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shazan na:i lata i fi mi~§. wic;ziC!uaneman na rok wlezienia.· Radl,ner uniewinniony.· Obaj skazani 8pelu·a
rU8lhi~wi(z

zł. wydatkonie weksli fałszywych La aulen waną na o/{toszenie KKO.
Innych zarzutów co do przry
tyczne, po 3 miesiąee więzieuia.
właszczeń nie ohalono. na roz
Wobec zbiegu przestępstw
SĄD SKAZAŁ NARUSZKIEWf- prawie,
CZA NA ŁĄCZNĄ KARĘ: 3 LA- nic nic przemawia na korzyść
oskarionych.
TA 6 MIESIĘCY WIĘZIENIA
Z POZBAWIENLEM PRAW 0To, co oskarźony nazwał o.·
finałem
BYWAlIELSKICH I HONORO- sob'ils-tem zadtuźen~em, nie z()o
t-ej ciekawej i bądź co bądź lIlie. WYCH
NA PRZECIĄG LAT ~talo. uregulowane, weksle był)
cooziennej Sprawy.
ó-CW.
«rzecznOŚtciowe, żyranci obcy.
()głoszenle wyro.ku
HANEMANA ZA NIEDOPEIr protesty nie odd-arwane do rejen
odłQŻono uajplerw
o godzinę NlENIE OBOWIĄZKÓW SĄD ta, a w jednym nawet wypadku
:ol potem G dalsze pÓł godziny.
SKAZAŁ NA J ROK WIĘZlE- akt protestu oderwany
Eosą1
O ~z. 2.30 wkrac na salęNlA.
od weksla.
J{; J. poclosfa !; tego łytułn
et ~dljl)
odo;
Obu skazanym zaliczo~
•
;;, ' ~ .' g. tozlńs ,a
o
.:- . reszt prewencyjny.
Osltarl:on y
Na.rus..'Tftdewlc1
'dziQwtte: Cha'Włowslci i WoLski
Sąd zaSądził od NaJl'U.szkie·wioraz prokurator Kozłowski
CZ'a 140 zł., a od Hatllemana 40 sprawował funkcje Jcierownicze
Wśród kompletne.i ciszy
do tych kosztów 'ądowych, o.. za;łIllowal si~
ilnka5em
sum
przewodniczący ogłasza
raz powódzIIWo na rzecz K. K. wpłacanych na konto zapro.te·
HanemaD
l..
O.
od NaTll'szkie~~a 100 zł 61tlownnych weluli,
,rOK
i 19 zł. od Hanem.a.na,
j.ednaik. mimo, it był podwład·
SĄD UZNAŁ WINNDI
OSKARŻONY RADZYNER
nym, powilnien był zwrócić na
N'aruszkiewicza
~OSTAł. UNIEWINNIONY.
to uwagę.
przywłaszezf"flia kwo.ty 20.31'7
Sąd uwol.nił pOIIladto oskar.io Nie dopełnD
swych obowI.kó",.
zł. 88 gr.
nych NaruszIciewicza i Hanema
z 1ytułu zaliczek za za.prOłesto· na od zarrutu ni.eprowadzenia
0g6lina. powtyka
kredytowa
wane weksle i imne, niedO!pełnie reJestru żyratntów i wystawców, była błędna i musiała narazić
nia obowiąz:ków w pootaci nie a NaruszIciewicza, od zarzU't'tI KKO. na straJty.
oddawania weksM do protestu, przyw:aszczenia surm z tytułu Sąd uznał wątpliwo§ć wywiad'IJ
przez co KKO. poniosła straty opłat manipulacyjnych.
handlowego,
NARUSZKIEWICZA I lłANEszczególnie na płynnYm i nie
JOl
MANA WINNYMI
bezpiecznym
rynku łódzkim.
działania na slkodę
InstytucjI
trleba byto jednak być iba.rdt:ieJ
'\V u~tnych motywach sąd za
ł)rzez lliewłaściwą politykę kre.
ostl'<Yl'nym w zawi·eraniu tran
dytowa i skazać: NarUSiZklewi- lIIlaczył, że suma z tytullu przy zakc ji. Udzielano kred)"tów lu
C'~a za' przywłaSzczenie na trzy właszczeii, ustalona na 20.317 dziom niepewnym a nawet tym
lała więzienia z pozbawieniem zł. 88 gr. zosta,ta scalona, eho którzy już uprzednio dopuszcza
praw honorowych ł obywatel· c:aź składaią się na nią pozycje Ii swoje werosIe do proteSlbu '"
skich na lat 5, za niedopełnie z różnych manipulacji.
KKO.
W tych warumkach n·
Z rachunku sum przechoc}. dzielanie kre-clytów było
uie obowią"Lk6w na 1 rok wię
zienia, za działanie na szkod«; ni'c h i r6.inyc.h
wyrzucanJem pieni~Y'
liKO. na 1 ro.k więzienia ora~ sąd uznał tylko .tcdną pozycję,
za okno_
Ogłoszenie wyroku w sensa·
cyjnym procesie o nadużycia w
KKO. zapowiedziane było na
godz. l~szą pop. Już jednak o
g odz. 12-ej na korytarzlU sądo
"":'v"'IIl po'Częły się gromadzić t1iumy
pu:bliczności, zainteresowanej

za podrobienie podpisu i uzna· a mianowicie 120

W

Mot,., w,roku

Miss Earhar'
LONDYN, 12 stycznia (Pat.)
Najwi ększa lotni.cztka świruta. a
merykaliUSka A. Earhart, odby
wa itlllpOnU}ący i niebeZipieczny
przelo<t ponad Pacyfikiem
z HonOlulu do Kalifornji.
Odległość ta wynosi 2.400 mii
ang. Earhart wyleciała z Ho·
nolulu o godz. 4.15 nad r!lJnelu
CzasU środkowo • europejskie·
go.
S1tart mis,! Earhart nastąpił
diespodziewanie i
mimo wysiłków, eZYnlonyeh

przeleciała

w ostatniej chwili przez władze
by nie dopuścić do lotu,
gdy;;
na tej samej drodze
zginął niedawno lotnik UJm
i poszukiw:ania za.giniOiJlych lot
nik6w naTazny rząd. waszyng·
torus,k i na duże wydatki. Lotn4:!
ka oświadczyła przed startem.
że zamierza dokonać lotu prób
m'go.
Kr6tko przed g-dą popołudniu
wedłUg czaSu ~rodkowo - europeJskiego. a więc po 10 . pM go
dzinaeh Jomu lotnicz>k~ zauwa·

ae"fik z

żono ze statków am~kańskicb
na Pacyfiku w odległości '1000
mil od brzegów
KaliIornji. O
ile Earhart w dalszym
ciągu
lecieć będzie równie pomyśJm.i~
jak dotąd, lo wyląduje w Kai~
f.ornji ol{oło lO-ej godziny wi~
ezo,r em wedluP, czasu środko~o
europejskiego.

Skazani ntedostateCZ1Ilie sto
do wydawa,nych im
ir'.s1rukcji i zleceń władz nad
zorezych. przez Co nie dopeł!nt';
swych obowiązków. Tak, jak. te
zeznali świadkowie,
w KKO. odbywało się ,,maguy
nowaoie weksli" _
.
Sąd doszWł do wniosku, \te
władze nadzorcze rea.g~~ały na
fakty, kJt6re mialy mieJSa 'W
KKO. myt pómo,
S,1Wali si-ę

należało się

kowiejedna.k dostatecz:nie
to
oświ e-tlilJi.
Po oR'ł<>szenlu moływ6w, prze
':odniczący zwraca się do p rokuratora o w,mosek co do prokuratora o wniosek co do środ
ka %8'p<>biegawczego.
Prok. Ko~
wnosł o utrzymanie" mocy do.tychezasow~ środka znpobie-

'I buc,. ....c:aego,.

f.. j.

przekonal, sy
Sąd po &6dtłe]
oaradzde.,
Tyller ma pieniądze,
Jlil'Zychy1a
a.ię do wniosku. Ohaj
czy człowiek, który rz.uca sIę na
tak wielkie budowy, jak tnruIG- skazani poz<>sta ją na wo1nośei..
Obrona obu skazan,.dl sapowie
wc domki, ma pieniądze.
dzfała apelae,lo.
Dzłałanłe rady nadzOrezeJ b,to
zbyt słabe.
Motywy wyroku anłewłnniaJąee
Trzeba było prowadzM szereg
go Rad%ynera były te, Ił oskazio..
d.~hodleń d)'cyplinamyeb,
łneba było uezy~ lub nSuwa~. oy wyłwladczał NaruazkJewlc%Owl
Odnośnie bo!Illflkaltl, sąd
u- prz)'sługę lwem! grzeeznościol'l'tID.l
mrul, te niema tu przestępstwa, zyramł oa wekslach, zaopatrzonych
Jego
pon1ewat
jest to Z!Wyczajem w bezwart~ciowe podpis;,
ZreSZł4
wlęksUJ
pracowników.
przyjęte w szeregu
na wowdC7ęŚĆ zobowiązad
Naruszklewłeza
oiejszych nawet imstY'łrutcjach.
z tego tytułu pokrył sam Radzy ·
Wymiar kary Naruszkiewicza
ner. Przewód sądowy nie ustalił, ii
podyIitowalllv został między in- wiedział 00 o fałszywych podpl.
ncmi łakttem, if
sach, figurujących na wekslach, ec.
miał on jut! spraw~ umononą nalezy tłumaczyć tem, Ze często .
110 amnestji,
kroć nie był obecny w biurze, Idea ponadto sllilIla przywłaszczo dy Naru!!zkiewłcz przysyłał gońca
nych pieniędzy była ba.r ozo zna z blankietami wekslI, które podpi.
('zna.
sywaIi pracownicy.
Postępowanie Naru'szk!iewicza
tyra umleszczał Radzyner na
w stosunku do ~~dzyner~ i illl- wekslach już wypełnionych. Pozanych ,.gTZJeC7JnOSolOwych
ży- lem bezsporny fest rakt braku ja.
rant6w, s~d uznał nie za prze_ o kiegokoiwiek zainteresowania mast~pstwo, lecz
terjalllego ze strony Radzynera.
za czyn brzydki.
W len sposób sąd przychylił słę
Umanie 19 fałlszywych weksli do tez obrońców Radzynera i eał.
na prawdziwe nie zostało
na kowicie zrehabilitował niewinnego
rozprawie udowodnrone, świad- człowieka.

.

oliolulu do Kal; o, ;i
to

życie

przy usiłowaniu dokOiJlania te.gQ
przelO<bu.
Earhart jeSJt zoną;
słytnnego
wydawcy amerykańskiego Put·
nama i WIstawiła się zwłaszc13
swom l'ekocdOlWym przelotem
ponad Atlantykiem,
dokonanym w maju uh. roku. W6wczatS przeleoiała ona z AmerykI
Przelot na tej trasie nad Pac,'
do Irlrund.fł w ciqgu 13 godzm ,
fikiem uwaźany JeSt
15 mmut. Był to juf d.ru.gi jej
Ul Ba.lbarddej oiebeqłieem,.
lot ponad Atla.ntyltiem,
bo·
i dt)łąd iuź 12 lotników straei w:iem po raz pierwsm 0.T.7.(!leda

la Atlam.tyk wrOtku 1928 w towarnystwie dwuch piil.ot6w.
SAN FRANCISCO, 12 stycz·
ni·a. (pat.) - JLo.tllliczka Earharl
przeleciała dziś o godz. 19,35
wśród mgły ponad wybrzeżem
KalifornLi.
SAN FRANCISCO, 12 stycznia. (pat.) - Z aerodromu w
Cakland donoszą, że
lotniczka Earhal'ł wylądowała
tam o godz. 2~5
(czrusu ś.rookQfWo - europejskie,
~.-
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Dziwnem zrządzeniem losu
plebiscyt w Za~łę:biu Saary, kto
l'y m lał być walką (thezkrwa
wą.) między Francją a Niemca
mi, stał się walką wewnętrzną
międZy samymi. niemcami.
wyznającymi odm'enne poglą
dy polityczne i społeczne ...
Walka bowiem między zwolennikami
.
natychmiastowego
powrotu do Niemiec, a zwolen'n ikami status quo, czyli zwolen
nikami
poWl'otu późniejszego
(po upadku Hilera), rozgr~wa
się między ludźmi tej samej na
rodowoŚoCi,
rozbitymi na dwa
zwaIczaj~e się zażarcie OIbozy
polityczne. Wuyscy oni chcą
wrócić do Niemiec (ludność Zaglęba Saary jest rdzennie niemiecka); cała r()tnica polega
na te m, :re hitlerowska "Deutsche Front" chce to zrobić za·
raz, a marksiści i katolicy odkładaj,ą to na później, po spodziewanym prędzej czy p6ź.niej
·.Ipadkll dzisiejszego reżimu nie
qieckiego.
Organ kafolików saars'k ich,
Nene Saar-Post.

"Głosować
za sta tus (jak
quo
. pisze:
nie oznacza
byn3ljmrn.iej
twierdzą agenci Hitlera) głoso
waJIlia za Fr3lDcją... Glosować
za .s.taLus quo - to Z!Ilaczy poprostu glosować za utrzymaniem stanu dzisiejszego z zachowaniem niet.k.niętego prawa
;ak:uljt YC'hll!j"zego powrotu
do lepszych Niemiec.
Organ katolicki powołuje się
pr7}tem na oświadczenie Lav..
la. złożone lDa posiedzeniu rady li,gi narodów; powiedział on:
. Jeidi ludność Saary wyrazi
Medyś w: przyszłości d1yozen.ie
powrotu do ~sp6lnoty niemiecJdej, to rada ligi będzie mU5iala zająć się tą sprawą. A jeżeli
mnie spytacie - ciągnął !Lani
- jakie stanowisko zajmie wte
dy Francja, to odpowiadam jasn~: "Francja nie sprzedwi się
t.(!mu !ŻYczeniuI"
Podobne stanowisko zajął
Benesz, który zreasumował jeunomyśllną opimj~ rady l~i; oś'
wiadczenie je..~o podkreśłiło pra
wo luooości Saary do zorga,nL
zowania
nowego plebiscytu
na wypadek, gdyby w głosowa
niu niedzie1nem zwyciężyło sta
ius quo. W ten spo,s 6b, kończ.y
.. N. Saar-Post", ' drugi plebiscyt
.:pst zapewniony!
POWlstaje teraz pytanie, jakie
są szanse olbu stron: hitlerowsldej i antyfaszystowskiej w dz'
siejszej rozgrywce?
.,Przepowiadanie jest zaję
ciem durniów". powiedział kiedyś pewien wybitny polity'k ro-

t_

"CAPITDL"

syJSki. Powiedzenie to - może
nieco przesadne - jest jednak
bardzo aktualne dzi.siaj, w przededniu glosowania w Zagłębiu
Saary.
Gdyby g10,sow3Jnie to odbywalo się w warunkach normalnych, to możnaby "bawić się"
w stawi3lDie takich czy innych
horoskopów.
Wiemy .lewtak
dobrze, że warunki te są bardzo dalekie od normallllych.
Gdyby sytllacja była normalna, to znaczy ~dyby nad głow!}
ludności Saa,r y nie wisiał, jak
m4ecz Damoklesa,
strach przed tern, co będzie, jeżeli
jednak Saara w wyniku
plebł4eylu przypadnie Trzeciej

Rzesz,.,

to obraL tego referendum dalhy się bez trudu przewidzieć.
Wystarczy wziąć rezultaty ostanich wylborórw komunalnych
w Zag'!oębiu Saary, które miały
miejsce w jesieni 1932 roiku. a
przekonamy się, że part je, które wypowiada Ją się Za status

fe
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quo, mają tam ogromną wię-k
Oto wynik tych wybor6w.
Centrum katoł. 138 miejSc
komuniści 84 miejsca
socjali§.ci 39 miejsc
hit'lerowcy 30 miejsc .
illJDe grupy mieszcza.ńSk.ie 4.7

szo·ść.

mi~jsc.

Decydu iącem jest, hl wida·ć,
stanowiJs,k o partji k&~olickiej,
h-t6ra posiada ogr<llID.ne wpływy
w Za,glębiu Sa ary. A, jak wiemy, part ja ta wypowiedziała się
stanowczo za status quo, rzuc.ając ~woim zwolennikom hasło

••Christus isł unser Fi1hrer, and
JUcht Hitlerr'
(Chrystus jest naszym wodzem,
a nie Hitler).
Wprawdzie wysoki kler kato.leki, ani Watykatn. ,.ie zam 0 .ficialn!e .żadnego stanowiSk. w
sprawie saarskieJ, zachowując
pozornie zupełną neutralność,
ale jest rzeczą dobr7~ wiadomą,
że partja. katolicka Zagłębia Sa
ary, 7:a którą szły nOltąd setkt

OD LfłT35w/tUŻSIE DZIECKfł-PUDER

tySięcy tamtejszych mieszkań
ców, wypowiedziała walikę nieubłaganą dzisiejs'Zym wladcom
Niemiec. W szeregach jej walczy, na jerlnem z naczeLnych
mIeJSC, centrowiec 1mbusch,
many dzi:W>ez. katoHckich zwią
zków zawooowych, wv~iec
polityczny % TI'IZeciej Rzeszy.
Ot6t. gdyby gt<osow3lnie dziSiejs·ze odbywało się w.
normalnych
warunkllch, bez tego .,mieC'Z:a
DamokIMa", o którym mówiliśmy niec-.o Wyżej, to' wynik jego
nie byrbv trudny do przewidzenia. Ale tak nie jest...
Bezpo.§redniE'go terom raycz
nego w ~fębiu Saary oczywi.
ście niema (p6ki ~ tam C!entraJ
ne władze), ale teror moralny
jut tlozia·ła... Hitlerowski "Deutsche Fr"nt'" rozwija. naturalnie, pdłam, działa1.nDść, zalL
lany hojnie ·pieniędzmj i ludźmi
z Trzeciej Rzeszy. Emisarjuszę
jego prz~ostają się 'WSzędzie,
do każdego domu i mieszkania.
Przychodzi taki jegomość do

BEBE SIOFMANA

jakiegoo obywatela saArsk1ego . i
wzywa go do la'p iSania się do
.,N~emieclkiego Frontu". I tu
już działa teror... Bo jeżeli ten
obywatel Pdmówi.
to nazwisko jego zostanie wcia
łUlięte na ••ezarną listę" Wl'()O'
gów Hakenkreuzu.
I biedny ten obywatel dręŁ..
wieje już na myM o tern., co bę
dzie z nim i jegO rodziną, j.eżeli pilebiscyŁ oOiedzielny da jednak większość "Niemieckiemu
Frontowi" i do Zagłębia Saary
wkrocza rozhukane oddziały S.
A, i S. S. - Tak myśli i rozumuje ogn"<XOlllla mesza mieszkańców zagłębia.

Oto, w jakich warun1Cacli od
bywa się dz ~iejSzy ple ', iCyt.Dlatego teź jest rzeczą niezmier
nie trudną i ryzykowną snuci~
jak icbkolwie.k horoskop6w~

CI

l'

A co hędzie, jeżeli Saara wy,powie siEf przeciw przył~eniu
do Trzec 1ej Rzeszy?
.! ' !. . !~
Wtedy. mimo bardzo mroZ..o:
nej ziany, możemy Się stać
świadk3lIDi bardzo gorących wy;
darzeń.
R. W. -,
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ł:bleb

bez karieli w Dolsze"ji

ObJlwatele sowieccJl rozkoszuia sie zniesieniem
iednego z naiwielfszJ/ch sWJlch utrapień
tamaeli na Ki,r owa 'W Leningl'adLie lDastą.piJ: w k3łka dni po
ogłOSzeniu dekretu o z:nies1eniu
kał !t'k na chleb. D~kret ten j~,l
naK Z8<'1ą.ł obowiąlZywać od d.
l-go ~tycznia b. r. Od rej chwli żyd~ w B ;)tszewji .iest p'),i
&nakiem ehleba bez kartek. Prasa sowiecka pełna jest entu·
zjastycz.nych zachwyt6w.
"Widki'e zwycięsnwa rewolucji -- piSze oficjalllla "Prawda" - odbijają się również w
czyściutkich oknach
wySltawowych piekarń. Dzies 1 ąJHki miljonów pracujących odczuły ' no·
wy przypływ energjli Przeciei
nie
napr6.ź:no
przychodziły
wczoraj masy ludzi do piekrurń
aby POlPatrzeć, jak odbywa si~
sprzedaż chleba bez kartek. aby uj:rzeć jak kraj realizuje je ·
dw ze Swych oOaj'więkJszych suh
cesów".
I.
. l :
W Morskwi,e w pierwszą noc
wypieczono 2.000 tonn chleba
które rozwiozło do plekarń i
punktów sprzedaży 320 specjal·
nie ~moblilizowa.nych awfdb.u
Sów. Według "Wieczerniej Mo
skwy" w stolicy ZSSR sprzeda1
chleba odibywa się w 430 piekar
r

-

tc~o. te rozpoaz~a się sprzeda!
cltleM łt z kartek.
A to ("brazek zaczerpnięty z te
ł~ I oI1ego pisma:
fichon Prołowicz Maslenr.ikow jeSzcze raz obejrzał
sklep.
Wszystko w J)Or'Z~dkU:.W slJUepie Nr. 105 BaumaMkie
go Towarzystwa SpożJwców
"Od pierwszego dnia szeroki~ roz.począł się pierwszy d.ziień
go lJanruu chlebem najlepst sDrzedaży cbleba bez kartek.
sprzcdawl y z w.ielolebnim stn-Ogonków w sk1epie nie było.
7.p.m skierowani z,oStali do re Jednocześnie załatwiano 4 - 5
·onJW robc~niczych. Na zdjęciu kupujących, OIbsd'u~,'''Ując każde·
·. "idzimy, jak specjalista od go w ciągu 2 - 3 'minut A ~z
sprzedaży chleba
tow. Chro- cze 3 grudnia o 3 po połudntu
mow, waży chleb dla tow. Stie- W tym samym sklepie stał 0pan;:woj z fatbryiki Kras.nyj Ok- gonek z 40 ludz.i, a w dniu 31
1; iab.r ".
grudnia - 50 z g6rą os6b ocz e··
1\::] każde) sZlpalcie Widnieją Iciwalo w kolejce na chleb.
e,n'tuzjaJstycz.ne wzmialTIiki tu z
Asortyment narazie nieZbyt
powodu
białych
faTtuchów duży, ale zawsze jest ·co zapTosl)l'zedawców, tam gatunku i ro ponować kupującemu: chleb
dno iu pieczywa. Przez chwilę biały 85 proc., ryski, stołowy,
f:zytając
pisma sowieckie 1. kwaśny, zaparzany, ukraińSki
ni~J'w~2'ych dni styczmia, istot- W drugim dniu asar.yment wy
nic' mo,:ina myś>leć, że stało się robów zwiększył się, pojawił
I'OŚ
niebywałe~o,
świątecmy, się mały chleb w cenie 1 rb. 10
radoSny nastrój bije ze szpah. kop. za kg. i berlińskie drobne
I JJ(Ił11}ś:leć., że wszystko to dla- pieczywo.

niach i 1200 punktach pomocnic1JYcb. Specjalnym popytem
cieszy się chleb pszeniczny i
t. zw. "buhliki" ij;" obwarzanki,
Gazf1a zamieszcza olbrzymIe
zdjęcie, na którem widzimy jak
piekar7i w białym fartuchu
~przedaje babie wianek obwar~ank6w. Pod iluStracją widni~
jl' podpi:s.:

Dzji prezentujem g niesamowity,
,

__

l

Z 8..go "cblebo-zawoou" Pl'Q
wjeziono czerstwe batony..
....... Nie przy.im~, e:zerS~
chlebem nie handlujemy I - •
świadczył ••za.w.mag'~
(kierowII i'k. sklepl:i~
.. _ i
.Chlebowa sensacja'" oO~1ł~ "
la na pewien czu inne sowieckie kłopoty dn1a, a poniewa7
w ostatecznym rezultacie Dki
nie jesb tak bc1iskie każdemtll o '"
bywatelowi jak chleb powszedni, jest więc rzeczą naturalną.
że tej spraw:e najwię.cej pOŚIWi~
ca się uw~cri.
Czy nalSlbąpi w ślad za skas(),1
waniem kartek na chleh , roiesien ie systemu kartkowego i na
inne produkty codzien.nego u·
życt.ku jaJk cukier, mięso, tfusz '
cze? Sądząc z artykułu "Praw1
dy", który cytowaliśmy na wstę
p 1e. należy się spodziewać, te
tak" Artytk.uł Len kończy się bowiem nas.tępują<.ym ustępem:
"Będziemy i daJlej

odda...
kuJ
turą or~anizacji sprzedaży ch1e
ba i innych produktów ludlIlo§
ci naSzego kraju.
niem

pracować

nad

pełen grozy dramat o miłości i śmierci

"

m

Nadprogram: Dźwiękowy dodatek P. A. T. oraz aktualn. Foxa
Początek

w

sobotę

o g. 4.30
i niedzielę 12.30.

Sala mocno ogrzana!
Następny

program:

Od wieczora do

północ,

•
Kino

Dziś

"

~EŻYSERW~ac':'g~~~~~

Dźwi ~kowe

"CZARY··
i dni nasteDn,ch!

2 przeboje w jednym progr.

z

wyWką

tól cowboyów
,

w

FREDRIC MARCH; EvelJln VENABLE

Ken Playnard

emocjonujlłcym dramacie p. t.

Siad o

,

ś1AIicie

II) Arcyfilm reż. genjalnego Franka Capra, twórcy

~!:dnej&

ArU810MracJa DOd Zi emi

P.tota, dramat s ty.la

W rolach gł.:

I.d~i .y.łępku f

zbrodni.

Warren William, Jean Parker

I Mar Robson

-

Początek seansów o g. 12-ej
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rki kolejowej

SO

POPUL-I=łANfJ

DWULflmpÓWHI
DO LUHSUSOWEJ

przg dgskulji Bad budż~~~1D mili. kOlDunikatil1

Warszawski koresp. "Glosu Porannego" telefonuje:
Dysku... ja nad budżetem miu.
komunikacji przynio...ła kilka interesujących momentów.
Pos. Languer z Klubu Ludowego
proponuje wprowadzenie, wzorem
Niemiec, 40 proc. ulg na kolejach
Gla każrlego. cudzozIemca, któi"}
przybę(hie do
Polski conajmniej
na 10 dni. Dalej mówca zwraca li ·
wagę na róznorodność tary t kole·
Gdy węgi~1
jmvych towarowych.
przewozi .. ię niemal darmo - pło·
dy rolne płacą wygórowane taryfy.
Pos. Rymar ostro krytykuje po·
lit~'kę mini .. terstwa
komunikacji
wskaZUjąc, że nie rozumie zupełnie
w jaki sposób min. komunibcji
Iwrzysta z kredytów Funduszu
Pracy.
Odnośnie do taryf kolejowych 11
waza, ż~ wilki w taryfach są nil'
wystarczające. Również stro-:a dochc.dowa P. K. P. musi być kwE'·
stjonowana, bowiem za rok 1932
omyłka w dochodach wynosiła 330
mil jonów złotych a w r. 1933 mini
s1erstwo omylilll się w swych obli
czeltlach o 245 mil jonów złotycb
Również stan autobusów puszczo
nvch w ruch pnez P. K. P. jest

zły.

Po jednym miesiącu dobrego
funkcjonowania komunikacja
ta
pogorszyła się. Liczba wozów spa·
dla, część ich została wycofana.
Cen.y biletów. podrożały. Pozatem
61wlel'dzono, ze zawiodły wszystkie
ma~ld jalcie są w ~życiu, nie wyłą·
czaląc polskiego FIata.
Poseł Wagner zB. B. jest za uj1:'d
IlcstaJnieniem taryf, gdyz obecnI.'
wprowadzajlj w błąd public~r.ość.
Pos. Rozmarin z koła żydowskie
go podnosi z uznaniem ulgi taryfo.
we min. komunikacji, które bez
spf2'eczni przyczynią się do popra·
wy stosunków gospodarczych. Na.
tomiast wyraża wll. tpliwoŚć co do
celowości zarządzenia które cofnę
lo ulgi dla powraca.ią~ch z uzdro"isk krajowych. Mówca domaga
się przemyślenia te.'
sprawy, Jak
rówt'lez kwestji pociągów popular·
nych. W dal~z:vm ehg.l swych wy·
wodów ostro krytyltuje przejęcie
Iinji autobusowych przez PKP. wi·
dząc tv tem jedynie
uderzenie \\
+swę

prywatnych właścicieli IInji autobu I
sowych, które w rezulataeie, wedle
przekonania mówcy, narazi rząd.
później na dotkliwe straty.
I Pos. Holyński z BB zajmuje stę •
jl'zczegćlnie sprawą lotnictwa, podkreeJając, że żadnej sumy nie po·
winno się żało~ać na tę sprawę ,
zaznacza, że jednym z najwlększycb
6ukcesów naszego
lotnictwa je si j
jego rozwój aż poza granice kraju, !
gdzie poslndamy swe lin.ie lotnicze. 'I
J~.r1nakze nie na wszystkich linjach
mIędzynarodowych ~ursuJą ?asze
aparaty, np. do Paryza kurSUJą Jedynie apar.aty francuskie. Mówca
nie widzi zadnego powodu,
dla
którego nie należałoby tej sprawy
zrewidować, gdyż hacimy na tem .
bardzo sUny moment propagando-

I

SUPE Rłłł:Tł:JEDNAKOWO
SOLIDNtE
WYKONANE

lIT

Do nabycia we wszystkich

wy.

PG przemówieniu Jeszt'Ze kitku
zab:.'al głos minister Butkle
wicz, który ograniczył się Jedynie
do kołt>lnego odpowiadania na poruszone w trakcie dyskusji sprawy.

L-......----ł

radjoekładnieach

w kraju.

posłów

Popyt na

zaświadczenia

heraldyczne wzmaga siEI

M4Ubh

Wauszawski koresp."Głosu J1lł tadl'.ieJ opłaty, tytko prosi o
Porannego" telefonuje:
prenumeral4J IWoich
:wydawI
W Waruawie zwracają 1I"łfa· nioM.
I
' \.J.
Osoby dolbknięł& reumatyzmem jow: choroby. Przy ~umatyt g~. te w ostatnich czasach rozJak m6~ ...Jadze adminJ.
stają się często chronieznie der ruie stosuje się przyjiIllowanu.. mnożył się popyt
na dowody
s.traeyjne mają we]rzeć w dzia 1
piącymi a czasami inwalidami. 2-3 tabletek Togalu 3--4 raxy heraldyczne. Istnieją jut w tto
łamoŚĆ tych heraldyew.ych !:n~
zwłaszcza w przypadkach w po dziennie. Togal równlef SI~uJfo Hey a! dwa instytuty heraldy·
Sh'lucji.
1;rę niezauważornych i nieleezo się w czasie już rozwiniętej cho ki, krt6re zajmują się wyrabia.
t
nydl. W naszym wilgotnym 1 roby: w reumatyimie, artrelyź niem odpowiedn:ich . z"wiadwyjechał do Genewy
mało słonecznym kIVmade, oh- m1e, po.dagrze,
nerwobólach czeń. Jeden I tych instytutów
NOWY JORK, 12.1. (pAT) ....
jawy reurnatyzmru są. łatwe do bólach głowy,. grypie i przezię poIb4era opłatę w sumie 100 zł. Federalny
sąd
przy8ię~ell
WARSZAWA, 12 Sltycznia. domagając" Brooklynłne uznał brad Adamo~
(PHIt.) '" dniu d.z:i8iejSzym s:pos'trzeienia, a roz-poczęde w . bieniu. Togal jesIt dobrym ś'roo od zaświadczenia,
leczenia. kiem przeciwbólowym i prze· się wzamian 'PTenumerowania I'riezó" winnymi niełegalneJo W)'lII
minister p. Józef Beck wy.:leChał pocę prawidłowego
zapobiec
dals.zemu
jego kaOJkureneyjny
wydawnictwa..Drugi
do Genewy udając si,ę na sesj~ może
_ _ _ _ _ _ _ _roZ'Wo
_ _ciwgorąezkowyf.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ tut,
. . in.sty. bu sp,lrytueu. Obrona wniosła .,.,
rady ~ narodów.

Reumatl'zm • Dlaga

społeczna

Plinisfer Becll

~

• ,

15

P e

odniecenie

•

~1t.

w Saarze!
do zenitu

15

ludności doszło

Wobec ganuiacego teroru w,nik6\V glolowania nie moina absolulnie Drzewidziec
Kto

ZWYCięży?

PARYZ. 12 styczma (Pat.)
Havas dOiIlOlsi w depeszry z Sa·
ary, że zwolennicy Frontu N1emleckiego obJicza..1Ią swoje szao
se
Jła 95 pl'oe..
Lwolenmcy status quo - liczą.
że

olłJrzymają,

45 - 50 proc.
·W reszcie n eutralni twierd.z~.
fe za s'baJtus quo wypowie si~
YO proc. OIg61u, za powrotem d.)
Niemiec - 40 proc. a res~Jta 43 proc. ~łos6\V będzie wahają
tych się.

Zakaz wydania
pism i ulotek
SAARBRiiCKEN, 12 stycznia
(Pat.) - KomilSja rządząca wy"
(jała dziś zarządzenie,
wedle
klórego w dniu plebiscytu
za
kazane jest ro:zpowszeehnianie
wSlelkich druków
perjodyc~
nych i nieperjódycznych, ukazu
ią( ych się na terytOO'jum Saary
Ze wzg-ledu na lo
dzienniki nie będą się mogły

SOCIET! DES NATrONS

LEAGUE OF NATIONS

VO L KSA B STI M'M"U N S'S K O M M I S S lON
DES VOLKERBUNDES
Beibehallung der
gegenwlrtlgen Rechlsordnung
(Status quo)
Vereinłgung

mil

Verelnlgung mil

FranKrelclł

Deułscn'and

o
o

Der Abstlmmungsberecht'gte macht eln' Kreuz (Xr In dla
welOe Krelsflache des selnerWahl entsprechenden..F.~ldes ~

Kartka plebiscytowa, którą dzisiaj wypełniaJą głosujący w Zagłębiu
Sa ary. Składający głos kreśli krzy iyk w Jedr.em z trzech kółek, gło
sując za status quo, za
przyłącze niem Zagłębia do Francji
lub za
powrotem Saal)' do Niemiec.

sklepowe również są przybrane l no§ci Saary atpeI illasf~Dujący:
Rada wzywa ludJno§ć do Z\a
zielenią·
W goilima()h wieczornych ną manifestowania swoim spokoC3!łem terytorjum rozpocZ1Qly
jem
i godnością
posiadane 1
bić dzwony kościelne.
przez nią świadomości o waż
ukamć.
Na wzgórzach
nośei glosowrunia,
do którego
Nie będą. mo~ly równiei być
zapal~no
wielkie
ogniska.
jest
pow()f~ana.
Rada
liczy,
fę
rczdawane uloJ&i propagando
W ten sposób stwOO'zono spe mieszkańey tery1lor JUID zacho
we . .-cjaJ:ną alilllO'sfer~
święta naro
wa.tą później to stanowil&ko ł
rio,,," ego, co może jeszcze WY czekać będą 7 zaufaniem,
a1
Otświęfny wygląd wrzeć peW'ie.n wpływ na niez.de rada Hgi poweźmie w termi.
nach moź1iwie najlSzybszych de
SAARBRiiCKEN, 12 stycznia. cydowany<,h.
<."yzje, które nastąpią po gloso
(Palt.) Z inicjatywy Frootu
wan.iIU.".
NiemieckIego całe
tery tor jum Saary przybrało d7l1GENEWA, 12 stycznia (Pał)
sia.i odświełny wygląd.
Rada ligi narodów
uchwalił!'
Domy, gmachy różnych in tylu skierować do ludno·śd Saal'y na
grozi wojną domowq
c~1i a nawet ko<ścioły oświetlon! sl<:purą,ce wezwanie:
PARY'z, 12 ltycZlIl1a (Pat.) ~
są tys,iącem lampek i ozdobio
.,W wi,giIj·ę plebiscytu rad'ł
ne girlandami zieleni. Wys1aw)l Hg>i prał$1ie wystosować do lud. Wychodzący w. D\~ dziennik

"--el ligi narodów

Plax Braun

•. Le Bien Pubtie'" otIasza W"1 b~alł d~ Ilt łerytorjum nie•
% przywódcą Frontu Jed- m.ieckie, ledzie ares.ztowano ich.
noA.A Maxem BTaunelD.t kt611 obecnie zostali wypuszczeni na

wiad

""yrafa tyczenie,

wcJnOOć naskutek

ilnlterwencji

aby obszar Saary podzłeJono komi5ji rząd.zlące·· i komLsjID pIe J
zgodnie li wynikami fł080wania bl'SCYlowej.
.,Jeśl i liga narodów nIe zdecydu
je ·t ego podziału, to domaga"
się b~ziemy tego rodzaju rocz
wi~ania.
JeuIi. mimo tych
wysiJIków, nie .zdołamy tego n·
zyskać,

to

PocIągi Z

niemiec

SAARBRiiCKEN. 12 &lyezn_;
(Pat.) - Dziś od rana przyby~

wybuch wojny domowe' uwa- wają w dalszym ciągu pociągi
specjalne z Rzeszy, wiozące Ul
żać należy za nteunik.niony".
pr&WIJlionyeh do głosowania. -

Braun i Barfsch

wypuszczeni na wolność

~ółe'ID przybyło

31 specjal_

nych pociągów.

Ogromna większooe z ~r6d 44
SAARBRiiCKEN. 12 stycznia.
tysi~y upraWlJlionyeh do
(Pat.) - Dwa.; wyfhiJImi czloowruni
a , a zami~zkałych w Rz.,.
kowie Frontu Ludowego
Er
SZYł
przybyła jut do Saary, pGnesi Braun i Bartsch,
kt6rzy
przed paru tygodniami 1>0 ob zostaLi przybędą juItro.
jetdzie propagandowym
za·

"'OSO-

Bł!rlin W
oczekuje wyniku plebiscytu
BERLIN, 12.1. (pAT) - Od eza eJi masowej, Jakich narodowł socJa.
su ewakuacji NadrenJi Niemcy nie liści zwykle używają dla oddziały.
żyły w tak gorączkowem oczekiwa- wania na nastroje mas, zwłaszcza
oiu, Jakle od szeregu tygodni odczu radJo i prasa rywalizują z sobą, zawa się na obfzarze całej Rzeszy. pewniając~ że twycięstwo na tereIntensywna kampanja propagando nie plebiscytowym oznacznć bę
wa na rzecz powrotu
Zagłębili! dzie dla Niemiec wielki sukces '"
Saary do N~emiec z każdym dniem polityce międzynardowej.
a ostatnio już niemal z godziny na
Dziś w \\łgiIlę
plebiscytu na
godzinę \\zmaga
napięcie,
które I strój zdenerwowada nie Iła się jlrl'
znajduje wyraz na zgromadzeniach ukryć, animozja, laką są przepopublicznych " dyskusjach i roZJnCJ Jone w('bec zwolenników status
wach prywatnych oraz w prasie, quo wial!omości i artykuły praso
która wręcz żyje plebiscytem. Ol' we dowodzą, iż przeciwnik ten nie
brzymi aparat propagandowy odda-I jest tak Ilłkcewaźony, jakby się to
no na usługi frontu niemieckiego pozornie wydawało.
Uruchomiono wszystkie środki ak·

13. I -

Konstytucja
na plenum sen alu
WarSzawski kores'P. "Głosu
telefonuje:
Na środę, na godz. 11 rauo
marszałek senatu,
p. Ra~zkie
WlCZ, wyznaczył po,siedzenie pIc
narne senatlU, na kt6rem
u
mi~szcZlO.ny jest
tylko jeden
punkt - projekt zmiany konsty
Łucji, a więc
prawdopodobni{'
16 stycznia r. b. prace senatu
nad nowym projektem kons,ty
lucj będą zakończone.
Porann~go"

Ugrawnienia
ubezpieczeniowe

"GŁOS PORANNY" ,-

Nr. 18

1935

policjil

Slarfe bezrob
na

ulit:ć),h Pargźa

PARY~, 12.1. (PAT) _ projekto I Po wiecu" wielu miejscowoś' I z transparentami zostały rOtZproszo
wany przez bezrobotnych okręgu ciach potworzyły się pochody, kie· ue przez policję·
paryskiego marsz głodnych na Pa- rujące się w stronę Paryia. WładzI'
Pisma podkieślają, że wielu maryż został zakazany przez policję. Po bezpieezeństwa
przedsięwzięQ nifestantów zostało poturbowanycb
mimo tego na l,rzedmieściach Pa· nadzwyczajne środld ostrożności «ol{(lllano licznych
aresztowaó
ryża odbyły się wiecie, na których Przy wszystldch rogatkach pary .,Paris Soir" twierdzi, że polic)3
bezrobotni domagali się niezwłocz- skich ustawiono wzmocnione PO-I działała z wyjątkową brutalnoś
nie rozpoczęcia wielkidl robót pu· sterUJlki gwardji pieszej ikon· cią· Fotografa dziennika pobito
blicznych, wypłacenia zas~,ów dla nej. Do zajść do~zło przy porh. pałkami gumowemi, pomimo, Ze le
bezrobotnYl'h etc.
d'Italie, gdzie grupy bezrobotnych. gitymował się specjalną pI'Zf::pustką.

I
I

Jak zwalcza, a",ja
komunizm
udosfcpnienia

pracownika, przenoszą- "i~lka
cego s ę za granicę

mi.;dzgnarodo"'ft
kaźdemu

Warszawski koresp. "Głosu Porannego" tebfonuje:
Ministerstwo
opieki społeczneJ
lirzesłało w dniu wczorajszym do
międzynarodowego biura pracy w
Genewie odpowiedź rządu polsldego
na kwestjonarjusz w sprawie zachQ
wania 1)rZeZ pracowników, przecbod:Zących z jednego l(raJu tło drugie·
~o, uprawnień
ubezpieczniowych.
Rząd polski oświadcza, że 1ego ro·
dzaJu uprawnienia istriej'l w !:iOS11tl
Iw ~o poszczególnych
państw 113
lusadzie osobnych umów.

W Wiedniu od!byt sip. kongres
"Międzynarodowego
Zw:ązku
PrzySzłych WlaśddeIi Dom6w"
Ta organizacja o c-"-' nalne 1
nazwie, postawiła sobie za za·
danie zwakzać prądy rewOIlu·
cy,yne, nurtujące wsp6łczesny
świat i zagrażające
jego bezpk",Zel1Jsłwu, przez
stworzenie
jaknajwiększej
liczby wła~ci
cicieli domów. In:cjatorzy tej
akcji nie dążą do budowy do·
m6w dla s'ebie, ale do umo,żl1
wip.nia inn}m dojścia do v;"~as
r.ości nieruchornej.
'Warto poz'lać zasady. na jazajmie s'ę ubezp:e·
k :ch powstały te międzynaro
czalniami
dowe zw:ą:zki, ktÓ<re liczą już
' Warszaw3ki koresp. "Głosu Po oheonie mHj.ony cz1:-onków.rannego" telefonuje:
I tak w SŁanach Zjeooocz.onvch
'Na 27 stycznia zwołano do War związek Hczy już 6 i PÓł milIO'zawy walny zjud związku leka· na ezłonków, w Anglji 2.250 ty
r'!-y państwa polskiego. Zjazd ten sięcy, w Niemczech 200.000 tyzajmie się między innemi aktualną sięcy, w AUJStrji 30.000, w Szwai
sprawą losu lekarzy w zreorganizo
carii 18.00z, w Polscei Cz~ho
wanych ubezpieczalniach epolecz słowaeji po 10.000. Mniej liez·
nych.
·ne organizacje tt:'g.o rodz~ju is!

