skiej (śpiew). Koncert ten poprzedzi prelekcja prof. Romana Chojn:trkiego.
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nie wykazała wyższości naszych sąsiadów nad nami
w miejskiem

muzeum Im. Barto
szewiczów otwarta została wystawa fotografji sO'Yieckiej. Zawiera
ona mnóstwo ek~ponat9w amatorskich i nieliczną ilość prac fotogra
fów zawodllwych.
Dla otrzymania fa<!howej oceny
~'stawiGnych

eJ~sponató\V,

zwr6-

cmśmy się do znanego fotografa
p. J. Szajnfelda, radcy izby rzemieślniczej, z prośbą o wyrażenie
swej opinji.
- Czy zdaniem palla poziom fotografiki ~owieckiel je$t wysoki?
- Ta wystawa zaprzecza staMWCZO ogólnemu
mniemaniu, że

Polska, jako kraj młody, ustępuJe wystawa sowiecka przewyższa pol
w fotografice zagranicy. Potogra- skie. Jest to mianowicie zrozumiefowie sowieccy niewątpliwie zebra nie wartości propagandy. Wszystli z ~ałego swojego olbrzymiegokie eksponaty są powiększone do
kraju najlepsze prace, doceniając taKich' rozmiarów, ze ogroMem
znaczenie propagandy. Muszę jed· swym przytłaczają widza.•Jest lO
nak stwierdzić, że zdjęcia, które granie na efekt, które - przyznąć
oglądałem na wystawie, nie wy- trzeba udaje się w stosunku
kraczają poza normę przeciętności do znacznej większości
ogląda
zdjęć amatorskich, a Juz o walo- cych. Jednem słowem, umiano porach artystycznych trudno mówi~. dej§Ć do widza ...
- Czy sądzi pan, że
polskie
W szeregu prac widać wysiłki, idą
ce w kierunku urozmaicenia tema- prace są lepsze?
tyki, ale w żadnym wypadku W'l- Mojem zdaniem, gdyby zestawy nie można ocenić na "piąt- brać prace amatorskie tylko z Lokę". Pod jednym tylko względem dzi, a nawet nie z całej Polski, to

::=:::p-.=l===a===II====I====I=:=:I=I==:I=.
•
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"ZYWE MASZYNERJE".
...
iii
ft
Książką, którą ostatnio możemy
Prospekty, lnformac:le: Zakład
3-tygodn!owa kuracja
spotkać prawie na wszystkich pół \.. ryczałtowa - zl. 185.50
K"pielowy Jastrzęble-Zdr6j.
III
kach księgarskich, jest nader poiyteczne dzieło Hilla, "Żywe ma·
szynerja", traktująca . w sposób
popularny i i'ywy o pracy organiz
mów, pracy niesłychanie skompli- zapoznają się z lecznictwem przeciwgruźliczem
kowanej, a funkcjonują.cej logicz.
w związku z międzynarodf! skich. Wedliu~ uzyskanych
nie i sprężyście , Książkę Hilla, aby wym zjazdem przeeiwgruźli- przez nas informacji, lekarle.
ją. uprzystępnić ogółowi
słucha czym, rozpoczynającym się w sowieccy donieś[i biuru zjazdo
czów omówi w dziale ,.Książka i dn 4 w:rześnia w Warszawie, wemu w Warszawie, że po za·
wiedza" prof. SlliIliński o godz. przybędzie do Polski w ~ ; e- kQńczeniu obrad kongresu ma·
17.50.
ndelę
~Tupa
iekarzy SOWH.. C- ją zamiall" zwiedzić szereg in·
kich, złożona z 20 osób, leka- stytucji leczniczych w Polsce,
"JUTRO" CONRADA.
ue sowieccy są kiell"ownikami a m. in. niektóre zakłady 'Izpi
O godz. 18.00 nadaje teatr wyi asystentami szpitali przeciW talne w Łodzi. Kiedy nastąpi
obrar,ui s~ucho;visko 'lkadjofc.ni'lo
gruźliezych i' z tego tytułu za· przyjazd
lekarzy sowieckieb
wane według Conrada p. t. "Jutro"
interesują. się . •ni w ~zuokim do naszego miasta je'izcze 110'
Jestto historja marynarza wlćczę
zakresie pTakty'ką sZipitałi pol kładrnie nie ustalono.
gi, który koclłal tak samo dziewczęta, jak okręty, co go skłoniło
do porzucenia ojcowskiego domu,
aby się oddaJć w służbę morzu. Po
wrót do domu i tragiezlli'l z domem
W bezczelny sposób została skradziona
rodzicielskim rozstanie maluje słu . Do zakładu reperacji maszyn
zbyt wczeAnle, gdyż ma on dziś
chowisko radjowe w doskonale
do pisania Goldberga zadzwonił kilka pilnych akt do przepisania,
zradjofmiizowanym olirazku słu
przed południem jakiś mężczyzna wobl.'c cze&o l)rzyśle swego gońca
chowiskowym, wydobywając zeń
I podając się za adwokata LIlkiera po mallZ}nę.
momenty tragiczne w sposóli plaprosił O W} słanie do jego mieszkaPo kwadransie zjawił się w war
Rtyczny. Czołowe role kreuje Mo·
nia pracownika, celem zabrania s.E!acie goniec: ł maszynę zabrał.
dzelew~Ka i Jarac'Z.
Dopiero po południu gdy mecemaszyny do pisania dla naprawy.
Gdy pracownik firmy G. zjawił nas LUkier wrócił do swego domu
tYCIE MWDZIE~Y.
się w mieszkaniu adwokata wraz wyszła na Jaw spry1ńle obmyśłorta
Cykle pogadantlk PolskiegO' Ra·
z pokwitowaniem, wydano mu ma- kradzłeł ł zawIadomiono policJę·
dja obejmą rćwnież w sezonie zi·
szynę, z którą wrócił do warszta- Adw. LUkIer wytoczył sprawę fłrmowym st,ały temat "Życie modzie
mie Goldberg o odszkodowanie.
tu.
żyCI. W ramach tych pogadanek
Po godzinie, gdy maszynę . mia_
przemówi~ przed mikIofonem nie·
tylko znawcy współczesnych za· ~C? już zdemontować, znów zadzwo
niono do p. GoIdberga i ten sam
g:tdnień życia mJodzieży w Polsce,
męzczyzna, podający się za adwoale również o ile możności i sama
kata
LiIkicra oświadczył, że przez
9.00 Gimnastyka i muzyka z płyt
młodzie7J, która przez usta utalennieporozumienie zabrano maszynę
10.05 Transmisja nabożeństwa
towanych przedstav,icieli będzie
z Poznania. Po naboŻ'eństwie mu~
informować spoleczel13two o swych
zyka religijna.
potrzebach, ideologji i zamiarach
12.10' Poraneli muzyczny poświę
na przyszłość, zw'as'zcza w dziedzi
cony utworom Zygmunta N oskow
nie pracy nad budown.niem potęgi
skiego.
vaństwa.
13.00 "Bieszczady -zapoznane
W ramach pierw~zej ipog-atlanki
góry po1skie'1 (odczyt krajoznawz tego cyklu dzisiaj o godz. 18 .4;)
ezy).
prof. Drzewiecki pllinformuje mlo
14.00 MUJlylta leKKa (płyty)
dzież o warunkach i potrzebie wyż
15 CO Feljeton "Na horyzoncie
i:izy0h studjćw tcchni('znyeh w Fol
lĆldzkim~'.
8('e, do których coraz chętniej getr
15.15 Muzylta. (płyty).
nie · się młodzież, a niezawsze znaj
1545 Skrzynka strzelecka.
duje, zwlaszcza na prl.\wincji. kom
1(>20 Recital fortep;l\'lOwy.
petentne osoby mogąc!" j!"j udzialić
lf).uG Recy!acje pr,·"f.
ścisłych i dokładnych Wsblzówek.
16.45
Opowiadanie dla dzi ,~U
Radjo wyręczy t.u znakomicie przy
starszych p. t. "Pięk'lieJ niż w bl'.;·
1'lldkowych doradcćw.
ce".
17.00 MuzyKa; 'do taflo,;.
DZIAŁALNOśĆ
CZERWONEGO
17.50 "Ksiątka i wied.za".
KRZYŻA.
18.00 Tf'atr wyobrdnl pr7.()(lsł;ti··
O godz. 19.50 przemawiać będzie
wia tragedję p. t. "Plerśclt>ń w!elprzed mikrofonem naczelny dyrek
kiej damy" K. C. Norwida.
_
tor P. C K. dr. Bohdan ZakIiński,
18.45
PogadanKa
~.O
wyższych
nawiązując swćj odczyt p. t. "Na8tucJjacn techniczny('h".
.
sze aktualne zadania" do wykc,19.00
Muzyka.
lekka.
Orkicstn
r.:twczych program6w obowiązują
chór Juranda.
evch PCK w jego doraźnej dzia·
19..50 Feljeton 3Ktualny.
ł~lności, jak r.p. lotnictwo sanitar
20.00 Koncert popularny. Orltiane akeja llT ofilaktyczna, krzewie·,
etra i Dymitr Smirnow (teonr) .
ni~ hye;jcny wśród ludu wiejskie2100 "Na wesołej lwowskiej
go i t. 'p.
fali".
22,00 SRn~ynka pocztowa tecnniczIlA.
2"2 Hl Konrcrt rcltl!lm()Wv.
tłożone w administracji JUz w ro 'c e
ę Złe

-

firmy-

Edmund BOKSLEnnER

jest do wylą!l'znlB w składzie
nabycIa
U
- prly ul.

Sienkiewi za 79

..Pokazy

Tel. 141-79.
Innych miejsc splledaiy nie p05iadam)

......................
i ćwiczenia

drużyn

ratowniczych

P. C. K.

W związku z "Tygodniem P. C.
K. w dniu 9 września rb. o godz.
15 na boisku Wojskowego Klubu
moglibyśmy zoIgani7lOwa~ wysta~ Sportowego, Plac Hallera {dojazd
wę, stojącą na wyższym poziomie tramw. nr. 17) odbędą się pokazy
artystycznym, niż sowiecka. Gdyby i ćwicz,~nia drużyn ratowniczycłi
klub miłośnil{ów fotografji zorga- P. C. K.
nizował taką wystawę, niewątpliW programie zawody między'
wie przekonalibyśmy się o tern.
drużynowe o nągrody przechodnie
Czy tematy zdjęć są cleka- i stałe, bitwa dwuch oddziałów
we?
przysposobienia wojskowego ł rato
Naogół nie. BraJ{ oryginalwanie rannych - ratowanie zaganości i nowoczesnego podejścia do
zowanych (użyte będą jedynie gazdjęć. Sądziłem, ze zdobycze "piazy nieszkodliwe) zwiedzenie pun·
tiletki" dadzą większy ł lepszy ktu sanitarno - odżyw('zego I deefekt.
zynfekcyJno - kąpielowego, prze- A czy w J{atalogu figurują wóz chorych, ratowanie zagazowa
jakieś bardziej znane nazwisJ{a?
nycl, w czasie pożaru.
- Nie, niema ani jednego. Orga
Pokaz będzie dokładnym obranizatorzy wystawy zwracali raczeJ
uwagę na ilość prac, chcieli za- zem działań wojennycli i posiadademonstrować rozwój
fotografikI nych środków obronnych w zakrewszerz. Nie spostrzegliśmy rów- sie ratov.nictwa, wyszkolenia pernież w wylwnaniu zdjęć żadnyr.li Eonalnego tak wojska Jak I ludno·
nowych, nam nieznanych zdobyczy ści cywilnej.
technicznych,
Wej§cie na poJ{azy bezpłatne.

..J -

Lekarze 50wiecc, w Łodzi

Pla8zgna ad",. l I-I

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

Ofiary

..

.,Głosu Porannego"
Dzieci kI. III b .. sz~oły po-

wszechnej nr. 131,
wodzian zł. 2.50.

skiadaJą

na po

In~ K~n~~
k' t

b d.

największą
sensacją Łodzi I

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

Murarz

spadł z 3 pietra
Dwa straszne wypadki w Łodzi
I~ra naNaprzyzgliszczacli
fabryki B. LitWI-jChWiał !ię f ze straszlłwym JUęo
ul. Kopernika 58, która klem
na
rUDJIł

JaJ{ wiadomo spłonęła nieomal doszcz~tnie klIka .lat temu, prowadzone są obecme prace nad rOiłbiórką jednej ze ścian szczy towych, która do dziś przetrwała.
C1!lem rozebrania śt.tany ustawlone zostało rusztowanie, na któ
rem w dniu wczoraJsz,'m pracowal murarz Młeczysła'w Kumlak
(11 Listopada J.3(6) •. W .. cli~l, 'i\Y
murarz przechodiił po delice 'tiło~
tone) na wysok?ścl trzeciego piętra, nagle stracIł równowagę, za-

Natyclimłalt

ziemię.

poapieszon() mu I
pogotowł• •bezpieczalnł. Lekarz skonstatowdł
stan clę !Id. KutnłaJi doznał udwyręł.enia podstawy cAszkl,_
głęMki ranę głowy -. obu nóg.
. ,
.
W stanie bardzo ciężkim Kat11iak został przewieziony do 8zpl·
pomocą, alarmuJ"

ta~ Qb~leczalnl.

I

Drugi poCIobny wypa'iłelt ....
miejsce na terenie J{oszar 31' p. ,.
S. K Murarz 25·letnl Aleksanlftr
Hinc (Wapienna 25) spadł z ruszto
wania z wy~okości 3 piętra, zabl-

Co usl,sz,mJ dziś Drzez radio? j::;.::::.::!::~•••••••••
Brulisela (484)
20.00 Kwartety smyczKowe nr. TEATR ROZMAITOSCI
17 i 8 BeethoveIl&.
Cegielniana 27, teJ. 112-25.
Wiedeit (507)
Ostatnie dnI gościnnych występów
19.20 Suity na 2 forVlpiany. Radi
maninowa i Arenskiego.
Rzym (421)
Dsiś, w niedzielę, o godc, 4.30 popoł.
20.45 Opery: "Kupi,)c i aawo- ostatnie ulgowe przedstawieni.
cały parter 1 złoty
kat" Parodiego i "S.iotra Angelica.'! Pucciniego.
o gQdJ. 9.30 w.

Michała

Michalesko

Ostatni taniec

••••••••••••••••••••••••
~:roWJ Odbiornik-liIi P::

:iSIQina Ciard~śika~

mod. 331 (na 1935 rok)

Ks. Juliana

h

"lRDO ........................
już

na składzie!
3 (4) lampy, 3 obwody,

głośnik

elektrodynam., piękny ton.
Cena zł. 285.- Wyłączna sprzeda!:

Radio-Audion. Traugutta t
••••••••••••••••••••••••

Sztokholm (426)
Concerto grl'$30 R·dur
Oorellr.go i Symfollja D-tIul' lkelho
vena.
Sotlens (443)
20.00 Symfonja kon<;E'rtow,\ Mo
zarta, Koncert fortepianowy EEdur Liszta, Szw!1jcarskie pieśni
ludowe Ljadowa i "Trzy ni.3d;\wiecIzie "Coatt>sa.
Budapeszt (550)
AUDYCJE ZAGRANICZNE.
21.30 Recital :!Kfzypruwy (SenaHeiIsberg (291)
20.00 Operetka Suppego .,LekKa ta Benedeka, Kllprytl Pa~aniniegll,
Drobne lltwors),
l':a walerja".

21.00

l

. tronu

następczym

holen<hlrskieg.o.

10
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TEATR MIEJSKI
'1I,'l' /,o/'njsza prelllj era " Ya (' ll t u
/llilok i" ' odegr.m3 lJt'zCZ teatr o·
f;errtk owy ,,8,30", kU ry zj ec h ał
Jo nas na kilk.~ ~o: cinn ych wy~t(: pów , w y p a rilłl nrla ui e. Oprretk::l t a pclu i1 j c~ t wen, y, bn ll1c:rv i
('lHtoll' nych melodji. S7tli ka 1ft
grana lJ~rlzi e jPszczc tyll, o c1?i ~ i
jlltro .
TEA TR LETNI
po raz b C7. wz gJ ~dni e ost.ttni farsa P ,:arsu ,.Hrabia l\lanolJi " .
Ih j ~

"BAGATELA"
si ę tr7.y jJl'7.('chta·
wieni .t n :wji "Rumor i S·1, n," o go ·
(hini e 6, 8 j 10 wi ecz.
Dziś od b~ dą

DYl\IlTR SMIRNOW,
O [,·oclz. 20.00 od1 ę dzie ~ię lwnr ert popularny P. H. pocl dyr ekc,ią
.16zef:t Ozimiń ~ ki e go 7. wspóludzia
lem ~]1ie\Val;a o światowej slIlwie
Dymitra Smirnowa. Znakomity ten

keII

,tenor o d śpiewa szereg arji, gł(wI nie z oper rosyjf.kich i francuskich.
Przy fortel'ianie
pro!.
Ludwik
Urstein. (I')

SFl\1 GOLDBERG W "AMORZE"
Od <lJuiszego czasu na seenkach ś\\"ię~i tryumfy ut,'l!entowany
Selll GoJrlhcJ'g. Aktor ten, znany
z wy.,tr,p6w w operetce ży·low ·
skiej, p\'zebyw3. obecnie w Łodzi
po sukcesach,
odniesknYl'h
w
tournee po PolsC'e.
Sympatyczny artysta występnje
w kiM - rewji ", Amor". Sf.m Gold ·
Lerg r aprezentuje na !:'cf'ni,' Wy90kie walory: humor, werwp" nerw,
a.ktorski , wspaniały gło~, który
'l.j ,·nnal mu r6wnie± ~ławę prz01,
płyt.y gramofonowe, niC' więc dziw
nego, że jest żywo oklaskiwany
pr7.ez publiczno~e,
IJolriberg zysl\~ł ł sobie przyclo
mck Ohcwaliera,
dzi~ki
!'har,
me'owi, z jakim śpiewa swe melo,
dyjne piosenki.
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kandgdujQ do misirzosiwa lo zi
Zmierzch

karjery

Rozgrywki o tellllisowe mistrzo'j
stwo Łodzi posunęły się tak daleko, że niemal we w:izystkich kon·
kurencjach są już wiadomi finaliśd. W grze pojedyńczej panów finał o tytuł mistrza rozegrają austrjacy Artens i Haberl. Pierw~zy
z nich pokonał łatwo Jerzego SLO
larowa w stosunku 6:1 6:2. S(olarow grał nadspodziewanie słabo i

sportowej

J..

nieregularnie. Początek gry nie za'"
powiadał tak bezapelacyjnego zwy
cięstwa Artensa, lecz na'it~pJ1ie Sto
larow załamał się zupełnie i nie
wychodziła mu iadna pilka. Prleważnie gl'2ęzły one w ~iatre, lub
\'zły na aut.
Słaba form~
Stolarowa da się
jeszr.:ze do pe" nego stopnia "y tle

Stolarowa

W grze pojedyńczej panó" Stolarow polwnał l\1inehme~'era 6:1
6:1, później Króla w tym !'Oam~Tm
stosunku, a następnie przegrał ~
Artensem 1:6 2:6.
W .drugim

półfinale

Sp~' eł1ala

wyeliminował 1\lajewskh~go

6:2 . 3:6
6:1. lecz. przegrał do Haberla ' 1:6
1:6, Austrjak wyeliminował ptzed·
maczyć pr2.emęrz('niem, gd~'i grał
tern Skusiewicza 6:1 6:2.
on wC7.oraj 5 mf'~zy, sądzimy jedW grze pojedyńczej pań Pal·
nak, że jest ona jednocześnie i zachlowa
wygrała z UJrichową . 7':5
IJowiedzią ,;chyłktt jego k::ujery,
Dziś doskonałemu temu ll'nnisiście '6:4, lecz w"eliminowała ją niE-Jll!,a
Sander 6:3 u6 : L Crammer - Jóhno
-Ją
D
pozostała jeszcze rutyna.
U
Wf
Bard'w dobrze
zaprezentował wa, Pl) wygt'anej z KUn'lmantÓwną
lecz za dużo chcą
się Spychała. C'wje się on pewnie 6:2 6:0, skapitutowała przez Krnuss
Oferty <\l'l~~,·l·~ ń 1,~1, i J,'-- IV głębi kortu, ma dohrą Jlla .. owa· 6:1 6:1. Finaf rozegrają zatem:
b k •
1t I' ą piłkę, zwłaszcza z backhandu, 'Krauss .i Sander ..
' k' h trenerów
d yJs
IC
o eJowyc
I k
'ł k
• t
•
J}ra ,podwójna p~nów: , Sta~~lin·
wpłynęły ostatnio do Polskl.::l't)' J1~ak m~ł .1('1 na gJr y przy sla ce .1
, . kbk'
l d " Ch' ':. I IVlę sze.1 rutyny. ego mecz p6lfl- der, Grohman - Hermans, Stetka
ZWląZ u
· i Ilałowy z Habe rl em przyb fa łb y na
, I" o eJa na o ZIC. ,CIeli
"
6:4 11 :9, J. Stolarow, Spychała O)' Oli: {Ierowac
tremn~mnl
na· (
.
b "
d b S· h
szych czołowych zawl)dn:l,ów przy pewno IJmy o rOI, g y y pyc a-, Sch{od~r, Brauer 6':1 6:3. Do fina,
.••
' . la zdecydował ~le na częstsze d(l- lu zakwalifikują się zwycięzcy
czeru oharuJa SIę nawet 1: rać w na h d
• d "' lk' H b I
•~ '
, t'
I
l' o zeme
o ::ila l. a er ' wynoz spotkania Artens, Haberl - Neu~7ym reprez~l1. aeY.lll,\,1lI zespo.e. niał się nienrykła regularnością i ma n , Minchrueyer i StadtHinder,
Jak to rua mIejsce w sze~egu in- nadzwyczaJ'uie pe~fl1ym i silnym
!!vcJ; panstwach Zfl'{ ·Nncztl\·ch.
Grohman - J. Stolarow, Spycba·
'N' t t
ki f'
,
.
smeczem .
la.
manilowe
pro
A t
•
•
ł'
I
j'
les e y, warun
i
.",1' ens me mla
jeS7.(:ze o (az I
• ,.
W grze mieszanej Sander, Ha' pl)r,owane prze:!: k aualJ\'Jczyt;OW
k'
ł .
t..
i
,
k ó
, : . ,'1-'
. wy azalIla w pe nI swycll p erw,IJllery ano w są tak ' ,y;o.le, ze szon:ędnych walorów, Kraus!l J berlpokonali pa1 'ę Krauss, J. Stoo l?rzyJęclII tych ofe:t mI' ~ll~ie Sander lekkl> doszły do fill~łu, larow 6:3 6:6 i są w finale, gdzie
! h~ ~ mowy. Wllrawdz~i! lv .-l"kt 110- \V gl'z,~ mieszanej Krauss I)dpadla zmierzą się z Crammer - Jobnoł:~J IOd,owy skO!zy~talb:.. bardzo głównie dzięki niedyspozycji J, wą - At,tensem, którzy wyelimi\\te}e, Jednak zaządanej SU~\y. tS Stolarowa, który chwilami spra. nowali Kindermanównę- StadtUlntYSięCY, złotych za sezon lite ~tst wiał wra7.enie że ma dość ten nl- der 6:1, 6:1,
w stante pol,ryć. Dlatego ~ez oft'r'
W res~cłe w póHłnale mistrzostw
ty te nie mogą być przy]"te.
!1\Vynild wczorajszych !lpotkań junjorów Langut wygrał z LOwenSIJ następujące:
steinem 4:6 8:6 6:1.

=

-ow.Trenerzy hOkeJ
s,zgrasz

I

faTSG-Gwiazda
4:0 (1:0)

Warszawa. - W eobotę odl:iyl
!lię w WUfilzawie merz
piłkarski
t cyklu rozgrywek o
wejście do
!igi, pomiędzy atoleczną. Gwiazdą
Ił łódzkiem LTSG. Łodzianie oka·
zali siQ Rbnowe:r;o lepszym zespo
lem i mieli cały czas wyraźną. prze

Z estrady k.oncertowej -

W:i9,· ę·

on(~r

na

szczegółowe

omówlenie. Wyso·
orkiestry filharmonji
ll'iedeńskiej
i dyrekcja jednt'go
'J największych dyrygentów świała, Artura Tos('aniniego, zdz:iala~, i:e audycja czwartkowa stala
tlę sensacją dnia i uruchomiJa
niewą tpliwie wszystkie głośniki
llIuzyl;alnych środonisk.
Na początek poszła klasyczna
IIwerturn "Anakreon", utwór najwybitniejszego z pośród kompozytorów operowyt:.lt Francji po GluI.'ku, Lulgi Cherubiniego. W wyko
naniu te.i uwcr1uI'y odrazu można
bylo w, 'czuć lwi pazur i magnetycz
ną sił~ zdecyclowanej pałeezld genialnego dyrYl!enla.
• .,
i'iastąpił Brahms.
Program z symfonją Brahmsa
na czele należy zawsze do ;wy.iątkowych, albowiem mi!>trz ten
trzymał sztandar muzyki, przejl;ty
po Beethovenie, godnie i w}·sóko.
Trzecia symfon]a "F·dur" tryska
\;:i

poziom

€I1JQc.lonalną mttzyką. Pełne wd~i~

ku l 1il'yznm wielkiega "Andante"
po groźnych wstrząsach CZęSCI
plerws'le), po te.! kOlltrapul11dycz\lej szermierl!e, jest wypogodzonym horY'lontem, a melodja jego
jest wyra~em ustawiczne , od.viecz
Ile.i zmienności zjawisk, wśród któ
reJ tętnią rytmy nieprzerwanego
życia.

Wykonanie symfonli było przeJn.yste, a :Jkreślrmie to w stosunku do Brahmsa nabiera wielkiej
wagI. Odnieśliśmy wrażenie, nie
obserwując dyrygenta, że prowadząc orldestrę, ezu.je (1'1 ból, rad
~k,
uśmiech i łzy pod

pi(~l'wszej połowie ŁTSG zdo·
dwir bramki, taką. samą. tez

ilość

pn

W

w Salzburgu pod dyr. Toscaniniego
~egdajsza transmisja ' koncertu
~ ~stivalu
salzbursldego 'przez
rozgłośnię warszawską
zashtguje

hył,)

diwił~kanJi. Nic dziwnego, że
la to publiczność, wyrażając
wdzięczność
frenetycznym

uzna
swą

pł'zerwie. Padły one ze
Rudomskiego - 2, Pija
i K1'ć frvdeckiego.
WAŻNE dla Pań! Tylko po 3,50
pn!""am eleganckie kapelusze dam
ekip. "zap9czki aksamitne i in. U·
W:l.(!'t! Przyjmuję również wszelkie
)lrz\'róbki po cenach bardzo ni·
~kkh. Tola. Zawad'lka 23.
strzałów

Union- IODrin~ Maka~i ([IeIDiowte) 1:1 (1:1)
Mecz zakof\czyl się za'iłumnem
Union Touringu, kt6
ry grał bardziej skutecznie. Makabi (Czerniowce) prezentuje się dobrze fizycznie.
W pierwszej połowie MaIiabi gea
ła z wiatrem i przewa~ała przez
:w min, Później ~ra. 'iię wyrównała i po kilku atakach Union Tou·
ring, wykazując większe zdecydo- '
wanie, zdobywa pierwsą bramkę
VI' 30 min, przez Beckera. Do przer
wy goście wyrównują po rzucie
wolnym, po którym obrońca łr.h
Horowitz zapędził się aż pod bram
kę i głową skierował pilkę do sla1Id.
Po zmianie stron Union Touring
~wycięstwem

nadal jest lepszym zespołem ł ,.
27' min. zdobywają prowadzenie
pr:zez Swięf~sław8kiego, równiet
po rzucie wolnym. Gra staję się ostrzejsza. Dwueb zawodników ,1<1·
kabł doznaje kontuzji ł
na icb
miejsce wchodzą rezerwowi. Goście, pragnąc- pGpral\ić wynik, zdo
bywają .się na wysiłek, wyrównując grę i atakują przeważnie lewą
stroną. Mają nawet dwie dogodne
okazje, którycb środkowa trójka
nie wykorzystuje. Na zawodach
obecnych było 500 widzów. S~rlzio
wał p. Krachulec~ Na przedmeczu
Union Touring II. pokonałł Makabi II w stosunku 3:.2

oklaskiem za dostarcz'.:mi~ jej tej niezwykłej uczty artystyczneJ.
Po 15 minutowej przerwie przeniósł nas Toscanini w ~goła
odmienny świat. Poemat ,.POPOhldnie Fauna", w którym Debussy
przedstawia nam klasyczny obraz
ł'%
2
A
Fauna, spoczywającego lelIiwie
~
U
'L.
.
wśród skwaru lejniego dnia i gogra dziś w Łodzi
stoczy dziś walkę 'w Wilnie
niącego w myślach lubidllie rozW dniu dzisiejszym o glJdz, 11
koszue nimfy, Poemat Mallar- przed południem odbędą się zaDziś odbędzie się w Wilnie bieg silnej konkurencji zwycłętyl prsea
me 'go, obraz żywiołowego rozpę- wody w piłkę Mzną pomiędzy Ma maratoiiski o mistrzostwo Polski. dwoma laty,
tania wiecznych pożądań, wibru- kabi (Czerniowce) i Makabi (Łódź) Do tegorocznego maratonu zglosiNajwiększe szanse n~ zwydę.
jących w przyrodzie, stał się dla Makabi łódzka wystąpi w swym ło się 13 bi.3g3.Czy z r.alej PcJRld. stwo posiada G:unc:tT7. ze Lwo"a,
francuskiego impresjonisty pre- najsilniejszym składzie z Szajnia- Lista uczestników obejmuje dwa który wygrał maraton w 1',.11... ubfe
tekstem do odmalowania barwa- ki<>m i Pomerancenblumem,
r.az.wil'ika j(,dz,hn. a mianowicie 80 głym.
GrvŹD ?lll pr'l.cciwnikiem
mi dżwiękoweml otlpowiednich naMakabi czerniowiecka, l;.tóra w duły i Sitko. z Stl?elcdd~g.o K. S., Garncarza będZ Ie Półtorak, ktÓry
strojów,
,,·u
czo r a's
l , :z1 kpozatern
Uf'ta1l0Wl'!'uI'e
&0111'"
ulll
W
J zym w spo t.amu
(J '11flgUlU]a
'
'B 'naI me]:
l' Pćłtu, , , . .z"powl'ada
.
"
v
n ow "'!!!o"
Spokój, 'siJp sugg·~stywna Qza- Union Touringiem pokazala pięk- TIl
a lJ'Je. on.Ja, .13 .y!;tn (I, . •
rckorou Po!s~.
rodziejskiej
pałeczld1 skupiona ną grę bedzie chciała potwierdzić . wl'zyn (UnJa, Lllbl.Ill), BrZf'Zlń~kl
energja .i zaraz:m niezr?wuany swą w~~oką klasę.
(\~arszawa), .Lutklew~ez
<;.rW •••••.~,•••••••• ~ •••• ~~
Jmn'izt clelliowama dynat11Jcznego
Spotkanie powy7.sze odbędzie WIlno), Dadamer (Ogrn!>ko, "!lno~
- to cechy, które uwidoczniły się się na boisku WKS.
Żak (~Z~, W ar!lzaw~), ROP.H'elił
także w następnych dwucb utwo-,
(Krymckle tow. hok~J.), Wallszko od najmnieiszej ilośoi dostareZ8
fach i dały nam pojęcie o ogromie
III
'
(St2.djon, Chorr.ów), Nl)wak (80- B. Rubinek. Południowa 39,
wykonawczej sztuld Toscaniniego.
kół, Poznań), Garn .....\l·z (Póg'oń, skład Nr. 43, tel. 148.05.
~'o Berliol'a "Scherzo':, .odtwarza- \V meczu lekkoatletycz- Lwów) i ~u?zYli ki (Wal'Wlwa).
Pmlktualna dostawa do mi ejąee nadprzyrodzony SWlat królot I'
d' Z bardZIej znanych ma.ratoń szkań prywatnych.
99:2-10
wej chochlików "Mab". które jest nym S O fea
prowa Zł czyków brak tu jeszcze ~iJC'za z
,jakgc!yby dopełnieniem fantastycz
46,5: 35,5
Warszawy, ktćry w tej nit-zwykle . . . . . . . . . . .~ ••••••••• ~ -$'~
nej romantyki Mendelssohna, Był
WARSZAWA, Wczoraj na -'------------------~----to "Meisterstiick" wykonania i stadjonIe AZS odbył się między"
świadczy o wysokiej klasie wie- miastowy mecz lekkoatletyczny
deńskieJ
orkiestry, "PassacaUa" dwuch najsilniejs.zyt'h ośrodków
Ba~hn w świetnem
opracowaniu Warszawy I Poznania, Po pierw·
orkiestiOW<lm włoskiego kompozy- szym dniu za"od6w w ogólnej
PIANISTA
tora 'Ottorina Respighi, dopełniły punktar.jl
prowadzi
Warszawa
obecnie
pięknego programu.
Utwór ten ·16,5:35,5. Rozegrano 8 konkurenczaruje wdzięłdem kolorytu, pre- I.'.ji. z I!zego reprezentanci stolicy
cyzją rystltlkit i świadczy o nad- wygrali pięć,
a w pozostałych
Zllpl~y na lekcje od 10 wrz:e§nia .w ~Odł. 4-.6 p. ".
zwyczajnem opanowaniu środków hUl.'t, pierwsze miej,>ca Pozn:inio·
in!'itrumentaey,inych.
F. Halpera, l ",I.
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Plakabl (Czerni owe e)

:1:

L. O

U

Warszawa- Poznan,

roI.

1\1.

fELlH

Kościuszki

t

53, lewa oficyna n metro.

,~~-------------------------------------------------------

GLOS

Ud!. 2 wrz.inla 1934 r.

HANDLOWY

Wieś zaczyna kupować!

Jezon jesienn, w handlu włókienniczym zapowiada sie DOmyślnie
(Od specjalnego .prawozdaweg gospodarczego "Głosu Porannego")
Warszawa, 1 wrzemta.
Warszawski ryneK towarowy, a w szczególności włókien·
niczy, znajduje §łę pod
znakie,m ożywienia, .iuż oddaWlD:.l
nienotowanego.
Zbyt na manufaktU1"ę w ostat
nich tY#lodniach wydatnie
się
zwiększył, zwłaszcza, jeśli chodzi o
Hejsze artykuły zimowe.
Równiez obroty na prowincji
są dość powdne, co stwierdzają li~nie przybywający kupcy
z małych miast, kt6rzy zaopatrują się w Warszawie w wię
bze part je towar6w.
Spodziewany jest
dalszy wzrost tranzakcji włókienniczych,
przyczem ~odnie z opinją filchowc6w
sezon zimowy zapowiada się
znacznie lepiej anJżeI1 w roku
ublef(łym. Ceny maJą tendeneJę
mocną.

przyczem nic nie zapowiada
zmiany pod tym wz~lędem.
Warunki kredytowe powoli u
legną normalizacji.
Przejawia
się ona w fakcie wzrostu wzajemnego zaufania i zawierania
dość licznych tranzakcji kredytowych. Solidnym odbioreOllł
chętnie udzielany
jest kredyt
nie przekraczający 3 - 4 mie-

sięcy.

Bard'Zo maczne zapotnzetiowanie istnieje w tej chrii na
artykuły trykotdowe,
przyczem artykuły pończog.zni~
cze i bietizna trykOtatowa cleszą; li-= plr!eeięłnie dutym popyłem.

Przy wpłaceniu
20 _ 26"
nalemości udzielany jest pewnym klijentom
prowincjonalnym kredyt do S-ch miesięcy.
Znaczne otywienie
panuje
też

przekonanie, ry gospoda,r czej jest
ciasnota ~otówkowa.
Zaufanie wpł"awdzie powoli
w najbUższych tygodniach nale
ży się
spodziewać
dalszego wz,rasta, stopa dyskontowa na
wzrostu tranzak.cji, szczególnie rynku prywatnym się zmniejw Miedzinie manufaktury, try~ sza, ale hądź co hl\dź bardzo da
norkotaży, obuwia I artykułów że- lecy jeszcze Jesteśmy od
malnych stosunków, przy któlaznych.
przyczem sezon jesienny
po- rych tani kredyt dom1nuje w
handlu.
winien zapoczątkować
W związku z tem pozostają
okres wybitniejszej poprawy
w życiu p"ospodar~em.
Oto postulaty kupieckie co do
wznowienia przez banki operaSl!, światła.
A cienie? Dużą, niewątpliJwie cji kredytowych p~ wAtaw to
przes1zkodą w wykor1.:ystaniu w warów i operacji zaliczkowanfa frachtów.
pełni nadchodzącej konjun:ktudlowych panuJe

i,

Następną bolączkę

Dł!Z

stanowią

masowe e~iz·ekucje wśród kupiectwa za zaległe podatki, kM
re mają mie.~sce
w ostatnich
dniach. Trzeba dać kupiectwu,
które było dotychczas pod obu·
chem kryzysu,
t.rochę
odetchnąć. a dopiero później pomyśleć o egzekucji
zaległych
podatk.ów.
Varsovlensis.

-

-

F*M

wg orów do izbg
być powołani radcowie z pośród kupiectwa

Jak już donl68ł "Glos Poran· prezesi pp.:

MieC2Ysław Hert~,

konferencjaCh centralnych or~a
nlzacji kupiectwa polskiego
żydOWSkiego, zwołanych
na
dzień dzisiejszy do Warszawy.
Podstawą porozumienia ma
być równy stosunek mandatów
kupiectwa chrześcijańskiego i
żydowskiego, t. i. ~a 36 radców
Izby w sekcji handlowej 18 man
datów przypadłoby kupiectwu
chneścijańskiemu i 18 - t ydowskfemu.

2 września 1934 r.

łłowe

oplaly P.K.D.

zredukują

obrót czekOWy
. ~ak ~uż. dO!lOsiliśmy z dnIem 1
llIez. mIesIąca weszły w życie nowe przepisy o obrocie czekowym
wP. K. O.
W obrocie czekowym opłaty na
rzecz P. K. O. uiszczane będą nie
przez odbiorcę gotówki, .lak to by
ło dotychczas, ale przez wpłacają
cego.
. W związ~u z tem należy liczy~
SIę z powazllym spadkiem
rucbu .
czekowego w Łodzi, gdyż osoby,
l{fóre wpłacały Ilotychczas za pośrednictwem

P. K. O.

należności

za podatki, za dektryczl1Ość, gaz
itp. będą w celach oszczędności te
go pośrednictwa unikały, a ra
chunki będą niewątpliwie opłaca
ne bezpośrednio w kasach danych
instytucji.

UD8dłOICl.

I nBdlOPU

• W sprawie upadłości firmy ~,Bra
cIa Cygelberg" farbiarnia przy ul
11 Listopada odbyło się w "tveh
dniach zebrani~ wierzycieli m~sy,
na którem syndyk masy adw.
Okwieciński zło~ył
sprawozdanie
ze swoich czynności.
Na zebraniu tem pełno upaałci
firmy zaproponował układ na 12
procent w 3 rćwnych ratach pół
rocznych.
Układ ten doszedł do skutku
głosami 34 wierzycieli, należnośc;
których wynosiły 69.020 zł., pomirno opozycji 13 wierzycieli na zł.
9.196.
W terminie ustawowym nlkt 'z
wierzycieli oponu,iącycn mt\ złotył
piśmiennego sprzeciwtl, wobeo cze
go na najbliższem posiedzeniu są
rlowem spodziewaó się naleły jego
zatwierdzenia.

uy", w dniu .tutrzejszym, t •.f. Zygmunt Fiedler ł Edward Baw poniedziałek, dnia 3 b. m. od Wackl.
będzie sle zebranie plenarne łz"
Co sic tyczy samy-elh wyboby przemysłowo - handlowej. rów na radców Izby, ,t o na te-\
organizacji kupieckich
Na porządku «kiennym znaJ. renie
I
duje się m. in. sprawa wyboru prowadzone są rokowania w
prezesa Izby na młejs'Ce b. pr~ sprawie ustalenia jednej wspólRoberta Geyera. Najprawd,opo- nej llsty kupiectwa chrześeijań~
dobnle.ł jednak, jak .fuł przewi- sko - ŹYdowskiego. Gdyby rokodywalfśmy - do wyborów tych wania te doprowadziły do poole doJdzie, gdyż wobec upły- myślnych wyników, WYBORY
wu kadencJI, cały skład Izby
W SEKCJI HANDLOWEJ N1iE ~'a:#_H_ęA--_ _------------~
ulegnie wkrótce zmfanfe. _
ODBYŁ YBY SIĘ, ~dyż wspólną
W zreorganizowanym wydziale "SAFES··
FUnkcję prezesa do ukoutytn- ta lista automatycznfe została
owanl. Ilę nowego składu rad- by zatwierdzona.
Sprawy te wyjdnfą się na
ww. pełnić będą kolejno wiceSp. Akc. (Al. Kościuszki Nr. 15)

nan D HandloweRO "lod~1
została

Upadek Lipska
• k
ś
dk
Ja o o ro a handlu światowego

na pYnku skór I obuwia.

Garbarnie nie mo~ą formatnie n·adą!yć z wykonywaniem
zamówień, zwlaszcza na choromy i la,kieTY. Spowodowało to,
ze pomimo istnienia· bardzo
wiel'kich zapasów skóry, surowe, :- tWłasz~a cielęce majlł
moculejszą tendencję cen.
Duże obroty ceChują, tet
handel telamy,
który odczuwa dobrodlz.iejsłwo
lwi,ązane ze zwyifką cen zboia
Zyto i pszenica podrożały u nas
w ostatnich tygodniach o 30 _
50 proc. a jęczmień i owies nawet o 60 proc., pnyczem pomimo dużej podaży zboża, nie~
wykl'Uczona jest dalsza zw)1li!k-s

jako też ohniżenia przez instytucje kredytowe wyma~ań co
do wysokości pokrycia przy
otwieraniu akredytyw towarowych.

Łódź,

Jesienne targi lipskie zostały go z głównych ośrodk6w handlu
zamknięte. Zamówienia w ;5 proc. światowego.
pokrył rynek wewDętr~ny, w 25
Ogółem w ciągu 4 dnl zwiedziło
proc. zaś zagranica. Wskazuje to t'.tgi 75.000 9~6b, wtem z:tłł't1wie
na stopniowy zanik znaczenia mię 'UlGO obcokrajClwcó\v.
dzynarodowego Lipska, Jako jedne

Kons,gnade
nie

będą płacić

W Gdafisku

otwarta dla wygody Sz. Klijenteli

PRZECHOWALnIA

przyjmujar ca za niewielką opłatę na przechowanie
przedmioty w opieczętowanych kufrach walizach i t. p., co jest szczególnie dogodne dla ~sób,
różne

udających się

" podró!, na kuratjt; i t. d.

funt

podatku obrotowego

dal~j

spada!

Wskutek dalszych kroków Int~t szczalnie będzie pomyślnie zała·
Sfery giełdowe oczekują wydatniejszej zniżki
wencyJnych podjętych pr7ez samo twiona.
rząd gospodarczy, komi$arz geneRównocześnie
samorząd gospoW czoraj na rynku łódzkim zł. 5.14, za czeki zł. 5.17. W 0ralny R. P. w Gdańsku podał do darczy z uwagi na zasadniczą nastąpiła
dalsza ~wałtowna brotach p.rywatnych tranzakcji
wiadomości fI'ładz gdańskich kon- potrzebę unormowania sprawy w
zniżka funta HIIlgielskiego.
W dolarem wogóle nfe nołowano,
kretne wypadki opodatkowania drodze bi zpaśredniej, zwrócił się
cen.
obrotach
pil'y'WatnyCih
wogóle
bvł on bowiem zupełnie
bez
składów
konsygnacYJ:tych, przy- do ministerstwa przemysłu i hanW wynilku tego stanu rzeczy, czem według udzielonych informa- dlu, które ze swej strony posta- kursu nie notowano, wobec so- zainteresowania.
wieś 8ta.le się z powrotem kon·· cji sprawa opodatkowania wspo- nowiło sprawie tej po§więcić speboty bowiem nawet orjentaeyjSfery ~iełdowe :zapatrują się
8umentem wyrobów przemysło mnianych obrotów, osłągniętych cjalną uwagę i równiez dołoży~
nie
nie
można
go
było
ustalił,
na
zniżkę kursu funta angielwych.
ze sprzedaży towarów, znaJdują- starań o jej pomyślne sfinalizowatembardziej, li był on zupełnie skiego, jako na objaw zupełnłt
Odbywa się to n8Tazie w tem- cych się na tych składach, przypu I nie.
pie powolnem, jednakowoż już
bez nabywców. Bank Polski w normalny, twierdząc, Iż nie jest
we ws'z ystkich gałęziach hanporównaniu z dniem pl'zedwczo to .leszcze właściwa zniżka, podlu pod wpływem poprawy kan.
PROFESOR
rajszym
obniżył kurs o 14 punk ważnieJszy bowiem spadek jest
jUnJktury zb070wej
zauważyć
kwestją najbliższej pl'2Yszłoścl.
tów,
płacąc
:za funty zł. 25.86.
się daje duże ożywienie.
Również nastąpiła w Banku
Szczeg.ó lnie wzrosło ostatnia
W związku z gwałtowną zniż
zapotrzebo~anie ze strony w'Ji
udziela lekcji gry fortepianowej początkującrm
Polskim aczkolwiek w znacznie ką kUlJ'su funta, podaż jego na
jak i zaawansowanrm.
na narzędzia rolnicze i inne armniejszym stopniu, o 1 punk., tutejszym rynku bardzo wydattykuły żelazne. Duże ożywienie
WARUNKI BARDZO DOSTĘPNE
7,ruika
dolara. Bank płacU za nie wu'osła, co bardziej jeszcze
panuje też· na rynku artykułów
ul.
Traugutta
Nr.
12
prawa
oficyna,
III
p
banknoty,
za odcinki grubsze
galanteryjnych.
_________________________
5.15, za odeinki\ drobniejsze Dowoduje osłabienie tendencji.
W warszawskich kołach han. .~·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .RRRR.4. .
g. . . . .
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

•

Stanisław

..,

Nirnsfe;n

:zł.

Poraz pierwszy razem dwaj mistrze maski

Boris KariolI i Bela Lugosi
I ar[Jdli~IQ ID. znakomitego

nt-..oru Edgara Allana Poe'szo

p. t.

CZ"Rny KOT
.J,

'• • •

<,

ł'

{'.

".""

12

!.IX- ..m.;O~ PORANNY" Dr.

B-a, teJ. 111-87

Dr. med.

chor. oczu

o ski

ChorobJ skOrne, weneryczne
7 _
I płciowe
1 5 10
przeprowadził się na uJ.
pr.yjm. o~ 11-1 i od 7""",,~.30 "'~ Piofrkowską
prsyimuje od 8-11 I od 6-9 wiecz.
Lekarz-dentysta
w niedz. i święta od 9-1 P1>01.
Dla pllń oddzielna poczekalnia

9&-a

(vis a vis parku Sienkiewicza)
tel. 144-34
Przyjm. od g, 3.30 do 6.30

DOwr6cil

(Piłsndsklggo

DenłJ.ta

['PI n-KR(nl[KA
wr ,ii

przyjm. od 9-2 pp.

Przejaz
Dr. med.

Wiktor MILLER

POWR6CIt.
Piotrkowska JO, tel. 181-S8
Spec. choroby sk6rne. wenerycKne i mo.zopłciowe
Gablneł

Roentgeno-Ieo.nlcll)'
P"DiJmale oC! 8.50 do 20.30 .ano. od
'-ej do 1l.30 pp., od 6 do 8.30 ,,10M
w nłoOalole l lIwłota ad 20-1

Dr. med.