Zjazd lekarzy

A

Nowy ambasador W. Brytanji

kopna do IDU

nie;Ją także w Rum u1l(ji , Jugos~awji i na Węgrzech.
Zwi1l,zek opiera, się na zalooe
niu, że najllep'szym Slposobem
zwalczania komunizmu jest umo<ż'l'wienie
ludziom poSiadania własnego domu. Przewodni
cząey angielskiego związku sIr
Harujd Belman w SlWojem prze
mówie.niu na kOlllZre's 'e wyraził zdanie następuhce: ,,1~6b
my rewolucjonistów właśc'de
lam i domów, a staną sie oni nl:'!
tychmiast konserwatystami. Ci
ludzie nie będą myśleć n~pew
no o burze·niu świata i jeao ustxo,j u, b~dą pra.gnęli ładu i pC'
rz::dku, abv mogli utrzymać s'ę
przY swoJej w·asności".
Sir Harold Belmatn twierdzi,
że gdyby pat'lstwa chc:ałv oC'
m6c swym obywaŁelom do budowy własnych, jednorodzinnych do,m ków, utrzYll1.run ie porządku kosztowa~oby taniej, ani.źeli wydatki na policję poli-

że .• cyfr, akcJa
już

ta

rozwinę-la si f

w niek.t6rych państwacb
na bardzo szeroką skalę.
W ciągu dziesięciu lat istnienia
związku, w Stanach Zjednoczonych zfbudowano 2 miljOlIly
dom'ków, w AJoglji pól miijoo.a
w Austrji 10.000. Zaz,naczyć na
leży, ,że z wy')ą.tkiem Polsiti, P ~dzie państwo już od szeregu
lat udziela pożyczek na budowę
takich domów, zagran:cą akcja
opiera się wyłącz.nie na inicjatyw: e prywatnej.

az

Pik.

J'ł1aruszBwski
wojewodą
poznańskim

nowym

Warszawski koresp. "Gł08u PG ,
rannego" telefonuje:
Dowiadujemy się, te p. prezy
dent Rzptitej podpisał dekret nomt.
nacyJny płk. Artura MaruszewskI.
go, byłego wojewody tarnopolskie.
go na stanowisko wojewody pw
1

':ańskiego.

W"elki

mB~ał złoty

zasługi dla sprawy
żydowskiej
NOWY JORK, 12.1. (PA11 ~

za

James G. Mac Donald, wysoki komisarz ligi narodów do spraw ży
dowskich uchodźców z Niemiec,
odznaczony został na zebrania Na·
donal Conference or Jewtsh Wet·
fare wielkim dotym medalem za za
uługi, połozone w r. 1934 dla spra.
"y żydowskiej. Na zebraniu odczy·
tano telegramy od prezydenta Roo"
f,('!velta, gubernatora stanu nowojot
sklego Lehmana I prof. Alberta Blrt
stetna. W poprzednich lataeh medal ten, dorocznie rozdawany, ....
trzymali: były minister wojny w
gabinecie Wilsona Newton Baker
(1930), arcybiskup katolicki d.lec:ezji San Franciska Edward Hana
(1931), redaktor "N. Y. Times" dr.
John Fi:Iley (1932) I w roku ze·
szJym znana działaczka społeczna
i polityczna pani Carrie Chapmau
Catt.

Oz

mDi~isz
i coraz

więcej śniegu

Ze wszystkich stron kraju dono- w miekle oq-wif słę ZJ1at%l1ł1.
Przewidywania Pim'a na dziel
a gdzieniegdzie również o opadach dzisiejszy brzmią Jak następuje:
śnieżnych.
W całym kraju przeważnie poW Wilnie od rana padał §nłeg chmurno I opady śnietne, zwlaszcza
przy równoczesnem
podniesieniu 'Ił' dzielnicach południowych. Nocą
się temperatury. Rano wynosiła tem tmiarkowany, w ciągu dnia lekki
tyczną·
Ta międzynarodowa akcja peratlira minus 18,4 st., o godz. mróz. Słabe, lub umJarkowane wla·
konkrelmie przedstawia się w 2O-ej Juź tylko minus 7,5 st. Ruch try z kierunków wschodnich.
ten sposób: Do zwią~ku zapi•
suje się człowiek jakiegokolwiek zawodu, który deklaruje,
że będzie odkładać miesięcznie
pewną kwotę, przyjmijmy,

że

przez 5 do 6 lal po 20 zł. Po
tym czasie wraz z procentami
uzyska 1700 do 1800 zlt. Taką sa
mą wmę pożyczy mu związek .
co umoż.l:wi TOZipoczęde budowy.
Sukces moralny będzie zapewniony Jednak już od rozpo-czę.cia ~lade'k, gdy.i l"lndydai
na przyszłego w~aścicie1a domu będzie miał cel w życiu, sta
nie si e oszczG-dny i za'-pOlbiegli.
wy .. Nie bf!dą mu w głowie dą
Przybył do Warszawy nowomiant' wany ambasador W. Brytanji, Ho- żen:a przewrotowe, bo będzie
ward William Kenna.rd z małion ką. Zdjęcie dokonane na dworcu miał już psychikę wlaśddela
domu.
warszawskim.
Jak widać z podanych powy-

Gzą o podnoszeniu się temperatury,

RewJzie

I

przeli

wobec dziennikarzy zagranicznych we Wiedniu
WlEDEIQ', 12.1. (pAT) _ W mle~zkaniu wiedeńskiego koresponden
ta londyńskiego "Daily HeralO" dr

Scheu policja austr1acka przeprowa
dzila w tych dniach rewizję. Zna·
leziono przytem obfitą literaturę
komunistyczną. Dr. Scheu ośwlad
czył, Ze potrzebną m1l była do stu·
djów. Po rewizji dr. Scheu zostal
poddany przeshtchaniu w urzędzip
policyjnym, a następnie wyous~zo
ny na wolną stopę.

Policja włedet\~ka poddała rów<
oleż
przesłucbanlu
dziennikarza
amerykańskiego, Flicka. tutejszegQ
przedstawiciela koncernu prasowe

I go, Haersta. Jest to podobno kon-

I &ekwencJa spotkania w

Czechosłt>'

wacji red.
Fllcka z zbiegłymi ~
I Austrii narodowymi socjalistami.
Fliek został odwołany przez dyrekclę swego przedsiębiorstwiJ i opu-

l

ścił już Wiedeń.

Uniewin fenie urze ni a

który

postrzelił się ciężko

przed

sądem

KRAKÓW, 12 stycz:nia (Pot.) 1Jądowej trzykrotnie z rewoI... :
DZ'ils,:aj w sądzie apelacyjnym ru, raniąc się cięż'ko.
w Krakowie ZO<Slt.al
ogłoszony
Wyrokiem sądu apelacyjnego
wyrok w głośnej w swoim eza 'lar6wno oskarżony Fr. Malek.
sie sprawie o nadużycia s~użbo jak i współoSkarżeni emeryto.
skarży Państwowy Bank Rolny
Poc;ąg uderzył
we urzędnika kontrom skaroo wan.y urzędnik skarbowy
st.
.Warszawski koresp. "Głosu Po- się w swoim czasie do b. prezydeu
wej Fr. Ma·łka oraz W\'ipM-o<skar Ko~ber i w,taJŚdcielka restaura·
ta FrancJi, p. Milłeranda, o interł'annego" telefonuje:
Małek w dniu 29 lJiIpca cji G. OschnQ'WLtzowa
z~al!
Przed niejakim czasem sąd okrę wencję wobec rz.1du polskiego. ZaDwie ofiary wypadku żonych.
1934
r.
przed
ogloszeniem
wy
UJIli~wiillnńeni. Franciszka Małka
nim
interwencja
ta
nastąpiła,
przygowy w Wilnie rozwaiał skargę
roku są.du okręgowego w Kra- na salę sądo'wą
prz:ywlezl-ono
oddłuzeniowe
WILNO, 12 S/bycz,nia (Pat.) pani Gołowin, wdowy po b. preze. szły rÓŻne ustawy
kowie
ZI okrzY'kiem "Jestem nie ze szpitala, gdzie przebywa od
jeszcze
dawniejsze
i
zmniejszyły
na
Wczoraj
wieczoTem
pocią~
oso
sie II. Dumy państwowej, przeciw
ko palistwowemu bankowi rolnemu łeżuość na rzecz P. B. R. do 58 tys bowy, zdążający do WaflSzawy y;inny" strzelia: do siebie na Sali J:ipca 00. roku.
w sprawie majątku Zadołoie. Ma- zł Ale i tej sumy p. Gołowiu zapła najechał na przej'eździe kolejo
wym w Porubanku
na samojątek ten był zadłużony w swoim cić nie chciała i zaskarżyła P. B. R
czasie w banku szlacheckim w Pe· domagając się umorzenia całego th6d ~()j,s.kowy. PociąJR uderzył
Krwawy dramat w Krakowie
tersbttrgu na sumę 150 tys. ru611 długu. W dwuch instancjach sądo- całą silą w tylną część samow złocie. Prawa tego banku prze· wycIt pani Golowin przegrała. Wczo chodu, która została zupełnie
KRAKÓW, 12 stycznia (Pat.) kt6ra odbywała obecnie pra!kty
rozpatrywana
była I loztrzaskana. Kierowca wyrzu- Ubieg"'ej nocy w Krako~e, na kę i zamieszkiwała w kli.nice
iął po wojnie państwowy bank roI· raj sprawa
ny i p. Go~owin winna była zapła pr7<ez sąd na.iwy?-s'lY w Wa:szawie, cony silą uderzeni~ na bruk ulicy Koper.nika przed
gma neurolo,gicznej. Ciężko rannym
cić po przerachowaniu 192 tys. zł., kłury zapOWIedZiał oglosze:'.le wyro doznał bardzo clętŹ'klCh obrażeĆ'. chem klimiki neurologicznej ro
samob6jlCą i mordercą Ś. p. Tar
aby odzyskać prawo do władania ku VI tej sensacyjnej
sprawie za ł Tak \Samo został ciężko ranw- z~rał się krwawy drama't , kt6 gowskiej OIkazał się
Tadeusi.
majątkiem. 'Ponieważ sumą odpo- dwa tygodnie.
ny przechodzący OIbok e1ek'bro- r,ego ofiarą padło dwoje
mł10 JoSt, pochodzący prawdopodoJh
wiednią nie dysponowała, zwróciła
monter.
dych ludm. Spóźn~eni przechod nie r6wnież z Pomorza,.
Przy
rrie po usłyszeniu kilku strza denacie znaleziono legitymację
FILM, KTÓRY OSIĄGNIE
ł6w rewolwerowych
znaleH: &tudenfra wydząał'u prawa uni o
POWODZENtE NA WET
przed bTamą klinalki zabilta mło wersytetu \V arS'za wsk iego, za
BEZ REKLAM 'l
óą kobietę oraz leżącego' w a- mieszkałego w WaI"szawie, prz}
TO
gO'Il:~ m~odego mężczyznę. Jak ul. PaIlskiej na'. 105. J oSi prze
wykaz~ły dochodzenia poIicy~
wieziony na oddział chirurgie!
ne zabItą jest 24-letna
Zofja ny w szpitalu św. Łazarzla
'W
f
TargowSka, rubsolwentka me l\rakowie zmarł dzisia i o godzi
Adycyny uniwersyltelu Jagielloń l1Le 6-e.J nad ranem nie odzy
WKRóTOE ,.CASJNO"
' kiego, pochodząca 'lI Torunia, '.ilmwszy przytomności.

. Wdowa DO Drezesie dum,

w samochód

TrUD' studentki i studenta

I

BON IlOISIl'lBóW
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ILlA

ElłEN8UAG

KRAJ
Gdy ałjanel zebrali się.,

o

bJ u- zam1miętem kole. A WIęc każ· miast
do twoich pal'szywyeJt
W niemieckich wioskach Wł'ł bionym psem, Hitler z panieJll
f1·ancuzów. W przeciwnym wy- śt'liciele byków muSzą l'ok rOcz ką, Hitler na brzegu jeziora.
Kramikarzom przyrzekają:
padku rorLpru.iemy ci brzuch ~ nie wyskać od władz specjaln;mi człowie.k, mający Styglll~ legitymację. PIZy wejściu stu! zagramy ma.rs~ lIa iwoieb ue pozwolenic
na używanit
- Zamkniemy wszystkie dOn
~eniuszu politycznego. A"!. dwuch reporterów z a'p aratami kiSzkach. Heh HitIer!'i
swy~h byków do pokrywania my towarowe!
Do cWopów mówią:
był już stary I żył ideami l1b~ filmowymi. Nie małem .łeszCLe
Podpis był, .tak zwykle w ta- krów. Władza wyznacza taks~
glego stulecia. W naftę stary zwyczajów J(angsterów niemiec Wch wypadkach, nieczyteIny.
która wynosi około 50 fran~
- Zamkniemy granice dla
lołac3'ńskJch świli.
Clemenceau nie wierzył. ('~y kleił i bylem przekonany, że są
Ale znajdują oni jeszcze inne ków.
Wreszcie idjotam wbijają .....
mu m6wiono, że angUcy mają to na.prawdę niemieccy repor- drogi dla uszanowania "wolno
We wsi Piccard istniały wre~
zamiar zagarn~ć naftę w 1\1011- łerzy. Ale zauwartylem, że lu- ści plebiscytu":
dy dwa ..dopn.s:1.czone" bykł. głowę:
- Gimnast~a jest zdrowsulu, odpoW'ledzUlł napł)ly żar- dzłe ci nie qdawali 8flble naKobIeta wchodzi do sklepUj Jeden nale-ial do Kaasa, drugi
lobliwle:
wet flMIdu naciskania ną gu.tik. gdzie .tej mówią:
do Diniego. Byk Kaasa był wy. ~~, niż ~yłanic!
POf'O nam nafta'?
Mamy Z chytrym uśmiechem pałrzelł
- Zdrajcom nie sprzedaje- bitnym bykiem i obce mu było
I)l'Z~jei elekłryf'.Zl1~ćw wizjery. I niejeden C7-lowiek, my!
bezrobocie. PrLybywano do nie
BÓg Rochling
1\Tie umając nafty, CIemen- który dostIrzegł tych ,.reportelłi~da~a .prt.ycbOdzi do do- go
z ~a.iodleglf'jszy~h • wsi.
Jedno nazwisko słyszy się,
ceau interesował S," węglem. rów", zawracał w pół dr..gi, pa mu l ZIIlaJdu~ sweg~ syna we Kaas nostadal ~ał~ Dem.l, ah~ wszędzie nad Saarą. Do kogo
WIed'z&ał, że SalU'a oznacza Wt; mięta$ąc o słowach przvwódcy łzach, Właśme wróCił ze SZko-j zal'abial w~ale nu;de.. nezywł,- l należy tcn bank? Do Rochlingiel i robil wSLystkO, aby fran'I,,niemieCkiegO frontu":
:!ZCZAWNICKA woda JÓZEFINA ~cie gł?~c
dD~!d bykOwi. I gaf Kto .lest właśc>jcłelem teg')
cnzom zapcwni~ Saarę.
- Wsz,scy, którzy odwie- przysplesu rekonwalescenoi.; po za- Byk ~lDlegO natoJ!l1aSł był ma I pI'7!ed~iębiorstwa?
Rochling.
~łAWO ••pleblseyt" było mo~ dzają zebrania z(lrajcó"iIIJ, osapaleniu płuc
10krwlS~ ł 8łabo~.,. Używano Kto wydaje tę guetę? Roch'dnem w Wersalu. SojuSlZnicy dze:ni ~ą 14 stycznia w ohoJ«:dynle z .pr,jaz'!ł. Tak by-_ ł.ing! Kto zbiera datki w imiezdec~-dowałJ. się prowizorycznie zach koneentracyjnyc:h.
Iy do domu. Co się wla§ciwie lo az d~ jestenI ubległeg{) 1'0- nlu ojczyzny? Wciąż ten sam
ustąpić Francji węgieL Po 15
Reporttft)" et stali tam jak stało? Oto nauczyciel go wy k,!. Jt;slenią lokalna grupa nle- Rochling! Wódz nkmieckil'go
latach miał się odby~ pleblsryt. groźba. Aby n-lkomu nie wpa- wo.łał:
mIeekiego frontu odwicdzt1a fronłu, pan Jłerm:mn RochTrudno powiedzie~, jalde BlP dlo na myśl uszk.otbić, który_ Wymieli mi dopływy Re- Kaasa I powiedz~1a mu: •
ling, jest dobrze wyglqdajądzieje żywiU franclłd w chwUi, kolwiek zaparałów. ustawiono nu.
- Oto, Kaas•. jeSt lwo.la kar cym niemieckim miesz('zucbem.
gdy wprowadzili do traktatu dla ich OChrony poUcjantów.
Chłopiec wyliczył wszystkie ta. Teraz Już wtes7; kogo masz Nazywa siebIe "radcą bandlo.paragraf o plMlscycie. ~it-. Trzeba przecież zagwaranłowa~ dop~wy, ale nauczyciel powie- wybiera~ 13 styczn~
l
wym", a lego mająt~k obiem.,wolność plebiscytu"!
dział:
Kaas pndrapał ~lę w gl,O'!ę, ją na miliony•
_ Jesteś osł~m, poeo wła4cł- wytrząsnął fajkę J powiedział
W~lka z hitleryzmem jest
Komls.tJt rządząca w Saar.zt'
~
niedawno wydałA nOwe roaez.· wie OdrabIasz
.
C
'
•
•
rozwagą:
Ci
....
~'rą walką. Hasło "Status
lek~je?
zyz me
••
~
ki pocztowe.
Widnieje na nir" wiesz, że po 14 stycznIa t w ój
-- Oczywiście wIem,
~ft klm quo"
.....,...'maga nl'etylko po'"
s_
H·...~.
JA'"
napllf: "PlebIscyt 1935". T..
.
i '.
mam głosować.
ller UUjno- tycznej do.łrzałf}ś(,t·, ale rów•
o~iec znajdzie się w w ęZU~11iJ'U,
i
bl 6
J..cli'
m8l'ka kupowana .test zaDaml~
I J
wał wszystk eh c op W.
l.~
nie'l wielkiej ducho""e; wy. lko przez filatelIstów,
'.
a ty wylecisz ze szko y! a 1Ul R" hl'
_!I'
.. ~
tale n1ety
lb
oc mg S'-l!łSu.le
za U i..'l'! CI'em, trwało ...·-t Temu obcemu
slo..
•
twoJem m!ilcjscu poszed ym na •
• ł
Al j .
~
ale r Ównleż
przez hitlera",'
lest to zrozumla e.
e a je- wu przeciwstawiaJą bitJerow~
sktch gangsterów.
Wszy~. spacer.
•
oJ
--"'-"ennie: stem biednym chłopem. R~ę ey łN.y razy .lnź Wl'Ukane, a ';"
których się podejrzewa o ,,iWra
I tak dziele Się Ct.ltUil
głosował za status quo.
dn k
.;'
bls_L-::
i
"
--...,
j.
_ W takim razie
l'csłeś
a wCIąż Jeszcze tak
~
d ę,
o ......,.,.mu ą memal
co tl...winy, złośUwc~ci, obelg.
ludrziom słowo "ojczyma"•
ł.........
dzrenrue &ty z pogróżkami. zdrajcą powiedziano mIL
Widziałem sełki takich lIistó",.
Po kilku dniach Kaas ołuyTrudno przewłdzip.~ ł'CZUJłał
dzieU oczywMcIe ~, 'te Są do siebie tak podobne. le
Nie przypuszezalem, że pod. mał
dokument
z pięknym glosowania. l\fieszkańcy Sa8l'f.
nad SaMą mieszkają uJZW1 podaje jeden z nich, w którym f'~ podróży ()lUZ zagł~i~ sti'm,plem. Pokazał mi ten do- są zbył IE1lstrapenł przez pakIejSi niemey. Ale kto myiIaJ złagodziłem
tylko
nłekłórł' Saary zbogacę l'ównież swoje kument. Niema w nim ani slo. ~I'jotyezn~ch gangsterów, aby
w roku 1919 O tem, to za 16 zwro t•
. d
'~'a o Niemczech, anl' o status .Jeszcze
w tajemnicę nr
•..,:
,
7.oologtczne
Wla
om ośc~1'. D;
ma..
wybowte.rzy~
j
•
Jat dzia~ się ..,..
......dde s Euro.,....
W
·
•
tknął
.
quo.'
uato-ł-"t nT~zą tam, że lly
rcze.
Ale
jedno
jest ja
" łykasz
swój pall'8zywy 21 grudnia na
em Rrę w
UlliL'>
a-łb
•
~ l dnoścl
Lała mijały. Mało kto pom,. nos, gdzie nie należy. ęanra wiosce Piccard na zwler~ zu- jnt tylko byk Dlnłego jest 11- sne: o rzynua częś u
śłał o plebiscycie. Tylko mie jest wierna Niemcom, ale ty .te. pełnie mi obce' raSy. ~a oko prawni{)ny do pOkrywania Saary głosowa~ będzie ~ st.
u:zkańńey Saary1Jll'ZYgotowywali
•
b k Al krów; Dini jest patrjotą ł jeg., lus qlIO. Jakże mus~ą niemcy
si .. do spełnienia ~f'40 dnia sttA plugawym psem. Pozosła był to najzwykJe.1\SZy y.
e b km....;.... s'l wy•. __
wySOką z nad. Saary nienawldzieć pa..- .. -tak nlepo -.~e ci dokladnł'"
mie<aka.l·cy wsi oświadczyli m\
y jsk "'Z'~ !ę
JUU<A\:i
·.
I,
te.....i IIlrostcj. a :"dnak
" 29 dni .-..łA
~~ ....
nowanla b ronzowyc h ln;oszu
PJ..ui ~bcesz uratowa~ Iwoi'ł te nie jest to zwykły byk, lec~ ary q rasą
'eśr
t
i
ł
j~tej dla nich iormalnośd. Na· nc,lzną skórę, to jedź natych _"byk. status quo".
Dini jest zadowolony, zbiera 1.1 1 go ow .•
g .osowae za
de$dLie dzień., kiecl. ~tawi
gotówkę. Jego malokJ'wisty i I dwomł! IaclnskieIUl słowami,
się
im. niemcom., oczywiście po
U~L.N-O'~W-O=MIE-JSKAsc:e..-8 cą.
słabyNatomiast
byk jest nrzeciąiony pra Za "panstw~m, które tadnego
niemiccku,
pytanie,
ezJ są
Kaas ma ponurą I pansłwa me przypomina, wo~6
niemcami, ezy teł nIe!
UJ Skłlld sukna I towarów modminę, bowiem gdy swego byku Je za wszystklem, tyl~o a~y ?1fl
-'emi
nych. Spec alnv dzial m'lteria'
k
wpaść w r .... (' r.dzel1nle memlCC
Ale hisłorJ'a "-~~y
~....
••
=
ł6w na POKRYCIA FUTER.
wyprowadza z (J>hory wszyst ie
... ~
własnemi drogami. Faszyści,,a
,i
ifM
er t EMil. Młd*
. . ddecł wołaJą dAok~ia:
ki~b katów. 0,10 .iak wy~J~da
tknęli
nad BerUnem
swoje
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jęk uwięzionych. Twórcy IrakWycieczka wiosenna Linji Gdynia-Ameryka
ta pod wladzą gwałtu nlf'mi('c
Kwest ja Idealnego odbioru
tatu wersalskiego nie przeczu
kich "patrjotów".
audycji rOl:Strzygnlęta
wali, że plebiscyt zamieru się
do Hiszpanji, M~. rocca i na R:vlerę
przez na;nowooześnleJszy
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Skłlld fabryczny,
Saarą walez.ą niemcy przeciw· 'niają zbawienny wpływ wycieczki cieczkowej, ku Villefranche, mi~j
- Jeśli jesteś komnnisttt, ta
ko niemoom.
na stan psychiczny wspćłczesnego scowości na. Rivierze, polozonej tuż
l6dŹ. PfOłrkGwska 87
_ Z nami je,llt cała Saara! człowieka.
obok Monte Carlo, Cannes, Jnan musi·u /!.losowa~ za przyłącze.
tel. 246·33.
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ch ul go 1.1 ych bilety W Ł O S K I EJ
stale 3 procent _ to glosy se- łu~nlOweJ FranCjI I Afry~1 P?łnoc- lowniczości, wreszcie Amsterdam wolno ci zosta.viać tam swoich SZWAJCARSKIE, N I E M I,E C K l E,
mi:ów, 11l31'kst"tów i zdrajców. l.leJ, p~zyczem trasa ,:ycl~czk) ulo· - złożą się na całość trasy. Dnia tOW31'ZySZów w wię.if'niu. a !la
AUSTRJACKIE i RUMUNSKIE
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Hitlerowcy przysięgają, że zona Jest w. ten spos?b, ze dostar: 29 kwietnia zawita "Kościllszko<' memu kryć się za plecy Iran··
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Souvenir de Moscou. FRANCK Sonata na ,;.rzypce i forfer,ian.
Bilety 111 cenie od 1-5 sL do nabycia ~ księgarni ~: N.umlllera,
Piotrkowska 61, oraz w kaSIe Fllharmonn.
Dla członków Ł. T. M. zniżka 50%
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Dziewczętom l,el'swadują:

c/jny Flv'e

- spójvzcie, jald piękny .1 es t Pełny program artystyczny oraz szeAdolf!
l\facie tutaj
kolekc.l·~ rell konkursów tllncclrnych i atrllkcji
Kona. 1 z-t.
pocmówek: Hitler ze wym uln rozrywkowych.
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Iapartie i jego nastupstwa
jak uderzenia krwi do głowy.
migreny eta. lInlkal" szybko po
użvolu roślinnychPIGUŁEK KOWENA (Cauvina'a). Piguł~i terOllwalniaj/łce i pueczyszczają
ce, ułatwiaJą czynności organizmu. Cena pudełka zawIera·
jącego 30 pIgułek .ł. 2.60.

"GLOS PURANNY" -

1935
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Plotki
ndw.
K. K.
Mec.

związku Z przemówieniem
Kobylińskiego na procesie
O. powstał dobry dowcip.
Kobyliński

mówił wczoraj
Hanemanie jako aferzyście na skalę Kreugera i Stawi..kiego. Złośliwi twierdzą, że to nie
Stawiski, lecz raczej Wstawiski,
lub pOpl'Ostu... przemawiała... whiCI oskarżonym

,I~y"!.

*

Kiedy niedawno lord Rothermere
Hitlerowi dłuZszą wizytę, otrzymał również zaproszenie na ber
batę do kanclerza Rzeszy.
Nagle
zdarzyło się lordowi małe nieszczę
ście. W toku ożywionej
rozmowy
strącił ze stołu wazę
z kwiatlUlli,
która z silnym trzaskiem spadła na
ziemię.
Natul'alnie przeo('zono z
uśmiechem "fauli'. pas" wybitnego
gościa i rOzmowa miała się dalej
potoczyć, gdy wtem z hukiem Qtwierają się drzwi i oddział szturmówek, stojący w przedpokoju na
straży wpadł c. gotowymi do suzału rewolwerami do pokoju. Czujni
szturmowcy przyjęli trzask Rpadającej wazy za strzał. Poniew~ jednale żołnierz niczemu się nie dziwi,
gwardja pll krótkiem wyja9nieniu
stanu faktycmeg:), wycofała się.
Lord Rotherrnere dla pokrzepienia
po strachu
nalał sobie
świeża
s zklankę herbaty,
.lIozył

*

Rzecz dzieje się w autoliusle na
linji Tel Awiw - Jerozolima. Jeden z pasażerów, który prawdopodobnie jes?Jcze nie przyszedł całko
wicie do siebie po niewygodach po
drwcy morskiej, blednie i słanła się,
aby po chwili popaść w omdlenie.
Natychmiast podbiega doń jeden ftI
współpasażerów, zaczyna go ratować, odpychahc tłoczących się ludzie .w porządku!
- Pr.oszę nie przeszJtadzae Je ·
8tem lekarzem i zaraz wszystko bę
die w porządku!
, W tej snme~ chwili autobus gwal
townie się zatrzymuje i szofer pud
chodzi do chorego:
- Niech pan pozwoli - zwraca
sie do lekarza. - Ten człowiek za·
chorował w moim autobusie, więc
je!:t moim paclentem! Musi pan bo·
wiem wiedzieć, że ja rl$wnież Jestem lekauem!
Pizestraszony sąsiad z' autobusu
l<tóry udzielał pierwszej pomocy co
fa się oczywiście. W tej samej chwł
li omdlały otwiera. oczy i szepce
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Niezw,kle scen, w procesie o Dorwanie dziecka Lindbergha

Do nabycia we W8zFstkich
aptekach.

W

~r.

Ka pra.wo: Hauptmann w towarzystwie swego obrońcy Reilly. Na lewo: Pułk.
Lindbergh i pulK.
__ . _Schw3J'tzkopf, ktćry prowadhil pierwsze dochodzenie, opuszczają gma ch q.,ill w Flemington.
Napięcie, w .jakiem. trJoezy !Się
rO'z prawa w FlemilIlgton, nie
słahnie ani lIla chwiI~ Opim..la
publiczna coraz 'Silniej pasjonu
je się dramatem, który roZJgry '
wa się w wypełnionej po brzegi sali sądowe.J. Miejscowy szeryf, Curtig,~, odk!l'ył, że sprzeda
waue są, publicznOlŚci fal~zywe

ka~ty wstępu,

oplaea.ne do stu
c.olar6w.
Hauptmanllf sprawia wr3JŻe
nie coraz bardziej zmęczonego.
Tp.st niesamowicie blady. Cier})Ii na bezsen.ność i noce więzi en
ne spędza lIla lekturze k;siążki
p. t. "Życie pozagrobowe" ...
Jego obrońca. ReiDy, który

W,cll\lI z pomarańczy Iłlealnie odjame ustnl\, dajcie wiec
dziecku speclaJnl\ sm8csn" pomarańczoWIł pastę do sęb6,. dla dzieci ~
świeża
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DQ2EWIl<3T W' ,.flOJENle OZIECKA
__

awa pasję do krz,yźowyen i pod
stępnych pytań mUJS~ał hamov·ać w stosuD.k.u do Amty i
Charles Undberghów oraz piasunki Betty Gow, licząc się z
.nastroJami puMiczno§Ci, atakuje tern namiębniąj innych świad
k6w oskarżenia.
Pierwszy z pośród świadk6w
przY''był dr. Condon, tajemniczy
pcśrednik przy wręcza.nfiu 50Łysącznego okupu. Towarzyszy
mu staJe popularny bokser d~
klej wagi Al. Reieh.
Przed sądem staje niooeze'k.iwanv zupełnie świadek: .Ama,ndus Hechmuth. 87-Ieni farmer,
nienŃec z 'pochodzenia WlRkiciel niewl.udej POSia.dbości w
poblliiu HepeweU. _ Starzec

zgarbiony, o dr.żących ręka~J
zeznaJe WŚ!l'M n:iczem niezak.łó·;
cOtIlej ciszy, jaka zaległa salę:
;-- 1 marca, na ki~ka godzIn
przed tragicz.nem porwaniem,
wyszedtem przed sw6j dom. Ujrzałem
samochól, z wielką,
<)zybkością zmierzający w kierunku Hepewell. AuJto zaltrzymało !S.ię. Kierowca wySiadł. Sipojrzał
na !Dmie błędnym
wzrokem, jak na widmo.
-. Czy ten czlowiek jest na
ql1? L. spytał prokurator.
~. Jest. Tam. przedem·n.ą.
-- Który?
-- Ten w hiałej koszuli, oto'"
c20ny żandarmami.
Starzec wskazuje ddącym
pal<Cem na Hauptmanna .
Et6ry? Jestem kr6tko..
wzroezmy, .niech go pan bliteJ
pokaże wtrąca adwokat Rei!
hl'.
,:
Sala zasfY'/rll w be7.1"ocltu.. _ .
Starzec powoli zbli:źa się do
Hauptmanna i kła.dzi e r~ę DJi
jego kolanie.
.
W .teJ chwiH Haupłm.alJl.'Jl, (fo
ląd spokojny i obojętny, poru
pierwszy
wybucha głośnym
śmIechem.
;
- Plrzekazuję pa.nu §władka:
- odzywa się prokurator d~
obrońcy HaU!p'tmanna.
Między starcem a adwokatem
Reilly wywilJ1JUje siQ pojed""
nck.
i
--. Twierd'Zł pal" . że kierowca
miał czerwoną, rumianą

-. Przecie! Hauphnann jest
blady, bardzo Mady i wątpliwe.
czy kiedykolwiek był czerwony
A. .jakie miał oczy?
~ Przenikliwe, jak ducll....
Naraz pada p)'lbanie:
"Czy by) pan w domu war.t<" -

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I lQt6w?
Starzec
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GDYNIA, 12 stycznia.
Onegdajszej nocy pOl\racał do
Gdyni z połowów morskich pod
Bernholmem kuter rybacki "Gdynia 90", na którym oprÓ9t: załogł,
składającej się z trzech rybaków,
znajdował się derobek kilkudnlowej c~ęzkiej prac;:y _ ładunek 12
tonn dorszy.
Dwudziestostopniowy mr~ przej
mującem zimnem pędził zmarzniętą i przemoczoną załogę w klerunku brzegów polskich.
..luz zdala zamigotały ognie w
sobie, chałupach rybackich na Helu. Już

te,

ałe

pancerz lodowy coraz moc·
i grub3Zy broni nawet dos tę
pu do wnętrza kutra I do motoru.
Jedyną rzeczą, która pozostawała,
to syJrltały świetlne.
Rozpalano ognisko. MIJał, Już
druga godzina przymusowego pGstoju. Skostnlałemi z zimna ręka
mi podtrzymywali rybacy ogle6,
jedyną nadzieję zbawienia.
Nagle jakieś odgłosy dobiegły
z brzegu. Sygnały Awletlne zosłały
zauważone I kilku rybaków helsłabym głosem:
skich spi~zyło na pomoc swym
Nie przeszkadzajcie
zagrożonym kolegom.
moi panowie, jakoś dam sobie ra~ę, widać było jasną łunę elektryczną
Gdy szalupa dobiła do kutra
bowiem sam jestem lekarzem!
świateł, znaczącą Gdynię, kiedy na pnedstawlał on
BEZKSZTAŁTNA BRYLE LODU.
gle
MOTOR ODMÓWIŁ POSLUMaszty, liny, sleći, wszystkie przed
Po 7akończeniu swych rozm6w z
SZEŃSTWA.
mioty nieskąplikowant'go InwentaMussolinim Laval oświadczył jednemu z dziennikarzy:
Energiczne wysiłki rybaków usi •
.- Od pierwszej chwili doszliśmy łuJących naprawić ~notor spełzły
do I)Mozumienia,
Ze Wlleży za na niczem. Motcr ruszył na chwilę,
ale znowu stanął, a uderzenie któwszetli ą cenę utrzymać pokóf.
Profosor Sorbony, Devra.igne, ore wstrząsnęło statkiem wskazało świadczył ostatnio podczas jednego
Po l'hwiIi zaś dodał:
ze swych wykładów, te jeśli liczba
- NiE' mogliśmy tylko osiągnąć sta.rym rybakom, że
TRAFILI NA MIELIZNĘ.
porozumienia co do formyporozuurodzAń we Francji będzie spada•• I
Trzeba było ratować się zapomocą ła. w dalszym cłą.,.."'I1, to za lat 1
mlema
....
żagli. Napróżno Jednak trzej ryba- będzie ona. wynosiła zaledwie 550
:I:
cy
usiłowali je rozwinąć. ~"'óz skuł tysięcy rocznie l bud~et pańRtwa
Jakże niezwykłe skutki pociąga
nieraz za sobą doniosłe wydarzenie. wilgotne płótno w jedną bryłę lodu nie będzie mógł być zrównowaźo
Oto po krwawym zamachu marsy- i wysiłki rybaków spełzły na ni- ny w braku dostatecznej ilości po~
Ii,iskim, którego ofiarą padli król czem. Tymczasem skorupa lodu po- datników. Liczba. narodzin, ktćra
Aleksander I i minister Barthou, krywać zaczęła cały kuter. Rozpacz wynosiła w 1868 r. 1,054.000, spaprezydent Francji Lebrun kazał so liwe wołania o pomoc ginęły w szu- dła w roku 1933 do 682.680, wykazując dalszą. tendencję do spadku.
bie sporządzić nawy samochód, mie fal.
Rybakom groziło zamarznięcie, ;;wła~z(,7.a w departamencie Sekwa.·
pielmą limuzynę, ale... bez stopni.
lodowa z każdą ny cyfry' urodzeń spadły dotkliwie.
Pr~ypomina to zupełnie ów słyn gdyż powłolca
Prof. Devraigne przypuszcza. iż
ny kawał, popularny swego czasu chwil,! stawała się grubsza i
w Łodzi, kiedy to pewien kupiec, KUTER ZAMIENIAŁ SIĘ W LO- Franc.ia straci w roku 1980 at
11,700,000 mi.3Rzkańc6w a wtedy
DOWIEC.
kt6ry złapał swą zonę In nagranti
ze swym wstlólnikiem na kanapie, Rybacy przekonali się, ze Już nie- przestałaby zaliC'Za6 się do wieltylko żagle nie mogą być rozwinię~ kich moea.rst".
\ wyrzucił z domu... tę kanapę.
nieJ.~zy

*

Francla wymiera

°

twarz?

-- Tak.

sIu

z

-

oopowłada

uśmiechem:

tib na.m.ył

byłem

Adwokat
Tak, ryumfuje.
... ' Obra.CIt
się ku sali, zdaje się m6wi.~:
i

-

CzegÓŻ warlte są zeznania'
warjata?

na rybackiego zakute , były w JeAmandus Hoehmuth m6wiJ
den olbrzymi pancerz lodowy, na dalej:
któl')'1ll siedzieli trzej skostniaO,
- Byłem w domu warjat6w
zmannięci I tracący ostatnie siły w roku 1874, przysłany przez
rybacy. Gdyby Jeszcze kilkanaście l'IzeŹlIlika, dosławcę mięsa.
minut wypadło im ez'kać na tej lo
Sala wybucha ŚI1l1iechem. - '
doweJ wysepce, na przejmującym Tryumf obrońcy Hauptnn.anna
\\ichrze, przy dwudziestostopnio- był przedwczesny.
!
"ym mrozie, Lnaleitihy niechybnie
Z kolei, po jedynym naoez;~·
śmtuć w tYIII
nym świadku, Hochmuth, ze."
LODOWYM ;)~OnOWCU MOR- znaj e szofer taksówki, Perrone:
SKIM.
~ 12 marea, okolo godzin"
Ogrzani, nakarmieni w ciepłeJ. czwartd, Jakiś przechodzień ka
chacie
rybackiej . rozbitkowie z zał mi doręczyć list doktoTowt
»Gdynl 90" błagali, aby uratowano Condon, 297, A\'enue Bronx.
przynajmniej ich wartościowy ła_ Kim bY'ł ten oSOlbnik?
dunek, 12 tonn dorszy.
__ To był RySzard HaupłWczoraj ranOM ratunek uwię- mann _ o.świadcza zdecydowazionego kutra wyruszyły z Gdyni
holowniki.
nym głosem świadek.
Przez noc Jednak warstwa lodu
Hauptmaam po raZ. drugi }Iii
do tego stopnia skula kuter, że w tym dniu, wybucha:
trudno było nawet rozpoznać jego
- K~amca! - woła na całą
kształt. O przyholowaniu do brze- ' salę i zwraca się do stołu pragu pn:ymarzniętego do mielizny ku sowego: - To szaleniec! Jaktra nie było mowy. Prawdopodob- I że może mnie poznać po dwu
nie wogóle nie da się go już wyra-I latach?
tować" ~ły. wysiłek ek&pedycjt I
Z kolei zeznaje właŚ(:idel re
ratu~koweJ s~lero~ał się na urato- stauracji w Bronx, Max Rosewame .przynajmnleJ !ad~n~u.. Ale man, któ<ry Ula dokJbora CondodotarcJl.!! do ładunku rOWfllez Ole by na od 10 lat Z.eznania rozpoło rzecza łatwą, gdyż należało prze rzyna... rekla'mą swej restandewszystkiem wyrąbać
ra.cji:
W KILKUDZIESIĘCIOCENTYME
- Moja re.slmuracja j.e st najTROWEJ WARSTWIE LODU
dotatecznie szeroki otwór, aby do- lepsza w stam;e Nowego Jorku.
Bokser Al Rech, odgrywa ią
stać się do wnętrza.
cy
rolę p,rz)"boczlIlej strajy dr.
Niewiadomo jakie będą dalsze
losy stateczku. Tymczasem tkwI Condona, oś.wiadcza podczas
on bezczynnie w odległości kilku- przerwy dziennikarzom:
Gdy dr. CondOlll będzie
set metrów od brzegu Ila mieliźnie
za latarnią morską, niby ponure zeznawał, pOiI>~aJCzecie się wszy·
ostrzeZenle dla śmiałych rybaków. sey, jak bobry...
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NOCNE DYtURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następująCE>
aptE'l,j: ~ukc. K. Leinwebera (plac
Fala Oti07ĆW nawiedziła POlSkę., skutek powstania miejscowej mało. ją swędzące i bolesne zaczerwieWolno~ci 2); sukc. J. Haltman:l Mrozy Itillwnastostepriowe
mogą krwistości. Ob:-az ten odpowiada nienia. Czasem w tych .meiscac~I
(Mlynan'll,a 1); W. Danieleckiego I już )Jowodol'lać odmrożenia. Liczba pierwszemu stopniowi odm :"oże ia.1 tworz} się nawet ranki. Przy od(Pi():rk~w.,ka 127); A. PeTelrna~a II wypad!<6w odm:"oil.'ń, jak podaj'l Gardzo częs~o r.aslmtl!k zI21<cewa-1 mroże::iach odnowio:lycb stosuje
C€glelmana 32:: J. Cymer~ . ~~Ol" dzienniki, j~st bardzo powai"n. źCllia tych ostrzeg-awczych obia- się miejscowe bardzo gorące kąp{eczańsk!1. 37); sukc. F. WÓjcIckiego Z I)rowincji doszły wiadomości o ",ów mo~e na drugi f1zieil wystąpić Ile z wywaru Iwry dębowej ra zmiro
(Napiórkowskiego 27).
wy ... ad!tach pnarznięć emie-t~l-yc·'. cbrzęk bo!~sny i potworzyć się mo- I nę z krótkotrwałem poll!waniem ziWrażliwoś': na mróz jest indywi- gą pechęrze WYll z ł:1ione zapalnym mną wodą· Naprzemienne działa " ie
WYŁOźENIE LIST POBOR.O· dualnie rćżra. Oscby słabe, ane- płyl:em surowicz~;m, a wówczas filU lilia. sk5rę go~ąca i ~imn~ gimnas,ty,
WYC,:, DO PRZ~GLĄDU. -. Bltl ~iczne, ozdrowieficy po wy:-lsz~za- n!y do czyd?Tii~ ilZz z drugim sto~- kUJa naczyma kr~l~ll05!,e, ktore
ro wOjskowe magistratu podaje d(J ,lącycb
chor~bach _
posiad:lj'\ mcm odmrozenta. Gangrel:a, zal:7.... pod wpływem nagiej zml<lJ1y tempe
wiadomości, że do dnia 15 b. m zml1jej~zoną odporność na zimro; na od odmrożeni?, w nasz)'lD klima ratury naprzemian rozszerzają się
wyłożony zostal do przeglądu re prędl<o marzną i łatwo ulegają eie, z wyj-:tkiem nadzwyczaj-lycb i kurc7..ą.
jes~r p0boroWfch rocznika .1014 odmrożeriom. W etjologji odmro- wypadI{]w, z reguły się r.ie zdar2'~. JAK MOżNA ZAPOBIEC ODMROZamtercsowam mogą wszelkie u- żeń niepoślednia rolę odO'!ywa rów W czasie wojny, w okopach częSi:o
ŹENIOM?
wagi, d?tyczą.ce . spisów z~jo(j8ić nież czynnik społeczny. Ó 'Nieodży- obserwowa~o 11 żo:nierzy gal'grenę
Osoby łatwo ziębnące, Jak rówdo WyżE"; wf>pomruanego tenmnlL
wianie, ubrartie r.iezabezpiecza,hce palców u UÓ~, które później czer- nież te, które miały juz raz odmro·
O,,4~"'~"""'~~~~ • dosta1ecZ'1ie przed zimnem, c1tłod- t:ia1y i odpad.uy.
żarte uszy lub ręce, poWinny nawet
ne mieszkanie, z którego wychodzi CO ROBIć W PRZYPADKACH przy niewielkich mrozach nosić wel
się na ulicę .iuz zziębniętym, zm"hj
ŚWIEŻYCH ODMROt!!Ń?
niane nauszniki oraz ciepłe rękaszają sily odporne orgal1izmu. PoMitjsca odmrożone, lub podejrza wlczki względnie pończochy_ NaJ§plewa w operze _TOSCA· jutro. tv zostawanie przez dłuższy czas na ne przed wejściem do ciepłego 1(11- cieplejsze i najlepsze, zwlaszcza
ponied.iafek o Ilod,,- S-ej wieczórl mrozie bez ruchu wpływa na la- kalu, a więc jeszcze na dworze, dla dzieci, s~ wełniane rękawiczki
Zdq:l:y8z lecZGze załotyć 8!)arat ranależy silnie rozcierae, nawet śni. z jednym palcem.
Najmniej~"
dIoWY. Posiadamy na skład. le radio' twiej~ze powstawa!'ie odm:oień.
Działanie na powłoki skórne ni- giem, aż do zaczerwienienia. Zmar- marznie, jeśli się przedtem dobrze
aparaty od nalorzystępniejolzych do
1\l!jdł'otszych.
(6-clolllmpowe lIuper- skich tempt'ratur jest w zasadzie zniętych rąk i nóg nie wolno roz zagrzało w ciepłem mieszkaniu. Do
lteterodyny do odblol'U Itacji zamor· podobne do działania temperatur grzewać gorą\!ą wodą, przeciwnią brze Jest również przed wyjściem
Ikich).
wysokil'h. Ef('kt działania tempe- polewać zimną wodą az do powrotu wetrzeć w skórę twarzy trochę tIuratury
wysokiej nazywamy oparze- normalnego krążenia krwi. Me na. szezu obojętnego: st,6ra tłusta
lłudioD
niem. Niskie temperatury wywołują lezy' równl'ez' w wypacll{a"h odmro- jest mniej wraźliwa na zimno. NaJ'tRAUGUTTA 1 (gmacbGrand-HoteluJ
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Narutowicza 20

Nie wolno z"iekszai etatów
budowat

podnoslt

Rządowe

iS~Dieła(g(b opola"leń,

nowg,b emat:bów

wskazania oszczędnościowe dla samorząd6w

W'arszaW'Ski
koresp. ,.,Głosu
Pormne,..o" telefonuje:
W dniu wczorajszym m~n.
spraw wewnęrznych rozesłało
do wszyskich samorządów bardzo donioSłą instrukcję o ukla
daniu budtettów na r. 1935-36
W pierwszym ustępie, zasadniczym tej instrukcji po·wiedzaa
no,
że budżety
samorządów
,,-inny być ułofOlIle pod malIdem
daleko posuniętych oszczędno

W ron gł6wneJt
4-let"1 ..cud ekranu"
lIłoneczna

kr61ewna

uśmiechów

SHIRLEY 'EM~LE

fenomena Ina artystka, §piewaclka
i tancerka
W pOliOSt. rolach I JAMES OUNN
CLAIRE TREVOR
Retyserja HARRY LACHMAN
Wytwórnia fOX FILM CORP.