DGwr6cil

DOwr6cil

n088

i

Piotrkowska 68 tEl 11Z-Z0
'

•

przyjm. 10-12 i od 5-7 pp.

Dokt6r

C R

Speeialista chorób skórnych
i wenerycznych
lec.enle nlemooy ploloweJ

Po'udnlowa 28, feL ID! ·9S

prllyJm. od 8-11 rano i 5-8 w.
w nledlllole i ~wlęta od 9-1 pp.

Dr. med.

DOWrOlil
przyjmuje od 5-6 pp.

PUJjmuje od 4--6 pp.

•

Dr. med.

ubinlicbt

e

chor.

---_.- - ----Dr. med.

Pl.

przeprowadził się

CSlllemnuaną

11

sI

na ul.

tel. 238-02

choroby

Pr_vlmuje od 8-12, 4-P w.
nIedz. i świeła od 9 do 1 po
Dla pań oddzielna poczekalnia

___ - -

sltt

tr VII

r o ,,"'a

· ro' dml'eJ'ska 20.
S

DO

ili

e

tel. 129.45.

Prlyjmuje od 8-2 I od 5-9 "lece
W nied.. i śwlQła od 8-2.

tel. 191-25

•

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

wewnętrzne

Lekar.- Dentysta

12), tel. 183 09

Prlyjmuje od 3-S

choroby nerwowe i psychiczne

•

Dr. med.

DOl'fr6cil

PO IDCIt.
LekarlZ-Da!2tystl!l

ohirurg-urolog
W61cJańska 23, tel. 139-88

laniS~

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

roentgenolog

l

DokQćr

ZUł\1AC

E

Piotrkowska
56 tal. 148-fiZ
P'.vlmuJe od 1 /8-4 pp. I o 6- 9 w
1

'" nied •. 1 .",teta od t 1 -

Cen, lec.nlc

2 Pll·

KI~U[l~ ~ I

Piotrkowska 130

rl r anasz
prl),Jml1Je od 4 do 6 pp.

--

PO IO'll

Ił ił Piotrkow,ka 97. - Tel. 182-69.

11 Listopada 32

(Gdańska

Doktór

9-.

UL. PIOTRKOWSKA 90

Lekarz dentysta

na

DOwr6cil

159-40 Zwirki (Karola) 4, tel. 122-50

I'

wewpętrzne

I'Ir

ehoroby

a'lanka

- -- Spec. chorób skórnych, weLekarz-dentysta
nerycznych i moczopłclo- Ch
b
k6
wych
oro y S rne I weneprzeprowadził się na
ryczne

P
lVI. er

•

pał

Choroby sinwów, kOt1oi, mięśni.
nerwów, skóry, narządów wewnętrilnyoh kobiecych i t. d.

Dr. med.

Piotrkowska 120, tel. 147-72

K nDr

'"

w gablneole terapJI n.,kalneJ
Dr. POLAKA, Nawrot T. Tel. 184-11

DOWrOc!ł.
pJllvlmuje od 8-1' ra no i od 5-9 w
w nledllale I §wl~tll od
Ga.binet Roentgenologicany Dr. Ga,ewlcza zosłal pueniesiony _ lec&nicy
Dla pań odd_lelna pocseJralnla
"Unita," do prywatnego mles:!I:kllnla dora przy 111. :2:wlrkl (Karola) 4

chorobJ;c~oe::rr~~~~~emocllo-

.,...&

krGtklaml falami rad eweml

Adam Bender -----------

Specjalista cho~6b Vleneryo.nJch,
skórnych I moczopłolowych

teleł.

I...... -..

Dr. med.

przt"prowadził się

... )JL

Andrieja 5,

~?an~~t~~~~Z'!Ci~kórne 6-g0 Ilerpn!ił S~~!el,142~~

chor.

SDecjalnie sercl

pPlyjm, od 4-1S

le

M. l f WJnsnnown pr:!~;o::~Z~ł d;:~i na

1-2 i 5-7

165-17

..

Dr. med.

e

Dr. med.

Dr. med.

Porady seksualne

Ił

_-

Ign. Mar lis lU. Kościuszki Z9,

(Kobiety , d_ieCJI)

wewnętrzne

POWRÓCIŁ
Gdańska 26, tel. 168-00

IV

S.erlinea ~~
--_ ....Dowr6cił.
(Nowo-Targowa) Teler. 174-42

SK6RNE I WENERYCZN.

Ceny lecznicowe

chirurg

D-m

Dr. med.

łel,

Wólczańska 117, tel. 149-39
prsyjmuje od 9-11 i 6-8 w., niede.
I §więta od 9-12-ej.

N

Speo. ChlrurgJa Kostna
(Złamania ko§ci i .wicbni~cia)

E F N t.n[ja AKOWBR PI:i~~::s:~cn~13

POWRóCIŁ

Dr. med.

Ceny lecznicowe

Przejazd 20, tel. 112-81
ehoroby wewn~trzne
(spec. ~ołądka i kiszek)

Tel. 124-51

Dr. med.

PIOTRKOWSKA 86, fron~ II p.
Tel. 143-63

OKULISTA
przeprowadził

CHOROBY

przyjm. 5-6 pp.

puvl m. od 1-3 I 4-6 pp.

DR. MED.

ohoroby wewnętrze
spec. chor. płuc
PRZEJAZD 40, TEL. 131-44

przeprowadJllł się

Praplmule od g-H rano I od 6-8 w
W nled_le1e I ~",Ięta od 10-.2

M.
20

Cegielnianą
tel. 102-77
Przyjmuje Qd 6-8 wiloz.

na ul.

gardła

Dr. med.

D.

ebor. wewnętrzne
spec. serca I .płuc
przeprowadził . się

pań

-------------.-----ohor. uszu,

tel. 146·11

-to' ski

W. lagunow III

D. B f 11'1 Jl N

AL. KOŚCIUSZKI 13

A.

ginekolog i połoinik

Andrzeja 2, tel. 132-28

Dr. med.

------------~------DG,kłdr
•

wewn~tlllne
IPRL reumatJzm ł artretyzm
ehoroby

Dr.
a
ó
I
I D
Dokt6r

I weneryc!l:ne

---------

Oddzielna poczekalnia dla
Dla niezamotnych
Cen, leczlllcowe.

36

DO . relci'

Przyjmuje od 5-7 pp.

e Ber

Dr. E. Gutman
Lekarz

175, łeI.168-84

na ul. Sien iewicza 63

P,aylmuie od 8-11 i od 4-8 wlec •.
w niedzIelę od 11-3 po po poł.
dla pań oddllielna pOClekalnia
Dla nle.amolnych .en,
lec.nlcowe

•

~k6rne

Żeromskiego 44, tel. 114-25

telef()n 185-49
Tel. 128-74
przyjmuje od 1i-2 I od 7 - 8.30 w
- - - - - - w niedzielo 1 §wllQła od 10 -12 w pol speo. ohor, weneryo.n., &k6rn,ch
I włos~w (porad, seksualne)
Dr. med.

Traugutta 8. Tel. 179-89

Prlyjmuje codz. 3 -6 p. p,

Ił

fi I I

wewnętrzne

chor,

przyjmuje od 5-7 i w upił. EWllnl!.
od 11-12 przed pał.

Zacbodnia 64

76)

płciowe I sk~rne

tel. 173-00

E. Frllilledenberg

choroby kobiece i akuszerja
3-4 pp przeprowadził się na

Dr. med.

Choroby

przyjmuje od 6-7

Gdańska 26,

.

Piotrkowską

Choroby weneryczne, moOllO-

powrócił

w tods'

Dr. med.

SIQDklewlna:itl telgl. 146-10
gods. pu,). od 11-1 i

[Qgielniana 30, tel. 102-0Z

choroby dllieei

!or. skórne I wehel'Jo.ne
(IIobIel, I d.loCJi)

OSenllUBig l'I.
Harotowina 16

wewnątrzne

Ohoroby

Ł6d&kiego

woj.

Dr. med.

Doktór

powrOcił

jnszt k

~r. J.

Sław. wlaśc. Slrład6w Apłec_nych

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

86, tel. 113..63

Mafia J~n~~~w~la·~i1an~a
Kilińskiego

TREP 1\

Celle!OUana II, tel. 216-90.

owr6cil
, raUgU IIa 12 ,teJ.

b. asystentka Państw. Instytutu Dent.
w Wars_awie
przeprowadsiła się na

l-~II~OWft Koe~ula[yjna ~l~oła ~Ia Dro~inów

UL. CEGIELNIANA 63
SpecJalista chor6b wenerycznych podaje do wiadomości, że zapisy nowowstępująoych słuchacz6w (ek)
Przyjm. od 10 i p6ł-H I p6t i 7-8
sk~rnJc~ I moczopłciowych
rozpocz~ły się i trwać będą do dnia 15 września .,. b.
Zgłoszenia przyjmuje i udziela informacji Prezes Sto warzy11 Listopada 32
szeI~.ia
A. Lipiński, Plac: Wolności 9 (Skład Apteczny) od godz.
te). 235-06
pl'zpjmuje od 8-~ i od 5-9 wiecz.
9-11 p.p. codliennie, lub Dyrektor Szkoły inż. W. DzieniaW niedz. I 'więła od 8-1 popal.
kowski w gmachu Szkoły przy ul. Cegielnianej 63 od 7.30-10
ma pań oddllielna pocllekalnla.
Doktór
w. w poniedz., wtorki i ~rody.
Dyrektor W. Dzłenlakowski.
Dr. med.

arszt ai nZ. Henr,

li.

Nr. !4!

Dokt6r

DR. MED.

J. H
O~ZÓ~i klei ,. Hm}.~:!~'!~ft~Kft
p
POWRÓCIŁA
Zielona

f9:f4

•
lU.

PIWIOClt
Zawadzka 14. Tel.

J
E
po ró(il

KościulZkll,

6 ber
108-33

Pl%yjm. od lO-g i od 3-7 po po'.

-.

~---_.-

- ------

fel. 101·&Z

._-- - ------Doktór

Dor a LEW
Chorob, D9uc

lIE:;ClEW~E {!m.ml~

I

Wliaiir.'{!m~l'l~ l

Q l'l. GE:J\f~H
... 'L;P~aJ\1f~" ,

Zesłała

przenlea!ona fiL 'lOi"IlW

11

l

li!~

tolef. 189:3R

9 rano do 9 wlec=ór.

pO

n '1\'1 łI\\ ~."II
na ul.
n Jol lJ i"-, .., t..1J.
Narutowicza 30, tel. 214-75 Dzieci i kobU:~ . p. -::y.!l:'~:J:! b,b ' eła
pnyjmuje od 5-7.
le1'!arz J 1 .: ud .;;-1 pp.

pueświetlania ~oen~ge

przeprowadZIła 81~

rem na miejscu

Il'.:)

R L J1\ KDW KI i svn FABRYKA SUKnI

::w:::o~mJ:~;n~:j~ii~~:~ejz;;;p;tr:l:;el;a~; SBład

łEbSKO

detalicZnej sorzedażu D~I. PIOT~tKO SKlEJ 96

... najnowsze desenie naszych znanych wykwintnych materjałów męskich, damskich .i wojskowych.

-

-

Certy

.-

A

FE

nr

ściśle

fabryczne.

'WM+&iSIIiiIWWSa

WAi*łMNW6WI

WDomu Wyponynkowym

na__~WBśniowej G6rze

laureatka konserwatorjum w Warszawie
udziela lekcji gry fortepjanowej poozątkującym
oraz zaawansow811ym. Wskazówki artystyczne.

Cen,

na wrzasieli pokoje wolne. Cen)'
Elektryczność.
Bietqca
woda w pokoja-ch. ZgłoszenIa tel.
Wiśniowa G6ra 6, lub ł.6dł 131-21.
Tamże do sprzedania motor naftowy i dynamo"maszyna,
Jlniłone.

Polskie

prl2ystąpne.

Zeromskiego 41, telefon 201-51.

I

Prdmo Przemvsłome

. . . . . . . . . . . .. a. . . . . . . . . . . . . .. . .
Zahrlerdaone przea Mln. W. R. I O. P.

ZAKŁAD

leCznlClo-wBChOwaWCIU
dla dzieci nerwowycb

S.kola Gimnastyki I TaticB Art.

1'1.

JllPflłNóWNY

Klasa aBwodowa
Kursy dla pooaqtkuJqcych I zaawensowanyr.h

Pafi, Panów i Dzieci

obszerny i wyczerpujący komentarz, orzecznictwo Sądu
Najwyższego i Najwyższego Trybunału Administracyjnego oraz zarządzeni!! interpretacyjne władz centralnych.

wrn~nla

..
Willa w ~~ro~li~ wIró~mi!~[iu

Zakład ma charakter szkoły sanatorjum. Mieści si~ w pi~knej kom·
fortowej willi, położonej w dutym
parku pou miastem. - Stała opieka
lekarska. Wykwalifikowany personel
pedagogiczny. Gimnastyka lec&nicza.
łlsychoterapja, Dla dZIeci przychodnich prowadsone Sil komplety
przedpołudniowe. Podczas miesIę
cy zimowych zajęcia w tych kompletach będll odbywać się w Clentrum
miasta.

z dnia to marca 1934

nowelą

września

w kancelarji S&koły, uliCla
Zachodnia 66,
relefon 168-55 w god •• od 5 - , w.

lapisy od 5

w Łodzi, ul. Pabjanicka 55.

naj nowszy tekst, ohejmujący rozporzlldzenie Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 7-go czerwca 1927 r. o prawie
przemysłowem, wraz z wszystkiemi zmianami i uzupełnieniami, włącznie z wielką

I 4. PIOTRKOWSKIEJ
Poczatek 15

cofniętych w rozwoju
Dr. Med. W. SPEKTOROWEJ _

i
-

-

Opracowali :

Dr. StanlallLw Kluaek
naczelnik wydsiału
ZarZĄdu

WawrzYDlee Gaertner

GABInETY

klerown. biura
Mielekiego w Po.naDiu

UKDtA KOSMETYCZnA
wł. Państw.

Dr. med. LewinsonOW8J
86,
II

Wydanie drugie - 312 stron - Cena złotych 9,z Drzesyłką pocztowązI9,50; za zaliczką z110~30

przy ul. Zagajnikewei 16 róg Cegielnianej jest
do sprzedania. Domek 5-eio pokojowy • wszelkiemi wygodami.
Dojazd tramwajami 4, 7, 2 do ul. Zagajnikowej. Tamże do wynajęcia I mieszkania 3
pokojowe z wszelkiemi wygodami.

i

Zatw. przez

Piotrkowska

Zamawiać należy 11 wydawcy:

., PAR" Polska AgencJa Reklamy Franciszek KraIna
w Poznaniu, Aleje Marcłnkowskiego 11

ZDany w

.

DLA ZDROWIA JEDYNIE TO,

CO NAJLEPSZEJ

,.

Plerw••orJIQdna Praoownle Krawle.ko - Dam.ka

COKOLWIEK DROtSIE-

S. Dujnowit:zft

- wtElOKROTNIE LE P SZ E t

AndrzeJa 1, róg Piotrkowskiej.

Przyjmuje zallł6wlenla pg. naJnowszJoh modeli.
Wykonanie ,olldne i punktualne.

Stowarzyszenie
KomiwoJażerów
o. H. P. ul. Sienkiewicza S I 5,

. Cen, znacznie znllone.

Ł.

tel. 122-37
,
nrządza UROCZYSTE NABOŻ ENSTWA
w Święta NoworoclEne dn. 10 i 11 b. m.
oraz W Sqdn, Dzień 19 b. m.

Zapisy przyjmuje Kancelaria Stowarzyszenia.
Zarząd.

GimnastJka, R,tmillla I PlaSIJka

Zina Kruszówna

Tel. 245-44.

....

Zakład
~~~~

p.

front

Leczenie ł piel~gnowanie cery I wło
s6w, stosowanie produktów kosmetycznych dcl~le indywid. ChIrur,ja
koemetya.na, łylaki. usuwani ••• płallClych wlosów.
łod.ł

Kuinierskl

H. WASSERmaftA

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

został prseniesiony • ul. Piotrkowskiej 4a na

t.ooo.ooo

ul. PIOTRKOWSKA 107

moJeu wygra6 Jedyni. p..ez nkupieni. losu w ' słynaej 'kolekturse
O. W O L M A N, Narutowicza 38
tel. 181-51 i Plac Reymonta 3/4
tel. 219-59. Clllllnlenle 4-go wrzelInia

. prawa oficyna, li pi~łro.
Przyjmuje umówienia po oenach znl!onych.

Przedszkole ,Dom dziecłecy' ::::~~o~
W.

KBPlalłłfdWłłY,

PIotrkowska

Ifg

parter, lewa oficyna

g4,

Przyjmuje si~ zapisy 'codliennie od g. 12-2
i 4,-6. Jęlyki obce dla dzieci. Zajęcia przed
i popołudniu. Pocz~tek zajęć 5 września r. b.

BQJOWY ORGAN POLSKI&GO INTELEKTUALIZMU•
NAJPOCZYTNIEJSZY
TYGODNIK, WYCHODZĄCY
W WARSZAWIE OD 10 LAT

....--'"".

PlolOgk
PlolDg(zek

Prenumerala kwarlalna wraz z dodalklem
• P o I o SI n e L I I t e r a I re· Z ł. 9.Egzemplarz. okazowe na iqdanle grali.
Administracja: Warszawa, Kr61ewska 13

IlltrQ

Piotrkowska 53 (Stow. Inżynierów i .A.nbąek.) .
tel. 183-9!.
Zapisy codziennie między 5 - '1 i pół.

prenumerata
w biurze dzienników " PROMIEŃ"
Andrzeja 2, tel. 112-98.

ME!

•

SiN

Wf

KINO-TEATR
Reż.

GEORG JAKOBY. -

Najweselsza komedja wiedeńska w oryginalnym djalekcie wiedeńskim.

W roI. gł.: Georg Aleksander, Hans Moser, Hugo Thimik, Hans Thimik

ul.

SienM~ew!Cla
Dziś

i dni

Dźwiękowe

QU. leI. lQl-22

następnych!

kino

Przedwiośnie

Żeromskiego

tel.

741 76

129-~:l8

"

;

-

Najweselszy twór produkcji austrjackiej, wywołujący wybuchy nieustannego śmiechu.
NajdówcipniejszY' przebój filmowy. Smiech!
Zabawa! Wesołość!
Tryskająca bajecznym humorem farsa z wesołego życia powojennego Wiednia.
Arcymelodyjne piosenki.

=

Dziś

+

i@PS • •50

s.,

i dni następnych!

r

•

• bł!Z IDCZ(ZgZD 6~ria s~alttR8ul Roulien

nastQODU program.·

Otwarcie sezonu. Dana będzie
naj weselsza komedja wiedeńska

w

I.

W

C

- b-II 51 ..
S I.

śpiewana i m6wiona
jel,ku niemieckim z Franciszką 6aal IBl
W sobotę, dn. 1 września o godz. 12-ej i w niedzielę, dn. 2 wrześni8, o g. H-ej rozpom~ynamy wyśv/iet1a~le
porank6w. Dany będzie film cowboyski z życia dzikiego zachodu. Zgroza. Sensacja. Tempo. SzC!~yt emocji
Ceny mi.ejs,c: I m. 1.09. n m. 90 gr., l i m. 50 gr.
Kupony ulgowe po 70 gr.
PcOczątek seansów o godz. 4-ej, w ' niedzielę o ~odz. 2-ej

~.lX-

dnia 4-90 b. m.

.. Geo! PORANtO'.. -

~.

193ł

nlst IIi otwarcie ..:
CUKIERNI ~ "

o

!4!

s

Zawadzka 11•

nosi bucik

•

z firmy

LOSZENlA·
Niniejszem podajemy do łask wiadomol'ici naszej
iż objęliśmy w,ł CZAił

DR. lUENE JARBLUM EST
HEVENUE ET DONNE DES
LBQONS DE FRANQAIS.
K1LIŃSKIEGO 48;

światowej sławy amarykańiikieh

---...- --"'\
~lADEilIOISELLE
Marie enseigne
,a nglaiEj, francaiE aUem:md it:ilir.n

Pokazy i sprzedaż odbv~aią się wvł§cznLe w nas~XE?~ sklepie.

~ytetu.

.

~~!~~I::;iC~~~~;ES~
_

DYPLOMOWANA nauc7,vcielka s

prłnemi kwalifikacj~nri udziela. !tIk

ej] w zaKresie 8 klas. Specjalność:
, rzt'dmioty humanistyczne, łacina.
TrI. 193-64
,'I
1\ U'rYNOW ANY pedagog ?októt
uniwersytetu wiedeńskiego udzie1:1 lekcji. Specjalność niemiecki,
J:1Cilla,
matematyka.
Dzwonić
1;;·\).52 od 1 do 4.
____o

, . . . _ -_ _ _

-.........

-------podwójnej
.'-----...
nau-

telef.

_ _ ________

MADAME FISZ HAUT Parisienne diplómee Le/(ons de Fran/(ais.
Adresse: ~4: Gdańska. Renseignements par telephone: 147-64
de 2 b. a. 3 b.

~JOłe[lna ~lkołll·ln'!ka
StOW.

----------

czam gruntownie w ciągu miĘ<siąca
gw.H3nc.i~ s!tlllodzielnego prowarlzenła ksiąg !!llnurowanyC'h miarodajnych dla władz. Cena pnystęp
r.a, Nauka pisania nll. mas:qnie 1.
dokla.dnem objaśnieniem konstruk.
ejl zł. tO.- Sporzą,dzaniE' bilansów
i zaprowadzltnie l,siąg. Adres: Wól··
cZ<\li 1\11 41 m, 32.

-- -

,_._------

BUOHALTERJI WŁOSKIEJ i aUle
r!"kańrldej oraz pisania na maszynie gruntownie wyu('~a rla ~i.i zł.
SkrÓcor.y lnll'9 w ('H)g'U 1 mi(13iąel1.
zł. 1 :J.- Pisania. nn. maszyni€- 6 zJ
l"rhiebm rćwniei koresp()ndenC.ii
i ~rytmetyki handlowej i sten i~r:t
fil. KJiińsklogo 50 poprz. of. I p1ę"
tro. Dla. młodzieży szkulncj 2e
proc.

7.niżld.

MIl

__'='"

! ChOPObU ZWlerZąl

~~~O·WlłTT_nar~~~l[la16

DOJIEK: 11 ubik:tcji, of!ród owocow~', W mieście, tiobry puukt, do, l1! (lIpeo.alno6ć- psy domOwe)
DO SPHZEDANIA 2 lampy. J. sT)rzed::tnia. Wiadomość w l\clfllini~
Lekarz weterynaryJn)'
Kolner SienkieWicza 6.
~
81 ~ ł 2
Ił
'
___ - -_ _ ,stlacji.
;J! ,.
•
•
IC
SKRZYPCE koncertowe o pięk-·
nym tonie sprzedam tanio. Telefon
lit
pc.,}mu'e Godliennie ecł. do
18;3-48 godz. 2-5.
~
1 I od 4-7 p.p.
PRACOWNIA sukien Idy Bunino- ~l Nawrot1a, II p. Tel. 1'1)-17

..

ID-.

l

Do 2.letnłej Szkołv Przemysłowo - Gospodarczej
Rooznej Szkoły Gospodarstwa Domowego
na Kurs dla wychowawczyń niemowląt.
Szkoła urządaonf\ według najnowBzyeh wymagań. mieści
się we wła nym gmachu. Ogród - boisko -. natryski.
Dla nie. molnych ulg' w opłatach.
Dla zamiejl'lQowych wzorowo urflądzonv internat.
Szkoła posiada. uprawnienia szkół państwowyoh.

jasie n -%i

G.

WRJnRDT

0*
T

L

SPECJALNOŚ~: matorlały fr!llrowe i Imokillgowo. Zl\sne JnI~łerjały JlIundu,owe F"my 5.

powr6c1ł
prz:eciw

I

PO CENACH PRZYSTĘPNYCH POLECA SKŁAD SUKNA

MEBLE gotowe, pojedyńcze i kom POSZUKUJĘ pl",nina bl1M lult·
plety cd skromnych do najwykwin kiego forttlpii\UU. Oferty w a(/min.
1:30:il-~
tniejszych (od zł. 500.- za kom" i,Głosn" pod F. H.
pletne ur!ądzer:.ie pokoju). Wszell~a !amian!l.
Poleca wytwórnia.
Fryzjer D miki
S. .Bę~acld, piotrkowska 27~ t€>l.

środek

łec.nloowe.

WIELKI WYBÓĘ NOWOŚCI:NĄ' SEZON

. .• • •za
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

MontoplnQI-Glob

~

waj
z ul. Piotr
Cen,
kow8kiej
'79,przeniesiona
na Al. Kościus~ld
41~
pr. oficyna, I piętro,
WEZW ANY. IOl\tałem jako atroiciel pianip. i fortepianów do TomaDYW ANY: perekle, kr~jowe, ręc~ swwa MaJ:. Pobyt mój potrwa
ne 1 mal5zynowe naprawia arty- 2 dni od 15 do 6. 9. rb. Przyjmustyczny zakład nll.prawy u5zkod2\O- ję zamówienia w u.kresie strojeny\lh dywanów H. Milgrom, Kmń- niĄ itp. Zgła8!a6 li4t do portjerni
skiego 1B.
Tom. F",bryki Szt. Jedwabiu w To8158- <1
8096-5 maszowie, tel. 137.

TEI.EFON 177"73

MDłłlEK

Dowr6cII

została

PrlemyHOWO. 60lDOdal[lft

pUTJmUle zap By:

~31-ęO.

e .. b

l'I Jl

"sLuiBA OBYWATELSKA"

Ul. WODNA 40.

BUCHALTĘRJl
'I.

I

prof. J. Turczyńskiego klasy:
fortepjan.
skrzypce, solfegjo iiune tao.. przedm~

I

I

eot
WZOROWE pned8'l.kole pod kie.
rownictwem dyplomowanej freblaq
ki E. Zajdenleldówny, Gdań!lka 176
m. 45. Fachowa opieka pedagogiez
'
na. Opłata. niska.
,.

--

.tI

El F~ONORA BerUner wznowiła
l e l-t'j~ języka franC'lskiego. An·

Literatura,
graml\tyka.,
komverąaoja.
Przygotowanie
do ma.

~(!m!aUe'hgUG·rta~nad'UHlo!eD,tue)~ ~

pod kierownictwem a.tvstycznym ·

Zapisy przyjmuje kanoelarja prly ul. Sienkiewicza 53, lU p. poprz, ofioyn" od 10--12 i od
'"
u
4 - 6 wieoE,
"
i!!jjIIlM\jiOw*
I.."..
'
POLSKIEGO (języka i literatury) _IMN IAWę.QMhlM;'ZS;=<iQ4iS_, FOTO-APARATY kupujemy, .!'iprze INSTYTUCJA Społeczna samierza
udziela. polonistka, mgr. fil. U. J.
Hopno i QlrzBłlat.
dajemy, pnyjmujc'\ny W. kom.is. ·, wydziertawió W ezęśoi'l'·k.ompletnie
Przygotowuje do matury. Andr~{J, __ '*'" ..~
Skhd payborów fotograficznych. uf1.ądzonątkalnię mechaniozną.,
ja 24 m. 17. tel. 179-66.
fi: DlłDI
Folo - 890rt, PrzejIJ zd 2.
posiadają.cą .krosna angielskie rólft1
__ -____
'" JK
WY 14
_ _--o
nych szerokości w pełnym ruchu.
LEQONS DE FRANQAIS
I Jedyny w swe; klasie ~.IPlmpowy FIRA~KL story, kapy, obrusy, no Oferty do 9.dministraoji "Głosu Po(gram litt) MBILLOT SA-! ~dblornll(. Nlezr6wnany. ~ tonIe, sile wOtZ·!~IB i stylowe Jloleca J. Zar- rannęgQ" sllb ,,Inst.ytucJa Spolacz
. '
. . me
l selelrt,wno$cl. Cp.ny znlzane. Spue' Ilowska
Ccuy przystępne, Pibtr- nal';
884--!
LIMOY HABITE MAINTENANT I
clai na rot,
kowska 111m. 8.
.,
_

Uj!.

kt w obcych, uznane przez pań·
stjwo, 11.0 rok szkolny. Konwel'/CIR·
(I u,
lt eratura,
kor'3spondencja
handlowa. Wykładają vudzozieml'Y. specjalnie wy~zkoleni pedago·
Ilzy Naj~70ybsza postępy. Informaoje codziennie !)d 12 :lo li pół j od
;) do 8. Andrz!lja 8 (dawniej Piotr
kawska 86).
&HI3-3

tU!r T,t:~ugutt:t ~. Portjer,,~wskato.

H~łen~ Aro JOo-Wioni'owei

Wszystkie modele tych do niedawlla jeszcze nieznanych 11a kontyodbiorników~liliputów pos!adamy już na składzie.

nencie

::~::~_::::OL:;'·:::k~ę:·

108-~7.

urs, UZJCZDe

radjoodbioroików

"EMfR!On RADIO AnO PHon06RAPH CORPORATlON HfW YORK U. ~. A."

--.

olrzr.ja 46 m. 8. TelefQn
L 81WJA 75 g'l'08zy! 'Dypll)mr,wany nauczyciel udziela francuskie~o, niemieckiego.
Konwersacja.
Literatura. Gramatyka. Matur!ł.
Oferty sub: "Cudzoziemieo".
_ _-_~,
.' fEMIECKIEGO udziela dr. fil.
nbsolwentka niemieckiego uniW6r-

Szan. Klijenteli.

sprz daj: na m. Łódź I wojew. ł6dzkRs

do selonu f.-yl;jerskiego

gu

VI_

I1 pp. oficercSw
er'.,oh,DIBielsko.
.'
""!""_--'

astmie i cierpienIom dr6g M. Kupka, Po'udrdowa 12
.
"
________- _ _ _ _ DZIECINNE 8ultienki podług o• . nA~RJ~
l~O y. ~. 1.1.90, akllJDSoddechowych.
nUniwersai" leczy reumatyzm i SKLEP spoiywo7io " kolulljlLtny do statnich modeli oraz mundurki j lator! naprawia, łlLd~Je: Ra~jóapa
grutlicy,

wszelkie nerwob6le.

.liebrolin"

śr.odek prseciw liszllj.om,
łuszc1:)'ay.
Prosllelc~Olob od bóhl łłłowy.

ellzemie •

80bQ~Glob

Prlf~ypkl1

dla dziol'll.

Krem - Bobo dla dzieci.
Żembur wyciąg roślinny USUWa pn:y'
czyny i skutkI zlego tpllwienła ora.
reguluje tołądek.
Anłlhemor wyoll\g .Iołowy ~.odek
prsedw hemoroIdom poleca
Lllborato.j~m przy ApteQe
Dr. far. tat. Traw~ow.klej w Lodal.

- -' --------

PLACE przy ulicy Pabjanickiej i
Ciasnej poJożone, różnej wlelkoślli,
do spNlcdnnia. 'Tramwaj na rniej·
SC111 Otton Krąuse, Łódź. Pabja.
nicka ' nr. 4l7.
11){)~6

sprzedania w 0entrum lllif,sta. rarttwhy szkolne przyjmuję do 8zy · rat y przerabia na elektryeln~.
Adres w ~Ilministrl\l.l.łi.
da po cenach niebywale niskic.h. Piotrkowski,!. t19, w podwórzu.
"RAZYJNIE do'sp'~ied-;nia w (1"0- ZttWad2iKI!. ~8, lewa oficyna, II wej _ _ .. ____
O
4
..
śoia, }?3rter, m. 38.
brym stanie maszyny a.preturowe"
ZWIĄZEK Zawodowy Fa.l'lfłnceu·
(wykońc~alni(lz a) Oferty P\!:l "Sp. PO POWROCIE z wywozasów (a- M'IV PJ'&f'owników (Tragutta 8, ~I.
J. H." do :tdmiilistracji.
dzimy
stosować
(\rogie,
lecz 1:'79-25), poszukuje orgl\ni7.~jł _
.....----... __ ~-~-- ". __ . __ ~ __ ~ oszcz;ędne w utyciu l nlę7awQdne
U w skutkaoh do pielęgn:l.oji twarzy charakteue 8]?e>łeczllem ja.ko .ublo
1'1 - na wybielenie krem Cytrynowy, katora. Wiad"moM w · se~l'et<trja
na piegi - krem Orohidf.!I, na wy- cie w dni niepar.zsste od lD do 12
POWRóCIŁ
głn.dzenie Cf.ry - krtlm N8.jd~likĄt w poł. .
Piotrkowska 144.
niejszy, przeciw zrnars·l,cv.komkrem Radohotmonowy, urn hYf{jfł •
FORTEPIAN kon~f)rtowy B('chiltei niczny rót i puder dr . J, $witąl- t.ITERACKlE porady i oceny. 0lla zupełnie nowy okazyjnie do \ skiej, Do naby<'ia wpierWSMl-!2·ęrl· pracowanie artykulQw, pobHka('jlj.
nabycia. TeL 188·39.
nych drogerja,'h.
',. '
Lakow.
. -30
.
, 10, m. BO., .
01

..... . ..,.... ....... _......;.......- • •

FrJlzier ADA

l

Na $0 nieJ
Dziś~ nied~ielt\ 9 wr~f\śnil\ r. b.
Na sQęnle!
Zrzeszenie Artystów S68n Polski oh pod kier. art. WACŁAW
ZWIR
leGo. laikA weaołlł6w z nieograniczQnym huinorem ma zaszczyt zaprezentować
ram Nr. 10. f>.' t..
.
_
Szampańska rewja w 12 obrazach. W prOQr mie: tańce insc.e.

MO

I

L
H.
Lu
W.
Z. Moreli G. Alcar -:A. Kra win
MI-lo. ki" W.-eden·-ki
b~u·,,>..
·w rolaęh głównych:
t.'
'f!i (DziewcjE~
Roland Tout"ln
LIMa Clerese. - - -

Igo Orazy oraz nowo zaangatowany duet taneczny.
~.cmorska 89, Tel. 248-05
Dojazd tramwajami O i 4.
NaJtaiiszy teatr w Łodzi

Sala wentylowana

Na. ekrs!1 i : -:- K?nflikt
dwoch kobIet w fllmle p.

nlZilcje, shecze i fp.

ł

udziałemt

.!lI

Jaczyńskiej,
WIIQ~yńskieJ,
Mistrz piosenek roayjskioh

'

~wir8kiego,

2Z

I

Ceny kryzysowe: od 54 gr. do zł. 1.09 gr. ' - Przez ·s~-;;; letni tylko 4 dni w tygodniu t. j. czwartek,
sobota i niedziela. Początek o 6 w., w niedz. i świqta o 3. Pocz. ostatnich występów . ó : g. 10.15
,I"

•

piątek,

w.

.

~r.

~.IX.-

24:2

..GŁOS POBANNY- ...... l _

4-POKOJOWE MIESZKANIE z
wszelkiemi wygodami do wynajęcia w domu przy ul. Zachodniej 17. Wiadomość u
właściciela.
960-4

WIE

~-

ELEGANCKO -UMEBLOWANY
pokój, z widokiem na park,
umyw. s bież. wodą, z wszelMło kiemi
wygodami, przy intelidzieniec energiczny z dobrą pre- gentnej rodzinie zaraz do wyzencją, praktyką biurową i pier. najęcia. Narutowicza 74, I piętro
Teodory pod Łaskiem wszorzędnemi referencjami, przyj- front, m. 4. Obok domu przymie pracę. Oferty sub "Wyższe stanek tramwajowy. Godz. 2-4
czynny w święta
wykształcenie" do admin. "Głosu". i 7-10 wieczór.
154-2
Pokoje obszerne, słoneezne, ku- Udziela lekcji w zakresie kursu
gimnazjalnego.
000-2 POKóJ umeblowany z niekrępuj'ł
chnia obfita ceny niskie.
cem wejściem przy inteligentneJ
Inf. tel. 248-92 lub na miejseu.
rodzinie do wynajęcia. Oglądać od'
10 do 8 mecz. Zachodnia 66, m. 31.
PENSJONAT "MARYSIENKA"
'dla dzieci i młodzieży pod kieDo wvnającia 6-0 pokojowe
runkiem rutynowanej freblanmleszk:anle z w8zelkieml wygoki, otwarty od 15 maja 1934 r.
dami front III piętro 2! uływal-'
we Włodzimierzowie. Siatk6~
ności~ dźwigu w domu przy ul.
Przejazd 30. Bliżsae informacje
ka, tennis,
grry towarzyskie.
tamże u admInistratora domu w
Mwrja GincberŻ'anka, Włodzi
godz. od 2~4 po południu.
mierzów.
poczta .. Przygłów", zarostu
II Aleja.
DO WYNAJECIA od zaraz mie~zk!l
ni!!. 2, 3 i 5-pokojowe ze w~zf'!kie,
W CIĄGU MIESIĄCA i pod gwa' mi wyg0dami. Ul. W ólczańska :?22,
rancją wykluozaiąeą absolutnie Dozorca wskaż'e.
1H1--~
wSlelkie ryzyko, wyucza praktycznie samodzielnego prowa- LOKAL na Piotrk0w;;klej l;omplet
dzenia ksiąg handlowych z u- ne urządzenie dla cukierni, re8tau
poleca si~ na świ~ta
względnieniem odnośnych ustaw racji wynajmuje się r1ug0rlnie na
Zam6wie nia przyjmuje się telepodatkowych,-rzeczozn. i kontrolo o}{res zimowy (do 15 malWL). Inf.
fonicznie od 8-ej rano do 9 ej
syndyk. przemysł.- Dla zainte- Piotrkow~ka 41, ,.N!1.pr,li".
wiecz.
resowanych specjalny kurs spo- DO WYNAJĘCIA dwa pokoje z
rządzania bilansów i sprawozdań kuchnią, i wygodami na pierwszem
podatkowych, kontroli i anali- piętrze oraz sklep z pokojem, ul.
.y. - Nauka onaidogodniejszej Dowborczyków 26.
8209-2
...
renomowany pensjonat
porze. - t Blizsz,ych informacji POSZUKIWANE dwa pokoje, kuch
w lobaty i niedziele od 1-3. nia z wygodami. Szczegółowe ofer
Mostowa 3 l. p. (Obok p'rzystanty "Agur".
przyjmuje zamówienia na nad- ku. t~amw~j. Narutowicza i Zachodząee świ~ta tel. Nr. 17. galmkowel).
161-3

I

Uldrawiska

Pensjonat "l a «II z e"

Jed,n,
nOi,k
do
twardego

KOLUMNA

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

"Mariali

N a,.,e"sza "ora

TORY

do
zakupu

ł1a zimę: wagonowo oraz ze składu na wozy poleca

•• ELIBOA"