C ały świat oczarowany
jest SHIRLEY T E M P L E
naJno"s~

rewelacjll ekrem",

N adprogra mI
~nakomite dodatki dźwi~kowe

Dziś

2 poranki o g. 12 i 2

po cenach

zniżonych

ani

LIKWIDACJA POLIS PRZEDWOJ8NNYCH
W grudniu 1934 r. zapadł w są,
dzie apelacyjnym w Nowym Jorku
wyrok w sprawie zbiol'owych rosz·
czeń do Towarzystwa. Ubezpieczeń
"Equitabl" wniesionych przel' po·
siadaczy przedwojennych polis rublowych tego towarzystwa. Sąd a.pelacyjny w Nowym Jorku roszcze
nia te oddalił, us!.alając te polisy
rublowe nie podlegają waloryzacji.
Rozległe operacje ubezpieczeniowe
przeprowadziło przed wojną w Rosji równiet jedno :r; największych w
Stanach Zje1noczonych Tow. libez
pieczeń New York.
Towarzystwo
to za. pośrednictwem Towarzystwa
Ubezpieczeń "Przyszłość" w Warszawie, dotychczas likwidowało .io
ost:ttnich dni w drodze ugodowej
swe polisy rublowe wypłacając po
12 cent. amer. za. 1 rubla z snmy
wykupu polis na koniec 1918 r.
Obecnie wobec zapadłego wyroku
~'owarzyBtwa New York zaprzest&lo likwidować swoje t>rzedwojenne
polisy rublowe.

§d.

Wobec t6pD ministerstwo graniczenie zakresu

formułuje 3 kardynalne polece
uia: samorządDm nie wolno w
budżetach na rok 35-36.
1) zwi~kszać ilości etaJt6w w

ści

instytucji

działalno·

samorządowych.

1
Gi;;

CiUi

P. LINIE KAUfMAN
du zgonu

:I

powo-

b. p. Siostry Jej
wyra.y I12:czerego

wsp6łczucia

składl1ją

UCZ8NICE.

f.i....III._ _M_.IEI~a.~IEIi_III..._IIII_....

..

Tom'3~Zńt

Ul;) Ul W
NIESNASKI W RODZINIE PRZE
MYSŁOWCA.

Kilka lat temu zmarł tu tragic1
na śmiercią znany fabrykant r. n
Pozuf;tn:wil on cćrce swej, .Janini.~.
Ili('ruch~mość fabryczną i maszyny,
zaś żome Justynie prawo dożywot
nirgo korzystania z dorhod'ów Z
t~cł, objekt6vr. Wdowa po pe'WTIYDl
cJ;R1'if wyszła powtórnie zamąi
za Korwin • Kowalewski':3C"1',) a
cĆl'ka za syna kaliskiego fab~yimnta., Wilhelma Chilekesa. Z tą chwitą. TJ,lw~taly nieporozumienh na ile
mnjątkowem, które oparły Elię w kOli
eH I) bąd koronny. W c1.oraj \Yił
hp.lm Chilekes zameldował w n~,li"
cji. ze teściowa jego Korwin - "Ko·
wa1(·w!.ka usiłowała sprzedać, pasy
13kó::-zane, oraz 5 paczek przęclzy,
l'tan(·wiące własnośó jego Ż'('Iny_
Ponie\vm sprawa tych ni<.lp r(lZu '
!łljC'ń nie została rozstrzygnięt:t f<'"
tkjll zabezpieczyła te prza 1u:i.)ty
do ('UBU decyzji sądu.

I

KRADZIEt

KLEJNOTóW"
o godz. 6 w:ec7.. dl'
lld, 1" J' ł Hera Sza.iewic·l) (K:lśrifll
n:1 25'. p' zez tylne drzwi przy liO
Ul' ry p. Uh blonego klu' '.:\
dłłl'tnl
,ię l)rakty~ snt ślusars;rt, R'l. ~m~·
~Id : 7.at'ąl pakowa.6 rio ~,.iinJ
różne e. f gc>oonne przedmi,)~v. ~yn
Rz:tjfJwic1.a, przechodz~ p' ,frr; p:,.,
dóne zauwałył otwarte
drzwi J
tn!zezął alarm. SpłohonyzłoddeJ
lIcłekł, al~ złapano go, łup odebra.no ł Rut.kowskiego oddano ~ cb'.
'WI~7(lr:l!

lJłMYeji władz lądowych.

PROCESY

SĄDOWE.

W dniach od 14 do 19 b. m. sąAł
okręgowy w Piotrkowie na sesji

wyjazdowej "T0ma8Zowle

~

trsy fJ%ereg spraw. W pierw8zym
dniu na wokandde SJt.du ~jdl'ie
się 8pJ'awa o Ul10wanłe zabójstwa
Pnybyeu. przfJ1\ JĆzefa. Kutę. W
dniach następnych Sltd rozpatrywać
będzie sprawę 19 mleszka.ńećw Toma&zowa, OI!karł..onego o pnyna.le~
ność do partji komunistycznej Pol6kl. Oskartonyeh bronić będą adw.
Duraez i Ronigwill z Warszawy. D6
rozprawy wezwano szereg świad
ków.

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

W ostatnim us1!!'P1e instrukcji
ministerswo poleca, aby w bud'Żetach figu.l'owa·ły bezwzględ .
stosunku do roku ubieglego,
nie pozyeJe wyd·alków na pra2) nie woLno podnosić isł· ce pT'ZYlS'Poso.blenia ro1nitcz~o.
n~jących uposafeń,
WreSzcie w DstaWlm
ustępi~
3) nie wolno budować
nD- instrukcja pole("a,
aby woje
wych wnachów admin1Jstra·cy} wodowi~ przez swoje wydzia."
nych dla samorządów, ani też ty skarbowe dopiDnowa1.i ści
przebudowywać istniejących.
słego wykonania in8brukcji.
Po tych trzech wskazaniach tIłIIIi
Zarząd koła z)Viązku
podoficenegatywnych następują wskaz.9,
rów W. P. w stanie spoczynku za,.
nia pozytywne .•W . preliminarzu
SZCZĘŚLIWA KOLEKTURA
wiadamia ko18gów, iż zostało lorga
wydatków mu.sI flgur~wa~ obS. WEINBERG"
nizowane kolo w Lodzi.
sliuga dług6w I pokryCIe medD
We własnym interesie kolegów
borów za lata ubiegłe. Gdyby
W pl~~kowem Clą~D1enm 4 kła- zarząd
prosi o jakna.jrychlejsze
dla w)"kooania ws.zy.s,lkkh po- By.loterJI pa?stwoweJ p~dła w Lo- zgłaszaniA i zapisywanie się ua
wybszych wskazań i urzymania dZI w znane~ ze SZczęŚCIa kolektu- c.złonkćw.
rze
S. Wemberga.
wygraM. zł.
Sekrf'tarjat mieśoi się w OgnisKu
b~ldtetu w r6W'!1~Wadze było to 10.000 na. nr. 89 101.
meodzoWllle, mmlsterstrwo pole'
Podoficerskiem garnizonowem przy
ea samorządom nietyl!ko dal----ul. Leszno 7-9 i czynny jest w
sze redukcje budżetu, ale i oczwa.rtki od godz. 18 do 20.
POtĄDANA ZMIANA
~yd. Tow. ochrony kobiet (Legjo
NIEUDANA UCIECZKA WIĘŹNIA nów 11) otrzyma.ło zawiadomienie
W zvnązku z notatką za~eszczo
W więzieniu świętckrzyskiem wy z Argentyny, i:1J ohowiązuje tam ną. w prasie o mającem się odbyć
kryto, że korzystaj~ z chwilowej nowe prawo rozwodowe.
tebraniu w dniu 18.1. 193/S roku
nieobecno~'ci dozorcy, kt~ry w myśl
członków zwil}zku
majstrów fa·
Obecnie dla uzyskania. rozwodu brycznych Z. Z. Z., komunikujemy
instrukcji winien był co kilka minut zagl1.dB.Ć do poszczególnych musi być i zgoda tony emigranta, iż zvną7.ek ten nie ma. nic wspólnecel, jeden z więźniów zdoła.ł prze- f.rzebywającej poza obrębem Argen go z naszym zwiltzkiem majstrów
tyny, wyrażona. w rabinacie lub fabrycznych Rzplitej Polskiej.
piłować kraty.
Zaledwie kilka godzjn dzieliło T·wie ochrony kobiet i poświadczo
Jednocześnie komunikujemy, ~e
go od upragnionej woiności, al~ na przez jedną z powyższych insty prace nad zrealizowaniem umowy
wszelkie obliczenia, niestety zawio tucji.
zbiorowej Pą w toku i o rezulta·
aly, więziM nie przewidział boZmła,na ta. jest bardzo potndana, tach w swoim czasie członkowie
wiem, że nieobe:::uago dozorcę zasl·ą albowiem zapobiega. ona nadu~ mn.istrovne naszego związku będą
pl Inny, nie słyszał również kroków ('iom, jakie dotychczas mogły mieć powiadomieni.
zastępcy, który nOBił obuwie na. ela miejsce, gdy żonlt wbrew swej wo
Zarząd Główny
stycznej podeszwie i obcasie ze li, zmuszona, hyła. ilo pr~yjęcla, IIOZ
Związku Majstrów Fabryez·
skóry gumowej Berson-Okma.
wodu.
. " . RzP.łitej P. ~ LocJzi.
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RĄCZKI

?7

lILJOWEJ SłAŁOŚCI
delikatne i miękkie
jak aksamit, świad
czqce o kulturze u.
rody, zawdzięczają
p a n i e subtelnemu
mowi .Prałatów·

ló

!fnd~,jił

rz~
Z cale; Polski ziada s;e do ł.odzi adwokaci·obrońc

KR-Gm

oskarżonych

rdw

Jutro rozpoczyna się w Lod'Zi
ZE LWOWA:
Rybarskiego, poS. w~. sld, K~ Pałora, Franciwielki proces, jeden z najwiędr. Jan P:eracki;
Świadkowie ci wsta!li w swo szek Laskowski, Stefan Roba
kszych, jakie kiedykolwiek to
Z LUBLINA:
im czasie odrzuceni, jednak kowsJU, Helena Koźuchowska,
czyły się przed sądem łódzkim przyjeżdża na proces na roZtprawę stawdą się w na Marjan Kraje~ski, Henryk Ko'"
Na łav.r.ie oskarżonych zasiąadw. Edward Reltinger;
dziei, że zostaną J)~esłuchani. oarzewsJd oras FelikS Kierski.
Felle~o71
dzie 19 człoruków StronnLctwd
Z TOMASZOWA LUB.:
Na ława e oskar.ionych n.&1l drukllnl z Wanzawy.
Narodowego 2J adw. KowaiSldrr.
Ignacy Barski.
dą:
Tezy akto aa.artenła opiera
nu ('zele.
Ponadto
sp~ziewaJ1Y jest
adw. Kazbnłers Kowalski,
ją się na art. art. K_ K. 165, 154,
Proces budzi wielkie zamtere przyJazd
przew. zar:z.ądu miejski.f!8o Str 127. 163. 1M. 23, 170 i 174.
- ~wo, chciałbym z tobą pomó' sowanie. Ma ()IIl odsłonić
adw. Szurleja z WarszatWy orał Narodowego w Lodd.
W &wi.ąz.ł.a % oIbrzymIi.ą, ilowić!
kuIJsy działalności Obozu Na· posła dr. Liwo z POZNANIA
Leon Grzegorzak.
~ią św ł adk.6w - Kochany ojcze, jestem chwi- rodowego na terenie m. Łodzi
Z łódzkich
adwokatów s,ta- 'kpt. rez. sekll'etan wojewódzki I18Ia l-la at!do okr-~ zo.
lowo doprawdy zajęta.
rzuci'Ć nieco światła na parnięt· wać będą
.
Str. Narod.,
stała odpowiednio pru:budowa- Ale chodzi o eoś ważnego.
ne zaj.kia w dniu Trzeeiego Ma- adw. Szwajd1er, adw. Bryński,
Stefan Podg6nlll,
...
- Moje zajęcie jest takie waz- ja p'fZ~d kat~drą, zdemaskować adw. Brzeziński: adw. Groehow kierowillik sekcji młodych,
Połowa uli przemaezooa &al'
ue. Muszę iŚĆ do fryzjera.
wSzystko to, co dotąd endecja
ski.
Ryszard Szezę8n1,
"tała dla świadków.
połowa
- Mimo to będziesz łaskawa, ł6dz.ka trzymała w ta.-emnicy.
Roz'PralWa rozpisana została stu.dent,
dla pUlblicrności. któn ~,Ewo, tu pozostać i posłuchać co ci
W komplecie sądzącym, jak na 3 dni, potrwa jednak napew
Aleksander StolareJ[,
C1tila będzie na rm:pnIwę .....
mam do powiedzenia!
się dowiadujemy, zaszły zmiany no tydzień. Do sprawy dołączo· prezes koła Ba lUty.
gTaJJiezonej iiości. Lawy po oha
- Dlacz~go aż tak tragicznie?
Przewodniczyć
będzie
wicepre
no
bowiem
kiJkanakie
tomów
Anton!
Czernlk,
'ltronach
słol!a &ędzlorwsk~
- Młoda dziewczyna, mieszkają·
sę- akt dochodzeń i śledztwa., po zast~pca adw. Kowats'k tego,
rajm,ą obrońcy. Dla prasv łóda·
~ u rodziców, winna się stosować zes nlinicz w asystencji
Wincenty Kortucl1OWSId,
kiej i zam~ej;cowej altawiOOOi
do życzeil swego ojca. Krótko mó- dziów Zdorowienkl i Grzeslow Wl\taillO
wiąc: twój tryb
życia
powoduje .,kiego. Oskarża wiceprokurator 50 świadków dowodowych ł bli prezes zarządu koła, przy ul· ~pe<'Jalne iIIIloły.
Koz'owski.
sko 80 obrony.
I St.·rJiI~ga,
Proces n.ozn.ie. s:1., o ~
mą troskę.
Lawę
obTończlą
za.jmą
znanI
Akt
oSIkarż,cnia
napisa,ny
jest
l
Władysław
Mener,
TadeulłJ
g-ej
- Tryb życia? {'.4ż to jest takieadwokaci. Przybyć ma
na 47 strO<Ilicach maszynoweg:l { Warchoł,_ Zygmunt HaJaj, Jao
Jak słę dowładu,Jemy, blefy
go? Nie rozumiem.
Z WARSZAWY:
p!.s ma.
ChojnackJ, Aleksander Pawłow- WStl."1lU nie będą wydawane.
- Czy nie umiesz innym tonem
mówić? Dotychczas miałem nadzie mec. Nowndworski,
mec. Sty
OIbrOilla powoła;la m. iMl. na
--------ję, iż twoje nastawienie Jest tylko pu~kowski i mec. pos. Stanisław ~wiadków
m~ilte. -Iska
2;ewr-ętrzne i Ze spoczywają w tobie
Zieliński;
sen. Bartoszew:cza, pos. proł
:
"'2_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _FIIII_ _II!I'Z
... dI!
. . . .I'lIIA.6~fS!li&_ Następne posiedzenie odbędzie się dnia 31 b.m.
'rartości, na których możnaby się __
qpierać,
ale w ostatnim czasie
wo - budżetowej, komisJi opiekł
o,trzymałem niestety o tobie jnrorw
społecznej, komisji do sprawogól·
tpacje, które pozwalają mi o tem
każda kawa, którą się przyrządzi z małą szczyptą "Zaprawy ne posiedzenie rady miejskiej zoo nych i komisJi regulamlnoweJ. Mł.
p'ową tpiewać.
· .
W b
K
b d k"
d b
stało wyznaczone na dzień 24
b. m. mo niezntwłerdzenla prezydJum n·
; --- Ą.r.h ojcze, słyszałeś o moich K arl sb a d zk lej
." e era zaprawa arIs a z a wy o ywa Jak się dowiaduJem
ł d J- rządu mieJskiego, rada mteJskll
- sma k u k awy oraz natura Iną moc k o l aro. negl) źródła spraway taz niem aro
a
dłttgach'id o pl•ero fi nez]ę
została zbiera~ rolę będzie regularnie I zalat
. - Nie, ate słyszałem o twoim Dlatego kawa z "Webera zaprawą Karlsbadzką" smakuje l Jeszrze prz:s~dzona. Komfsarz rą wI kolejno błetąc:e sprawy, Jak pre
stosunku z mlodym JerzyM Bru, silniej i ma ładny złotawo-brunatny kolor.
dowy, fui;. WoJew6dzki, do któreg6 llmlnarz budł.et.)"')' młBlSta na rok
nem!
Z tego też wzgl~du mieszanki kawy oraz kawa 810- zwróciliśmy się po wyJaśnienia, 1935-36, a pnedewszystklem ucbwa
- Za pozwoleniem! Czy wolno
• "
oświadczył nam, te sprawę rwoła· n noW7 regulamin obrad rady miej
m! llflrostowa~? .tadnego stosunku d owa tembardzleJ wymagaJą szczypty • Webera zaprawy nla następnego posiedzenia plenum sklej..
niema! Karlsbadzkiej".
rady rozstrzygnie dopiero w przyK"ft8ł)a regufamłna maJdzle się
- Widzę cię bardzo często w Jeszłym tygodniu. Posiedzenie W)'mIt na aafbJił.szem
poałedzeułu
rady
~o towarzystwie.
CZODe zostanie prawdopodobnłe na mieJskie!. W teJ ebwłII magłstrat
- Zgadza się.
ezwartek, dn. 31'b. na. Na pors1Jd CPr1leowuJe projekt
replamln~
- Cłągle tańczycie ze sobą.
Im dziennym obrad znaJd złe Ił, opartego na odnośnych przepisacb
- Nie moźna zaprzeczyć.
lnrestJa wyboru komisji racbfeo aatawy eamorządovej.
Wojewódzki komitet funduszu pracy wysłał kłeh, a mianowłeie komisJi ftnaJ1800
- W ('zora) nawet razem kąpaliś
ele się ". basenie.
ej
5 Al. . . .
około 1.000 dzieci na wypoczynek
2 b ,a J6 li 5",;as JUJJA5IłJC , ilU
- - TA straszne. ale prawdziwe!
DOwUadujemy się, że zapocxą,t ścinie, SuIimowie, SokolJnikrucb
-- Sło"' l'm, całe miasto mówi o
was. Reputacja twoja jest zmarno~ kowana w ub. roku akcja ko- Li~oWli.e 11lJ>.
\vann.
lonji zinwwych dla dzieci i mlo
Z pośród instytucji, uTnld~a
. - Znarzenie dobrej reputac!i dzi~ży obudziła w roku bieżą jących kolonje zanowe lic~bo
Trzecia. stutysIęczna wygrana, gospodarcze l WU08ąe nowe wv,
jl'st dzisiaj mniejs1.e, niż w daw- cym żywsze
zainteresowanie ....'0 na pierwszem miejscu stoją z p08ród czterech, przewidrianyeh tośeL
Nalety teł ~ó Inny cle·
Iliejszyc~ czasach! , .
w~ród s.poleczmlstwa ~ódzkiego
koła rodzidelskie szkół
śred w IV klasie Loterji Pail8twowej,
swe rozdziela.
-- Długo I'ozmyshwałem, Ewo-, Większem powodzenIem cie·
padł:t
jak
wiadomo
_
Il& Nr. kawy objaw: dary
ruch, na drtt.giem
wojewódzki
pomiędzy
ludzi
teraz
prz"watnie
niu, nad twoją sytuacJą i dosze- szyły się z;w'·aszcza Iwlonje zi
komitet funduszu pracy, który 82,112, sprzedany w Tomaszowie pracy dla których wygrane pie"łem do jedynie możliwego wyni- mo~e, urządzone przez ko.fa ro·
Mazowieckim.
W ogćle małe kolekku. Musi~z wyjść za niego -,mąż! dzioielskie p.rzy z~ładach nnu. wysłał ogółem około 1000 dzie tury i mniejsze miasta Rzeczypoepo nią.dze stanowią ju:t nietylko po.
~i btZrohotnych.
pod!ltawę łeh'
- - Co,? 1~"lSzę - - - ?
kcwych.
litej nie mogą wobecnem ciągni" moc, ale wręcz ••••••• 00 . . . . . . . . . . . . . .0 niu narzekać na brak szczęścia., par przyszłego bytu. Dzięld LoterJl
--- Posublc go! Niema in--o::go wyj
~cia i dlatego musze przy tem obZ przed~tawiony{:h urzędowi
d:tją. tam bowiem stale więk!'7.e wy Państwowej ludzie ei mają, do koń
stawać!
woJewódzkIemu danych wyni'
grane i mniejsze, pobudzając tycie ca ~ycia upewnioną egzysteney
--- Nie mogę wyjść ze zdumief'ła: ka, że ogółem do akc)i kolonji
własną i swych DaJblitszyeb.
W czwartek. dnia 17 stycznia
możnaby sądzić, że mówię z moim I 7imowych Zlgłosily się 22 illlsty'
o god?. 8.30 wiecz
pradzi"l1kipm.
tucje, które wys'ały w okresie
dawno
oc:&ekiwany
-- Nic ci nie pomoże, dziew czy- Bożego Narodzenia, t. j. od 22
DO, matka twoja i ja ('ozwazylł~my ub. mies. do 15 stycznia r. b.
Koncert Mistrzowski
i;prawe dokładnie.
łaczn1e 2.463
dzieci koszlem
- .. Chcerie więc postanowM ko!!,o 107.432 _zł.
mam wziąć na męia?
- Natn:"nlr.ie.
kSzości
Kolonjewypadków
zimowe urządzone
w w
.- Nigdy w życiu.
miejscowościach
podgórsldch
9
- Cóż masz przeciwko tern!! mf.,
przedews2ystldem w okoH'Cach
Fotografja nasza przedstawia po choć połówk~. W obeo niE'powod._
Iłemu C'złowieł<owf?
Zakapanego.
Ponadto
znaczna
f'!iadac7.Y
dwu ćwiartek Nr. 82,112. oia, jakie ją spotkało vv ciągn pierw
- Z%ola nic.
część
kolonji,
.
t
.
np.
kolonje
zi.
ł
Są
to
pp.
Marja Parolowa, zona. szych trzech klas, zawahała się Da
- A więc bardzo dobrze!
~W18
kierownika firmy "Polmin" w To- wet przed odnowieniem losu do IV
- 'Yal{ mało mam p1''!:ecfvl łllamu mo we dla dzieci bezrobotnych S
(..vła€dcielka
jednej klasy. Ale i tym razem uległa proś.
ze sama m:f~lałam idŹ o małżeń fundwszu pracy zosta~y urzą- Bi l et y d o nabycia w II asie Fi lh arm. maRzowie
dwne na terenie województwa
ćwiartki) oraz Marja Lipska i jpj bom córeczki. Ostatec'Zf\ie WY!lik
stwie z Jt'r~ m.
-- A wlec to sprawę znactl~k łódzkiego, a mia,nowicie w Chro •••••••••••••••••••••• ~ szwagier Antoni Lipski (wspólni był nadspodziewany, dziś bowiem
ułatwia.
I"!~~~~.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!
właściciele drugiej
ćwiartki),
cieśla p. Parol owa jest już w posiadaniu
~~&#
d;;
WiWS6I<I!Włg&A
5QMWiJSM z zawodu _
wszyscy
zamieszkali
?O,l'lOO złotych.
- Zupeh!ie nie. Owszem, gdy.
w
Tom:ts~owie.
Pan Lipski, jako hrhowiec, ma
byś się nie był wmieszał - ale te mam wyjść za Jerzego, a nie t)'!
sldem zamlulfi:la drzwi od mieszkawygraną gotćwkę
poświę
zamiar
raz sytuacja jlrzedstawia sip; inaPan~
łr~arja
P.arolowa
przyznała
nia.
- Zgadz'lsz się więc?
czej.
cić na wybudowanie własnego dn.
Wszv&tko
załatwione
pomyś!fiam
SIę,
ze
nalezala
zawsze
110
pe- Nigdy!
-- .Jaka sytuacja?
•
.
symistek, Nie chciała nigdy grać mu.
nie.
- Namyślisz się jeszcze!
- ŻE: chcecie mr!ie zm!!sić!
r':'l. lotcrji i mhła za złe meiowi, ze
Z podanych wy'i'ej obrazkflw 'i.y-- To mnie n1<l~O z!!asz! Nie wyjDOIIH!\l'dy? B"'laltl talr zde
•
- Zepsute rórki irz~a właś~ie.. , dę za Jerzego Bruna. Przeci~,ie!
,
.J
'
,
poświęcał cZQść swei pensji na kup- cia. należy wyciąg'n~~
nauke. że
nerwowana.
1
.
_ ..
•
- Oszczęd7. m, t?kicb wyrazt:'ń! W pn.YSzłośCI ł!ie będę się więc::j z
_', .
'"
]~O
0-·11, 1111lJ10 ze llleraz nw !'tar- ~:tw ';;e lepiej
.iest mi er choćby
Między mną a Jerzym t!ig<1v nic tym panem spotykała, tylku dlate-.: \: ~~:llSl, !);'7.~? dl!'glc mle~l,!c: I czało na 7.abtwi9I1i" wl'zystkich po ćwiaJtkę losu
lf)tervjnp~I), lluJź:)li
nie było; nawet jako mob babka go, ŻC obs1 ajesz przy tem, aby go mar wlh3:1~Y. się, ze Ewa Jloslubl trzeb domowych. Dopiero przed go nic mieć wcale O t~j muee potego prczpwk? Buma, a teraz '1ierwsz)J, khs'). 31 Loterji Państwo winno się namiptać ZW'~S7.C1,'l t.'r8t
nie 1'01rzebowałabvm się rumie~ić, przyjąć tako zięcia!
wSZy8tl;.i~ twsl>: ;IjZ~ 'bile! Jal{ ła- I ~,-ej lll~"'aiac nrośbo'll córeczki przed WYlosowaniem miliona_ (!raz
zaoamlęta~ to sobie na przyszłrJść,
two .i:s~ otJciJodz!ć. sie 7. d~isi~.i~Z1 I zde~.vao,~ał~ się' na lalpno jednej wobec zbliiania się terminu nl'wej
ojcze!
• t·
•.
-- Anno, Anno! Chodź'. Ewa wy n~łC(~I~.:q, trz:ba ,~H~_ t,\lk'} :fiJ:l?jęt- jl '.'\Yia:tk;. iak".)lwiek,
Wil-,lziona 32 Lote'·.ii PaJlstwowej, której ('ią
- MoJa decyzja Jes
memUleJ
szła!
uiezmieniona!
mc (,O ,ego zrma c.
ja]dt'm~ (~Zi\\",l~1ll ?rzH'zuciem, ~f-- gnienie pierwszej klasy
odbędzie
-- 1\ tal;:, słyszałam jak z trt;aJ. L.
1 ('(·,z\.::, :l:llll'l\\"lah l a .
by kuplła siO już w lutym.
~ Two!a de"yzja!
Wszak ia
...

,p.~<I=CCTlon·

Rocznik 1935

I

Rada

bedz.-e ra Z-IC·

'!u:~ \;:~~~~~i:7ak:::;s::s:::

Wzrok i Dodniebienie zadowolni

j

4(

Kolonie zimowe dla dzieci

•

Przeczucie dziecka-nie zawiodło

I

Sala

filbarmonii

lYOD1Un ft

zostały wi~ fI~I~M~nnA

krzypka wneth' . towe]. siwY

I

*
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1935

'Skaz nie szpiega handlowegO

-

Odbierać
pożyczki

obligaCJe
narodowej!

11 Urząd skarbowy w Lodzi za.wiadamia tych subskrybentów 6
proc. pożyczki narodowej, którzy
subskrybowit i i dotychczas
nie
podjęli swych obligacji, że ostatecz
ny termin wyda;vania. kończy się
z dniem 20 I. 1935 r. Po tym terminie obligacje nieodebrane zosta.
r.ą przesłane do depQzytu.

Poradnie dla kobIet
ciętsze -

Coraz

w

długotrwałym kJ~sem

związku z

gospodarczym _ warunki egzystencji rodzin proletarjatu i sproletaryzowa"
npgo mieszczaństwa. czynią re gula.·
cję urodze~ jedną. z najwatDleJszych potrzeb tyci owych. W rozumieniu tej potrzeby robotnicM towanystwo ełutby społecznej utrzv
mnjące dotychcz:u w Lodzi d'wie p~
radnie dla kobit>t., w których nie
pn~ryw& llię, lecz zapobiega. nie
p«ltądanej ciąty tnez udziela.nle
kobit'tom pora.d leka.rskich i odpowioonłeh środków ochronnych ~"II
lla-jniłsz!l. .,..)3... ulaowo, eW'.lnt.
....

ut"

"'ł't...

bezpłatnie), uruchomno

dniem 1
styC'znfa tnecią. poradnię pny ul
.
Piotrkowskiej nr. 182.
Tak więc poradnie czynne !Ił ,.
następnJlłCY sposób:
I. Rybna nr. !-4: nłed~ela _ ~
11 do 12 pp., dr. W. Eyehner, 61'0
da _ od 7 do 8 wiecz.
IJ. 8uwal8ka 111'. 1: czwa.rte1t _
od 7 do 8 wiecz. dr. H.. Oaernf.
ChpW8ka: _
_
TIL Piotrt[owtI}t& ar. 132: ~r
tek _ od 7 do 8 włe~. dr. H. Bo
rzp.ltowska. poniedziałek _ od 7, do
8 W;E\e'Z. dr. M. Ma.rkowłe'Z.

!

II

iowarów lódzkic:b

wgdosiat

•ulko 38 gOdz.-n ',godnl·owo
l
pracować będą przędzalnie w styczniu i lutym

OdClski palców
nie są dowodem iden-

Na ostatniem posiedzeniu zarzą- nianeJ w Łodzi na miejsce p. Rober
tyczności
du zrzeszenia producentów przędzy ta Schnee'a wybrany zostal konsul
Znany kryminolog brazylij
ba,,:~łnianej uchwalono wydatnie Stefan Osser.
ski i dyrektor
laborlłt-o,(mn
obmzyć normę uruchomienia w
da,ktyloskopijn'ego
prof.
Ri
przędzalniach bawełnianych należą
Jak się dowiadujemy, rozpoczę- heiTa, kt6ry od lat po~wi~ca sil:
cych do karteltL
ty się już rokowania w sprawie wa- ' h:HlSll10m nd,C.lsk6w
St
i d t'
h ł
palców,
osown e o el ue wa y, w 0- turków nowej umowy kartelowej
statnlm okresie trwania ,Prowizor- w przędzalni~twie bawelnianem.
zakomunikował sensacyjne o'
Jum wszystkie przędzalme bawełW poniedZIałek odbędzie się 1'.0- ~wiAdczenie.
nlane. ezyn.ne będ, tylJtO 38 godzin siedzenie komisji porozumlewatN'WedlJ'ug prof. R~beiry, oddtygoanlowo, a WIęC w okresie od czej stron pod przewodnictwem ski te o tyle nie są żadnym do·
28 stycznia do 11 lutego rb. prz~- I rrezesa dr. Feliksa Maciszewskle- wodem w identyfikaCJi prze
dzalnie czynne będą ogółem 152 20.
stępc6w, że w;ele chorób ~k6r,
coduny.
nych.. a r6wnież promie.nic ra
P
tł
R
t
l
omimo, iż uebwała ta przypada ' ODCZYT CZERWONEGO KRZYtA
U.I
oe? ~ena wp ywaJą
"9
na okres ożywienia sezonowego, zo
Staraniem sekl!ji odczytowej od-! zn,tlany 1'10 11 n.a ~al~ach .. Kry.stała ona podjęta z uwagi na niekl) działu łódzkie~(} Polskiego CZ('IWO ml'1lolog
hraz.yliJ'ikl
tWlCrd1 t
.
kt
1 dz
rzystne kształtowanie się konJun- nego Krzyża, dzbi:tj ,) godz. 12 że zmiany ta - e zac 10. ą n~ktury w przędzalnictwie bawelnia- min. 30 w południc w llali stC'wa- w~t w tym wypadku, Jeżeli nie
nem.
nyszenia polskhh kupców i TI'zemożna
_
. ich zauważyć na resz
Jednoczdnie na posiedzeniu tem mysłowców chrześcijan (piotrkow- c;P ..,tała.
dokooptowano do zarządu p. Otto- ska. 113) kpt. dr. :\1:tlinOWt.lld wyPracuje 'on z tego powodu
na Sterrana, z nrmy "Czentocho- głosi odczyt ~a te~at: .•!1ygjI'Da Tllld. wynal~zi('n.iem. innego ~rorl
vłenne" na miejsce dyr. Roberta na~fych ponlleszczen". Wstęp bez- ka Identyf1kacjll, mepodlegaJąf!~
Sehnee1a, który przeniósł się na płatny.
Slo żadnym watpIiw(lśr.iom.
!Ot ale do Warszawy na kierownicze
'4Wi
gila
I'tanomsko w kartelu producentów
tęga!
Juty. Wiceprezesem za~ądu zrze- . .
nenia producentów przędzy baweł-
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Usłyszymy dziś

10.05 Nabo~e~stwo z PO'llnania.
12.15 Poranek. muzyczny z filha.r
monji warsz. W progra.mie muzyk..
polska.. Wykonawcy: orkiestra fil.
harm, pod dyr. Józefa Ozimińskie
go, Jadwiga Hennert (śpiew) i Jó
zef Madej!!. (klarnet).
14.00 Muzyka. operetkowa (płyty)
14.10 TransmiSja z Wilna. Zawo
dy hokejowe międzyszkolne o mi
strzotw-a zimowe młodzieży szkol
nej.
15.15 Defilada
orkiestr tanecz,
r.ych (płyty).
16.00 "Rywale" _ fragment
~
powieści J. Waśniewskiego
p. t.
"Ognie w Piryt~::h".
16.20 Recital ~'Piewaczy Adeliny
Czapskiej.
17.00 Muzyka do tańca w wyko
raniu kapeli ludowej Suchockiego
i DzieTŻanowskiego.
18.00 Teatr wyobraźni: "Dziwny
SE'n '[lana Łukasza".
19,00 Muzyka lekka z udz. Ja
na Zyńskiego (fortepian).
20.00 Koncl3rt wieczorny.
Wy
konawcy: Orkiestra syrnf. i Ignacy
Dygas (śpiAw).
21.00 "Na wesołej lwowskiej
fali'l.
21.30 Whdomo~ei sportowe.
21.45 Skrzynka pocztowa tech
ciczna.
VH

Do Redakcji
"Głosu

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Co

Redakcił

Porannego"
"
w tol!zi.
Wołaż~
lo.~ws"i~j uliłował
W związku z notatką dziennik~l.r
ską, umieszczoną w N-rze 7 "GIokol~k,i~
Sąd grodzki w Łodzi rozpatrywał Gordon po podróży z Niemiec za ka, któremu w czasie libacji w ja. su Porannego" z do. 7 stycznia .
wczoraj bardzo ciekawą sprawę o witał w końcu grudnia ub. roku do kiejś restauracji zapropnnował wy_ 1935 r. pod tytułem: "Ofiara biuro
szpiegostwo handlowe. Na lawie Łodzi. Zamieszkał w "Grand Hote dostanie próbek letnich naJnow kratyzmu Ubezpieczalni" - "Dla·
oskarionych zasiadł ~ent Jotew- lu i za pośrednictwem os6b trze, !lzych tkania. Za dostarczenie ko- czego Stefanja Czernowa wysko·
skiej fabryki tekstylnej "Delka" w eich nawiązywał kontakt z robot lekcji Szkudlarek miał dostać kil- ' czyJa z IV piętra", Ubezpieczalnia
Rydze, Gordon, którego wspomnia- nikami fabryk łódzkich. M. in. po kaset zlotych. Gordon wręczył na- Społ~czna w Łodzi przesyła dla
na wyZej firma wysłała do szere. znał on robotnika, Marjana SkudlaJ razie robotnikowi 20 zł. , jako za- umieszczenia w najbliższym N-rze'gu kraJów europejskich, celem ze. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iiczkę, którą to sumę Szkudlarek "Głosu Porannego" w myśl par. 22
brania wzorów
najmodnie.iszycb
przyjął. Nazajutrz jednak robotdk dekretu w przedmiocie tymczaso~ tkanin na sezon letni.
Próbki te
bPrEeOiw obatrukcll. hemoroidom, onowiedział
swoim
praco- wych przepisów prasowych następu
za IIlzeniom w żołądku i kisskaeh ł"
•
tmiały następnie posłużyć jako wzo. za'eca się picie naturalnei wody dawcom o całej sprawie i złożył Jące spros owaDle:
ry do prodakcji towarów łotew. gorzkie I "FrancIszka- JOzefs". - otrzyml>:"Ią od szpiega handlowe~
Nieprawdą jest, iż Czernowa ste·
sk'rh.
•••••••••••••••••••••••• sumę. Gordona postawiono w stan fanla "ostatnio chorowała na "oher
!!!!!!!!!!!~===~~W!!~~~~~.~u~s~~~;~.~~~!!!~~~!!!~_~ wkariJenia za szpiegostwo handlo- wanie jelit", gdyż takie ci~rpienie
·.ve i wczoraj zotał przez sąd skaza dotąd nie jest znane w medycyr.ie,
ny na 4 miesiące aresztu.
natomiast prawdą jest, iż dnia 22
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'Drzel radia?

22.15 Muzyka. (płyty).
22.25 Muzyka taneczna
hotelu "Bristol".
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rest

AUDYCJE ZAGRANICZNE
Konigswllsterhatlsen ('J571)
10.30 Koncert (Suita
baletowlt
koncert '
GluC'ka, Divprtimpnto i
skrzY}'cowy Mozarta, muzyka bale '
towa z "Ro'5ltmundy", fragment z
syn.fonji nr. 4 Beethovena, fragmen
ty orkie!ltrowe z oper Wa.gne!'s).
Wiedeń (507).
1\1.05
Kwartetv
Ilmvczkowe'
Brahmi:'a R-dur i ,Bricllta D-moll. .
Paryż (1648)
21.00 Opera Godarda ,.Markietan
ka!'
Rzym (420)
20,4i) Operetka Pietriego "Primarosa".
Bukareszt (365)
20.05 Operetka. Falla "R,óia ze
Stam bułu".
8ztokholm (426)
19,30 Concerto grosso D,moll H~n
dla, suita Ravela i symfonja D-dur
Sireliusa.
Bero-Miinster (540)
i
19.50 Op':!retka J. straussa "Zem
st.'t nie:toperza".
Praga (470). '
21.00 8ymfonjl). VI BeethoveM..
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grudnia 1934 r. Czernowa między
7 a 8 godziną z powodu otrucia
kwasem solnym zostala przez pogotowie Ubezpieczalni Społecznej w
Lodzl przewieziona do szpitala im.
prezydenta Ignacego Mościckiego,
gdzie leczyła się do dnia 28 grud·
nia 1934 r. W tym dniu w stanie
poprawy została wypisana ze szpi
tala na własne zą' danie. Roznora·
nie szpitalne brzmiało:
"Otrucie
kwasem solny::n, Thyrectoxicosis".