Kilińskiel!o

10.

~~~~~rr;!erg~MJ{~bie:o~:
znajomości/ł

~:'lk~O~~~i;~~;~

lelł!ł.

, WJWW

J.lUln0D1An.1 Syn
1..6Dt

PIOTRKOWSKA 35
Zwracamy uwageo SI. KIijenteli na wielki w y b 6 r
uczniowskiego Idzi.·
- clnnego obuwia. Firma illtlliele od r. 18M.

Waine dla stolarl' I

Ubezpieczalnia

D.

Koneeejonowan. prywatne PRZEDSZKOLE

"Ogr6dek Dz;eciecJI"
NATAUI GUTMAN6WNY

.beolwentkl ".deltsklch .Klndergart.nku,..••
LJcr:ba d.lecl • lo.pl••I...le przekracza 11. - W dnIe po_
godna nlęela 04b,.ac! .10 będ, • prywatnym ogrodzie.
Zapis, • god•. 12-14 l od 17-19 w lokalu przedszkola
II
front,telef. pry •. 157·08.

Cegielniana 19

Do w,naiecia

Jf.

Andrzeia I,

Dletra

.

OlKA SZKOlili MUZYCZnA

Zatwierdz. przez. Min
Kierownictwo artystyczne:

,

t,odz, Andrzeja 1.
P'l!!pjmule wSllelkie lobotv, wahoda~oe w zakres "ayslIclSenia SISVb, łrołe.owania, cyklinowania i drutowanIa
posad.es. SDlg~tanle biur i mleB!lkań
oraz pakowanie okien i drzwi na

Irol.

zimę

Oeny łlis:ll:le.
Tel. 106-4' P,?w. firmy RE5TEL
Czynny do godz. 7-eJ.

"

W. B. i O. P.

ZBtlillłEW

(Prof. Konserw.
KLASA FORTEPIANOWA:
SKRZYPCOWA:

DRZEWlIBIO

Państwowego

.. Waruawie)

l. Cyzyn
Z. Chejfec-Lejlłrowiez
Pr.

G. Baumgarten

PRZEDM. TEORETVCZN.: Dyr. T. Ryder
"KAMERALNA:
H. Jabło6
"

Pioirkowska
5l.Nr. FrORI
II p.
(Dawniej 4.)

Właścicielka

Radwańska

Instytutu Kosmetycznego

Kancelarja przyjmuje aapisy od 12-14 i 15-1'7. Tel. 183-92.
Telefoniczne informacje od 10-12, łel. 248-92.
= POCi~tek roku IIzkolnego 15-go września =
WARUNKI PRZYSTĘPNE.
DLA NIEZAMOŻNYCH ULGI.

3 sale po 175 mk kw. razem
lub oddzielnie l Bzed 400 mtr.
kw. Wiadomość: Śródmiejska 22.
-----~

Społeczna

w Łodzi
podaje do wiadomości. ze, zgodnie II zarządzeniem IzbJ
Ubezpieczeń Społecznych z dnia 2 sierpnia r. b. Nr. 76 /34:
l) przy 'należnośeiach za składki 1934 r. przyjmowanie
weksli od P. P. Pracodawców, którym ten rodzaj 28bez pieczenia terminów ozęśeiowo niespłaconyeh skła
dek zostanie prze~ Ubezpieczalni~ przyznany, odbywać
się będzie bez pobierania zgóry odsetek sa .wlokę i
kOBztÓW manipulacyjnych, z opłat~ jednakie kosatów
inkasa przy składaniu weksli,
2) na kontach PP. Pracodawe6w za składki weksle wc al.
nie będą ksi~gowane, leCI tylko wpływy z inkasa webli,
3) odsetki zwłaki od nieuregulowanych składek b~d.
liezane do daty 18inkasowama weksli.

LOkai;-n=Ti.,HYDIBnll"

.
pracę fabryczną. Telefon 233.011 MIESZKAl'łIA 3-pokl'10WE'. ,,[one('s
138-6 ne, wszelkie wygody, I pIętro Ju
- - - - - - - - - - - - wynajęcia P<iłudniow;t 28
POTRZEBNY inkasent chrześci.
..
janin ka.waler z kauc.i.ą. zamieszkuj~y Gćrny' Rynek. Z~r(jbek 50 POKóJ ~~oneczny z oddzielnem
..
. Zł"
. d'
wejściem do wynajęcia przy AL
zł. ulleslęczme. g OSlC: parne Zla,
1
I
lek. Wóleza.ńska 63 m. 10.
Kościuszki 4 ,prawa oficyna,
piętro, drzwi na lewo.

DZIECINNE

DEr ALICZNA SPRZEDAŻ

RAK

prseniesiony a Zawadakiej 19
Telefon 214-11 I 248-66.

101·13.

języków przyjmie

Stolarnia mechaniczna zarobkowa przy ul. Tramwajowej
Nr. 11 na nowo czynna.
Prsyjmuje wszelkie roboty na
maszynach po tanich cenach.
Tel. 184:95.

Maur""

i

PO cenach bardzo prZUSlęDDUCh

Elektryczne nowe I uiJwane po
cenaoh naJnlłsZJch.
Warsztaty reperacyjne.
przewinj'ęcie motor6w i dvnamoma,uyn. lłlstslacJe elektryczne siły,
światła I sygnallzB!:JI wykonywa
Praeds. Intrn.-Rlektro-M ecnan.

wegla i koki

MĘSKIE

pierwszorzędnej jakości najnowszyoh
fasonów poleeamy w wielkim wyborze

'eoJjooał IflAl~WfJ
Kolumna Tel. 18.

DAMSKIE

- -----

DO WYNAJĘCIA 7-p,)k(/~OW~T 1t1PIERWSZORZĘDNA
siła gorse-l kal ( w tern jedna sa!.'.\.) po b. Azow
darska (krój, szycie) poszukuje . sko-Donskim Banku Handltlwyn.
pracy. Uwzględnione tylko pier- przy ul. Moniuszki nr. 8, na partew8zorzędne fil·my.
Oferty
ilub rze. Wiadomość u dozom,): lub t3· Piotrkowska 175, teL 138-76
u
i
lefon nr. 1'16-69.
511---8
"Zdolna. •
Dowrdciła
Godziny przyjęć od 10-2 f 4-8 w.
NARUTOWICZA 17
OKAZJA! Długo!etni lOKal rest:m, POKÓJ umeblowany z wygodami
przyjmują jesaaze zapisy. Kancelarja ezynna eodziennie w
n.cyjny wraz z unądzeniem, z mie niekrępującem wejścłem, 1 piętro,
godz. 9-13 i od 17-19. Klal, słoneczne, ogród. taras.
do
oddllnia
dwum
panom
lub
bAzszkaniem, w nludnionej dzielnicy
PRVWATNA
w Poznaniu, zaraz do wynajęcia. dzietnC'lI:U m:tlżeństwu. PiłsudskilJ
Oferty: Ziętowski, Poznań, Trau- go 74 m. 20.
ze stalemi Mikami
kosm~tYCzny
gutta 32.
146-2
MIESZKAłaE 4,pokt,.jowe frontoPensionat "DORA" ul. Wileń
wp. wyrelJlolJt~lwanll do wynajęcia
ska
1, podaje do Sz. wiadomości,
GIMNAUUM im. El. OrzeszKowej 2€'rr rnskirg"rj ł..~ . doz·):"ca wskaże.
dla chorych na
że przyjmuje zamówienia na'
pod fachowym kierownictwem
\v Lodzi, Al. Koś'ciuszki 21, poszuokres świąteczny.
lekarza epec. ordyn. na miejscu
kuj!' odpowiedDiego lokalu na. o- MIESZKANIA 3 i 4-pokojowe w
łłDS
Z poważaniem
siedle. Wymagana okolica zdro, nowym domu wprost parku Staszy
(etlielnianił
D. Polakowowa.
wotna, debra krmunikacja, kanali ca do wynajęcia. Wiadomość: Ce- Piotrkowska 67 Tel.127·81
Tel.
w
Kolumnie
Nr.
19.
Zarlj:l i elektryczność.
gielniana 82.
tel. 149-07.
Przyjmuje od 11 - 2 , 5 - 8.
au@
HMM*
Kino Dźwiękowe
Od wtorku 28 sierpnia do poniedziałku 3 września r. b. dwa wspaniałe filmy:
L.._ _ _ _ _ _- -_ _- '

'lle~n~lle uD OmDzi ecka"
SZK!~~I!!!!lt~~k~~ "WIEDZA"

------,

LECZNICA

D.ra l. RAKOWSKIE60

USZy,

-

MIMOZA
Łódi,

Inslylul

.,DEA--

i GR ROlaD

15

*

BJ/lemRonaldem
Ci wierny
Colman i

z dawno niewidzianym
CKą

Kay Francis w rolach

uro-

głównycb.

II.

24-metrowy goryl

w filmie p. l

-

KingKong

Nast. progr.: największy polski film prod. Universalu p.t. Kocha ... Lubi ... Szanuje ... W roI. g-ł. Loda Halama, Eugeuiusz Bodo i wielu in. czołowych artystów polskich
tramwajami Nr. O, 4. 6. 10 '17. !>Qcz. o 4. w soboty o ~. w niedziele i świeta o 12. ostatni o g. 9 wioez.

Kllillsklego 178.

Dojud

I.

Kolumna

16

Nr. !4!

I

Taiemnlca powodzenia

Nowoczesny kurs KROJU i modelowania
rozpoczyna się 10 wsześnll'\ pod kierownictwem

Prgw.ina Szkola Powlze€hna
•

I •

W

J
lodli. al. Al.

Kościuszki

21, tel. 141-91

zawiadamia, te zapisy do pierwszych czterech klas przyjmuJe sokretarjat
codziennie od godz. 9-l4-ej.
W smutnej i nieomal tragicznej
znajrluJf> się piękna Palli
IV czasie deszczu lub śniegu, kiedy
z oczu Jej I \ lywają czarne strugi,
&zpecąc mi3temie zrobioną twarz.
Powodem tego jest stos0wauie niewłaściwego tuszu do rzęs i brwl.
Zaradził iemu Instytut
"brADELYS" w Paryżu, wytwarzając tusz
o niedoścignionej jakości - analitycznie :>twierdzono (Labor. d'hlgi&
ne e di profilassi di Piso) abf'olutną
nieszkodliwoŚĆ tuszu "MADELYS".
który jest zarazem trwały ł nie·

zap:s~

E

Przejazd 8.

Tel. 241-84.

półrocsne

Kursu Kroju, Szucia i mOdelowania

camlkiego i dlliecinnego oraz oddział bleli;!nlars~wa zatwlerdsone pf/Jez MInist. W. R.I O. P. za nr. 3247 MI.tnynł
t.6dz. bby R.emle§lnicze;' Profesorki MÓd dypl. prze.
AkadomJEł

Pary.ką

Bez

uiywane różnej wielko~ci

sprzedam. Ul. 11 Listopada 99, tel. 115-60.

P. SlfJNflNK Ifl

Aleja I Maja nr. 20 (r6g Żeromskiego).
Telef. 236-27
Metod. nauclEanła ł<::twa, dostępna, prektycana I wyrabl.J~ca samodzielność.

·~ud~~sAz.ld

Pe koticcwym egEaminie świadectwa. Opłata phystąpn ••
Informaoje i lapis, w kancelarJI kursów od 10-20 goch. codz.
Prospekty bespłatne.

.... ~ ••••••• o.........

'~m!z tł'l~ a!zp~q AUUAao ! 8!uęez.m.
G~'elsoZ
~aprsMm{.l~o!d
'{n 13U 'eU'llml~0'H 'd TIUM. ~aMO'l.l0Jmo:l{ lA

AUmn{01{

DLA PAŃ i PANóW

WIti EKOLOG lez łłR
tel. 205-38

PrEyJmuJą

tłUMOm z

Auo!se!uazJd
i8UO

łt?~130Z

ued

lań,ów TowarzYlkkb
Il członka I.' U. I. C. w
KAROLA TRlłłKHI\US n Paryżu i Z.N.Ch. w Polsce

Szkola

zapisy na noWf kurs

samot: odowg

Szkoła

Stacja zapobiegawcza
czynna całą dobę.

op

!u~alo.8nIP a~ '!oęOtuOp\l~ op ~ftłpOćl

Al. Ko~eiu8zki 68 (r6g Zamenhofa) tel. 175-35

czynna. od 9 r. do 10 wiecL
Choroby weneryczne, mocsopłciowe
i sk6rne. Porady seksualne.

'n

"r:anISH99AZHd"

i~Wi(1

f. firci

Lelrauy specJalistów

AueO

olf-g .allUMW

Zawodowe kurs, samochodowe

PRZVCHODNIA

Pań

się nft

SALON M6D

:~ea~j!~~~PryS~

(b[21l miat 18 pe\V Di ony by t taawodowe
nsomndIilłnir siU?

3zczypią~y.

Dla

IA

~-----------------------------~I

~ytua.cJi

Zawadzka 1.

i

mistrza cechowego i absolwentki. Francuskiej
Akademii Kroju .
Zachodnia 39, tel. 193-61 poprz. ofio. parter.

posiada samocbód w przekroju, poruszany AN DRZEJA 17. Telefon 207-91. - Nauka odbywa si ę
który ułatwia i przyśpiesza. naukę. w grupach i oddzielnie. Wprawne lekcje rozpoczynają się
Informacji udziela kancelaria kursów od godziny od Z-go wrsdnla r. b. KancelarJa pr:lyJmuje zgloszenia
codziennie od godz. 11 rllno do godz. 10 wiCI.
9-ej r. do S-ej wie~z.
elektrycznością,

oddzielna pocukalnia
Porada 3 .ł.

z dl

ża·
DIJD101DlT
U
n l..'TI}Il
Hl
przez

- .mniej!sone pompowanie
opon W1!zelklch marek
T
I CZąŚCI zamiennych.
B.

BIJ

N

ER

••

-~

tg

swą ełasfycsno§6

._
E4I

UL. NARUIOWICZA r.16

il

Teleron 128-30

TEATR

"

,,81\ li 1\

dla Uczn·i

-

poleca

Piotrkowska 14.
D.iś

dla Uczenie

ł:lfSIJlWJl 5KO~lf(1

płaszcze szkolne,
Bielizn~ i fartuchy

Mundurki i

nprasn na wieI kil

IłfSZ.ki,

na ciele

Gabinet kosmet,ki

Bprzedat towar6w:

Brak i

leaanloseJ I toaleloweJ

z. S WALBE

S~kunda.

~lt~~Ó~y

powróciła

Stowarzyszenie Ostatnia Wzajemna

Posługa

Uf~WUMUwt~~lr

ul. Piotrkowska 61, tel. 242-95, urządza uroczyste nabołensłwa w §więta Noworoczne dn.
10 i 11 b. m. oraz w Sądny Dzień 19 bm. i l-go n.m.

I

Towarzvstwa niesienia Pomo[y Głuchoniemym

lIespołlIl

WIeiBIel Rewii

Początek

d,plom Uniwefsvteeki

I

warszawv

o godl. 8 i 10 wiecz., sobota i niedziela
o ~. 6, 8 i 10 w.
Ceny miejsc od gr. 75 do Zł. 3.Kasa czynna codziennie od godz. 11-2 i od & do
końca przedstawienia

Moniuszki 1, tal. 127-99.

Ueuwanle wa.elklch
defekł6w oe,.,.
Usuwanie beapowro'nle I bel:
łład6w szpecącyoh włos6w.

PrzyjmuJe 10-2 i 4 -8 wieolI.

iRl!JIIiI!IIIIIIIII_...r._-=_lII!Ilml

lwi~le~ law. Je[~Di~ów 'll~mYJł. Włó~i~nn. wtO~li

podaje do wiadomośei, że Sekretafjat

Bilety w cenach b. dostępnych nabyć mo~na w
kanoelarii Stow. pod wyzej wskazanym adresem codziennie w godz. od 12-1 i od 5-8.

larza~ Udzkiego bnowsk.

ffiO

w 2 cze'c1ach, 20 obrllSllch p. t.

Helena Makowska, /Ela Anłosz6wna, Loda
NiemirIlanka, Crreslawa Popielewska.
Czesław Skonieczny, Jan Woycieszko
Tadeusz Zakrzewski, Michał Daneckl

Wielki wybór Towarów Widzewskich
wyłączna

rewJ~

HUII'Or -

Obuwie i skarpetki
Pończochy, tornistry i t. d.
oraz

lei. 240-50

i dni następnyoh! Zespół artystyczny pod kier.

PanSIW.
wytępi:.s belpowrotnie wra. z sarod-

Irami tylllo

~wiec"

,Jnmi~atlr~ .[im~x"

p. n. "EZRAS ILMIM" niniejszym podaja do wiadomości, że
w lokalu szkoły przy ul. PIOTRKOWSKIEJ Nr. 89, poprze"
czna oficyna, 1 piętro, odbywać się będą modlitwy w nad-

SZMOłu

Techniczno· Przemusłowei

ul. Żeromskiego 115

przyjmuje zapisy kandydat6w na

KIJIłSÓ W

słuchaczy

WI f (; 10 Ił O W " ł:

prz~dzalnic.ego,

••

tkackiego, dziewiarskiego I far·
blarsklego do dnia lO-go września b. r.
PrzeprowadlEamy de.,nfekcię mieebodzące święta Kowego Roku, Sądnego dnia, Kuczek, Sikań pod gwafancjll. - Zlllouenia Egzamin pisemny z jęllyka polskiego i arytmetyki odbędzie się
oraz w soboty przez cały rok, przy udziale dobrych kantorów.
telefony 120-77 i 156-59.
11 września b. r. o godz. 17-ej. Poozątek wykładów w dn.
Bilety wejścia nabywać można w kancelatji towarzyl:ltw..
od godz. 9-ej do H-ej i od godz. 161/ 2 do ~W-ej.

lHllJlmBlDl:llt!!l.l
PrS
40 QroBII)',
II'IIY

Ił U

U

t: prsesylłlll

miesięcllna ~Qł.osu Pora.nneQO- 2Ie wszystkiemi dodatkami wynosI w Łod.. zł. 4.60, .a odnouenle poc.łoWIł w kraju - d. 6.-, lagranlCll .t. 9.--

Rękopisów

Red.boJ' odp.·

redakcja nie zwraca.

Stanisław Rożniecki

UWAGA: Informacji udzielamy 12

września o godz. 18.30 .

bezpłs'nie.

-

Sekretarjat ezynny codziennie

z wyjątkiem niedziel i świąt od 8-15.

fJlsn."a
la wierR
Oglos
g
fedGltO}'jnym sL 1.50; w
SD gr., nekrologI 40 gr. Zwycllajne (str. 10

I

młłlmetrowy 1-sspalłowv (sh'ona 5 ezpalt): l-slIa stroDa 2 zł.. ReJtlam)' telłatom
.eltście: 21 lIa8trzelleniem mleJstla 60 gr., bell Z/lstrlloilanlQ mieloca

SBplllt) 12 gr. Drobne 15 gr. lIa wy.a., najmnlals.e a.gło911limie sł. 1.50
P08llukiwule prac, 10 gr•• 11 w,rac, nolmnibjsle zl. 1.20. Ogłoellenia saręcs,nowe i lIa~lublnowe 12 sl. Ogtoseenia IItImleJsoowe obllclIM ~ o 5QO/odrołel, firm lasr. 10()D/o. Za oglossenla tobelllrycllne lub hntas. dodatk
~/fJ: OglosaenlG dwukolor. o 301/0 drołej.
.

Za Wvdawmarwo .. Fd88", Wi'dawDlOllD lP•• op. odp. IDoRł'DiuB'Z Kmnm8D.

W drakami własnej Piotrkowska 101

I

NIEDZIElNY DOBJllfK ,,610511 POD4NNEtiO" l BNIJl ~ WDIE5NIJ\ 19:14 D.
"[MIL LUD WIG.

Co jest dramalUCZne?

., ,

Publiczn

Ja·k o młodzieniec poszedłem
jlewnego dnia na spacer w Cam
Kiedy przed mnie.ł więc~!
pagnie; było to pod wieezÓll' ko 120 laty wybitny ilktor niemie<:
!o Ałbano. O sto kroków odeki Cost.enoble, występujący sta
mnJ.e na ocienionej ulicy leżał
le w Hamburgu, pojechał na
. na niskie.i ławce człmviek w pół
urlop do Tur'yngji, uJrzał po
śnie, najwidoe.zniej ·p ijany. dl'odze w małem miasteczku
Z drugieJ sh'ony z za węgła naprowincjonalnmn pl'zedstawie·
deszło dwu eh lżołnierzy.
Zaunie teah'alne. Główną rolę grał
ważyłem, jak ci dwaj już z odku swemu własnemu niezado ·
ległoścI sposh'zegli śpiącego, 1'3
wolcniu, ale ku widocznemn
~mlafi si~ najpierw ~łośno, pozachwytowi pubIi~znośei, 'Ile'
tem stłumionym głosem, dając
wien kolega, który pil'z.ed niemi z oddaU znaki 'P0roznmif,(lawnym !Czasem musiał opuś
waw~~e:
chcieli urządzić kacić Hamb11l'g, ponieważ nie cie ·
wał śpiącemu, rpł'zestraszyć go
szył się absolutnie
powodze- '
j zepchnąć z ławki; w jaki sponiem. Cosłenoble dał wyraz
sób, nie było jeszeze jasne. I swemu .niezadowoleniu z lo wego
Pod~zas, gdy ja zbliżałem się
wieczoru przez notatkę w paz jednej strony, a oni _ drumiętniku:
giej, zwolniH ~rokn, 'Wl'IeStZcie
"CzyZ można to -uważać za
zaczęli chodzić na palcadh. aż
mo:miwe? Ten zły aktor ma tu ..
doszli do !ławki. Teraz .stanęli
taj powodzenie, podc~s gdy
u głowy i u nóg śpiącego, chwy w Hamburgu nie zdołał zll'brać
tlili go jednocześnie, rozhuśtali
ani jednego oklasku".
zlekka t !położyli na ulicy. NaJakież to wówczas było pl'Ogl~ pijany obudził si~ lW~era
ste. Oklaski decydowały; był It'o
ził, wykonał saereg mbaWtll)'Ch
absolutnie pewny miernik po2c8tóW. bronił się Jgl'ozil, klnąc wodzenia. 'Jeśli .jakiŚ monolog,
śmiejącym sł~ 'żoInierzOIą.
czy nami~tny wybuch zapalił
Z zaintereSowaniem przygią widownię? aktor otrzymywał na
dałem iSię temu 'żartdwL Zantycluniast pokwltowlJIUie w powstylem, że na widza ddała je staci bnrziiwych oklask6w Ime
dyide' ilo, eo Jest pl'TlJygotowa- uwałJano za nie sroz.ególnel~o.
ne~ a nfgdy niespodzianka. kiedy ,zły król, który iesz('\~e\
Gdybym nagle, wychodząc • bo przed ch,wilą wylewał fale nieczneJ alicy, zoooCiZYł jedynłe nawiści na siwego wasala, pue
zakończenie tej sceny, lilie Incz,y
rywal swą ~zmiąeą tyradę, wy
niłoby to na mnie wradenla. stępował kUka kroków naprzód
Ponłew&lłt jednak w ciągu 11dlku
I kłaniał sł~ z uśmiechem puminut wtdzlałem wgystko, eo bliczności na otwartej scenie,
miało nastąpić, gdyż pewne o'
dziękując za oklaski.
soby z tej sceny włajemnlcllYJy
Ten system nie utrzymywał
mnie w spisek przeciwko Innej się. W czasach biedel'majem-owosobie, a pozostała jedynie dra skkh. w okresie najwięksrregO
bna clekawMć CO do sposobu
wykonania, moje napięcie wzra
stało z minuty na minutę.
zostanie hałaśliwie uczczone
ChcJałem Ijedynle IIlObaczyć to,
przez nie.zlłezone gardziele.
() .czem .iDź wiedziałem.
Temu dramatyclIIlemu prawu
Na tej scenie nauczyłem sl~ które .fest jednakie w 't yciu ł
pl'awa dramatycznego ,napięcia na scenie, tpneeiwsbiwia się
w teatrze. Ostatee.znie dramaty nieb'ezplec7Jeństwo, Ż., CM moewie d~lała jedynie to, Cfleg'O ze b;yć przygotowywane nietylko
oczekujemy, ani naały huk, ani za krótko, ale 'la długo. NIetrzęsienie ziemi, ani wiadomość skończenie długI mecz, nieskoń
o śmierci .zdrowego człowieka, czenle 'długa wojna, lIlieskoń
czy też o zatonięciu okrętu. nie czenie dłu,ga międzyn8ll'odowQ
są momentami dramatycznetnl debata, czy proces, męczą słu
naszego życia. 'Jeśli zachoruje chacza i widza. KonferencJą TOZ
wielki człowiek, a gazety w brojeniową po kilku miesią
ciągu tygodni podają biuletyny cach nIkt sle już nie interesoo słanie jego zdrowia, wówczas wał. Tu, podobnie jak w miło
napIęcie wzrasta wśród mUjo·
ści, napięcie wzrasta do pewne
nów: czy przetrzyma? 'Kiedy go stopnia i punktu~ 'jeżeli w
potem nadchochl wiadomość o tym momencie nie następuje
jego !Śmierci, działa ona 'd rama wyzwolenie, wówczas decydnją
tycznie, to znaczy podniecają cy moment zostaje stracony t
co I niepokojąco jednoczdnie. wszyscy odwracają slę zmęcze
Mecz, podczas którego jeden ni, lub znndzenl.
bokser rozłoży drugiego już
Dlateo tet każdy mąt stanu
pny trzeciem nderzeniu, 1'I0Z- i każdy dyrektor teatru powiczaruje wszystkich. Brak naplę nien dokładnie przestudjować
cia, brak powoli wzrastającej prawa d.ramatyc2II10ścl, je~1ł
temperatury Ikrwl. Jeśli to jed- cbce działać na dłutszą metę
nakże potrwa dłtq(o, 'Wówczas
na ,thun współobywałeli czy
aapięcie
rośnie, a zwycięstwo
widzów.

C

SI lei

kultu aktol'c'i!w, wytw(}J('zył sd~ wydał 111'1' osZ1ur ę, w którte.i hMmianowicie zupełnie nowy za- dzo poważnie wykłada, jak mo
wód: we wszystkieh większych żna wywolać aplauz manewrowaniem przy kul'iynie oraz :jak
miasfaocłn pewn~ ludrllie hliffi'a·
wali oklaskami i prowokowali ekonomic,zlUe dysponowanie uje. Sadowili sztab swych ludzi kłonami może wzmóc okrzyki
na galer.ji, lub w pa'I'tenle i ku entuzjazmu. Nazwał on swoją
zali wywoływłłć poszczególnych broszur~ "Technika podnooze·
ak!OI'ów, lub ł~ż wyll(wizdywać, nia kul'lyny". A oto jnny atary
a wszystko według lustalonego I'dyser udziela wskaJzó'WeK 'W
swem dziele dia młodego tpako
cennika.
Było to bardzo
dochodoM'e lenia, .iak początk~jąoey aktor
winien się zachrnwywać 'P~
pl'zedsi~biorsłwo. We Wiedniu
np. kierownicy te.i orf!,3.nizarji kurtyną: swor,.odnie, skromnie,
z,a,r.abiaIi do 200 kOI'on za wie- a je(lnak z ~odnośdą. Istniały
czór. Zdumiewa~~ce .lest, że ten reguJ!Jminy, które pod karą
zły zywczaj utrzymał sl~ ~L !lo śmierci gaży miesięczue,i zabra
niały "h'upom h (t. zn. akłor@m
końca ubiegl~go stul~clia. Dd·
si aj nie istnieje ju.i oplaer ha !.:hh'zy zgodnie z l'olą UID3:I"li)
klal.'a. Ale i dzisia.l oklaski nic kłaniać się w odpowiedzi Da osą miel'nikiem, Idól'ym można klaski.
W niektórych poważniejszych
oceniać Irozmiary tpOwod:l~nia :
publicznoM pl'emjerowa, pl'lly łe.au'aeh panował nawet suronajmnieJ we wielkich miastach wy zakaz generalny. Ani mitr
składa si~ często w swe.i 'wi~k dzy aktorami, ani pod koniec
a·k torowi niei
szości z kl'ewnycb i przyjnoeiól pl'1:l1!dstawienia,
autora, aktorów i teatru. A lcn wolno się było kłaniać. !Działo
się to ku wielkiemu źalowi nie
poł~zone dłonie
potrafią mwsze doprowadzić do 1ego. że których Rktm'ów, la le rÓlWllieIŹ
publicznść pod Ik onie .. przedsll1 często ku żalowi publiczności.
wieniu "szaleje", aczkolwiek która nie.iednokrotnie brutOIm.ie
p1'IZe~ eał'y 'W\iecror ~nowała

nuda.

.

. I:'

ł

}i:westja, czy kurtyUa ma iśc
w "~ a;y tei: nie, była IMwsze powatnie łraktOW8iD:l
pl'zez kierowników teatrów.Oto many reżyser ł dramaturg

Nawet nie

protestowała.

l

Nr.

~~

•••

autor e:godnie z regulaminem,
ukazał się sam pr7Jed kurtyną,
setki ludzi krzycmło doń nk
zbyt 'Uprzejmie:
- Bassermann! Bassennann!
Znakomity dyTektor wiedeń
skiego BUl'gtkcater, lLaube, ust08unkował się do tego zaga~
nienła zupełnie odmiennie. ZarólWDo we 'Wiedniu, jaj[ ł w
Lipsku, nie chciał nic wieilłl
o mkazle przy,lmowanIa ok
ków. Poszedł nawet jege~ ~
lej ł przywrócił muzykę w 'antraktach, skasnwauą pl'Zez ;'
go popnednika w sztukacJij pawaźnych. Mełod~ tą chciał 0siągnąć

dwa cele: dostarcz,yć
aktorowi podnieeają~;ych dresz
czy, a jednocześnie pomóc pu.
blicznoścł do zrzucenia :ssfebie letargu codziennoścI. Uwa·
żał on, że przeciętny widz; teatralny, który mOże oslol)gde
wyróżnić swego Uhlhicńca, napewno będzie o wiele chętniej
chodził do t('atru.
NIe ul~a wątplhv08Cf, . " ak
tor o wiele chętnieJ gl"8, kled może się kłaniać, dziękując l

I

oklaskIj. Dzisfaj, IUwlllfJęc'lolla·
,fąe te momenty wybl'11lllo fIr'o-

Podczas prem!ery sztuki Su- gę pośrednią: Wy~vlłł~n'-W
del"1lUlUa ,Kamień na ka.tnie- jest wszędz:ie dopuszczalne pod
niu" publiczność w teatrze Les· czas wielkie., przerwy I pod ko·
sil1~a \V Berlinie oldaskiwała ~a nh~c pr:zedsta'vienla. Aktor \ "
nntycznie wielk~ 3cenę Basser· doskonale, że liczba wytwołali
mana w ron Bie~~łcl"a. I{łeJd~ nie zawsze pozostaje 'fi pros·
tym stosunku do .tego wyczynu.
Sceny o silnej dynamice wpros'
wstąpił ...
automatycznie dopr()"'adl:a~ą
dłonie do 'tywszego rytmu, nli
sceny ciche, dyskretne, nastro·
.iuwe. A teraz za naJwyższy suk
ces może być uważane, gdy
publiczność opUSzcza widownk
bez jednego oklasikn. Pomiml)
to aktorowi potrzebny Jest a·
plauz, jak desZlCIrJ ooślinie. Przed kilku laty doskonały te·
nor bohaterski, Mann, po entuzjastycznycb oklaskach l wy
woływaniach padł za sceną rażony
apopleks.ią.
Prawdzi!wy
aktor myśli z radosnym u!mlechem o tym wypadku. Pi~knle
jest umrze~ w ten sposób przed
rampą na posterunku ...
W. '8.

Drobne mądroiii
Gdzie zawiera się mal'ieństwo
IIez miłOŚCI, tam niebawem zjawia
się miłość bez małżeństwa,

*

Kto jest sam w sobie zakochany
ten niema rywali.
1(1:

Kaszel, dym i

miło~ć

ukryć.

tru{tno jest

*

Jak wiadomo, po'd ezas spo tkania Schuschn~a i MlUssoliniego sprawa restauracji Habsburgów w Austrji nie by·
la poruszana. Eks-cesarzo wa Zyta ze swym synem ks.
Ottonem, kandydatem na tron, napl óżno czekała na przy
hyde kanclerza w Vinreggio,

~ Chroń się przed okazją, a
t!.chronł cię przed grzechem.
Każdy

*

.

nieh/)

chce żyć długo, ał~ nikt
nie chce być stal')'.
BeDJamln Franłdin .
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REWIA

SZLAK SAMU AJOW

Ja" pracui

j

organizuia Ifrai

Kraj wschodzącego słońJca,
"kwitną,cych wMm" i egzotycz-

"Żółci" górą I

nych legend - a zarazem Im-aj
najbardziej zachłannego, bru.tal
nego i cynic.znego imperjalizmu!
Malownic~o rozsiane po oceanie Spokojnym wyspy stały
się w ostatnich latach niebezp.iecznem siedliskiem pożogi
wojennej. Wystarczy najmniejsza iskierka, by nastąpił straszliwy wybuch. Nowocześni "sa
rrlurajowie" p,racują, wytrwale,
z energją , godną, lepszej sprawy, nad sprowokowaniem kon
niktu wojennego i zrealizowaniem szozytnej misji rasy "Jamato". Jeśli mimoto zatarg z·o~tanie za1że.gnany, jeśrli O'bjektywne warunki poknYŻ1Ują pla
ny imperjalistów japońsłkich,
to zaiste nie będzie w tem ich
winy. Oni ani przez chwilę nie
sprzeniewierz·y li się tradycji i
testamentowi barona Tanaki.
Pierwszy etap ewentualnej
epopei wojennej stanowić lua,
jak wiadomo, zbrojny konflikt
z Rosją sowieoką. Nic więc dziwnego, że opinja sowiecka poświęca ostatnio specjallIlą, uwag ę Japonji. Prasa rosyJs'k a śle
dzi z napięciem za kazdem posuni ęciem ' dyplomaeji
japoń
skiej i i.nJfoT'llllUje obszernie
swych c.zytelniJków o wewnętrz
nych ~01itycznych i gospodarczych S'Prawach swego wschodn iego sąsiada. Raz po raz ukazują się dzieła naukowe i prace publicystyczne, poświęcone
nietytko kwestjom wojskowym,
a le t stosunkom spoleC'lZnym ' 1.
~o s pDdarczym Japonii.
Zainteresowanie
k.Tajem
"wschodzącego słońca" wykazu
je ostatnio również lite,rałura
pi ękna. Ciekawą i najbardziej
pod tym w~ględem wa.rlościo
wą prÓl9ę stauowj. powieść :reportaż .. L.RubdnstaimL~. t.
"Szlak Samurajów" przetłuma
czona obecnie na język polski.
Niema w tej książce nawet de
nia owej podej,r zanej egzotyki
wschodniej a la Laefcadio
Hearn. Ani cgLZotyoznych leg'e nd, ani gejsz, ani Ś'W,iątyń
buddyjskich. Jest zato może
mniej egzotyc.zna, mniej pięk
na, ale o wiele ciekaw,gza i
prawdziwsza rzeczyw:istość japońls-ka. "Szlak Samurajów" to obl'az stosunków w armji japońskie.i. Autor kreśli warunki
życia żołniemy, ich nastroje i
psychikę., st'Osunek
szeregowo
ców do oficerów, stosuniki w
wyższych sferach wojis kowych.
A co najważniejsze: poznajemy,
ideolQgJję imperjalizmu japoń
skiego i jego mtody wychowaw
cze.
W jaki sposób przygotowuje
się wielomiljonowy naród do
przyszłej wojny, w jaki sposób
wychowuje
się umundur.owanych chłopców i robotników
na "zdobywców ś,wiata"'l

Risizm japoński głosi naturamie wyższość rasy żółtej. -"Żółci" to ra's a panów i wład
ców świata. Tylko oni potrafią
wyzwolić świat. I dlatego należy się im ... panowanie nad świa
tem. Ale daleko nie wszyscy za
liciZający się formalnie do żoł
nierzy tej rasy mają ku temu
prawo. Istotnie rasowo ,,<..zyśd'
są jedyn!e japońezycy, mandżu
rowie i jeszcze killka szczepów.
Chiń'C'zycy
natomiast są zilepkiem najrozmaitszych ras i tudów. W żyłach ich oddawna
już nie płynie czysta bew aryj
ska ... pardon, czysta ,krew żół
ta". To też misję żółtej rasy
musi ~iąć na siebie niepodziel
nie naród japońlSki ze swoim
sprzymier,zeńcem z krainy Mand
żuko. Oto niezmiernie chamkte
rysty(,Zny urywek z kazania ka
pIana wojskowego, odsłaniają
cy porzed nami postawy rasizmu japońlSkiego.

Rasizm

Kazanie kapelana
"Wielikie bogi i sy.n kh ce.;
sar·z ~ zwraca się do żQłnierzy:
. kapłan japoński p'Osłali was
tutaj, .a.byście pokazali świata
japoookie męstwo i wiernoŚ'ć
zapamiętajcie więc sobie
trzy
g'łóWlIle .zasady. Pierwsza zasada: żółta rasa musi ocalić świat
Amerykanie wymyślili humani
taryzm, a rosjanie bolszewizm.
Lecz pOgllądy te są błędne. Świat ocali męstwo wojenne
żM!tej rasy. Druga zasada: chiń
cZycy nie nalMą do żóMej rasy. PrawdlZłwa_ lółta rasa , to .
japończycy, mandżu]:''Owie i pIe
mion a mieszkające na wschód
od Bajkału. Chińczycy zaś pEl:!
siąknęli kIrwią sefld narodów.
Pochodzą; oni od. wszyst:kicll lu'
dj5lw p Cłtr.QSZe , między innemi
również od amerykanów. A uratować świat może tylko żół·
ta rasa. Posłano was tutaj, abyśde dokonali dzieła zjednoczenia żółte .l rasy i z'b awili pTZez
to świat. AJby wyzwolić Chiny,
trzeba wyzwolić Mandi'llrję. Aby wyzwolić Azję trzeba wy-

imperialiści iapońscJl

zwolić Chiny. Wtedy pozostaje
nam dokonanie dzieła wyz wole
nia Indji, Australji, Europy i
dowiedzenie wyż·szości rasy ja-

Jest to pliakat wierszowany:
Poseł chińs'ki Guan,
Siedząc w swym gabinecie,
W jasnej ce.sa,rzów stolicy
Mianem Tokio nazwanej,

pońskiej".

Jak widlzimy 'program dość
wymoWlIly, a. argumentacja "irasistows'k a" ściśle naukowa. Taki'Ch i temu podobnych kaza[l
i mów wyg.łasza się tysiące po
rozmaitych pu1ikaeh, kOllllPanjach, kos·z arach. W tym duchu
wychowuje się mJłodzież s~ol
ną, w tym duchu urabia się 0pinj~ publicznlj,
przy pomocy
prasy, kościoła, Literatury, pla
katólW a,gi.tacyjnych. Rasi.zm
stanowi potężną broń w rękach
tmperjalii.zmu jąpońskiego. Ciekawe, że ,teorje rasi7m1U japoń
skiego nie pozbawione są domieszki pan-azjatyckiej (Japonja dąjży rzekomo do zjednoczenia i wyzwolenia Ludów azjatyckiICh z pod iprzemocy imperjalizmu europejis ko - amerykańskie~o.), ale ten pan-azjatyzm plrzy,k rojony jest 'ściśle na
modlłę japońl'lkiej racji stanu.

Sugerowanie
osamotnienia
.Jednocześnie
z poczuciem
własnej
wyŻSZOSCl
rasowej i
"misji" żółtej rasy Wlpaja się
żołnierzom przękonanie, że na

r6d japońsIki otoezony jest zewsząd :przez WlI'ogów, że cały
świat ~.zyha na niego z \bronią
w ręlku, by w odJpow.i.ednim mo
meIliCie ~niszc,zyć 'k.raj "wSchod:ząc~o słońca". W pierwszym
rzędzie
oczywista odwłeczni
WlI'ogowie Rosja, Chiny i !meryk:a. Ale to daleko nie w~yst
Iw. Oto jak obja.śnia żo1lnierza
ja,pońJskiego plakat propagando
wy zawie.rajlj,cy spis wrogów
J.aponji. Na spisie tym f,jgwują: Ameryka, Rosja, Chiny, Ho
landja, Franeja, Anigllja, Turcja,
Me'k,sy'k, Marokko, SiIIl-Da-tsu i
t. d. Stąd natuTalnie !konieczność ciąlgłego ClZuwanila i ofiar
nej słUŻby dLa cesarza. A oto
próha . propagandy
anty'chiń
skiej Ulzasad!lliająiCej potmebę
operacji wojennych w Chinach

Zarn'ł japończyka,
Na sztuki g.O poćw1artkował
I spalił w kominiku.
A po tiodzinie już

Spokojnie innych przyjmował japończyków

Biada!
Fakt ten ,n i·ech b:ędzie g!łośny
I niech nie zagdnie na świede.
W ten sposób wycllowuje si~
żołnierzy
do szczytnej misji
"wy.zw.olenia" Chin.

Powrót

do Aredniowiecza
Dru~im podstawowym czynnilldem ,wychow.awczym jest ńa
wiązanie do obyc..zajów feodalno-rycerskich, do przykładów
wa.lecznych ryceny - samurajów. Żotnierz japoński od:nowić
IDIUs.i chllubne · tradycje samura
jólw. Jak samUiI'ajowie z radoś
cią złożyć powinien swe 'Życie
w ofierze ces·a rzowi. ITopagandę ryceTs'kości komentuje się i
upiękSza O'blficie legendami o
walcc:z;nych i wiernych rycerzach, ginąiCych na potu chwały
lub ro.zpruwającycb sobie dobrowolnie z uśmieohoem na ustach muchy, by pomścić hańbę
swego pana. SamUiI'ajowie muszą być czyści filZycznie i duchowo. Czystość fizyczna omacza poprostu przestJr.zeganie za
sad higjeny. C'Zystość moralna,
to ucblronienie się (przed kramo
łą iP,oliltycmą. Armja japońslioll
stoi na sdaku samurajów. Pogatrdza więc tpolity!kami, komunistami i g'OmindaIlJOW'cami"By ustrzec . ,moraJn,e zdrowie
żo'ł'nierzy
Wiprowadzono surowy za'k az cz.ytania If.,lazet, ną.e
tyl1lko zag,ranicZ\llych luib 'Op,o zy;
cy.jnych. ale i d'zielUlikó,w ną
dowych. Z Idziemllkó\w: nawet
najbard!ziej lojalnych i najści~
lej ocenZ'Ul\owanych dojść' mu~ą ż' ołnierzy - mimo
wszystko

Delegacja ligi amerykańskiej

japoński

Otóż podstawę ideową, itma>.e r
japońskie§{o, a zarazem
potęiny środek wychowawczy,
stanowi teorja rasistowska. ~

jalizmu

Nal~ży zaznaC1Z.y4 ż\e ra'Śłhm
japOllski przypomina bliźnia
czo teorje r.as.i.zmu ;I1jemi~ie
go. Wystarczy tyJko zastąpić
wyraz .,rasa a'ryjska" "rasą żM
tą", "germański" japońskim, a
mOŻlIla niemal
żywcem
przenieść arglUmentację i mi,gtykę
rasową hitleryzmu na ~ruJllt ~a
poński. Zreszt:j, jest to wyteczne. Japol1czycy postarali się sami Q wl'asne teorje i legendy ra
sowe.

wiadomości jdemora1.izując~".-

,rzybyła

na. kilIiudnio

wą Wizytę

do Berlina,

To te~ winnYCh wystę!plku czytania gazet karze się surowo.Odbiera się wszelkie sk:raw'ld
zadrukowanego papieru, nawet
sł:użące do qzyszczenia butów
luh pakowani.a . RównIeż czytanie Iksiążek jest zakazane. Je'
dyny rodzaj książek dozwolony
w ~koszarach to regulaminy
wojskowe. Korespondencja żo l
nie.rzy podl1ega skrupulatnej
cenzurze. 10 z,dJrowie mOTalrrc
żołnierzy dJbają również liczni
szpiegowie oraz specjalne komi
sjP. dla .,walki ze szlnodliwemi
myślami",

Stosunki

\V

armii

Nietylko tra'd ycje samu.rajów
Dueh 'f eodalny specjalnie piel~owa:lY
jako ni·ezlbędny śr'Odek utrzyma
nia dyscYiP1iJny panuje i w stosunlkach szeregowców. ł przeło"
innych. ŻolInierz odczuć m\U.f
hWą p.rzynale~~ność do ni'ższej
warstwy, swe stanawilsIio w bie
l'archji stanowej. "Oficer e,stwierdza pułlkoWiIlilk. fFudzinami ~ ulepiony jest z innej gEny n~ż !Żołnier.z. Oficer to ojci~c
7QŁniel'zy i wyższa istota. Osła
tni, jak' powiada~Je, kęs chleba
należy się panu, a nie wasa14)wio Jest to fundament armji.I t'Ołinier.ze uwa.żają to la ni!wzruszalną prawdę. Wychowuje się dcll tak 'Od ąziecka. To
jest właś.nie wychowanie ryc1.!r
skie",
PJ'a~ie się wSo'kr.zesić.

lasa żołnierska
pomrukuje
,p9jęcra

l iraaycje feotłalne
w środowisku
ofieeIskiem. Tu jedJnak są one
bardziej na miejscu. Przytłac.za
jąca bowiem większość korpusu oficerskiego rekrutuje się LE
srer ziemiańslcich. .Ale i tułaj
zdarzaj!!! się c'z asem nOwoezes·
n~ pojęcia z przestrzałymi prze
sądami feodalInymi. W talki wła
śnie komUkt popada słynny lot
niJk, chluba lotnidwa japo·ńJsk'e
pu !I'akajan-RJg'hl,
,B ardziej jednaK niebezpieczne, niż k'OJ1Jf11ikty etyczne w gro
nie oficers.kim, są pomruki nie
za,dowolenia i 'Opozycji wśrr3d
szarej masy! sze!I'egowców. Mimo wszystko bowiem, mimo ol
hrzymilj, propagandę i rozgalęzi.'O
ny system sz;piegostwa, przenikają tu i owdzie kTytycme mym do mózgów żol!nierskich. Tu i owdzie tworzą się g'l'upki
maJlkontentów. Talk'ą właśnie
c.z:wólf1kę .,opozycjolllistów" kre
śti autor (Tanaka, M orił a , Kawam:ura i Isjikawa). Nie są to
bynajmlIliej świadomi opozycjo
nirśd, ho1:dują,cy zasadom rewolucyjnym. Ich opozycja jest raCJZej instynktowna i o~ranicza
si~ z początku wyłącznie do
własnych przeżyć i obserwacji.
Ale ta' 'własnie maI,eńka komórka roznosi zarazę po całym oddziale i w rezultacie kam'Panja
,samurajów", miast wiernie stu
żyć cesarzowi i "misji" żółtej
rasy podnos,i sztandar oontu.
Powieść L'. RU'bitIls teina jest
r.ietyłk.o niezwykle
ciekawym
i celltIlym dokumentem spoleczny~, a[e posiada również duże
walory. artystyczne. Pisana jest
żywo, ohrazowo i z humorem.
Niema tu coprawda gJ:ównych
bohaterów i skoncentrowam.j
akcji. Ale z powodzi oderwanych scen i szkiców wyłania się
Sozeroki i jedJnolity o'btraz ·stosun
k'ó)V w armji japońskiej. A o to
właśnie chodziło autorowi.
~ Babad,
panują r6wtnież.
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Pro te myśli najtrudniej i naj
gorzej są ro.zwmiane. Już przed
stu laty powi,edział Goethe: "Na
p o cz ątku był czyn".
Jest to bardzo jasna i bogata
my śl.
Poniekąd \Sam z siepie
nasuwa si ę pTOSty W'Illiosek: Pc..
zn.anie natury, zmiana socjaln ych warunków życia , możliwe
są jedynie przy pomocy czynu .
\\' ycho dząc z tego założenia
m ówi Kaml lVlarx: "Filozofowie
interplr etowali
jedynie
ś wiat w różny sposób: a chodzi
o to , aby go zmienić".
Proste myśli są dlatego trll'd ne do zlr o zumienia, ponieważ
ludzko ś ć przez sel\:Jd lat wę,
drowa]'a w mgJe uwodzilcli elskiej i oszukalicze i mądl'ości,
konie c.z nej d1a panów ,życia. ce
lem ukrycia wstydu , ok;rucień
stwa i niemożliwo ś ci pogodzenia socjalnych praw kll asowych
które w dzisiejszych czasa\lh
rozwinęły si ę wprost do potwal'
nych l'ozmia r()\\1. Żadna prze
mądnalJość
i żadne sp'r ytne
kłamstwo nie jest już w słanIe
ich ukry ć. Ale ,zadawnione przy
zw yozajenie
mędrkowania
wc iąż jeszcze dochodzi do gło
su i zagni e ździło si ę s!Zczególnie w tych móz~ach, które nie
uważają się za odpowiedzialne
za te okropności życia. Proste
pra wdy zdaj ą si ę W'pil'ost chcmi
cznle pazeciwsta wiać rozs-ądko
wi takich ludzi.
Metafizyka,
dzielą.ca
myśl
od ClyUU, przenosi .ią na nieurodzajną .glebę czysto logiczne;
konstrukcji słów , podczas gdy
czas u imowany jest jedynie jako naczyn.ie , reaguja,ce na ruch
t. zn. na czyn.
KIJ asa robotnicza, ktÓora zamierza p<I'zejąć panowanie nad
świa.tem, jest p!l'otopSastą nowej ludzkości i zapoczątkowu
je catkowicie nowy 'wiatopogIąd wypełlnia czas swą, pracą i ifu'aktuje cały świat, jako
swój teren go-spodarcr.y.
Artysta stowa jest uprawniony do przedstawienia klasy robotniczej w postaci hl:1\to'l'rCZnie unilwersalnego c.złowieka,
jako źródła najpotężniejsze.j,
wSlz ystlk o zwyciężającej siły,
jako twórey ,drugiej natury"materialnej i ,.duchowej" kuł
tury.
Pracą pobudza do myślenia,

ubóstwo form". oschłość ; bezosobowośł

ra. W powieś c i i ,noweli oso,b y, noś ć przedstawienia rzeczy ist ..