Nieprawdą jest, że lekarze Ube~
pieczalni Społecznej, u których
Czernowa leczyła się, orzekli, że
należy u niej przeprowadzić opera·
cię. Natomiast prawda jest, iż t\
Czernowej lekarze Ubezpieczah1 j
Społecznej nie ustalali wskazałl
operacyjnych
poda
wali jej środkileczenia,
lecznicze,lecz
Rtosowa·
ne w leczeniu otrucia kwasem solnym
i zatrucia,
w nadtarczyczności.

występującego

Nieprawdą Jest, że Ube-zpieczalnia .
Społeczna nie cbclała eię zgodzi6
na zadoś~czynfenfe łądanfu eborej zoperowania Jej przez cblrur(a
UbezpIeczalni Społeczne), d·ra Tomaszewicza, I poinformowała Czernową, te w "myft przepisów musi
się ona zgodzl~ na pneprowadzenie
operacJi
lekarza, którego
jeJ
wyznaczyprzez
'Ubezpleezalnia",
nat~
miast prawdą Jest, li Ubez"ieczaln;
nie jest władomem., aby ktoś z le·
karzy mial doradza~ p. Czernowej
przerrowadżE!nle «Jperacji tak, Ił U.' .bezpieczalnia nawet nie miała sposobności wyrażania zgody lub od·
mowy przeprowadzenia zabie~u operacyjnego przez chirur(a Ubezpieczalni, dora Tomaszewieza.
Nieprawdą .lesł, iż Czernowa Stefan)a, która mieszkała "rzy ul. Za ,
' kątnej 25, a wyskoczyła z IV nię
tra domu przy ulicy Żeromskiego
nr. 49, stała się ..ofiarą biurol{ra,
tyzmn Ubezpieczal"1i",
natomias1
prawdą .iest, ii stała sie ona ofiarą
natrętnej myśli sarnob'licze'. która
ujawniła sie już 22 l!'rudnia 1934 r,
w zaZyciu kwasł1 solnego, a llotem
dnia 5 stycznia 1935 r., kied", we·
zwany do ('ze~"owe.i neurolt'l!': 'fi'.•,
piecza' "i S1JIOłeczne,i stwi~rdził tl
niei "Ponęd do sawobó,istwa przez
usiłowanie
po!lerżnięcia
sobie
gardła brzytwą oraz nrzez :ra!!"iar
WV5'KOCZel1ia z wysnldego niętra"
tak, ii skierował i" do sz"itala dla
umysłowo chorych w Kochanówce
Z upowa·i,niellia
Dvrekc.ii
Ubez;Jieczalni
Społecznej
w Łodzi

bioneł Barrymore I
(PY:,::~:':::::
prOgram "Grand-Kina" I:;:!~~!~~r::.y
reporterskięi
mad.moi'

nasłępnv

biuroltrat~mtt

"UbezoieczaJni"

o-

z agencji

'AQ

wersji niemieck.iej p. t.

"
(Piotrkowska 108)
Dziś powtórzenie premiery!
Dziś 2

PORANKI o g. 12 i 2.

aaana z filmu "PAPRYKA"

Nadprogram:

TYGODNIK FOXA.
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\V kllwluni

TEATR MIEJSKI.
o godz. 12 bajka dla dzieci
urozmai cona. tań~ami i śpiewami i
mnóstwem innych barwnych wsta
wek "Kopciuszek". Ceny zniżone
_ od 40 gr. do 2 zł. 70 gr.
~ . O godz. 4-ej urocza. komedja
Acharda "Migo".
O godz S-ej ID. 80 wiecz po eeI'ąch normll.lnych oraz "
ponie
\17iałek i wtorek po cenach zniioDziś

Mistrz

Łodz i natrafił

na godnego rywala

Jak donosiliśmy, AZS. poznań.
ski zgłosił do zarządu PZHlL
proteSt przeciwko
zawodom
rozegranym z warszaWiSką Le·
gjq, które poznańczycy
prze·
grali l :2. Protest
ten. zOlStaJ
nrze'Z PZHL. 11względn,10ny. Mecz uniewamiono i uchwalo·
no zawody powtórzyć.

Mecz hokejowy
o mistrzo w)'pady doskonałego obrońcy
siwo okręgu ł6dz.kiego pomd-ę Tryumfu Wolta powodują uzydzy ŁKS. a Tryumiem za.kOIl. skanie przez tę drużynę wyrów
czył się zgoła nieoczekiwa.nyw nującej bramki.
wynikiem
nierozstrzygniętym
W drugiej tercji napad Try·
OO'tychezas sądzono,
że ŁKS
runfu oz~ zawodzi
w mo
jest bezkonkureney jnym zespo menŁach
podbramkowych
lem w LodL:i, okazuje się jed zwłasz<.u Sauer zaprzepa,s.zcz!J
nak, fe dziś ma on powamego kil!ka pozycji.
mimo to udaj>~
konkurenta, że Tryumf zajął mu się strze~ drugą bralIl1kę
POZYCJę Olocno podupadlej dzi.i dla swych barw, nie bez wlm)
drużyny Un1.oJl - Touringu.
brarnkana Jaktllhca. ŁKS. zmip
Ostateczny wynik spOłt:kania, nia bramkarza i zaczyna ener
2:2. W tabeli mi~trzow~iej na gieznie a takować,
Znów Król
Z Sydney donoszą:
I
dal na pierwSzem miejscu fi strzela wyrównującą bramkę. j
Rozegnl'lV zostal finał gry
e.
.
mÓttno obop6tl
'
t pa~ów
o
mistrzostwo gUl"UJe. druzyna Trymnfu, kt6ra frzeci a rerc)a,
d yncze
re'
. 'ł ~ .
kt6
nych
wysiłków
nie
daje rerul '
Australji " konkurencji międzyna-, przy. J samej I' ~ et pUlIl
"
rod Dwej. Do finału tego zakwalifl. ma Jednak lepszy stosunek. bno talu. SQdzlował p. Lange. Przed
meczem i w ezasie przerw pokowali sIę znakomity tennisista I mek od ŁKS .
jazdą. f~Irową
i
australijczyk
Począitkowo l~psz~. . zespo- pisywał sioę
angielski Perry
Crawford. Zwyciężył w czteroseto- łern był ŁKS.
J. zalntcjowatlll miStrn Polski Staniszewski, elek
~'ei walce Crawford, bijąc pierwszą przez Króla ataikJi doprowadza !JoWIne ewolucje któte«o zyskarakietę §wiata w stosunku 2:6, 6:4, ja do Zldohycia pierwszej bram- ły J)O!k.l:uk pU:b:liemoścl Ma.I'
6:4 6:4, zdobywając tytuł mistrza ki przez teRo gracza dla OO~ odbY'l &i.ę na lodowisku.
vrr!
A~tralii.
ŁKS. późnie.l Tryumf
Słswia Al .Unji.
W finale gry "o}edyńezet "a6 bardzo twardy opór, a częste
Wystawa
związków
zawodo· zwycięstwo
odniosła
ulrielka
wych polskich artystć.w plastykI'" Roud.
z Krakowa, Lwowa, i Lodzi prze~~e~ ••••••••••• •••••••••
dłużona. została do soboty dnia 19
wygrali narciarze Wisły (Zakopane)
TEATR ROZMAITOSCI
stycznia włą.cznie.
ZAKOPANE. 12.1. (Tel. wł. "010 r wcbodzi1i tej miary narciarze es
Oeg:ielniana 27. tel. 112·25.
Instytut otwarty codziennie od
Gościnne wv"tęp'V ulub1o'lei subretkI Su Porannego"). W sobołę od- I bracia Marusar~ musiała się zadogodz. 11 - 20-ej.
REGI .'łY CUKIER
był się w Zakopanem bieg rozstaw wolić drugłem mleJ!lcem. Cu.a lej
Dziś. w niedlielę o g. 4.30 po cenach
LóD1: I JEJ LITERATUR~
ny 4xl0 klm. o mistrzostwo Polsld sztafety 3:16:49. Tn:ecia przybyla
ulgowych cały perter 1 złoty
Dziś o godz. 8 wiecz. w sali ini Jednocześnie o puhar ufundowany sztafeta
Stn:elec
(Zakopane)
AMERYKANER REBECYN
stytutu propagandy sztuki (park
kom. muz. w 2 akt.
przez kapitana związkowego PZ.!'., 'l:ZZ:3~ następnie dru~ małeta
Sienkiewicza) Grzegorz Timofiejew o g. 9.30 w. wesołll, ~ełna humoru p. Pechnera.
Wisły II Zakopanego 3:23:G6, Sokół
kom . muzyclne
wygłosi odczyt pt. "f...6dź i Jej liteDo biegu tego zgłosBo się 2t (Zakopane) 3:27:48, druga sztafeta
D_M TATENS ZYNOEŁe
ratura". Prelegent omawialąc lite- Jutro, w ponjedz. ,,'J08 Che.end'- sztafet, Z' czego na starcie stanęło SNPTT (Zakopane) 3:34:54 I wreraturę naszą w związku z rozwojem Bilety ulgowe I wolnelro wel4cla wy- tylko 14, a dwie z nich biega nie 8zcłe druga atareta Sokoła (Zako·
przemysłowo - robotnicze)
Łodzi, daje .j~ t,lko w god.. od 12 do 2 ukodczyły. Konkur~ncJa była bar. panel.
od 6 do 8 wiecz.
pruszy cały szereg aktualnych prolndywfcfmdne swydęstwo 0&1U.aoa I Oddajemy sto~ar~Slenlo~ dzo snna. Waronkl atmosferyczne
blemów społeczno • literackich.
niósł zawodnik WIsły,
Orlewlez,
J instytucjom pr1edsławlenlll s.tak, i terenowe Idealne. ~nleg nośny.
~tycle wołll- po cenie przystępnej.
Piękne zwycięstwo odniosła szła· przebywaJąe dystans 10 kim. w eza
feta Wisły z Zakopanego, przeby- sle 46:50. W niedzielę odbędzie sio
wając trasę w czasie 3:14:2. Sztaro konkurs skoków.
"RAPID'C
wami myśli europejskiej. To teł po
N a. lodowisku "Rapid" 'Przy ul ta SNPTT, mimo, te w skład Jej
jawienie eię dzieła. zbiorowego p. ł. Fandurskiego otwarty zostal, urzą :e~===:=w~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~AL.~
"Ruch regjonalistyczny w Europie': dzony ~orowowo plac do jazdy
nale1:y powitać z radością.. Z keiął figurowp.j, wyłącznie dla. zaawan·
ką tą. zapozna. słuchaczów blitej o sowanych łytwiarzy. Poutem pny
godz. 17.50 · przez mikrofon w'~ń· loduwieitu funkcjonuje doskonale 0ski prE'legent Jerzy Ordon.
grzewana cieplarnia, jako miejs~
Nie mieszać Iranu z płaskowzgórzem I
wypoczynkowe, oraz wszelkie inn6
Jak już donosUiśmy, od dnia 21 szem na północy, • oceanem lniłył,
"ZEW ZIEMI"
urządzenia., które czynią poby-ł marca rb. tj. do dnia, w którym rO:l sklm z zatoką Pereką na poładnll
Powrót do natury - oto lia.sIo na. "Rapidzie" prawdziwą przyje· poczyna się rok perski, oficjalna i doliną Indu na wschodzie, a do.
nazwa
Persji
będzie brzmiała liną Tygrysa na zachodzie. Pańnic nowe, lecz zawsze aktualne od mnością..
czasu J. J. ~ousseau a·z po eksp~ry
"Iran". Nazwa "Iran" wyobraia stwo irańskie zajmuje część zachod
menty wspołr:zesn!ch
nudyst:w.
JAKOśĆ I REKLAMA
starożytne imię "arya", które byl0 nią tego płaskowzgórza, część aU
Jednym z naJgorl~ws~yc: pro~ao~
Znanym jtlst fakt, te najlepsza. imieniem ludów Arjów, mówiącycb wscho!lnią Afganistan ł BelttdiytC'TĆW powrotu wesz {a ca mIM a. leklama 1130 złego towaru jest bez językiem indoirańskim. Z dopełnia- stan.
na wieś, powrotu,
odradzającego wartości. Konl3umenci, kl.ćrzy ~~ cza liczby mnogiej "arianam" po
go fizycznie i nerwowo przez pra: skutek zrę()~nej propagandy kupllt wstała liczba mnoga języka średcę na roli - był lekarz francuskI
k .
la .
n
"
dr. Labat. O nim mówić będzie w marny towa.r, nie Uplą. go po r~z nl""perskiego "eran" wym Wlana
drugi.
Najlepf.'zy
przykład, te me następnie "iru". "Iran" zatem, poJak
przepowiadajlł Mt1"ołods~
swym feljetode p. Marja Rao1zym1n tylko reklam '1, lecz takte i towar chodzący od dawnego ,~AryanalJl" rllk 1935 będzie szczególnie boga.ty;
ska przed mikrofonem
lwowskiej dobry być musi, dała. fabryka my- znaczy "kraj arabów". Nazwa Per w komety, które ukazywać się hęrozgloeni o godz. 15.00.
_~. dla. Kołłontaya, rozpisując obecnie sja natomiast pochodzi od irańskif' dą. na stropie niebieskim. Od kwieł
konkurs premjJWY dla. swego my- go ludu Persów, którzy zamieszki· ma do grud.u& br. nkl\za.ć się mai
"WE SOLA F ALA PILMOWA"
dla "Kołłontay z pralką.".
wali Persję, kraj położony w po ich 8, a wszystkie one q małe,
WIktor Budzyńsld and Son mają
4 H1
4 łudniowo - zachodniej czę\!i Iranu trudne do obserwowania. Pię6 •
z!J.i>2C7.yt przedsbwic 13.000
meJapończycy wymawiali nazwę tegll ".ich odkrytych
zostało dopł~
trów filmu o filmie - 1.300 melo·
ludu "Persai", zmieniając "a" JUl podczas ostatnieg-o przejścia l SD.
dji zradjofonizowauyCh dźwięków
"e", które zachowało Si'l i w lnnycb przed ts - 8 Ia.ty, jedna sM odkry-o
_ 130 srenek z ok ranu i o ekranie
językach europeJsldch. Od państwa ta w roku 1911, ukazała się jut
i 13 dc,biutćw filmowych Szczepka.
Iranu (persji) należy odróżniać nu dwukrotnie,.. r. 1919 I ,, ·r. 1921i Tońkn., Aprikozenkranza i Unten (pielęgniarka dyplomowana) wę It-anu, jaką nosi płaskowzgórzp Najstarszą wśrÓli nich będzie k~
b~ll1ma. 'Wesołą. falę filmową. p. t.;
przeprowadzila się
w Azjl południowo-zachodnieJ, te- meta zwan& "Tempel 11", ocilo-yU
"Ino kino" nadaje rozgłośnia. lwow
zące między Elbrusem i Hinduk1j.<J w roku 1878, którlł od tego czaR'
ska o god!;. 21 00. (r)
widziano 8 razy. Ma 8ł~ ona ukf
zać w grudniu 1985 r.

Crawford lepszy

od Perry'ego

"O

Dzisieisze audycie
,<
IGNACY DYGAS
W konceIrfe WietliÓrnym b godz.

20,00 wE'żmie 'udzial, jako solista.,
tJlakoUlity śpiewak polski, Ignacy
l)ygM, kt6ry wykona dwie arje I
~ -lipęr . Wagnera., a. mianowicie z
·,I.,Tannha-upcIIL" i "Wa.ikirjr'. Resz
tę
programu wypełni orkiestra
P olekiE'go Radja pod dyrekcją J.
Ozimińskiego utworami
'Webera,
l~l1binsteina i Maseenet'a.
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Persja robi zamieszanie
l

DZIWNY SEN PANA LUKASZA.
W związku z wydaniem przez Pol
hką, akademję literatury dzieł Bol e sława Prusa., móWI sIę duś dużo
!) konipczno~ci renesansu tego piaarza w naszej wspćłczesnej litera
lnrze. Nipwątpliwie do tego celu
I'ada je się railjo - jako pośrednik
I wychowawca. Dobrze się zatem
l l 3 ło, że utalentowany prozaik po7, uański, Stefan Balicki zradjofoni
zowal jedną z naj ciekawszych no' vel Prusa - ,.Nawrócony". Nowela ta w przeróbce radjowej noszą·
ca tytuJ ..1)7,iwr-y sen pana Łuka·
",za" , na tle ~wietllf:j rharakterysty
k i r,:-:Yl'h0!ogin'llfj f:Fąp'.!a OP)
wiar(a fallt~lsl \'f'7LE' perypet.Je jego
1 .. ··k. ,IIII:)!!(, l.aWf ( fI -ia
W .,'I'f':t11'ze wy~braźni" 11SłyFzymy ją. w
J'o żyserji artyf'ty poznańskiego te·
atru pol skiego _ Kazimierza Kor ee.1dego o godz. 18.00. W rolach
g~ ć wnych wystąpi~: jako
Lukasz
_ Zygmunt Noskowski, jako Krygl-tin - Schubert, jako sędzia 'J3ogusławski. Role kobiece kreują: '
K 0l'ecka i Haniecka.

I

Komety

\V

robu 19'15

I\la II icka
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DZIŚ i CODZIENNIE

ZACHWYCA PUBLICZNOŚĆ

"RUCH REGJON~LISTYCZNY W
EUROPIE"
. w operetce filmowej
l"iteratura 'Polska. nie posiada do
t:1c1 systematycznego zf'stawienia
dorobku hlChu reg-jomlistycznego
w innych krajach, wskutek
tE'g'r
wiadomości nasze w tej dzicdziml:~ hywal.v nłl.iczęściej dorvweze i nie·
DZIŚ POCZ. O 12 ej.
doM dokładne. W badaniach i oc/>
nie naszego własnego regjonali.
7ml1 brakło nam ogólniejszego tła i
perc::prktywy pozw:11a jącej. na
POCI. o 12 w po/'
~t.~wi el1ie 'l. anal.')gicznynn przela- Osta tnie dnil

,

:0.

ryuln" 2:2

PIel I AZS (Poznań)- '
Legja unieważniony

Sztafetowe mistrzostwo Polski

pod kler. Molżesza Brodersonll p n.
BEJRt..SZMEJRt TEATR (Marjonetki)

~

WE

DR

lAD

nych prz;'3bój Liehtel1berga ,,2:2.
- '..:
ME-cz ma~żeńskr'.
Na wystawie akwarel urządzonej
W środę premjera najgłośniej·
w lokalu przy Stowarzyszeniu Kup dzej dziś k0ffi::dji sowieckiej
ców (Piotrkowska 73) stwierdzam~ ,.Kwiecista droga" Katajewa. Reży
z niematem zdumienizm, ze doktór bPluje Wł. Czengery.
Schinagel specjalista chorób
TEATR POPULARNY
dziecięcych jest powaznym spe·
Dziś o god.z. 4.15 i 8.15 wiecz.
cjalistą w sztuce malarskiej.
operetka. p. t.
Wystawione akwal'ele ukazują i dni nastp,pnych
"Djabeł
w
Łodzi".
nam artystę o głębokiej kulturze,
po mistrz'<lv,r.łm władającego trudTEATR W SALJ GEYFRA
n::, techllJq aki'lar.Elową.
Dziś o godz. 4.15 i 8.15 wiecz
Schinagel tworzy finezyjne, peł "Nie trzeba się niczemu dziwić",
ne niewysłowionego uroku kompoRECIT AL Z. PEUERMAl\'NA.
zycje o świeżych i soczystych barW czwartek o godz. 8.30 wiecz
wach, obrysowat1yC'h lekko tuszem,
ołówkiem lub
wprost pendzlem. odbędzie się w sali filharmonji kon·
Dzieła te pozbawione si} zupelnie cert świetnego skrzypka Zygmunta
efektów matematyczno - kubistycz- Feuermanna.
nych, a jednak wydają się nam
KONCERT
WYBITNYCH
one nawskroś nowoczesne. Pomimo
LODZlAN.
szkicowego charakteru tych akwaPzi& o godz. 4-ej po pol. odbę
rel - rysu~ek, tło i kolory trzyma dziE' się w sali filharmonji wielki
.ią się wzajem z logiczną konse- konrE'rt dwuch wybitnie utalento
kwencją, całość zaś obrazu pozosta wanyeh łodzian: pianisty
Artnr:t
wia na widzu wrażenie pełne tego Balpaml), i ekrzypka Marcelego Neu
niesamowitego uroku, jaki wywrze~ milkra.
może tylko artysta o duzym talenl'o7.ostałe w niewielkiej ilości bi
cie.
(J. L.)
le ty do nabycia w ka.sie filharmo
o~ ••••••" "•••••• o~.~, nji.
Dzi§ i cods. 2 przed'it o g. 8 I 10 w.
I. P. S.

GITTA ALPAR
GUSTAW FRoHLICH
TIBOR v. HALMAY

lILIJ{

1

("GITTA ENDECKT IHR HERZ ' )

rand- Kino NORMAC~~~:~RL:~:~~:,cNMARCH "UWIELBIANA"
.. potęłnym filmie miłosnym p. ł.

(PRZEBUDZENIE KOBIETY)

Przenosiny
Za.ną.d okręga
skiego postanowił

młalła
ka.na.łu

Panamna wniosek ministra. spraw wojBkowych republiki
Panama przenieść miasto New Cristobal z t1erytorjum republiki na te
rytorjum ka.nału Panamskiego, kUJ
re zostałO' odkupi OM w 1903 roku
od Parutmy pnez St. Zjednoczone
i nalety do nich. Blisko setka wielkich gmachćw nowoczesnych, mię
dzy innymi zbudow3.ny kosztem mil
jona dolarów gmach szkoły wytszej, zostaną. rozebrane i nanowo
zbudowane na terytorjum 3merykańskiem.
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padają stale w szczęśliwej kolekturze