przedstawione
przez autora , niejących jest dla nas ważna
t y lik o u tyle, o ille jest konieozd~iałają. z jego pomocą , stoi on
zawsze przy ich boku , daje wv na do wywołania gruntownego
jnśnienia czytelnikowi, jak je
i jasne~o zTovumienia tego , co
należy rozumieć, wy jaśnia ich musim:v zniszczyć i co musimy
ukryte myśli, ukryte motywy stworzyć. Bohaterski czyn wy ·
ich czynów; maluje ich nastró) maga bohaterskiego słowa .
Że sztuka niJgdy nie była "ceprzy pomocy opisów natur."
otoczenia , kieruje cały czas lem san~ym w sobie", to wynika w naszych czasach aż nasprę żynami swych · celów: swobodnie i niedo s trzeżenie dht zbyt Wyl a.źnie z tego , że zagiczytelnika , nieraz bardzo zr~ nęł·a ona tak tragicznie wlraz 7ctnie, kieruje on dowolnośei~ llwiędem starczym klasy , kt,ó·
ich czynów, 5ilów, dziala{l, wza 1'a była jej dotychczasowym zle
jemnych stosunków i dba na ceniodawcą i koIltsumentem i że
wszelki spos6b o to , aby po- obecnie tak szyblko roikwiŁn
wraz z rosnącym kulturalnie
stać powięściowa uzyskała silniejszy wyraz artystyczny i siłę proletarjatem reworucyjnym.Podohnae, jak rełijgja, sŁużyła
ppekonywuj'ącą.
s,ztuka w burżlUazyjnem spoSztuka sceniczna nie znosi
łeczeństwie celom
klasowym;
takiego swobodnego wtrącal) ill
podobnie.
jak
w
dz'
i
edzinie
resię autora; wyklJ.ucza ona skieligji, istnieli w dzdedzinie szturowane do widowni wyJasmenia. Osoba -rlziałająca w sztuce ki kacerze , którzy nadaremnie
scenicznej, stworzona jest je · u.' silowali uciec przed więzami
władzy klasowej, a swą śl'epą
dynie i wyłącznie przez jej sło
wiarę w "nie~mie.nną praw9.ę"
wa , to znaczy przez santq wymieszczaństwa musieli przypła
mowę wypowiadanych słów , a
dć
tir a w~ącem ' zwątpieniem i
nie przez wymowę opisów. niewiarą w nieograniczoną siłę
Z'r ozumienie tego jest bardzo
ł\yórczq. hislorycznego człowie
ważne, bowiem, aby posta-cie
ka
' w jego niewąilpliwe pławo
jakiejś sztuki na scenie osi ąg
do niszczenia i tworzenia.
nęły w wykonaniu aktorów artystyczną. wartość i s.ocjalną siłę pl'zekonywującą, jest konieczne, aby mowa kaMej pos;DC,ze
~ólnej (liJgury zaClhowała ścisł8"
indywidualność i miała najwyt\V
szą silę wyrazu. Jedynie w tych
Cały Budapes~ł
śm,ieje się
warun,k ach widz zrozumie, ta z następującego wydarzenia:
k'ażda postać potrafi tylko tak Pewne małżeństwo
szwedtkie
mówić i działać, jak twierdzi przybyło do Budapesztu wra!
autolI' i jak przedstawiaj" to z rasową, luk" japoń-ską, Kitl@
aktorzy . .!
Charles, nie utrzymywało z ni
kim stosunków, i nie czyniło
ani jednego kt'oku bez psa.
Ma~że~twQ to chciało nawet
Powszechnym a smUltnym ia'brać' 'Pl~ska na pTZedstawie·
brakiem naszej młodej dlfama- nie cyrku w lasku podmiej·
tui,gji 5owieokiej jest przede- skim, zakupiło chlań bil~t wejwszystkiem ubóstwo mowy, o- ścia, ale bileter nie chciał pie·
schłość, bezik rwistoś Ć,
bezoso- ska W!puścić na widownię. Obowość .. Wszystłkie osoby sztustatecznie port jer cyrkowy ~o
ki używają tych samych zwro- dził się l'oztoczyć opiekę llad
tów i ni~m.Ue dziwią monoton- pieskiem podczas przed-stawie
ną bezbarwnością swej mowy,
nia. Po dłuższej naradzie mal
co absolutnie nie zgadza się z żeństwo szwedzkie zdecydo-

Przygoda

BudallaSICle

Zabójcza monotonIa

naszą burzJiwą wsp6ł\ctzesnoś
cią" ani z napięciem sił twórczych, w którem żyje nasz kraj,
a co winno' ~i~ rekf1.ęksyjnie od

wało się przyjąć t~ propozycję,

przyczem zaklilllali portjera,
abv bacznie czuwał nad ich
pupilem, przyrzekając suty na
bić w dziedzinie twórczości ~lo piwek.
wa. Podły i szkodliwy, lub też
W czasie wieczora port jer
myśl p'rzekszta~ca doświad~ze
zaszczytny i socjalnie wartoś musiał na krótką chwHę opunie pracy w słowa, wtłacza je ciowy czyn , zamien,ia się na
~cić pieska, wobec czego prQ:yw idee, hipo,t ezy , teorje - czvscenie W iednostajny szum. bez wiązał go do nogi krzesła. Ta
ni z nich przemijające prawdy
barwnych, niedbalych słów.
niedługa nieobecność portjera
1'0 botnicze.
wystarczyła
pewnemu kundlo ,
Żyjemy
w
atmosfęrze
niena
·
Każdy wie , iż o wiele trud·
niej jest przekształcić słowo w wiści ze strony dzikiej Butropy, wi do oświadczenia ~orąoej mi
czy n, niż zamienić czyn w slo- ze strony kapi:ŁaJistt-w. I my tośd p'lłn'llie King. Zdobycie pa
\va. Literat przckształca za po- musimy. rrau'cżyć się nienawi. nienki, przywią,zanej do krze'
było dziełem
ki[kunastu
mocą swej p'racy jedno(!ześnie dzieć, a sztuka sceniczna musi lila
sek'
u
nd.
Gdy
port
jer
wr6cił, ja
zarówno czyn w słowo, iak i nam b:yć : w ~em 'pomocna. Dopoński
pinc~erek
ze
Szwecji i
kola
nas
i
w
naszem
środowi
slowo w czyn. Główl1Y mater.i nt, k tÓl'\'m 'Pisarz operu ic. to sku syczy ohra'żone mieszczall- k'u ndel z przedmieścia Buda>
stwo. Teatr, który piętnuje wo pe zŁu należeli ju~ nierodłte'Z
~ ł () wo .
be,::
widzll wstrętną islot~ te~o nie do siebie Śmiel·telnie prze
W Iwszym
WIecie nk nie
jest bezimienne, wszystko lesł tnie zczuchosbwa', musi budzić raionv port jer usiłował poło.
przybrane w słowa. Jest to pry dlail po'~ardę i "' stręt. MantY tyĆ kres temu ,.zwją~kowi", Je
!11 i lywna
pra wda , ale wydaje rzeczy, .z któryoh mpżemy być clua:koie natrafił na poważne
mi się, że młodzi dramaturd'lY dumni. mamy rzeciy, z ktQrych trudności, Sytuacja stała się
nie pojQli jesZ<.,ze dostatecznie winniśy ' się _cieszyć, ale wszyst ~ofoina, bowiem J>rzedstawiezbliżało się ku
ko to nie . odtt:Jija sic z odpowie- nie w cyrku
zna czenia słowa.
dllią 'litą w s.łowie poetrckiem. końcowi. Port jer i trzech biłe
młoda , dra~natur,gja so- terńw chwyciło za syfony 1 pu
muszą Żyle !'iasza
wieClka da\eko 'nie nadą,ła za ~eiło ostre strumienie wody
heroiczną współczesnością, pod pod kundla, ktÓTy ostat"cznie
cz~s gdy'. najważnieJszem prze· zrejterowaJ.
Po kilku chwLlach z jl.).wito
Sztuka sceniczna - dramat, . znaczeniem sztuki ,lest wznieczy komedja - to najtrudniej· sienie ponad rzęczywi toś-ć, o- się mabżellstwo szwedzkie i osza forma literacka, dilatego glądanie czynu dnia d!Zisie,jsze- debralo pieSka. Jaklże \będą
trudna , poni e waż żąda, aby ka7. go z owej wspaniałej wyżyny zdumieni po powrocie do Szwe
da działaj ąca .osoba została ce~ów, kt6re postawiła sobi~ cji, gąy .ich ulubienica nie zdo
scharakteryzowa na przez sło k1asa robotnicza protopla - ta ukryć skutków swe.! przygo
wo i czyn bez wyjaśniell auto - 5ta nowej ludzko 'ci. Dokład- dy budapeszteń,skiej.

Posfacie

bez autora

są

Twórcy
nieprzygotowani

Pisanie powieści i dramatów
- to bardzo cię:żika i pełna tru
du fHi,g ranowa praca , którą mu
si pop.rzedzać długa obserwacja
zjawisk życiowych , z,b ieranie
faktów , a pirzedewszysttkiem
studja językowe.
Działalność większości
naszych dramatur;g6w polega na
meclh ankznem, często nie przemyśhmem i dowolnem powią
zaniu faktów wewną,til.'z ram
"zamierzonego celu", p,r zyczem
fakty prz ybierane są powierzahownie "w treść klasową/, i
rcwnie powierzchownie pTzemy
ślany jest "cel". Jednakże źle
przemyślany cel
zniekształca
fakty; nie odsłania ich sensu i
narzuca ,z te,go wzgłędu charak
teł'ystyce ludzi wedle "cech kla
sowych" nieznośny szablon. Najważniejszym i decydującym
ol'gani:zatorem psychiki iest nie
sporuie "cecha klasowa" , która zaW3ze nadaje różny koloryt
ludzkiemu slowu i ludzkiemu
c.zynowi Pod wpływem brutal1ycln _waliun'ków w.ę.ziennyclh
państwa kapitalistycznego c~ło
wie'k je!>t zmuszony przekSlztalcić się. w pokorną mrów1kę swe
1:0 państwa mrówek. Na odgry
wanie tej 1'0'11 skazuje go wspÓ'1
ny naCIsk rodziny, szkoły; koś
cioła i zwierzchniJków; pęd samozachowawczy potęguje jeszcze jego poddanie się p'rawom
i tradycjom. AlIf współiawod
n~ctwo w łonie państwa mr6wełt jest tak slliln e , socjalny cha
os w bUl'żuazyjnem społe<lzeń
stwie tak się wzmaga, te ten
sam 'P,ęd zachowawe.zy, ktÓry
ezyni! ~ ICflfuw:ie'ka pokom~
sługę kaipiłaHz'll1lu, doprowadza
go do konflilktu dramatycznego z je~ "cechą klasową".
W naszych czasach tego 1'0·
dzaju "konfHkŁy" stały się zwy,kłem zjawiskiem wśród inteligencji europejskiej; mus'zą one
zwiększać się liczeblllie w spos6b nlieuni,k niony wraz z W'ZTO ·
stem chaosu socjalnego, powię
kszając go jesl'Cze ze swej stro
ny.

"18 wolno upraszczać
Człowięk hist'f yczny, 6w cdo
wie!k., który w p.rzecią.gu pięciu
- ~ześciu tysiącleci stworzył to
wszystko, co nazywamy kulturą, w kt6rej ncłgromadził olbrzy
mie masy energji, a która SIta· '
nowi oruhnymią
nadbudowę ·
nad natUlą, raczej wrogą, nit
pmy jacielską ten ozłowiel<.,
jest dla artysty ndeporównanym wy-r zutem. Ale wjip6łczes
ny literat i dramawl'lg ma do
~ynienill z człowiekiem dnia·'
powszedniego, który wyrósł w
warunkach waliki klasowej, kt6
ry głęlbo~o pr:?eniknięty jeslt zo
ologiozll1ym indywidualizmem i
wog61e jest istotą w najw y ż
szym stopniu pstrą skomplikowaną i pełną sprzeczności. ..:...
Dlategio: je,Żeli chcemy go ha
nowo wychować - a tego ch<;e
my-to nie womo nam up:ra~z
CZM człowieka dnia powszedniego lecz musimy ukazywa ć
go w <:ałej pełni jego wewnętrz
nej d,y sharmonji i rozhicia ,
W\l'az z wszystkierrui " SpTZeC7.·
nościami" serca i rozumu. W każdej poszczególnej przedstawianej postaci, poza ogólnym charakterem klasowym ,
musi być wynaleziony ten rys

'indywidualny, który ją najtbat.
d!Ziej charąkteryzuje i
ostaŁe
cznej konsekwencji warunkuje
jej socjalne postępQlwanie.
CecJha klasowa nie powinna
być przyklejana zzewnątrz lub
wypisywana na czole, jak to sio
u nas ,zwykło czynić; cecha kh
sowa nie jest brodawką, lecz
czemś
bardzo wewnętrzncm ,
bJologicznem, mającem swe sie
dlisko w nerwach i mózgu. Sumienny p.isarz ma zadtanie wybudowania swej sztuki, z postaci o artystycznej sile "rzckony ·
wującej, dążenie do owej "praw
dy w sztuce", która gł~b (j k,)
drąży i jest zdolna do wychowania widza.

w

Wszechstronność

tyPÓW ludzkich

Sama cecha klasowa Ulie czy
ni jeszcze całego żywego czło
wieka, nie tworzy jeszcze arty.
stycznie ukształtowane!<1O charakteru. Wiemy, że lud!ie są
różnorodni: ' ieden jest gildatliwy, drugi - miJ1lCZący; jeden
.iest pyszałkowaty i pewny siebie, drugi - skromny i zahukany; literat :iyje do pe\Vll ~~ O
stopnia w centll'UJIll koro" odru
ską;p06w i . ,p eów, entuz,i-ast6w, a~itnych marzycieli, tar
towniSiów i -poławiaczy cieni,
prącowitych i leniuchów, dODro
dusznych i zgorz'k nial)rch, !U~
-.zYW1owanych ete. Ale i'ówlliet.
każda T.. tycli wła ś ciwo ś ci nie
Óohe!Ia Jeszcze cal1kowicie oharakteru - bar«ho czę s to wpada ona jedynie dłatego w oko,
gdy.ż ,jest mniej zręcznic ukryta
nilt inne zjawiska t-owarzyszące
nie - 'Pokrywające się z nią, a
które m()~~yby z tego względu
bardZ'!) łatwo ' odsłonić "podwój
ną natuł'ę" człowlieka.

Dramaturg ma prawo ObIlIljakqkolwie'k' dlowolną z
tycli właściwości, po~ębić ją
i .roz,szerllYć, postawić ją w 0sb! em, jask'rawem świetle , uczy
nić z niej najwdniejszy i defY
.dujący rys charakteru tej, czy,
owej ze swycll piosŁaci. Bowiem
na tern polega włdnie ksz,tał.
towani~ eharakteru, a to da się
osj~lUl'Ć
naturalnie jedynie
pTiZy pomO<ly siły mowy, wybie
rając starannJe i skutecznie od
powie<hllie s~wa l jak to czyn~q
najwięksi dl'a'm atufg.owie Eu.ro
py.
Nasi młodzi 'clramaturgowie
;,owdecoy z,najdują się w szczę
śliwej sytuacji. Mają pll'zed 110 '
bą. bohatera, jakiego nigdy .ie<;z
cze nie było; jest on równie
p,r osty i zrozumiały, jak wielki, p.onleważ jest o wiele bardziej nieubłagany i bardziej
huntowni, 'zy, niż- wszyscy Dou
Kj,s zoci i Fauści przeszło ci . W Łen sposób musi go dn\ll1iltu-q.: widzieć, aby mó~l well
't~

r

wuiiknąć.

Nasza ~iZ'tuka musi słać pJ
nad uec.zywistogcią
musi
wznosić po nad nią
równi cr.
tzłowieka, nie rozrywajqc jcd.
nak'że łączących go z nią wi~ 
zÓw. Czy jest to 1lłoszenie 1'0m-anŁyztnu? Tak, je li można
nazwać romantyzmem bohaterstwo socjalne jeśli można nazwać romantyzmem entuzjazn.
tworzenia nowych stosunków
życiowych w tych formach , w
jakich się to u nas odbywa. -Ale oczywiście nie wolno tego
romantyzmu mylić z romnntyz
mem Sd1JiUera, "V~k.tOl''' ~ttgo
i symbolistów.
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Protokół

Przyszli prosto od maszyn, ,w roboczej odzieży,
brudni, przesiąkli potem, z' czarnemi rękoma,
wdarli się pełną falą i rozlęl~ szerzej,
cisi tą ciszą, która drzemie w blizkich gir omach.
Inspektor Pracy czeka. Z za pazuch, z kieszeni
wyciągają książeczki swe obrachunkowe
i., wymachując niemi, krzyczą rozwścieczeni:
- "Wyrobić nie możemy stawki akordowej!!"
- "Proszę o spokój! prosz'ę· · . Gdzie są, delegaci?"
Zbita masa wypuszcza robotników czterech.
- "Rodzaj krosien? bieg? Ile od metra się płaci?"
Pióro skrzypi, taryfa śmiga n~,d papierem.
_ Przy krosnach szerokości. .. ~~arabiać powinien
siedem złotych i groszy ... - zarabia p-ólpiąta ...
Przy krosnach ..." - W liczb s~eregach czas wijąc sil(
płynie ...
Głód skręca puste kiszki... myśl rwie się i pląt'a ...

.
mlnow td ,-"

Z CYKLU:

Ił
Wyciąlgnlll

po raz drugi, tU fiei, czwarty, pi~tY'''.
groszy ~ i t,hleb kupił Za nie:
dzieci w domu czekały na chleb, wparte w kąty nasycił jel I ścichło w sercu jego łkanie. -- ~ Zebrał szesnaśde

Tylko. kiedy się skrada pod fai:lrycznym murem
i szum motorów słyszy lub równy stuk bideł,
czaszkę mu rozsadzaj.ą znów rr.yśli ponure
1. chłoszczą ścichłe . serce :lwej niemocy wstydem ...
wyrwi'e go z tej hańby przecie
jakiś cud! ktoś mu powie: - "Tam ruszają na n'Oc":
utrafi w porę, przyjmą go do zmiany trzeciej - Cudów niema .. , Na miasto wiftc ·idzie co r,aino ...

Plędófl(j

d2:iecl, zaW8ze chora ::ona,
!łtaru~zek ... Ajajajl

ojctoo

wy1;ywić

wszystkich l... Otarł t.zma.tq biUd~ ~
pot i łzv .. , J ęka1ąl - t pręh ramiOM...

I nitko, bardzo nisko zwiesza ~ę,
i wlecze resrtką sit nogi mdłejąu...
Łódzki Żyd - tragarz: najtań3ze pod ~tóńup"
i najciervUw~ze by~ poci~gowe...

,.

Wierzył długo, że

I CO wieczór powraca, od stóp ' 'lŻ do głowy
okryty kurzem, btot(,:ll , plugastwem -- tkacz łódzki,
w pełni męskich lat, rosły, barczysty i zdrowy,
niepotrzebny robotnik, dziad, iehrak, śmieć 1udzki...

Tragarz

Suc"o~

Lat dziewiętnaście. Paądka od Geyera
Proletarja(;ka choroba:' suchoty... . _ _
Szpitalny pokój. Dzień majowy, złoty.•
Krótko się żyje, lecz długo umiera! ...
Prządka ... Gorąco w sali vłuca ~"fera...
win.goć pierś dławi... kTew huczy w tętnicach.
Obsługi żąda wciąd; samoprząśnica:
pilną być

lIlusi prządka u Geyt.ral

Związał

Badanie ukońezone. Kierowrtik coś prawi
() trudnościach płatniczych, fabryki zamknIęciem
grozi. - "Niechtall" - Protokół podpisany krwawi ,
jak wnętrzności, otwarłem Ila~,iem, mocnem cięciem,

sznurami dziewięć sztuk t~ waru,
podniósł je (ktoś mu w tern trochę dopomógł)
i na swych plecach umieś.cił: Ma-rsz!! W domu
na chl~b czekają: zal óbże nań, zai ób!

tak ~rudno

Premjer japoński adm. Odada

Wiek robotnika
Inspekt'Or świadków w fabryct!' bada:
_ "Agnieszka Struś". -.• L:lł?"-"Trzydzieści jeden",
Inspektor patrzy: twarz sucha, blada,
poryta - wszak to zwiędła kobietal

rwie się__ . GorączŁa powyźej
czterdziestu stopni ... Nic jej nie ocalil
śmierć pewnym krokiem z r-ajdalszej oddali
podchodzi krq niej - coraz bliżej. bliżej_o

Piędoro

dzieci miała ... Achl czy sz6ste
moglo przyjść na świat, gdy lt1ąZ bez roboty
allbo ~ w sezonie - osiemnaście złotych
przynosi w czwartek. z tej fabryki chustek?

_ "Chodź tu! Nazwisko?" - Marja Za'iewska".
_ "Lat?" - "Siedemnaście. H---"Nie1 b:yć nie możel'~ To wątłe dzfecko zptersią jak deska?
~ "Gdzj~ wykaz?" - "PiroszQI ~est i metryka."

Musowo było pop.suć sięl (Niestety,
pOIllO(: trudno:: lekarz tylko paniom
oogatym służy - kto wstawi się za nią?}
...... lloszła do ..takiej, co umie" kobiety.
Q

Wróciła

.

epędza

urlop z malio nk~ w

_ P.raca n.admierna w pyle i żarze,
w smrodzie i brudzie w stuku : huku,
wciąż z bez'rob{)ciem idąca w parze:
dwie siły, które w rytm swój hwyciły
c.zas.

Aix-les-Ba.fns.

Hilsz

ChWJ1t transmisji
czas ~ tran.smisji pas ,-.
na jednem miejscu, a wdąż aalej,
przez g'Odzin niezliczonych ciąg,
w tej szarej, wielkiej maszyn sali,
gdzie cię przed laty wmontowali,
jak martwą cząstk~ żywych m r k.

Ze starych kapci wyłat~ palUlIdi..
kurtkę na grzbiecie smaga des..cz. n. wicher",
opl6tłszy biodra. portki szarp!e liche.
z pod kt6rych sine wyglądają n6ild.
- uPoranne: Kurjerl GłosI i Republikan'"

~'i

~łap.

końum swym o twą ezagzk~ wa'liI

»O jałm~ -

wCIoraj

ł J'fika dwa glOsz~ ~ehwvełt4,

toł. ptl~

L.y nlAg!e

klepak6w d,a.laa.tc::e.._

I O~U tryskają,

~trłą~ni~tę r~ałką ~d,aj~

ł4łnł 8łłftl
ł~ UłoM mlli'f\~.

Godzin dwie" my. ateIY-

Serce się w piersi tłu~e.. by ~tak w kAłrJe
Coraz natrętniej skacze.. p~~ .wola"
leCI dlH llot6wki larobić nh~ ~d€h..

r~kę, rękę cz,arną

po

bło~l

dzień nie cilieą kupowae~ cllolery.
nim pismo pode:s! .. ROŚĆ pnt.'tł to~ mika!

Żebrak
wy~ Z głośnym łzloehf:m

edaP. po

W srotny

W ko!aeb i trybach rz~zi krew .,. tej głucbeJ, wielkiej maszyn sali,
gdzie jazgoeący wą! ze stali
.śt r~ezy twojej gniew...

.a pr.aeJ~ tw'ał'q J'.~ W ld61 ~J

aoktorzy... zastrzyki... __ Nie trzeba!
~ rozwartycn oczach szklista rr6żnia świeci...
Musowo było!. .. Mieć sześcioro dzieci.,
gdy dla pi~io'rga brak sucheJ.o chleba'l!.

bit dziewięć. Jest wątły. wciąi kaszle,
a: musi codzień sprzedać gazet wiele,
Do ojciec przestał już być żywicielem
dużej rodziny: zdarły JlO złe rasde
tak, te w trzydziestym roku :.wo1na kODa••.
Matka bez pl'1lcy od tygodni chodzi:
kaMen przyneka COś .- i kaMen zwodzi.
majster miał wkr~ić jll do Ejtingona•••

transmisji pas:

po raz pierwszy

Sz'piła!...

Skończył

Atlełąś był - jesteś bez sił:
.letazna szcz~ka, rwąc surowi.:.c,
i 1ndzi drze - po kości szpik .. ,
Kląłeś - transmisja ei 'OdpowIedź
syczała, z k.imś potęźinym w zmowie,
i eichleś. by śmiertelny krzyK. ~

w~

we łzacli cała, lecz -szczęśliwa:
poleży trochę i do pracy wstanie!
Ale de dreszcze wparły ją w posłanie
! '!OJllot w sercu piet:si jej rouywał...

.- . .' Gazeciarz

Pędzi! cię

Urwał się czas --

S"edzen;e płodu
Tętno wciąIŻ

_ "Nowicki Jan". - "Lat?" - "Ozterdzieści cztery".
Inspektor pisze - i na llrkusz'll
skaczą zdziwione drobne litery:
ten s:bki~let który zdziera piszczele?,

Jaka moc rzuca tu swoje czary,
jawnie fałszuje wszystkie dowody?,
iudzi zło śliwie zamienia w mary
i życie niszczy w jego rozkwicie?1

Prządka ... T.b.c.: w trzech małych literach
karty szpitalnej prawda niezmierzona.
która w tysią,cach rodzi się - i kona •••
Jedna z tysięcy: prądka od Geyera "l

~n~kfllllitl\ !łUftilHą tl'IUWUllklh

flmhjt\ Ml~()IJNuny fn.~d ftd

lętęm ~ R,ępi1fthl\ftl.

obficie"•

w.raJ.

J,

d,~~

w to błoto~ l\ltd.~ rold,eptal\e ~~t
w to .błQ\Q lcpk:l~~ ~"~hn~t~>. ju łyclt....~
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a

ind,wi
pisze

bezdrożach

Wi~lki

pisarz

Nowa powieść aoskonałego mie uproszczenia, lub rBlCzej upisarza niemieckiego T. Manna, człowieczenia tematu, piI'zez
i odrzucenie baTP. t. "Historje Jakó!bowe" sta- wyg'arnięcie
r;owi pierwszą część wie,~kiej dzo już przestarzałego i należą
nilZ do
lrylogji, osnutej na tle Starego cego raczej do religji.
Testamentu. Interesującą rze- powieści 'biblij.nej, patosu.
Efekt artystyczny poszczef.ól.
czą w tych powieściach jest nych epizodów, jest ni ew ątp!li
oczywiście poza świetną osobą
autora i włożonych w dzielo wy. Głęboką, spokojną. piI'ozą,
siedmiu lat tak
wartościowej kt'ólfej niewiele rówillowartościo
pracy pisarskiej - nader cie- wych zna,jdzie się we współcze
ka wic wyrażone ustosunkowa- snej literaturze, wyczarowu je
nie się do swojego utworu. Dla Mann z fantastycznej dali, mocniego bowiem, wyrzucony i wy- ne, plastyczne obrazy źycia i
klęty przez władze hitlerowskie
pracy stIasZ'liwie obcej dzisiejpisarz, nie zawahał się wyrzec szym warun'k om, a przecież zaJlublicznie wszelkieg,o kontaktu wierającej tyle trwałYCh i po
7: literacką prasą emigracyjną"
dzisiejszy dzień istotnych eletłumacząc swoje postępowalIli.e mentów. Te poszczególne
,,hitern, że tylko dzięki w ten spo- storje Jakóbowe" - Ezaw i
sób wyrażonej lojalności, ksią:i Jakób, Służba u Labana, Miłość
ka będzie mogła się ukaza-ć w i śmierć Racheli i t. p.- brzmią
już nietylko zasłys:zanemi sweNiemczech. "Nie chciałem pisał swego czasu Mann ~ roz- g,o czasu w dzieciństwie echami~
czarować ludzi, k,t órzy od
lat lecz moclIlym,
pełnym dŹ'wię
kiem doj'l zalej i przeIIl\:ślanej
oczekiwali mojej PTacy".
Na pierwszych pię.ciuset stro- artystyoznej wizji wdzierają się
nicach tej pracy wyst@ują wy- w naszą pamięć. Trudno p'rzy
i wrażiliwości
raźnie wszystkie pro i contra, pewnym smaku
w świetle których płaskie
w estetycznej opf'zeć się tej dogruncie rzeczy usprawiedliwie, świadczonej sille wybitlIlego pinie Manna staje. oko w oko z sarza.
To prawda. A1,e na tern bezrzeczywistością.
Już ta pierwsza część trylogji moźe dać od- czasowem i
rozlewnem, jak
powiedź na pytanie: "Czy doprawdy ukazanie się
obeCD:ie
książki, zwłaszcza
w Niemezeeh, było tak ni.ecierpiącem
zwłoki zjawiskiem, jak to przed
sŁawił T. Mann?"
Dwie zasadlnicze cechy kształ
to wać muszą odpowiedź czytelnika: Jedna - to um temat,
lub raczej ujęcie bilblijne,go tematu pil'zez Manna; druga - to
podstawa ideowa t. zw. ideologja, dokoła której formuje si~
Słynna ksią)żika Pawła de Kroi
ob-raz, czyli wartość art;ystyczfa p. t. "Łowcy miklrobów" sta
na utworu.
nowiła pewneg-o rodzaju reweIstnieją tematy, których po·
wtórne poruszanie powinno się lację, w tym sensie, że --- teoretycznie ~ rozszerzył1o się po
wykazać możiliwością
zupełnie
odmiennego wyboru i układ'U Ie zainteresowań literalClldch, omaterjalu, ~dyż w przeciwnym bejmując rÓWIIlież i te dziedzirazie "powtórka'~ ta zmienia się ny' które, pozornie, nic nie mia
w mniej lub więcej wyraźny ły wspólnego z literatmrą.. Okaplagjat. Ouywi.ście założyć trze zakl się, że moŻlliwa jest dosko
ba, że pierwszy utwór jest w nała symbio~a piI'ozy artysty:,zswoim rodzajlU doskonały i ja'k o nei z medycyną, a nawet - fitakI wyczerpuje temat i mocli- zyką, jak przed niespebnadziewości.
Trudno tu oozywiście si~ciu laty stało się oczywistd
kwalifikować najrpopclarniejszą poJtączenie tej prozy z historią
ksiąŻ'kę świata t. j. Stary Testa- i polityką (powstanie powie~t;i
ment, stwierdzić jednak trzebll bio,gJraficwej Emi[a Ludwig.
z całą stanowczością, że ze sta- i Andre MaU'rois). Szkice Kni
nowiska np.rz. stałe~o czytelni- fa o "Łowcach mikil'obów" zaka ksią'żek T. Manna, jest Sta- początkowały szereg utworów
ry. Testament, doskonałą, sto- tr6ścj medycznej" zaróWtl10 powid'el, opowiadań, jak i ksią
jącą na b. wysokim poziomie ar
tystycznym prozą narracyjną" ż-ek popularnych, posługują
której wartość
merytoryczna cych sip. barwną fabułą dla tan
~trowaThia
faktów doniosłych
polega przedewszystkiem
nil
prawdziwej szczerej opowieści dla lu dwkś ci , a często nieznao cz~owieku, jako takim, o ży Tych szerokiemu ogółowi. Pod
ciu, cierpieniJ.ch
i namiętno tym osfatni.m względem SZCll:!'
ściach ludzkich, niemal w ilCh gó~ne uznanie należy się RudoiAbstrakcyjnej,
wszechludzkiej j"jwi Thielowi za to, że w książ
formie.
To przecież w pierw- r.e swojej p. t. "W walcp. ze
szym rzędzie
jest przyczyną śmiercią i djabłem" odtworzył
długoletl1ieli(o i wszechstronne-o :.ylwp,tki lJ1a.jwybitniejszych 1.,:'lsarzv. DO'CIZ'~WSZy od Andrwja
f,:O oddziaływania bihlji, zwłasz
cza na umysły bardziej naiwne, 'v t.rala, niezmordowanego ana
lub też tej naiwności szukają to.ma wieku XVI~go, końlcząc
~ aś pa Rudolfie Virchowie i )fa
ce Nasuwa się pytani,', j:.k po- x.ie P('ttenikofe~ze, filarach medycyny wieku dziewię,tJnastego.
f rakto",al ten temat pisarz niemiecki. Ot63 zupełnie już jasne
W przedmowie do sw()jej
jest w pierwszej części trylogji, książ'ki Thiel precyzuje swoje
że tyLko poszedł dalej
w tym stanowisko wzg'lędem bogatego
kierunku.
:nat. r.i'ału historjli medycyny, w
Zaraz we wstępie
wyrainie :wi::V_ku z charakterem jego pra
powiada, Że szło mu tylko o cy.- Czy miałaby to być--<pisze
7.obrazowanie jednostki ludzk;ej
historja
medycyny,
no którą si~gnął do ncjwiększej autor
imion, faktów do·
z możliwych do osiągm.ięcia stud pełna dat,
ni Drzeszłości, t. t. do opowieści niosf)(h? Bynajmniej. Ludzie
hiblijnych. Oryginalność ideolo <:l, walczący ze śmieredą i djab'giczna l\1alllla polega tyłko na lE_la rnieIi w sobie zbyt wi~l~
soot<:gowanem, zwiększonem w żyda na to, aby kh m 'lina
najzupelniej udałej zresztą for- hyłu t!::ksować, mierzyć ich- za·

Gdy serce

•

I

szkodliwą książkC;

pły;tJka rzeka - oddziaływaniu,
- kończy się urok i moMiwość
"mannowskiego" talentu. .Pozatem bowiem, ostatnia
powieść Manna nic nowego i ciekawego ze sobą nie p.rzynosi.
Jeśli chodziłoby już koniec.znie o podjęcie biJhlijnego tematu, to i w dzisiejszych cza:sach
pr~eładowanych wagą i zna:ezeniem społecznej sprawy, aktualizacją pewną byłoby raczej uplastycznienie bilMijnego tematu z wyra/Ź'nem uwypukleniem
ich spoleczno - politycznej bazy, uwarunkowane oczywiście
pełną świadomością ideową, nie
cofającą, się, a nawet świadomie
przechodzącą w parodję. Tymczasem Mann p/rzez jedną chwilę na;wet nie spróbował zająć ta
kiego stanowiska.
Z ż:elazną
konsekwencją, pomiJał
najlepszą możliwość nieZil1aCzillej choda-źhy aktualizacji' któregokolwiek z motyw6w bihlijnych, 0si'ą'gając w re<zuJta,ie tę
ta"k
upragnioną przez siebie bezczasowość i absbrakcyjność tematu.
dzi~ki której ~ o ile poszcze~ó~
ne ohrazy muszą sprawiać pew
ne wra:żenie, o tyle, jako całość, utWÓł" Manna jest i pozostanie najzupetniej olbojętny.

"Hisforje Jakóoowe" to
zaprzeczenie tak pojętej 1)racy pisarza, to odrzucenie czy obejście konkretności i
zupełnie chyMona już w zamierzeniu próba " złapania" wiec-znych wartości - w najprymitywniejszych pnzejawach
ży
cia.
,
,i·~"'1i';.. ·"
Stąd minimalna wartoś'ć {I'zie
la dla ogólno - europejskie.l literatury i dla europejskiego czy
temiJk.a1 A dla Niemiec?
Dla
niemieckiego czytelniJka, o którego zaspokojenie troszczył się
tak gorliwie Tomasz Mann?1
Dla niemieokiego czytelnika
w Hitlerji, gdzie bez żadnych
przeszkód oczywiście, niedawno się ukazała, książka ta jest
WipTost szkodliwa.
Te łagodne, legendaTne historje wmówić pra~llą, że jedyną rzeczywistością bytu jes~
jednostka, indywiduum ze swojemi, g/łównie pnez ciało zesianemi, cierpieniami i radoś-cia
mi.
Wypływająca
z ksi ążki
pseudo - ms_drość, nakazuj.ca
lekceważenie i obojcCnOŚć
w
stosunku do społeczności, zastąpionej przez pseudo - natura'Iność na.thardziej p.rymityw
neg.o trybu życia, uczy w konwyra~ne

sekwencji r,ównej obojętnoscl
dla
przemijających
przecież
wkolllcu stosunków w dzisiejszych,
hitlerowskich
Niem
Me~.
.
Ukołysany
naj'n owszemi hi·
storyjkami Manna,
obswatd
Trzeciej Rzeszy, z pobłażliwą
miną WI'zuca do urny
wy~OIl'
czej kartkę, potwierdzającą Daj
dzikszy i najbal dziej bezsensowny regime. Z oboj~tną i 1)0hla!mwą miną, odwraca się od
Łuny palonych
ksią.żek,
czy
gmachów publicznych, zamyka
oczy przed ponurą rzeczywisto
ścią mordowanych i bitych, uspokojony tym faktem, że nienaruszone w ubraniu ciało jego
odczuwa przecież najprostsze
przejawy życia.
I bezwątpienia,
rację
ma
Lion Feuchiwanger, który w
podobnie doskonałe, pelne "nieśmiertelnych" myśli
poemat v,
owijać każe Gustawowi Oppenheimowi, jego emigracyjne śni a
dania. Tyl,ko w tej roli ksiąŻ'ka
słynnego pisarza, laureata Nohla, może być pożyteczna, nietylko na emIgracji. ale r6wnież
wewn ąt rz germaiiskiego
pa!'istwa.
Rafał Len,

•

z

"rzesłało bJ1ć

wampirem. wJlsJlsa;ącJlm
z cia'. czerwon" so" iJlcia
sługi

i trwałe znaczenie.

Nie

dają 5ię ustawić w szereg, nie
1;'f'lddają,
się
normom oceny,
kt6re stwarza teratniejszość
d.!a przezwycię!żenia wielikicłi

cierilćw pil"zeszłości. Każdego

nieh

.

miell'zyć
~

trze:ba

z

odr~hną

,!lUBIą·

tury de K.ru~far nietylko §W,iaa
kaID~ pracy uczonych, ich pla'u ów, usiłowań, cierplen, r-oz;{: 7.3.1owań i radości, ałe r6Wi1liez
oglądamy
ich
Dow,ierzchowność. i oceniamy charaktery.
Szczupły, mały angHk ~ pi:!7.e autor o WUliamie Harvey'u
wyHiłnym badaczu wieku XVII
- ~1udjujący medycynę na uniwersytecie padewskim, miał
ostr~~ szpadę, obrotny język i
parę z'Wchrwałych oczu. NazyWlał się Wihliam Harvey ... Ten
Vl<ia{;nie Harvey po raz piel"W5"Y w dziejach med~cyny zrozumiali, 'że mięśnie serca, kurcząc się, gIl"ubieją i że 'Wskutek
lego pierścień mięsny musi się
i.VI< ęzić. Sieć włókien , kunsztow
nie utkana w ścianie serca, kur
~tąc się" zaciska żywy puhar
lc.t·\JITi, ni:by 1)ęt1ia, dusi go, wyciska .laik skurczona dłoń cytry-

Na tej właśnie "odrębnej m'e
rze" polega cały sens pracy p.sarla - naukowca. Fakty i daty sri nieWiZ1rus'z one w swej ;>q;ywistości
i
nietrudno je
stw.;,erdzić. O wie'le trudniej Ila
tomlBst jest odtworzyć c710wie
ka, stosując do niego ni e złoilt
ny plobierz historyczny i ,jed
nocze5nie różniczkując go; stawiając go w jednym wspólnym
3;:l're(.;11 bojoWlIlików ze śmier
dil i uwypuklając zarazem je·
1.0 \:l:chy indywiduaLne. W pot~ządk u wd'ęc chronologkznym
przt·~ 'lł.wają się pnz.ed
oczyma
cz"telnika bojownicy - Iekarz~, Ile'·,
!u"~ je żywi, z,rorumiali, bUsey
Op'l'Ó'cz te.go Ha'fvey 1)ostawił
'.-,:p~ ust,
tI'ój\vyIIlliarowi, scha- ważny wniosek: ż-p, puls serca
l"lkteryzowani wszechstronnie. jest p,r ,z eciwny prulsowi tętnic.
Czytają'c ksi'~żkę Thiela, jesteś Badania te dokonały prawdzimy (podobnie jak podczas lek· wego przewrotu wpojędach
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Wykonuie zdjęcia prasowe, z uroczystości,
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wystawy sklepowe, kopje obrazów
katalogi i i. P

pO cenach

b. niskich.
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w,sp6łc 1 zesnych.

"Serce ;przestało być wampirem, wysysającym z ciała czer
wony sok życia dl1a niewiadomych celowo Stało się ono pom
pą, WlP~zającą krew do tętnic,
'kitóre dotąd uchodziły za pr;)'ź
ne, za wypełnione powietrzem".
Zupełnie odręlbni-e jako indywidua'bność i jako badacz przed
stawia się Aabrecht Haller, ~en
ja/l ny
klasyfilkator
"Haller
miał cztery lata, kiedy mu stawiano stołeczek, ~kąd WYigła
szał kazania.
Mając pi~ć lat,
ZalPisywał wszystkie nowe wyra,zy, jakie tylko doszły jego
uszu". Z "cudownego dziecka"
wyrasta znakomity badacz, umiejący każdą dziedzinę życia
doskonale rozłotyć na czynniki i skllasyfikować. Matematyc7.
ny mózg te~-o uczonego jest źr6

'dłehi ta!kicn "wynaluków" jak

obliczanie ciepłoty i liczby
uderzeń pulsu, faktu niezmiernie doniosłego dla dalszego rozwoju djagnostyki. }>ozatem H~l

-

ler po raz pierwszy wprowadza
dzielllIlik, Rdzie zapisuje wszyst
Me 'da.ne, dotycząiCe odwiedzających go chorych.
Z biegiem ozasu rośnie i do
skonaJi się gmach wiedzy medyoznej, dzięki pojedyI1.1C1zym,
owocnym sukcesom, allbo też
konsekwentlIlej pracy organizacyjnej ludzi oddanych nauce.Z pośród tej drugiej gir upy wybija si~ na pierwszy plan świet
ny or,~anizator szpitalnidwa i
nauki Jan Piotr Frank, nazwany policjantem medycyny. W dziedzinie profilaktyki i lect
nictwa wybitne zasłlUgi położyli
współcześni Franilwwi: Auglust
Messner i homeopata Samuel
Hahnemann. \Vreszcie pned
oczyma czytelnika przesuwa'"
się postacie J ohanlIles Miil!lera,
Ignacego Serrumelweisa, okulisty Hermana Heimholtza, '~l..
b:rechta von Graefe, Rudolfa
ViTchowa. Ci ostatni zamykają
dziewiętnaste stulecie i otwierają dwudziesty
wiek, wiek
wsp'ółczesnych nam,
pośród
których znajduje się zapewne
niejeden uczony niedoceniany
za 'życia, nie§miertelny dopiero
po śmierei.
O~Jok sławy bowiem i uznania, nieodłącznycn
t'owarzyszek jednych ludzi" isl-nieje zawiść i nielTozumienie,
gruby mur nieprzebyty często
dla
jednostek
u~zdwych i
s'kromnych. Mimbwoli przypom~nają się p'o stacie
Andrzeja
Weralie, alchemika Paracelsusa, Johanna Weyera, uc~onych
okiresu humanizmu," kt6rych jak pisze Thiel - nieraz ska·
zywano na śmierć luh banicję
jako czarnoiksi~żln1k6w, odszezc
piet'llCów, szarlatanów.
Leopold WeIten.

POETA 'CZARNEJ
Blaski i nedze

żgtia e~Dialneeo

James Weldon Johnson uro- son, wspólnie ze swoim bratem
w ubogiej ro.dzinie mu- zdo.lnym ko.mpozytorem, uło.żył
rzyńskiej na przedmieściu Nozgórą setkę pio.senek, które stawego. Jorku, stano.wiącem dziel ły się w Stanach tak Po.Pularne,
nicę czarnych. Ojciec jego był jak niegdyś utwory Beranger'a
wyzwolo.nym niewolnikiem i we Fx-ancji.
zachował na plecach blizny, ś'la
Bracia Johnsono.wie i Cole,
ay bata dawnych plantato.rów. muzyk - murzyn, są pro.moto. ..
Dzieciństwo Jamesa płynę;ło rami jazzu, który głównie ich
w obrębie murzyńskiego ghetta talentom i wysiłko.m zawdzię
c.dgrodzonego o.d świata białych cza swoje światowe podboje.
ludzi murami wiekowych przeSzyezytem rozwoju talentu
sądów, pogardy i nienawiści.
poetyckiego Weldo.na Johnso.
Małv murzyll'l'ik posiadał t y- na są dwa
cy1cle poematów:
wą inteligencję, rozwiniętą wy "Księga ducha amerykańskiego
obraźnię i od najmłodszych lat murzyna" i "Księga
murzyń
zastanawiał się nad
o.taczaj~ skiej Po.ezji".
cem go życiem. Nieraz błąkał
Poematy Johnso.na są arcy$ię po ulicach wielkiego. miasta
i' ro.zszerzo.nemi oczami, w kt6rych malo.wał się bezmiar podzi
wu i ciekawości, oglądał wszystkie cuda nieznanego. świata:
piękne wystawy sklepo.we, niesko.ńczony sznur samochodów,
mknących po szero.kich ulica ch
o.lbrzymie
~machy,
kt6rycli
szczyty f.,uibiły się gdzieś talC
wyso.ko., że aż szyja bo.lała, gdy,
zadzierał f$ow~, aby! po1iczy~
dził się

dziełami liryz·n tu.
Malują one
duszę czarnego. człowieka, m6
wią Q pr.agnieniach i najtajniej

szych tęsknotach rasy, która
przez dziesiątki wieków milcia
ła,
Qbca i niezrQzumiala dla
swoich gnębicieli. Artyzm sło.
wa, gł~boka znajomość psycho.
lo.gji, szlachetny humanitaryzm
- stawiają Johnsona w · szere glU najwybitniejszych PQet6\v
współc2.e<;nej e·poki.
Sława
poetycka utoro.wała
mu drogę do karjery dyplomatycznej. Rząd Stanów wysyła
go., jako konsula do. Wenezueli.
Przez szereg lat czarny dyp'lo.
mata repTezentuje jedno. z naj-

y
._orzgna

większych państw

białych

lu-

dzi.
Do.jśde do władzy
WiIlso..:la
zmusza Johnso.na do wycofania
się ze sbuifuy dyplomatycz.nej.
Chodziło nietylko. o kolor ..k6ry
ile Q po:.,lądy PQlityczne. Jo.hnson Po.wraca do . Stanów i od·
tąd ca~kowicie poświęca się 'pra
cy dla swoich c·z'a 'tnych wspól'braci.
W 1916 ro.ku staje na ctele
ruchu emancypacyjnego amerykańskich murzynów. Marze·
niem jego jest - wychować za ·
stępy czarnej
inteligenc.Ji. murzyńskiego społeczeństwa. Chce
dowieść białym ludzio.m, że mn

Zalecał murzyńskiemu sPo.łe

CZeIlgtwu zachowanie we wszystkich wystfYPieniach spokoju
i Po.wagi. "Murzyn mus~ zdoby~
szacunek białego człowieka"
niejednokrotnie
przypominał
rodakom, którym czasem zbyt
trudno. było. wznieść dumnie ~o
wę, od tylu wie'k ów kornie 00-

l1iętra.

Małe,

brudne, oberwane mu·
nie mo.gło się uPo.rać
z natrętnemi myślami, rozsadzającemi jego kędzierzawągł1ów
kę. ~czego istnieją dwa świa
ty, tak różne od siebie? Jeden
- świat białych, ładnie ubranych, Po.siadaj!!iCych pieniądze
i samo.chody, silnych i aro.ganckich, mających zawsze w zapasie jakieś szo.rstkie słowo. dla
murzyna, lub uderzenie szpicrutą po. czarnej skóne. Obo'k dru.gi świat - świat rzarnych,
przewainie smutnych, zalęknio.
nych i chętnie ustępujących z
drogi. Czy Qn, mały James, nigdy nie zdo.ła się przedostać do.
tego pierwszego świata? Czasem jeszcze dZ~Yfflię.j~ myśl
nawiedzała czarn. chłopca: czy
by nie moma jako tak zrobić,
żeby tam, w brudnem, murzyń..
skiem gheUO było tak ładnie,
jak tu, na Broadway'u? Przecież jego stary ojciec mógłby
tak samo uJbrać się, .lak biali
panowie i zacząć cho.dzić po ulicy pewn)m, męskim krQkiem,
z dumnie podniesioną głową.
W dziecinnej duszy Jamesa
rodził się głuchy bunt przeciwko istniejącemu układo.wi ży
cia i ludzkim prawo.m. Czuł, że
narastała w nim energja i zac~ę
~OŚ'ć do.j'rzałego człowieka, krystalizowała się
wola czynu i
walki.
Mijały lata,
James musiał
iść przez życie o własnych ,iłach. Był pucybutem, gazeciarzem, chło.Pcem na posyłki,
boy'em przy windzie. Wieczorami, a często. całemi nocami,
uczył się. Zdaje maturę, zapisuje się na uniwersytet. a jednocześnie zarabia na utrzymanie własne i starego., niedołęż
nego. o.jca. Po. uzyskaniu dyplo.
mu uniwersyteckiego pracuje
jako. adwokat. Jednocześnie pisuje do. pism murzyńskich, wy
daje szereg powieści z żyda
swoich ro.daków.
James Weldon Johnson staje
się człowiekiem znanym w Stanach,
jednym z CJ;oło.wycn
przedstawicieli two.rzącej się
inteligencji murzyńskiej.
Działalność
literacka coraz
bardziej po.ciąga go. Czuje. ~e
to. jest jego. właściwa drQga. Wydaje pierwszy zbiorek piosenek, owianych subtelną melancholją i pełnych jakiegoś nie
uchwytnego. c'z aru rzeczy dalekich i nieznanych. Po. kilk,u mie
siącach cała
Ameryka śpiewa
pio.senki c,zaraego poety. Jo.hn-

rzyn potrafi się wznieść ni
szczyty myli, że posiada w so·
bie te same mo.żliwości energji,
talentu - nawet genjuszuCo i jego. nie dawny biały pan.
Jedno.cześnie dąży do. obudzenia
w masach rodaków Po.czucia
ludzkiej wartości i godno.ści.
Johnso.n uwaiał Stany Zjedno.czone za swą prawdziwą ojczyznę.
Murzyni, mieszkający
na terytorjum Stanów od 4 wie
ków, są takimi samymi amerykanami, jak i biali przybysze.
Wszak to czarny robo.tnilk wykarczował i zaorał ziemię Stanów. Z jego 'pracy i męki wyro.sła ich dzisiejsza potęga. Nikt
nie ma pilawa pogard1.ać nim,
lub odmawiać mu praw, jemu,
czarnemu budo.wniczemu Ameryki.
Jo.hnson zdawał sobie sprawę, że rzeczywiste i 2upełne r6
wnouJ)l'awnienie murzyna może być tylko. rezultatem pracy
nad sto.pniowem uświadamia
niem amerykańskiej Qpinji.

l'7yniątko

chyloną.

Najcięi!szą
chwilą w tyciu
Jo.hnso.na był dzień krwawego
Po.g,romu murzynów w St. Louis. Wiado.mość o barbarzyń
kiej masakrze rQzniosła się po
Stanach lotem błyskawicy, budząc
gniew i r07-pacz, żlldzę
zemsty i poczucie i •.ezsilności.
Jo.hnson potrafił narzucić mil
jono.m czarnych jednolitą dy-

iJzleci paryskie nie zapominają o swych ulubionych gołębiach, znosząc im codziennie ich uchleb powszedni"

Pozbawiłaby
,również , pewne ko ·
usiłują
nawz6r niemieckl
przefo.rsować
swego. ro.dzaju
ustawę sterylizacyjną.
An~icl

ona

każdy

szkodliwa

naród wybitnych jednostek

nych i umarł W 38 rQku tycia
wskutek zatrucia al:1rohQlem.
A jednak w czasie swego k.r,6t.
kiego żywo.ta obdarował śWbił
skie
czaso.pismo
lekarski.' Ikznemi genjalnemi po.wieścia
"Piress medical" publikuje w mi i nowelami. Gdyby jego ·ro
dzice . zo.stali steryliJzowani, lizwiązku z tem interesujący lir
tykuł,
w którym do.wodzi, że teratura - światowa bvłaby utwórcze jednostki są często boższa o - szereg wartościQwych 
cho.rerni dziećmi "dziedzicZJli~ pozycji.
chorych" ' ro.dziców.
Czasopismo powołluje się na
Edgar Poe IlIp. był synem Schlegla, który twierdzi, że
gll'uźlików,
którzy
pozatem cłroroba wzbogaca tycfe". A'rbyli alkoho.likami. Jego. ' hrat tyku! przytacza nazwiska. gc,
umarł m~odo na suchoty płuc,
I] jalnyeh ludzi, któl"zy byli niea sio.stra był.a p6łidjo.tką, Sam uleczalnie cho.rzy. Cyt'l.lje ono
pisarz był oiuesami , typowym m. in. Cezara, Petrarkę, FIaukandydatem do domu obłąka- berta, DostQjewskiego (epilep.Wo An.glji

la

scyplinę.
Zorganizował słynną
,~manifestację mUczenia". Ulicami Nowego. Jorku przeciąg

tycy)'.
Newtona, Niet~h~Q .
Swifta, Baudelaire'a i Schumanna (umysłowo. cho.rzy), Mo
Łarta, Moliere'a, Schi1łera i Szo
pena (gTuźlica).
Artykuł kończy się apostt'o.fą, aby p'r awo.dawcy . ~astano
wili się., czy naród przez wytępienie wszystkich "dziedzicz
nie o.bciążonych" nie zQstaje
raczej pOllZko.dowany" i czy
rołlusznem byłoby zo.stawić -pra·
wo pło.dzenia potomstwa jedynie cał1ko.wicie "nonnalinym"
ludzio.m, których po.tomkowie
przecież
tak często są tylko
bardzo. przeciętnemi ,jednostkami.

Przyjacielska pogawędka

nęły w ponurem milczeniu set...
ki t~sięcy murzynów. Bez tadneglO transparentu, bez sztanda
rów, silni jedynie Po.tęgą krzyw
dy, bijl\lcą z ich poszarzałych
twarzy -i kurczowo zaciśnięty"h
warg. Ten olbrzymi, milczący
pochód zdziałał więcej, aniżeli
setki papitrowych pro.testów i
krzykliwych rezolucji. Zdołal
wstrząsnąć sumieniem białych.
Dziś James "Valdo.n Jo.hn~on
jest pTofesorem uniwersytetu,
wykłada s-ocjo.logję i filo.Zo.fję
prawa. W sZeJ.egu publikaCJi
przedstawia obecny program:
Pomiędzy białymi a czarnymi
niema żadnej różnicy. Istnieje
tylko. człowiek. Problemat murzyński w
Stanach pOWInIen
być załatwiony przez danie czar
nym faktycznego równouprawnienia. Obydwie rasy powinny
dążyć do. wzajemnego zro.zumie
nia się i wsp6lpracy w dziedzi-.
nie kuHury.
Johnso.n .iest zwolennikIem
mieszanych małże6~tw pomię
dzy białymi i czarnymi. NONe
pokolenie ma być rasą ludzi do
skonalszych, ducho.WO wysubtelnio.nych , Q dużej wrażliw<)ści
na ludzką dolę i niedolę, zdoI·
nych jednak do hero.icznych
czynów i wielkiCh poświęceó.
W początkach roku bieżącego
Johnson wydał autobiografję ';:l .
t. "Wzdłuż drogi" . .TP.~t to. :opowiedź idealisty i bo;ownika. Jest ta :'ównież k'iiążka czarnego czło.wieka, mówiącego Q bra
terstwie la!:, o szacunku dla
jednostki ludzkiej, Q prawie
c.złowieka.
Ukazała się

w kraju s.ądów
lynch'u, napisano. ją w epO<'e
krwawych baseł rasowej niemł
,

wiści.

My, biali czytamy .ją z uczu
wstydu i upo.korzenia.

ł:ipm

-

REWIA

Herm;na zur Hiihlen

•

,gr

PSilWti

7

•

ar era króla dziennika zy
...

sz.czeblem d<J mojej sławy. Wy,
Franka \V. Hal i'isona Ameryka m<Ji przyjaciele, jesteście za mlo
wystąpiła z wielkim festynem . dzi, aby pamiętać to zdarz.eni,e
w którym uczest11Jiczył sam so Powtór.z~ _je więc w skróceniu.
lenizant będący jeszcze w peł P.rzed 50 laty został zamord') ni si:\'. Z trrudnością wierzyło wany w tajemniozy sposób wla
się. że ten rześki starzec prześc.iociel .,Daly Trumpet", jednekroczył już ósmy krzyżyk. Nie go z największych dzienników.
zblakły jeszcze bystre niebks- Wszystbe wysiłki poHcjli, aby
kie oczy. Energ>i,cznie zakrojo- wykryć zbrodniar.z a, nie odnio
ne usta z roz-chylającym je nie sły skutku. Cały Nowv Jork
co drwiącym uśmieszkiem na- znajdował się W stanie niezwyda wa ly twarzy wyraz hartu l kłego podniecenia. \Vszak z~'o
woli. .Jedynie drżące, pożółkłe dzide się. że jest się czem podręce zdradzałv w.)-soko posunię niecać, gody jeden z: na.rbogatty wiek. - Wygtoszono wiele szych i najmoż'niejszych obymów. Pastor najznaczIl'iejsz~j wa teH ~ta ie się ofiarą mordu ;
gminy Nowego Jorku chwam nie udaje się pochwycić z!1bój·
w podniosłych słowach litości cv. 'W ciągu dziesię'Ciu dni nie
we -serce króla dziennikarzy i natrafiono na żadne ślady. jego skromne pracowite życie. \Vted" zjawił się skromny. niNajstarszy syn solenizanta. sam kOlllill nieznany reporter, którejuż osiwiały, rzucił hymn pollliU wymówIono prac~ z powo
chwalnv na cześć najlepszego dlI niez.dolności. ,
z ojców i mężÓw; obie zaś cór- .
Ten młody człowiek 'wykrył ;
ki szeplal~' wz·ruszone: "Gdy- jak i kiedy popełniono mord.
byż malka mogła to widzieć".
Artykuły j.ego zwkkszyly trzyNaczelny redaktor największe krotni~ nakład dziennika, w
go dziennika porukreślal zasłu któq m pracował. Nikt nie znal
gi genjalnego dziennikarza, pa- go przl3dtem. Teraz imię Frann opinii pubHcznej, a na za- ka W. Harrisona było na wszy·
kończenie rzekł:
stkich ustach.
"Nie powinniśmy zapominać,
Frank Han'Uson poszedł w
źe taka zawrotna karjera moIo?órę· Nie było już mowy o po
żliwa jest jedynie w naszej oj- zlb awieniu go ppsady.
iyskał
czyźnie. Nasz czci,g odny przyoarazu mnootl\vo proŁekt'or6w.
jaciel ,fOllpoczął od skromne- Telaz mógł jUt płaclć swe rago, bardzo skromnego repor- chunki. Teraz żona jego, spotera. Ale Stany Zjednoczone dliewająca się potomka, mogla
zapewniają każdej dzielnej jedzasię~rnąć porady u najznaJ{Onostce powodzenie. Pt-acowi- rnitszych lekara:y;. 'Teraz reda1l·
tość,
wytrwałość i u<llZciwość
tONy i publicmość od'k ,rY'li, te
mogą tu z biedaka uczynić naj'Ityl Hart'isona jest oryginalny,
bardziej wpływowego człowie a on satn genjuszem prasowym
ka".
A gdy w sześć miesięcy p6iniej
Z okazji 80 rocznicy urodzin

Kr6l cLzienniikarzy uśmioohnął
się i skłonił w kierunku naczel

młody reporter wydał ksiąŻ'kę,
odI'lZut.oną

)JIf.zedtem prlZez dwu

nego redaktora. Poczem rzekł:

dlZie~tu wydawców wykupiono

"Powi'llienem właściwie wyprzem6wienie dziękczyn
ne. Le<-I! obecni przekonani są
o mojej wd'lięczności. Wolalbym p.rzeto m6wić o c~emś innem., a mdanowioie o mojej kar
»jerze".

p,i erwszy

nakład

w

ci~u

cz,te ·

rech _', li drugi W cią~'U dziesi.:du dni S'Prawca mordu , dzię
ki któremu Hal'1fison zdobył ma
j· ątek i imię, nie został wprawdzie wykI yty, ale przypisywano to niedołęstwu policjii ".
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uczynić większe
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wll'aźenie,

jaK
mord dokonany na jednym ,
wyższych lO.OOO? W po,godny
czerwcowy wieczór udał się reporter na wieś, a po kiltku godz.inach Śowiat dowiedział się o
Król prasowy zamHkł na zamordowaniu wydawcy "Dachwilę i wychylił stojący przed ły Trumpet".
Jakt<J - zawolał sędzia,
nim kielich szampana.
Postawiwszy p,ró!mą szklan·- uczestnilczący w ban'kiede kę na stole, mówił dalej z drwią pan znał pTZez cały czas imią
mordercy?
c,y m uśmiechem:
"Frank W. Harrison był jednak istotnie genjuszem. Wiedział, kim był morderca, którego policja nie mogl!a wyŚlled.zić
i Jit.owa:ł się nad nim. JeieH
pozwoliCie, moi przyjaciele, to
opowiem wam teraz jego dzieje. .
-Był to mIody człowiek 'W wie
ku Harrisona. Był również 'e- '
porterem . . Jego słabowita żon!ł
miała w'kró1;ce zostać matką·
I jemu Tówmez wymówiono
. pracę W dzienniku. Był dumny
z natury, lecz dla ~'atowania żO
ny zdobył się na pokorę. Poszedł do · w~' dawcy i błagał, i.ebrał
wprost o pozostawienie
go na posadzie jeszcze prz~z
p6ł roku, dQpóki żona n~e 'wyzdrowieje..

Król prasowy

potakująco

s'ki

nął głową_

tości

I nie zdradzi'ł ~o pan z: li-- zapytał wzruszony pa-

stor.
Ponowny potakujący gest.
- Ale teraz nazwie go pan?
dopytywał się sędzia.
Nie
żyje jui zapewne?
Owszem - odpowiedział
HaTrison spokojnie myś!ę
nawet, że powinienem nazwać
go z okazji dzisiejszej uroezys Ło ś ci.
Jeden z gości, młody reporter, wydob:vł śpiesznie notatnik.
Harrison u' miechnąl się:
- Uwaga , mł<Jdy "Pl'zyjacielu
- l'zekł - morderca nazywał
się... Frank W. Harrison.

Piwo wypadl'o z ręki repor ..
Wydawca . drwił: "Ma paD . terowi. Pastor ukrył twarz w
jeszcle ' wz-y ty~dnie czasu, dłoniach. Han-ison syn zerwał
młody (;zlowi~ku. Może uda' si
słę z krzesła i biegł ku ojoo.
panu wyłowić jakąś sensację· Jedna z córek zemdlała. Reszta
Wtedy pom6wimy. Inacze.i mu- gości lamieniła się w posą~i.
si nas pan, niestety, opuścić". Nagąe spokojny,
stanowczy
głos
lekarza
domowego
przerMłody człowiek postanowił
ZQ'Obyć sell!sacj~ z:a wszelką, ce· wał ciszę: "Nie mamy powodu
nę l'izer' cały tydzień spędzał do jakiegokolwiek niepokojudnie -i nocę na poszukiwaniach. rzekł. - Nasz przyjaciel liczy
Niemilłł c'tasu na posiłek, nie 80 lat. 'W tym wieku zachodzą
mówhic już o jakiejś chwili często objawy przyćmienia śwla
wytchniE'J].ia. Lecz sensacji nie domośd. Nie trzeba brać serjo
tego, co wyrzekł przed chwiJlą.
zdobył. Wtedy wpadło mu na
GOŚCIe westchnęli z U'l~ą. Jemyśl stworzyć ją. A co mogb

głosić

Tu !lolenizoant zamiJ;kł, wyjął
Mary pożółlkly dziennłJt i rzu;:,ił
g<J na stół.
Goście

podawali ~o sohie z
- do rąk, a jedna z córek
Hatr':łSo na za wołała: "Wszak to
pierwszy
artykuł,
napisan:r
przez ojca przed 5 latyogłoś.
nej ,sprawie kryminalnej". Król
clziennikal1zy 'l'2:ekł: "Tak jest.
Artykuł
len b~ł p'i.erwszym
tąJk

dna z: daru śmiała się jeszoz'_
histerycznie. Ale spokój wr6dł
do sali biesiadnej. Solenizauł
uśmiechał się wci~ż drwiąco.
więc i dziś ludzie nie
praw.dy tali samo, jak
pil"zed 50 laty - rzekł twardo.
Czy chcecie, państwo, . posłuchać jeszcze sz.czegółów? Rzecz jasna, że znałem doklad
nie przebieg zbrodni, kt6rą sam
pope~nHem. \Vszystko, co podawałem do ~azet, było prawdą· Nic d{)prowadziłem tylko
śledztwa
do koI'ica z łatwych
do zrozumienia powodów. Moje, jak je ksiądz pastor nazwał
"petne zastug" życie opiera ;ię
na zbrodni. Moja świetna karjera, będąca, jak tą pan naczel
ny reda·k tor zaznaczył, dowodem, że w kraju naszym dzielny człowiek zawsze dochodzi
do bogactwa i dostojeństw , wy

-

A

znoszą

rosła dzięki przestępstwu.

- Panie doktorze - błago.ł
zrozpaczony młody Harrison.
Lekarz domwy rzucił mu U~·
spojrzenie.

pakajające

- Chodi pan, drogi przyjacielu, - rzekI do Harrisona.Zmęczył się - pan. Trzeba, żeby,
się pan położył i zażył lekar
stwa na uspokojenie.
Ha'l'll'ison śmiał siG:
-. Twierdziłem przed 50 h.
ty ....::. rze-kl - że ludzie wierza,
wszystkiemu, oprócz: prawdy ..S'łowa moje zostały wtedy przy
jęte, jako subtelny paradoks .
Musz~ dodać na znkol1czenie,
te nie ąozhawałem ~Ildnycll
wyrz·i.ttÓw sumienia. I oto ...
Lekarz domowy u.iął go połl
ramię i wyprowadził z pokoju.
Gdy wrócił po chwili, zapewnił
obecnych, że fantastyczne op lwiada.nie starcn wywołane zo.
stało działaniem alkohol u .
redal~tor
zbliźył
rołodof(o reportera i

Naczelny

Portret,

\V

brodzie

Moiżesza

Niezwykłe odkrycie w arcydziele Michała Anioła

CłeJcawa
Jest hłstorJa
wykrycia nowego figla artystyeznego, tym rjlzem tytana Renesansu, Michała Anioła, w jednem ~
jego naj!dynniejszych arcyd2;ieł po,sągu Mojżesza. Było wiadomo z hi
storji sztuki, że słynne dzieło Mithala Anioła, posąg Mojżesza, 'lY
lo zamówiono jako statua, która
miała zdobić grobowiet'
Juljus~a
II. Dziś, Jako po.ledyńcza rzeiba
stoi w rzymskim kościele San Pietro in Vincoli.

W ciągu czterech wieków miljoROZTROPNY DZIECIAK.
ny ludzi przyglądały się słynnemu
:\latka ul łada Maciusia do lóżet:z dziełu, historycy sztuki napisali
ka i r,owiada:
już wszystko, co mogli o "Mojże
- A tel':lz, Maciusiu, ~pij.
Ja. szu" naplsaó - I oto dopiero teterat z tatusiem wYf'hodzę, ale nIe raz okazało się, że ani te mil Jony
dlllgo wl·ó(!imy.
.
wszystkiego nie widzlaly, ani przy
Maciu::; phcze. Powiada) te boi sięgli znawcy nie dostrzegli zagad
~j~ i dll'l" by slużąca MSl'ynia przy . kowego szczegOłu w potęmel gło
nim ~i .) dział:t.
wie marmurowego proroka.
- M:try:>ia musi być w kuchni.
Jak to zwykle bywa, pttypadek
Ma kLrt .. fle obrać. Nie bńj eię niodkrył sekret brody Mojł.eua,
('ZE'!:;'o, h0 B·)Zia nad tob~ czuwa.
Ma.~;uś llcza:;t3je chlipać, przez
Pewien rzymsld ksiądz, dom Oln
chwilr, z:tstn.n1.wia się i powiada:
seppe Parroni, spacerując w dzyty dzień po 'nlle~cie, zaszedł do
- A r'zy ni-3 mo~e Marychna tu
p03i e, lzi ··ć, '1 BOlia teby tymcza.sem
kościoła San Pletro hl Vlcotl, zeby
kllrtnft.J obie!.'at;\?
llopatrzeć na ,';świętą Małg<lrzatęt' ·

Guerctna. Ale w pochmurny dzień
światło było tak złe, te dom Parro
ni zrezygnował z przyglądania się
brazowi i odruchowo usiadł napn.e
ciwko arcydzieła Michała Anioła.
W o~wietlel1iu przedwiecz:ornem

Portret Juljusza II był wyrzetblony z profilu, głowa Mlchał3
Anioła była naszkicowana pod nią
z prawej strony, grubemł konturil·
mi zlewając s!ę 7. własną brodą
artysty i z brodą Mojżesza.

się do
rzekł:

-

Jehli pan zdradtl chocId

by jednom

słowem lo, co tu

zaszło posŁnl'am si!!. aby pan
nie otrzymał praoy w t1ldnym

dzienniku.
Reporter sldonił się trwninie.
Uroczystoś trwała dnIej . Ostat ..
nfe przemówienie wygłosił sę
dzia. Pódnosit w niem zlłs~tlgi
Harri!ollil, bl'oniącego w swej
pmsie pIawa i sprawiedliwoś.

rysy proroka występowały dobitGdy wieść o tem sensacy jnem
nie. Wpatrzony
ksiądz
nagle
odkryciu rozniosła słę po Rzymie"
drgnął. Z miejsca, gdzie się znaJdo
zbiegła się cała falanga
historywał, 'uJrzał dut.e twarze, o konków do kościoła sw. Piotra w 01(1) ci hędqcego prtel całe 'życie oturach wyr dnie
zary8llwanych
wach, Zęby sprawdzić ł'zetz na stoją społecl;nego
porzqdku
!ltzet lin je falistej brody, opływa
miejscu i głowić się nad rozwłą-ZIl
przez co zutni. r ~obie Ol
jąceJ podbródek Mojżesz!). Sąd-ząc
uiem zagadki, a właściwie trtech
że jest ofiarą halucynacji, podezedł
zngadek: dlaczego wielIlI rzetblnrż wdzi~czność ludzkoś ci, ja ko ;.
do posągu ł pattzył "Ię długo w
deał dobroci , spra\Vied!iwo~l~l
umieścił głowę .Juljusza Ił w tenl
fen fragment tttarmuru - ak.urat' akurat mieJsclI (ze ją ",ogóle zai
honoru. Obecni słuchali ze
pod dotną wargą - gdzIe dojrzał
1l\1e~cił, to cz~§clo\Vo moze tlumawz:ruszeniem
pi(!knej i pod nb·
dwie głOWy Jedna nad drug4.
czyć pil'rlvotne prleznaczenle ptJflą
teby upewnić ' się, czy to nie gul? Dlaczego I siebie obok uloko słeJ mowy , l'Il dują c si~ jedno'
~yłQ P.l'zywidzenłe, rPrzys~dł nawal? Wreszcie - najbardziej dla cześnie. te znlesiolln została
za-J~trz z fotografem~ ten .zrobłł. ,,9peców'~ żenujące: dlnclego do- 11 robilbicjll .
'
szereg zdjęć słynnego posągu ł PQ tychczas nikt z historyków I badnwiększył Je. Dom Parroni miał te- czy iIiItukf Odrodzenia, nikt pfU'
raz w ręku nl~bity dowód, że sIę. dew8Zystkiem z "llllkelanl1ielt.
06WIADcz\'r4Y.
.Ile mylił. Poznał podobltl1ę J)aple- st6w' tych dwucb łIłów w brodzie
Znakotllłty
l'htl'llJ'g J1i ellll~old,
ła i _jegq rteibłarza. .MoJtł!lZa nil! do)raaJ?
~'l'erlchs. IOlhna,cznł . IQ
l1ł C'y.wy.
Sece!lJII. artystyezna relleSQnAO- Idym cynizmom.
PCWIlC/2() t~!.ll
wego mistrza ~phitała takie({o Ił· !IIS\flarlezył sit) :...nnjomcj tlrmie w
bgiałt:le
gia ezt~r.e1J1 ,~elłom oglądacz:v l n· takich f\łO~'ach:
fłcjatn~'ch tlllUllOwyeh koment!lto ..
- I\f'o.!:t paui, et y ,lI('e )':tnł :lO
I ów Jego areyd'llleła..
.t.a~ wrll'\wtj po mnie?
- "
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Interesuiec,
Mam opowiedzieć swoje przygo·
dy wojenne!
Jakże to uczynię, Ja
cywil, ja
arcycywit który, na wojnie nie
byłem, który nawet
nikogo nie
zabiłem, ani nie zostałem
zabity!
Coprawd':l i wśród uczestników
wojny, których miałem zaszczyt
poznać, znalazłem zaledwie 2 proc.
takich, którzy zabili wręcz, zbliska. Albowiem wojna dzisielsza
ma tę jedną dobrą stron~, ze czyni zabijanie bezimiennem. Lecz to
nawiasem.
Dosyć, że nie byłem "na wojhie". A jednak mam kilka bardzo
int'3n&ywnych doznań wojennych,
bez krwi i bez wszy, nie z pobojowiska ani z lazaretu - z perspektywy nie ptasiej, ani Zabiej, ale, ze
się tak wyrażę, z perspektywy telefonicznej. Był.em bowiem wó,vczas, w chwili rozpnczęcia się woj
ny urzędnikiem cesarsko - królew
skiego biura korespondencyjnego
w Krakowie, urzędu takiego jak
dzisiejszy P. A. T. Odbierało się
tam depesze telegraficzne i telefo
nicZIle z Wiednia dla dzienników
galicyj~kich; po odebraniu takiej
wiadomości trzeba ją było ze stenogramu przepisać, rozesłać dziennikom ł przedyktować filji tegoż
samego biura we Lwowie. CZ<lEem
Lwów odb!erał depesze prę dzej i
wtedy on przedyktowywał - wogóle cała sł n ih" odbywala się na
Iinji Wiedeń - Kraków - Lwów,
jedyne źródło politycznej wiedzy
rządu
oficjalneJ, trąba ł tuba
habsburskiego Instytucja, na
k t6rą duło się psIoczyło, a która
Jednak była po swojemu po:iytecz
na l kłamała tylko tyle) Ile było

potrzeba. Podczas wojny, w oczekiwaniu ważay~h wypadków wo·
jennych, schodzili się w naszem
biu1"Ze dziennikarze,
legjoniści,
dygnłtarze krakowscy i różni ciekawscy, aby mieć najświeższe wia
domości
prosto nit wiedeńskiej
Ilrowy. Bywało to tak: Człowiek
- no to znaczy w tym wypadlm
urzędnik stenograf
człowiek
był dumny, gdy w helmie nie
szturmowym, lecz takim ze sluchwakami _ ale w każdym razie w helmie na uszaeh si"ada
przed czarną czef,u:śicią telefonu,
krzyknie: hallo! - potem: proszę!
gotów! i zaczyna szy'oko pisać
maczkiem stenograficroym. Nachylają się ku człowiekowi głowy,
jakby chciały podsłuchać, idą mi{!
dzy niemi szap ty człowiek to
jest np. ja, upomina: proszę pań
stwa ciszej! - I vóżnil!j cz10wiek
zamienia się juz cały w słuch i ołówek, jest niby ksiądz u ołtarzp>
czasem rzuci ·.;zekającym słówko:
kl~ska! lub: zwycięstwo! sto tysię
cy jeJlców! wkońcu promieniejący
wstanie, odetnie uroczystą ciszę
i odc .~yta ~ościom najważniejszy
w tej chwili raJd ś,',iata, rozJwszu
jąc się ich zdumif.niem.
Takie jest tło akcji. Swoją mą
cłrość wojen .1ą czerpałem poprosiu
ze ściany, z której wysterczały
druty bIegnące do mego h~lerollu.
OswDjonY:G wszelką polityką
sam nie prLejmowałem się terni
wiallomo§ci..~mi zbytnio. IPopros lu
jak cukiernik nie przejmuje się
ciastkami. Ale ~arę razy mnie
chwyciło. FaJd zamachu w Serajewie nie wywarł na mnie większe
go wrażenia, może dlat~go, że nie

.~

Znany badacz J erzy CbUi1i> wyru sza statkiem ,,r.,a Tlmi~ie" ('·?lcm
przeprowad·l.enia J,) świadf>;. rń nad zastosowaniem cieplyrh pnlJów
morskich.

zegar kwiatowy ,--_._.•.•.

uloi'ony ostatni/) w parku
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,I, W,gI05Z0n, Drzed mikrofonem Polskiego Radia

W poszukiwaniu nowych wynalazków

Przepiękny

REWIA

królewskim w Ostendzie.

~

..........,

ja odbierałem go przez telefon. jemniczego. I raz , gdy sam sieDopiero gdy się rUDlor z powodu działem, z końcem sierpnia, około
tego faktu już trochę uspolwil, 23 godziny 1 w nocy, w biurze kor es
lipca - był~m wtedy sam w biu- podencyjnem, nadaję telefonema1
rze - stało się ze mną coś, jak· do Lwowa i pytam kolegi Kolbubym ja cywil poprzez ścianę mego szewskiego, co słychać. Odpowiatelefonu dotknął owego żelaznego da mi swoim spokojnym głosem:
demona wojny z końskiemi kopy- Ano, już dziś po raz ostatni z sotami, któregn narysm"iał gJ"ajJik bą rozmawiamy.
Podskor.zyłem
wizjoner Alfrad Kubin. Kolega na krześle: Jaldo? co się stało?
Kwaszewski z Wiednia nadawał Ano, front all'ltrjacki pod Bóbrką
mi sławne ult.imatum austrowę 2.ostał prrełamany, llruderlll:m prze
gierskiego minhtra spraw zagra. grał (tak się nazywał na.inil'for tunNa·
nicznych hr. B(!lchtolda do rządu niejszy gener ł austrjal'ki).
serbskiego, ultimatum, ~a\Vieralą· miestp.ictwo pakuje manatki i wyce 10 waruniców, pod j<lkiemi sta- jeżdża, Lwów będzie oddan;y ro·
la monarchja gotowaby była prze·· sjanom.
Mówi mi to WI\Z~·~t~,o spOKojnie
baczyć małemu królestwu. Wpada
jakby nic. I nawet nie boi ~i~ uły mi do ucha punkt po punkcie,
warunki coraz twardsze. Już nb llzielać mi tej tak bardzo nieurzę
jako urzędnik pośretlnili, jako dowej wiadomości, o której ani
ogniwo transmitujące wiadomoścI, slowa w biuletynie wielkiej kwat?- osobiście, jako człowiek słucha ry! Żegnając sił,' z nim, jakgd~lbym
łem tej strasznej depeszy i ogargo wid dał zdaleka, pogrązającf'go
niało runie
drżenie,
wściekłość,
f.ię w jakiś rozk()szny choć niebe1.obawa i zarazem niby jakieś pod- pieczny odmęt - i z3ldrościłem
niosłe uczucie.
Pierwszy, Jrugi, mu.
trzeci punkt - czwarty: słU.
Po raz dru.gi bylt>nJ w KrakowIe
cham, notuję i m yśli przewalają pierwszy w posiaJaniu naiw:lZnieJsię we mnie szybIw: nie, tego .luz
szej wiadomości. Przejąłr!m się nią
nie wytTzymają , tego żaden wolny oczywiście nawskroś, lecz hyłem
Ilaród nie przyjmie, to jest !-1trasz- . raczej zacieka'v.iony co dalt'j bę
ne! Siódmy: natychmiast tlwit~zić dzie, niż zmartwiony. Postano~i
majura Tankosica i niejakiego łem zaraz pójść do mieszkania re_nielal<iego! _ Milana Cigano- daktora SlNowej Reformy", p. Mivica_ Dziewiaty: Dać c. i k rząrlo l'hała Konopińskiego, wyciągnąć go
wi wYl aśnieni a co do różnych cie z łóżka i zakomunikować mU fedających się ńiczem usprawi€'diiralną wiadomość . Zdawalem sobie
wić enuncjacji wysddch !ierbsliich
sprawę z tego, ze zrobi~ mu "ie1dygnitarzy w Serbji i zagranicą. I{ą przykrość, że Itple] dać mu
Wojna - wojna - kolego Kwa- się jeszcze raz spokfljnie w~T~pać,
szewski! Czy pan się nie myli, czy ale - ale w "człowieku" lf'~t taka
1am tak jest napisane? Jak to Jakaś złośllwo~ć I prócz tego C7'Ułem potrzebę
omówienia nowt'j
brzmi po niemiecku?
Depesza była długa, tekst Je] nie
Mychany, piorun spływał przez
mój ołówek. I dziś, kledy pnygotowuląc się do tego odczytu przeglądałem hlstorję wielkiej woJny,
widzę, ~.e i błstorJa Awłata mało
zna takieJi okrułnycJi_ 'doItumen·
tów. Zary~zał stary dogorywający
ale jeszcz!! wielki i zły pies, zdecYI
dowal się zagryźć Ila śmierć małe
go pieska, który mu skoczył (lo
gardła, na śmierć w obliczu eare~
Eurr.py! r jakie perfidne stopniowa
nie było ,~ tych punktach: a nut
prz:yjrną punkt
pierwszy, drugi,
trzel'L więc żądać jeszcz'3 więcej,
upokarzać, zginać na kohna, miaz
dżyć, aby przyjąć nie mogli! I cho
chż wierni poddani, mnl(,] więceJ
wszyscy, Austrję wówczas baptte·
lizowali :ak niedołężną zlosUn'ą
bal)cil:. jednak ona w tym ponuiym r!ide po raz os~attli wstała
w "ale; Ewej dawnej pOI~'rlz~ ł ma
gotln:lśeł
je5tacie rozdrażnionej
mocarstwowej.
Gry potem przedy!i(!) .n ','m (tepesz~ 1.fJledze ze Lwowa, czyniłem
to głosem tak podni~(,cnym i ostrym, jakbym ja ~ Ausłttfł,
a on Serbią.
Wybuchła .w ojna ł
na.uc.yłem
się przez mój telefon słyszeć ~
armat, widzieć wielkie armje, Hczyć łuny i trupy, karmiłem lndzi
codziennym biuletynem wielkiej
kwatery. Mlnęły wypady poza pół
nocno - wschodnią granicę Galicji,
minął Kraśnik, Komarów,
nastą
piły walki na wschód od Lwowa.
Trudno się było zorjentować i domyśleć prawdy
w optymistycznych sprawozdaniach kwatermilItrza Hoefera. Waiyły się losy
pierwszej fazy wojny l - co tu du
zo gadać - losy enkaenn (Naczel
nego Komitetu Narodowego). Nalezałem wówczas takie do skła'ilu
redakcji demokratycznej "Nowej
RefOllllY", która była głównym
organem enkaellu I postawiła na
austrowęgierskiego konia.
Niepo·
koił nas chaos wiadomoścI oficjal·
nych ł nieoficjalnych z tego tere.
n wojny. Działo się tam coś ta-

sytuacji z kimś miarodajnym. Jut
wiedział~m, jak się
ja zachowa·
łem wobec tego nowego
piorunu;
chciałem zobaczyć jak się
zachowa kto inny. Zanimbym ja zrląi.ył
powiedzieć mu jurro rano, mógłby
mnie kto uprzedzić, a wtedy ~ały
dekt stracony.
Tak więc WŚIód pięknej nocy
ud<tłem się do swojej ofiary, pr7.)1niosłem mu
naręcze
klęski. Juz
szedł spać. U~ierz~'ł
mi odraz\1,
bo juz przecLuwal. Je~Io zmarht ~~
nie było wielkie. Przecież l'ała P(Ilityka enkaenu stanęła teraz pod
znakiem zapytania. To co dotychczas wydawało się łatwe ł bliskie współdziałanie
leg jonów
z Austrją, teraz słało się wątpliwe,
a koniec ciemny i daleki. Biadał
szczerze mój kochany Cltary r~da"
tor. Postanowiliśmy pójść na !lpacer, ale schodząc z drugiego pię
tra, mój redaktor usiadł na scho
dach i powtarzał: Bruderman prze
grał! Ja zaś stL\łem nad nim jaJ[
czart nad gnębicną duszą. Pau~1
milczenia były potem między nami. Dotknęła nas znowu dalelia
wojna. Nazajutrz mój redaktor od
zyskał już z wykłą swą ;prężno§~
i energję w gromadzeniu materjału do numem i w sporach z me.
trampażem,
Pnebcleliśmy LwÓW,
bo tymczas~m wojna zbliżała 8ł~
już pod sam Kraków.
A przy tym coraz bar(tzfeJ rozszerzają~ym się ogniu ja upiekłem
swoją malutką
pieczeń: bo gd)
z upadki~m Lw:ma fiI]a lwowska
bIura korespondencyjnego przesta
la istnieć, o tyle ubyło mi w biurze
roboty.
_
KAR~' IRZYKOWSKI.

Wyst.awa międzYRtl·rodowa

Widok z lotu ptaKa. na teren wy
li, która otwarta zostanie w roku
w stanie budowy hllh wyEt:twC1wa
21 materjałó\V trwały.ch oraz stadjon

W

Brukseli

stawy mięazynar·)dowej \V Brutit!~.
przyszłym.
Na pierwszym plant.
szerokości 87 mtr., budow3111
mająoy pomieścić 85.000 wiclsó••

Or.yginalna reklama

Jeden z rzeźników włoskich wpadł na oryginalny pomysł reklamowł
nia cen mięsa okav;ćw żywego in wentarza. Na zdjęciu-wÓl' z "na
~zoną na nim I!eną mięsa.
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Serdelowa prrLyjaM łączy;
Jerzego, najmlodsozego
syna króla angielskiego, z jego
najstarszym bratem, księciem
\V alji. Nic wi~c '&iwn ego , ~e
nikt poza ksi<'}ciem ,Walji nie.
w;edział o mających nastąl{>ro

-

g

I

li

'

śni,k

ma-r,narki

•

księcia

zaręczynach

księcia Jeł'ZegQ I

pic:knq ksi~imirczką ~ed.ą Mar,
ją. Wia'domość ta była nies-pod.7ianką dla najibli~zy<:h czl!on
ków rodziny królewskiej. Ksf~
żę Jerzy, który (Izi§ ma 32 roki
tycia, uchodJZi za najurodzi1W.- szego i posiadająJCeR'o najw.i_~..
cej tempe-ramentu ~ synów It1'6
lewskich. Od wielu lat ju'ż pil'Zej
mował on najróżtniejsze funIic ie reprezentacy.tne i zdOlbiył
mitem obejściem i pehlą taktu
hezceremonjalnośd~
'sympa..
t.ię tych, kt6:r.zy mieli sposolDDOŚĆ zetknąć isi.ę J. nim. Doslro ..
nały tancerz i świetny causeul',
był książę oStrodkiem i celem
najrozmaitszycłi towarzyskich
zebrań, zabaw, balów: i l. 'd;j
stale otoczony pię!k.nemi kobiet3 mi i w najrozmaitszy spos-ólJ
wyróżniany i uwielbiany.
W ostatnim sezonie pojaw}l
~ię ksią.żę na wszystkWh, co
ważniejszy<>h baLacll. ~ 'Jego
pierwsze o-Cicjałne ~st:wienie
odbyło sł~ po rpoWi'ocie z trzymiesięcznej potwóż.y po AtTYce.
Odwiedził
wówczas wystawę
austrjacką w Londynie.
Kll'Ót
Jerzy grecld 1 pani 'de .oliven-a,

któr~o zaręczyny z kaię2niozką Marją greokl} (z

Szereg wybitnych przensławi hnmiat tyfiuł wystawcy \V Pa- pl'zdifejli i'Bl~ę Wilłielm 'dul,
na uroc.zystolciacn jubIleuszowydi Króla HaaJiona no-rwes- cieli sztuki i nauk,i, którzy 'IV ryżu i lLonuynie, dopóki nh sk'1, z nomu SchIesw~-Ho1st~
kiego, a ..pó~niej towarzyszył przyjęciu tern brali również u· odkrył swego iIlJC~nita. i{I~ią, brl bratem kl-óilow j :A eksan·
swemu bratu księciu Walji w dział, podziw-iali w6wczas obie, te uchodd również za zil,}ll~e- dry, babki księcia Jerze.go.
Ślub w opactwie weśfmin·
jego poilrMy, po pdł'\ldniowe.i ksi~nicziki gTec:kie, kt6re wy- 140 phI) rza, a je~o "Pamięt ;iki
sterski&m
bę<bie oCł je<1enastn
polityczne" wywołały SWl!go
małż,onn posła bl'lUylijski~t ~eryce. 'Pd' h.go czasu _zain- rMniały się urodą i bajeczne·
,lat pierwszym, to jest od cza"
;'Zi\SU sporo zainteresowartla.
dołączyli się wÓ'W~as 'do gIJ,"Up teresowania i~o skoncentrQwa mi klejnotami.
su, gdy drugi syn królewski..
Ze
skony
ojca
są
oboje
na
Ojdec
księżnej
Maryny,
ksią
ki, któr~ą oJ>ITowaihał po wysta ły się na studjach li(ospodarfsią~
Yor:klU, poślubił lady El
rl,\!CZ€I~,
!których
ślub
t:~ł:>~,
żę
grecki
Młkolaj,
jest
niemniej
wie baron Fxanckenstein. 1«'6- czet sytuacji -:An~lji. Z począł
zbielą
Bowes Lyon. fAipanaże
lewscy goście interesow.aH _się. kieiń hieżąeego _roku po~różo popularny w Londynie. P.rz e(J olie dl; za ' parę mIesIęcy w o·
młodej
pary będą wynosiły 26
szczerze wystawą. W rozmowie w~ł po Afryce. Brai tam udział trzema laty otwarto w lLondy- ~'11 dwil we.5tmi,n sterskiem Ił ~.
nie wystawę jego obrazów, ';Jó wet w daleldtch pokoleniach tysięcy funtów s,złerlingów, to
w licznych polo,waniach.
'l księciem Jer~ym OOklryĆ !by:::pokrt.wnieni
D.ziadek Ksi f:, jest o 15 tysięcy więcej, anire
wystawiał pod pseudonimem
ło mo'źna
łatwo Jego szel"okł
:Anglicy nazywają go chętnie
IH'j
Mal'~'ny,
król
Jerzy I gtI'ecki ,żeli książę otrzymuje iako ka,
zakres wykształcenia. Szczegól "księciem marynarzy", gdyż "Monsieur Nicholas le Pri"ce"
waler. - Jako następca tronu
uie inleresuje się książę Jerzy książę u:wielbia PQprostu mawchodzi on w rachubę dopiero
muzyką,. Sam jest doskonałym rynarkę.
Olbrzymia powódź
Może on iednak dona szóstem miejscu. Jego lon·
pianistą i ji!rywał często wobec
dać do swe~o tytułu cały szedyńską
rezydencją
będzie
ności księżniczki Marji, która
re,.. innych tytuł-ów kJrólewWhite Lodge w Richmond
również nie opuszczała. żadnej ski-ch, ~dyż ma do tef:o pełne
parku.
~ ważniejszych atrakcji londyń
pI.:awo. Tak nrp. jed-en z afryskich salonów. Księżniczlka by- kańskich
szczepów murzyń
Ślub młodej pary odbędzi~
ła częstym
gościem w pałacu
sk-icb nazw~l go "Potęznym
się prawdopodobnie w listopaSt. James, rezydencji księcia słoniem" i "Wstrząsem ziemi",
dzie lub grudniu. Cert>.monjal
Walji i księcia Jerzego.
('o Ulpoważnia do noszenia najzapowiada się niezwykle Uf')W, czternastym roku życia ró2iniejszych odznak wodzów
czysty i towarzyszyć mu bcdzie
wstąpił
książę do marynarki,
szczepów Rodezji i Kongo.
wyją,tJltQwa pompa.
W pałacu
W cztery lata później zostal
Dowodem ,ogromneJ pojmlar
króla angielskiego
odbędzie
on już w randze oficera przy- noroi księcia były objawy- rasię pTlzyjęde,
na które otrzydzielony 'd o floty wojennej mo dości, z .lakierni, przyjęto wiamają zaproszenie wszys.cy morza Śródziemnego, a później do domość o za.r.ęczynach z grecnarchowie świata oraz głowy
floty brytyjskie,i w Chinach i ką księżni,czką Marją· K~iężn~
wszystkich państw. Do ślubu
na Atlantyku. Po ośmiu latach czka Marja jest dobrze znana
w opactwie VI! estminsterskiem
w Londynie i często. widywano
służby na pelnem morzu. mujuż
czyni(lne są przygotowapię'lmą młodą parę tańczącą ra
siał on z powodu nadwyrężone
nia. wiadomo, księżna Mary ,
go zdrowia, wycofać się z tej zem.
na jest prawosławna. Dotychsłużby i wstąpił jako trzeci seW ostatnim sezonie pojawiczas istniał zwyczaj, że żona
kretarz stanu zachodniego de- ła się księżniczka na koncerczłonka ang:elskiego domu papartamentu, do Foreign - Of- cie Ryszarda TaU1bera i Conchinującego, o ile wyznawała inną
fice. Na tern stanowisku był on ty Supervias w loży król~w
relilgję, przyjmowała wiarę m~
jedynym członkiem rodziny skiej w Albert Hall, towarzyża. Dla księżny jednak będzie,
królewskiej, ldóry piastowal sząc a n.giel~kie.i parie królewzdaje się uczyniony - wyjątel(;
sŁanowi<;ko urzędnika państwo
skiej,w której otoczenLU znajgrecki archimandryta będzie
wego. Jednakże znowu z po- dowali się książę Walji oraz
asystował przy obn~dzie ślub·
wodu słabeJ{o zdrowia otrzy· ksią'że Paweł' iUgoslowiański z
nym.
mał urlop z tego stanowiska,
żoną, Późnym wi~czorem P9'Y~
które zajmował zaledwie kiLka był książę Paw-ei z obydwiema
t:zgiaj(i~
miesięcy.
księżniczKami na przyjęcie do
W roku 1930 reprezentował posła -czechoslowackie~o Jana
nawkdz.ila okolice miar 5ta angielskiegu Gloncester.
książe Jerzy króla angielskiego Masaryka
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potrawy'

Okropny twYCizaj wielu I go,p.odyń podawania do st<>łu "
wrzącydl potraw
i okropny
,wyczaj wielu gości jedzenia
tych potraw w tak Rorącym sta
Ilie mści się prawie zawsze. ~
Niedawno we Frankfurcie nad
Menem Caspari dokonywał w
, Jad żmij w charakterze 'l'odka
ty~ kie'rur:k ,! prób z 25 biale~ Jeczniczego? W gruncie rzeczy
nu myszkamI, Otrzymywal~ ,o ' _', me jest to bardziej zdumit'~aJące,
ne rano na ,c~r.zo po trzy . cę~-" 'niż powszechnie już znany i oczytymetl'y szeS<:lenne , m\eka ~. 0- , ,wisty fakt, że z najn'ie'ul'zpiecznie]
gnanego, do 60 s.t. GelsJusza.- szych trujących roślin wydobywa
(Czy ktos ze sPQzywaJący~h g~ się naj skuteczniejsze lekatstwa.
rące ~~trawy spróbował kIedys Trująca roślina daje zbawienn)