L Ó D Ź
PIOTRKOWSKA N" 64
Ciągnieuie IV klasy trwa do 23 bm. Losy IV.ej
klasy są jeszcze do nabycia.
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170026 43 212 437 79 5~ 623 8~ _700 72 82Z .
77025 163 315 55 47 536 789 800 78013 239 48 856 97 913 179173 253 61 538 944 73
28 92 609 50 870 65151 205 567 610 72 75 78 95 21 924 171045 116 82 240 3)1} 431 6-b 912 67 86
515 93 683 939 79217 409 569 701 42.
i33 36 59 846 66007 137 371 494 584 727 828 1,2108 217 75 394 654 76 98 797 871> 83 173003
80048 218 474 5::>2 823 994 81045 107 81 91
W następnem ciągnieniu oadło:
915 67082 302 05 527 56 73 694 898 68060 103 09 87 163 397 501 600 19 94 762 829 3::1 6,1 82 914
212 448 78 527 40 760 900 86. 82402 25 44 525
20.000 zł. _ 101842.
354 437 38 48 84 813 916 59 69183 269 310 546 174229 38 428 48 71 523 90 716 °69 17Si35 85
699 775 974 5 83039 89 207 17 318 71 518 44 47
60 753 67 849 927 68
272 611 882 99 969 71 176018 333 537 658 90 8as
84074 216 25 312 406 32 524 53 68 687 759 85033
10.000 zł. - 45308 108573.
700033 63 149 69 79 215 337 426 64 1147 751 63 56 944 71 177134 205 36 340 52 61 453 737 6S
127 391 416 76 556 67 656 839 952 86104 19 49
5.000 zł. - 132941.
970 71054 78 273 403 80 537 786 843 988 72017 873 904 1~~044 46 153 472 512 694 785 88 179109
J

~~~ :~O5~gl 6lg57f~08i~888S;5050\ 3S; 2~~ ~~6 5~~ ~~

~5000 9~~58 2f~~g6i96tg5~~~:-l\b~~i~ ~~/~~68~8~2§2;67~i3

7~~gO7~~0~8 1~313~7~28~~

791
I
9bf
220 633 13;,.
651 39 702 878 89 89029 26 120 33 245 312 5241 1107.04 126726 128554 130697 14??c;7 75074 187 228965026988649225276001 55309 11I_ _BPII••
-E,·6i!iMii·_ _ _ _*Bl'.ii
.....
_ __
(ll1 47 62 83 714 968 99.
I
~
::W'- 43 50 490 611 915 84 77038 96 335 70 699 782 945
90231 465 615 87 711 61 96 849 956 72 74 151164 161206 168876 162341 16:,005 55781832062271 411 2462588795279295365 Wkrdtce nas~ąpi otwarcie
91098 114 48 273 447 55 639 707 18 832 90 914 170826 176981.
89 548 620 710 47 81 86 857 931.
7692061 79 142230 60 388 426 709 32 91 97 838
1.000 zł. _ 12996 18178 16118 30506
80137 203 348 407 20 61 518 56 90 668 734
47 984 93192 93 317 496 560 52 601 81 750 90 333?4 35640 44428 42730 43904 48?G6 973 81019 66 129 61 254 96 418 658 798 919
Wł
ł
9liO 25 77 94035 44 101 293 487 515 621 708 48
, 82083207 72 84 96 542 636 89 731 80583104 11
l!;In"l!!łrU
829 95091 118 97 684 858 74 988 96242 381 563 49913 51017 52736 56019 65508 66828 237081 295541 619627939208400994254412
J
U
u ,
657 818 919 37 97030 92 99 584 624 718 61 70 65477 70372 74200 71833 76755 79516 65 506 93 631 69 898 902 85079 85 90 321 28 74 przy ul. Piotrkowskiej 91, teL 244-84
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Prz,imuje sie laoi" od 10
r. do 7 w.-Po u110ńcllenlu
wydale

się

świadectwa.

Łódź,

s

13 stycznia 1935 r.

Handel świalDwu
w 1934 rohu

Według miesięcznego

statystycz·
nego biuletynu ligi narodów działalność przemysłowa w Francji i
Bełl!'ji od
początki! roku
1934
L:mlllejsz~{a się. I':atomiast wzrosła
w Danii, Włoszecb, Nor;,'egji, Szwe
cjl I Chile. W szer.:gu państw
stwierdzone
na
początku roku
wzmożenie się dzia!alnośd przemyslowej doznało w czerwcu i lipcu
przerwy. W porównaniu z październikiem
1933
wzrosła
""0
S
.•
9 w Niemczech
Wł
o ,;, ,w zwec.ll.o 1 , we
oszech
o t5, w Kan.ad~le o 9, w Polsce o I
8, a w NorwegJI o 4 procent, podczas gdy w Stanach Z~:duoczonycb
spadł~ o 4, w HolandJl o 5, a we
PlancJi o 13 procent.
~artość ha~dlu światowego w
złOCie .w trzeCIm kwartale 1934. r.
wyncsI t~'II<o 32,5 procent średmego wyniku roku 1929. W porównaniu z trzecim kwartałem roku 1933

D OC h Ó d

z

onsumcja ro oŁni

IThsty1but badania kooju.nktur
gospo{la·rczych i cen. zakor1~zył
prace nad ,szacowanIem zmIan
w dochod.z e społecznym Polsl,i w la, Łach kryzysu.
W zasadniczych
pW1kta{'h
wyniki przedstawiaja się w spos6b następujący:
Dochód spo~eczny Polski w r,
1933 zIJUliejszył si~ o 25 proc.
w porównanIu z ostatnim ro!::iem dobrej konjunktury _ r.
1929'
mowa tu o dochodzie, przechodzącym przez rynek, t. m. z wy
łączeniem produktów rolnych,
"pożywanych we w~asl1ych go·
spodarstwach. Oczywiście, jak
ło się dzieje normalnie w prze-

I

•

•

OZ nie li
. kbk

l

v

HANDLO

I

.

ÓW

spa dły

O

Łódź,

13 stycznia 1935 r.

Znowu krach

I
22 procent

konjuJnktury, najsilniejł przyczem s.padek ten dotknął z
7m~ie.lszyła. się kapitalizowana niejedn~kową siłą. różne grupy
c~ęsć doc~odu -;: •
,
ł ludp?§<;I.
_
.
InweStycje zmnteJSZYły SIC w NaJSllntej ucterpiała ludność rO
wartości realnej o 64 proc.
botnicza, której d()(!hód realny.
Konsumcja,
przecHodz~a ll! więc i konsumcia spadły o 22
przez rynek: była w 1933 r. o
proc.
19 proc. mnIejsza niż w 1929 r.
Ponadtro obliczono przyhIitoSpożycie wiejskie wyrobów
llI.e wskaźnikl pól!roezne w caroprzemy's1owych było zmn.ie;w.o.j ści doehodu społeczmego oraz
ne o 46 proc.
konswncjj (z wyłączeniem spo·
(całość IS>pożycia wiejskiego u~· . życia naturalnego wSi) za okrel>
gla redukc~ w ZlI1ac.znie słab.: od roku 1927. Wskaź.ni!k.i te
c:zym stopnIu, gdyf spożyc~ na , pozwalaJą ustalić etapy zmniej
łuralne wsi zmniejSzyć się mo-I~ szenia sę dochoou podczas kryl!ło. w przeciQciu tylko niema- u'su i stwierdzają, ,f e w pierwczole).
szem półroczu 1934 roku nlł'Stą-Spożycie miejSkie ~eJSzyło, nil juf pewien, uiewielki zresz;..
się o 13 proc.,
I tą. wzrost s-pożycia i dochodu.
biegu

I

francuskiej fabryki
samochodów
W wyniku załamania się Otroena Jedna z fabryk samochodów
"Etablissemen1 de Perpignan" zło
żyła podanie o nadzór. Fabryka ta

tiOzostawała w ścisł,Ych stosunkacA
z Otroenem ł ostalTJtc odgrywała
na rynku 'an:o(łj{)dow~m w !łepar
tamenta~1\ lnchodnlch Pirenejów
bardzo poważną rolę. Bilans zalączony do tego

podanła

wykazuje

nadwyżkę aktywów W' wysokości
3 miljonów rrs., ale aktywa te skla
dają 8łę przewatnle z nlerucbomoścł I zamroionycb należności.
Ogłoszenie

WSMIeu-~ e I Iabruce la sama cena

umowy

polsko-hiszpańskiej
W Monitorze PoL,.kJm

Nr.

został

9 I

spadek
wynosikwartału
6,1 procent,
Idn. 11 bm.
ogloS%ony
tekst
bec drugiego
1934a r.woo
••
umowy
handlowe)
I nawigacyjnej,
2,6 nrocent. Według ilości ob-otów
podpisanej dn. 14 grudnia 1934 r.
hat1d~J światowy w trzecim kwarta
w Madrycie pomiędzy Polską«
le 1934 r. wyri';sł około 73 procent
Domokrążni
sprzedają
Hiszpanją.
,
przecięcia z 1929 r. W pOI ówna!'iu
••••••••••••••••••••••••
z odpowiednim okresem roku 1933
Sytua~ja w :branży dywanów jest to, źe k01liSumenci kUDUją A?YŹ wymagają one zbył wieIcyfry kształtowały się rÓŹ!1ie w nrzeds.tawia się obecn'e nj~po. d~-wany
kll:h kosZ/tów. Najlepszym doposzczegćlnych państwacb. W Pol- my;;Inie. Zhyt w porównaniu z
be2:pośrednio w fabrykach
wodem tego jes1 zlikwidowanie
!'lce zaznaczył się spadek o 6 pro- r. un.. zmala~ o 20 Droe.
nrzypuSzczając, że nabywają je przez jedną z firm wełnialll.veh
rent.
Bobczką kuprów tej branży ]')0 niższej cenie. W rzeczywisto fiIji swojej w Warszawie, w naj
roccnle ziml'l We
~_
śd p h'. c a,
bardzieJ
ruchliwym punkcie
willI .. HRRKUS".
nie nmiej niż w sklepach defa- I11 l asta,
. licznych,
~dyź
fabrykant lICZąc się ze
swdim odbiorcą, s'Przedaje konKupcy podejmują akcję przeciwko zwalczaniu sumenoom dywany po cenie nie
niższej niż awplec. Np. ręcznie
..
. ~
handlu włókienniczego
produkowa,ne
dywany,
które
Ceduła
giełdy
łódzkiej
12,5'7 sierpień 12,53 Wl'Usień 12,49
(Od warszawskiego koresp. gospodarczego "Głosu Porannego")
moiln.8. naU>yć we wsz~lIldch
październik a,45 liatopad 12,47
Na wczora.jszem zebraniu giełdo- grudzień 12,50-52.
i miasteczek swych agentów i ~klcpach w cenie od 80 _ 90
Wat'szaW3, w styczniu.
Hurt~wniey warsz.awsey po· wojaźerów, klól'ZY przyjJmują 71, za mu. kw .. za.leŹ1Die od wa,· wem w Lodzi notowano:
NOWY ORLEAN
dl'jmują w najlbIiżsZym czasie .zamówierua. tak że hurtownik runków plalmości, kosztują tak Dolary
sprzedał Jropno loco 12,72 styczeń 12,35-40 ma.~kc.lę. skif>l'Owaną przeciWko e- staje się zb~dnym.
samo, gdy kupuje się bezpośred Budowlana
~~ ~,28 rzec 12,52 maj 12,56-5'7 lipiec 12,51
Sprawa pod,łęcia akcji pr~ nio u fablrykan:l:a.
liminowaniu bandhl burtowego
Dolarówka
53:50 58~5 pażdziern1k. 12,45 - 46, grudzień
puez fabrykantów włókienni (:iwko wyellmin:owaniu handlu
D~ga bolącz~a ..- \O .zwi~- Inwestycyjna
116,50 11626 12,61.1.
hUJ'towego z włókiennictwa 0- szeIUe w ostabo.Lch ezasach licz Stabillzaeyjna
czycb.
70,60 70.UVERPOOL
Poza sklepami fabrycznemi. mawiana jest na terenie rady by
Bank Polski
98.- 97.loco
'1,19
Btyc'leń 6,91 luty 6,91
zrzeszeń
kupiectwa
polakJego
zakJndanemi prlJewa2mie przez
handlarzy domokrąłnych,
Tendencja mocnIejsza.
marzee 6.90 kwiecień 6.88 maj
handlowej, którzy &kupują dywany z defek
większych przemysłowców wł6 warszawskiej izby
6,87 czerwieo 6.85 lipiec 6,84 sierkicnniczych, nawet średnie' które opracowują konkretny tbami. lub najgorsze gatmLk. i t0Warszawska giełda
pieil 6,79 ~esień 6/16 paździer
program
w
tej
dziedzinle.
drobne z.akładv fabryczne skiewarów. sprzedając je po łych
nik 6,72 liRtopad 6,71 grudxiea 6,70
pieniężna
rowują do najmniejszycb miast
Samych cenach, jakie pObierastyczeń 6,70.
II
ją sklepy i ma.g8lZyny za towar
Na W'czorajszem zebra.nłu giełdy
Egip~ka.: 1000 9.01 styczeó 8.M
.l! 11
Ił Ił
dohry
walutowo - dowizowej w WarsZ&. ma.rzee 8,59 maj 8.60 Upiec 8.62
"
y
I. .,
Os"atnio niekltóny ,&.brykan- wł. obrót dewizami był zmniejsza- paidziernik 8.58 listopad 8.58 grul1ie pomógł Szwa carji, a zaszkodził jej walucie ci przekonali się.. fe otwieranie ny ba.rdzo znacznie, przy tendencji dzień 8,58.
•.
•
w!asnych składów si~
niejednoUtej.
}.lotowano: Berlin
Upper: loco 8,02 styczeń 7.76 ma
Jał~ wiadomo, w listopadzie T. cyzję w tej sprawIe pozostawił ponie kalkuluje,
2H!.60, Belgia 123,90 (- 10), Ha- rLee 7,71 maj 7,68 liplf'c 7,56 paź
nb. wielkie 1'oruszeuie w Europie szcze~óll1ym .~yrekcjom. hoteli. Z ~
IlAndja 857 ,\)0, Londyn 25.97 (plus dziernik 7,53 listopad 7.!?3 etycze:6
w~;wolah wiadomość, że związeI( u~agl na ~o, .IZ wsp~m::Ia:ta. instruk I UD!:Idł08C1
nll ,l), Gdańsk 172,86 (plus 1), Medj(). 7,49.
hot~Jlłl'zy szwajcarskicb
zdecydo· cJa pr~wlduJe przYlmo~ame funta
U
U .', 11lln 45,31 (- 1), Nowy Jork 5.28,50
BREMA
wai się prz.vjmować od gości angiel po k~rMe 16 fr. wył~cznte od angli I W sprawie upadłuści Braci Rad. I kabel na. Nowy Jork 5.28.88 (plus
loco 14.80 Ula.n.ee 14,44 ma;,
sldch, przyjeidiającycb do Szwa}- ków 1 to tylko za racl~u · ek. bote- k(') wła!cicleli fh'my "Otto Ra!.lK~ 0,75), Paryż 34.93,50, Praga. 22.13,
carji w celncb turyst;YCZJlyc~, wa lo:v y , przyczem ~otel.e nie man obo \łec anlc7na stolar'.:a 1Y Zgier tł·. Sztokholm 133,90 (- 20), Zurych 14,74 lipiec 14,Sł4.
lut~ angielską po stałym
kUl'sie wI~zlul stosowanIa SIę do tego za- O'dzio w swoim czasie donosiliśmy 171,46 ( - 5).
ALF.KSANDRJA
16 franków SZW. za 1 funta. Decy- rz~dz~nia - nie wywola'o to tak, ~ za,warciu związku wierzycieli, nie
Sakena.rid1a; sty~eń 1.5.94 m50
zja ta miała być wp:owadzona w wlellnegco wpływ~ ~a sytuacJę .,wa. dawno odbyłu si~ zebranie ostatecz
AKC.JE.
n60 15.94 maj 16,06 lipieo 16..1!
życie z d,lem 15 grudnia
r. &b. lutową ",~wajcarll, I.ak ~Ię pocz .tko ne wiorzycioli. 1181rżących do kon. I ~a rynk~ akcyJny;n sytuacja. u· listopad 16,21.
'
Wbrew poc'!:ątkowym przewidywa wo spc~zlewa.\1~? ant. tez me. zWI~k- traktu ZWią.7.kowego. '
tr:;o,ymała. SIę boz zmIany.
Obroty
AlIhmouni: luty tS,89 kwłecfeA
niom, realizacja tego po("anowie- szyło fr~kwGncJl gosci angielskich
Na ~f'blaniu tem syndyk ostatecz były ?ardzo małe. Notowano; Bank 13,R9 czerwiee 18,85 październili
nia nie przynIosła
oczeldwanych w Szwalcarjł.
ny _ ZVfwmnt Brauze złozył spra- P'JIskl 97.75 ( - 25), OstrOWlec 40, 13,80.
rezultatów i przeszła w Szwajcarji.
Z~~nac!y~ je.dnak. !1 aIeży, że od : wozdani~ -~o rIo podziału aktywów, UIJlopy 10.10, Norblin 35. Starach o
bez większego echa. lw. hotelarzy chwili o'!;,oszema imcJatywy hotda llzySk:1I1ych ze sprzeda~'y rucho- wiCIe 13.20 (- 5), Haberbu~ch 41
,,:ystosawal do ,,:szystkic? hot~li rz'!. !nd{ szwajcarski za cz 1 ł spa. ! [(.0.: ci , upadłych. Podział ten obaj-. ~Jllus 50). Z~ akcje pziewulskiego ••••••••••• ~ •••~~O . .
pl~mo z pr0r-0zycJą przYJmowama dac I od tego czasu pozostaJe stale mował tylko wierzycieli uprzywile- I Lange chCIano płaCIĆ 190.
SALA FILHARNONJI
funia od gości an(ł'~p.lsł"lch f:a 1'o'j w pob:iżll punktu odpływu złota z 'owanvch _
pra~ownikć,w natoTel. 213-84.
wyzszych waru1-kal'b, jed;:akże de Szwajcarji.
;nia;:t' wierzyciele nieuprzywilejowa
PAPTERY PROCENTOWE.
Dziś, w niedzIelę
stycz~fa O godz. .,
l'
W dziale papierów procentowych'
.12.30 w poł. I 9,15 Wlecz.
ll) mc me otrzyma l.
.
Gościnne występy
zespołu dramaWk011CU wierzyciele postanowili ~'ańf;twowyC~ I pr;vwat~ych p~ze:n tycznego pod kie1own. erty6tyc:mem
przekazać należność upadłych z ty zała tenn€'nc~a I11c,lednolIta. NajWlęk Abrame Morewskiego odegren
hę
tulu ich udziału w Banku Spxiłdziel '3~ych ohroUw dokonano 5 proc. d:lie premiowana sl:tukll sowiecka w
s'wiatowa produkc.ia bawełny w roku ub. czym Dyskontowym w Z/rierzu iz- lconw.er!!YJną
. .I 7 proc. stabilizacyj- 4-ch ektech Bil'.' B'Ił' łocer"o
W "nor.:;.ła
'!
_
"w~-k'ecto
I '" ,
~
tłum. i reżyserji A. Morewsklego pt.
Według dan~'ch ogłoszonych w I nim od 1924-25 do 1928-29 wyno- ble skarbowej n.a poczet zaległych 1),. Nf\tnw:mo: 3 proc. budowlana
II
wychodz1cym w Nowym Jorku sila 25,494 tys. bel.
pC\datków, oraz wystąpić do sądu o !1j.7~, 4 proc. premjow~ dolarow~,
"Cotton Exc' ange Service" świaW t~m sam;ym czasie produkcja całkowite umorzenie postępowa.nia .13,20 ~rIUf; 10), 4 proc. InwestycYJ- "
towa produkcja bawe!ny w tysią. ~tanó.w ~jed:-oczonych wyrażała t;padłościoweg:>.
na sPrJow~ 117.50 (plus 25), 5 proc. 3 udlifl!łem: ~:~~:'Ia H:~~~ -skI go
cach bel wynosiJa: w okresie 1934- ~Ię oopowlednto w cyfracb na!!tępu
Sąd uwzględdł powytS'ly wnio- kom;ersy)nan 65.75 ~
65,50, l)
Jak6ba Kurlendera
35 _ 22,591, w 1933-34 _ również nco: 9,666, 12,712, 12,~61 tys. bel, sek i upadlość tę umorzył.
kolPJowa 61 - 60.75, 6 proc. dolaDawIda LlcMa
22,591, w 1932-~3 _ 22,327, śred· w okresie pięciu lat średnio cyfra I
rQwn. 'j().2t1 (DluB 75), 7 proc. stabil innych.
nia produkcja w okresie pięciolet- produkl.!ji rocznej wynosiła 15,172
W sprawie upadłości Piekarni lizaryj.Da. 70B8 - 70.25 - 70,38, Bilety w cenie od 50 err, i 70 gr. d.
tys. bel.
I
(Mechanicznej Ezra ZeIigman (An, w cn('mkarh pO.1)OO dolarów 71 nabycfa tV kesie filharmonjl.
Z cyrr tych wynika, że w okresie' drzeja 25) w pierwszym terminie 70..75. R pro~" listy zast!Lwne Prze· . . . . . . . "" .. .t.... ~ • ~~~.
U~AR1·DEnTYSTA
1934.3~ produkcja bawełny w
~prawdzania. wierzytelności zgłosiło myslu PolskIego funtowe 8H.
DYSTANS
nacb Zjednoczonycb spadła w po- się zaledwie 19 wierzycieli.
Młody buchalter do szefa:
równaniu 2! produkcją w okresie
Sąd na wniosek ,zarządu muy
NOTOW ANIA BA '''.'ELNY
- Zdaje mi się, panie W crner,
19:J3-36 o przeszło 3 mUJony bel. wyznaczył nowy miflsięczny termin
NOWY JORK
ze wkrćtce będziemy mieli opady
loco 12,70 styczeń 12,42 lut; śnieżne.
a w .. tosunku do przeciętnej z lat dla. wierzycieli, którzy dotychczas
PRZYJMUJE:
lEJ24-25 do 1928-29 ai o 5,~ ty•. nie ZAprotokułowali swoich ule!- 12,46 marzec 12,51 kwiecień 12-54
- My? My? Od ldrdy stal 8i~
od lO-12-ei i od ó-7-ei. w beL
.....
maj 11,&7 czerwiec 12,5i lipiec pan wspólnikiem firmy?

handlarze

dywany z defektami
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Kołłontaya sprawić
prag~\le ~b~~{~1iespodziankę iw. tym
panIOm od
konkurs z liczneml precelu urzą za .

.

wartOści 6000 złotych.
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IIPRZYSZlO$("
SP.
Warszawls, ul. Królewska 35

udaJących nią

t1la

podaje w imieniu

Kato-Iff.j~·;:~

naet~pujące

•

!l:

ARCHITEKTA DYPL.

•

I=

JdiEFA HERlnELlnA wTEL-AUIUIE
UL. SIRKIN 11.

•••

Dr. med.

New-York, City U. S. A.

•

b

EieTIi ERDr. Pel.dman Br. t~~MM~lR~WA

M. l fWIn~ ~ n~ wA H. SZUMACHER
ChorobJ skórne I weneryozne

%?an:~~tz~:zl~cl)skórne PiOnr~~DWrllllil 55 taL 148-62

K·m.!ń ,,_

FoludnlowlI Z8, tu1 Z31-3~

'I S lelO
Tel. 155-77
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Ole pań oddzielna poczokalnla
•••••••• " ••••••••••••••• 1

"olika-Palestyńska
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. .. . . . . . . . .

-

l.

",'

Ima BIOdloWI, Piotrkowska.111.
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ZAPEWNISZ SOBII BY""
UCZ'lO alI; KROJU, SZYCIA i MODELOWANIA na latnlel'le,ch od 1002 ...

r.GAREWI ZA

prześwietlanie, zdięcia,
roenłgenolecznicłwo.

Kursach
Kroju
i
Szycia
l'IIDY'

r6wnie! u chorego w domu

ul. Żwirlfi (Karola) 4,

filłYNDlJlI

--Dr. Jan Polak
j

5-7.

_ zatwIerdzonych pnie. Mln1st. K. W. R. I O. P. rod m 262851!4. NIluIra odb,wa aiQ na Ulllteriałach I pł6tnie wedlul! turBalI, patron6.
i rysunk6w (croci) IIprowadzanych z Par,ta.
CAŁY KURS KOSZTUJE 75 ZŁ
ZIl gruntowne n.uczanle pełna gwarancja. - Końca'lc,m śwIadectwa
po egZllmlnle.

choroby wewnEłtrzne l allergl••ne
(astma, migreno, pokraywka, reumlltyJ5m i t. d.)
Nawrot 7. tel. 164 21
godz. przyjęć 5-7.30
Elektro I śwla1lłolecznlctwo.

MIRA GRYNBLAT Z•• acbka

----- Arlur Banasz
~-

Dr. med.

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

łrodklem dla uregulowania tołqdka, usuwa(q
sq łagodnym naturalnym środkiem przeczyszcza·
fqcym. usuwaJq ,ubstancje gnilne, zatruwojQce organizm,

,q dobrym
obstrukcję,

wik falk

Nawrot 7.

i

3, tel. 231-03

CHORY :tOLĄOEK JEST NIERAZ POWOOEM
POWSTAWANIA NAJ ROZMAITSZYCH CHORÓB.
ZłOtA I 'OR HARCU Dra LAUERA

W ólclla.ńBka 23. tal. 139-88
p'.vJmuJe od 4 do 6 pp.

ChoroDr ak6rne

IDo

RATUJCIE ZDROWIE l

chlrurg-urololl

~J. Lu

36,

Kancelarja Clr,nna coly d,leń do 7 wlecl6r.
UWAGA: Prs,lr?ewem formy i sprzedaję patrony.

ZłOtA

wenery••ne

Z GOR HARCU Dra LAUERA

,łosowane r6wnleł przy cierpIeniach wqtroby, nerek. kamIenI
ż6łciowych I hemoroidach IQ chętnie przyjmowane przez chorych.

tel. 128-07.

pJlvlmuje 10-12 I od S - 'l

m_~

?~

____

II lII~cnreJ Wysławi.

L.brsko-

Aptekarskiej • CL UJ (RItmunJl'

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

MISTRZ

Gabinet Roentgenologlcz"J

fel. 122-50, od godz. 11-3

246.58

pr.,jmuJe od S-7'eJ ,od •.

..JEDYNY ZLOTY
z utlgorJl JIlUlrWłtJw.

l-go lutego

Piotrkowska 86, front II p.

ldjEłcia

-- k 18
UI• Srfld
d mlelS ą
teleł.

_ _ _ _ _ ,_______

tel.

leczenIe i pielęgnowan ' e cery I ",łosów.
Dla pracuJqoyoh ulgi
Godł:. przyj. od 10 r. do 8 w.

113

(Nawrot 41)

przyjm. od 8-11 rano i S-8 w.
w nled.lelo i 'wl~.a od 9-j pp.

W Ik
kNOWE GRUPY
fijBI~~!. ip!~~O~I; ~!~~[1nA ..::!~pr:adz~s~!~ul. I angiels~~!!~ lJ~brais.lego
Dr. med. LewlDsonoweJ Caglelnuan,11
238-02
J. w 'rod~, 16 stycznia o g. 8.4~ w,.
chorot;!.ofc:::7:~~~emooaon.
1935 r. - Inf. l zapISy
-

pn:eprowad.lła .I~ Da

Akuszer-ginekolog
. esz ka obecnie

Specjalista chorób skórnvoh
wenerycznych i seksualnych

chor.
PIOTRKOWSKA 86. front II p. Pr.v1male od 9-12 r. od 2-4 pp.
Tel. 143-63
od 7·9 w. w nIe de. i §wleła od 11·2 Pił.
pr.yjm. od 11~1 l 4-6 pp.
Ceny lea:.nlc

-

I

=

D6KTÓR

Ceny lecznicowe

OGŁOSZENIE

New-York Life .nsurance (ompanJ

WYKONUJE: pro jekty dom6w mieszkalnych. wili. hoteli I sa'
•
•
nlltorj6w. flIbryk i t. p. - ZlItwlerdn plany, uda' ela
:
Informllcji i porad Prl., zakupie plac6w pod budo.~
•
SPRAWUJE NADZÓR i SPORZĄDZA KOSZTORYSY. •
~••• D•• D.9 •• t .~
a ••• . ,

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

.

Wezystkieb ubezpieczonych, uprawnionych oraz inne osoby. zgłaszająoe
roslczenia li: polie ~yciowych Towarzystwa Ubezpieczeń "NEW-YORK", wystawionych swego ezasu w Rosji, zawiadamia niniejszym Towarzystwo Ubezpieczeń
na Życie "New-York", i~ wobec wyroku Sądu Apelacyjnego stanu New-York
w sprawie zbiorowei przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń "Equitable" w Stanach Zjednoczonych Ameryki Półnoonej postanowiło: począwszy od dnia al-go
grudnia 1934 r. nie rozpatrywać wi~cej roszczeń o likwidację s polis tyciowych, wystawionych swego czasu przez Filię Towarzystwa w Rosji i nie likwidować tadnych tego rodzaiu roszczeń. - ani na podstawie już złożonych przez
atlony ofert, ani też na iakiejkolwiek innej podstawie.

=

do Palestyny'

pod klero\Vnlctwem lodzianina -

.

TowarzVSlwa UbezpieCzeń ·na ZJC·le "nEW-Y.OaHJ~

Biuro ArClUleMtoniczne i BUdowlane i•

iii

KC.

W

oodalbo

•••••• ~ •• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••• ~

Ważne

__~1~9~35~____________________________________~1~3

TOWRRZYSTWO UBEZPIECIEIt

K t

. c w tych dniach mydło ':
Kupują
lk" prosimy żądac
łontay ·z pra ą
w sklepie,
nośnego probsP\. Kołłontaya w.
wprost z fa (y l .
h
Wlcac. .
U8

PORA~N~N~Y~ł_·

dokładnie obez nany

z ruchem turbin I maszyn parowvch oraz kotłów wodno-rurkowych poszukiwany. Kandydaci winIli
wykazać sit; zarówno teoretycznem przygotowaniem, jak i dłu~sztl pracą prł:Y wy.
mienionych instalaciach.
Wyczerpujące
oferty Bub. .Mistrz ruchu" do "Głosu POI'."

DYREKCJA

K~lfl

flfKIHI[lnfJ
Sp6łki

tó~lKI(l

Akcy!nej

podaie ninieiszem do wiadomości, ~e od nie'
dzieli, duia 13 stycznia 1935 r. zostanie
a) uruchomiona nowa linja Nr. 9, na.
której pociągi biec będą: od osiedla im. Mont
willa - Mireckiego przez ul. Srebrzvńslą,
Cmentarną, Plae Wolności,
Piotrkowską,
. Plac Revmonta i ul. Rzgows ktl do stacji
krańcowej nB Chojoach i z powrotem:
b) przedłużona linja Nr. 6 do stacji
krańcowej na Widzewie;
c) skasowana liaja nA". na kt6rej pO'
ciągi kursuią ohecnie pomiędzy godz. 15
a 20 od Bałuckiego Rynku do Placu Rey·
monta.

am________________....__....__........_k~
.. ~GL~ . . . . . . . _ _~. . . .- - - - - - - - - - - -. ._ _- -_ _- - - -_ _. . .

Kino-teatr

PRZEJAZD 2

l'I j ii 4i II
n

8

11 listopada 16

(Konsta n tyno wska)
Sala do brze O2:rzana

~:'!z
ostatni!
Anuos.!

"KOCI PAZUA" Harold l

W roli gł. Król komików, oddawna niewidziany

•

Ceny miejsc: 54, 85 i 1.09, balkon 75 gr. ·

następnu program~

Noce Petersburskie

T'UhA1'I~)_ _ _- _

.,b'LOS

1.;:/..
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~~~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....._ _ _ _ _ _ _ _....._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~L~~
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lb-cA.

z
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DIIdal
Zahład
zo
przeniewym w&glQ
siony
ulic)'
dom P. 1
Piotrkowskiej
KRAWIECKI mĘSKI •
TELEFON 110-58
Klijen'ell. 43 - na
amKm~mm~~E&~~..m=~DSaa..~..ma""""""""",,~i&a"""Ra;=~'.A"~.,,~i§~.....w.a.m...*aę~W"M*".'aD.&&~5a~$~\~,~ww~cg. .C.E.".Y.n.·S.K.I!
Biuro
II
zawiadamia o urucho",ieniu własnej wyłw6rni
'IPBRRD t~~~·w~~~ reny konknr.
Technlcllne li'
B-cia Chwat,
łł ED tł" fa~~:w- WYk. pier\1!I.
KLA
1E0
Śródmiejsita 32, tel. 123-19

Renomowanu

l

S

stlił

li

u1iG~

połeca sl~
łaska

inż.

tors.wo

Przeds~c

Hgwoz

śmi~(i II

komunikuje, i:l: codzienna wrwdzka §mieci w metalowych, Sl:cze nie
skrzynulł;h k sztuje zl. 10 mie,it:c,nle.

ł6dź
Nawrot 34
tel. 183-79

"

Skrzynie melalowe, które koszłułą
przedsiElblorsUwo w styc.: niu

zamkniętvch

.

zł. 36.- wsławia
bezp'.ałnie.

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

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

Podz=ekowanie
JWPanu D-rowl Wltoń_klemu za
troslrliwll opiekę i skuteozn'l pomoc podcsas ci~żkiej choroby ojca
n!!szeeo Rłlf!!la Polke, serdeczne
podziękowanie składa tll drog~

droga do

PensjODat ZO JI

INUSóWNY

6gO SlemQfa 30
TELEF.

"
_____Ei3IIms_=__________I._.r

228~

Usuwanie sa:pecącego owłosienia, brodawek, lIsaai, wągrów, piegdw i In.Al nych defektdw cery. Pielęgnowanie
w/os6w. radyltelne usuwanie

ZamOwienia przylmuie Willa "Adela" wZakopanem, teJ. 557.

~

łupieżu.

Ma~ał kosme!y~lIny. T.wałe przycie.

III
mnulnle brwI
rzęs - Maquillage
•• • WBIł ERDh D"
l!. ICZn~ d~ienny wieczorowy. Specjalne lIaUCZCI'aIł S-la'l z8 m'"V Odu
"'
n ,bIeg' kosmetyCilne dla pandw Porady
PRZYCHODNIA

1

I

Kancelarja T owa "Ort w Łodzi, Wólczańska 27, przyjmuje
zapisy na następuiąca kursy j
warsztaty zawodowe:
PońCioslinictwo mechaniczne
MechniclIny W) rób trykotaży,
Tkactwo mechaniczne,
Wyrdb swetrów i rękawiczek,
Krawiectwo damskie i krdj,
Bielit niorstwo i krój,
Gorseciarstwo i krój,
Modniarstwo i adobnicfwo,
. - Ondulacja i manic.re.
Kancelarja czynna codziennie od
godz. P-eJ rano do g-ej wieczdr.

bezpłatne.

Leharlly specjalistów

Zawadlka 1,

tel. 122-73

czynna od SI r. do 10 wiecz.
Cho~oby weneryeme, moczopłciowe
i sk6rne. Porady eeksualne.

Stacja zapobiegawcza
czynna ca~ą dobę.
Dla

Pań

•• DIEA··

300'-1

przy Tow. ,,121681 HRCEDBK
_ W Łodzi.

Cegielniana 17

115~1l.
Na§wletlaRla po cena =h przystępnych.

Tel.

DjllJermla
.ł.

0.75,

przyjmuje

O~e~'11429io:d

t=-7

ORWIESZCZENIE.

2.-, Kwarcowa lampa KOMornik Sądu Orod_klego" to·
K"plele clelrirycsne al. 1.50, dai., rewiru 11·go &arnie.. lcaly w l.ocbl
.ł.

PRIY~IĘfity

języka NIEMIECKIEGO

1.0 D Z,

~ołu~niowa l. 1~l.llł·~1.
Kino

•

I
Sienkiewicza 40
TeL 14l·:!2.

Kino-teatr

6żne

Lokale

odpowiednie na biura. skład v
lub t. p. do wynajęcia przy
ulicy Piotrkowskiej 91. Wiadomość u dozorcy.

Kopernika 16.

Pocz. w dni powsz. o 4-ej,
w soboty, niedziele i święta
o godz. 12-ej.
Sala do brze ogrzana

NAWROT 32, front I pifJtra.
Telefon 213-18.

front 2 piętro
Telef. 128-74

Przyjmule od 8-10 rano I od 5-0 ..
W nieda. l 'wlętll .d 9-12 w pot
Dla pań odd_leln. pocaekalnla

~

pr~~~~.E!!~p~
I~a~~~~~A
MI
A
SIENKIEWICZA

tel. 122·09.

_

37

(dewnlej Narutowicsa 9).
Buplatne program, i lnf"rmacje
• sprawie allpis6w na nowy kurs
codaiennle _ hncelarli szkol,
od 11-2 I 4-8.

yDr. I. WOlfowjer
_ro.., .~~~::I·I"'!:.n........
LECZENIE ŻYLAKÓW.

Narutowicza ~O. tel. 214-75
PrsY1IDule od 6-7.
Dr. mecL

Piotrkowska t3!. 'BI. 108-3'1
pr.,jmuie 15-10 I 5- 8,
.. nledz. l 'wlęta 10-1.

lEWIAiS J

DR. M[O.
--

Speo,ellste chorób weneryaan,ct
sJt6rnych I

1\. Wit fi ki

moc.opłolowych

(lIaczan!. nIemoc, picioweJ).
AngJlrleSa 5, telel 159-40
front I pi~tro
pr.ylmale od 6-lt ra no i od S-9 •
w nleda!ale i §wlęta od 9-1
Dla pań oddlllelDa poc:aelullnia

chorob, sarca I płuc
god.iny przyię~ 6-15

Cegielniana 20, tel. 102-77.

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

DOKTOR

Dr. med.

IJER.~!..91n.k010. YA ~~~lr.:!'J~ ~~'
..,
praepr~wadzlł Się na uhcę
Sr6dmleJską 46. Tel. 138 4,4
Przyjmuje od godl. 4-8 wiecz.

••

LacKenlo nIemocy plc:loweJ.

Andrzeja 2, tel. 132-28

P'.wlmule od P-t1 reno l od Cł-8 t
W nt~.lel<l I §wlQta od 10-1.

I

Dziś i dni następnych ł
Porsz pierwszy w

głównej

8ad".-.ga

roli m~8kiej'"

(zaruj_c:a polska

--

,,(zg fueeniosz
·10(
a
Dodo,

l'Iie,zg~lawa ł:wiklińska
Następny program: "W Wiedeńskiej kawiarence". W roli głównej Szoke Szakali.

Dlii i dni naSltlDnJcb!

,

-

p ItS U DSK I ~ GO 72

przeprowadziła 8ifJ na nl.

INSTYTUT

ul.

,

fECKI

Spec. choró:l sk6rnroh, wenerycznych I moczopłciowych

Choroll, 'DBuc

.

ArmaD~
Aker~~r~
ltOMAtl

·g L.

prae§wletlania Roentge r.em na mleJsw

Ueuwanle wuelklch
defekł6w oery.
Ueuwanłe beapowrotnle I be«
Aladów opecqoych w'o.ow.
Pr.yJmule 10-1 I 4 -8 wie.,..

przy ul. 19iersklej 17
Dr. mec!.

Od

I·OOe Ia LE

wznowiła prz, jęcia
Moniuszki 1, &eł. 127-99_

Do akt.. Nr. Km. 271t134

WLennicy

zł.

Doktór

dvplom Uniwersytecki

przy ul. WólclOńskiej 77
Sollux II. 1.50.
na zasad.je art. 602 K. P. C. oałana
Gabinet czynny od 11-1 i od 4-9 że w dniu 17 styc&nia 1935 r. 04 ,.
i jest pod nadzorem etale ordynuJll- 12 w Łodzi, pny ul. Odańskle' -5
oego lekarn.
odbljdaie silj public~na IIcytacla
ruchomości, naletlłcych do Jakóba
Erlicha a mIanowicie: ubrań i me bil
DR.
oszacowanych na/Ilclną sum<l
zł. 995.kt6re molna ogllldać.. dniu licytacji w miejscu sprzedały. w czasie
wytej oznaczonym.
tódt, dn. 4.1. 35
Komornik (-) T. ŁokuciellUkl

całq dobą

Porada l

dzi:~:ń8~~u~.Z::1~:'14~61-

FIZYKRbłłEJ TERAPJI (fl!ielniana 15
If

osynna

pnzeprowadzlł sit} na uJ.

puklinowe i brzuszne. SkladanIe ofert do godz. 14 dnIa 21
stycznia 1935. Wadium Zł.
S&clegdło.wych informacyj u-

€

'żane

gabinet dentystyc<!ny
Głó",!na .9, telef. 142-42
Chorob,
PrzYJmuJą lekarze we
sk6rne i weneryczne
wszystkich specjalnościach
Analizy lekarskie, zastrzy- łłiJrotowlCllft g, II p., fronf
Tel. 128-98
ki, Roentgen, lampa
Kwarcowa.
przyjmuje od 9-12 .ano I 5-11 pop.
Stacja zapobiegawcza
Od 1-2 przyjmuje

Godz. przyjęć od 10-8.

::!;:,:!. ~~::.!:,~
".es. Z. SZWALBE

pod faCho~::'.::.rownlctw...

G ABI NET

Dr. med.

j

I~~ł:~~~t~~~~~~~.:~[:~~!ID. Ros'i

kosmelYGzny I
I

oddaielna poc.ekalnła
Porada 3 .1.

Instyłut

LECZ ! A"OmEGA"

GABINET K~,S~ETYCZNY

Pokoje komfortowo urz:ąd~one z bietllC'l cietlłll I aimn" wod"
oraz z centralnem ogrzewaniem. - Piękne tarasy li rOlleglym
widokiem na Tatry. - Kuchnia wykwintna. Cen, praystępne.

\.

kto cl~rpl na I(a.s~el. brone~lt, chrypkę zaflesmlenie
oraz kOi<luSK, pOWInien natychmIast zabrać s i ę do lec ~e ni ll .
Dobrym środkiem na choroby fI\GO~OI. Pf l!:y użyc i u Fa.pł:JC okazał sIę pre _arat
.
3 U. goso!u zmniejsza . Blę kaszel. - Fagosol d08ta<. mozna we w.. lystkich aptekach.
Sk!. gł. aptek!! H Rosensładta, WarS1.!IW!!, Plac Grzybowski 10.
płuc

Rodzina.

WILLA uADELLA"

Białego

Każdy,

Wielki dramat

•

Od wielkiej radości doszła do skrajnej rozpaczy.
W rolach

o potężnej, złamanej miłości ko hiety

"

Oszukana, zdeptana., złamana.
głównych:

partnerBa Cheuallera Helena 'welvelreel oraz nOUlB gwiazda drienne Amel
NasteDn, D'Ogram: SZDi" Nr. 13. Ga", (ooDer, Marian Davies

I'r. t3

13.I.- "GLOS PORANNY" -

W lobotc 19 .tg.:znia
W 5Jl11 fllBJllłl'lO~JI
o DBĘDZIE

SIĘ

BALLEKA Zy

'ALBITY Y

Mnóstwo atrakcyj i niespodzianek.

~

Bufet bez karoty.

•

NASZYCH ZBIOROWYCH WAGONACH

-

Z

nil

t6d~:

SYTNEA"nOWOmiBiSka S
Te'e'on .......

poleca wieczne PIóR" i reperacje po oaioiiszy(h [enatb.
UWAGA: Jut wkrótce do nabycia wieczne pióra
o najnowszym systemie Dr. JUNlGH'A

INTEUGENTNA młoda pani, żywe
go uspo8obienia, zapozna inteli·
iii_ _ _ _ _ _ _ _ _ _.:.: gentnego pana na stanowisku. Ofe!
BERJJ1?'SCHOOL! Kursy języ- TAŃCÓW nowoczesnych udzie- ty 8ub: "W. M." do admin. run.
kć" obc,ch, DJ.DaJl8 przez pań- la prywatnie w grupach i po. pisma..
stwo, 10 ruk nkoiDy. Konwersa- jedyńczo snany nauczyciel Hencja, lit.eratura.
koresponden(:ja rykowski, Gdańska 9, tel. 16693. TAIWóW
najnowszvch wyucza
bandJowL Wykładają c;udzozir.m· Karioka - w ci~ 2 lekcji.
Zygmunt Henrykowski, Ce!!ielniacy, specjMoie "yszkoleni pE'dago
na 21, tel. 168·43.
479-2
dzy. Najulbfte postępy. InlorJll&- ZAKOPANE. Pensjonat "Baszta·
cje codziennie od 12 :lo li pól i od ul. Piłsudskiego pod zarządem
Posad,
5 do 8. Andts~ja 3 (dawniej Piotr D-rowej Glazerowej. Telef. 374.
kowska 86).
&16S-3
218-8 MŁODY, zdolny ekspedytor
kilkuletni kierClwnik przedsi~ ,
R~0:W ANY .na~es~łel udzie- DYWANY: perskie ł krajowe, ręcz biorslwa pr7ewozowego, ob
1& lekcJI Języka rueIDIeck.iego. Tele- ne i maszynowe Il3.prawia artystycz
fon 205-22 " godz.. ,1--:J pop.
J ny zakład naprawy uszkodzonych znajmiony dobrze z ekspedyc;"
WSzeLkich posyłek kolejowych
,
-6 dywanów H. Milgroma, Kilińsk.iego
oraz Zllający dokładnie kalku•
•
Dr. 18.
atl:>-lU
lację w~lowlł, poszukuje za,ę
KOREPETYcYJ daje stadeDt anicia
w ebpedycji lub w finni~
wersJłetu IwoW1k.iego. Specjaln~ KRYNICA Pensjonat "Adria&
matematyka, &yka., ehemja. Ofer pod Zarzlldem T. Rubinsltaj- węglowej. Referencje pierwsza
ty do "Glon" wStud~".
nowej, telefon 122, cBfDny ca- rzędne. Oferty do admmistra·
Iv ae~on zimowy. Ceny konku- ej ..Głosu Porannego" sub
BUCBALTEBJI podwtjnej JWl rencYJne.
418 - 2 .. L. O."
au
czam gruntownie (metodą praktycI
ną) w cłun mif>sią.ea. s gwarancją BUCRALTER - biJansłsta
zaprol:amodzielnego prowadzenia ksiąg ~ księgi i 8pO~ bilanse.
(8peoJalno6t- psy domowe)
miarooiajnyeh dla. w. . Cena bar· Nauka. bueba.1terJi _ opłata przydzo prz)"8tępna. Nauka pi!a.nia Da stępna. Nauka. pisania na mauyweteryn."Jny
maszynie wraz z dokła.dnem objaś nie 10 zł.. Cegielnia.na 25, m. ss.
..
Ja
D ., ł
l~..
nieniem konstrukcji zł. 10. Zapro
praJ!mule codaiennie od g do
wadza.m k'5ięgi, sporządzam bUan· ZGUBIONY los SI Loterii Pdstw"
t I od 4-7 p.p.
8e. Adrea: Wtlcza.ń5k.a 41, 10. 32.
weJ S i 4 klasy nr. 28899 proszę O
Iwlenąt
łaskawe
zwrGcenien. Profesorska
la, J. Stęsicki. Wynagrodzenie Da
N_wroUa, II p. Tel. 175-77
miejscu.
Ceny leoznloowe.
__a a______
w ______
....

-I

I

.

----------

ChorobJ zwierzut
Le"."

,... AC.,':

I

p A L EX"

OGLOSZIENIA DROBNIE ••••••• ~I
I-I -ROine 0wrl:lmm8nlB
koresponduiący językaeh

_fi

j

-

POLSKI DO PALESTYNY TRWAJA TYLKO 12 -14 DNI.

I········

lIaw
e ·

mUlyczny pod
p. M. Szymkiewicza.

i szybko Polsko-Palestyńskie
Tow.
WARSZAWA,
Handlowe "
Królewska 49,
telefony: 611·41 i 611·47.

Przedstllwicielstwo

12 PRZEJAZD 12 "JERZY JłILL"

I

dyrekci'ł

Biuro Ekspedycyjna ..

mebli, maszyn, towa!'Ów

W

Doskonały zespół

Bilety do nabycia w kancelarji TOZ'u, Cegielniana 14.

załatwia
tanio
Przewozowo-

TRANSPORTY
ba9a~u,
~I
TRANSPORTY

11)

1935

-

Kopno I sprzsdat..

I

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

MEBLE

8ioł~
sypialki,
gabineły,
krzesła dobowe, stały owalne,

1Bpozony oraz WBZeJJde meble
na)ooWB8)'ob faacmów. Ceny niakie, warunki dogodne

106 Piotrkowska 105
w podwórzu, telef. 136J27

S. BIMKE

~~-12

MASZYNĘ

do pisania w dobrym Bta.
nie z polskim alfabetem okazyjnie
kupię. Oferty z podaniem marki i
ceny do a..imin.. "Głosu Porannego"
sub "AAA'!.
OO~
FUTRO MĘSKIE w dobrym sta.nie
Linguaphone,- płyty
francuskie
sprzedam. Cegielniaoa. 53 ID. 24 od
7·ej wiecz.
•
OKAZYJNIE do sprzedania. ma.szy
na do szycia Singera. gabinetową
Al. Unji 16 ID. 46.
KUPIĘ zaprowadzoną.
nię książek w dobrym

WJjazd do [burych

wypoZyczal
stanie. Zgloszenia pod "Czytelnia".

I

I

~

f

.. .

karnawałowy

wnaszejfirmie

SALon OBUWIA

iMcI.kaw odg.: Stanisław Rożniecki

I

a

- --- - -- -. - '- --

MAJSTER Przędzalni Baweł 3 POKO.JE z kuchnią. od zaraz do
nianei na odd.. przvg., młody, wynajęcia. Żeromskiego 29, u go
energiczny z długoletnią prak- spodarza.
tyką i dobremi referencjami,
•
poszukuje odpowiedniej posady DO WYNAJĘCIA mały sklf'p. Wia·
Of. pod "B. B: do administr. domość Bandurskiego 2 u dozorcy.
nin. pisma.
485-2

----- - -

[If~t~

W Mlf~lK~nl~

- ---

DWA POKOJE umeblowane,