wsadZIe do z~py te~ometr?) digitalis, wszechwładny środek na
Już po kTó~klIIl c~asIe u my- osłabienie serca,tlz~ka wiśnia jest
szek . nastąpIły objawy ~szko. źródłem łagodzącęj kurcze atropl.
dzema Mon §luz~ych zołą~- ny etc. Można więc uważać za reka, a nawet CzęŚCIowego zam- gulę, że truc;lny w niewieikich
ku wierzchnich warstw tych ilościach stają się lekarstwami. A
błon. Nastąpiły st:my zapaln~, jednak trzeba było dopiero przya po pół roku wytworzyły SIę padku, aby jady zwierzęct' równIe
wrzody. Były wśród nich obrzę spożytkować praktycznie w medyki, które są znane, jako pieTw- cynie.
sze OIbjawy raka. Caspari na ),
podstawie swych 'doświadczeń
Uzdrawiające ukąszeostrzega bardzo
energicznie
przed jedzeniem gorących poDaiąka
traw.
Oto w okolicach podzwrotniko.
wych pewien trędowaty został u·

Tajemnice zaDieczelowanej kODert, w paryskiej akademii DiUk
,-"ały jedynie na pewien czas po
zastrzykach morfiny, zniknęły bez
powrotnie. Takie niezwykle ob~er
wacje umożą się i wohec tego
uauka przystąpiła niedawno do wy
próbowania jadu Zmij, jako ~ro~l(a
leczniczego.

R6wnoleglość odkr,ć
W szeregu

na zwie
zbadaniem wpły
wu małych dawek jadu żmij na
raka, wybitny uczony: zmarły nie
dawno proł. Calmette. Doszedł on
do sensacyjnego odkrycia, że jad
żmij rzeczywiście
hamuje rozwój
tkanek rakowaty{'h. Coprawda oilrazu rozległy !'.ię głosy, ostuegające przed przedwc1.esnemi nadziejami, ponieważ przy tych doświad
czeniach chodziło o rHka u nl~'szy,
który się znacznie różni od ludz·
kiego, a pozatern badano oJlrz~ki,
, przeszc~epione na zupełnie zdrowe
zwietzęt~, a więc nie dające się
bez zastrze'leń porównać z chorobą raka
łudzi. Zgodnie ze zwyIdą. równoległością odkryć .iednoc7:l'śnie z Calmettem próbo\\>ano w
innem mie.lscu jad.t żm\j, jako śmd
J<a przeciwk(, rakowi, prz;yczem
, doświadczenia przeprowadzano · n&
ludziach. Do~wiadczenia kliniczne
maj~ :.iuż za sobą lata istnienia,
alę pOl:o!;tały doty('hcl.as nieznane
ponieważ ich sensacyjne tymczaso
we rezultaty złożono w parY!lltiej
akademji nauk w zapiecztetowanej
kopercie. DopieTo opblikowanie
eksperymentów Calmette'a skłoniło
prof. Tagueta do odsłonięcia tajemnicy zapięczętowanej koper~y J

nie jadowitego

Plleko

W kawie

kąszony prze~ jado~itf~g() pająka.

Dodawanie mleka do kawy
nie jest tyłko kwest ją: poprawienia smaku, lecz dokonuje
ono również całego szere,gu
zmian chemiczno i fizjologie z- '
nych. Najskuteczniejszy składnik kawy, kofeina, działa np.
w silnym stopniu moczopędnie.
Obecnie pTof. StarkensŁein w
Pradze dowiódł, że dodanie
mleka pławie zupełnie usuwa
10 działanie kofeiny. Najlepiej
działa jako środek moczopęd-.'
ny, k~wa czarna, oczy,wiście
działa jeszcze silniej w posłaci czystej kofeiny. To duma czy
równipż, dlacze~o dDQaI).ie, mle
],a do lia, y
abia podnie~aj:lce dzialanfe łe4 O'sta.tniej.

WYCiągi' gruczołów
przeciwko ' wypadaniu
.

'ł09Ó

i

Złożony
dłuższy

ciętką
lliemoeą
przez
czas walczył ze śmiercią;
gdy wreszcie skutki uką~z{'nia mi ..
nęly, trąd zniknął równiei, jak za
dotknięciem

różdżki

u

czarolłziej

ekiej. Takie same rezultaty zaobserwowano na pewnym o'lobniku, chorym na raka. Lekarze UZn:1
li go za nieuleczalnego, , pozostawiając mu jedynie j,ilka t~'godnl
życia. I wtedy w roli obosh·czne·
go miecza wystąpiło uką3zenie
żmii. Ukąs'lona lIoga opuchł;t nie' bezpięcznie,., al~ już ,w trakcie zwal
czania tego jadu chory spostrzegł,
jako szczęście w nie~zczękiu, że
dolegliwości z powodu raka, któic
go dotychcz,a,s dręczyły i usit:po-

~

"

4.

doświadczeń

rzętach zajął się

':~.

Cz, radi O znajdzie królewicza
który zbudzi
wąskich

śpiącą królewnę?

ulic, bie ;
:::nących
wśród
drapaczó",
c.hmur w. Chicago,
w ' skrom J
nem urzędniczem mieszkanku
rozgrywa się 'Cichy dramat. któ
ty nazwaćby można nowocze~ 1
ną baśnią o ś.piącej królewnie ,
'V mieszkaniu tern od pqe ,
szlo dwu lat leży pogrą,żona · w
głębokim śnie piękna,
m-ioda '
dziewczyna Patdcja Maguire. "
Patricja nie jest bynajmniej
królewną. Ęyła cię, żko
pracu
ją<.ą stenotypistką w ' jeanej 1
firm chicagowsldch. Pewnego
unia, w lutym 1932 roku, 'przy
lizła do domu i pewiedziała' do
matki:
- Taka jestem senna.
Ziewnęta i zasnęła. Dolycn
czas się nie obudziła.
Nie pomo;;ło nic.NajpoWL\~niejsze
kbiIsylja ' lekarski'!'!,
transfuzje krwi., wprowadzanie
tlenu do organizmu, zastrzyk;
najróżniejszych
preparatów,
psychoanaliza, nawet hipnoza.

Patricja nie obudziła sie ani ra
zu.Przez sen przyjmuje po.dawa
ne jej pokarmy, ale ani razm
nie otworzyła oczu.
\V ciąlgll tych dwu ' i pół lat
na~kułek nieruchomej
pozycji
utyła ogromnie, tak, ,że obecnie
'mają ją poddać
~cisłej djeci{l
dla . M)1Udni~ia.
Nle~z.c.zęśliwa matka nie h 'aci nadziei, że dziewczyna obudzi się do życia. Wpadła ostat,
oio na pewien nowy pomy!'t,
klóry zamierza wyprÓ'bować:
Oto kupiła wspaniały
apa,rat radjowy, nadający wszyst ·
Ide stacje ,g lobu ziemskiego i
chce .., przy
łóżku
uśpioneJ
"chwytać" najroz,maits,ze miasta. <.
' : - r Q~e;, ~ j~l>;iemś mieście
~wiata ~ zń'a:jduje się Jakiś mlo"
dzie;n~ee, )dóręgo, gło,s
obudzj
moją dziewczynę: tak , jak pięk
ny królewicz
obudził śpiącą
królewnę,

EuroDejskie żmiie
na r,nku
Gdy już w p;uhtwowym jnstyt~
cie radowym w Zagrzebiu uzys.k allO zadawalające rezultaty z jadem
Iwbry; , odd~yin ir.stytutQwi . llo
dyspozycji przez praf. Ćalmette'a,
przy leczeniu chorych na raka,
przedewszY5tkieln w sensie znakomitego lago:1za.1ia bólów, ruszono
na poszukiwanh europejek ich żmij
których jad nallawałby się do preparowania lekarstwa. Taki gatenek odkrył dr. Korbler w popular
nej na Bałkanach żmii, -zwanej zoskok (vipera ammodytes). Najpierw lel<an sal~ sobie zaszczepił
jad tej żmii, aby stwierdzić jego
nieszkodliwość 'v niewielkich ilo·
ściach.
Zas trzyk przeszNlł bez
lwnsekwnecji i wobec tt'go otwarta-była, .drog~d() klinicznt'go wypróbowania ~uf()pej!lt{;<;!go jadu w
walce z rakiem. NarólVni z Jadem

"'~

•

.nie'mi nic'~: w'D6Ine'go

jednej z

nież tę przeszklldę.

ERJani 'z rodzajem L

Medycyna. ~nowu dO~Q5.ii o
prawie cudownych skutkach
.
.
,
słosowania
wyciągów g,ruezo·
W zupełnej ci~zy odbyła się i fantazjowano na ten temat,
łów przy wypadaniu , włosów.
\Vedle potwierdzonych- ' w, Ber- właśnie' międzynaf/Jdowa ' 1l'tln- to jednak udało się na tej kan
linie prób lekarza wiedeI1sk:,e- ferencja" pÓś'więoona" śniierte~- ff.fericji zdobyć wartościowe
go, d-ra . Pulay, który osiągnął neJ chorobie 'lud.zkoscf. Tua' re:; ,. nowe ' h :k ty . w tej dziiidzilli~:
lliewątpliwe wyniki przy trakagitur! To siebie dotyozy! Ci.er Przedewszystkiem dlatego, Ż~
ktÓl'e oczekuje
" l~S
konferencja
rozporząd '~'l.ła
tt1P\vaniu tysm kobiecymi- hor- pienie,
m~ami
pJciowymi, obecnie wszystkich, lub też już nas i<J' wprost gigantycznym mate:ja·
cz)<lamy w prasie fachdwej l) tknęło: arterjoskleroza. M~(:- łem nauJ.;owym: dWRd7.ie~da
nowym wypadku:
dzynarodowe towartZystwo pa- różnych k,r ajów nadesl,~ło st-aDr T. A. Maske w Aherdeen tologji geograficznej, które lilj rannie zebrany materjał ob., oso'wał wyciągi z ~ruc2dł:ów mnje się ,
dukcyjny; z samej Ęuropv alł.c,
W wypadku "totale alopecie" statystyką
ro~owszeehnienin
dl słano przesd'o 33 tY'iiącp- pro
(zupelny brak włosów). Już po
wszplkich chorób na kuli
tokułów Sekcyjnych, z Amery·
cztcredh tygodniach skóra gło.
ziemskiej,
ki 4 tysiące, a w ,'.:umie IJrz,:wy pokryła się delikatnym me- wzi~ło tym razem za glówny te s7lo
szldem, a po następnych sześ. mat swej konferencji zwapnie- ÓO tysięcy dokladnycli Riprawociu tygodniach gęstym moc- nie arterji. Alczkolwiek wiele ~nań, dotY'02!ęcych td ślD'ieł'ł~( '
nym · włosem.
, już mÓ'iViono i pisanr), bada,lo
nej choroby.

w

ogłoszenia rezultatów .leczenia rakowatych, przeprowadzonego na
oddziale hirurgicznym prof. Gosseta w Sałpetriel'e. Jeśli doty('hc:ws
jad żmij przy leczeniu chorych na
raka nie zyskał sobie powszechne·
go prawa obywatelstwa i !ltosowa
nie go ograniczało się do kilku zaledwie szpitali, miało to sWuje źró
dło
przedewszystkiem w !lcepty"
cyźmie lekarzy, których ząwiodły
zachwalane "środki nie1.awodne"
leczenia raka, :l pozatem w trudno
ściach, z jaki~mi
połączone
jest
zdobycie w Europie jadu żmij.
Najnowsze badania u,uwaia rów-

P07.atem w każdym poszcze,~ól
nym wypadku podany był z ,~ ,
wód, wiek, tryb życia, odżywia
nie. ciśnienie lHwi, ob.iawy ch.}
robowe i wszelkie inne szaegó
ły z życia zmarłego.
Opracowanie tego 01brzymit!
go staty,s tycznego materjału i
ustanowienie zwiąf.ku pomię·
dzy zwapnieniem arterji z jednej strony. a p1icią, rasą, tr bem życia i uiźyci:;t z drugiej,
wymagało
olbrzymiej pracy.
Jednakże trud ten opłacił się
już chot..])y z tego powodu, IŻe
VI tp-n sposób
uwolniono wreszcie ludzkośl
od tych przesądów.
Mianowicie <J'kazało się z tycn
badan, że
ani jedzenie mięsa, ani palenie, ani alk.ohol~ nie są winne
,
mła~ycy.
Nie ,udało się stwierdzi~ jakiej
Ko.}wieJi
roli odżywiania 'IN
7wią.z, ku z częstośoią
zwapni~
nia arterji. Choroba ta jest r6wnie '()zę,sta w ' kTajach mięso 
q,ernych", jak i w takich , w kt6
rych si~ jada mięsa mało. O

•

oktdarnika jad llOskoka, po l\ilku.
dniowen, ppgor9zeniu sianu cho·
rych, sprf)wadzał całkowite tlsul1ię
cie bólów. Działo dę tak niewąt
pliwie dlatego, 'Że ' jad zawicłal
s\lbstaricJ~,
znieczulającą
nerwy
uczucio~e., Ż~, nie może b.yć mo\\'y
w tym l\oypadku o specyficznem
lekar!stwie, na I taka, wynll_a cnoCilLiby z' tego; że 110d wpływem
jadu tego ~l1lkaj~ również inne bóle, jak , tIP. przy ' opąnelinach i
przy zapąleniu ,g.tawów. Opuchlina
rakowata ..:.. i ' 10 trzęba z cat~'m
n~ciskiem 'podkreślić -pozost'lje
z reguły żupełnie nietknięta. Jad
żmii Jest ,wp .. awd~ie wartościowym .
środkiem
znieczulający,n, ale nie
lnczy chOroby raka! Jedn,a k c~asa
mi, poza uspokoJeni,em bólów, następowało również
polepszenie w
, ogólnym stanie pacjent.. , a nawet
.zahamowanie tozwoju tkal1ek rakowatych, s~ci.ególnie w wypadkach;' gdy zastrzykiwanie jadu ~ą
<{'zono'·~ riaswietlaniem radem. 0czywiŚCie trzeba jeszcze stwierdzić, czy źródłem poprawy ~ą rzeczywiścję , lęczrU-:.l".c wartości jadu,
czy tez popraWa ta nastl'pujt~ skut
Idem ' tego, że spokój, stłumienie
podnieły ' i 'osZczędza.nie ogniska
choroby, wskutek uśmierzania, bó-o
lu wpływają .lodat:tio na zdolność
,samego organizmu do zwalczania
choroby. W każdym ra2ie wielkie
kliniki europejskie, przedewszYlitkiem we Wiedniu, poświęcają ostalnio wiele czasu J energji ba·
daniom w tym kierunku I nie ulega wątpliwości, ~ dadzą niebawem : definitywną odprrwiedź na
to palące pytanie.

z

DOŻJwienia, ani,zDaleniem
,

.

szkodliw'óści r alenia .zdania są
wne fa'! tty w tej dzieCbmie. Ist,ieszcz-e, coprawda 'Pod.Z'ielone. nieje np.
Eksperei 'większości krajów za
typowa ,skleloza arler]' u
' przecza.1ą' zwiqzkowi pcmiędzy
zwjer7!ąt domowych,
paleniem i zwapnieniem.; .ledy u koni, ps(;w, owiec, wołów
nie speclj'aW:ci WIedeI1scy ' za- kotów, a nawet u kur, Ty:k\!
cbserwowali, z'e zwap.nienie na, , jedrlO jedyne zwierzę domo ,V ~
czyń: różaI1cow\'ch serca
(naj- występuje z szeregu,
częstsza
przyczyna
an,giny
pentoris) częśoiej występuje u mgdy nJe u'dało się stwier«hi~
miażdżycy u świni •
valaczy.
Na czem to mOlze polegać?
Nadesłany .' z Wiednia mat.~·
Niewiadomo. Ale może znała",
r,iał zawiei'a zreszta jeszcze jeden intere~ująlCy wgląd w czyn . złoby się trywialne wyjaśnie 
niki arterjoslv1erozy: w prze- nie, a mianowicie, że świń ni·
ciwiei'tsłwie
do panującej opi- gdy nie dopuszcza się do szanownego wieku zwapnienia i
nji
zarzyna już w najlepslZych mło
m'obni, delikatni ludzie Sk~Oil'
dych latach.
"Stara świnia"
ni są bal·(1zie.i do ntłaźdży(!y,
jest copra~a często wyra;~e.
niż typy o inne.1 konstytu~l~
niem obraźliwem :wśród IudU~
.
fizyczne.t.
ale
rzadkim v,rypadkiem w
Gruźlica daje pewnego rodzaju
chlewie. To jest zapewne pr~y 4
ochronę przeciWKO zwapnieHiu czyna bI ak-u zwapnienia star'
arterji, co zresztą odnosi się czego u świń'.
l'óW\p-Iez do raka.
Z wiedeń
Gdyby się chciało czynić o'd,
skiic h ohserwacji wyni.ka wresz
powiedzialnQl
za skleroz~ cywicie równie,i. że
.
lizację i żyd~ osiadłe,
to ' za,l/dar skIerołyc.zny jest pl'ocen' przeczajq, temu najnowsze
towo c~ęście.l udziałem żYdów, niki bada6 kOlllgresu, które na
niż chł·ześcljan.
pod'Otaw.ie 10 t~/sięcy doświatl
Dlaczego
tak .~est, pozostaje cz~ń s~i~rdzają, że
chwilowo taką samą ']jewyja:;ta g.t·OŹłUl cb'moba wyStł:Pll łf'
nioną zagadlką, jak zasadka J.
równi~ż u dzikich
Jawy.
z \l't~:r~ąt.
Podczas gdy z w?(pnien~e na- Rzecz szczególna, ze wśród liSlt
czyń różańcowych
serca wy- ków mors,
a WŚl'ńd ot~ków
stępuje na całym świecie i nie
struś maj ą
przebieg ~klprozy
oszczedza zadnego narodu, to
w szczegółach p.rawie identyczbrak ~o zupełnie na wyspie
ny z człowiekiem.
Jawie, .iak również .t~o wtór·
Gii mo-łemy miM WSPMD'~O Z
rle~o ob';awu angIny
mors'e m i strusiem,
pectori.s.
ie
wł~śnie One stały sie naS7V'
Jawa jest jedynym błogosła
wioIlym krajem "hel, ' anginy ,mi towarzyszami niedoli przy
sklero,z,i e? Być może, ie n,'lpecioris!
stę pna konferenc,ia o mi'.tżdży
J{onr'erenoja shvicrdziła rów "ey tętnic potrafi nać ;'w atu
nież inne niespodziewane idzi
odpowiedź na to pvtanie ..,

wy
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zawodu

Ankieta ' .•• Głosu Porannego"
Wielce Szanowny Panie Redaktorzel
ŻY(!J!liwe i objektylVne udo~unkowanie się pisma Sz. Palla do wszystkich zagadnień i
p,ujawów życia współczesne
Śll,
interesujących naj!>zerszy
ogól czytelników:, -powoduje
IIdS , ~rono studentów uni o
w~rsytetów krajowych i zagranicznych - do zwrócenia się
do Sz. Pana z prośbą o łaska
we t~dlielenie nam go~ciny na
łiliuach Jego
poozytnego pi'l:na w następującej sprawie:
W oshl tnich czasach, na ska
t ,~ k nacisku pewnych kół zaioh'l'es.owanych, wzmocnione zo'"faTy ograniczenia dostępu do
wvższych uczelni dlaabiturjen
łów szkół średnich.
ObostrzeI.ia te stoją w ścisłym związku
:' zagadnieniem t. zW, nadpro<!Ilkr 1; inteligencji. o której wie
Je się o tatnio pisze i mówi.
Hvtlizując hasło
zmme.Jszenia
:ltlfci inleligencji, zastosowano
,io~ć ostre obostrlenia nietvlko
wo cec młodzieży wstępu,jąo::t>j
na wyższe uczelnie, ale ostatnio w znacznym stopniu wo!~ E:(, absolwentów uniwers.yteekkh. I tak, z jednej strony,
na skutek ostatnich zarządzeń
!!l1icJJlO'lliwiono kończącym za,2ranicą
studentom nostryfika'
(',ie ich dyplomów. z d:ru~iej
za:ś strony w na.ibliższym CZ;Jsic ma być ogłoszona uchwala
o zamknięciu list adwokackich
na przecl~ l) lat.
Retroaktywne te zarządzenia
godzą w pierwszym rzęcbJie W'
student6w niezamoŻllych, gdyż
cni to zwłaszcza padają ofia~Q
tych ogranłer;eń.
Mimo wszakże wszelki~h Q '

zrozumiale.
Po,d niesieni e :,i*,
poziomu kulturalnego szer.t.
kich mas, spowodowane ' wspa '
niałym rozkwitem
kuUury "
cywilizacji ' 20 wieku, wymd.ga
także odpowiedl.iej Hośej lnte,
J!,gencji.
Tymczasem
mimQ
znaczny wzrost jej w <>sta'
tnich czasach - jest ki wcl.~
jeszcie za mało u nas w POl'G '
wnuniu '/. resztą Europv fi'7.V

przeszło

cały

warunka Gh

miljon.

ilość szkół

W tydi
uległa

nie z jednej,
a niez,~ędnym
przy kaŻ'dej sytuacji życiowej
-;z. drugiej strony stwierdza
my, ŻE'
ilość adlwokałów w Pols.ee wca
Je nie jest zbyt duża.

~aejl
g' encjł.

tastrofalue!

JnteK-

z 2e.048 na 25456
Z jednej bowimn strony .iest
500). Cyfry ' te są bar
jej za mało, z drugiej obecna
ozo wymowne, jeżeli idzie o
ilość nie ma odpowiednich lI,aniedocenianie konieczności porunlków hytu i niejednokrotwiększenia za:;tępu szkól i nau
nie umiera z głodu.
Uwagi powyższe caŁkowicie
( ;:ycieli. Jeszcze lepiej zdclmy
Jednakże przyczyna tego st .
sobie sprawę z obecnej sytua- wyświetlają nam sprawQ :poło ,
cji, ieżeli przypatrzymy siQ sto żenia inteliRencji w Polsce, jej nu ,r zeczy tkwi nie w nadmiersunkowi
ilości
uczniów w rzekomej "nadprodukcji". Sto ne,i rzekomo ilości inteligencji,
świata.
3zkołach
do licz·b y dzieci w sowane w tych warunkach ' J- ale w obecnych warunkach eNieodrodni€
wieku
1Jzkolnym.
Otóż
w r . graniozenia są sztuczne i jak~. konomicznych.
Dla potwierdzenia tych tez
takie nie prowadzą do pożąda, związane z. obecnym kryzyszk.
HJ28-29
w
szkołach pobb~,
wystarcz~y sięgnąć
do danych
nych wyni'kÓw. Niedopuszczc,.' sem gospodarczym osz-czędno
oficja,lnych. . Leży prz{'d nami ralo naukę 96,4 proc. dz~eci w na do uniwersytetów ikrajowych ś.ci w wydatkach
na ()piek~
wieku
szkolnym,
a
w
r.
l\-Iały ', Rocznik
Statystyczny
społeczną, ubezpieczenia, szkol
1931-32
już tylko 93.9 pro>c. (0 - młodzież. z braku innych mo1934 r.
Na str: 163 podaila
żliwości po większej CZęSCl nictwa, ro:boty Dubliczne i t. p.
jest
ilość ieRarzy w niektó , .hecńie jeszcze mniej). Jeżeli
wyjedzie zagranicę, gdzie po - oto jedne z prawdziwych
dalei
zdamy
sobie
sprawę, że
rych państwach. 'Polsk'a w tej
wielu latach żmudnego, ucią· źródeł obecne,} "nadprodulu~.ii" .
statystyce znajdu.ie sie' dopicl"IJ w I'. szk~ 1931-32 - 282 tysią- żliwego zmagania się z losem, Inne przyczyny
są, to tylko
~e dzieci w wieku szkolnym
nu 18·em miejs<..u z ilością IE'
z wyrzeczeniem się najpierw- dalsze Il'elzu~taty ~ konsekwenJ.arzv 3.1 na 10.000 mieszka!'l- fw licq;bach hezwzgl~dnych) po szych potrzeb,
otrzymuje cje sytuacji gospodarczej. Rozców (t.' zli. 1 lek art na przeszłl:
~Ps.łPJo bez nauki,
wreszcie upra,g niony dyplom. wiązanie zagadnienia tej, "nad
3.000 mieszk.), podczas, gdy w lo zrozm:r.lemy stojącą przed Ale tu dopiero rozpoczyna ~G produkcji" mOże być dokonane
St. Zjednoczonycht nu ,lO.OOu 'tam,j gi'oibę J)Qwodu analfabe- gehenna. Dyplom jest, ale mo- nie przez sztuc~ne ogranicze.
'nip.szkallców przypada 112.4 le tyzmu, o ile )lie powiększymy żliwości zarobkowania niema. qia dostępu do wyższych uczelkarzy, a więc , dokładnie czte . . ilości szkół
zatrudnionych Ostatnio
ni i prze? uniemożliwienie zary razy więce.l·' Bada.l·u.c ' ' v llauczycieli.
O~I'aniczol1o
bowiem nietylko robkowania szerokim rzesz'o m
doda tku rozmieszczente lek:.trzy w Polsce, stwierdzimy, że
Nietyl'ko zresztą lekarzy i na rlostęp do uniwel'sytetów kra- młodzieży, ale tylKO j wyląc!
nie
ale uniemożliwiono
okolo polowa ohszaru Rz~czy , uczycieli jest za mało.
GZyl jowych,
pospolitej ma .zaledw.ie jedne- mOił' , za wielu jest w Polsce takie nostryfikaoj., dyplomów na 'dl'odze realnej walki z kryzagraniczny.ch.
zysem gospOOUl'czym.
go do dwuch lekarzy na 10.dOO inżynierów? Wystarczy przypl
·ni{'~~kańców. Jeżeli ponądto' ·trzeć się baukom dla bezroboi- W WiInil' 'Dostiry.fikacj~ za.! Walka z kryzysem intelige,(l zauważymy, że jest to obsz!łt nych, 'czy też suterynom robot- mknięta jest zupełnie, Ita in- cji może być dokona 'la tylko
O najsła.bszem zaiudnieniu, doj
niczym, w których według spi· nych uczelniach dopuszczalna poprzez walkę z kryzysem eko<l zieJtt y tatwo do \vniMku-, il;' su ludności z 1931 r. miesz'k a- 'jest W -granicach 10 proc. kat· nomicznym 'W szełkie inne spo
na tych terenach
lo
dorocznych absolwentów da- !\oby likJwidacji tego palącego
nej uczelni. Oznacza to w prak zagadnienia będą tylkQ pół
jeden lekarz przypada na harprzeciętnie ó osób w jednej
środkami, które sytua::ję obe~
tyce
zupełne
uniemożliwieni,
dw wielki obszar, niekiedv I'Ó
izbie,
pracy i zarobkowania
tym.. ną zaostrzą tylko, a jej nie zawnający się 100 km. kw. l
,:1 wielokrotnie nawet i więcej,
•
.
albo spojrzeć na mapkę, ilu- M6rzy z różnych wzgl~ów w- łagoazą· Dlatego też młodzież
WIęceJ.
.
•
się
!'
••
'
,
'stJ;.u.1ąCJ\ 1o'aopatrzeme Polski Vi' stali poprzednio na uniwersy- uniweri>ytecka nie mOŻe
Nlemme.1 wymowna iest staty- epero'ję elektryczną,
czy td tety krajowe nie dopuszczeni. zgodzić z temi obiostT'7.eniami.
lIt~ka łóżek. szpitalnych w nie: - wres~'cie prze.jechać się po polO~lrankzeD.ia
nostryfikacyj- Komi.t ety zawiązane ze,granicą
z przychylnem
k<torych llal!stwach. Polska za.J , slk kh przysłowiowych wprO'Jt ne - piekło studenta - zmu- spotkały się
-.:mic zn6\; 15 lniejscc z i!b§cią Ql'ogach i mostach ' (wiele m9- siły ~o też do siuka.nia ódpo- przyjęciem ze I5tro11y tamtefgraniczeń ilość młodzieży aklł"
20 lóiek 'na 'iooóo mi~g-liJ)N tu powiedzieć kolarze wiednlch dróg do wyjścia. Na szych społeczeństw. 'Cały szedemickiej zmniejszyła się stCl'
łOZkaóców,
niemieccy),
aby zdać sobie wielu
uczelniach zagxani'cz- reg o'iohistości ,- profesorów.
sllnkowo w minimalnym .. top " rodczas gd·Y~w Szwaj-:arji na , sprawę z tego, że inżynierów nych utworzy ty się
ins lytucji, zainteresowalo ~i..
niu.
Jest to zre;sztą zupdnif,1 1,0..000 mieszk;o przy-oada 1{lo zatrudU:ionvćh jest w Polsce
tą sprawą
i zamanifestowałn
komitety, mahce na celu wal- sWOJ przychylny do niej sto,
lńźp.l! ,
za mało.
kc o zniesienie ograniczeń.
sunek. Jest to uesztą zupełnie
Dane 'powyższe dotyczą tylA może w takim
razie za Komitety te wzięły sobie za cel
rozumiałe,
jeżeli
wezmlemy
ko lekarzy, ale i inne zawody wielu jest prawnuków? Otóż w również poruszenie opinji pupod uwagę żywotność wysuwa '
wyzwolone w nielep&~emr są po r. 1931 było u nas 5359, ~ wjęc hlicznej w Polsce. Kwest ja ta
nych przez młodzież postuh.
łożeniu.
Ilość zatrudmonydl jeden adwokat na 6.100 mie- jcs.t bowiem dla spfJłeczeńsf',va
założony w roku 1908
tów. .Tnsnell1 jest także,
te
nauczycieli w ostatnfcH eza- szkańców. ' Jeżeli wezmlem:v polskiego szczegói.nie ważna .
przez p. Mary Baker Eddy
wszel'lde
stanmia studentóm
sach powięksżyła się bardzo pod uwagę rolę nrawników w Zniesienie stoso,",anych ~g'r8ni
Międzynarodowy
Dziennik
liczyć mogą na pomyślny skukiedy czdi pozwoli znaleźć w miejW ydawany codziennie, z wyja.t- niewide, liczba · dzieci nab· obecnych warunkach.
[ck tylko w tym wypadku, o
Idem niedziel i świąt, przez Wydaw miast uczGszczających do szk-Jł przf3tali oni ~JYć tylko obroń sce dzisiejszc[.(o :;ztucznego-ilE' "potkaj-ą się
a :;taIi !Oi!} jakieś
victwo "The Christian Science powszechnych wzrosła w pu- cami sądowymi,
z naJeżyłem pOpal'dClll ze !ltro
PubJishing Society. One Norway równaniu z r. 'i7.1r. lą2fi-26 o czynnikiem twórczym społe,-'Z· nahll'alnc wY.iśde z obecne.i ka
ny starszego społeczcllstwa.
Street, Boston Mass.
•
Poruszenie opinji publiąnej ,,",'
Komunikaty dla kierowników tego
Polsce słało się więc konic-czpisma, artykuły i ilustracje, które
uym warunkiem realizacji w,!
mają być ogłoszone, należy kierosuwanych żądań. Dla wysolld(;
wać pod adresem
wania zdania s'poleczeó,s twa
z przyłączeniem do sieci z ekranowam~ lampą wielkiej czę 
The Editorial Board ot
oolskiego - z,w racamy 1iic:. 7.,
stotliwości oraz ekranowaną lampą detektorową i pentod&
The Christian Science Monitor_
gorącą plOśbą do Sz. P. Hcdako wielkiej mocy.
I'ora o łaskawe otwarcie na ła
Abonament reguluje
się
zgól')
mach J ego poczytnego piill11aprzez pocztę (ze wszystkich kradysk llsji w poruszonej {Jrl.ez
iów) i wynosi:
nas sprawie, dyskusji,
która
wszystkie stacje europejskie w zakresie od 200--2000 mtr·
rocznie
dol. 900
przyczyniłaby się do wyjaśni;:,
półrocznie
dol. 4.50
'lia tych palących 7.agadniei'i.
kwartalnie
dol. 2.25
Z należytym szacunkiem
miesięcznie
dol 0.75
ma wypisanych około 100 stacji nadawczych.
Grono
studentów - ezłonków
pojedynczy egzemplarz dol. 0.05
komitetów nosh'yfikacY.inych w: Paryżu, Sh'assbnrThe Christi3.n Science Publi5hing
gu,
Reims. Bazylei, Pradze,
pracujące na falach ultrakrótkich (od 18-55 mtr.)
.Society,
"\l.'az studentów unnvel'syłe.
Boston. Mass. U. S A. wydaje:
POLEOA:
łów k.l'aJowych w
WaruaTbe Christian Science J ournal
wie
i
Wilnie.
Chr1stian
Science
Sentinel
The Herald of Christian Science
* '* •
w języlmch:
niemieckim, francuskim, skadY"
W myśJ powyższe~o fisiu Re
ŁóDŹ, PIOTRKOWSKA 115, TEL. 134-42
nawskim, holenderskim.
dakc.fa chętnie ohviel'a lamy
Chri.stian Science Quarterly,
SPRZEDAŻ NA 10-OIOMIESIĘOZNE RATY
"Głosu Porannego" dla swoboW Lodzi do nabycia w Tow. ZjedCENY
NISKIE.
dneJ wym"ny myśli na pow:rż
noczenie Wiedzy Ohrześcijańskia-j
szy
temat.
t>rzy ul. Gdanskiej 91.
l111niejszenj,~
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.KarierowIczostwo ; 'czarna
RJlszarda Straussa
'niewdzieczność

W ostatnich czasach wydasię
w życiu hitltrowskich Niemiec rzecz tak skandaHczna, że nie można je.i w
żaden soosób pominąć mi,lcze niem i trzeba garść zakulisowych szczegół:6w podać do
wiadomości
slt)fokiego ogólu.
Wskazują one, do jakiego ' stop
nia ludzie "w1elcy" mogą się
poz-być wsze}lklich amł>kji i jak
nisko upada cziowlek, gdy f Ycie swoje . układa wyłącznie
pod kątem widlzenla karjery.
OtM w tydzień przed glosowaniem, mająoem przyznać Hi
tlerowi zagarnięte stanowisko
prezydenta Rzeszy, ukazał się
w Niemczr.~·h apel, popierają ·
cy go gorąco,
a podpisany
przez profesorów, innych ucz o
nych i kapłanów sztuki. Na te.i
liście widniało również nazwisko Ryslarda Straussa, które! .
mu się widocznie wydaje, że
obecnie będzie mógl najlepiej
~trze~ swoich interesów prz'('z
; abieganie o godność narodowego bohatera muzyczlJ.1ego
Trzeciej Rzeszy.
Możiliwe jest, że ty1ko niewia
111 lu<bl Tona dokładnie rozwój
ŻVCiR i karjery tego wybitnego
k0'11pozytora. Dlatego zapewne
niewleln wie, ze właśnie żyd 2\
bezprzykładną bezinteresowno~dą -1.JQświęcit się
ugruntowaniu i stałemu -potęgowaniu sła
wy autora "Salome".
tzyła

powIększył.
Pozatem również
stale się
troszczy} o sprawy
prywatne kómpozytora. Ryszard Strauss jest, jak wiado-QlO.
człowiekiem o niezno
śnym charaktel'iZe i często mie
wał zatargi' . zarówno. ze ' swym
wydatwcą. : jak · j ; z ' intendil1\
tern opery nadwornej. w . Dre1·
Qie. Te wszystkie troslJti ch~
tnie pozostawiał
L e.vi no w'i.
kiÓll'y .był
dla . n~o 7.3WSZ(·
bezinteresownym, o mądrym
Domocni:kiem iwyręczycieleo)
Ryszard Strauss wiedział 11\1
pewno, co robi, gdy swoją ."\
perę "Ełektra", uważaną prz~z
wielu znawców za najory'~inlll
'liejsze je~o pod wZJg'lędem mu
zycznym dzieło, dedykował pll
blilcznie żydowskiemu malżen ·
stwu ,~Natalji i WiHemu Levi-

nom".

To mu

przeszikodziło

coprawda nie
w jego D6~niej-

muzykę,

rozwinął

propagandę

na

.pieczlniarz

m a

Los 'Dieciusetion
' ostat iego ·'suHall1 tureckiego
.
wał na początku
ło 1500 kobiet,

Specjalne
do Drezna

bezprzykładną

,~

•

Harem Abdul Hamida ukry
stulecia oko ·
które w licznych mniejszych i większyell
budynkach. zwanych "kioska mi". p<:dziłv beztroski iywot.
Te kioski,
wybudowane we
wspaniałych
parkach i ogq'opociągi
dach pokrywały tereny, połe ·
żone uroczo nad Bosforem,
t.
zw. ,.Ildh", otoczone olbrz~ 
Początki twórczości Illuzyez- mimi murami. Na tem samem
nei Ryszarda Straussa aż terytorjum, ale śdślc odgrani·
00 ,,Elektry" - s-potfkał.v się czone od królestwa
kobiet,
zarjwno wśród jego kolegów, znajdowały się koszary gwarj&k i wśród krytyków, z ~W'ał dji, mieszkania ulzędnik6w i
town~ opozycją.
Jednym z cały szereg luksusowych buhielicznych, którzy wcześnie dynków, które, jako bibljoteki,
poznali się na talencie Straus- teatry, sale taneczne, 1,1Żnitl
sa i uważali za swój ob{)wią ete., służyły dla zaspokojenia
zek nadanie realnych kształ· zachcianek sułtana.
tów pomocy temu entuzjazm{)Po rewolucji młodotureckiej
wi, był właściciel jednej z naj w roku 1908 lictba żon haremc
większych berliI'isk. firm konwych została zredukowana do
fetkcy.jnych. radca handlowy okołe pię.ciuset. Były to przeWilli Levin. 7aprosil (lU k\Jm- ważn·ie . kobiety z niskich i naj ·
pozy tora do swego domu, k,tó.. niższych knas _społecznych, 'któ
ry był jednym z najJpoważniej re dzi~ki urodzie, inteligencji)
szych ośrodków życia muzycz czy wvrafinowauiu, "tały "ię
nego stolicy. Levin, posiadając ul zwykłej "klafy", czyli slu:tJi o,kie stosunki z szeregiem żącej niewolnicy, aż Jlrawowi"
llajwybit'niejszych 'l(eat\rÓlw \o!.. tą małżonką sułtana.
perowych, dyrektorów, I,lrtv·
sŁów, ludzi muzykalnych i miłująCYCh

centami
swego mecenasa i żyda z Pragi, Emanuela Gmw.iellbidela. Ale i~n kaprys nr- ba. Dzięki przyjami żydów Ry.
tysty nie powiniel], być hrany szard Strauss wYl'ólOł i ~hęht'e
tragicznie, . szczególnie, że Ry- brał od swych wielbicieli pie\ szard mrauss natial w nieogr:!.- n,iądze i korzystał z ~ch pomoT'.OOzony sposób korzystał z go- cy. Gdy reżym hitlerowski wy
stąjpił
przeciwko
żydom,
ucinrnośei L~vin.a.
. .
Strauss bez wahania odwrócił
się od swych mecenas6w, jaSkąpy
ko że już czuł się na siłach lio
Nawet - już ' w1edy , gdy posia- kroczenia samodzielnie utoro. CIał znacznie. powiększony ma- waną mu drogą do sławy. A ują,te·k Ryszard Strauss jest koronowaniem tego braku >cha
", .d.zisiaj ' bardzo bogatym ' czło rakteru było ostatnio podpisawiekiem ~ był' on w sprawach nie odezwy, apelującej do gło
. pieniężnych oIblioźony aż do sowania za Hitlerem. Wie.\Jki
skąpstwa. Umiał on zawsze i
kompozytor niezawsze bywa
- \lmie do dnia dzisiejszego ce- wie1K.im człowiekiem. Ryszard
nić . bezpłatne · missz.kanie
w Strauss nie jest Beethovenem
gos~iQ.rnych _ -bogatych domach, w muzyce, a już llapewno nie
. z,resztą zupeł1)ie . nięzależnie od je t
nim w życiu.
Zdolny
szej operze komiuznej "In ter· wyznania gospodarzy .. ' Zresztą muzyk, ale mały, małostkowy
mezzo" wykpić w partyturze . jedyny syn Ryszarda Straus- dusigrosz i karjerowicz o szma
wy·b itnie . antysemickimi . • k- sa . ożenił się z córką bogatego tlawem poczuciu honoru

Hierarchia odalisek
Najn~ższym

stopniem dwor·
rzecz Ryszarda Straussa. Tell skim damy haremowej były te,
pełen energji człowiek,
kt6r~.
które nosiły tytuł "Gezde". Slo
po całych dniach ciężiko praco pień' ten oznaczał. że sułtano
wał w swej olbrzymiej firmie, wi jakaś
dziewc:z;yna wpadła
nie sz·czędził ani czasu, ani wy w ~J(o. Tytuł nabywała dziew
siłlków, aby osobiście wszędzie czyna ' wtedy,
gdy władca dobyć i jeździć,
ee1em utorowa- wiadywał się o "nazwisko i po
nia drogi człowiekowi, które- ~hodzellie", często nie nagabugo talent podziwiał. On "am jąc nawet piękności, która mu
poczęści
7.aWiel al kontrakty przypadła do gustu. "Gezde"
dla Straussa. On w odpowie· miała prawo do osob.nc~o podniej chwili wtykał krytykom koju i skromnych poborów. Je
partytury do ręki. On organi- śli sułtan nie wracał Już do
zował
recitale fortepianowe jej osoby, to po pewillym czadzieł Straussa przed premjera- sie wydawano ją zamąż za ja
mi. On wykupił na premjerę i kie~iQś urz~dnika, lub oficer.,},
pierwsze przedstawienia w Dre dawano małą pensJę i pozwala
znie lwią część miejsc i spe- no utrzymywać stosunki z d~
dalnymi pociągami sprowa- mami hal emowemL jeśli tyłkI)
dół zaproszonych z Berlina do
IlOOło jei się pozyskać sympa
Drema,
gdzie
w
hotelu tję i laskę sułtanki "Validc'
BelIevue
odbY'wały
się
po lub "Hasnadar-U sta". Sultan1k:l
nrzedstawieniach
!1roczyste "Valide"
(sułtanka - wdowa I
hankiety.
była pierwszą damą sułtailski/!
Wi'IQi Levin objął również go haremu, odpowiedzialną 7 ~
2arząd nad skromnym
wów- cale kierownictwo tej instytuczas mająNdem kompozytora i cji. Jeśli takiej snłtanki uie bV
dzięki swei
rozważnej gospo- lo, lub nie chciała o'b.iąć z ja ·
darce pokaźnie ten majątek kichikolwiek W'zgllędów teJ,'o

wyjątkowo intratnego ' i wply·

łaską, . która na wiele z pośrvd

wowe,l{o stano:wiska, to zastępo dziewc.ląt nie spływa wog61~
wała ją Hasnadar-Usta,
któI'i.ł.
nigdy, to awansowała na law\)
czuła się władczynią w całell\
rytę,
cZ},li "Jlkbal". JDopieN
znaczeniu tego słowa. Gdy pe wtedy, gdy Ikbal urodziła - ksit:
wne.go I"azu
cesaTZowa nie · cia,
urodzenie - dziewczynki
lniecka . Augusta, odwiedzaj'ąc nic nie zmieniało .. w .jej stopl-arem, p{)dała tylko rękę ta- niu, stawała się "Kadine". Snł
kiej damie, . a nie skłoniła stę tan posiadał cztery .prawowite
przed nią, to poczy~ywano jej matŹlOThki. Gdy jedna z n;ch
ten krok za wie1ki nietakt.
umierała, najstarsża ~ stopniem
Gdy sułtan swoją sympatj"" Kadina zastępowała jej mie;'
ilo' jakiejś dziewczyny wyraził sce. Pod~~s gdy odalis'kł ~e
w . nieco natarcz.yws?:eJ fOImie, stopnia 11kb~1 czasami jeszcze
to Hasnadar-Usta przedstawia. wychodziły ' zamą1i ,za mini·
la mu wybraną, którą klękała strów,-· Jlener.alów i ~.w.yi6zy-di
przed fotelem władcy, cal!ując dypnoIl~at6w, w których. oczach
oparcie fotelu i nazywała si~' s!anowlły .~ardzo ?onętt;t~. pa!=od tej chwili "rv~akbul", c.() w l,]e, · to ~aQ,ma '!l1g~y .l~z . niC
doslownem tłomaczeniu o,na. . (l·p us zoz a,ła -::I uMapslu ego . _h.arecza "ulubiona", jeśli sułtan na mu.
wet tylko pogładził jr-j włosy
Ten dru,gi z kolei stupielI haki'· esk.a.~.
remu uprawniał już do wła
Również Po zdetronizowariiu
snego k.iosku, do własnego ma
Jego' dworu, dó brania udz'iału . Abdul ' Hamida .te Kadfny'~ kt6w niektórych intymny:eh lIl'O- re nie pojechały z władcą nil
l''1.vstośeiach. Gdy . tylko :\fak· . wygnanie do wil1i A.1latini, z~
bul · - dostępował~
za zezy tu stały umies~zone w ·' starym"
przyjęcia w .s woim -kiosku wi· Sera.hI wraz · z terp.i pra:wowitł,:
zy~y wielkiego pana, Co
jcsl mi małżonkami . stUtana, - któ-

Przyszla

.

Ks. Jerzv angielski i ks. Maryna -grecka

Szczęśliwa pata narzeczonych w

glji

8alzbure'u przę,f wyjazdem.

do

An-

nie (,h'Z-iał
on zabra~.
Chociaż bardzo smutno kształ
towała się następnie kolej icb
rych

życia, to jednak serdecznie im
zazdrościły te najoieszczęśliw
sze, które nie znalazły przytul
ku ani w żadnym pałacu ksią
żęcym, ani gdzieindziej. Nowy
rząd poleci~
mianowicie, aby

wszystkie

te dziewczyny po.
do swych domów 1'0drzinnych. A to oznaczało tJh
wielu z pośród tych rozkapry szonych,
wypielęgnowanych,
p.ieszczonych i ambitnych stwo
l"lOneK, które w IiIdizie otrzymywały staranne wychowanie,
istną
katastrofę.
Z wybrzeiy
WaThIlsee, z Armenji, z wiosek kaukaskich i ze step6w syry1skich przybyli pasterze, ma·
łorolni, chłopi i robotnicy, aby
odebrać te eleganokie księżnicz
ki, które stały się dla rodzic6w zupełnie obce, ponieważ
p:rzewa'M1ie już
jako
nzieci
przyjechały do Ildizu,
wróciły

Kabaret i ulica
Ciężki los oczekiwał te plt:kne i uprzejme, wzorwoo wyKształcone panienki.
Wiele z
nich odebrało sobie życie, ni.e
mogąc
odnaleźć
bogactwa i
przepychu dworu sułtańskie~o
w chliopskiej chacie i w nędzy
piwnic robotniczych. NiektÓ>re
jei'dżąc
dawniej w towarzy!'twie eunuchów karocą dwor·
ską w ;edwabiach i kle.}notaeh
do "słQdkich wód", musiały te,'az 'W AnatoIji, czy Armen.ii,
stanąć za pługiem. Liczne zaf;:ranirczne kobiety z sułtańskie
go haremu, ongiś uznane pi~ 
mości, wylądowały w kabare·
tach i dancingach, allbo wogóle
<ta ulicach wie1kic11 miast eu·
ropejskich. Z 50!) żon sułtana
powstała cała armja
aktorel",
tancerek, muzykantek, artystek wszelkiego rodzaju , które
rzuciły się w wIr życia, cho·
P.iaż wydawało s:ę, że życie w
lldyzie już raz na zaw[,ze W\'·. ofalo je z obiegu.

Cudowcy sen prześnił si,.
raz na zawsze. ~ad Bosforem
c,statiiia baśń I ego trzeźwego
świata skończyła
si~, ale (l
.,havpy en(!.·' nip. może hyć mo .
wy ...
Roland.
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Kobiety szaleją
za Johnem Bolesem

. . .5. . . . . . . . -

IE

ZE
STAW
Cz.leroletnia Miss Tem,,'e ocz

lowala

Sławy Wmowe rodzą się czasem z.ooia na «zień. Wll'aśni{'
zjawiła się 'nowa fiJ1mowa ,,0solł>istość", kt~ra ja:k meteor o-

wiada

1

w~ o,peretJkę "Rewołucja śmie

chu". KIerownikiem produkcji