frontowe , wszelkie wygody do
wynajęcia. Radwańska 9, in. 6.

84-2

"HYIilon,,"
Łódź,

Andrzela 1.

wo'1o:ł.~
de w zakres oBysBclSenla _
u yb, froła
,owIIniII, cyklinowanIa i druto:.l7anlll

P'BVlmute wsselkie roboty,

p08adaell:. Sprl!lQłanle biur i mieslIkali
orll~ pakowanIe okien i d,. ..1 n.
zImę

Oeny nla I.le.
Tel. t08.41 prf'" flr'my RESTEI.
Czynny do godz. 7 -ej.

Dr. med.

1\. Kleszczeiski
Chirurg-Urolog
Chor. nerek, pęcheua I drdg
moczowych

NARUTOWICZA 16

(PIłsudskIego

76). Telef.127-7Q,
Pnyjmu/e od 4 -6 po poło

Zawadzka 11.

•

sP::~~t!::~

obuwia
-

rnęs8ieuo

!!Pl"

I'BZY obraz. Film eałkowicie mówiony i śpiewany po niemieckn p. t.:

OSTATNIE 2 DNI I

Dol. frllmw. Nr. O, 4, 6,10 i 17.

- - - -' - - - -

SAMODZIELNY księgowy, kores· W WILLI w ogrodzie umeblowa.nr,
pondent polsko - niemiecko - fran- pokoik do wynajęcia. 60 d. mie.'
cuski poszukuje pracy stałej lub sięcznie. Gdańska 94.
na. godziny. Pierwszl'rzędne referencje. Oferty sub. "Zdolny".
ADWOKATOWI lub lekar70wi dG
CHEMIK, specjaliata. w wytwarza.· cd stąpienia pokć~ z u2:ywalnoś~
niu celulozy (z drzewa), wiskozy j poczekalni. Telefon 111-24, Od gQ-I
!
sztucznego jedwabiu poszukuje od dziny 15 do 18.
powiedniej posady lub propozycji
Włada pięcioroa. językami.
Oferty uw AGA! Ladnie umeblowany poi-<
8ub "Długoletnia praktyka zagra. k.ój parter, front do wyna~ ol
nlcą".
318--2 ~araz. Al. Kościuszki 27 m. 4_

A gi ek

_ _!!!!II_ _ceny
_ _na
_ okres
_ _ _ _ _ _ _ _do
_ 200/
_ _0 _ _ _ _ _ _ _ _ _l l l

(Jferty do admin. "Głosu Poranne I
go" sub "F. W.l!

.....

b

Pań!
celem. umożlik~~: OBIIWIA WnOKifJ WARTOŚ[I

POSZUKUJĘ pokoju umebI. z uży.
walnt~cią. łazienki, ewent. telefonu

g-POKOJOWE mieszkanie słoneCl~-I
ue, wyremontowane oraz 10kal fa._
bryczny i szopy do wynajęcia. Ki.
i
RlITYNOW ANY buchalter - bi- lińskiego 125.
lansista. i koresp. (prow. księgi we·
-----------------~
dług noweg:) kodeksu handlowego), POKÓJ dwuok!enny frontowy, cie'
przyjmie pracę na godziny. Laska· pły w czystym domu,
wygody,
we zgłoszerua pod "System" do ewentualnie z utrzymaniem, naty(\b
a.dministracji "Głosu Porannego".
miast do wyna jęcia. 1:eromskiego
4HO-b 77 m. 16 ~l. 174 -07.

Dzwonit 113·51.

KorzJlstne dla

Kilińskiego178

KSIĘGOWY

w
pol·
skim i niemieckim, obeznany
ze
sprawami
podatkowemi
przyjmuje prace
godzinowe.
Oferty slJ.b. "K." do administr.
"Głosu Porannego".
-3

BUCHALTERZY z dłw{oletnią
mają ~ eszcze kilka
godzin wolnych. PrzYlmuią lek- mo~e być tylko gdy drswi I okna
cje, zakładają księgi, sporządzają zostllną hermetvc.nle uszczelnione
bilanse. System nowoczesny.- oryginalnym filcem. Gwarantując
bowiem oSJc:lr:dność opału, chroni
Gwaranoja zapewniona. Świetne
od zIm n., wiatru I kurzu.
ZGUBIONO kwit kau~yjny Elek referencje. Biederman, Piłsud
trowni Lćdzkiej nr. 75749 na zł skiego 68170, m. 5:&.
468·3
t5.-. D:ł. nazw.Brettholc Ernestyna,
Magistracka. 25.
r AKTUALNE! Księgowość prze·
Lokale
- ' -pisową zakładam
i prowadz«:
KOLUMNA, pensjo "Marja" wt11a na godziny. Załałwiam rów
ŁADNIE
umeblowany
pokój o
p. Petersajla, telefon 17, czynny rieź koresponden.!Ję handlow~
dwuch oknach z oddzielnem wejś
cały rok.
polsko _ niem. - angielską. PrGl ciem do wynajęcia. Wiadomość:
ca rzeczowa i odpowiedzia]n~. Piotrkowska 73, m. 30.
OBIADY: mięsne, jarllkie i djp.f.e.. Wynagrodzenie niewY'sokie. R~
tyczne wydaje Jadłodajnia "Ogni- rencje pierv szorzędne. Zgtosze ZŁ. 15 - 20 TYGODNIOWO. Mło·
sko domowe", ul. Przejazd 20.
nia piśmienne lub lelefoniclltc dzieniec energiczny z dobrą. prezen·
ZGUBIONO portfel, zawierający 121·36 do biJUra ogroszcń Fu cją, praktyką. biurową., pierwszogotówką. zł. 60.-,
trzy ćwiartki chsa, Piolrk. 50 - dla Kafta:R. rzędncmi referencjami przyjmie pra
406·3
cę. Oferty Bub. "Wytsze wykształ
losów IV klasy 31-ej loterji nr. nr,
cenie". Tamże udziela lekcji w
151200, 97293, 96086, ró~ne foto
2
grafje i papiery. Zastrzeżenie co RUTYNOW ANY BUOHALTER-M· zakresie kursu gimnazjum.
do losów loteryjnych zrobiono. U lansista • pod3.tkowiec, korespon
mieszkanie,
sło
prasza się
łaskawego
znalazcę dent polsko • niemiecko • francu 5·POKOJOWE
wszelkiemi wygodami
Dłu~oJetnie do neczne z
o zwrot portfelu z papierami be1 sko • angielski.
pieniędzy.
Janowski, Cegielniana świadczenie. Pierwszorzędne refe- craz lokal fabryczny do wynajęcia.
Piotrkowska 189.
rencje. Telefon 244·28
nr. 37, teM. 108·51.
praktyką

l

ID1żamy

h

RUTYNOWANY

~! ~.~;~j.E~~!~f~~.~om~~~~': ~.~~k!~~~;~~~.~!.~w~!~'~~!~m;:~t~!~~
Następny program 1) BUNTOWNIK 2) JEJ CZAR

Za WydaWDiotwo .. Prasa". wydaWDioza sp.

li:

O$fr. odp. IDul!eni~ez Kl'Onman.

W drukami włuue1 l?ło'rkowaJlB 101

16

13.I--- "GLOS PORANNY_"___
19_3_5_ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~N~r.~13~

Dr. med.

OD 15 STYCZNIA

•

D1~:~~O\VICZ ~OrOClna lU UPrl edaŻ

M.

poinwenłarzowa

ElEKTROKARDJOGRAFJA

(zdjęcia

pri\d6w clJvnnośclowych serca)

~aruftowicl8

ul.

42

Godz. 5-7.

Tel. 184-91

------ - ----

Dr. H. leishof

Dział męski:

futra sport. i wizyt. od zł. 150.1000 palt
40." " 65.500 ubrań
" " 6.5000 koszul
" " 1.10000 krawatów
" "
1000 kapelnszy
Borsal. i Habiga
"li 25.skarpetki, pończochy, rękawiczki, swetry,
trykotaże

\V f.

Pio~rko\1ls"a

Dział

ora:li wieje innych

damski;
500 palt
od zł. 40.1000 sukien
" " 25.500 szlafroków " " J:!2.pończochy, swetry, bielizna,
kapalusze, rękawiczki oraz
wiele innych artykułów. -

artykułów

Po rewelacyjnie niskich c Bch!

tll

chcroby wewnętrzne
przeprowadził siC! na

U~.

Srótlmiejskil 5

front II p. tel. 162-95
Przyjm. od (;i-8 w.

-~-- -

..

__ .- ---

pensjonat drowej lioldblatowBj

DOKTÓR

r
I
Nawro.19, telef.103 05

wilia "L o t o Sil droga do

Białego
~ądanie djetetvozna.

Kuchnia doborowa, nB
i zimna woda w pokojaoh. Centralne
ogrzewanie. Ceny przystępne. Tel. nr. 545.
Ciepła

Choroby weneryczne, moczo płolo
we I sk6rne
Od 9-U i od 5-8. Dla pań od 4-5.

Dziś

,_.-----

przeDieltna

Dr. med.

Sil Krv" sk

Chor. sk6rne i wenerycnme
(kobIety I dcleoi)

~!oB~!QWiKI8
wod~

ltl iolfJi.

1ć5-1a

......................,...

"remiera

najweselszego i naipiękniejszego film u
wytwórni SAS CHA w Wiedniu

pr.}'j. 01 11-1 i

Dr. med.

tilJ\Zflł

l'I.

Choroby sk6rne I wenaryoane

Zachodnia 64
telefon 186-49

....-----

CAusf'ug;

Dokt6r Zygmunt

Henrgkowski
Plofrkowską
~r.yimuje

86, teL 113-53

od 8-11 i od 6-9 wiecz
w niedz. i święta od 9-1 ppoŁ
Dla peń oddzielna poczekalnIa

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

~red. JAHOBSDłł .

W

G I

l n10CZOp'Ilowtl.

(Lecz6nle nIemocy płciowej)
Gabinet f1oenigeno-woanic:oy
PI/!lplmoJe ' od ano do 10.:'10 Jllno. ot! I
~-ol do 2.~O pp., od 6 do :1.30 WIOClJi
w n!eóolrue I ~wIOł'l ad 10-1

POCIąwszy

EL

od 2 koro dostarna do mleukaA

najle pszej

najlepszy l, ornik Wiednia

jakości

pewnie

Lecznica ~Ia Zwierząt
Mao. Wgt. H. WARRIKDffA
22 T61. 112·01.

Początek

KOPERNIK ,~

ODDZIAŁY: wewnętrzny I chirurg(czn,
SZCZEPIENIA psów prceciw nosaci tnie
STRZVtENIE psów f konI, k~plele
ps6w
KUCIE KO N I, nitowanIe kopyt.
Przyjęcia w przychodni od 9-! l od
3--6ej.

seansów o g. 4·ej, w Bob. i niedz. o g. 12-ej

Ceny miejsc do g. 6 m. 30 zniż\Jne

v~Yeala,

nigdy
nlGl

prz.yst~pnej.

pań.

lec;;n:~owe.

ul.

I i Śmiało

po cenie

WyUarczy zadzwou:t Bg l:ll-!i2

NADP OGRAMYl
wyjątkowo
trwała

1-..t

.., ~otowłlDłe, .Ibo w ...
bl\dj ltaią1eczkacb w1tła.cl'
kowych instytucyj, .., kt6rych wolno 1IDliell.caać laJ:t.
dUBze małoletnich. Papiery wartościowe plll.,jęte ~dĄ
.., ....rtości t:rsech cawartych o~~cł cen.y giołdowej,
Przy licytacji będą J5IlOhowane tlIItalrOwe wartmJd
Ilcytacyjne, o ile dodatkowem pubtiCIIDOlll ohwi6tllloleniem nie bQ~ padu. do 'Wiadomości. ...UIlW
odmienne.
PraWG oe6b inećl.ch nie będl\ paenkooą do licytacJI I prsyll~i~nia wlwmośoi na nleea Ilabywoy bu "".
et.rzoAeó, Jełell OIJoby te pl'1led ro"pocz~ieQl pn,oltareu
nie złotą dowodu, że wniol!ły pow6d.two o lwoweme
nieruchomości 11lb jej CIQści od el{askucji i .. Wly/ikrJy
postanowienie właściwego SĄdu, n&ka~j~e um_we
egzekucji.
W cłl\1fU ostatnich dwnch tygodni t>n:ed llC}"ł:aojl\
wolno oglądać nieruchomodć w dni powssodnie od i()&s.
8 do 1S-ej, akta zaś pos~powania egzekuoyjnego mołna
p.zeglądać w Sądzie grodzkim 'W' Łodzi, ul. Trfłbaolu.
Nr. 18, 81101110 Nr. 7.
Data 11 stycznia 1935 r.
K o m o y n ł k T. Chol'llełałd

czaruląca.

Iił\GUłłD\USKI

Oddzieina pocze;: alnia dla

PrsyBtępująey do pHetl1rg'l1 obo~
~kojmlą.., wy.okośe:l. aL 38.050

rol~ch głównych:

PIOTRKOW3KA 70.
Tel. 181-83.
~!lVC. chora by sklirne, lI,IBnSl'ycznu

Dla nlezamoimych ceny

melodje!
Tryskający humor!
Wiedeński sen·tymenŁ!

_---_9 __ -_ .. '--

Dr. W.

I

Przepiękne

(Zlamilni~ kości i zwichnięcia)
(Nowo· Targowa) Telef. 174-42

LebenJ

"'m
'
,
,'
e
wa
,
.'0nJl Lealtu niemi.ltiDJ
.~

ncytarn nterD[homnlct

~kolmi4ł naleły ało!yć
wa.rtościowych,

RUDOLFA BERNAUERA

ChlrUi'gJa Kosllne

Dwra Sierljnea ~~

S

O

kich papierach

Reżyserji

ch[rurg .
Spe~.

ObwlRszczenle

Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi, rewiru 17-1'0
Tomasz ChorzelsJti, m~jący llancolarj~ w ŁodJli przy ul.
Sienkiewicza 67, na podstawie art. 676 1 679 k. J). o.
podaje do publicznej wiadomości, ile dnia 21-go Iutel?O
'935 roku o godll. 11 romo. \'II Sądzie Grodzkim w Lodd.
1. prsy ul Ce~ielnianej Nr. 11, salll Nr. 9 odb~dzie !li~
sprzedat W drodze publicznego przetargu celom .niesienia ws~6łwła.8nośel na.leóącel rlo Rl'rys:!:. SJlep:I&, Synle
SZOPSIl, Chawy Jak6bowicz, S~lomona-Ben~ion,. .... 01 Szlamy Herslkowicz., Hercki l Chany malż. TUJllt, ha.~k&
i Chaji-!:lury malt. ł'otorman, Abrama I Libr ma.łi. Futorman oraz firmy "PralIa" Wyuawnicza Sp. I ogr. odp.
połotonej w m. Łodzi przy zbiegu ul. Piotrkowsk.iej pol.
Nr. 70 1 Traugutta Nr. 2, hlp. Nr. 509, rep. hlp. Nr. 260
IIkładająoej lIiQ I placu o
powierschni 1480,SIJ mtr.1
oraz aabudowaó miesakal.n1c,h i gospodarczyoh. Pomada.
kllięgę
hipotec.ml\ w Wydziale hipotecznYJa w l..ocbl
Nierochomość Olllacowan. loetal& Da 81lm~ lIł.
380.500, cena nA '1f'YWolania 1f"1D.osl sa. 285.815
ą6

pr.,}muje od 19- 2 l od 7 - 8.30 w
w niedziele f 4wloła od 10-12 w pol

Choroby sk6rne, weneryczne
I płciowe
przeprowad.ił się na uL

Sygnatura: Km. 2G5I3.f

kal~«;:rą@

ORGANIZUJE

~ę!~~~W_Ebi_[N_DY_~~~nD_U_Al_~_E~·~~~~~

__________

Jeżeli buCiB· f- L. Oderp~~~!! 17

~~ ~_~~!:_r}_~~r~'~~,~~!m~_·~_·2_:_g~!_~:_'~~~
__

na mal<lc~ się odbyć

WilI

WSZ8[biwiatową

Konferencje WllO VI Pal~stYD12

przyjmujemy .głoszenia Członkin i Gości, kt6rym puysługl·
wać będaie znr.t:ka 35°/ 0 , Bl. inf. ud.ie/a Przewodn. lódlll<
oddz. p. M. Re.nitowa, Narutowicza 2. tel. 223-83.

....

SPf(JJllNl'

DOBJłlfH

~.

','.

"tilOSIJ

~

.-..... : . , " ' ,

'

c

,

W,wiad Z laureatem Nobla na

.T:lk wszystkie znakomitości,
uie mógł 00 uniknąć licznych
odWIedzin, mających na celu
Il/v<;knnie wyw·adu.
Pirandello udziela ich niech<:tn·e. JegO sekretarz i biograf, młody francuski pisarz
Saul Cólin, ". wielkim Łal\'. tcm ,
lef'O: T~razem b~l'·d.l.(, stanowcz{)
hroni natrętom dnstępu do sę·
-lzh, e~o laurea ta.
..... Niełatwą ~śt. x'ola wybrańea

- mówi do mnIe Pirandello.Nie w:edzia~em, że wieniec taił
r.'ata 1,P~t tak ciężki Powiuien
7a f a wła<.riw:e istnieć

'loilatek do nagrody Nobla
-- (,oaaje żartem.
-- Chce PMl wi{;dz'ieć, gdzie
Itale mieszkam. Anglik mówi:
.. :\fĆlj dom jest moją twierdzą.".
A ja mogę powiedzieć o sobie:
"Mój dom - lo moja wal:zka".
Od chwil~ gdy ustąpiłem Zł!
stanowiska dyrektora medj.o1ań
S'kle~o teatru,
podrÓŻuję beli rzeł'W)".
Wiodę koczoWlU:czy żywot dra
luaturga i reiysera. lLałem je .
. dynie odpoczywam nieco. Pis..ę
w hotelach i w przerwach pom:ędzy' jedną a dru~ą podróżą·
Wystawienie moJC.l sztuki w
Pradze zadowoli.to mnie w zu·
penoścl, W Wiedniu główną I ,~,
le odeli!r8 AJeksander Moi~;.
Muszę nadmienić" że

w moje.i sztuce niema niczego,
co współczesna dramaturgja na
zywa "pirandellizmem".
O mojej twórclości nap'sano
już tyle kłamstw, że robi mi
się mdto. Nie jestem zwolcnni.
ki~m iluzji i nic mnłe tak nie
draŹllli, jak pirandeU;zm. Ja S{o
nie stwarzałem i nie uwai.arn
za p:ód mC'.jego ducha.
NarzucaJą mi go przemądl'Zali
krytycy.
Nie cierpię literackich etykiet i wszelkich "izmów". Jest'.lIU czł.owiek:em, który pra~1J
je, jak umie. Ideolog)3 moj'-l
nie wymał:a interpretacji.
FikCja może sbaIi ;;;lę prawdA.
lU'K czasami prawda jest tyJkl)
fikcją.

Silą. ducha

i intuicją mogę
ksztaliy
"niczemu"
w nie życie i uczynić re
alllośc!ą.
Wypowiedzia:em t~
1lly~1 jeszcze przed trzydzbstll
Jaly w pow:eści "Nieboszczyk.
:\fatjas Pas~al". Jeszcze wyra-J
niej wyst~puje ona w SltU('P'
"SzeŚĆ J)ostad
scenic7'nych w
poszukiwaniu artorp.".
Obecnie pracu,1ę nad powie~,·ią,
dla której nie mam ~7.e
~adać
tclmąć

tytułu.

WicIu znajdzie ją z pewnoś·
cią f:mtastyczną,
choctaż je",t
tylko
odzwierciadleniem powszedn to·
~cj, w które., ?nypadek o4lgry
wa fatalną rolę.
Powieść obrazuje konlt'~ naszej
kultury, zanik życia wr97 7. ta
łaman' ero liie rvwilizacii.
W dramacie "Nie wiesz jak" normalni, zr6wnoważeru
ludzie stają się nagle zbrodniarzami.
R~e ich
zbrocz~łl

J,rew a oni
nit' zdają sobie sprawy ilJac7ego . popełnił! zbrOO.nię.
która Ijla nich samyr.h j~~t psy
chołogi'Czną

Ciężkie

zagadką.·

koło

przypadku ··
fi,kr.j.-i zmiażdiyło owa iyrta.
Człowiek jest nietylko prcduk·
tem swego środowfska, lee~ 7.~
l'azem nędzną drabiną w zdJ'o·
ilz1eckim i pe~nym niebezpieC7.eńełw oceanie 7.Wanym
ŹYciC',m.

Jest dzieckcm wsvólczp <;ne-;
cywilizacJi, zwydężyl powietrze
i rląży do opanowania prze
sh zeni. Pan dWll(',h żywiołów,
które ll~ja1l0 za nil'zwyciężon~
Walka z kosm0sem .iest niebe7
ph'f''i:ną, 7agraża hytowi naszej
kultuTY. Idea mojej nowe,i po '
wjPśri _
to "vntl"r.a fikcH i
prawdy, a kieruje nią przypatlelc
.
Pyta sie pan, C7y znam rosy.
ską literaturę? Znam TIlI"!"stora,
Gogola, Dostojewskiego i lliektórych innych klasyków. Lu
bię Czechowa i czytałem kiLka
iteczy Bunina.
.TefeH Chodzi; ·panu G wPłYwY

•

_
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•

POlłilNNffiO"

irandelIo .. wr
W Pradze wystawiono sztukę pirandella "Nie owies.zjak" w obecności autora.

to

-

; ,,"

I'

l DNIJlll

Sll'ł:INI1ł

"p·ran
el
temal,.
interesuia
które

to mogę
i Strindberga.
Piśmiennictwa sowieckiego nie
znam llrawle i dlatego trudno
mi mówić o niem. 'Myślę, ż~ re
woluci:J. t.tóru f\:.{ar>:.ęłtł ten ol·
hlzymi kra.i i zburzyła dawnv
ustrój, musl a~'a
71Ilaleźć ~wój
wyraz w liter3h'.rze. Gdzie są
j~dnak ci wielcy powieśc'opisa
t7e i dramaturdzy, w którye:t
twórczoŚor.i uwido~m;ła sie kc]f'ktywna wola, namiętr!t)ści t
ayn.v rewolucji?
Gwie są nOWe sławne nazwiska sowieckich plsarzy?
Słyszymy wciąż
tylko o Go'\'·
lum. Lec1. nlE' zrcyJzita go ~wł."
luc;lal S'awę jego od dawna jui
()r.P'ln iono i UZD::> no. Już od dzi~
si~tków lat
ma zopewn!one
mieisce nn litera r .1t ;m Ohmnte .
Prawda, mój p1'"zyjaciel Tal.
row opowiadał mi cuda o suk·
cesach Moskwy w zakresie sziu
lci. M6w i ła mi to rńlwnież pani
Kol1M,łaj i zapraszała do Rooji.
Ale
jako kOl'yfeumów wymien'ano
lJ1Ii Sltan.islawsIdegto, M.holda i Tail'owa.
na

~",

mo.ią twórczość.

wymien:ć Ibsf'na

oSobiście ani Stanis!aw~kiego,
ani Meiel'holda
Stan ~słaWlSki cieszy się ngó 1.•
n~m i zaslużonem uznaniem,

Nie znam

iako artysta i

reżyser.

Uczyłem się od niego, ja ł

Remhllrdt.
Meierholda świat zna r6wnież nie od d:d.\. Ale gdzie ma
pan sowieckie lSIlawy tealru?
Go nowego stwonzyla na scenie
rcw"luc 'a '1
Czy pojr.dę do Moskwy? Nie
wiem? O ile okoHczności pozwolą, to muże zgodze się na
podróż do teJ;lo kraju wielkich
e.kls!perymentów.
Mój mlod)
przyjaciel
i wsp':'T)rur OWll w
Golin, namawia mnite gorąco.
Ja . !('dnak, jak panu wiadomo
nie jestem zwolenn:kie.m kolek
tywi.zmu i kimllnistycznej dok·
tryny,
Dlaczego U1':l ikam niemieckich scen? Modem zdaniem
ośrodek niemieeki~ kulturalnego życia zna ~du ie si e ohee·
nie w Wiedniu.
Powody ~ą znalIle. W stolicy
Austrji t:eśrodkowaly się ntemiecka sztuka i myśl.
O ite

Insce. i~acj
SaregO'·Testamentu
_usfawia dram.t bjbllJno f. Werlla
lłeiDhardt

Jak wiadomo %Dakomfty reżySer
prof. ReiJnhardt, który
był zmu:s,zony opuścić Niemcy,
znajduje sę obeonie VI Północ

ne.i Ameryce, li!da'e przygotowu
j,: premjerę "Snu nocy letniej"
Nic dziwnego, że społeczej'stwo
: prasa śledzą z żywem zaimtereSlowan'em pr.zy-gotowania do
tego nOOpowsz~iego ewenementu teatralIltgo, Ale w jesz·
cze większym
stopniu, niż
"Snem nocy letn 1ej", dzienniki
amerykańskie

i1nteresują

się

następną

premjerll Reinhardta.
którą, sądząc z rozmachu i głę
bi ujęcia, zaćmi chyba wszystko, co dotychczas st\VlOrzyl ten
genjusz reiyserji. Prof. Remhardt przygotowuje mlOOCnizację Starego T('stamentu według
J;apisanej specjalnie na ten cel
przez
niemieckiego
autou
Francisz,ka Wedla epopei dramatycznej p. t. "Droga obiecana u •
Werfel jeSt a.utorem HCmlych
dzi~ł, które zaJęly
zaszczytne
Il'iejsce wśród ksią.żek, spalo.
_,ych przez średniowiecznycl~
haroa:zyńców w Niemczech.Musiał on róWtll' aż porzucić
Nkmcy i mieszka obecnie w
Pracll€.. W "Drodze oblecanej"
autor pr6buje przekSztałcIć naj
ml1lrJUmentalnieJszą księgę litet'a!u~y śwLatowe.i w szereg scen
dramatycznych. O ile można
sq,t'ić I. kr6tkil'l~ konspektów,
jakie pOJawiły się w dziennI
kach ameryka.ńskich, chodzi o
akcję teatralną gigantycznych
rozm i ar6w, ktoca według łych
samych dzienn !k6w najprawdo
podobnIej zapoczątkuje now~
okres w artystyczno-tea·tralnej
dzIedzłnie.

Werfel nietylko

~

dra-

matywje tekst pisana Śwłęte
go: wpadł on na wyjątkowo
szcz~wą myśl ukazania wyda
rzeń Starego Testamentu,wchłanianych przez średniowie
czną gmin·ę żydowską, ratującll
Soię w chwill i niN>ezpiooznych
prześladowań w murach starej
synagogi. "Dr~a obiecana" ata
nowi właściwie nie jeden, a
dwa zazc:biające się dramaty:
jeden ziemski, prosty l niewy's zukany w treści, drugi - biblijny, w którym rozwL.-a.ią się
zamierzchłe wydarzenia, przy·
C1.em tekst niemal zupetnie slę
nie r6imi od bihłijn~o. SPOOjal
na "scena na scenie" stwarza
możliwość r6wnoJeglego roliWO
ju obu d.ramaoł6-w, których
treść ponilżej
w lSiŁ.reszczeniu
przytaczamy:

Do starej średJniowieeznej sy.
nagogi nap:'y wa przerażona f(an.i
na. Wła,śn.ie w tę noo ma si~
zdecydować~ jaką karę wyznaczy król, czy wypędzi wszySl'ki h tzłonków li!Miny z ich siedzib. WY'S't~puje szereg prostych ludzi: raMn, za nim poh~imy, uczony człow:ek, 17-letni ch~opiec, "nie zgadzający
się", prote-gtujący
,;przeciwko
wszystkiemu" (rola ta byłia początkowo przeznaczooa dla Pal
lenbeIlga, kt6ry w mi'ędzycla·
s'e zginął w katastrofie Sa.11olotowej). Nabożny człowiek prl)
pOOluje, jako padechę i pOJkrztpienie w chwili nadciągające
go nies~c:zęśeia, czytanie biblji.
I oto na niewIdocznej dotyeh
cz~s scenie zaczynają · się rOlo
włjać wydarzenia bilbtjne.
Dramat biblijny ~łada się ~
orlerech aktów. Pierwszy obej·
muje hi'Storję praojc6w od A·
I

1915

Nr.

Ił.

~

•
cal, iwia
więc mam współpracowa ć z ni~
mieckim teatrem, mog e to uczynić .jedynie w \Vi-edniu.
Rozmo.w a zesda na film i CI!
le sztuki.
- Film w obecnej postaeL
rzeki Pi,and:!lIo - jest kiep~ką kopją teab'u.
Ale myślę, że może odegrlt~
dużą rolę. Co zaś do lS·ztuki wo
góle, to, wedłUJ.: mnie, nie z.nosi ollla tenden{;ji. Sztuka Jest
celem sama w sob:e. Są jedna!.
chwile i okresy w życiu naro·
dów, kiedy Ii:~arze
i artyśc-~
muszą mówić w imieniu naro
<lu i wyrażać jeli!o zaintcrcsowa
nia.
Chdafem poruszyć jesz('-r.~
kwestję kobiety. piranrJrllo
w kai4łem ze swych iłzicł interesuje się duszą kobiety.
)10.że dlatego, że w ciągu wichr
lat bYł nauczycielem w !eń
skiem seminarjum. Przypomni ..
lem sobie jednak, jakim ~e
wem wybuchnął,
gdy
jakiś
dziennikarz wyrażał się w jego
obecności., że ni.&t nie zna kobieceJ dUSzy :tak, jak ~ira.n
delio.
Kobieta!. .. Kobietaf_
\t Ald Ja ule znam weale

kobiety.
Znałem setki, tysią.ce
koole~,
lecz
każda hyla inna. Nigm,

nie mOŻlIla przewidzieć prr.eb1e
gu procesów psychicznych w
kobiecej dus1.Y.
Kaida .II nich Jest za:gadkq.
Ni('ma na ś'wiecie
prof('Sor:r ,
kt6ryby za przedmiot swych
wykład6w m6gł .'brać .lusn:
kOlJJ.:ecą.
'
Współczesna kobiet:. straeita

bra·hama do J6zefa, drugiżycie MojżeSza, trzeci - ' hisłor
ję królów Saula, Dawida i Sa·
lomona, czwarty - prorok6w
aż do zburzenia ,iświq,ty·n i • Epjlog - przyłb.ycie Mesjasza.
na wartości.
zapow'adające wyzwolenie. "fala się zanadto
~ycjową.
Role dramatu biblijnego, napiJest
kupcową,
Lotniczką,
dzien
same wierszem, b~ą i.monto·
nikarką
i
w
każdej
z
łych
pr ..
wane tak., że jeden aktor grać
będzie Abrahama, Mojżesza, Sa fesji utraciła cząstkę swej Jw ·
muela i Jeremjasza; drugi ak· biecości.
Na z~kończenie wywiadu za
tor ~jmie role J6zefa, Dawida i MeSJasza, Role żeńskie Ra pyta~('-m mistrzu, d)/.am inrr Jł
chelii, RuŁh i Batseby również zro~ć z otrzymaną nagrodą.
Uśm!echa1ął się i odrzekł:
&po<:zywać będą w jednych ,ę
- O, pieniądze te ~ą -ni po·
kach. Warto zatnaczyć. te we ·
frzebne.
Potrafię 7naleźć dlJ
dług inrci'macji J)l'asy a·mery-nich
miejsce.
kańs:kiej prof. Reinhal"d.Ł prowadzi obecnie pertraktacje ~
PSYCHOLOGICZNE RAI>Y
S-:aljapinem, prag!Dą.<! mu popmANDELLA.
w!erzyć role \bxahama. Samuela, Mojżesza i Jeremiasza.
-. Je;;.eli
chcemy
poznał:
cz"~C?wieka, zasiądźmy z nim do
. Akcja zlemSkie~o dramatu
jakIejś ~ry: w lizachy, brydi[l,
ko:ńczy silę wypQdzeniem z sic
dzlib całej gmtny. Ale słowa M\.: luh jakiejkolwlt-k innej. Nisjasza, które słySzy tyLko 13- gdzie cechy charakteru nie wy
letni ch~opiec, rzucają na ten IiLępu;ą tak wyraźnie, jak prl"
grze. Lecz nigdzie tak wyraź ·
~nury obraz roesjanic7llOY PJ")
pie, jak przy pokerze, W ciągli
mIeń nadziei.
p6ł godziny
moma tu poznać
w~zyslkie zalety i usterki c7.ło 
BiJb1iljny dramat Werf1a, nd
w!eka. Poker wymaga zdolnopisany po niemiecku, j~t o.be~' ści do udawan;a i "bluffu" I
nU: tłomaczony na ,kzyk a.ngiel dlatego przel{rywają przy nim
Skt. S]>f'.ejalną muzykę pisze ludzie względnie uczciwi, a rOl
autor ,.Opery za trzy grosze'" kOSlUją się nim tU'odzen i kłam
· Kurt WeN. W wystawieniu dra ry i oszuści. Boję ~;iQ Judz i,
· matu weźmie udzIał około 300 szczęśHwych w ~rze .
artyrstÓ'W. z czego 40 grać bę
- A jeżeli ktoś nie gra wea·
dzie powaimiejs1e fole.
le?--zapytałam mistrza • .- jak
Po premjerze w Ameryce go poz-'1ać?
prof. Reilllhardt zamierza poPirnndello roześmiał Iii!!:
wtórzyć widowisko r6wni ...! ·V
. - Niema wteo.y czego po.
innych krajach. przedewszynł znawać. To dobry i ur.z'Clwy
kięm w .Alnglji. a następnie w człowiek. Chociaż bez fantaiji· Palestynie pOd golem niebem. dodał DO rhwili.
n Ił 6!6rze Skopm;.
J. T.

*

*

2

2 SU

1~F.,WIA

Ed""ard VII i
Kr~.owa Wiiklorja nie oy'!a-

królewskiegD m3.1eSitatu. - Był
wyrocznia mody dla Europy i
wymagał od swego
otooz~n.ia
staranpego ubierania się .
Do Gambetty, który nie dbał

by przyjeIn1l1ie zdziwiona ' gdy'Cy jej kto~ pow;edział że BY'l
podolbny jest do niej niety1kIJ
Zi wyglą4u, lecz posiada wiele
z duchowej istoty swej matki. zupełnlie D powierzchoWlllość,
A było Aak istotnie. Posiadał c.1uł przez długi czas niechęć.
jej zdrowy rozsądek, uprzdj- O Haldanie, który przybył do
nie~o w ' Marienbaą.zie w kapemość i miły uśmiech. Był jak
:>na pu.nktualny : pedantyoloj' luszu nie. oierwszej świeżoś'c i ,
::IŻ do dziwactwa.
Jak matka rzekł:
cenił w sztu.t.e nie pIękno , lecz
~ Spójrzcie !Da n'· "0. "; Nosi
prawd~.
Gdy zobaczył obraz kapelus,ZI, otrzymany , z pe,w naH o1mana HUJnta, przedstawiają ścią w s,padku, po panu, von
ey port londyńJski w dzień '1- Goethe.
roczystości
weseLnych kSięcia
Jeden z pl"zyjaci6ł ,' klsięoj.a,
\Yalj~, był wieke nieząqow<;>l~ ,.
. mający oh,pąiĆ wySokie stanowi~
'1)' , że n;e znalaz~ tam siehie.
siw, usłyszał od niego przy po·
Ksi ą ż ę czuł nieprzezwyo: ężo
ny wst~· ęt do wszelkie~ ..vyż:!zej że~naniu radę, wyrzeczoną, z ea
łą ip o waJ: ą.:
wiedzy i nie mÓR! skupić swych
- Nie zapom~aj pa~l, iŻe nie
myśli w jednym kierunku dłu
należy nosić
zbyt wy.sokiegl)
ż ej, ni ż przez p ór ,~odziny. Po ,
kołnierzyka.
s iadał ,i ednak zawodowo dobrą
f, a mi ę ć panujących i nie zapoPodczaS proszonych _obiadów
mina.ł rii ~ dy słyszanego zdania lub przyjęć można by:!o często
[u'}) widzane ~' twar.zy. Gdy , od- ' zauważyć w jJego oczach -wyraz
\\' ~ cdziJ: pewnego razu jedne~;'o
troski. Było to oznaKą, ' że dor. ~ swych parySkich przyjaj6t
strzegał _ jakąś ni,edokład:ność w
nie uprzedziwszy go o wizyci ~ , s'troju, któregoś z gości.
by ł wielce .n1e zudow ol<m y., , ~:e
- Franciszek wow'u nie no ~ łu ż.ący zapyał, kogo ma zamel(lowac.
si odpowiednich guzików do
_ Nie wiesz, kim jestem'! mankiet6w - ~auważył z ubo·
Powinieneś jedrak mnie z/nalĆ. lewaniem w jednym z takich
W zeszłY1l1 bowiem roku. gdy - wypadk6w.
ndwiedziłem ksiQmę ManchesWiellciej r6Wnid 'W'agl była
ter, hyłe~ trz·ecim w szeregu dla rtie,go kwest)t 'wkmadania
~:O ]'!:19~&h ~tRr!,ed_~i<?,pk~ IOka- " g dpowiednich 00 okoliemlości
!ow.
order6w. Znał na pam,i,ęć bono·
l{sią2Ję przywią'zywal wielką
T!owe odZll1aki swych przy ja .
wagę do stroju, ,Tako do jedne- ciół i robiil: 'iJm dotkliwe, choć w
g-o z nieodzownych atryl.-, uŁów uprzejmym Łonie wyrzuty, g'd y

Teleskop

W-

Greenwich

-

jego

zapominali w~ożyć jakiś order
lub przypięli g0 nieodpowiednio, Gdy uj.lzał order nieznanego sobie pochoozenia, tracił hu
mor na diugo, wstydząc się swe
go nieuctwa. Pewnego razu, !>ę
dąc już królem, spotkał PawIa
Can1ibona w hiSzpaI'i/s kiej amba
sadzie. Przyglądał mu się d!!:.
go uważnie. WreSzcie ~azał go
sobie przywołać i szepnął mu
dyskretnie do ucha:
~

Niech pański kamerdyner
za drugim razem uważ
niejszy. Przypią,t do wielkiego
krzyża ord'e ro Karola III ni.!odpowiednia .wstęgę.

będzie

pogrzebie
GlaćLsilOOle'a
WaIji Z'łiOlŻył pocałUl11ek
na ręku wdowy. Ale żaden minister w ' Am~lj!i nie odegrrul tak
potęme,i roli, jak Gladstone. ~
Wielu a~A:}ik6w nie pochwalało
łatwości, z jaką ksiąię dobierał
sobie przyjaciół. Purytanie ze
wstrętem m6wili o "bandzie w
Marlborou~ HOUJs,e".J{sią:ż~ po
zwalał palić cygara, 00 w Wind
wrze, rezydencpkrólowej Wio
ktorji, było w':zfu.roni()l1le surowo. do tego stopnia, ż'e jeden , z
pl1z'ebyw ających ' tam ami>asado
rów, chcąc palić w swej sypial·
ni, położył się na podło.dze z
głową, . zwróconą w stronę ko'
minka, do kt6re~o wypuszcza{
i1ym.
Na

li ,

najmnieJszyeh ' gwiazd.

suroWa na punkcie moralnośd
angielska urządzita
w teatrze ko<.ią muzykę· r-.iektóre z dam wielkiego świa
ta dały mu również odczuć nie
wła~ciwość .lego pOl>tępowania
Świę-toszkowie nie
zostawiali
na nim suche) nitki.
publiczlIlOŚć

mu

Książę cierpIał

na ,tern bargazecie po·
jawił' się zwykły zjadliwy artykul pod j)ego adresem, nie ' wyj
mująe dziennika z opaski, niósł
go do Siwej pr,z:yjaci6łlk.i lady
Warwick i prosił:
dzo. Gdy w

jakiejś

miłowanie księ,cia do plotkarSitwa dawało starej królow3j
pretekst do trzymana go. zda,
la od Spra'w poHtyki. Przez dtl:
gi czas nie poka,z ywano mu na
wet
depesz z ministerstwa
spraw zagranicznych. Jeszcze
w roku 1885, gdy książQ Hezy\
,już 45 lat, N'ekta Wiktorja do
Gladstone'a, że nie należy wtaJemniczać księcia w sprawy po
Htyczne, bo "lubi plotkować" ,
Dopiero w roku 19{)() zaczęto
dostar<.zać 60-letniemu nast@cy' tronu odpisy depesz, odpowiednio zmieniOlIlych przez '.l4
~z~d.ników ministe,r stwa.

- Tu znów napisano coś okropnegO o mnie. Nie mam , odW Pa'ryżu ksią;żę pozbywa!
Cambon , odpowiedział z wy- wagi przeczytać Sam. ,Niech pa'
ni to prze~lrzy i powie mi, o co się obowią,zków swego Wysokie
szukoną grzecznością, że dwór
-go nłanowisl<a ' i bawił się do.
hls'zpań.ski zmienił rodzaj wst~ chodzi.
woli, oz-a sami w oryginalny co'
gi, na które; ' noszono dołych,
Przy zawieraniu znajomości
czas krzyż orderu.
mial na celu jeden tylko wzgląd najmniej 1Iiposób, np. jako statysta: w -komedji Sardou "Fedo- To , ' niemożliwe - Irz()i.ł chciał się broni:CS. Od polityki
ra", co Stało się modą u panów
król - wi~dzia]Jbym przecież tIzymano go zdaleka, ksią,żek
z paryskiego towarzystwa. Chi)
nie lubił, samotności -nienawio tem.
Q.zi:o , mianowicie o rolę 1
dził. Łaknął więc towarzystwa '
Goście z niepokojem ' óhs,e rwo
sympatycznych ł weśołychko dawanego i Sarah Bemhard owali podn-iecenie króla AnglJ
blała pewnego wieczo.ru łizamr
biet. , Od mężczyzn - wYmagał zaj
w rozmowie z ambasadorem
rzekome śmiertelne loZe przy'"
mujących rozmów, doSkonale ,I
francuskLm. Obawiano się skuł
gry w bridge'a i zr~zności w sdeRo króla An.,1.fi. ,
ków tego podniecenia dla Eu·
polowaniu na kury. Nie znosił
Książę ibYł wyro.cznią CłIa pl
ropy.
powaimych tematów. Gdy pięk- ryskiej mocły. Omy~i, jakie po
Takle przywiązywanie wag; na lady Warwick , usiłowała wy pełtniał eza'sami w toalecie, ata.
do. drobiazgów wyda się absur- tłumaczyć mu pewnego razu, -wały się wzorem dla Sko-rych
dem ludziom nie rozumiejąocym dlac~o zamierza zostać socja do n8lŚiladownictwa paryżan. _
ezem jest sztuka panowania.
Ust'ką, zaczą.ł RWałtowoie zie- W ten spls6h powstała moda
niezapinania ostatniego gUZlikd
Władzę zdobywa się po więk wae.
szej części amJbicją i śmiałością.
LubN: za to' niezmiernie za . u kamizelki i moda podwini~,
Gdy dynastja chce się utrzymać bierać glos w Slprawaeh to.ale- Łych sipOdni.
na swem stanowiSku, musi towych, w kwestjach etykiety,
,' "W- ParyŻ'll , twlerQzą - pl'
schlebiać umiejęitnie ludzkim równowagi pożycia małżeńSkie szą" GOIItCourt'owie Ze przysłaoostkom' i Qtaczać się nim· go i równowagi politycznej Ell" jęte- od rOku 1895 podawanie
bem wysZlUkanej etykiety. Od- ropy. Zdarzało się, że ksi~ę ręki z łokciem, przyciniętYD1
powiedni gest, -drobna moduJ.al- jednego dnia był spowied'll;- - do boku, ma SIWe ir6dło w pocja gło.su, ' wysowo postawUona kiiem żony, a na drugi wysl'u" .sArzaIe w krzyżu Edwarda VII"
osobistości, mogą mieć decydu- chiwał zwiilrzeń - męża. To zaAndrzej Maurois.
Jący wpływ ' w sprawach wiei,
kiej nier.lz 'wagi.
ksiąlŻę

,rzez który obserwować maina ru cby, nawet

czasy

K1~Ii~ę grał na~iętnie w karty. Przesiadywał no.ce przy wiś
cie. Uwielibdał brid.ge'a i daleko
hazardoWillie,lSzy od niego baccarat. Nie mnie,i namiętnie od
gry lub,ił piękne kobiety, a opowiadaniom o jego miłostk&.h
nie byJlo ko.ńca. Musi&! stanąć
pewnego razu jako świadek w
llrocesie rozwo~ow,m. la. 00

Cud radja

Dzłecf, zasłncliUfi w ptętine

liolella,.
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Na wieLki·e pytamie: "Co stanie się w Niemczech, gdy Hit
ler upadnie?" 7IJ1ajdujemy int~ ·
rcsującą po'średl1'ią

odpowiedź

w "Deulsche Rundschau", wy·
chodzącej

w Lipsku.

Oezywi-i-

cie ze względów zupełnie zro·
zumiałyeh miesięczn:(k

ten nie

r::ó,gt nazwać rzeczy po imieniu

Optiśdł

ska :

·kraj, . zwalniają~ wOJ.' . zalaman:e' się ... "

p.olic.ię

z

Zniknięcie

J 931 roku
lukę.

przysięgi.

I.baneza w ripcu

pozostawiło potężną

..
Najpierw ' 'R6r~ wzięły 's fer:
lw.nserwatyw:i.e, w· elka po~'
dłO'Ść. ~iemska i finansjera. We
wrześnJu 1931 . nastąpilo zwró'cone przeciwko nowej w!iadzy
powstanie o odcieniu komunistYC1Jllym, stłum:one przez armj~. Nastąpił okres przejściowy
. niepokojów pod rządami m~esz
czańskiego _prezydenta . .Montero, który jednak nie .poł4'ar;ł 0panować gospodarczych trudno
śoi. Dnia 4 czerwca 1932 Montero został obalony z pom'ocą
wOflka przez rząd .,.socjaLi.sŁycz:ny", a w lrz,.naście dni pMniej zapomocą nowego puczu do
rwał się do wl~dzy jeden z b.
zwolenników Ihaneza, DavUa..
Pr6ba Davilt rządzenia zapom~
eą metod Ibaneza prowadziła
do coraz większ,ych kłopot6w
gospodarczych. Potem wypadki

Za czasQw jego dyktatury nikt nie. potrafil sOQ,e wyo·
brazić, CO nastąpi, gdy wszechmoonego dyktalora nie stanie,
który n:elyJ.ko decydował o
wsz,ystldch zjawiskach życia pu
bIiczllego, który w swój system
wciągnął wszystkie part je polityc7ne, ale który pozatem był
cho·rążym politycznej woli narodu, PO'za kt6rym niczego nie
uważano za istniejące. Był on
.
l
przecież uosob:eniem nowego,
młodego Chile z jego gwa 'iłow
nemi refonnami socjaJ:nemi, no
wym stanem urzędnicz~'ll1, ~ta·
nem średnim, który ostaleCzn'e
zastąpił stare part je" stare kła
.sy spoleczne i stare interesy. Ale
ku wielkiemu zdumien'u pO' ustąpieniu Ihaneza ni,e nastąpiło rozwinęły si~ następująco:

rz •
acz

•r

. Dnia.13 .WTZeślnia 1932. roku , wnąłrzl l'ozbite, ale nastąp~.: icn
'oficerowie armji ćhirjskiej ze~ - rozkład wewnętrzny naskutek
sZlli się na decydujące posiedte tarl między elementami starszy
nie. Uznali lion,:eczD()ść i ro.z- ' mi i m:odziażą. Te partjc m>l- -·
miary środków zat~dcz,ych, ja- siąły zostać na świeżo zorganikie muszą być powzięte. Ale 0- zowane ..."
świad<.,zyl:, że armJa je's t tnstyPomiUl0 najrozma "lszy<:h LI ~1
lucją na~odową, która nie modności ekSperynll~nt tell, .lak
że pógodziĆ się ze swoim prestwierdza w z.a~ończenju Sam. stoge',ni. abr miała pokry'\łać
h,aber
udał się. Alessandri, poswoja odpow:~dzial>nością isopołi.tyk chilijski, który
waZany
bą środki, jakie
muszą być
się nie skompromi>tował w oprzedsięwzięte.
Odpowiedz'alkresie dyktatury, zostal w list<J
ność musi być ponoszona tylko
padzie
1932 obrwny prezydenprzez, szerokie Sfery sp.oleczeń
tem.
Ch=Ji,
powróciwszy do desłwa, które willUlo w zupełnej
mokracji,
znalazło
pod jej
.swobodz~e zdecydować o swych
skrzydłami spokój i stabiliza·
losach. Był to poW1r6t do sysŁe ..
ck
mu parlamentarnego.
Davna opu§.cit Chdle, jeden z
Z tego wszys~kiego l1auczy('
generałów objął rządy, a,b~
się można, że istnieje wiele bar
przygotować nowe wybory, co dzo dz,iwnych dróg, na których
. nie byto łatwe po okresi<C . zupel dyktatury a la Hitler znajd !' i
nej zmiany politycz.nej. Part je swój kres .
poUtyczne b1ły niełylko naze-

Op1.Lhlikował jedynie hiJstoryczny opis l'ewolucjli - w ChilelAle w histotji chiliJSkiej rewolucji Z'IlaJdujemy roumiewające
paralele do stosunków niemiec'kich.
Od 1927 do 1931 roku pano ·
wał w' Chile generall Ibanez, ja ko nieograniczony "wódz". Wszystkie part je były wytęp~o .
ne, wszyscy polityczni przywód
cy, kt!>rzy się nie zdek arowan
jako 100~procento~ "ibanezja.l.
crJ.ycy", zos.tali al·b o zgładzeni
aLbo wypędzeni z kraju. Wszyscy byli Za Ibwnezem, a na czeie zwolennik6w kroczyła mlo.J:tiei. Podczas wyborów pre.zyó.:.nta w roku .1927 nie było
wprawdzd<c dozwolone wysuwanie kontrkandydatuor, ale w6dz
Lba'Uez . został b~ź co bądź obrwny 90 proc. gł.ooów uprawnionych do A'losowania :Da pre':(nifoniego SłoaimsJdero- fu. Najpełnie] WJtała sit: lo.. nI to ooefa łJm razem ~ nłe' nfm.sB &wf&n ...... ale poeta
jali mUli to przyznać, jeśli chce, by
tydenta.
poetę najniesłusmiej przeSłania wrerszu, ~t6rego tytuł ("Znute- , ·pewno~ ,wahaniem.
mułomy,
który ...ieNle jego wyratały to. M
Ibane.z rozpoczął swe J'Z4QY Już od kilku Jał Słonimski b'o- forle") jd l&D1 dostateemi.e.. nłowi.
wpz8wdzie wie. te to jest Izła', myG. A «dyby' tego nie WJ'l'1lod zr.Magowania gospodarcz.e-. nik~:, . j~ ,. ,~om~p'~ . -: beMA i wyja§nia.:
~ mi na delie) nłe · chetnie~ ale ' kł6re,o jut ~a to 7.811 ...... nie .".., łch w0c6I~.
go plańu s:ekioletuiego i od ,,szm0!lCesman" jak RO ostro o-- Iltltlwanelstaeji." _:<i~e :tae.. Najbardziej ,.,bojo·. Jooyui.e. ebwłli prawdziwego
przeprowadzenia-' olbrz.ymi.- ,treś1~ Wa~. A.. ~cz8:!~ .
programu pracy dla bezrobO't- 'muje SłoniJmSlki ~~: ~o~6w, . WyJść" z 'wagonu ukradkiem," wyro . . WIerszem, "Okna twÓł'CHgo W'J'Iib
....nłll
nych, finansowanego zapoino- kt6rych od dawno n~e~toieJatr_
II'Ozp~ się w denlael1.
krat". jeat \' ~,~a1.erii~ zbot.,',. ale poeta twoje
IIW6J stM!
cą wysokich pożye·zek zagrani- cei ~py. określa~~ jako skaPiechotą i8ć aleją, kwditnącyc~ uyi l tu nle' blf1h1lą jak wyrar ~yehicmy, nie zakłamany. me
akacft
Tezygnac~ , sł~wa "Towarzvszu pn:esłon.ięty efektownym rajercznych. Począ.tkowo rozwijała mandryl6w - m1eJSce pOCLesDcxklld B.it Ilf.e §ple.szI\C drogą druka.r~ul Zbuntu'j się, nie dm- werkiem dowcipa elf patOlU.
si~ piękna kon,1u.nktura. ceny i
ne,
płace poszły w Rór~, bezrobocie
Ju1jan Tuwi!m., naczelny pokul O tych rzuconych w mo' I d1ate,ro zar6wuo szczery pIbez z.naczenla",
,
he ~ałych toonach żarcia..... cy(tzm ,,.Kolyauiktłf, Jalt i .iazmniejszyło się, robotnicy byi; eta - n,j.etylko zresztą tej gro.
PrOO1!ę 'Prz,ypomn.,ieć sobie o- T
.
o n,Je wezwanie do robomi,. ra w inne lepsze oblicze · świt,zadowoltmi. Ale pot.an przy- py, ale i całej wsp6J;cz,esnej postaf41ią scenę "Rodziny". Qzyi k6
b
•
w, y me rolueali, to już tyl- ta w przyszłości (..RomaDB aszedł k.ry~ys, dalsze fmansowa- ez; polskiej, jak to sł'uSznie
i tam nie widać było wyraźnie k
o prośba do drukarza,
by skalny") nie mogą prz~OI1ać.
nie rob6t publdemych i pracy podkreślaj,. krytycy, woł~ otego ZIIlużenia, tej o-bojęłnośd,
. L.._'
nam zao-szczędzlł o>wladomości Są poZ'ba,w iooe 1)Od_tawy - tą
wogóle stało si~ niemożliwe, _
braca sł~ w kole tyeh samych
tej, wybitnie aspolecz:nej chęci
.
tego. NIe dziw.lany się bynaj. raczej marzeni~m - niż tilda koniunktura chil~jska Skończy- tema,t ów i motywów, wzboga ~
przeczekania
szalejących bmz,
'
•
.
..~a SIę.
.
caJąc swą twórczość w pewnej
mnIej te~l\i zmęczenIu. Nie, poniem. l tylko w .wierszach wyw jakichś cichych, nienazwa. , , , ..
"
Na temat skutków tego zja- jedynie mierze, jeśli chodzi o l.
,.
party ża.dn~ fp.alną , ·~łą• . prze- - wie.zlO'llYch z podr6ty do .RoSji
nych" ~kclcach.
.
.
chvstawiaj'ąc się ,równocześnie sowieckiej,; błysJul' na chwil~
wioska pitsze EmlSt Samha'ber, zw. ,,formę". iak, że motoa czy
Słonimski jest, a ra~zej był, obydwu s~łom
walczącym · o . zrollumienie ' dla tego Hl n ego
historyk Chile .z czasoptsma lip tać jego utwory. w dowolnej. ko
skiego:
.'.
....
. lejności .wcale nIe chronologtcz-. poetą walczącym. Raz ~1:ł'7(1 ,żdobycie ś~iata,' stał ~,Sf()ndm'S~ ' obcego. śWiata; , który reaI1zuje
"Aż do ostatniej chwiiJi !!ba- : nej; . nie ' dos~ze~ają.c. : żadny~~ ch~ nJie ooz -dozy wahania J>'Y.t - poeta, ' szlachetny . niarzydel" to wszystko, o co Słon.tinski
k1reśla to w wiel's7.U "Inwoka ·. (jak chcemy ' w,ierzyć), rOlba· bez wiary, a z d\JJż~ 'dozą r.nuk
nez miał '!N rękach W$zystkie róż~k.,·
,
narzędzia Władz,y: wojśko, no- '
Kazimierz W:ienyńs1ti - w cja": "A może jest jednak «l·s wiony wia'fy w zwyci~stwo hą.- n:a jakoby walczy. ("Rozmo wa
tę i żand~hnerję. Rozbił j;ego:· , prlleciwleństwi<c dol Tuwitna - ' chetnie; walczyć i słowem gnn Set. o ktÓiTc nik Lnie -walczy ' .i z -KomSomo1lką"), ale i to ginie
władz,~ podkopał ołacz.ający go wykazuje !Stałe pogłęhianie się wnem rzucać, .~k piaSkiem ... ". któryr.h nikt nie reaJi,zujn.. 0'- "1):itycbmi ast w bf;zp!odn('ll1 ma
i wsłuchaniu sj~ w
n:.mb, zwrócił p.r!żeciw.ko niemu . ~o/ego s~.~unku do rze<:zyw:sk ale 'ak to podkreśliliśmy f:Zy- czywj~de , nic przym:t tl!go Sło rze~liu
opimję pub1iczną, odehral mu ści. pogłębianie, które od "Wioprz.yszlość.
zwolenników fakt, dla wszyst- sny i wJlIla" P'Oprzez pochwałę
Słonimski juJź sie llie zmieni,
kich wddo~zny, że wyczerpały c.iall! w "Laurach olimphjSkllCh"
łak Jak to uczynH cały szereg
się jego sz,tuczki rządzen:a. że pierwiastki bwntu w . "Pieśnlach
Na wy"tawie radjowej w Ber nie" na odleglIość, gdyż przesy- p~sarzy
Zachodu
(Rolland,
Jego okrę~ pędził ku zagładzie fanaty<:znych",
doprowadruo rnie w. roku 1934 pierwszy raL łanie aktualnych wydarzeń od- Gidc). Zbyt
długo "walu)'l",
J)CZ nadziei raŁt/.nku. W ciąJgu
do .,Gorzkiego urodzaju" Tak- przedstawiono właściwy domo ' bywa się w ten sposób, że naj- by teralZ miał nagle uz.nać, lt
ośmiu tygdd'ni utworzył sześć że i u Słonimskiego w przeci- wy odbio'mik wizerunków, jak pierw się je filmuje, a następ to wszystko; nie minło żad:nc'fty
gabinetów, ale żaden z nich nie wieństwi'e do Tuwima znać pt!- również od!biomik: duże dlił nie Mm ten drogą radjową sen 'su, że hyło poprostu ni~
mógł opanowa6 piętrzących się wną ewolucJę, choć być może przySzłych teatrów na odleg- przesyła się do stacji odMol'. cą. Ale znużenie, ogarnia~ce
trudności. I dla~ego przeciwko nie tak wyraźną i łatwo-uchwyt- JoŚć. Ulepszenia wLdoczne są czej Różne chemiczne procesy coraz bardziej poetę i komedJo.
n' emu zwr6ciła ' się opinja pu- ną., jak u Wierzyńskiego
głównie przy demonstrowaniu. ulepszone do tego stopnia, że od pisarza wskazuje na to, że i
bUczna, k6ra dó1ychczas Szła za
Już w "Rodzff.n ie" można si~ Odbiorn:k pokazuje piękne, Ja- zdjęcia aż do zupel:nego wywo . kroniikana ogarnia to samo unim z bezprzy~ladnem niemal było dopatrzeć tych akcentó1w, soe i mało dr.ga.jące obrazy. łania fuJmu nie trwają druz~j ('"zucie, mOże w perspektyw,h
zaufaniem. Studenci oszańco- ldóre w "Oknie Ibez krat" stały Synchronizację, czyli zgodność niIŻ 60 s~kund, poczem jeszcze tylu lat wdki., tr~iczne, ale
wali sil~ w uniwersytecie, "Ty- się niemal dominujące. Rz~z obrazów osiąJ{1lięto bez' pomo- wi.lgotnąbłonę zakłada się do nielllniknione, Oczywiśc:<c nie
ran" został zaatakowany przez ciekawa: piSano o "RodZJinie" cy drutu, jedynie za pomocą 'u!l'ządzenia wysyłającego, które przyzna tego Słonimski. Ale Za
tych, któ)r ych uczynił WIelkim: dużo i wyczerpująco, była ona fał eteru. W danym wypaqku ' ~a pomoeą , fal nadaje obrazy dna kronika, czy nai~w:etniej
i potężnymi, a zgubionemu w zeszłym sezonie teatralnVtu właściw·e.i byłoby m6wić o "ki stacji odbiorczej. W ten spos6b ny thoćby dowcip, a i tych za..
przez te zjawiska prezydentow: wydauenlem, a Jednak nie dv
br.·kło ostatnio, nie przekre~lą
ominięto zręcznie trudno!ei .):1
brakło siły i hartu wewnętrzne- strzeżono czy tet nie chciano
ttaKo.
co znalazło sw6j wyraz
twarza~a wproSt scen ruchogo, aby z całą bezwzględnóścią dostrzec, najistotńiejszego choć
'W .. Ok.nie bez krat",
m~li.
krwawo stłumić awantury. niewątpliwie mimowolł, akeeoI

meczon, ·"szmoncesm
zat._ _
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Ojcowie duchowi rasizmu
Fa~zY.zm niemiecki jest nie-

wszys.tko to datuje ' się ieszc7e fi kowany. Przy sposobnofd -:0 deryk ' Nietzsche w liście lo
z okresu przedwojennego. Te!J staje się bes1&iiIlgowi, jako aut~ Teodora Fri.tscha (przywódcy
nym. Tylko na r.runde rzeczy ' J'etycv nModowo , - sot:.jaIistycz- rl)wi "Natana - Męrlrca" i {l- antysemitów niemiccki'Ch z lat
wistoś-cf 'POwojennej:
kryzysu nipo"ączyli jedynie ,w~ iedno\1~ . brońcy emancypacji . żydńw. tiO-ych
ubleglego
stulecia).
góspodarczego" paupery.,zacji i tą ca-łOśĆ. 'owe różnobarwne ) ele Za karc narzuca "Diihri'l1g ~u ·
"PIOSZę nie wierzyć pllSze
rewolty klas średnkh , wreszcL menty. To też warto poznać torowi "lLookona" - pchodze- autor "Zaratustry" I-- w ()WO
specyficznej '>ytuacJi, w ja . dzielI) i poglądy tych, których 11JiE' l.vdowskiel W ten ~posóL wstrętne wścibstwo naiwnydl
'k:eJ
znalazJy siz . p~kona.·)e nar. - socjaHiśd Słusznie uwaja tajemnica filosemityzmu Les.si,) dyletantów, plT8JgiJlących głos za
N:emcy --:- powstać mógł i roz , . ją'7.a . sw'y~h 'o.jcpw; ducho.wych. ga ·zgstaje raz na-, 7aWSlZe ,;!n~u ' bit>rać w kweStn wartości ludzI
winą.<: sie hitleryzm. Tern nie.- W . pięrwszym rzę'dte należy LU kowo" wyjaŚil1,ional
j ras, 'o wo 'poddawanie' się "aumniej podstawy ideolog~li na· ' wymWnić Eug. Diihrintga i
W dziełach swych zebr,;ł tOlytetom", które każdy kryrodowo - socjoalistycznej,
po- rhamberlailTla
n?',iela niihrm- DiillIrin;g niemal wsz,ystkie msy· tyczny umysł z zimlną pogardą
!-zczególne jej elemenły składu ga i ' Chamberlaina zajmują ,l1uacje i nonsensy, wypowie- odrzudć musi (np. E. DiihriJng,
wc, pows.tały na długo przed o- pI"zodują.ce miejsce w "nauko- ifziane prrzez "teoretyk6w" aJll- R. Wagner, Ebrard, Wahrmunfi<. '·aLnem wkroczeniu .. n8z~ · wej" titeraturze rasizmu nie- tysemickkh
~
najdaWni~j de, P. de ILagarde. Kto z nich
mu" na arenę dzLejową. Ra· mieckiego. Są to auto,ryteły, na i07.V{'h czaSów do chwili ukaza- jest w sprawach moralności
s~71n.
antysem;tyzm (gatHll'K 1 które powołują się ~tale tcore- nia się jego prac. Do tego bur i historji najmniej powoła!llynl
hitlerowskiegoł, plseudo - rady
fv"v 1'::t<;j1zmu., których cytuje kiełu dodqł
00
wtnsne sw.:. s~dzią?), owe ustaww.z.ne ahsu!.'
kalnc koncepcje gospodąrcze ~ się w Trzeciej Rzeszy przy każ "naukowe" konc~pcjte~ Dzieła daJne fałszerstwa i manipula'Ioc.ialne nar. socja1izmu. dej sposobności.
Diihrin-lla wywarły ollblrzymi cje niespl1"ecyzowanemi poję
W!pływ na rozw6 j antysemityzciami ..germań.ski", "semicki",
mu niemieckiego, a w tej mie· .. ary~ki",
"ehirześ.«.ijański",
rze i na ideologję 1\aronowegu •. ni~miecki" - WSzystko to na
l)i.ihring był z zawodu filotO . zidentyfikowane. , Profesorów, socjalWmu. Teoretycy rasizmu dłll'żs'zą metę dO'prowadzić by
fFm i ekonomistą.
P:'zez ' Sze- żydów i socjali~,fcw należy, ."da powołują się stale 1'1a autorytet mnie mo~;t.o do wśdekłości j
n~ g lat piastowai ka',edrQ na ni,em Diihringa unieukodliwić Diihringa. którego dzieła nale- wyprowadzić potrafiło z ..tanu
żą ' do "żelaznego" arsenalu li. życzliwej iTonji. z jakim dolJniwersy-tecie berI i ńsld'l1l. Do w interesie . ludzkości.
,tyt.hczas
przypatrywa'em się
lntor.ii nauki przej.dzif' .~edillak
W latach ~W-ych rozpoczyna tera tury . FatSislfowsk-:ej.
Istotna ~atrtość dzieł Diih . in ,.cnotliwemu farvzeuszow~twu"
niihring nietyle dzi~ki wh- Diihring pochód krzyżowy prle
~mym pracom, ile dzięki slyn· ",iw żydom w s'z eregu dziel, jJo ga . ~~ lpodobillych im prac "na- obe_lIlych NiemcÓw,
nej książce polemicznej Fryd. święconych kwest)i żydow ..k:ej, ukowych") uj-ął d.osJ.onaJe Fry
'ETI\'{elsa p. t. " Anti - Diihrt?g jak: "Die Judenfrage ais Rasoder die Umwa 1tzung der Wl:S- sen, Si,tlen und Kulturfrage''''
senschaft". EngeLs zwalcza w .. Die UeberSchotzUillog L~ssinq
Swe i pra<;y filozoficzne i .. oejal sund dessen .A.nwal'IJschaft fiir
Najwybitniejszym
przed SIła telnika pozorami głębi i solili
ne koncepc~ Diihringa. 7rest- die Juden", "Sache, ILeben Ulnd wicielem pnedwojennego la- ności naukowej.
Najważniej
tą polemika z Diihrir giem słu- Feinde'·. "Der Er:sat7 ner Reli- sizmu niemieckiego jest Cham szym jednak czynnikiem powv
ży mu raczej Za punkt wyjścia ' gion ' durch Vollkooneneres und ' berlam. Zyde i obJdoze moral- dzenia ksiąiki był wzrost u·
nIa rozwilIlięcia kOlflcepc.H filo- d:ie Ausscheidu.n,g allen Juden · ne t~o "teoretyka" I,asluguje strojów antysemiclcich w spole
wficznych materjal. dialektycz tumS
8iUS . dem . modem.ea
samo przez siQ . na UW8!{ę. czeństwie niemiecko Ruch ll:l>oog1
nego. "AnŁi • Diihai;ng''' zawier~ ,Geist". . ,
.
. Chambforlam urodzi} sic: (w T. teoretycznie z Il"adością powh . ł
jak wiadomo,na;O·aśoiej!lzy l . D;nmy., tradycyjny ', antysemi , 18.1).5~ w ~.}ji, wychowywał w osobie Chamberlaittla sw~
l'a,:,lbardziej systematyczny wy- tym nie odpowiada Diihrin~o- się we Francji, większo~ 7yc:a "naukowca" Wrhurzone morze
\,:tan filozofji marksistowsJciej. wi: Diihri.ng op'~.era więc teorj~ . spędził w przybran~i $wcej oj- antysemitY~Jl1u Wyniosło
~~sychika Diihri1ng3 zdraqz.a- a,ntySem:itymnu Dll podJsawa:eh cżyźnie · Niemczed\. W ,ev.a- swych falach imię Ch~~~
la już oddaWDa pewne cechY' ,,nauk~~ch". Jeąen z pierw- ,Sie wojny świato,~j był Cham- na na powierzchnię.
patologiczne.
} od wpływem szych podkreśla on w ' ideologJl berla,in jedriym ' ~ inicjatorów
Istotna wartość tej seDlSacyJ.
Uif'szczęść życiowych w 30-ym ant)semityzmu moment raS\)- i
najgorętszych
"ropagandy- nej w swoittn czasie kslą.tki r&w
roku życia Diirging ośłepł., W r. wy_ Występu.~ nie&ylko prze- stów hecy szowinfstYC7.nej prz~ na się zeru. - Sfery naukowe
1 R77 pozbawiony został kateciwko tydom z narodowoścl, ciw anglikom, rozpęta'nej wów- dawno już przeszły nad nią do
,lrv uniw. na skutek ciąęłych lub wyznania,
lecz
równi,.ż czaos w Niemczech. Gdy jednlłk porządku dziennego. Dzieto
Chamberlai.na dalekie jest od
kłótmi z wtadtami uniwersytec- przeciwko ' neofitom i k-h PO
w r. '1917
szala
zwycięstwa
ldemi i profesorSkif>11li. . r 'r.le- tomkom. nasa 7.ydowska ~t przechyliła się na strone An- objekywizmu naukowe~o. Zduksz1tałcają
się one w
manję
r8lSą ni1ższą
i absolutnie bel' glJi. ChamberlaiJn. na,t uralizo- miewającą jest dyletancka łat·
prieśladowclą. Diihrilt1~owi wy p,łlldną kultlIrltlnńe. W jaki SP) wany w r. 1914. jako oIb-vwatel wość, z jaką. rozstrzyga autor
daje się, że wsze::lzie i Ulwste sr.b dowodzi Diihritn:g niepro- Rzeszy. zaczyna się shlrać o "iPodstaw'~ Illajpowa'mie )Sze i
o ', aczają .go wr;gowie, że wszy- duktywności im-telektuaLnp." ży-· powrót do An,gJ.ii i ponowne u· n ajbardz,iej zawikłane kwest je.
s~y . czyhają. na jego zgubę i t.p.
nów? Bardzo , prosto. Bieuc zyskanie obyw2tp~stwa !łngiel Nie bra,k rÓWlllież św;,adomegt,
P;zedewSzysŁkiem jednak ~wra wszystkie ' ZiIlane w d'ZiejQ~h. skiego. Wielka Bryta!llja nie plrZekręca,nia faktów i bezcere.-ta s.ię jego pode}TzIiwo~f. i ni-e nau Je i sztuce wybi.tne jednOlSt przyjęła jednak na łono ojczy- monja1m:ie f,altszywych cytatów.
naWJSC przeciw... żydom. , so- ' ki żydowskie j jednem . podą
ZlDy "skruSzonego" . syna
i' Chomberlain podejmuje i rozr.ia1nym demokratom i pl'o.fe- gn.ięciem swego krytycZlJ1e-qo" Chamherlai n zmuszony był po wija koncepcje socjologa fransorom uniwersytełu. l.resztą \V pióra de~lradl1je ' 00 minimum zostać do śmierci (w ' r. 1927) cusk!e>gQ Gobi!lleau. Wyt.hodzj
umyŚlle DiihrLuga te trzy kate· wartość ich d~orobku twór"1.-· w Niemczech. Chamberlailn o- on z za~ożenia o ruerÓlW'Ilości
gorje "wro,gów" zlewają się w go. ,Jedynip, S.pinoza nie zostaje ~osił kilka ks.iążek. RQzgło':J raS, . btnieja rasy wyższe i niż ..
j('d;ną, zoota.łą, w
zupe1no~ci szczę liwym trafem zdyskwaH- zdobyło ' jednRk .1,emu diieło D. s,ze. Rasą najwyższą i zarazemjedynie twórozą kultuTaInie są
tyŁ. ",Podstawy 19 stulecia"
germanowie. "Prawdziwa histoKsiążka. ta była w swoim cza
pisze ChanilierlaiJn
się sensacją na rynku księgar rja skim.. Niezwyk~e pow()(łZNlj~
"Podstaw"
przypisać należy
niety!e hardzo l>rob]~mał\TC',,~
Japońskie
nej wartości naukowej książk('
ile oko]icZlIlościom pobocznym
Dzia~a~y raczej świetnym, po'
ciq~a)ącym stylem, , umiejętlJlll
kion'Stł.ru KC)ą. ks.iąIiM. pozorn,"
olhrzymie or.zytanie autora. (ł
scynu.i'ą.ce beikrytycznego czy·
wąłpIiwle prorluktenl powt)~en.

Eugeniusz ,DUlIring

J. H. ' Chamberlain
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Sterowiec "Hr.Zeppeliri"·

rozpoczyna się w chwili, gdy
germa.n.in ują,t potęŻ!llą swą d:onią, dziedzictwo starożytności".
Cały twórczy doTobek ludzkoś
ci jest wyłącz!llie dzidem germanów. Jakto, przecież kultura IiMniała chyba i przed wystą,
pieniem germanÓ'\v na ar C!ll z
dziejową? Zreszta przecież i po
tero natrody
nie~germa~ski(;
współdzi,ałały i to bardzo "''Ydatnie w tworzeniu kultu.ry
wSzechludzkiej?
Chamberlaile
Z'Ilajduje i na to radę. Pop.rostu
wszystkie genjaLne, twórcze jed
nOtStlci w jakd!mkolwiek one kra
ju, epoce ,~ spo~eczeń.gtwie dzia
łały posiadać muSiały w swych

'żyłach

decydującą

domieszkę.

km 1,ermańskiejl Narody o t~
le tylko wykazywały zdoLnOŚCi
twórcze, o j1le poll':adały wśród
swych składników rasowych e",
lement germańSki. Nawet naj.
wybitniejsze postacie, wydane
przez .żydostwo: Dawid, Salomon, prorocy: Jezus, Spirnoza i
t.d.-z1naleźli się na liśde aut en
tyc'ZIIlY'ch aryjczyków. W jaki
spOSób? Bardzo prosto. Naród
żydowski powstał (wed~ug teo"
rji Louchana, przyJętej prze7,
Ch,amberlaI!lla) z trzech odręb·
onych elementów rasowych; f;
których
jeden,
mianow:cie
szczep Amorytów był pOchodle
Dla aryjskiego. Wszystkie w;~
twórcze
pierwiastki jakoby!
wrues;one
przez żydów . do
skaI'lhca kultury ogóLno - lu~
Id ej przyp'Lsać należy na poe:zet
owej domieszki kJrwi aryjSkiej_
To samo dotyczy wszystkLcn
iJnnych narodów i kultur. W tak ŚlCi~le na ukowy i ni'c~d
,party sposób c::k>wied.zlona ao'S'tała przez Chamherlai!lla wyż
Szość rasy ;:erma1ńskiej.
Zydzł są narodem powstałym
z m ,eszan ny ras. a wię.<: nairo·
dero
"BaJS'tardów". - Ra.'MU;
chcąc ukryć tę straszliwą hań
bę pomieszanda krwi i nieczystości rasowe, sfałszowali istot(~

i przebieg h;,gtorji ży'dow
skiej. Na szcz'ęśeie zjawił .i~
jednak ściJsły "naukowiec" J.
H. Chamherlailln, odiklrył fa 'szer
stwo rabinów i faktyczne po.
chodzenie żydów.

*

Na takich podstawach ,,/naukowych" oparty jest gmaM ideowy nowoozesnego rasDZ'tllu.
Pog(lądy
Chamberlaillla stały
się punktem wyjścia dla rozwo
ju najbardziej f 0IIl tasma.go rycz.
nych koncepcji powo.1erunycli
reptre:z:entrunltów teorji "ra. .
wej".
S. Bo

"br a ctwo krwi"

Ą~~Ą~~Ą~.Ą, • • • • • • • • • • • • •
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osa
6-go Sier.pnia 9
(SFINKS) róg Wólczańskiej

,Wykonuje zdjęcia prasowe. z uroczystości,

sportowe" . g r u p o we"
wnętrza,

wystawy akłe
po.we. kopje obrazów.

k '8 t a log i

.... Jui

za .sobą mUjon ·kUomelrów ·Iota.

pO cenach

i

i. P.

b. niskich•

które wykonało cały szereg zamac hów i aktów terroru, skazane przez
ląd w TokJo na dozy wotnłe więzienJe.
.
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REWIA

Plakabryczna
noc
sylwes
wiezienia, domu 'oblakanrch
nocnym
Za murami

Warszawa, w styczniu.
Mi.:1a dzieSięć lat od pamięt
nej nocy, spędzonej zupełnie
przypadkowo za murami wię·
zienia, następnie wŚród obtąka·
nych i wreszcie wśród stalYlh
lokatorów nocnego nrzvtuł'ku.
Zaiste n.ył·a to makabryczna noc
Dostarczyła
jednak tak cieka·
wego malerjaJru, że jeszcze dzi4,
wertując stare sipargały i natrafiwszy na notatki z owych
wizyt, czułem się zelektryzowany i postanowi lem je Dodać do
publicznej wiadomości.
Było to w noc sylwestrową
1924 roku. Kończył się rok 1924
a pnnowanie obejmował rOIk
1925. Stolica brzmiała gwarem
rozpęd'zooych taks6wek, aIarmują<:emi dzwonkami tramwaJów i ch:chotem pędzący<,h
przechodniów.
WSzyscy śpieszyli się, każdy
mial do .za.l'.atwienia mnóstwo
spraVl·. Njkt nie chciał się &póź
nić. Ten umówił się na redutę,
ów miał bawić fię nal zabawie
tanecznej, trzeci znów był za. proslony "prywatn:e".
Była godzina 11-ta przed pót
nocą. Ru<.h na 111iCY TWltellował
się z minuty na minutę, 'Warszaw~ ogarnęła jakby ,::o.rącz·
ka. O tej to ROdzinie znalazłem
s>ię na ul:cy. W ową noc sylwestrową nie miałem zamiaru bawić się gdziekolwiek, wbrew tra
dycj: .. S%edłem rlicami Warsza
wy i los zrządził, że "zaniosło"
mnie ·na ulkę Dzielną. gdzi~
mieśc! się osławi IDy .. Pawiak".
Stanąłem przed żelazną bramą· Zatt'zymałem ~ię i
łem zastanawiać się po

począ

jakiego

licha stoje pod murami więZ'ien
nemi. I w tym momencie obu·
dziła Się we mnie tyłka reportera.
Jakto, !być Drled w!ęzien1Afi\
i nie wejść chofby na d'Ziedziniec? - Sięgną:·em pamięcią ~
przekonałem się, że właśnie jeden z wyższych funkcjonarjusz ów więziennyrh }eSł mom do
hrym znajomym. Już bez namy
sIu zapukałem. Przez małe okienko wyjrzała wąsata twarz
strai.niika.. Podcjrdiwie popa·
trzał na zapóźni<>nego pasażera,
ale ułagodzony moim zewnętrz
nym wYf.;Ią.dem, otwarł żelauą
bra~ę i wpuścił 'llnie na mały
odcInek dziedzińca. Paillo ostre
pytanie'
- Do kogo?
T Jonem jaknajbardzie.i mprzej
mym zapytałem, czy zastałem
pod1ns'J}ektora S. JednoczeŚlni.!
wycią.gnąłem leg'tymację dzien
nikarską· Strażnik nie miał wio
do.cz.nie .ruż żadnych wątpliwo
ŚCI 1 WSkazawszy kierunek, otworzył drugie drzwi.
Wszedłem na d iedziniec. Pa
now~ła tu głucha ciSza. Od cza
su do czasu tyUo rozlegał Sli~
m'arowy krok wartowników.Pospiesznie wszed~em na schody, a po chwili pukałell' do kan
celarji podinspektora S. Zrozumiale ?upełn:c, że mOJa spóź·
uiona wizyta wywołała ogrom.
ne zdziwienie. Zdołałem jednak
przekonać gospodarza, że przy
s7.ed~em do więzienia w celu ~
wienia wrażeń. Zaintersowało
mnie bowiem, w jaki sposób
przepedzają
nOC sylwestrowlł
w:ęźniowie.

Gos'(}odarz

serdecznie

za-

śmiał sJę ; oświadczył, że noc-

sylwestrowa niczem w więzie
n:u nie różni się od innych nocy. Jest jednak małe ale, polegające na tem, że w noc sylwe·

w

strową

wzmocnione są warty.
bowiem wypadId, że więź
oiowie kor.zy&t8Jjąc ~ pewnego.>
rozluźnienia regulaminu, organizowali ucieczki.
- W tym roku - zakończył
podd.nspektor - tego rodzaju
wypadki są zupełnie niemoiJIiwe ze względu na specjalną
Były

czujność władz.

Mimo to uparłem się i w towarzystwie gospodarza udałem
Poie niemal o pó-l:nocy na zwiedzenie więzienia. Na pierws.zem
piętrze w jednej z cel rozległo
się głośme szlochanie. Stanąłem
jak wryty. Mó.i przewodnik rÓw

i "

pó.i~ć

na redutę, była noc sylwe
strt,wa. .. I w tę noc, ja żonobój
ca, znalazłem Się w więzieniu.
Głos mordercy załamai1! Soię.
Zaczął znów szlochać.
Ckho na palcach optljśeiHś
n'y p<murą celę. Zaledwie znaleźliśmy się na korytarzu, ins.pektor zapytał:
- Chyba dość na dzisiaj?
Nie odpowiedziałem, ale szyb
ko pożeg.nałem go i w kil:ka mi
nut później byłem już na ulicy.

i ochłonąwszy
że Janiua W. z
niewmną m'ną spoczywa ma
.swem łóiJku i pogardliwie spo-

tych
macek
.. twierdziłem,
gląda

na mnie.

Zainteres.owała mnie. Poc~ą,
łem ją nagabywać i wreszde
dziewczyna uspokoiła się i .').

powiedziała mi o swej tragedji.
Każdy,

ktoby rozmawiał w6w·
C'la!\ z Janiną głowę daliby sobie uciąć, że mówi z c7.łowie·
kirm normalnym. Z ~owiada.
nia wynikało, że Janitna miała
blilŹszy st01Sunek ze studentem
politechniki. M1Iodzian uwiódł'
jią w n'OC sylwestrową.
Gdy
przySzło na świat dziecko norlllamym zwyczajem student po
J'zucu swą umiłowaną i Janina

Zegar WSkazywał godzinę
12.30 w nocy. Ulice opustoszanież się zatrzymał.
ły. Warszawa bawiła się. Po- Dziwne - rzekł - czyżby sterunków swych nie opuścili
jedynie dozorcy nocni i posteznów dostał ataku szału?
rumkowi, no i. ćmy nocne. Z u- pozostała panną-matką.
Słowa ie, choć wypowiedzialicy Dzielnej na BonifraterSką
Oczywiście wyrzucono ją z
ne szeptem, doskomale us·łysza· jest względnie niedaleko. A na
domu.
Rezultat, dziewczyna za
łem.
tej właśnie ulicy mieści Soię zna mordowała Swe dziecko, a sa- Kimże jest ten płaczą.cy n)' w ca!ej Polsce zakład (l1~ 71- ma została prostytutką. W rok
więzień? - zapytałem.
mystowo chorych, Jana Boze- pÓŹllliej podczas nocy sylwestro
go.
Tnspektor zrazu nie odpowiawej idąc ulicą napotkala 7-letJeśli już odwiedziłem w noc nią dziewczynkę. która żebrała
dał, dopiero PO chwili pociąg
nal mnie w kierunku celi i nim sylwestrową więzieniJe, nie po~ pod drzwiami pewnej res,taurawstawało nic innego, ]Jak zł.o rjL I wtedy rozegrał się pierwzdołałem zorjentować się, znalaz~em się w małej izbie. Ba- żyć wizytę w drugim gmachu
szy dramat w życiu Janiny. ella nieSzczęśliwych. Powtórzy· Dl/stala napadu fur.~i i dziecko
łem się pos,tąpić kroku w obawie wypadku. - Ciemno było ły się perypetie niemal takie sa- udusiła. Uciekła.
me, jak przy wejściu do wię
choć oko wykol.
Tułała się po różlnych menzienia. Przezwyciężyłem jednak
S.złoch stal się teraz wyraź
wszelkie
przeszkody
i
dostałem nach. I znów nadesza noc syln;c>·';·_·· . -r-':~ ~'t"\n ".ojln·p. rozgll'dawes,trowa. Ja.nina dyżurowała
się do pokoju, gdzie urzędował
łf'm się, starając się przebić
przed gmachem pewnego dandyżul'ollv lekarz. Oczywiście, .że
ciemmości. Niespodziewanie jai młody e5lk ulap był zdziwiony cing'!!. Zawierus.zyła się tam jakd błys.kawica oAwietliła potak niewczesną wizytą. Wytłu kaś dziewczynka. Jantna po.
kÓJ. To inSpektor zaświecił ma
nownie dostała ataku i po raz
maczvłem mu najogłędJrriej o co
lą latarkę. W jej świetle ujrzami idzie i zdołałem go zaiJntere- trzeci w życiu dokonała zbrołem siedzącego na niskiem że
dni Tym razem schwytano ją,
sować.
laznem łóżeczku m~iczyznę w
i
'lddano w ręce władz. DochoW tJo,w arzystwie lekarza owieku lat około 50. Twarz tedzenie.
Sąd. Wyrok. Więzienie.
~o człowieka mogła być sym- beszli-Ś:mY szereg sal i separat·
Janina tym razem dostala
ki. J~k wiadomo w oddzielny... h
l~l€m cierpienia ludzkiego. pokol,kach
przebywają
,;ledynie
już
naprawdę furji i trzeha .ią
Rozwichrzone siwe w~osy, oczy
pebne łez i cała postać dziwnie niebezpieczni furjaci, lub cho- było umieśdć w zakładzie dIa
rzy zagrażający bezpieczeństwu umysłowo chorych.
dr.żąc.a, &prawiały wstrząsające
swych towarzyszy niedoli. O je
Wi·aŻznle.
- l{jedykolwiek z nią rozma
dlIlej z tak,kh uSlySzai~m strasz
wiam
- zakollczył swą ponuGdym ocknał silę z chwiło,ve- !iwą historję.
J Ił opowieść lekarz S<taram
go oszołomienia,
usłyszalem
- Przed trzema tygodniamj ~ię unikać rozmów na temat
zn6w głos iIllspektora:
- rozpoczął lekarz - przywie Sylwestra. Ilekroć bowiem JJl- To jest inżynier K. Ods·ia- źli cio naszego zakładu mtodą
iliaa jakimś cudem dowiadywa
-h je karę 8 lat więzienia za ~- kobietę, liczącą lat około 24. -la si e o nocy sylwestrowej, dolllordowanie żony. Gdy go spro- By~a zgrabna i nawet bardzo la
chodziło do strasz'nych s<:en, o
wadzono do więzienia był rów- dna. Z za(,.howania się wynika~to .. ych ze zgroza opowiadano
nie ;.clczelny jak zuchwały. ło, Że niewiasta była obyta i
w zakładzie.
Z ł ieg·iem czasu uspokoił się, miała lepsze wychOwanie. Do
zro m1\llial bowiem, że tą meto- niko.go nie odzywała się ani stQ
Widzia!eJn Janinę W. Jeszdą daleko nie zajedzie. Siedzi
wem i Olboj-ętn:e przy.irnowala cze w tym okresie była dziew
już na "Pawiaku" 3 lata. Czyuwagi lekarzy. Z nadesłanego czyną nad podziw ładną. M!ala
nił starania o darowanie
mu orzeczenia lekarzy wynikało jakiś dziwny wdzięk i cho-ć nokary, ale pozostały one bez Soku że Janiona W. choruje na ma- sila szary strój drapował s,ię o.n
tku.
nję wielce nieb-eZłpieczną.. Oto tak misternie naokoło postaci,
Rozmowa naSza była prowa- uJrzawszy gdziekolwiek bądt że zapomi.nało się o miejscu i
dzona szeptem. to też nie sly- dziecko, rzuca się nań z pięścia otoczeniu. Ale dziś chyba Janis1;a1 jej inżyni.er-więzień. Zre- mi i stara się je udusić. zano- na znacznie s·ię zmieniła, jeśli
sztą i tak nie zwracał na nas towano dwa tego rodzaju wy- wogóle żyje ...
uwagi. Miałem wrażenie, że my padki.
Ostatnia wizyta w tę pamięt·
ślami człowiek ten je&t bardz')
Odtąd Janina dostała się pod
ną noc
wypadła w przyŁuł'ku
daleko. W pewnej chwili roz- (Ipiekę lekarzy, a wobec tego, hraci Alberttyn6w przy ulicy
że często wpadała w furję, po
le~ się pełen bólu głoS wi~ź
Dzikiej 62 (dziś Dzitka 4), w sla
nia:
stanowiono ją odesłać do zakła wetnym "Cyrku", gdziemoŻ'na
nu dla umysłowo chorych.- spotJk.ać z równą łatwością zban
Widzę cię, Maryś ... Dla· I tak Się s·tało.
Iuutowanego k~pca, jak i poczego tak podle zniszczyłaś naszukiwanego rycerza wytrycha,
PeW'lIlego
dnia
opowiada
sze szczęście... Nie wierzyłem
Przychodzi
tu biedna inteligen
w
dalszym
ciągu
lekarz
-mia·
"lnonimom... Nie chciałem wie·
cju;
pozbawiona
dachu nad gło
rzyć oszczercom.
Ale widzisz łp.m dyżur. Przyjętym zwyczawą. A przecież w "Cyrku" za
jem
obszedłem
poszczegóLne
sa
przez(Ij,;ałem &ię, że oSzczercy
op,tatą paru groszy mo.ina om6wili prawdę... Gdy stałem Je, aż wreszcie zatrzymałem się
"trzymać
jak.ie takie Iegowi&ko
nad tobą i błaga,!em o prawdę, przed s<cparatką, gdzie przebyi skr•.Al)ną zupe.
wała
Janma
W.
zaśmialaś się perfidnie... Rewol
wer drżał mi w dloni... Byłem
Z l>Okoiu dochodziły nieludz.
Gdy w pam113tną noc sylwe~otów zabić ciebie i siebie. Ale kie Wl'Zaski. Zaintrygowany po
strową, roku
1924 wszedłem
tyś uważała,
że twój
wpływ
leciłem
posłu~aczce otworzyć
do "Cyrkul' nie przypuszczajes l tak wielki, że moma kpić drzwi. Energicznie wszedłem łem, że wizyta ta dostarczy tak
z rogacza... - Rzuciłaś mi w do pokoju, ale nim malazłem ciekawego mater.iału. Co.prawtwarz: - Czego cheesz, staru- się za progiem poczułem na da słu:iJha nie chciała ninie wpu
s1ku? Wtedy zrozumiałem, te szyi jędrne, młode ramiona i ścić na salę. twierdząc, że o g6
jjeste1 podła... Czarna lufa skie zacząłem tracić oddech. Wyra i dzinie 2 w nocy nie moma odo.
rowala się w twojll stro.nę. -. niE! mnie duszono. Nadludzkim wiedzlć zakładu. Ale udało Soię.
wysiłkiem MWMod,ziłem się l
'P~dł ~tm:tł... A mi.eIiŚD1y wtedy
Byłem ł'I~ sali.

DrZJtulku
c'óż z tego, kiedy całe bl-abtwo spallO snem sprawiedliwych. Jak zwykle w tego rodzaju wypadkach przypadek
przyszcdl mi z pomocą. Jeden
z lokatorów musiał "wyjść". Naciągnął spodrnie-łapde i jak
wi<lmo sunął przez salę.
Gdy znalazł się o.bok drzwi
zatJ'lZymałem go. Bez pardonu.
Dopiero pÓŹlniej zastanawiayąc
si~ nad tym krokiem nierozważ
nym doszedłem do przekonania
że moglem szpetnie wpaść. Prze
dej; to mógł być jakiś Szpk·
bródka czy ilnny z pod znaku
Hipka Warjata.
SzczęŚ'liwie
lokatorem okazał się jakiś zabiedwny jegomość. Spojrza1 na mnie z wyran' .11 na i"'YŻSl ego zdum:cnia.
I s.łusruie.•laMeż bowiem mo7.1~la składać wizyty o 2 w no·
cyt!
ObceSowo rzekłem:
- Chciallbym z panem porozmawiać.

Jegomość uśmiechnął się.

..- Bardzo chętnie - odrzekł
-ale może od'ożymy te ro'zmo
wę do jutra, tern bardziej, że
jestem w negli.iu.
Zachowanie Jegomościa wska.
l.vwalo wyra:fu1ie, że to przypadkowy lokator "Cyrku". I nie omyliłem się. Zmusiłem
popros,tu lokatora do rozmowy
i oto ja-ką mi o.powiedział hi·
storję. Jest ona jaknajbardziej
aułentyczna·,
chowy z tego
wzgllędu, że nieszczęsny lokator
podał mi swe nazwisko i w parę dni
później
sprawdzHem.
ws,zystkie da'lle. QJ\:azały si~ n'
ne jaknajprawdziwsze.
,
;_. ~

Ale oto co mi opowiedział lokator. Przed dwoma laty byl
I'7.łowiekiem bogatym. Mial żo
nę i dwoje dzieci. Był szczęśli
wy. Opanował 180 jlednak demon hazardu. Grał jak szale·
niec, gdzie tylko się dato. Prze
<11"'wa' olbrzvP':e sum". [lle ]10
cieszał Się nadzieją, że przyj.
dzie "jego dzieli" i wówcza'~
szczęście odwróci siG. Tak myślał. Los szykował mu zgoła inną niespodziankę.

W 1923 roku pojechał do
Car~o. PostanowilI tam
się odegrać. Wierzyl głęboko.
że pos·jadł tajemni.c ę ruletki i
potrafi panować nad swemi ner
wami.
Po raz ostatni omylit się. Przegrał. I przegrał wszystko,
co posiadał. Nie zoslalo mu na
v; et na bilet powrotny, O to s.i!~
nie ldopotat. Przecież w takich
wV!,:·l Ilk'l,h z pomocą przycho·
d/.l dyrl'kf'ja kasyna.
Wrócił do "'ars7awy, ,le nie
do 1'0dzi,ny. Bo i poco? Porzucił żonę i dzieci i odtfld wałę·
sał siQ po Polsce. Był niemal
wszędzie. Czepiał Się ·wszyst1d·
go. zawsze z jednakowym skUL
kiem - straty.
I tak spadał coraz niżej, ai
wreszcie mus·iaJ wyciągnąć r~·
kl: po .ra',muż,nę.
- Dziś - mój
rozmówca
smutno si~ u~miechnl1ł - jes·
lem tragarzem w pewnym skła
dzie węgla i zarabiam parę gro
~zy. Nie starczy' na mieszkanie,
ale już nie umieram 7. głodl1 .. ,
MonŁe

*

Miałem .już dość. Noc sylwe..
strowa 1924 roku dostarczyła
w,rateń, wrażeń bez udziału wl
na, kohiet śpiewu,.
Małe-uSz

Góra.

_
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REWIA

larks-i Z-ch rozstrzelanych generałów
NajszlachemieJsza krew ko·
mUiIlardów spływała z murów
cmentarnych Pere-Lachaise. - '
Ziemia dokoła placu Samt Jacques la Bouchere j,ęczala, napeł
niając
przera.żeniem
okoliczIlych m ie s:zk a l'i.-c ów. Niektórych
rozs!rzebtnych i rannych lekk-v
tylko . z wi-erzchu przykryto zic
mia .i stąd w no-cy płyPęły jęki
i skargi, w dzień głuszone gwa- ,
rem , ulicznym, Par:yż krwawił
28 maja 1871 roku ostatni ko
munardzi ulegli na si,(lkach Bel
leville baindom weI1Sa lis'k im, a
już 30 maja tego saIJlego roiku
~larks odczytał radzie generalnej I -ei międzynarodliwki swoją pracę o Komunie ParyskieJ,
pracę. znaną pod tytułem: "Ode
I.Wa Rady Generalmei o wojni,e
we Fran J.ti 1871 ro]'u"{ W tej
le w ogniu . niemal pisanej broSzurze " znaczenie. historyczne
Komuny Paryskiej - jak p'lwiada Engels przedstawio~
ne jes t w laÓ'tkich i dobitm} ch,
.~ "rvch .. a T)rzedew<.7 '"'
stkiem tak trafnych zarysach,
ż e nic podobnego nie osiągnę
ła dotąd ca:ła olbrzymia literału
ra tego przedmiotu" .
Dla Marksa, podobnie, jtak 1
dla Engelsa "pos,ta.nowienia Komuny Paryskiej miały charakter zdecydowanie proletarjacki" . W imię tego MaTks., krytykując wyraźnie pewne błędy i
fałszywe
pOsunięcia, z pemą;
jednak odpowie4zia~nością bTo
ni jej przeciw tej fali potwor·
nych kłamstw i oszczerstw, jaka w huku straszliwych egzeku
cji i mordów reakcji l'oz:lewala
Stię wtedy po całej Europie.
Aby usprawiedliwić krwawe
s lŁumienie bunt'! paryskiego~
przyczepiają się do przeróimyd,
POSillli ęć Komuny, wymyślają-c
le j tJ.d okrucieństw, bezmyślne

go teroru i t. p. PrzedewszySll:Idem Marks to stanowczo prostuje. TerQr, stosowany przez
Komunę, to .tylko koni~czność,
llsa'llkcjonowanJ1 dekretem z '7
k wietnia 1871 roku, nakazują;
cym środki od"\'etu dla obrony
Paryża "od kani'ba~s·kich czy- .
nów bandytów werSalskich".Gzeczywiście,
na pewien czas
zaprzestano r~strzeliwania jeI'i
ców Komuny. J>onieważ j,edHak komunarrui nie wykonali
swokh gróŹlb i "oS,:,częC4Zano
na ·.. ~ t ~"m'p"D"V, schwytanych
w Paryżu w przebraniu gwardzistów narodowych, nawet po
licjantów, podkłada ;lących gra·
naty· zapalne - natychmiast za
częto się znowu
masowe rozstrzeliwanie jf'lńców i trwało a.ż
do koń.ca " .