mian'OwaJIlY został Winfield She'
ehan. Miał to być jego najwię
kszy, na~panialszy obraz. Sheehan miał w zanadrzu wiele

jęmność.

James Dunn jest oczal'lOwany
prostolinijnym cha[aiktereJ? i
bezpośredniością uczuć swej .ma
łej par,ll.erki. Wyprana J~st
z wszel.lciej sztuczności - tWIer
dzi - i na tern ~ównJe polega
jej czar.
Mała jest szczera
i ta Jej
szczerość ' stała się powodem zabawneg,o zdarzenia,
o kt6rem
wszyscy opowiadają sobie w
H'OllywO'Od.
PewnegO razu za·
pl"'Osz'Ono ją na 'Obiad do jl~dne
I.!O z dyrekt'o rów wytwórm. Shirley J)l'zywitała się g.r zecznie
z gośćm,j, gospodarzowi zaś powiedziała prosto z mostu:
~-- Jestem ShiJrley TempIe. Tatuś wczoraj powiedział,. ~e
pan jest antypatyc~y. - Czy

pierwsz'OTzędnych pomysłów

I

my przemysłowe 'Ofiarowują jeJ
grube tysiące dolaTów za prawo użycią jej nazwiska i futo!!rafji dla celu reklamy swych
~rtyli!ulów. Multimiljonerzy i
snobi z wielkich miast zaprasza
ją. ją na wystawne oIhiady i przy
jęda, pra,gnąc, aby
uświetniła
je swą obecnością..
.•
Shilf'ley oo;zar'Owała ŚWIat. Takiej sensacji prasa fiJ.m.owa
nie miała jut. od wielu lat. Za
czasów fi,l mu niemeg,o podobną
sensacją, był pewien rozkoszny
brzdąc o dużych, smutnych oczach. Nazywał się Jackie 000,To aziwne, lecz lubią go rówgan. tLecz pośr6d setek utalenmeż męrozyŹ'Ili. Plodoba im się
towanych dziewczynek nie był'O
WSłlazówki
je~'o postać L. jego partneriki.
ani jednej, któraby tak za JedlI.m:biąj jego głos. Ale to wszystnym zamachem, dzięki Jedneko dopóty, dopóki tch Ż'OIlom i
mu ty1k'O występ'Owi stanęła w
John Boles, największy donzuan
przyjaciółkom grozi John Boles
rzędzie największych g:wiazd ew
Hollywoodzie i znakomit~1 aktor
tyllko z ekranu.
Gdybv rzecz
kranu.
przeszła
na tory "osolbiste", filmowy w do~konały sposób forShiTley iest beztr'OsKą, wesołą
sprawa przedstawiałaby się lIU- Jlluluje J;liezawocJne, zdaniem jego, osóblką, szczerą, pełn~ natural·
lady i wskazówki dla źona !:Jch i
pelnie inaczej.
nego wdzięku. Gdy ślliewa, z iei
zakochanych Otr. one:
,
małych usteczek,
do ktÓtrych
John potrafi z podziWiU gOdprzylgnął zda si~ na zaw,gze naj
CZEGO NIE NALE'zY ROBIĆ.
nym talentem przek'Onać ka>żdą
piękniejszy z uśmiechów, spły
kometę, że to ona właśnie staNie mów: "rozumiem kobiety". wa na widza czarowna
melonowi "wielką chwil~ w jego ży Nie rozumiesz ich, ni:~ możesz zro- .
dja. Gdy tańczy, ruchy i'ej drob
ciu" i że rozmowa z nią była zumieć i nigdy ich ni~ zrozumiesz.
nych nóżek
przemawiaJą do
dlań najbardziej podniecającem
Nie mów o jedn~j miłej kobiecie nas więcej, nilż taniec naJ,sławwydarzeniem. Ani tmzęsienie zie z 'drugą.
niej.szych tancerek'. _
.
mi, ani nawet
sama LiJ1jana
Nie omieszkaj wierzyć kobiecie
Barbara Shawn, jedna z najHarvey nie potrafiłyby 'Odcill1g- wteay, gdy w~'maga tego twój inhardziej ruchliwych dziennikanąć j,ego zachwyconych oczu od teres.
rek amerykańskich, odwiedziła
jej twarzy bez wz,gJ-ęd'll na to,
Nie bąai wyłącznie str.oną nló- małą Shirlley w 'd omu jej rodziczy ma ona lat 16 i smuMą fi- wiącą. Kobiety również lubią mieć
ców,
gurkę, czy też lat 40 i odznacza słuchaczy.
Zastalam słynną ,,~iaz
się t'liSzą Mae West. Jego szaroNie trać cierpliwości. Drogo za dę" - opowiada panna Sha~
błękitne oczy będą
spoglądały to mo zesz póiniej zap.Tacle.
- siedzącą na wysoklem, dzlena nią z deliJkatną czułością, lub
cinnem krześle i wymachującą
też iskrzyły się śmiałem wyzwa
co NALEt.v ROBIĆ:
zawzięcie n6żlkamł.
niem, nawet wtedy, gdy nic de
Powlnieneś tak postępować, aby
nieJ nie mówi, lecz jest tylko kobieta była przekonana, ze jest
cierpliwym słuchaczem jej opo- dla. ciebie jedyną i poZądaną po•
wiadaI'i o samej sobie.
Lecz nad wszystkie _na świecie. Wyr.przez cały ten czas (to przykre, taj to- Jej jak najczę8eieJ.
...Rosemary Ames, bohaterka filale musicie się
o tern dowi!~
Bądź pewny siebie, lecz nie 7.a·
mU
Cygan'lrj:~"
zltczęła. zarabiać
dzieć pręd~ej czy później, pięk nadto śmiały.
"
1 'ł a
w oryginalny
sposćb:
prI)W8,(.7.,
ne panie) jest on tylko wiern~'
Pamiętaj, że gram czułości ma
na
spacer
pieski
amerykańskkh
swojej francuskiej krwi z dl.).. ·większe znaczenie, nii kilogram
bogaczy, pobierając aa to 10 cenmieszką pokId.'ni'Owca. Roman- gwałtu.
_
tyz.m i galanterja fil"ancuza plus
Nie zapomina), ze wszystkie ko- tów za godzinę?
temperament polludniowca jest biety są w gruncie rzeczy bezbron
... Charles Farrei w aniu przybypotężną kombinacją, kt6rej żad ne mimo pozornej niezaleZnoścL
cia do HClllywoodu mial tylka 18
dolarów w kieszeni, a dziś jest }X)na z kobiet 'Oprzeć się nie jest
Pamiętaj, ze :kobiety
łatwe do
VI sŁanie.
zdobycia są trudne do utrzymania. siadacazem wspanial~j willi i trzceh
luksu51)wych B!tJIl.ochodów?
lwlaszcza te, które są tego warte.

dla k'ochankó\V

aktor J.immie Dunn.

Shir'ley, aC zlko'1wieik m~ c~ers
lata, jest bardziej pOCIągająca
od niejednej wampirzycy ekranu. .
Dunn opowiada w dalszym
ciągu o tem, jak ShiJrley TempIe
spotyka się z nim co ran'O, alb y
pracować do pÓŹ'Ilego wieczora
przy nakręcaniu Hlmu i jak na
powitanie wycią,ga doń drobne
rączęta i kładlz~e pocałunek na
jego -prawym policzku.
.
'-o Zazwyc~aj nie lubi-ę, gdy
mnie calują dzieci mówi
Dunn- ale ;.;:dy czyni to S.hWrloey
sp~aW1ia mi to najwiękiszą pr·z y-

Wcz'Oraj jeszcze nikomu nieznana: córeczka
p.p. Temp.le,
'dziś wielka
ł(lWiazda, której
imi'ę umieSJzcz'One jest na
~i
ganty<;zny(;h reklamach świetl
nych Broadwayu.
A stalo się to tak:
.
Jedna z wytwórni fi1m'Owyd\
postanowiła zrealizować fit1m'O-

ogólnie s.p odziewano się,
że
wlSp6lnie ze znakomHym reżyse
ram stw,orzy rzecz wielką. _· John Boles, Madge Evans, W dr
ner Baxter i inni mieli odtw)rzyć ,gl6wne role.
Prócz tego
$prowadzono specjalnie z N Jw.:!
John Boles jest jednym z nie- go Jorku sławnych amerykaillioznych aktor6w, II10gąQytC~ &i~ skich komiikow teatralnych z
poszczycić pięcioma rodzaJaml Mitchellem i Durantem na czez:wolerunilków, nie lleząc męt.· le. Lecz wszystlkie te sławy zbla
czym. RomantJ()me sześćdozie Oly wobec występu w tym msięcioletnie damy. posyłają mu mie jednego dziecka, kt6,r e wyręoznie haftowane chustecaJki t, szedłszy przed kamerę
film oszale i dopytują: s~ () j~ zdro- w.ąj zaśpiewała, zatań~zył'O 1. ..
wie. Dla tych jest
on Meałem zwvc,~ęiżyłv~
"syna" .. Dojrzałe czterdziesto.
Dzieckiem tem była Shirley
rpięciroletnle kobiety! chcl~by~ TempIe, która w chwili obecne.i
aby ich męrowie byH bardnej. .. nie skończyła
jeszcze piędu
:
- i w. tym .ę&ie ~~ o tem la{ tYcia. OzU katay' t W1Szęazie słysz)"
do Jobna.
o nIej i tytlilio o nie.ł. Do wyA' trzyd2desloletnJe. manyciel- łiw6rni
napływają tysiące
11skie panie ., przekonane,
~
stOw i depesz od dyrektor6w te
tyllko John Bo1es m~y U(tTI'ł
atTalnych, recenzentów i osób
c.z ywistm6 Wl manen.ła. pewne
prywatnych z całego świata z
są, .t e byl'yby, 'dQ$konałemt jego
pr()ś.bam~ O bUbze i,n formacje
parllIlerlJtami na flhnle,. o ile, q- ó Shiriey.
czywLścłe,
l,tohn I>..ragnłe leli
NajwięJtśze teatry dramatycz
wsp~
ne ł rewJ<YM! , .Ąmeryki i EuroI wreftOłe }&sf jUoma(ta cza- py proP'Onują jej (a raczej je.i
rujących
podlotk6w,
które r{)dzioom) zawarcie nad wyr:lr.
chciałyby, być jego małemi 00Korzystnych um6'w. Wiel1de fir
reczkamd.

świat

~ A kt6żlby zresztą nie był? -

lśniła świat.

Gdy JoJin weboGzi ao "Fox
Cafe de Paris'~ w Hollywoodzie
siedzące tam młode adeptki sztu
ki filmowej dostają; na jego widok silnego bicia serca. Niestetyl Jest tylko jeden John BoIl es,
k<l:órry nie może poświęcić czasu
im wszystlk.im. Wlęc tyl!ko wodzą za nim I:oUDJOdlonym 'W\ZlN)
kiem ~dy posuwistym krOildem
prze~hodzi przez kawiarnię i
siada :pr,zy: swym ulubionym. stil
liku w najdal!zym ką.cie sab.

się

g

"....... Uwazaj, Shirłey - powiedzi~ła jej matka. - Odp'Owiedz
pani g.rzecznie na wszystkie pytania.
I dziecko,
z powa'ilną mtuł}
dorosłej aktorki,
udzielajltcej
wywiadu, wtajemniczyło dziennikarkę w "najtajniejsze" s,zcze
g61y swego "prywatnego" życia.
- Bardzo kocham lallki, ale
'duże - zwierza się Shirley. I hardzo lubię słuchać, gdy mama .g.r a na pianinie. Nie potrafię wtedy grzecznie
usiedzieć
na miejscu, tak mi się chce tań
c:zyć w takt muzyki.
Gdy po sukcesie Shirley otrzymata , ~ł'6wną rolę "lady" w
'Obrazie "Baby take a bow", by
la niesłychanie z teg'O dumna
Jei zcl'OłiIlOś'ć naśladowania ruchem i ~osem największych
sław ek·r anu, jej rozk'Oszna mimika i prawdziwie akt'Orski tem
perament, jaki- wykazała w tym
filmie, P'Oruszył wyobraźnię ~e
tek miljonów widzów. ObeCnIe
ShiTley TempIe jest, jak się wy
ra.zająw sferach
fil,m'Owycb .
najibardziej "kasową" gwia.zdą.·
to też nic dziwnego, że wytwór
nia Foxa zawarła z nią dkIg'O
te.rmirnowv k<'Ontrakt, zapewnill'
ją:c Jej rodzicom 10 tysięcy dolarów CZ)S,~ego d'Ochodu tygodnioW'O.

\V Shirley Tlmple
kocha

się

nawet Jimmie
Ounn.

- OczyW'i·ście, że jestem zakochany w tej smarkatej- sp<>-

•
wIecIe.
Cz"

że...

.. -Liljana Harvey w czasie z!1jęć
do filmu "Wesoła Zuzanna" . zaehorowala. na Ir-apalenie płuc, pr~ez CCl
realizaćja obrazu spóźniła gię o ca
le cztery miesiące?
... Helena Twelvetreee, znaKCiluita oohaterka filmu "WSZVf.cy' Indzie 5ą wrogami", rozpoczęła swą
karjerę artystyczną- m:ljąt~ 12 ~at
na scenie teatru "Pab('e'~ w I.on-

dynie~

to wawda.'ł,

Pozatem DUDll opowiada o
tem, jak w czasie prób dz,i ecko
szyblk.o uczyło się najtrudnitjszych melodji i jak dowdpn'ie,
z od.powiednią, minką; i gestem,
odtwarzało je w śpi.ewie i tań
cu. Shidey potrafi
"pr,zypiąć
łatkę" każdemu, kto jej si~ nie
podoba. Nie jest ona "cud'Ownem dzieokiem". To jut SkOll.
czona kobietka l aktorka', pod
bijająca serca prosto-. i .łodkn
buzią czarem i szczerością, /i{il"ą
tańcem i piosenką.

Hronika
FILM JEST NiEMORALNY.
Ksiądz Lord, jeden z wybitnieJszych ~UChOWDych St. ZjednoC'zo·
nych poddał krytyce filmy, które
ukazały tlię pomiędzy 15 stycznia
i 15 maja r. b., podają,c do wiado
mości pulllicznej wyniki swych bad::tń. Tak więc na 133 fIlmy amerykańskie 26 opiera się na niemoralnej IJlilości, 13 zajmuje się uwie
dzeniem, 18 przedsh wia. zdrad~
małżeńaką, a 31 ilu~tl1Jje mordy.
Tylko 30 filmów moźna pr)!t::\za6
~zerokie.i publiczności bez
więk
szych zastrzl.'żeń.

CENZURA OD DOŁU.
P'l1ramoullt przeżył niespodziarte
k-ę przy 'obsadzie filmu rewjowego
"Riss and make up". Wypożyczo
no' sobie od produkcji Goldwyna:
grupę girlsć'w, które 1'Zem~'Jwiście
,.jawiły się punktualnie na próby
dla wyk,m~:t.nia scen rl.'wjowyeh.
Kiedy jednak zobaczyły kostjumy,
odmówiły udziału w filmie. Para~ount groził zwolnirniem wskutek
zerwania l~ontra,ktu i urzeczywistnił swoją. groźbę. Girlsy zostały reangażowane
pl zez Goldwsna. a
sceny w ~,Kiss and make up" obj~ll
inruy ze~pół.
JEAN CRAWF{)RD BEZ SZMINKl
W swym nowym filmie "Cl1a1-

ned" Joan Crawford stanie prz6d
bez szminki, fakt,
którego HaIlywood wogć 10 jeszcze
ReżyRer
dotychczas nie widział.
Clarence Brown i operator GeOl'ges
Folsey są, niezwykle zadowoleni
z pi'3rW9zych zdjęć.
kamerą zupełnie

Dzisiejsi potomkowie
May'ó\V
mistrzami w złotni
ctwie i włókiennictwj e

są

.

•

SI d iomilo
oczr nlDrzód 'w,nalszcloić

l\lay'owie, pionierz~ kultury
cia, jaki będą posiadać cięż,H
Ameryki p,r zed jej odkrye!'.! iIl
Wyłom \V
atomowy i które - wolne G(:przez Kolumlba ,
naród, któ ry
t
yc II! , 2.as - miejsce w tah!;!li na
ugruntuwał
jedn ą z najstar nie Ifleka.
szych cywilizacji
świata j w
Nie przehrzmiały jeszcze eTymczasem odkrycie prof .
...:11 wili
napadu hiszpaóskkh cha odkrycia t. zw. "ciężkiej Fe_mi pr.ztkonuje nas, że u ;.~('.
zdobywców znajdował się ju ~ wody", a oto przychodzi nowa ui l,robiLi i3chrunek bez g'OSpJ
wiadomość, elektryzująca wszy.
,1 11"13' .... A ów ~ospodarz nr
\V okresie upadku , nie wyma d
tki'ch badaczy - chemilków .
tura,
~otuje
im
jeszec
'
l
~
nieje,!
.
jeszcze do cL rtia dzisiejszego.
Wiadomość,
podważająca
n- , II ~: nrwne niespodziankę · ~ : c
Żyja j .!szcze zarówno
~ ~ ma
~ wi ę<..oną
diotychczas teorję 92 wycz'e' }-ana w swej twór0lJŚC i ,
]Jierwiastków.
l'a ..:a , iak : lej oryginalna lfulrozpoI': ['. dzajr,.ca całym arse .1 ·' Oto uczony włoski, prof. Fer lem :;1(11 entów. w drobI{) '.; 7.atura - za wy.i ~ tkiem ich .,it:mi zdołat w swem Jaboratorjum ledwie i!utychczas cz~i l'1ULwykt~ .l architektury. Instytut
wyodr ębnić nowy, nieznany do
np;h i zbadanYCh prze2: clf')·
Sl1lithsonian , któr:'l' podobnie do
t ąd radjoaktywny
pierwiastek, \\ :d\!l .
in":\'tutu C'. rnegiego ,
go, ą(n który zaszeregował w tabeli
To If'~ L.('zony angielski. !<,jl'
Z:I "nn j .: się historją
Amery:d
pierwiastków pod nr. 93.
Artur EddiJn/iton, jeden z najZklLh,l j7.' S'l'jszy slan kultur.ł~ ' . Przypominamy, że niemal rów wYbitniejszych
badaczy att,ny \If y' ów i ostatnio zorgani- Ll.cześnie dyrekto,r państwowe mów _. opierając się na od~('.i'
g ( \ instytutu radowego w Jachy
ciu p~of
Fennri, doszedł ',io
7. ·,w::,
wyslaw ę przemysłu ne" ·
mowie , O. KobEc, doni'ósl 'o odm :Jy \ Jlego , któr y w istocie n:~ kryciu w rudzie uranowej no- wni.osku, że istnieć musi jesZClf!
euna · ~ or· iej 40 pierwiastk l' v,
r 6 żni si ę od tkanin z przed 500
Wego pierwiastka, nazwanego uCJtąd nam zupełnie niez'ilprzez siebie " bohemium", nie- nvch .
la t. Dzisiejs i ma y' owie
żyją
nJal
id entyczneho z pierwiastIl a wyżynie Gwatemali .
'Ve·
\VSl' ~ tko to otwiera nowo:' ;:~
ki em ~)3 . Jak jednak wykazała
dług cech
antropologiczny ch
c!r ,kładna
anali.za spektralna , snc:j rherr!ji nowe , nieobliczalne
niewi ele różnią si ~
od swych n .ekpme ,.bohemium" zawiera rcrspel.ływy " Łowcy pierwia, rprzodków . l\lówią sw y m wła· I:, lko pewne specjalne połącze kt'iw " f Z' cili się gorącz'kowo :; 0
pracy, by w swych pracown! ~\('h
snym .i ~ zykiem i Iltrzymali S\\'tl nia wolframowe, a Koblic ZifilULygla~h ; l·etorLach wydrzeć lla·
.hl da wną reHgj Q w jej najistot- s70n y ,Jył sprostować swe przed tune nowe tajemnice. Chemj'ł
\\ czes ne i błQdne informacje.
ni ejszycb zasadach , ni eki edy w
T em n iem.ni e.; pozostaje nie- wkracza w okres wielki.eh -p).
szezególny spo sóh pomi esza - zb ity m faktem, iż prof. Fermi sz ,kiwcu'l i odkryć , pod pomy 31
lIych ze zwy czaja mi chrze ': ci- wyodr ~ bnił laboratoryjlnie no- m'm aus:) cj.ami.
w y zup ełnie pierwiastek , a odj a ństwa .
Ich r ękodzi eła utrzymały się Ia'ycie to obala całe "drzewo
gen ealogiczne" pic!rwiastików,
prz ez tak długi okres czasu od z'b udowane misternie na porlchwili rozkwitu na prawie nie- 'itawie gruntownych badań laPrze nieśmy się z kolei w Olil'
zmienionym poziomie. Tak np. horatoryjnych, na poństawie rct: trollikalne, g-dzie słońc~
pierwiast- prWl cały rok p'rażV niemUJ
fi ligranowa robota ich zlotni- budowy atomowej
k
ów
i
iCh
_chemicznego
pokre- sieI ni t', 'gdzie ludność naprói: ,'il}
J, ( w w niezem nie u s t ~ l)Uje euVI' ellstwa.
szuka ochłody w wodzie mo.:ropejskiej. Na wysokim pozioNa podstawie zestawi'onej \V skiej, posiadającej na powierzmie stoi również włókiennic ~eu sposób tabeli pierwiastk6-N cl1iI1i temperaturę około 27 st.
two. Do dziś dnia tkają na r~cz moina było zgóry ustali-ć i ~h w mie~iącach upalnych.
I tułaj przychodzi im z paTl(/)
nych warsztatach w sfarym sty t. g6Iną · Iicz1bę (od 1 do 92) i
lu may'ów tkanin y baw·ełniane , przerowiedziee, jakie jesZ>Clc cp' :.'owoczesna teck!lika. Oto ta
t dmaczające się zywemi
bar- pierwiastki pozostają do odkl'y rozJi!'rzana w()da monka, gjar~.,

tabeli
pjerwiastkó\V

bód Z mOrz

tropikalnych

wami i ładnymi wzorami. Jak
la dawnych czasów,
przędz E<
ba l'wi sie roślLnn ym i barw n ika
mi. Ze szczególnem zamiłowa
niem stosuje się dzisiaj,
jak
dawniej, jako motyw podstawo
wy, stylizowany wz6r quetzala,
świ~tego ptaka Gwat~mali.

Bleru'je

· R8~io

łodzią pOdwodną
Dotychczas płynąca pod wodą
łódź była ślepa i głucha i mogła
d~ kierówać jedynie kompasem.

Reivolu~ia W teorii
Czło wiek

Stoły

lodOwe

jących są

stoły

ogrzewa- '
lodowe, które

ostatnio znalazły zasŁośowanie w
restauracjach
przy
pod'a wanlu
chłlJdzonycb napojów. Stoły lodowe mają metalowe rury, ptzt'z któ ..
re pr'lechodzi vłyn oziębiający, p6- '
ki wilgoć z powietrza nie osiądzie
na płycie w postaci lodu. Na takich stota\!h 10110wych podaje się
napoje w szklaneczkach bez nóżek,
a napoje pozostają zimne, nawet
bez wkładania lodu do środka.

.........................
(zgiajtiC!· .

"Glos Porann,"

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

i'

miona puez człowieka , stanie
się właśrue producentem 1001\1!
A ten ~fabrykowany sztucznie

lód służyć będzie do obniżenia
temperatury w mieszkaniach,
przynosząc upragniony chłód i
orzeźwienie.

Pomysł ten z,l'odził się w móz
gu francuskIego inżyniera , Jerzego Glaude'a, który w .roku
1933 P o d.j ąl pierwsze odnośne
próby i s-tudja na Kubie.
Szło mu o praktyczne zużyt
kowanie olbrzymiej energji termicxnej mÓtrz tropikalnych: ~
zamienienie jej na energję elek
tryczną. Projektował zbudowanie plywają~y·ch wysp, rozmieszc.z·onych w odległości ki1lwnastu mil od brzegu. na którydl
znajdowałyby się zakłady, wy-

Dotychcza sowa teorja stwier
dzala istnienie tylko 5 zmysłów
li człowiek~:
wzroku, słuchu,
powonienia, ·smaku i doty~u.
Mało ud~l wie o tern; że ostatnie wyniki badaii fizjologicznych i psychologicznych dodały do tych pięciu zmysłów szereg nowyc hzmysłów, W te'n
sposób '

i

mogą brać

nawet tio

ręki

roz·

Dwa dalsze
bólu 1

zmysł

zmysły .
zmysł

t()
dotykan:a .

Oba te zmysły są zupełnie
od znanego dotąd zmysłu dotyku . Ból nie jest bowiem
pojęciem jednolitern , lecz jest
pojędem zbiorowem na okresIe
nie wielu odczuć, zupełnie sobie różnych.
Przy zmyśle zaś dotykania wil'I
ką roJę odgrywa uwłosienie
&;,{Ól'y.
różne

weń cały sz~
w9żniejszych cen ·
przemysłowych.

zaopatrujqc

trów
Całe pl"Zedsiębiorstwo ma zrl
stać uruch()Inione już w roku
bieżącym, a zapowiada się ono
hardzo rentownie w()bec olhrZ\'
miego zapotrzebowania lodu w
tych tropikalnych krajach.
Technika współczesna za lem
dO'izla do zrealizowEmia ta kir ·
go pozornie - absurdu, iz
dzięki energji termicznej m Ól'l
tropikalnych uzyskiwać hę(lzie
lllo-r.na lód w nieog)'!~ni c zony~h
ilościach.

Jedyna \V świecie
elektrownia

Ale podobnych " ab s urdów"
spotykamy wi~cej . Oto śWieio
zl~ udowano i oddano do ulvt·k',1
w Schenectady, w pobli/~u
do przeprowadzenia pra'dyc'znego: koszty przen!oszenia t~j :\owego Jorku , og,romną centra ..
enel'gji w głllb lądu były zbyt l ę elektryczną. o sile 26 tysi ~ cy
wysokie, by cale p·rzedsil:;bior- kilowatów, jakiej podobnej na . jlr {> :' '1() szuli.Ulóy ś my na c"b·m
stwo mogło się rentować. '
świecie.
,Vńwczas Claude postahowil
Or)'ginalnoś2
tej f'lekLrowai
pójść inną drogą:
zużytk(\wać
polpgn na lem. ż e [;u' )iny jej ,.10
IIzy s k::lIlą _ nergj ~ termi.czną na
miejscu , na owych plywającycll l"Llszane są nic par:.) wodną , lecz
wyspa,ch. Zakupił okr~t .• Tuni- purami rt~ci. A co najciekawsic" opojemllo ś ci 10 tysi ęcy ton' 'sze: za tosowano tam pary rLę
i na nim buduje obecnie potrze ci wla ś nie w tym celu , bv m {lc
produkować parę wodną w dobną instalację ,
zaopatr7.0ną w
s
tatecznej ilości. Szło mianowikondensatory, turbiny i kolUpresory. Urządzenie całe pole- cie o zaopatrzenie dużej fab..ryg,'l zasadniczo na wyzyskaniu ki w potrzebne jej znal'Zue iloróżnicy temperatury w.ody nwr ści pary wodnej pod odp ow: e d
skiej na powierzchni (27 st.) i niem ciśnieniem.
Jak wiadomo, przy ci.~niell'lJ
w głębi (5 st.). Nie wdając się
tempera t1l i'a
w szczegótowy opis mogą~:y in- :I lmosfervcznem,
pary w:.>dnej wynosi sto stopni;
teresować tylko fa'c howca. zaznaczymy, że dzięki instalacji ehe ac uzyskać wy!szq, tcmpt"·
tej będzie moż,na w ciągu "4 go raturę, musimy znacznie zwi ę lt.
dzin pI'I()dukować nin mniej jak szyć ciśnienie. \V nowoczesnych
, Jmtłach cinienie to dochodz( do
2 tysiące tonn lodu!
Lód ten pnewoz'ić będą1·sIie · 22·6 l{g. na ctm. kwadrnt.. co
- cj~lne łod~ie ,Z- ~abryki na ląd powoduje podwyższeniE' tempe·
nitury pary wodnej do 200 st.
Tak wysokie dśnienie jednak
- przedstIlwiacałv ' szeTe-g poważ
nych trudno ś ci technicznych.Platego- pocz :'i:o szukar innego

zm, I'.
Tylko niewielu

ludzi

posiada

zmysły abSollltne~o słuchu.

żarzone węgle.

stały ,

l'eg miast i

twarzające ener~ję elektrv~Zl1'1,
Pomysł, teoretycznie bez zarzutu, okazał się niemożHwylt1

posiada ich nie pięć, lecz szesnaście

Obecnie towarzystwo Marconiego
rozwinęło Iderowanie
łodzią · podlicżba zmys]ów, odkrytych u
wodną przy pomocy radja. stosu·
4"~łowieka, urosła do liczby 'Szejąc na łodzi system antenowy w
snastu.
rodzaju teleskupu. Kierowanie 'ta\Je jest możliwe nawet w6wcza~,
Pierwszym zmysłem , .który
Jdy łódź :la głębia się na 11
12 odkryto poza 5 dotychczasowe. mi zmysłami jest
.
"'etrów pod wodę.
zlnysł ternpel'amenht.
Przeciwj~ństwem płyt

t
ch
chemików ' technikOw

Rozumie si ę przf::Z to zdolność
oznaczania wysokości każdego
poszczególnego tonu. Rozpatrywane są obecnie również możliwo ~ d

zmysłu głOdu

i zmyslu Pl'ognienia.
Najnowszym zmysłem jest od
kryty niedawno przez niemiec·
kieg() badacza cir. Hansa Ehl'en
walda
zmysł świetlny ludzkie i skói'Y·

płynu, m()g~cego zast ąpić wodę

Wybór padł na rtęć. która przy
ciśnip.l1iu atmosferycznem wrze
dopielo przy 060 st. Co ", i ~cej,
przy zwiększonem nieznacznie
stosunkowo ci$nieniu (32 kg. na
1 etm. kwadr. ) punkt wrzenia
rt~ci dochodzi do 473 st. C.
Cale urządzenie polega wi~
na tem , że pary rtęci wychodzą
ce z turbiny już oziQbione dQ
273 t. , b~dfl. " źródłem ciepła,
pod działaniem k.tórego pra':ować bQdzie para wodna, poruszajqca t'u rbiny i przechodząca
nast ~pnie, jako " źródło zimna"
do kondensatora.
Jako .. produkt ubocznyl' nie·
. ja.ko cu~e.j proce<J·ury u~yskiwa
. na h edzie ponadto energja elek
tryazoa.
.
. Instalacja ta, bardzo pomys~o
'1,' P, wymaga niesłychanie ·sta ..
rill1nego i kosz town (') !'o wy),oń
czenia. Id~ie przecie~' i o io. bv
nie ·dopuścić: do ulatniania si;'
paty rt.ęci, posiadającej !'ilnf'
własności. - Rt ęć zreszl n. jll"t
lllale:-iałem
;Ja.rdzo ko ·zlow·

Polega on. na. tern , że. 's.kó~a
l~~zka prz~· .ll11u.le po?ra.zn~e~lla
roz~oharwnych promlem śWletl
Na skórze ludzkiej odkryto
nye.. .
.
punkty ;~iąll1a i ciepłoty, bQdqce dziwiąty zmysł:
Pra wcb'iwe.i rewolucji · w teo·
w zwia zku z naszem uczuwazmysł ;o..uskułowy,
rji zmysłó)'V zamierza dokoilac
niem zimna i ciepła. Na jednym który ZdI adza nam położenie swoją nowoodkrytą teor,h uczo
eentymetrze kwadratowym skó mu s kułu w stos1!-nku do sąsied · ny dr. Walter Krisch z Stralsun
ry - znajdują się
nich or~anów. S c iśle związany duo Faktem wyjścia jest dia nie
go organ powonienia. - Prof.
3 punl.d y ciepła i 6 do 23 l)unk- z nim jest
Krisch twierdzi mianowicie, że !)Vm
łów zimna.
zmysł l'ównowag.i,
tkl'wiący w
wąchanie, podobnie jak sluehaDhHego na na podobll 11 hsła
uchu.
Rozmieszc.zenie ich Jest roznie, widzenie lub inne odczucia lncj !,> pozw Qli{- ~; obi(' mo~(:! tylJ.o
Zawroty głiowy, np. w czasie zmysłowe, wywołane są drg\i ' wielkie i bogale zakłady, Z'IŻ'"
. maite. Np. slf}pjÓ'W1s.i oks reagują tylko na zimno, gdy nato~ choroby morskiej, pochodzą z niem elektronów. Różne apara- \Y;1jące ogromne
rlo~ci par.\'
miast koniec języka i powieki naruszenia zmysłu muskulowe- ty zmysłowe różnią 'się od sie- wodnej.
reagują bardz:o silnie na ciepło .
go . .ciągłe tracenie j;lruntu pod bie tylko tem, że reagują nn
Czy ten oowy SySl <' l:l wyŁ\\'"
.
nogami na okl'(~eie wywołuje różne pola dr~a{I czy falowa11. rzania 'Pary wodnej przejdl. ' f;'
Zmysł temperatury nie .łączy
wstrząs zmysłu muskułowego.
się' zupełl}.ię z in.nemi wraŻlliWlOś
każdy zmysł .~est skomplikowa~ zwycit;:sl' o próbę prakty-cznet{'J
ciami skóry. Np. Ludzie chorzy Jedenastym zmysłem jest zmysł
nym aparatem odbiOl'czym.
_l,astosowania, przyszlośG pok,.na chorobę nerWową, którzy
czasu.
który może reagować tylko na że. VV każdym razie warto zastracili zmysł temperatury, mo
Są .ludzie, którzy posiadają specyficzną, dla nieJ(Q prz-eZ1l8- notować ten pierwszy kro\ "Hl
gą o<kzuwać uklócia, ale
cały zegarek w głowie. -Potra-- cZQną sf.erę fal. Inne fale'-odbip.- · .. Lem pu.lu, otwieraj ą 4Y wielkit'
nie odczuwa.ją różnicy międzY · fią podać o ka<i:de.l porze dokla - ra oko, inne :r.rnysł powonienia . mu przemysłowi nowe mo ~ 1 i
zimnem a ciepłem
dny czas.
inne ucho.
. woścj.
Stwierdzono, że wrażliwość
dotykowa skóry zmniejsza się
o poł{)wę, gdy się zgol włosy.
Niedawno odkrył prof. Frey

REWIA

-*łMW&1fiZWm. ,
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.leopold Welten

ZA ,. ZAZD: ość

Po dziesiątym. kieliszku Kornic z spochmurniał i zamilkl, a
twaN siedzącego przed niJm
mężczyzny wydala mu się albca i anty;patyeZ'lla... Siedzący
przed nim męrezyzna nalał dzie
siątą kolejk~ i podoi,ós} kieHsz'e k.
~ Więce.i nie chcę! - rzekł
stanowczo Kornicz - nie chcę!
- l udarzy! płaską. dlonią. w
ma'NIlI\lJl'Owy blat stolilka. Dyma
sta twarz towarzysza puchła i
zatracała k,g.ztaJlty.
__ Jut? - zdziwił się tamten
i w.ychylił tru.nelt.
KorniOL pocwt nagle ochotę
schwycenia butellki i rozbicia
jej na ~wie kompana. ŻYJWi1:
dła ni~o nieok'reślony tal, który, stopniowo :wzTastał w, miar~
pot~wamia: się mdłości ł i sm-

w. głowie.
M~~na: uśmiechał się

'3l'U

a

'j~ zębVi potęŻllliały przed o·

czyma' Komicza, nasuwaJ~ mu
porównianie l klawiszami pianina"i Y/I lej samej chwUi tam·
ten nałał nałt~pny, kieliszek...
- rI'y11l - wY'buchn~ KorniOl - kudcłel'll.!.ł1 · - i z~a,;
kła

lIN

słó'tll.

-. Ba ...
ka,
__ l

a.

i

.

.

'.'

mi.•• lla'.. , lfa'... -- ~

szczenone •
łama1YJ

' f"

mętcz~

lie pod szklem

za·

klełfs·z·

podniedona dło~ ma~

v--ee:m

•

ste~m po'!ł01JlO

~:':!f

tknęła. j~o nosa.

Qr;dyb m czy my, podskO«yła ... Pamn~,
Oblkzał -w:aTgi ł 'szero1to rozwarł
us:ta... '.-... Ha'... li~... lia.'i
·
iKornf-czowi widawalo !ię, t'e
kompan kpi z ·niego... Wypro.<'

,

w~,dzony

z równowagi, wyrtnął
o blat stolika, ale marmur nie wydał żadne~Q odgłosu
a ' Kornkza za'b olala ręka.
Tamten śmiał się w da.1szym
ciągu; parskał i chkhotał rozgłośnie. Wreszcie spoważniał.
- JL ty, - rzekł ~ mówiłeś,
'ze umiesz ... Stawiałeś się, że po
trafisz ... pić ...
....... Potrafię!lI-krzY'knął KQr
nicz - tylko ·d z1L. nie w nastroju ... rozumiesz? .. A zresztą
- poka~ ci... Patrz! - Kornie,z przymknął o~zy i opr6żn.1l
dziesiąty kielilSzek
~

poświęci· żonie,.'. Stąpając óstroż dze -

~

l:

Najwi'ększy

Kie'dy wr6c~~, Kormez siez głową zwieszoną i miął
w rękach serwetkę. Wolski opadł na kTZesło i p-ółIprzytom
nym gestem pchał- przyjacielo·
wi cytrynę do ust.
- Lepiej ci? - zapytał po
kiWku minutach.
dział

nie po ciemnych : g.cjJ.od~ch, . Kor
nkz ciąJgle wildział twarz i .figu·
rę żony...
.
Jej ozięhłość, gdy przyszedł
do domu, zawiodła nieco 'Korn ic;z a , ale rozpaliła jego pożąda
nie. Lubdł czasem zdohywać żo
Kornicz nieznacznie Stkiną't nę, ~dy była najbardziej bierna
glową. :. Jego pochylona postać i nie reagowała na jego pieszcz~ '
wy,rażała bezradność i ciervie- ty; dawał w.tedy upust swoim in
s,tyillktom zdobywcy ...
nie ... Wolski rozczulił się.
L - Taka jesteś .. komento- Ty, gołąbku, taki skapiawał milczenie żony jakby
ły... taki nieszczęśliwy... Mdto·
zła ... co~
..
ś<'li pewnie masz i holeści... A
- ' Wcale nie -- odp.?-ria, ś.c'l.ą
wszystkiemu - ja winien ...
gając
spódni<Cę przez gtowę - Maro! To wszystKo mało!..
- Kornie~ tylJko. ś'piąca jestem i kładę S\ę
- Daj spokójl
Ja, bracie, piję już .. : trzynasty.
machnął dł'onią.
właśnie ...
'K orniczowi zakręciło się w
W olski przysunął si.ę z krzeA gdybyś wiedziała gdzie
głowie. Coś padu ~o w. żołądku,
słem i objął przyjaciela.
ja
byłem,
ho ho ... - p'rooowął
w przełYku .. .
- Ja winien ... Właśnie ja. rozbudzi'Ć jej ciekawość.
....... Słuchaj... Wolski... _ szep
Podlec jestem. . Zawsze tak ...
- Gdzie byłeś? Pewnieś za
nął. .-. ,ChClzesz UIlla.-z eć ?...
I skrzywdziłem cię... Uważasz? dziewczynkami latał... Znam
- Go takiego?
Ja ... z twoją żoną...
cię!. .. -:- Żona była najwidocz.
; - Umrzeć!1I Przepijesz się i
Kornicz podniósł głowę i spoj niej zła, że pÓŹ'IlO przyszedł d'l
umrzesz... Qzuję... Psiakrew ... rz~ł na kompana zamglonemi domu.
tak mi niedobrze...
oczyma.
- Tak uważasz? ... N-nie ... ;Wtedy W 01s'kie~0 opanowała
niesprawiedliwa jesteś ... - Kor
- Kłamiesz! - rzekł.
bezgrankzna radość i poczucie
- Zakhnam się! - Wolski u- nicz zamilkł i wzrokiem przym0Jt~,..
derzał się w piersi przys~ę warł do ud żony. Potem podszedł do niej i chciał ją pocało
....... Me um1'.ęl!! - zawołał. gam! Nie wier~ysz?
~ znowu.? Umrzeć'? ... Wiecz·
- Pijany jesteś! ... Gadasz ... wać, ale odepchnęła go i nazwa
ril~ będ~ żył... Tak!... - Wi01sJti od rzeczy .. .
ła pijakiem ... Kornicz zastosoW,ętJł się na krze§}e i rOl- Nie ... Wszystko p.rą.wda1... wał swój ulubiony chwyt ' i 'po ,
ło~ł , tęe'e.
. ' . JeslliCze dziś... dziś ,pO obiedzie '. chwiIj .»"y'c7;ytał z.. twauyżony
-. I1'roc~ wody ... a1lbo c1łllY T*i ja jestem... oszukuję cie- ulef.{łoś'Ć i wyrzut, oJ)jawy, któ.
n~, cytryn!}!. .. - jęczał Kornioz. ~e... A potem z tobą do knaj- re go często pasjoIJ.Ovały: ..
Kobieta nie wydała żadnego
\Wolski zataca;a} się między py... Tul .. ,]
,
,
st6lł1kamL
, ...
.- Co tY;! ... Bajki zmy&lasz\? gfusu . .Leżała z pół1przy~nię;te .
Warjat! ~ 'Kormez pOWGli 'przy mi OCZY\ll3, jakgdyby nieohec.
.t ~ Cytryna l ;..-; ltrz~al, pa:t;~ bezmyślnie p'pzed siebie- ehodizfł;;rdo siebie . Ustępowały na; daleka... Kornicz - mimo
oytryna!U
; ,I, '" mdłości, natomiast ogarniała go ochoty ~nie śmiał jej 'Zadać b6
lu lłzYCZtnego, pragnąl tylJk~ asenno§ć'
.~ Ładne bajki! - wybucn- by ciało jego przy.b.rało na wao~ręt łWi~a '
nąl Wolski. Ja mąm wyrzu·
ty sumienia. Coś
mnie
we:w.nątr.z dręczY, i SpOkoju
~
•
"'L
<Jaje•. c Pr:rebacz mit.... Na-,v.et
SZC'1J~&y ci... opowiąn...
Z!o-1
~uyk na lewej lÓ.
pi~ią

,;.';;-'

'";.

dwukrotnie, pięciokrot
nie ... Nagle p-rawa dłoń Kornieza 'posunęła się wyżej i spoczęła na łopatce ż,ony. Na gład
kich ple~ach był jeden chropowaty punkt... Która to ręka? ---zadrżał Komicz -- prawa czy ~e
wa 'l ... Prawa - uświadomił sobie po chwili...
Jeżeli prawa ...
błyskały myśli - to znaczy się.
że lewa łopatka .. : W mózlg u Kor
nicza . ożyły z całą wyrazisto'
ścią zapomniane słowa Wolskie
gra .. . Lewa łopatka ... Ruchy Kor
nicza stały się g'wahowne i bru·
talne .. :
, - Oszalałeś? _o. jęknęła żo
na .. :
Kornkz zwarł szcz~ki i w m,t
c~eniu pastwił się nad ciałem.
Potem odczuł zmG<czenie i 'pust
kę i wszystko stało się dlań 0bojlętne ... Odsunął się z pogail"'
dą i wyci~nął się na krawędzi
łóż:ka ... Właściwie rozmyśhł
- co mnie to obchodzi? Czy
mi nie wszystko jedno? ... Zarów
no żona, jak Wolski wydawali
mu się naw~t sympatyczni, aJe
zupełnie dalecy,
jakby dawno
zmarli ... Minęł!o kilka chwiL Korniez nasłuchiwał ~hrapIiwe
gJo oddechu... Oddech był eora.
rÓWtniejs.zy ... To-pomyślał maja żona; .. zasypia ... Wtedy zalil
czyI w ciemnośoi WJOlsk,i ego t
ją ... Jak ona mogła?~:'J - wz'~
gnąl się ... Poderwał się z zimtilt'
kll'awędzi, wyciągnął rę,kę i z c.~
.'!\
łej siły zacisnę/ł palce na
mieniu }0'R;y.,.:
,l
, > ,
- Jak mOglaś'?. ,i'rzyl6qł
- Ty!lI...
' 'l'f <)'f:
I

•

Korn~em

~

....

ra-

,

młbtab

__

1_

...

zd.rość ...

Anny Mollison

bac!: ...

~ l masz!!. .. Drzebaczys.z·?~~łJ '

" ,K orniez nk: nie

Qdpowiedż:V.

p,Opl"2lU ,SentllOŚĆ c'zuł,

azyna

J{IQ

jak

otywiać jakM

~-

we-.,

~~ny,

nart...
Kiedy od s~
si~dn.ieAI() Molika walała !kohieła
Yf ~erwone.:j su:kni, oboi!8'ka~
~ biodra, zdał sobie sp.r,a'w&, i.e

jią~
pod~ieoon.y.
l!'''

budowany jest obecnie w dokaeh dla Cunard -

Linł!

'''~J'~&~
,
..~ .• !'

, _ PlaoM\ ...,... zawołaŁ
.. " ,,:
K01;nro.z matami D-OkllUli, pp~~
.~! l
~łIl ~edł Da ulicę. Ja ~~
mł.taG.Zal li~ Woliski trąma:.j4e
g.o za łokieć. Gdy. KIQrnmz za~
~4! tak"ótwk-ę l{irzyjac·i el pu-ś.c-il
~o rami~
i złotył 'lbbga1n1e
<Donie.
~ Prz~ mf.?
M6w,
mówL .. przehaez.ysz·?;i?
Z za szyby samoehodu 1I0r·
nicz widział jeszcze Wols'kieg!o;
jak kołysał się na nogach i poruszał wan:;ami ...
W; taksówce otrze~jał pra·
wie i zapomniał o zwierzeniach
przyja,ciela a rac'zej - złekce-'
ważył je, powątpiewając o ieh
prawdtie. przez całą dTogę do
domu rozmyślał o tem, !e nilgdy
więcej nie będzie pil, pokłóci się '*~ poeaCIę w lotnictwie ~ wilnem ł pełni ubecnie służbę na 11
nji .pasażerskiej · Londyn - Paryi..
z )Y.olskim i _ca~ wolny, czas

2.IX.
1934 r,

2.1X.
1934 r.

Kronika
2NltKI NA ZIEMIE WSCHODNIE
Towarzystwo
rozwoju
Ziem
Wsch.:odnich zainicjowało, jak już
podawaliśmy, akcję turyEtyczną na
terenie Ziem Wschodnich. Dla uhtwienia
turystom zwiedzania
tych pięknych połaci kraju mini~tf'rstwo
komunikacji przyznało
zniżki kolejowe dla pojedyńczych
oHćb w wysokości
60 proc.' dla
~rup powyżej 10 osćb do 70 proc.
Zniżki te
obowiązy",ały na lipic'e i si.3rpiell, obecnie zaś zostały
przl 'dlużone na wrzesień.
Ponieważ jesień jest najpiękniej
l'z::], porą roku na Wileńszczyźnie,
n~l,zy fIJildziewać się ożywionego

ruchu

tUl·y~tyczuego.

POCI AG POPULARNY NA MECZ
P. B. P. "Orbis" i Wagons Uts
Iw',yjnlU.ią w dalszym ciągu zapisy
0It wycieczkę do
Walszawy na
nU(~dzypaństwowy mecz piłkarski
Pol~ka Niemcy, w dniu 9 wrześni::t, Zapisy przyjmowane będą do
Ś' orlv dn. 5 w1'leśnia. Cena przej'l:ul~' z I.9dzi do Warszawy i z
powJ"0tf'm wraz z biletem wejścia
n:\ nwcz zł. 9. Wyjazd z Łodzi na
:;t~ri w g-octzinach y;orannych, z
Warszawy w nocnych.
ULGI NA TARGI WE
I WILNIE

LWOWIE

Wyjeżdżającym
na
tatgi
wschodnie do Lwowa w terminie
od 7. 9 do 11. 10. i od 13. ~ . do
:17. 9. minist:!l'stwo komunikac,li
przy711ał(l
zniżki indywidualne 50
prol! w obie strony. Dla utygl{ltuia ulg należy zal)patrzyć się \li
karty uczestnictwa, któr~ uprawniają jednocześnie do bf''l,platneg"o
wcj śda na teren targów.
Taka sama ulga pl'zy s ługuje wy
; 0 idżającym na targi
futrz.'l,skie
\V Wilnie w
d~it.ch od fi 10
wrześnilI.

ODWOŁANIE

WYCIEQZKI DO
GDYNI
Ostatnia wyeieczka tegoroczna
no Gdyni w dniach on 31 sierpnit\
do 3 września zostala lI:iwołana
ze względu na brak' frekwenrji.
WYCIECZKA DO CZĘSTOCHOWY
Na dzień 16 bm. zap(lwip,tl~iana
jest wyciec~k'lo pociągiem popular
nym do Częstochowy. Wye,ieczka
wyruszy z Łl)dzi w godzinarh wieczorl:wych, dn. 15 bm_ powróci zaś
następnego dnia wieczor<lm. PrIzejazd w obie struny zł. 8,30. Zapisy
i informacje w "Orbisie".

Płonęła. kamienna korona Tatr.
Zwolna zapadał zmierzch. PiQkna
DO" tatrzańska, noc marzeń i rojeń. Aksamit ciemności za'ldrośnie
stc;:egł przed
oczami tat.('ruików
tajemnic przepaści i cumnY\'h
~zr.zytów.
Ukazywały
się
tylko
J,ontury ~'cian i fantasl,yr?,ll.l grań,
zlewająca się z gran:ttowl'lIl niebem. Ciszę tatrzań!!kinj n,,::y prze
rywaly kaskady siklaw, pędz~cych
z krzesanic
Ostatnie światła zg::lsly \V ;:;~liro
nisku nad MOl'sldem Okiem. Jutl'O
c7.eka nas wspina,czka ...
Uśmiechem
CVziecka lh)"\Vit!,\lo
!laS rozsłonecznione jeziorII.
Dziś spróbujemy sił we walce
?e ~kałą.. Między Rysami a Mięgu·
szolVieclrim Szczytem piętrzy się
dl) skoku krzf\s:my rumak, 2?,bi
KOI'!, Ujarzmić, zdobyć - te· n9.51cel.
Idziemy! Mijamy MorRkie '01(11.
!'i>wierzchnia stawu o:ra stub:"ll wD~ gamą kolorów. Mile1.ąee wierchy łą(wą Rię ze sWf'mi odbkbmi
w głębokiej toni. Cichy rzar UMsi 8ię nad cumowiskami. S~'rp (,nty
ną dochodzimy do Clarnl':;" St:twu. Nikną ostatnie dr:Eew:l. ~iu:ne
tchnienie pustyni górskiej zwycic:'~ylo pnące się do słońca
smrd,i
i limby_ Otot:zr-nif' CZ!lrne~o ~ta
'Vll je~t dzikie; "trome ś"hny Rysów, 2abiego i MięguR'(~o1wi('l'kich

•
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nie do S
Pensjonat,It:hwe zalDalo
dworac
dat I
zarabiat
Właściciele

Jednym
z charakterystyczJ)ych objawów dolby kJryzysowej jest masowe zailnteresowanie dworów przyjmowaniem let
nik6w na pensjonat. W ten spo
sób znaCl'na liczha właścicieli
ziemskich pragnie podreperować swój krryzysem dotknięty
hudżet.

Mies.z czuch sŁał się gościem
mile widzianym,
ściąganym
ponętnemi ogłoszeniami.

Masowy ruch przekształoea'·
nia dworów na pensjonaty, niemile zapeWllle widziany przez
zawodowych hotelarzy i wła
ścicieli pensjonat6w, należy
z
punktu widzenia ogóLno - społecznego oceniać
raczej
dodatnio.
W pierwotnych założ'eniacn
ruch taki dawał bowiem moż
ność korzystania
przybyszom
ze wszystkich przyjemności pobytu na wsi. Rozwiązał on zarazem problem pewnego
konie,czne,go komfortu,
któTeg'o
nigdy dać nie mÓlgt pobyt na
wsi w chatach włościańskich.
W miarę jednak rozpowszech
niania się tego ruchu, stosunki

DOkąd

(ht:ą

zadużo

w niektórych letniskach - dworach poczęły się psuć, szczeg6l
niej tam, gdzie właściciele poczęli naśladować
pensjonaty,
pTacujące w odimiennych warunkach i oczywiście nie zawsze prowadzone bez błędu.
Załofeniem
dworu winno
być stworzenie zbytu dla wła
snych prodrukt6w w sposób z
jednej strony rentowny, z drugiej dostępny
dla przybysza.
Wobec odpadnięcia wszellkich
inwestycji w budynkach i uną
dzeniu, kalkulacja powinna się
opierać jedynie na stronie wyżywienia ~ści. W~aścicie1 dworu whllien sobie zdawać sprawę
że p-rzyjeżdżający
do
niego
mieszoezanin
przyi7lWyczajony
jest do komfortu, a Jeżeli się
go zrzeka, to chce wzamian za
to płacić mniej, ni1ż w luiksusowych pensjonatach i korzystać
ze swobody oraz dobrego wyżywienia.

Letnilk, jadący na wieś, oozekuje tam jarzyn, nahiału, drobiu, owoe6w, a nie restauracyjnych dań. Tymczasem zdarza
się, ~e dwolfy sprzedają mleko

obcYm odbwTcom,
a dla potrzeb swych
pensjonarjuszy
dokupują masło, a nawet i mle
ko.
Oczywiście jedynem uzasadnieniem jest tu zysk, pły
nący ze sprzedaży dobrego produktu, a kupna obce,go, mniej

parodniową. wycieczką. lądową.

1-

nicj!.ttorem wycieczki jest tow. okrętowe linja Gdynia Ameryka.
Uczestnicy wycieczki zwiedzą
Iv czasie podrMiy bogaty i pięk
nie położony Budapeszt, jedno z
najładniejszych miast Europy, wesoły i pełen swoistego uroku Wie-

S,zczytów wznoszą się śmble do
góry. Przepastne żleby
Lieg-ną
od gra.ni do stawu, pial'g'i tulą się
do nagich skał.
Za. nami już są. phrżyste ~t,)ki
Rysów. Kamienie ezęf'tCl u~U\'I':J.ją,
[;ię z pod nóg-i i, w.~'trąconl\ z odwiecznego łożyska, l'!'~ą z hukiem
wdćł. W głębokiej ry~ie, żlt\biącel
ścianę od wi.erwhołka, lśni śnieg.
Już jesteśmy na skałach. Ściet
ka, dosko~ale ubezpieczona, staje
się stroma. N agle mgły zasłoniły
f'zOZyt. Pod nami widać jesz':lze
Morskie Oko i Czarny Sta'-N, sph\·
cione miłosnym uściskier:,. Stuję
zyczne opary pełzają po pi::trgach
i za.krywają. wkr ,(,~ce stawy. \\. bi(l
li pniemy się wyżej. Pod samym
szczytem rozwiewa się mgła. Ni:l:ej - wszystko ukryte.
N a. po.
wierzchni mgły, tak blisko, tf,
(Iotknąć m o:ina, na tle skał ukazu
.le się tęcza w kształcie małego
kClła. Oczarowani cudownem zjawiskiem idziemy na szczyt.
Wita nas czeskie rozbawione to
waJzystwo. Hałasom niema końca.
Udekliśmy
przed
krzykiem
w świat, otwarty z wszystkich
stlon, w bezbrzeżną swobodę bezmiarćw. Niestety, jeden z najniedostępniejszych wierchów tatrzań
skich jest celem lm:ykliwych piel!!Tzympk. Wejście od strony czei"kiej jest t~k łatwe, 'l'e nawet ko-

deń, uroczą. Wenecję,
dzisiaj ,;achowała swe

która do
malownirze gondole, Buną.~e wolno 'Po ulicach - kanałach, potem nast.ąpi
zwiedzanie Aten, a. na zakończe-

Na

Cłlallenge
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Takie poo.ejśde
d~ sprawy
jest z wuntu bIl'ędne i falszywe. --.
W~aścjJCiel dworu ma prawo
ao zysku i to nawet wysokieg,:),
choć!by stuprocentowego.
Lecz
Ź'le się dzieje, jeżeli chwilowe
powodzenie przeWll"aca w gło
wie i dwory chcą gwałtem zarabiać 200 czy 250 proc.
Ponieważ jest to możliwe tył
ko kosz.t em obniżenia jakości
świadczeń i to nie lbiorąc pod
uwagę mieszkania, wyżywienie
staje się złe, na po,z iomie zwykłej miejSkieJ garkuchni
W tych warunkach,
przy
birnJku komfortowego mieszkania i podłem jedzeniu,
letn~k
zraża się, jeżeli nie ucieka odrazu, to wyjetdia z mocnem po
stanowieniem nie wracania poraz drugi.

nie znów kr6tka jazda do Bukaresztu. Dwa. dni zejdą na zwiedzaniu miasta i jego zabytków,
poczem nastąpi odjazd do Lwowa
i zakońcMni~ wycieczki.
Wycieczki!. potrwa niespełna ę
tygodnie, gdyż od 1. do 18 paź
tjzfernika.
Całkowity koszt pfizejazdu z utrzymaniem wyniesie od 450 do

W drou 16 wrz~nia w Warszawie nastąpi zakończenie Challenge'u 1934 "wyścigiem samolotów".
W związku z tem P. B. P. "Orbis" wespół ze związkiem rezerwistów uruchamia specjalne pociągi
popularne. CeM przej:tzdu w obie
strony wynosić będzie zł. 8.Każdy z wycieczkowiczów otrzy
muje be.zpłatnie pięknie wydany
program Challenge'u. Zapisy przyj
mują: "Orbis" i związek rezerwistów.

'lISO

biety na wysokich obcasach groma
rlami "zdobywają" Rysy.
Daleki widok urwistych ścian
Galerji Gankowej, Garłuchu ł inn~'ch
spiętrzonych
olbrzymów
skalnych - i śmiecie, papierki,
h8.1asy na szczycie.
Chc<:lmy iś'ó dalej, w miejsce
dokąd nie zabłą.dzi żaden krZYK,
gdzie tylko orły dumają na sinyc1l
krawędziach i wiatr targa turniami. Kto kocha Tatry, szanuje ich

turni, prostopadłe ściany i ostra
jak nćż grań napełniają. serca "pojaźnią, Tatr", bojaźnią pełną 61<\cunku.
Szczyt Konia dumnIe wznirslony woła do siebie śmialk,jw.
Znów nadciągają mgły. Nad opa
rami wznosi się wierzchołt'k ~abie
go, jest teraJz potę'l'niej~zy, dzikszy. Deszcze silnie tłucze po ~ka
lach, pnez przełęcz płyną gTożne
chmury. Chwilami otwiera eię wio
dok i urok świata gćr!,lkirgn przebłyskuje przez łzy de~zezu. Obronimy się pod sbły.
Dobror,zynne słońce znów wychyla swe pogodne oblicze z za
chmur. Zjeżdżamy na linie do prze
łęczy i rozpoczyna się skupiona
wspinac?;ka.
l"llntaHyc'4nie
śmiała droga ostrą. granią, spełnia
nasze taternickie marzenia.
Po
dwuch długośch0h liny stajeI!1 y
przed prostopadłym uskokiem.
I
nagle - gr3d i śnieg. Mokre skały grożą poślizgnięciem się w p~ze
pas,ć. Na rękach wciągamy się na
grań. Pi'3kielne miejsce!
Musim 11
zdjqć pantofle, wspinać się w sl,ar
petkach po zasmezonej skalebrr, zimno, niebezpiecznie. Zdaje
się nam, ŻA uśmiechnięt.'t
śmh~rć
8powita w błękit otchł:mi kroczy
z nami pod ramię.
Grad i śnieg nie miłosiernie hihl
\V nas. Przemarznięte rr,t'f.' ~7.ukit
ią. chwytów na grani -- j(,!.'ItcśmJ
na szczycie (okolo 2300 mtr.).
('67:, :te m(lknif'my, l''lC O ŚĆ zdobyebi szczytu jest wyn:lgrndzen!em

ma,je,~tat.

Ubieumy pantofle wspinaczkowe, ro~wijamy liny - i w drogę
gl'anil!! do ~abiego Konia.
Ale
mgł1\ a:nów bielą zakryła widok.
Rozpoczynamy wspinaczkę. Nagle
grań kończy się gwałtownym, prostopadłym uskokiem. Nie tędy dro
ga. Pokonami wraca.my na Rysy,
by próbować inną. granią. Zwycię.
żymy bo zwyciężyć chcemy!
Ostrożnie posuwamy się cudownie rzeżbioną drogą.
Szczerbat.e
turniczki, iglice
oto nas"
szlak. I mo~ wiedzą,c, te nie ttleg
niemy mgle - zajaśniało "lońre
na chwilę. Przed nami grań Żabie
go Konia, idziemy dol)rze.
Po krótkim czasie stajemy nad
Żabią Przełęc~ą, . W dole, na pPludnie od nas maleńkie Morskie
Qko i Czarny Staw. Jak wą.ż wije
f;ję wstęga szosy
między ciemną
zielenią lasów. Zdaleka huczą potoki i siklawy. Na skały wdziera
~ię chwilami przeciągły krzyk juhasa. Przed nami piętrzy się tą.bi
Koń. Nie~wykle śmiała budowa tej

W interesie właścicieli dworów leż v stworzenie wlasnej kli:
jenteli letniskowej,
o którą
prz~cież zabiegali. Trzeba
so..l
bie przyswoić zasady zdroweg~
in1eresu kupieckiego, by zdobyć stałą i dobrą klijenŁelę

wartościowego.

jechae zagranicę!

TARGI W WIhDNIU I PRADZE
Rozpoczęły się targi w Wiedniu
i Pradze. Targi trwać będą. do
[lnia g września rb. włącznie. Ulgowe paszporty i bilety po cenach
z.niżonych zamawiać mozna w P.
B. P. "Orbis".
PO SŁOŃCE I OWOCE POLUDNIA
Oatatnią morską. wycieczką w
tegorocznym s6'~onie będzie podróż nad mor~9 Adrjatyrkie i Śród
ziemne przez K.atowic~, Budapeszt
Wiedeń, Wenecję ora?; Ateny, Con
stanzę i Bukareszt,
połączone z

I
•

zł.

WYCIECZKI DO ZIEMI ŚWIĘTEJ
P. B. P. "Orbis" organizuje 7
wycieczek do ziemi Ślwiętej. Trasa
\vycie{'~ek prowadzi przez Lwów,
Bukareszt, Konstanzę, Konstantynopol, Ateny, Egipt. Palestynę.
Koszt wycieczki (paszport, wizy, przejazd koleją i okrętem, cal
kowite utrzym.anie) od zł. 830.
Dość miejsc śeiśle ograniczona
Informacje i zapisy w P. B. P.
,.Orbis", Piotrkowska 65.

łłlekonsekwencie! ..
się płaci-zniżek

Taksy

niema
W

miejscowo'ściach, łeżącydi

n!lU

polskiem

wybrzeżem,

1>\

wi~c

w Jastarni, Karwi, Orbwie :.zy Jastrzębiej Górze, miej
-;l';,we wójtostwa pobierają 00
prz5j,"zdlP.~ch opIaty za krurt~
'':::lJ1a·~tZne. Opłaty te waha~
się w goranicach od 7 i p6ł d~
12 i i'l~~ dotego.
Wy(;awaloby się, że w tycli

warun].a(h wracający z nad m!)
<"za ł edą m~li Ulzyskać zniżld.
kolejvwe. Myli się jednak ten,
ktLl w trn sposób rozumuje.
( I] l. zuje się, że mimo , iż prJ
l':'gu -, my pobyty w miejscowo ...
śdacI, nad polskiem morzem,
mimo, iż staramy się wszefkiemi 5ił9mi odd~gnąć ruch tury'"
sty~l.ny z zagranicy do kra.iu',
nie r'jl"imy nic, by ten pobyt
uprz)'E t~pnić.
P,'QTÓŻ z nad morza do Lodz: jt;st rzeczą kosztowną. Niev:ątpl:". je, gdyby Ulznać miejs 'ow')~ci nadbrzeżne za uzdr()~
wiska i dać pow.racającym znU
ki koltjowe, ruch na tej linji
wzr6s: J'V niewspółm4ernie.
Tymrzasem na liście miejg,co
V"ości ul'tl1anych za uzdrowiska,
czy !Ch cjowiska, fiogtm"uje 8zel"f:g zapadłych dziur, a niemM
a n \ jednej miejscowości, lez,,",
cej na'l Bałtykiem.
1 rzeha więc być konsekwenl
nym: albo się bierze opłaty
kJill1a,~OZtl1e i daje zniżki, albo
nie I':ł>dąża się !przybyszów
'
są kli:matyczną;.

••••••••••••••••••••••••

Morze i kolon,le
lo Dolega Polski
za trudy. W vlni. silni - stl)ir!JlY,
na turni. Schodzimy niżej. Skała
urywa się kilkonastometrową prze
,vieszką, *)
Rlzucamy zaczepioną.
o hak linę wdólj nie widać jaj
końców. Ubezpieczając się d/'ug,
liną zjeżdżamy. Emocja jest niebywała -'- powietrr.na droga. L~
dujemy na Zabiej przełęczy wył.
nej_
Opadają mgły, slOlice

znów śwle
sr,hl)dzimv nl
czeską stronę. 'Oczywiście -.: spieszą.c się idziemy żle. Str.-Jmym
kominkiem. zapierając się ralem
ci. Przemarznieci

dałrm,

Trudno namy.

o8tro~nie
się
zniżamy.
i tę przeKzkod~ poko.

Wkrćtce jesteśmy w slot1l!czn""
d,,)linie l\n~gl1szowierldl~j , Otae/,nJą. nas urwiste wierchy j 11 ' ~zal'.
pana g·rań. VVrócimy jeszcze dn
was, cllirzYI!ly. Zm~czelli Pi'C11'ho,
Ilzimy na Hysy_ Słol1ca juz '.:whoGziło , Stoimy roilrzący i za·
{·hwyceni. Morze szczytów ::i~ p:\
li i płonie. U naszych stćp ~1'if'le
się Czarny Staw w płomirniarh.
Rozmarzona cisza wieczorTt:l. bit!
rze Tatry w swe ramiona. . Ol( [{tIlin wspina się po str ' !lJY;' !! upln.zach i łagoclnil> rllz!lGŚcier.'\, ~i~ p")
Ezc'l.ytach Wokół niema. ~vw('i ,!uI;-zy. Tylko świat baśni -- i mv,
WrMamy dC' schroni,k '1 (~wjazd"!
już świecą· ...
D. M.

>lo) SIc) 1:1
niż

90 stopni.
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J szeli oczy nazywamy "obrazem
duszy" , to powinniśmy pamiętać,
i e kazdy obraz wymaga odpowied
niej oprawy, która podkreśla jego
"\y' ubry w ~poaób umiejętny i celo \yv .

Małżeństwo

racjonalne i

S1\ ,fillJPI

idealne.-Zaślubiajcie

niach magazynów mód, w biu- nie, ognisku domowem. Rzadrach, salionach,
w wagonach ko jednak napotykają się lekko
kolei podziemmej, w zwią.zkach myśLne i wietrzne kobiety, gdy
oprawę stanowią.
k01~et i zakładach, wychowują minęła pora kochliwej młodo
:Jam kształt brwi, ich rysuneK, ich
l yeh dziewczęta.
ści. Czegoż to dowodzi? Rozu~.: ęt: toŚć. nlldaje każdej twarzy pew
VI istocie rzeczy pytajna for- mie się, że przewagi duchowej
"Mężczyźni
wolą
ne odrębn e ,
charakterystyczne chociaŻiby
hllondynki". Książką tą zaczy- ma tytułu nie odpowiada tresci k'obiet.
piętno. Niestety - i pod tym wzglę
(lem kobiety poczyn:J.jl). COl az ' Pll" tywali się nietyłiko mężczyźni i książ!ki, która powimJna nos:ć
Stąd prosty wniosek,
że zuctZyli ci, dla któ- kat e!,. orycznie twierdzący tytuI: pelnie logiczne są małiżeństwa
w",zechniej poddawać się pewnej b!ondynki,
rych ją napisano, lecz równem "Mę.ŻJCzyfui są g,ltuipi" Tego bo- starców z młodemi dziewczęta
""tand:ll'y",acji" .
Wzorem i ido.'l,lem staje się Ma- .;eśli nie wi ększ ero, zaintereso- wiem chce dowieść pani Leed- mi, bo "równoważą"
rozaucę
rleua Dietrich z jej cieniutkim, '\vaniem darzyły ją
hrunetki, bourg,
której 'Pfaca tchnie umysłową. Mąż musi Ibyć pTZyostro zarysowanym łukif'ffi brwi. ~zatynki, podlotki i panie
w nienawIsclą
do mężlOzyzn. ll11inmiej trzy razy starszy od
I rllatr"go epilacja bnwi cieszy si~ ,,,ieku niebezrp~ecZlIlym. Brunet Ks:ażka posiada ulbra - subje.k- żony, aby dorównać
jej rozutukiem powodzeniem dlatego ki i szaty.nlld chdały poznać ta- tyw:ny chrurakter. Autorka mó .. mem.
"'idzi sir. tyll\ ładnych twarzyczek, Jemnkę powodzenia swych ia- wi pr.z{'! całv czas we własp~
"Prze'Iionałam się
w cały m
Wl'.;;cz oszpeconych iyru kosme- snowłosych siostrzyc. Blondyn- imieniu.
szeregu wypadków, mówi pani
tycznym zabiegiem, stosowanym 'ki ciekawe były ·pr.zyczyn, dla
RGzpoczyna od swych braci. Leedbourg,
że ton w maŁżeli
hezkrytycznie i zbyt pochopnie.
których były wyróżniane. Męż 1\1;6.la ich siedmiu. Odziedziczy stwie nadaje nie stary mą,ż, a
ł.lożna "poprawić" naturę, skra
czyźni zaś z uśmiechem słucha·
1i po o.fcu bardzo znaczny ma- jego mloda żona, gdyż jest roz(ać c"y z~ężać brwi, ale nie li bredni o tlwoich gustach. A jątek, Mocy z:g odnie z jego W'J- sądniejsza i praktyczniejsza".
110winno I:>ię stanowczo zmienia.ć książlk.ę rozchwytywano.
lą mieli sami podzielić między Racjonalnem wię.c jest jedynie
j (·h zasadniczej formy,
co poTeraz pojawiła się w Nowy'Jl siebie. Ta wola ojcowska sta- małżeństwo starca
z młodem
ei ąg :l Zit sobą. zawsze i
zmi:mę
.Jorku nowa sensacja tego sa- nowi pierwszy dowód Jrllupoty dziewczątkiem. Brzmi to paraw~r ~[l ZU twarzy.
•
mego rodzaju: "Czy mężczyźni m ężczyzn.
doksalnie,
ale
paradoksem
Z!'ozumialy to już dawno art y- są głupi?" pióra
Hiny Leedżycie.
Bracia, głupi, jak męŹlCtzyźni, jest całe wSiłólczesne
.sIki fllmowe. Ha~łl) "pr ('(' Z Ze hour,g. W ciągu sześciu roienie umieli dokonać podziału i Oto w jaki sposób dowodzi au·
I"tandaryza cją.
twal'zy" przyjęło siei:y doczeka.la. się sześ.ciu wyzaczęli się procesować, co do- torka słuszności swego pogtlądu
si ę lJenpelacyjnie. Dziś
"moda." !laI1. Czytają ją
w pracow- prowadziło ich do ruiny. Niech na małżeństwo.
plrZy stwieritlzie we wręcz prz0ciwnym kiedzonej "niższości" umysłowej
że wię.c powie świat, czy męlranku: podkreśla się każdy cna·
równy wie'k mał
czyźni nie są głupi? Bo grlyby: mężczyzny
ra.kterystyczny szczeg' ół mody, by
żonków powodl\lje brak róWiJ1o~
na
ich
miejscu
były
siostry
...
leby był odrębny, intlywidualny, r-Sama autorka była cztery ra- ~ci duchowej pomięd.zy mml
Dryginnlnv. Twarz pnzt~ ciętna na ·
taje się
przyczyną kolizji
zy
zaręczona, a dwa razy
~a i
wet , daleka od ideału "klasycmemniej
lub
wi~cej
dramatyczmężna.
O
prelotnych
miłost
go piękna". staje się interesującą.,
nycn.
kach
milczy.
Miała
więc
mot:·
- już przez to samo, ~e odbiega. I '
Harmonję maJltensldego poty
'ilOŚĆ poznać mE)tJczyzn" zwłaSJ:·
od tspu Jaie\~ZeK ... z wyst.aw fry- I
jedynie
eza, że i bracia jej zar~,z,a1i si~ da może sprowadzić
zjeIilkich.
macznie
późniejszy wiek
mę
j
i
'żenii!i
po
ki!lika
razy.
Mogła
"Skoro nie mogę by~ Marleną
'ża,
który
powinien
być
przynaj
:
wię,c
i
tu
badać
motywy
post~.
woię zostać sobą!" mć wi kobieta~
mnie.i dwa razy starszy od wpowania męiczyzn.
.
Slll(;zne to i rozsądne,
ny. Namawia więc autorka usil
Wnioski,
do
których
dochoAle brwi wymagają. tro;:kliwej
. dzi, są zabójcze dla
"panów nie dziewczęta, alb y zaś'1ulbiały
pi el ę gnl'cji. Najprostszym, codzien
l'udzi starszych, posiadających
i świata".
nym zabiegiem jest czesanie icli
bwrdzo
cenną, zaletę'.
Pojmują
codziOll rano miękKą. szczoteclZką,
-j
.,MężezyŹ!Ili, twierdzi
pani
zwilżoną. mieszaniną. wody z gliLeedbourg', są z natury niemą~ mianowi~, że nie m~ą za'ce ryną, dzięki czemu \wlos ~taje
dr.zy, niepraktyczni, często bez- peWiIlić młodej małżonce absosię miękki, elastyczny l ładnie się
radni w najprostszych
spra- lutnego szczęścia i z tego pouklada.
wach życiowych, a resztek ro- . wodu nie stawiają zbyt wielPotrafią, rówtiolenie zbyt gęstycn i bujnycli
zumu poz.bawiają ich kolhiety, kich wymagań.
w
przeciwieństwie
do mło
niez
brwi chybia zupełnie celu; włos
nie zawsze pierwszej mlodościo
odrasta szybko, a staje &ię twari piękności, lecz posiadające od dych cenić należycie jej roz~ą
dy, ostry, trudny do czesania ł
rotbinę wdzięjku. Siedemnastolet dek. i praktyczne ujmowanie
nłożenia. TaK samo nie powinno
ni podlotek wodzi często za nos 1ycia..
się nigdy przycinalć orwi notycz50 lub 50-letniego mężczyznę. . W; obawie, czy nie zaszła zbyt
kami.
Jakże często ojcowie rodziLn, po dale'k o w protegowaniu starców
A jeżeli jut decyaujemy slę na
ważani działacze, politycy,
u- pani L'. stąra się ratować sy\'pilację trzeba ją uskutecznić roże nie
czeni pehają u stóp kokietki,. tuacjll zapewnieniem,
zumnie I ostnznie, w grani~acn Czal'ny kapelusz pilśniowy z lakie- mogącej być ich córką a nawet miała wcale na myśli zachwala1,iezbądnej tylko Konieczności.
rowaną wstążką·
wnuczik.ą.
nia starych męMw, chce tyłko
pl'lzekonać ogół młodych
koCzegoż to dow.odzi?
"Umybiet,
te
najszczęśliwszem jest
słowej przewagi
kohiety",T'aką naturalną.,

najpięlmiejsz~
brwi i nęsy.•JuŻ

Od ozasu do c.zasu pojawiaw Ameryce książki, których wartość literacka jest nader wątpliwa, ale powodzenie
wprost fantastyczne.
Weźmy

starców.-Kilka rad dla kobiet

ją się

KreaCje mody

I

o wgpO(zgku

sta~ia się zawsze
ruchliwość,
intensywność

Tak wysoko
pracę,
życia,

jest również
pom6wiellie o wypoczynku choćby
ze względu na nadwyrężanie i wy
czerpanie organizmu_ Wypoczynek
jest również sztuką, która zbYt
często jest zaniedbywana, co si~
bezwzględnie mści na urodzie.
O ile kobieta, która za duio
pracuje, posiada iclaiJue zdrowie
i harmonijny wygląd zewnętrzny,
może ona przez parę lat
zach()wać świeżo§ć. Może nawet
stałe
napięcie nerwów
narazie (Joprowadzić urodę Je) do rozwoju, al~
będzie to tylko
słomiany
oglen
który szybko zagaśnie. Po kilku
latach sportsmanka, kobieta rZyiina ł ruchliwa, staule się wyczerpaną neurastenlliczką,
skłonną
óo
chorób, nie zasypiającą bez środ
ków nasennych. Cera jej zacznie
więdnąć, muskuły zmiękną~ rysy
twarzy ł ruchy zdrad.zae będą
nadmierną nerwowość jed.nem
te

pożądane

słowem

-

ruina.

Aby zachować młodość i urodę
trzeba zmusić się do odpoczynku
i spokoju, choćby na kilkanaście
minut dziennie.
A więc co robić? - Nie można
przecież jak ślimak zamknąć się
w swoim domu, trzeba dostarczać
mężowi rozrywek, należy spełniać
towarzyskie obowiązki, nie mówiąc już o pracy zawodowej. A
wi'Jęc panie, które nie mają moitivrości wyjazdu. na' lato, muszą 1<'0llłecznie dzień w dzień wypoczy.
wać przeri 'p~ł godziny.
Zwykle
111a się okazję do tego przed kolacją. Trzeba się zamknąć w swo.
im pokoju, narzucić szlafroczek i
rozłożyć .się wygodnie na łóiltu
lub tapczanie. Nie myśleć wówczas
o niczem, tylko . wypoczywać.
Wypoczynek ten jest najlepszym
przyjacielem ' urody i dzięki lniemu pani, mimo wyczerpującego tem
pa, nowoczesnego życia. zdoła za,
chować swą urodę i świeżość.

odpowiada bez waharuia a~.
torka, któ,ra stara się dowieść
na podstawie nauki,
te
szość ta występuje jut w okre·
sle najwc.ześniejs%ej mlodośoi..

wyz-

Dz-iewcly~i

Sili rozsądniejsze,

praktyczniejsze i energiczniej..
sze od chłonpc6w równego wie
ku.
Czternastoletnia uczenka
jest już dorosłlli prawie kobietą, podczas gdy chłopiec w tym
samym wieku ma jeszcze zupel.
nie dziecirme zainteresowania.
18-'letn:ia dziewozyna jest juf
dojrzat~ kobietą, powaŻ:nie biorącą, życie, a m10dzieniec
r6wieśniik' rwie się tyJiltO do u·ciedi, nie zdając sobie sprawy
7e znaczenia otwierających się
przed nim zagadnień.
I tak dzieje się do glIO'howe]
des'ki. LekkomyśLni i wietrzni
starcy należą do zwykłych zjawLsk. Dla nich to otwierają, się
jaSlkinie rozpusty. Na nich za·
, tawia sidła pokusa, dla kt6rej
~apominajl!i o obowiązku, rodzi

stadło, w którem różnica wiekJtJ
matźonków wynosi
przynaj-

mniej 15 - 20 lat. Inaczej mówiąc 20-letnia pan'ila powinna
wyjść za człGwieka,
liczącego
lat 40 - 45.
Głupi więc są mężczyźni; rozum ich nie dorósł do kobieceTa nierównoś-ć umysłowa
go,
datuje się już od Adama, któ.ry
dal się skusić do zjedzenia jąlbł
ka jedynie przez głupotę, i, co
najgorsze, przekazał ją, potomstwu,
co stało się przyczyną
wojen, walk społecznych i rewolucji. Całe życie mężczyzny
upływa w walce, która jest wytyczną
jego istnienia.
Nie
<-eni również miłości, o ile nie
zdobywa jej z trudnością.
Kobieta przeciwnie, jest zbyt
rozsądna, aby psuć sobie cele,
do których dą.ży. Instynktow.
nie unika .gwałtu, kocha harmonję" której nie znosi
męż
czyzna, lekceważący
kobietę,
gdy ta nie ukrywa przed nim.
swych uczuć. Stąd prosty wnio·
sek, że ·rozsądna kobieta powinna udawać obojętność, chociatiby w jej sercu szalała burza uczuć, trzymać się następu
jących
wskazówek, udzielonych przez życiliwą autorkę.
"Nie całuj nigdy męt&, pierw
sza, a na jego pieszczoty oupowiadaj poW'Ścill'glliwie. Niech
będzie _zmuszony zdobywa ć je,
bo wtedy jedynie !będzie je CEnił'~.

"Flirtuj z młodymi, dopóki je
lecz nie wychod.t
za mlodzika.
Nadaje się bo.
wiem tylko na tancerzą, nigd,;
na męża".
'
"Nie śpiesz się 'do zamążp6j
ścia, które po~bawia wolnOŚCI :' .
"Nie wychodź za człowieka ,
JTInlemającego, że cię przerasta
umysłem.
Będziesz zmuszona
przez całe życie przekonywać
go, że rzeczy mają się wprost
przeciwnie. Jest to zadanie lin
dzo niewooięczne."
Taka. jest treść "Głupich m~:ż'
czym". W ciągu trzech miesię
cy, sprzedano przeszło 200.000
eglZemplarzy tej ksiąi;ki. Tylko
w Ameryce mogą. istnieć takie
nie ograniczone mo żliwości.
steś młoda,

Dwa eleganckie modele

N.
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CIĘ2:KA SPRAWA.
Proces, który obecnie prolVadzę, potrwa parę lat!
- Czy to aż tak skomVlikowana spr:\wa, panie J1leeęnasie?
- Wcale nie! Ale na tak dłngo
111<\ mój klijent pieniądze!
śWIETNA

OKAZJA.
Pan widziale~, panie Rosenzweig? Przed minutą na tamtej
~t\'onie ulicy ten hjdak Rapaport
ki (;remu jestelll winien głupie 100
złotych, napadł mnie i spoliczko-

wa1:

P~tn

to

będzie mćgl zaświad

C.llyt~?

- Bardzo ż'llllję, panie Krlm,
.mrpelz, ale ni.) będę mógł świad
rzyć, bo niestety nie
widzia.łem.
1\. pan przecież wie najlepiej, jak
;.\bym to naprawdę chętnie wi\ , ia!. .

:r 'D1EUbONNE

CypJ'jan Coffrahoi;; j~.~t lIlil'Fizczncltem. ::\fie jest ani 'hf1~"ty,
a.ni biedny, narzeka na dężkie eza.
~y i jest dumny z te~I), t,; żyje
wedle rrawa i pOn.qlllW. .rr~~cze
nigcl;r w życiu nie p"!lrłnił wykro.
czeń, ale niepokoi się i rumieni,
gdy poliejant 'd zwoni do jego
drzwi i uspakaja się dopiero wawczas, gdy I;lię okaże, że ehce zasięg'
nąić jedynie informacji o dawnej
Eluz1!cej.
:::\ajbardziej obl\,wia sią
tego, że znowu dojdzie do jakiej~'
wojny. Kiedy ma wypełnić swe ze
znanie podatkowe, c'zyni to w prze
konaniu, że referent podatkowy
nie interesuje się niczem innem,
oprócz niego i że musi złożyć obszerną spowiedź. Ale znamy zbyt
wielu
Gyprj:tn6w
Cc·ffL'\rois.
Jest ich bardzo wiele.
IV ubiegłym tygodniu Cypr jan
otrzyma ł nakaz płatniczy i nie
mial nic pilniojszego do roboty,
niż pójŚ(\ oBobi ~cie do UJ'Zędll podatkowego, aby natychmiast 7.3.phcić swćj dlug.
Cyprjan : Dzieli !lobry!
Urzędnik podatkowy (nie czyń,
mv mu wy)'Zlttów z powodu jego
humoru, bowiem chocbż b:udzo
l'ą wirlke podatki, ktćre IM 'lain
Jwsować, to jednak
jeO'o pensj"
jest barlho mala, co go bardZo)
J ozgol'yczlt): C;zego llan sohie tyczy?
Cyprjan (skromnie): Chcę zapł!!.·
cić sw,,, lJodatki!
' Urzędnik (nie podnMz:]c f!lowy,
florhylonej '1, tro·k~ n;trl kt'zy~ów
ką,): Za jaki rok?
Cyprjan (nieco 7.ullmi<lllv): 'Za
Jaki rok? Nsturalni,) zs, bioiąr.y!
Urzędnik (p0 . 1ra~nit'tny): A więc
za rok ubjeg:'Y? 'Cypr.la~
(baroziri zdumi·~ny):
Czy istni(.ją ludlie, kM:'?''''' w lipnl
nie zap~acili je~zeze z·'F1or·;rznyr!1
podatków?
UrzędnIk: To się r07.\1l1!ioi
Cyprjan: Nie ;'ozuw;':p; jal': t.a·
ey ludzie mog:~ Sp:1Ć!
N: ~~ h pan
RPOjrz:v nit mnie. Dzit:i::j ~:tno (\'j'zy
malem nak::lz i oto już jeste:-n, aby
zapłacić. Gdy się za,phci, to ma f'ię

t>, G. VEBER

•

"wróg pUbllcznu nr. 10"

Stary szeryf, zmęczony, spojrzał
na zegarek: była godzina 5,12. Na
stępnie rzucił
okiem na sClanę,
gdzie wisiała wielka fotograf ja Pete Tigera, zwanego powszechnie
,,\'1 ampirem na ro werze", albo
!,Wrogiem publicznym nr. 10". Je,>zcze jeden gangster!
Stary szeryf otworzył biblję i
poc',r,ął odmawiać wieczorną modli.
twę. Naprzetnian odczytywał jeden
werset z biblji, poczem zażywal
tabakę i pociągał z flaszki gin.
Nagle z ulicy doleciały go krzyki i od~łos strzałów. Obrabowano
banl{ federalny! Ale zanim repre ..
7entant władzy miał czas odłożyć
biblję I chwycić za rewolwer, Pete
Tiger, "wróg publiczny nr. 10" we
własnej osobie _wpadł na motoc~
Idu do biura szeryfa.
- Handf ~p!...
krzyknął
groźnie.

ł natychmiast
począł ze swcg'o
I,arabinu maszynowego strzelać
systematycznie w stronę muru. Po
odanill kilkudziesięciu strzałó\040,
lelckim wirażem objechał cały po·
kóJ i za chwilę już go nie było
wlda~.

W chwilę 1)Óżnie.i weszli do pokoJu Clark Ritchie i Jo. Cłark RH-

chie był
z
zawodu cowboyem,
chwilowo jednak pełnił funkcje do·
zorcy w wh~lkiej wytwórni mleka
liOl~densowanego.

Józeflna, nazywana krótko "Jo",
w ścianE:: po-

stała, wpatrując się
dziura wioną kulamI:

lił

Popatrzcie, co on
tu

się ośmie-

wypisać!

"On"? Któż to taki?
Wróg publiczny nr 10.
No cóż takiego?
Pop rOll tu
"ypisał litery N. R. A. Rzeczywiście. "Wampir na rowerze", strzelając niesłychanie precyzyjnie, ulo
kowal kule w ścianie w ten spo!lób,
iż utworzyły one te
trz~'
litery,
tak ukochane przez prezydenra
Roosevelta.
- To naprawdę bard20 oryginał
ne - zauważyla Jo. - Jest gangsterem przecież". to laki sam do.
bry zawód, jak każdy inny. Cóż
dziwnego zotem, że dzieła swoj ..
7aopatruje tym znaldem . podobnie.
jak każdy kupiec, czy przedsię
biorca?
- Oto do czego doszły nDsze
dzieci pod wpływem kina! - ' we·
stchnął z oburzeniem
szeryf.
Ładnych dC 1:7ekali§my się I!zas6w!
- Nie ZJ,< dzam się z ..,,, ńskiem
-

o jeden kłopot mniej na głowie.
rtdyby w~~yscy ludzie robili tak,
jak ja... Bowiem ponieważ kiedyś
trzr-ba jednak niestety zapladć,
więc nierr:a sensu zwlekać.
Urzędnik (wściekły):
Czy pan
przyszedł po to, aby mi to wszy. tko opowiadać? Dawaj pan tu nakJ.z i sehowaj swe mądrości rJla
siebie.
Cyprjan: Gdyby się pan tak nil)
rlziwił, że tu jestem, nie sądziłbym,
że muszę panu udziela,ć wyja~nień
( wyciąg:.:. z kieszeni nakaz i porhtjn
go urzędnikowi. Z innej kies:f.l~nl
wyciąga portfel
i wyjmuje Z('ń
wypełll!Iouy czek, podsuwaj:~;! Uirzędnikowi). Oto proszę! Czy mc .,€~
otrzymać potwirrdzenie'~
Ur7.ędnik

oglądając

nie('hętni~

czek): To ji'st czek'?
Cyprjan: Mćj Boże, tak. ..
Urzędnik:

Chwileczkę.

JrUW~

opowiedzieć

zwierzchnikowI. że
ktoś, kto dzisil\,j ranc· otrzyma i WIr
kaz, pl'z,Vclif<dzi pla0ić tego !·amn·
P:O dnh. (surowo) Zapomocą Cleku!
Cyprjao (nieco wyprowadwny
z równowagi): Czy nic jeilt t·) Wf.jem prawem?
U rzędnik: Może to jast pal'ulkie
prawo, ale jest to nienaturalne
(opuszcza biurko
uda.j~ się do
zwierzchnika).
Cypr jan: Tak nagradZ!l ':iiI} 11
nas gorliwość obywatela... Terllz
OJ! ma mój cz~k, a 'ja nie m'"m p:lkwitowania. Acz)-OlwieK urzędnik
podatkowy, jest Oli moi e pn,yzwoit,ym człowiekiem. Zresztą. jest to
przekreślony czek. Ba, gdyby w
jakimkolwiek banku potmlttcwano mxlie t:':Lk, jak tu, gd'Lb T.U-jei,::ż przynoszę pjeniąd~e, wów\:zas
pokazałbym tym panom.
Urzędnik (ktćry w mi~(lzy('za'5ie
powróa-ił): Qzy pan
się
przep";'·
wadza.? ·
,
Cyprjan (mocno zdziwhny'i: Nie!
Skąd panu to przy·::hodzi tb gł.)·
wy!
Urzędnik: Przeciet to mw'i mil'ć
jaką~' przyczynę, Ż(\ pltU się tak

_.4

zdanieu', - przerwał mu Clark .. 1 właśllIe przychodzę tu ~ro"lć (j
rękę Pil:(is ,'''J córki
- re takiego? ... PrzY;;:~lam, że
Ili!(<)n:!. me (.ddam 111.'] córki, zanim
oie pozbędę się tego wroga publicz
J1t'go nr. 10, - oświadczył uroczyście SZIll'yf.
- - A jak on wygląda, ten ananas?
- Popatrz... oto jego fotograf,la... Blondyn, na lewym policzku
trzy blizny, brodawka na nosie...
Nie tru(lno go poznać.
- Otóż oświadczam ci, tatuńciu,
że do miesiąca ta przeklęta pokraka znajdzie się w więzieniu!
Szeryf wzruszył tylko ramiona·
mi, mrucząc pod nosem:
- Iłównie dobrze mógłbyś przy
rzec, że potrafisz zmusłć Gretę Gar
bo do śmiechu!
' Clark Ritchie zaczął studjować
dzienniki, w których pojawiło się
pośmiertne wydanie
pamiętnikow
Dillillgera, wroga publiczn.~go nr.
11 niedawno zabitego w Chicago.
Słynny gangster opowiadał w nich)
że dla zmylenia policji poddał się
specjalnej operacji, dzięki które!
zmienił zupełnie wygląd twarzy ł
nawet odci",ków palców. W duszy
cowboya poczęło
coś
świtać.
Wsiadł na swego bułanka i poje.
ellał do
sąsiedniego
miasteczka,
gdzie mics7kał jego przy.jacleł, (Jene Handkercllief, lekarz z .zawodu ...

spieszy! A dlaczet;o p1"l,tnoHi pan
czek?
Cyprjan: Przecież to jest moje
prawo!
Urzędnik: Zawsze J.):tn z fi·m
prawcm! (uderzając pięścią, w stóJ).
A ja mam prawo być nieufny!
Cypr jan: Nie mogę się zgod·~ić ...
Urzędnik: Gwiżdżę na to, na ';0
się pau może zgodzić! Mogę 81)bi~
myśleć, co chcę! Jet8li czek mit
pokrycie, dlaczego pan sam nie
odbierze pieniędzy z banku?
Cypr jan: Ale ...
Urzędnik: Co za ale? Wie pan
bardzo dobrze, co za historje narohiła

pańska mała

przyjciółka,

MONTE CARLO.
YV0nne, pani jest naj zlachętniejszą kobietą! Wyjechała p'l
ni wbr~w woli rodziców ze niną
dn Monte Carlo. Ale muszą palli
ze smutkiem siQ ,przyznać, że ~'l'a
jąc wczoraj w ecarte, po~tU\il:(;m
cały majątek na j€dn~ ka.rtę i prze
grałem. Ozy jest pani na mnie zt:1'~
- Zła? Ależ skąd... jeżel i p:,m
mi tylko poda adres tego pail:\.
który wygrał... to całkowkil" P'\IlU
wybaczę·

EGZEKUTOR PODATKOWY.
- Kłamstwo jest najwięk~zynl
grzechem! Niech sobie Jan zapamięta, że nie wolno nam okJamy·
wać naszych bliinych!
- A dlaczego pan, Hekl'oć przy
chodzi egzekutor podatkowy, kaxe mówić, te pana niema w domn':
- Bo egzekutor podatko,,,y ni~
należy do na.szych bliźnich!

panna Maud Lockie i co z tego
wynikło!

Cyprjan 0ze Izami w oczach): Co
pan mówi? Panna Maud LockitJ
nie jest moją. małą. przyjaciólką. i
zapewnia 'li pan~, te mć 'j czek ma
pokrycie!
Urzędnik (z wysoko p<ldniesioną
glową): A więc pan sobie wmawi:J,
że pail~t,wo będzie p:mu wierzył:)

na

~lowl)'?

Cypr.lan; Przecież ja nie mam
do czynienia z p:ul~twem. a z pa.nem~

Urzędnik

(zbliżając

twarz do
delikwenta): Tetr, gorzej! Ja nio
pozwolę, aby pm mnie
obrażał
w czasie pełnienia shti!by!
Al~
nie chcę 1Uządzać hh,torji. Dam pa
nu dobrą radę. Weź pan swój czek
i znikaj pan, zanim zawołam policj~.
W pl'l:eciwnym wypadku
znajdzie .się pan pod obserwacją.!
Cyprjan: . Co?
Urzędnik: Jest zupełnie wykluczone, a by jakikolwiek lekarz uznał za normalnego człowieka, ktć
ry pł<l.oi ~we podatki zauimotrzyma. upomnienie! Rozumie pan!
(rzuca mu czek w twarz). I bądź
p~n zadowolL\ny, ie trafił p:m na
tai"il'go- lagolnego człowieka, jak
ja! A t(;r::;,z zostaw mnie pan w spo
koju, Nh mam czasu! Spójrz pan,
na ten stos aktew! Nie mogQ poz",olir;' aby Uli zawracali głowę Indzie, którym akurat wpadło do
glowy pł;;cić podatki!

AUTOSUGES1\JA.
Pan X wpada wściekły clo w~·
,iliniarni i wywija nerwowo pakun eczkieJll.
- Co się stało, panie X? - pyta: zaniepokojony masarz.
- 00 się stało? Wczoraj kupiłem u pana ki~lbasę i
znalazłem
ni"j cały kawał gumy!
- To smutne - odpowiada ma":U'Z. - To jeszcze jeden dow0~ ,
j:l.k dZls auto wypiera kOT.ia.

'v

W SZYNKU.
O drugiej w nocy siedzą. w 8Zy1l
ku jacyś dwaj przygodni znajomi.
Wrt)szcie powiada jeden z nich:
- N o, chodźmy już do domu"
bo tony będą wściekłe!
- Ależ ja. wcale nie jestem tenaty!
- .h pana nie rozumiem ! Pocn
r!\n w takim razie siedzi tak dłu
go w szynku?
GENTLEMAN.
- Powiadam ci, że fakt 'ldohyeia kobiety 'Lależny jest czasem
od drobnostki i wisi na włosku.
Pani Anna jest prawdziwą damą,
rzarującą. kobietą, cudną i wytworną. Poszedłem z nią do teatru, po
tem do restauracji, potem do baru.
r::zułem, te jeszczf1
jedna flaszka.
szampana i ona jest moja!
- N o... i zamówiłeś szampaJJa?
- Nie, bo ona nie miała jnż
więcej pieniędzy!

&.

Nazajutrz na ścianie domu, gdzie
mieszko} Gene, pojawiła się duła
tabliczka tej treści:
GENE HANDKERCHIEF
salon kosmetyki chirurgiczneJ,
przefasonowanie nosów, brody,
policzków itp. - Dla policji,
gangsterów i piastunek zniżki.
Tej samej treści ogłoszenie po·
,iawiło się prZf:Z szereg dni
we
wszystkich dzieunikach lokalnych.
J oto pewnego wieczora przed
dom dQktora zajechał nieznajomy
na motocyklu. Po chwili wszedł do
pokoju człowiek o twarzy pokiereszowanej bliznamI, z brOdaWKą
na nosie.
- Czem mogę służyć - zaga'dnął lekarz przyby&za.
- Przefasonuje mi pan gębę ...
Tylko prędko!
- AI.I rlght ... proszę siadać!
- Jestem Pete Tiger, wróg publiczny nr. 10. Czytałem pań
Slkie ogłoszenie. Chcę sił( tak urzą·
dzić, jak Dillitlger. Usunie mi pan
tę brodąwkę i te blizny...
Co to

qąc bandażowanie. możn,~ zdjąć dopiero po
gdy szwy się Z'd.goją.

'- O. K. Bye... bye ...

Opatrunek
S dniach,

odparł gangster.

• * •

W ośm dni później stary szeryf
czytał blblję, gdy nagle posłyszał
pod oknami głośne krzyki kolporterów.
- Co się -słało? - spytal, wychylając się z okna.
- Wróg publiczny nr. 10 aresztowany!
- N()/ chwała BOg:l! - westehnął z ulgą.
W tym momencie do biura szeryfa wchodzą Clark i Jo, obo':~
rozpromienieni.
- "Wampir na ro.verze" iu~ pod
kluczem - Oświadczyła. Jo.
- Wiem J11Z O tern.
A tlzi~!d
lcomu?
'
- Dzięki runie - wtrącił C!~:'I-:
- dzięki mnie i kosmetyce chii'ur
gicznel·
będzie kosztować?
- Kosmetyc~ chlrurgłczt:ej?
- Tysiąc dolarów ... Cena spe·
Tak jest! Zoperował go pc
cjalna dla gangsteró'ł\'.
wien lekarz, mój przyjaciel do ktu- O. K ... Oto pieniądze ... Do "'
rego Tiger się udał. Wytatuował
boty!
mu na lewynl polłczku , sztanda(
Doktór uśpił "Wampira na ro- ain~ykańSkj, na praw~'m - por·
werze". Coprawda mógł go wy'd;l1Ć tret Wasbingtona, a na czole na·
w ręce policji... Ale był to lekarz !)i!,:
I'olldny i uczciwy. Operacja trwa· ~
"Areszhucle mnie! Jestem
la dwie godziny.
-wróg "publiczny nr. 10. 15 tv- Gotowe! - o~\Viadczył, 1{oJ1- .
dęey nagrody!"
•