Jak wobec takich ozy.nów, w
ogniu bezpośr e dniej walki, w
czasie rewoLucji -wojny domowej - wyglądała oibro.na rO
ho,tników? Rpakcja przyqepiła
siG
~pccjaLnie
do stracenia
dwuch generanów, Lecomt'a i
Thomasa, zabitych zarą.z w po·
czutkach ustanowienia Komuny: Stwierdziwszy z całą stą
nowczością , że "od 18 marca aŻ
d.o wtargnięci" wojSk wersalskich do Paryża rewoluc;ta pro
letarjacka nie !'plamiła się żad
nym gwałtem" poświęca -Mar.k.~
następnie dwie bite strony spra
wie Lecomte'a i Thomasa. oś wietlaj'llc
nal'Cżycie i tłuma
CZgC kh s,tracl'nie.. W tej obronie wyraźnie wystlWuje stosu·
J)PR twórcy socjalizmu naukowego do aktó'\" terom. Stracenie dwuch nędznych .osobników
które blednie przeciez wobec
tej krwawej f~li, w jaką reakcja zanurzyła paryską Komunę '
- staje Sti~ jednak dla Marksa

sp'rawą niemal zasadniczą. ·, To
j/ui sprawa humanitaryzmu i
szacunku dla .1t'dnostki w r'e wo
łucji proletarjackiej; gdzie eelowość, nawet w stosunku do
najbardziej wr~i~h jednostek,
decyduje o każdem posunięciu .
"Cztery razy - ' pisze Marks
- generał lLecomte komenderował żO:'nierzom 8.1 puf.ku ' linjowego, aby strzelali do ··bezbronnych tłumów ,na placu pi.
gale; gdy żoŁnierze odmówili po
słus,zeństwa, lLecomte wybuchnął klątwami. ZamiaSt zabijać
kobiety i dzieci jego właśni żol
nierze zabili jego samego". Nie,
napewno nie jest to żadne wyrafilJlowane okrucieństwo. Prawo wojny, prawo rewoluciit Zbuntowani żol!nierze zabijają
swego bezwzględnego zwierzchnika, który jest dla nich s.ym
bolem ich dotychczaSowej wła
dzy i karności, odrzuconych i
zdartych nagle iak stare, ohydne łachy. Có,ż jednak powiada
o tern Marsd Czy obciąża tym
CZV1I1em Komunę''] PrzeciW1llic.
Wyrdnie potępia ten czyn."Za1«orz p nione nałogi, wpojl)
ne w :ilol\nier.zy .w szkole :wro -

gów rob.otniczych, nie zani,kły pod zarzutem khól'zo,s twa te ków z a1'cybiskupem paryiSkim
same bataljony proJetarjack.ie. na czele. Ale i to była tylko od
oczywiśeie natychmiast od chw:
11, gdy przeszli na stronę r1.oot- których bohaterska odwaga bu powIedź na masowe egzekucJe
ników". .
.
,
dzila podziw nawet wśród naj
zabieran.ych . do niewoli komu ·
Inny jest stoSunek do. żych '~acil!tszych wrogów. Klemens nard·ów. Pod dyktandem be·
jednostki "P.o stronie ' rohotni , ThomaJS ' pySzni:! . się· bardzo '\tj-aIskich salw wroga roziŁrze
czej". I dalej znowu wyjaśmia tern, że potrafił zdobyć ' swe da lano · również reakcyjnych 1a·
Marks, shvierdzając, że ci sami wne stanowisko czerw-cowe, ja kłaooików, któl'lY powstrzy·
ludzie, który-ch ,,,nalogi wpoj!o- :ko oSi)bisty wróg proletarja· mać m1eli Thiefls,a w stosowa·
ne w s7kole wrogów" ni.c za- tu".
niu zhrodni,czego terro:t;u.
nikły jp.szcze . zalbdJIi
róW'l1 il':i:
-Takich oto jednO'S<ł:ek broni
"Czyi możlIla było dalej irh
Thomasa. Kim właściwie hył Marks. I tllikie nawet życia . ma oszcżęd,zać - pyta Marksów "ge-llerał" w ' cudz}slowie, ją swoją CCltl-ę, którą specjalnie po krwawej łaźni, kiórą pre ·
Klemens Thomas? Nietyliko o · 4l0brze rozumie rewolucja pro- torjanie 'Mac Mahona święcili
twarty wrÓlg, który od~rnł j~ l€.tarjacka. I jeszcze raz w za· swe wej'ście do Paryża. Czy ta
dną z najnikczemnie~ych 1'61 kończeniu tych swoieh wywo· ostatlIlia przeciwwaga
wobet
katow~~h w rzezi czerwcowej dów, podkreśla MarkS, 'że ze bezwzgl.ędnego
barbarzyństwa
1848 roku. Nędzna krea,t ura, straceniem dwu ch generałów fz'ą,dÓlw burżuazyjlIlych .- bra·
która nie chciała podporządko. K~ml1Llla nie mia:ła nic ~óln() nie zakładników - n<ala sie
wa~ się der.yzjom Komuny pa · go. "CentT'a1ny komitet . i . paryzamienić na kpiny? Wlaści ·
rys'kieJ,
typ z pod czarnej s.:y rObotnicy byli tak odpowie. wym zabójcą biskupa DarbJ'Y
gwiazdy, który po roku 1870, d7.ialnA 7a zastrzelenie Ktemen jes,t Thiers. KomUJIla kHkakrot ,
jako główny ' dowódca gwardii sa Thomasa i Leoomł.e'a·. jak nie proponowała wymianę ar ·
narodowej, 'uprawia oczywisty księima Walji za ludii . . któ- cybiskupa i całej gromady ksi~
s"ahotaz" prowadząc wojnę n-ie rych 'zduszono w tłumie przy ży na jednego więmia Thiersa,
. Blanquiego - TILi.ers upareie
z prusakami; a z ' w'łasną gwar- jej wjeźd'Zie do Londynu".
Czy wynika z tego, że Mal'1k~ odmawiałl"
dją: "stawiał on przeszkody jej
powS1eehnemu u.zbrojeniu, pod propagował jaJtieś buddyj,s'ko Po~awiMlie Marksa onieli·
judzał bat!\Ljony burżuazyjne tolstoJowskie zasady "ńit'sprze. czenie sję z ,życiem ludzkiem i ,
przeciwko ' robobniczym, usu· ciwiania się z1!u"? Nic' podob jedn·os.tką . jes,t oczywistym nov
nął oficerów, n,ieprzychy1Jnych nego. W koMu odezwy mówi
sensem
R. L~
planow.i Trochu, i .rozwiązał autor ' o straceniu , 64 zakładni.

ZW -YKŁY

ROK
R<>.I{ '1935 jest według Iialendarza gregorjańskiego rokiem
zwy,kłym o 365 dniach. Wedłu.g
stylu ortodoksyjnego jest również rokiem ' zwykłymł. ale zaczyna się 14 sty-cz,rua.
Od stworzenia świata. niilIlę
ly 7443 lata, ~odnie z erą grecką. !Liczy Olla lata wedlug ~, po· ~ąJłIku, ul&talon~o na podsła·
wie danych bihli,j!nych, we<I1'ug
IUórych świat ujrzał św~atlo
dzienne. 1 wrzeŚtllia, tak, że· tego dnia w tym roku rozpocznie się mI{ 7444.
.
Niezadowoloilly z. tej koncep.
cji mni~h Panodoras obdiczył
mniej więceJ.w 400 lat po narodzeniu Chrys.tuSa, że świat
je,s t mJodszyo 16 lat i rozpoc!ą.ł
SlWó,i żywot Ill'ie 1 wrz~nia, a
29 sierpnia. Według . t~i ery aleksandryjskiej 29 sierpnia teg,o
roku ro.zpoczyna· s~ . 7428 rok'
ilS,tnie<nja świata. '
, Trzecia era _św!atowa kieruje
iydowskim kalellldarzem: według niego w dniu 10 wr.zeŚlJ1ia
1935 roiku świalti rozpocznie
5696 rok istnienia. (Astronomo.
wie coprawda nie są z żaooego
z tych rachunk6w zadowolenri.
Uczą oni o miljardy lat · wstecz,
tak, że te droooe r6.mice' nie
odgry,wają na .~mlIliejsze j roa~),.

Mahometani,e
SIWOjlą rachubę od
roka z ~ekki·· do

rozDoczyn3Jją

ucieczk.i DrO
Medyny.- ,Ale
ich rok jest · o 11 dni krótszy.
ni'i nasz, tak że w ci,ągu 33- iat
dóell Nowego Roku przesuwa
się u nich o (,ały rok. Obecnie
rok 1354 Hedżry rozpoczyma
się u nLch 5 kwietni,a.
Obok gimnazl'Siłów rówmez
Sportowcy wiedzą niewątpliwie ,
że nietylk.o religje, ale ' i sportowe wydarzenia są miarodajne dla tworzenia kalendarza_
Gr.ecy stworzyli rachUlIlek olim:
ptjski, zbudowany na o:limpjadach. Według tego ' sys,temu 'rok
1935 prnypada na trzeci 'rOK oHmpjady (liczący 4 lata) . . ,
WreSzcie również polityczne
wydarzenia powoływały do'- ty..
cai nowe katend~rze. Tak np.
era Selooeydów ro~ sil:

00

jakiegoś nie aaJącego się do

kładnie ustalić zwycięstwa., kt?
re odniós.ł .jeden z marsza~ków

Aleksandra ,Wielkiego po je~'O
śmierci nad jakiJmś innym mar
szalIdem podczas t. zw. wojen
diadochów. Dni· 1 paidziernika rozpoczyma się 2247 rok tej
ery.
Najbar<hlej mana rachuba
c~su te~o rodzaju rozpoczyna
się od zalożenia Rzymu, rozpoczynający Ste rok pokrywa si~
z 2688 rokiem ab urbe cond&ta. Najm"Jodszą rachubą, czasu
tego rodzaju ,iJest - chwiIoWJ
- era faszystowska, kt6ra bierze s,w ói począ,tek od dnia ma'!'
szu na Rzym. Dnia 28 paździer'
nika 14' rok fas'z ystowski rozpoczyna swe istnienie.
A WLęC rok 1935 jesIt rokiem

a·

K'atastrofa

W

nak łatwe

zwykłym o 365 dniacli, który
się od. Swego poprzedn~a bardzo n!ez.nacznle r6itnić będzie,
przynajmniej pod względem ka
lendarzowym. Dnła l stycznia
o FOdz. 6 po pol. osiągnęła zieodległość od
wiadomo ziemi.a
poru-&za się naokoło słio:ń.ca. Dm,j a 1 stycznia wleozorem o·
me planety były najbliższe so-bfe•. co jest dziwne, jeśIl zw:a żyć, że jest to wla§nie okreS
najlsl\lrowszej zimy. Słońce' było 1 stycznia blwe nam, nli
4 lipca, ' o ' 5 m ilijo:nów' kmQmetrów, co jednak przy, przecięt
ne.i odleg'łości150 miIjon6w ~i.
lornet rów nie odgrywa wielkIej
wlL W każdym razie btJslćoś-ć
słońca zmną · wydaje , się para·
d(}kse~. Za,gadIiioo'le jeslt jed-

mIa

,

Jak

Med.ioIanie

rdZw1ązanTa, jeślI

l.i·
lato, tak że wyStarcz,a zrezygnować z na~ego cl1asnego poglą,
du na te sprawy, aby Slw'er·
d~ić, że właśdwie Z888dni6Illa
ża'dne~o
. niema. pory roku sto·
BUJa. Słę do przepi'Sowych dat:.
Wiosna rozpoczyna się 21 mar·
ca, lato 22 czerwca, jesień 23
wrzeŚlllia, a zima 22 grudn1a.A mbno to rok 1935 będzie pod
pewnym względem charkłery
sty,czny. . W tym roku bowIem
~d2iWt'Y miIoli mksymalm.ą i' l{}ść siedm~u zaćmień słońca t

najkrótszą

sł-ollca.

no

pamiętać. że podczas naszej
my południowa półkula ma

księżyca'. Zaćmienie słońca ~a.;
stęjp u,;e , gdy księżyc staje mIę

dzy ziemią ł słońcem, &ak że je
go cień pada na z:emię. Mniej
więcej w 14 dni p,óźniej kSię
życ ' zrobił już pół obrotu d,oko~
ła z!emi ł mOŻe s.ię dostać w
clep, jaki rzuca oświetlana
przez ' sJońce ziemia. Następ '
stw.em· tego jest zaćmienie ksi~
życa·. Przy pomyślnem położe ·
niu trasy może się zdarzyć, te
po ' dalszyeh czternastu dniam
księżyc znowu zajmie' taką pozyt..ję między ziemią i sl?ńcem.
że nastąp'f nowe za6mien te słoń
ca. . Ten wypadek rzeczywiśeie
będzie miał w tym roku dwa
rarz,.y miejsce. a mianowicie w
sty.czniu i w litp-cu, a wię-c po u,piły:w-i.e p~ ' roku, gdy sytu.a.cja
mo·że się powtórzyć po drugiej
stronie kuli ziemskiej. Dnia 5
styczn!a mialo miejsce zaćmie
lIlie słoń-ca, a 19 stycznia będzil'!
my mieli za6m!en ie księży-ca
3 lutego zaćmienie S.ro.ńC3 ,
30 . czerwca znowu zaćmienie
słońca, 16 l:pca zaćmienie
- księ.życa. a 30 lipca znowu za·
ómien,e slo6.ca. Pozatem 25
gruo.n~ nastąpi jesz,cze j'edlno
za~ienie Słońca. Częściowo wi
doc?:,n.e będzie u nrus tylko .zaĆlm!enLe - kSLężyca w dniu 19 sty
cznia. J,esz-cze j!Cdna. n; ezwyJ(·
łośdą będzie fakt, że za~mielpe
słońca. w dniu 30' czerwca .,wI
doezne" będzie na biegunie pół

.

~ym..

a · zaćmienie

słońca w

dniu '25 grudnia - ·na błł!g'łUlie
"---du'
~
... ~

a ·:·akl

;aSh

nie ;es'
ertel·
Shaw'.

F~z,clna nieśm·
noś,

Bylem przed paru laty w Lon·
d;l'l1ie na jednej ze sławnych rewji
Cohrane'a i utkwit mi w pamięci
pewien epizod:
'
Rzecz dzieje się kiedy~' około r.
1960 w sławnerr. panoptikum Mada
me Tussaud na Baker Street. Jaka~
rodrina przybyła czy to z 1'Towincji, czy to z jednego z dominjów,
czy z Ameryki, z\viedza też popti1ar '
ny przybytek. Panienka zbliża się
do woskowej lalki naturalnej wielkości-jak wszystkie figury u pani
Tussaud - chudej. z f'iwa brodą i
zastygłym n.'t twarzy mefistofelicznym uśmiechem. Kiedy też BerD:trd Shaw umarł? W tP.j
chwIli
lalka ~rywa się z krzesła z obm'ze
niem:
" Co takiego? Jak pan śmie? Ja
żyję"·
Siedemdziesiąt osiem lat komedjopisarza (\vówczas było jeszcze
mniej) nie stanowi bynajmniej rekordu w takim kraju ludzi długo
wiecznvch. jak Ang1.ia. A przecie
fakt, fe Shaw wci,!z jeszcze żyje
stał się już pows~echnie powtarza·
nym żartem.
\v gruncie rzeczy' nie o zy~ie tu
idzie, lecz o żywotność, o pozowanie na młodoś'ć, o ciągłe narzuca.nie się uwadze ogółu, o przechwalanie się świeżością umysłu, o Clę
Elte pod1'6te, Q popisy pływackie i
(I

wzmowna naWet w osłałnleh
la.tach twórczość.
m~i
Z tem wszYstkiem Shaw
czasem () ~mierci. Jut w r.
1920
westchnął w jednej ze swych przed
mGW' "NieWiele w mej lampie pozo
stało oliwy", a. obecnie czyni
to,
co zwykle czynią sła.wnł . pisarze,
~dy myśl o zgonie za.cznie im się
przedstawia.6 reaWe.
Na. długo
przed ostatnią., wcale groź~ cho·
robą)
llrzystąpił

do zbiorol\-ego wydania
swych dzieł.

Slare DOrachunkl

Dochlebna. ale grzesz"

Zbllł

Wedle Shaw'a
"Henryk In-ing me zrobił dla ży
wego dramatu nic, a srodze kaleczył 10, co zostało z dogorywające
go Szekspira;
przez całe życie
aby aktora
uznano za równego innym
artystom".
natoruiast
trwającą

wygrał
walkę

o to,

Jak wiadomo. Irvlng pierws~y z
aktorów angielskich otrzymał ty
tuł Sir, który np. malarzom nadawano już w XVJJI w. - nie mówiąc już o tem, Ze w XIX w~ poeta
i historyk zostali lordami.
Zaprawdę bar-dzo
pochwał'd Naprzćd

dwuznaczna
dotyczy rzeczy
ubocznE'j_ Równie dobrze motllaby
za glL wną. zasługę Szekspira uznać
że uly!!kał dyplom szlachecki.
C!l
więcej

kryje

się

tu zarzut snobizmu.

A. Shaw dodaje i szereg innych
zarzut6w, dotykających juź samej
sztuki akt(\rskiej Irvinga, mówiąc,
że traktował on role całkiem dowol
Die, że
mial głfls lichy i z tego
siał mówić przez nos i

powodu mu
bat dzo po-

woli,
co nawet odbiło się Im jeg'o naśla-
dowcarh. Przy Irvingu, Ellen Tel'
ry marnowa.ła się w życiu rodzinnem, pochlaniającem czas, który
mt'żna było lepiej zużytkować,
a.
na scenie zgrywala się w klasycznych r()ląch,
•
• .
."
. _
lDJmo, te JI3J ' zdOlnOŚCI odpoWlalia:ły ra.cz.ej sztuoe realistyoznej wspó1,
czesDElj
,
._ •
_."
,
Bn:rdzIeJ ~yoers}ó. dla dam,. Sha.w
mĆ'YI ? wYJą.tk~weJ i ~ SWOIm rodZ3;.Ju Jectyn~) PlęknOŚC! tej
stki, odsybląe czytelnika.
do Jej,
sławnego port!etu VI roli lady Ma.k
bet.

m;y:

MIeli się w nieJ wnyscy 1(ocliac,
którzy się z nią stykali,
- zresztą" jak Shaw dodaje szlachf,tnie, bez wzajemności. l tłD na.·
leżał do tego zastępu.
Na.wiasem
mćwiąe korespondencja
świadczy
raczej o przyjaźni i o intelektualnym flircie.

Najciekawsze moie jest to, co
Shaw pisze o wielkich
aktoracb.
Przez lat
czterdzieści
kierował
przedstawieniami i
tworzył role z mvślą! o wykonawBeerhohm Tree odziedziczył po
cach.
Irvingu tradycje
twe.'rzenia rćl
nieraz wprost dh wvKonawrńw, zamiast ieh wykonywania. W Szek
Korespondował nadto przez
czas 8pirzp największe try1lmfy - z je
dłnt.~ry z dwiema. sławnemi artvst dynym wyją.tkiem kardynała. Wolo
karni - i listy te są. oheenie do- sey w ,.Henryku Vill' (tylko czę- '
stępne w druku. W og-óle trudno sa
ściowo autentyc'Łnym _ tylko ta.m,
bie wyobrazić czlowieka, któryby ..gd;:ie nie S'Iekspir, ale on, Bear
nie 'będąc sam aktorem, reżyserelh bohm Tree, był. autorEJm").
-ani innvm funkcjonarjuszem teatralnym, pozostawał z nim w bliź:
Rzym kontakcie i równie dokładnie
~nał wszelkie waru"'d i tajniki sceny.
Ang:els-cy włókniarze wyko. '
A jednak Shaw... A jednak Shaw nali materjał na ubrat ia ze
w eh:m,kterystyce dwóch najwięk szkła. Są
Cieniutkie nitki 0 szych aktor{,w :mg-ielskieh ost~t w~n:ęte bawełną, wełną łub jed
nich lat nif'~dziesięciu nie Jest zu- wabiem. Tkanina wykonana z
pełnie ob i"ktywnv. Duto ironizuje
taki'ch nitek jest nadzwyczaj'
i - Z3,1)ewno nie zda he sobie z tEl , .;r\Va~a i praktyczna. Niltki S;!
P,'I') SPlawv z'llatwia stare ])ora- eiastyczne. Tkau'nę można zw~
c:hnnki. Tkwi:t mu bowiem jeszcze nąć umieszcza,iąc w walizce,
'~. Pillllirri różne
nie traci ona nic ze swego wy· '
krótkie spipcia na Tlróbach.
glądu i rozwija się bez fakI,
Jpst nad to zdania, że dl!l, klasvcz względn:e zachowuje nieskazfnrg-o rF)1f>rtu:aru, :t wi<lc dla, nopisQ
telne fałdy. Wypychanie kolan
.vvch tl ;lf\vcyinvch ról, w kt(;rvcn
IU'h lo kei jest' niemoiLi,w e. NiiJ:k'
Wlżna było
wsp6łz'lwodniczyć ze
s"klane, ciągnilQll1e ż gor'qceJ ma
f; l nwą GH1Ticka:, czv Keana. zani~
sy
roztop;onego , szk'a, dają si~ '
(1 hvW:\I1 f) współrzesną. twórczość
tkać.
Otrzymana' tkanina .i~t
dr:un~t\frzną, pl'zed~wszystkirm Jp.
go WbSll:t, a -M tym nunkcie był dostateczni'e , przewiewna w le~ie, w zimie zaś
dostateOZ'l1ie '
,a wsze niezmiernie czuły.
c:'epla, Plamv dają s:ę z ńief łat
wo usuwać. O,d powiednie ubra·
'rv~n,. j
ni a przedstayiion'o ' komi,sji ize"
Gdyby ~:trying i BeeJ'brom '!'ree czoznawc6w. Pisma ang:eISk,'e
cdnowiildaIi portretom 8h:nV"a. nie donoszą, że prawdopodobnie fa
byliby z pE-~vnością zdobyli sławy, brykac.fa tych tkanin rozpOCl
jaka shh siQ ich udziałem..
nie się na wielką skalę.

Tree jakO A,szlrd II

Ubrania ze szkla
to

mu en

Terrv

-

REWIA

I

W "Ryszardzie II" jest mowa IJ
W!3pólnym wjeździe zdetronizowane
go monarchy i uzurpatora Bolinghroke'a, do Londynu. Słyszvmy, że
ludno§ć znieważała Ryszarda, a wi
tała ~ntuzjastycznie Bolillgbrcke'a,
pod którym nawet' ulubiony koń
królewski stąpał tak, jakby
był
dmnny ZP. SW6g-0 ciężaru. W komen
tanach można. wyczyta.~, ~e opowiadania nowstało pod wpływem
mmianki kronikarza o
tern. Ze
('bart, faworyt Ryszarda, zacz!!ł się
\v obecności pana. łasić uzurpatorowi,
Otóż

Tree wprowadził do traga
dji obiEl sceny, a więc ł
odpowiednio wytresowanego psa
i ogromnego białego rumaka.
Byłv

to
Natomiast
trzeciego

na.iszczęśliwsze momenty
słynna tyrada liryczna.

aktu

na
temat
niestałogcj szczęścia królów i go tow().,~ci Ryszarda na śmierć stan 0wi:lra za7.wyczaj clou jeg-o roli, Wy
p,dła t:tk marnie. ża jedpn z kryty
k;'w te'1tralnyrh posłał Shawowi d'l
jego loży kartkę ze słowami:

Otywiony posąd zwraca się przeciw Pigmaljonowi na znak, że na lu
dzin.ch nie wolno robić czysto naukowych eksperymentć\V'.
8haw wiedział, że grająca Lizę
Mrs. Patrick Campbell (druga jego
niby flamma) jest
'
,,bardzo zręczna, bardzo silna
i strzela, nJnawodnle",
więc ' umyślnie bardzo
ak'.!amitne pantofle. Nie
,Ugodzony temi pociskami
na pierwszej próbie 'Beerbohm Tree
no na niego zamach, zrobił w~cie
kłą awanturę j aktorka. odtąd jut
bacznie uwa.ż.ala., aby nie trafić dy
rektora..
S,cena była beznadziejnie zepsuta.

wyszuka.t

miękkie,
pomogło.

Aktor. rebser Ilulor
SJ}fobujmy teraz wejść w i8totę
sporu między Shaw'em a aktorami,
względnie reżyserami. Jest l"
, typowy konflikt

kompetencji.

Pleciu malwoli6w

Danlo'le

zawsze otoczony dworem
darmozjadów

" nieokreślonych funkcjach lub bez
7:adnych ftmkcji, którym płacił pen
sje. Dla autorów był niezno~ny j
nikt z nim nie mógł dojść do Iadu.
gdyż cudzych pomysłów nie uznawał.

W "Pigmaljonie" Shawa je.st sen
na, ilustrUjąca stosunek między fonetykiem Higginsem (skopjowanym
wbrew zaprzeczeniom autora - z
profesora Henryka Sweeta) a kwiaciarką, którą ten nauczył wykwintnaj wymowy i manier. Hig~ins zatrzymuje ją w domu j traktuje,
jak służącą., zapominając, że podniósł Ją do swej sfery i źe Liza 0 czekuje czegoś innego.
Gdy kale sobie podać pantone,
dziewczyna . rzuca mu je, na gło- .
wę·

Jest to

przełoonowy ~loment sztuki.

7

J',onn;czośc;a

Utwory klasyczne pozosml\;ają. du
zo pola do inwencji. Głębokość łeb
dopuszcza nieraz najróznorodniej..
"Jeżeli patt wstaltie i Dostawi vo-'
sze inter0rGtacje _ wystarczy wytum ni~uf;:ości, to ja się ' przył1cze"
mienić Hamleta.
Odznaczała
się
Tree k0chal muzykę słowa, ale bę
nadto skąpością lub zupolnym bra.
,10 z pochodzenia. holendrem, nie l~irm uwa~ scenicznych. Ale i tu na
wyczuwał jej w angielskim biaJym
lElży zachowywać miarę. Niety1ko
wierszu,
nie wolno iŚĆ przeciwko wyraźnej
intencji ~utor9" de tez na.lezy kł~e
Jego mocną stroną była mimik&
nacisku na to, co dla niego było
,i gestykulacja.
najisto.tniejsze. U Szekspira. były to'
Dla efektów tego rodzaju poświę- charaktery ł poezja. Stąd takie
oa.ł wszystko. Role były jego awa- mnożenia efektów czysto mroko'ta.ra.mi (weielen.iarn.i) 'autor
wyeh, ja.kie upra.wiał Beerbohm
.
• •
t o ' S k' ś .
Tree,
za.słnguje na po'tępienie, ul{
...mmeJsza. o ,czy ze pIr , ezy
Shaw, był dla niego kulawym psem' samo, j a . ! i o j .,
któremu pomysłowość i wynala.z-' , oll1uymie wil1owislio 6itwy
' czoM kierującego przedstawieniem
morskiej, na jakle zrujnował
artysty musi dopomćc dQ przedosię ~eryka6ski dyrektor teatru,
sta.nia. się przez przełaz w płocie".
wyst&wiaJąe "Antonjusza. i K1eopi·
trę". "Stwarza.nle roli", jakie za·
rzuca Shw lrvin!l','owi, jet jel4z~
mniej
ni~hezpieezne, od tw6rCMj
Gdy Beerb!un Tree grał Młlwolja.
reży'serji Beerbohma. Tree. Na grun
w "Wieczorze Trzech Kr6li"
cie dzisiejszej Rosji, zrywajllcej "
ubrał czterech chłopców w tawFzelb tTR.1ycjlloo dOJlTOWMZUa ODa
kie same, jak własny, k~tjumy
do teorji Meyerh'Jlda, te
i, kazał im sobie towarzyszyć, nareżyser jest "autorem "rzetl.
śsadując dokładnie , każdy ruch i
,
stawienia", kt6ry ma prawo
każdą minę. Tym sposobęm napużycia i śmierci wobec nłeżyJIl'
szonemu , major10mowi sekundowa.cego l'iiaml dramatycznego '
ło czterech małych majordomć'W. ,
i żyjątego aktora,
Umiescil w głębi sceny ogromne zmiE'nia dowolnie treść ~tukł, WIl'O
schody i gdy po nich wrhodził z wlldza do niej nowe T'Iostllcle i epiwielkiem lUl.maszczeniem i przesa- 7ody, J1l'ZekA!h.łea. charaktery, Opll
dą.,
ruje jftkipmi ch~e efE"kta.mł , ""og6le uchie Boga. Wszechmo~ą.cego.
potknął się prozypadkowo i usiadł.
Jakie teraz !')Tzedsta.wia się 8tO~U
Niezmieszany, sięgną.ł po szkła i za
nek rezysera. do autora, w sztukach
czął z śmiesznie uroczystą miną raz
współc1:tlsnvch? Nienadcbna zapr~e
glądać się po !lcenie. l'ubliczność
czvć, że pierwszy odegrał niera.'t
wzięła to za przvg'otowany efekt i
lolę zbawcy. ratując swą. zrerZDO·
go.rą.co oklaskiwała.
gtiq. utwór, ktf.ry byłby raiłł na
premjerze. 7, d11.l/!,iej I3tronv bvwaZłowrogie
ją. i w.vnniłki odwrotne. Nalei'ałoby
Jako kierownik t.ea.tru Becrb'Jhm wprow:Hh,ii: zasadę:
Im 'wieks~a wartość sztuki,
'!'ree
był

a

-'Porywanfe dzieci
au

un;emożl:w;one

lem większe prawa autor.a do
rozstrzygania o sposobie gry,
wystawienia itd.
tę wartość zawsze moina
Autor zawsze jest ekłonny
do przeceniania własnegc' utworu.
reżyser nieZ:lW8Ze pozna się na arcydziele, o ile napisał je początku
ją.ey... Można tylko wyrazić ży'ćze
nie,
a,by wszyscy zainteresowani
tj. autor, reZyser, aktor i de
kora tor starali się zgodnie

Ale czy
uE.talić.

współdziałać,

a do tego

jedyną drogą jest doura

polegająca na tern, że
własnego rozwaza się ta.kie

wola,

obók
inne

punkty widzenia..
W praktyce rzadko to się zdarz:!..
Shaw przyta.cza. jeden historyczny
przykład

teatru molJerowskiego, gdzie
dyrektor, rełyser, aktor i autor
byli Jedną i tą samą osobą.
Coś podobueg'l mote było i w teatrze 8zekspirowekim, ale o tern
Uillło D&m wiadomo.

Shaw Jest zresztą, w swych ogólpoglądach
doŚĆ liberalny.
Każdą rolę m07:na grać jaknajro.t.
ma.iciej i kaMy aktor ma własne
metody_ Napróźno auior mówi mu:
:.Graj tak, jak napisałem". Niemr
l':tdy,
n~'ch

trzeba mu p~oIif ~ łaIt,
jak umie.
W przeciwnym ruie może to WY]M
f MU i ~tu('e... Beerbohm

JUt złe

Tree life

grał prawdziwego

Szekspin, ale

_wsze bawU

pU,

bU~.

,ll"1

Motemy schylić ezolo przen dr)·
śwłsd.·zenielI\ Shaw'a., gdy omawia
- 'OD z~a~ieaia, tntr:tłne. Jest w
tym wypadku starym praktykieJ1~ j
1c.glcznym my~Hcielem.
Ody rysuje sylwetki ludzi, jest
satyrykiem, wydobywającym na
włerzeb wszystko to, CG nadaJe się do wytknłęela, potępie.
nia ł o§młeszenła.
Rysy dodatnie pomniejsza, czasem
wypao2!:t, czasem poprostu pomija.
Zawsze zbiera wzorki dla komedji

Don lisJGI

na PIccadiII'
Najlepszym dowodem jeszoze jea
Da historia., którą. opowiada o Beer
bohmie Tree.
Rozma.wiano raz w liczniejszem
towarzysiwie artystćw i literatów
(l "Don
Kisz.ocie", zarota.nawiaJą.ć
się,

coby tez bohater Cervantesa
o naszej cywilizacJi

powiedział

Nagle zabrał glos Beerbohm Tree.
.Jego plastyczna. wyobraźnia stwo.
l'~yła odmzu obraz zo sztuki na po
ruszony temat. Otwiera się głąh
sc:env, n!lo Piccadil1y pośród aut i
autobusów, na tle śwletln)cll reklam ukazuje sie Don Kiszot na Ro
Eynnuoie, w p ełnej zhroi ryrer·
skiej.

Do licznych z"stosowa6 "komórki rotoelektrycznej" przybyło 0"Odpowiadałaby mi ta rola".
&{utllio jeszcz~ jedno. wynalezienie
Tu wtrącił się Shaw: "A za Don
przez techników amerykańskich i Kiszotem ,iedzie na osiołku SallSl.O
stanowi'\ce brol1 or7.eciw bandv1GIl' ransa".
porywającym dz:ed celem wvl~'dze
- Pra"rda, zb.pomniałem o Sannia okupu t. zw. "I.:idl'appers", ona
ra pOi'wania stawały się naiczęście,i ',z" Pansie - odparł sln,wny aktor,
dzieci, pozostawione w wózkach w - to tak'Le doskonała rota.
ogródl{ach' prywatnych na świeZem
Mógłbym grać naprzemian Don
powietrzu; Otói dziJ'ki nowemu
Kiszota i Sanszo Pansę.
wynalazkowi rodzice mogą zosta
"taw podchwycił
tu
cechldący
wiać dzieci swe śpiące w ogr6dkach 'vszystkich aktorów głód ról hez obawy wlz;\'-ty jlangsterów. Ko, ~)lotk!l.ł się bezwiednie z SzekF:oim15rka fotoelekfryczna, zalnfltalo. I pm, którego Spodek radby ~a~
wana, , prz~ ,wpzku, reaguje natych- wszylltkie osoby w I'Izt11oe Ó-' Pytłł. _
miast" ,;dy tylko ktoś się zbnŻ,v ~ wie i . 'X.yabie.
~ _ ,.~
i wprawia w ruch aparat alarmowy
W. T.
połączony z mieszkanIem.

8

-

REWIA

LU' Gl PIRANDELLO

R~ka
Zdarzenie,

które

opowiem,

mIało miejsce w szpitalu, gdzie
przebyłem

ostatnio długą chorob~. Nie macie czego ro.bić
Smubn,ej miny. ' H~storja, którą,
opowiem, nie na leży no smutnvch. Chociaż ni'e znosz~ lekarzy i ich wiedzy, mitle wspornin'a m szpital.
Wyobraide so1)ie, .że &Zpital,
1\ którym chc~
wam opowiedzieć, był na tyle względny dla
chorych, że chciał im oszczę
dzić widoku cierpień sąsiadów.
Ustawiono w tvm celu pomię
rl7.Y łóżkami parawaniki, obite
bi~lem pł6tnem, które co t ydzieI'i zdejmowano, a po wypra
lIill i wyprasowaniu zawjeszano na nowo białe jak śnieg
płMhty. Niejednemu, majaczą
cemu w gorączce ' biedakowi,
zdawało s.lę wtedy, że znajdu}C
'Ii,> wśród żagli, unoszących ~o
p~ morzu. Błęki·tne bowiem nie
bo, zaglądające przez wielkie
'Ykna, brał za fale morskie. Parawan.ilk stal po prawej sko
nie każdego łóżka u wezglowia
t8:k, że mOl1':łem jedynie widzieć
n'il,ę mojeg.o
nąsiada z lewej
strony i to wtedy tylko, gdy ją
wysuwał z pod ko1idry.
Zacząłem obserwować t~ ręk'~
7

(~ip.kawością

Opowiadała przez ruchy nieświAdame

zapeWlOe, P'fZez zmia
ny pozycji na kobdrze. Raz spo
czywała rozwarta, rozSzerzywsz:v nalee. nieco zRięte z poddaniem się losowi, który ją
nrzvku<l do ł6Żlka niby do krzyża.
To znów zaciskała pjęść,
j:;tkby w nagł~m prrerażeMI,
czy podlnieceniu, za ktorem na

ruch śmierle1JIlego

zIliU

ienia.
Zorjen-towałem się odrazu, że
była to ręka ubo;;:jego człDwie

ka, gdyż pomimo. troskliwego
mycia według regulaminu szpitnlncRo pDzostałv na chudej ż,Jł
tel ręce ciemne ślady zawodowej pracy. Nie był to właśdw~e
bind. Prędz~ iSłygmat nędzy.
nie ustępujący pod działaniem
wo~.y_ Osiadł głównie na przegub~ch palców, na wewnętrz
nej stro.nie stawów. na zmarszcz
k·,'.u skóry. o których lud m6w.:. ze sa pieczęcią śmierci na
l"ęku ozłDwieka.

. t: '~owall'ffil1 j()(}.gadnąJĆ, :iaką
pract wykDnywała ta ręka. Nie
mUSl?Ja to być gruba robota,
gdyż kształt jej był delikatny,
kobiecy prawie. Jedynie osta,t u.: staw wskazującego palca był
JJardlZo gruby, jak również wiel
lu palec, zbyt może zgięty. Za11 wa ;'yłem. że ten wielki palec
Q2'ęsto
pDddawał się uciJs.k.ow.:
w' karuJącego., jakby z przy:zwy
cza :Jena.a, powstałe~o na tle wvko·.ywanej przed chorOibą pra~-. MOtŻe ręka ta 'układała towar na półkach sklepowych
lub w oknach wysŁaw, lub przy
kra wala po na stole, uzbrojona
w duże nożyce, pod &tołem spo
czywal szary kot, WOkDl,o zaś
siedzieli pomDcnicy. Mo·że n:e
htbił rzemiosła,
które dawało
niu ' chleb, lecz p omam o ' to no·
sił jego ' n:ezniszc1.alne
~lad,'
na dwu ch palcach. Obecnie pll
stka i nuda szpitalna uczyniła
IJ&tnienie jego jeSzcze c:ęższem.
Pel!ne z:nużenia i trwQgi oczekiwanie - kto w~·e? - śmierci
mo.Że. Tak! oczywiście. To była
l"ę'ka

krawca,.
Tn:ny ruch

został

niedawno ojcem. Od czado czasu . podnosił . pod . koł- ,
drą kolano.
Ręka unosiła się
wtedy ~~ drżąc niepewnie, prze"'uwala się . po niem. · TfU ruch
piesz-czotliwy nie był z _pewnością · przeznaczony dla . kolana . .
Być może, że głowa jego dziec'!ta sięga~ mu do tej wysokoŚC:,
gdy cieszYł się jeszcze 7.drowiem. Mo.że wtedy głaskał jedwabiste włoski. okrywające tę
główkę. Tak było. z pewnością.
A gdy ręka pieścJła rzekomą
gló"kę, UJkryte pOd przym.k.nię
femi powiekami oczy widziały
.~a i napełn:aly 4i\ię łzawi, które
<;\,.t~",~aly po niewidocznej dla
mn1'e twru:zy. Ręka przerywała
T,;;>~:tzoty i Z'Ililkała' za parawa
nem, un.:·óSłszy ko.łdrę. A gdy
ta o.padła', s.postrżeglem; . że · była mokra" Nie myliIłem .. ię więc.
Mq.i sąsiad byt' kraw-c.l'lll i oj~em.
..
Czy przypuszoz,a cie. że hi.śto.
rja" 'moja s,t ah:e się ti'l"ąz ' bardziel zawiła. , Nie abSolutnie! Będzie się ciąJgle obraca la wokół znakówi . rllchów. ręki.
Sl1

Pewnego dnia ibudziłem się z
ni.by telarg S11U, będą
cego jednym z objawów choroby, na którą cierpię.
Gdy otworzyłem . oczy, ujrzałem przy łMJku mego
sąsiad-t
kilka osób: mężczyzn i kobiet,
krewnych może. Z początku
myślałem, że . umarrl
Ale nie!
Ludzie ci nie płakali. Rozmawiali z chorym, · a .ueden z przy
byłych mówił uroczyRtym gło
sem ale cicho, aby nie przeszk~dzać
chorym. Nie
był to dzień odwiedzin. Z jaKle] '\... ęc przyczyny pozwolono
tyli) ludziom przyjść do chorego? Nie słyszałem, co mówili
~ rnje chciałem słyS1.pć. Widok
ich draźwt mnie. Byłem jak oszolomiDny skutkiem ciężkiego
snu. Pr.zynillmląłem or..zy_ Najbardziej draimM mnie widok
starej grubej kohietj w fałdzi
stej spódnicy w C'lerwone i
czarne kratki, która stała obok
parawanilka i zas 1 an:ała mi widok na łMJkD sąsńada. Po pcwnym czasie wydało mi się, że
przybyli odchodzą. Przed wpół
c,iężk.;ego

mym

przymkni'ętemi oczyma mignę
ła mi jakby postać księdza. PÓŹlniej nie widziałem już nic.
Z'apadłem

z pewności·ą znów w
poprzedni letargiczny sen.
Gdy otworzyłem oczy, p1'lly
Jóżku s~siada nie było nilkog'o.
Szuikałem wzrokiem jego rę.ki.
Cóż to świ'eci sie na niej? CZy"l
by obrączka ślubna? Tak Jest!
C:'enka złota Dbrączka na serdecznym palcu. Świeżo upieczo
ny małżonek! Więc ludzie, któ
ry(.h widziałem przy ~óżłku mego. sąsiada, byl1
ęwiadkami
przy .iego ślubie. Biedna ręka,
taka chóda i ż.6l'ta z SIlygmatem ... miłości? ł(a.e! Śm:erci ...
NiewąlPliw.i€!, ~yiJ w szpita~u
ludz:e żenią si~ tylko w obli~Zll śmierci. Więc bYł bez'nadziejni:e chory. Wszak powiedziała mi to. już wyraźnie ręka
za chuda i za żó1tta, Za mO{m"
drhllCa
w słabym ruchll. TR'k
powoli i "mutnie obraca na clu
żą obrąozkę około . chudp.go p~ł
ca. O-czy ' jego patrzą z pewno
ścią wdal,
chociRż
7,wrócop :>
są na obrączkę. Myśli PCWlII~

w duchu:
- CzegO chce

odE' llln ic t r
gdzie'
dale.loo, a ona ronię zatrzymu.le. Z kim chce mnie związać
i na jak dlu.go? Dziś WłOŻOll1)
mi jlą na palec, a jutro nLOiŻ. ~
zdeJmą. Ręka podniosła Się do
wysokości twarzy i ro z poSLarłl.l
przed nią. Chce, ż-eby obej'l"zal
obrą>czkę lIla niej. Mog'aby opo
wied~ieć dużo, ~le jedną ty1'l.. 0
opowjada h~torję bardzo smuobrączka? OdchDdzę }UŻ

tną·

A ohory

'

ręki naprowadz·.ł
mnie Il'a myŚi1, ,Że właściciel jej

, ,

OSC

Mrok zapada.ł...
zaaecydClwał wchodząc do mieszKa
- Nie ztlaje~z sobie sprawy z te 1)ia - tak dalej żyć nie mOina.
go, jak bardzo cię kocham _ .poCieszył się. 'ił' nie mają dziecka..
wiachiał . e.tłumionym głosem.
Poczuwałby się do pewnych obo- Będziemy szczęśliwi, prawda? wiązków. do odpowiedzialności. Po
- Bardzo, bardzo szczęśliwi...
chylił !'ię nieto, żeby, jak codzieti,
Postanowili wracać. Po drodze po('a~ować w czoło żonę, ale jej nie
spotykali rrz:ytulone do. sieuie pa pocałował. Br-ojrzała na niego zdzi
ry i matki, które w pośpiechu pro wiona;.
wadziły dzieci do. domu. Ale nikogo ie wi<ł1.ieli_ Serca ich pełne by- . - Je!'tem glodl1Y - powieaział
- chorlżmy do stołu.
ły miłości. WrE'8zcie weszli w szeroką, piękną· ulicę. Andrzej kupił
- Dobrze. Ale sp6źniJeŚ' się bar
małą· wiązankę konwalji i wręczył
dzo. Muszę kazać wS2lystko
01ją. dziewczynie. Zbliżali się do do- grzać, bo wystygło, więc
trochę
mu, w kU.rym. miE:llzkała.
lJługo
trzeba bt~dzie zaczekać.
trzymali się za ręce ' nie mo~ąc się
.1'eraz jej powiem, bo. później odrozstać. C7.uli, . ze mają sonie jeszP1n.viednia chwila minie i znowu ...
cze ' coś do powiedzenia. · On wresz- - starał się uporzą.dkować myśli.
cie przerwał milczenie:
- C'0 to za kwiaty, Andrze,iu?- Dziś jej }Iowiem _ rzekł niepewnym glosf'm. - Ona napewno usłyszał jej I<łos. _ Czemu mi ich
nie clajrl'z" Czemu zachowujesz się
zgodzi się .na rozwód.
tak dziwnie, jak.byś zapomniał o
- A może i'Jłoby lepiej, gdy- Dich?
byśr.Jy z nal"zej miłości zrezygnoOprzyto, mni~ły go te słowa.
wali? Gdyby pozostała dla nas . jedynie. ,Sprdf'I'ZTlem bolesnem wsnom
- Tak te kwiaty... Napełnia w:a.nieniera? Mote tak byłoby lepiej? zon, t<foi'ley na stole woQą. ZaczerZamiast odpowiedzi przyciągnął wioiil ~i;~.
a;u 5 & iikaWJL&U:. .
ją do siebip i TJocałował . gorąco.
WyrwahL mu s;(: 'nagle, wcisnpła
mu l((\nwal if' cI!' ręki i nie og'ląd:t
ocz'~k
jąo si"), lJobicgh de' domu.
,
.
POSZl')fl! dalej . .Kochł tr. dziewczynę· Kr.rba! ją bardzo , i chciał,
żeby z nim TaZ.f'm przeszła przez
:lyl~ie. Pmglląl, ż~ by została jego
żoną. Cznł, wobeł' siły tej miłości,
że z jego obecną. żoną nie łączyło
go nic.

: '100,. kOlfch .

Myśla! o niei: najwip'Ksz~ radobCi1, celem i tr "~l'j:t jei życia była
oszczędnoś,ć. W ich ładnem mreszkaulm 't.::twsze bvłr mu zimno
i
obC' ,1; g-lG wiiym . h'matem jej rozmGw bvla zawsze (l~zczpdnoś'\: kie
dy un~ło j'::lj sie tanio coś knpić, by
la bliRlm 87czr~f'ia. Ach. g-dvbv ta.
kobieta minIa 'w ' sobie chociaż' odrJbinę w l1zięku, l'1::ociaż ' trochę uroku! Gdvbvż wvzhvła sie swoich
śmiesznych 'tro~k~ Starał się .nie
otlrywać od tyrl, myśli nawet wów
schody.
czas, kierly wf'l'odij} na
Starał ' się nmoruić w przekonaniu,
'i;e właśnie tmnta dziewczyna. jest
taR:'t, jak On chce. jakpT~ie, a
obeeM jego malźe~stwo, to nif"POrozllmienie, z ktlrem na.lef:y skoń-

,.

WSlIystt{D J~ dzjś powłem-

~

mdę·

,

-

moi. e ,

ko urodzi,~o się p:nzed Śilubem
i nie miato lIJazwiJSka. Tera:::
h~dzib je mieć. Obrączka zd;ę
la mu ciężar z .. erra. Chory
glaszcze obrą~zkę. Po chwilli rę
l~a opada znu.żona.
Nie ujrzałem je.] następnego dnia. Domy
śla~em się jej tyllw pod za~i,~ ,
ciem przet cieradła. które o.kry
wało cnłe łóżko
dla ochrony
nn much, r.zujących ~micrć ;}

JERZY 6ELLEA

czy6.

myśłi

obrączka istotnie wiąic coś
Tak, wiąże jego. l1ae:wtsko z ży 
dem maleńkin.go synka. Dziec-

i współczuciem.

Powoli opowiedziała mi histol',tę, którl\ wam tu powtarzam.

stępDwał

b ,i ed'neg·o chorego

- A
bie.

wi ęc

wiedz,

że

to nie dla cie

- , Więc je od kogos otrzymałeś- śnliała się ciągle, ale w śmie
chu jej była troska i mepewność.

- To wszystko jedno - powie. dział szorstko - przeszkadza1a. mi
te kwiat}.
Sp,)jrzała na niego
Zlozumiał, że, nadeszła

zaumtona .
odPQwied-

ma chwila.
-

Margit -

rzr.kł miękko

steś mądra. Posłuchaj, mam
ważnego do powiedzenia.

- Jeci CDŚ!

Surbo odpowiedziała:
, - Froszę, mów, ja słucham.
- 1I2rgit, naSle żY'.c~a to piekło.
Ty OM czędzasz na wszystkiem, roznmier:z, na wszystkiem. Ja w takiej atmosferze nie mogę żyć. Ja
t~8knję za pięknem, za ciepłem, ra
ao§('ią życia. Starałem stę, chciałem być S7Cl:ęŚJiwy . z tobą. Napróż
no: A ja za wszelką cenę chcę zdo·
być

szczęście.

NiE' pabzał na nifł, czeKaI na ocl
POWi00Ź. Ale ona milczała. Zniecier
r.!tiwiony t(m milczeniem, mówił da
lej. .

- A ,vięc zrotUm: Wiedz, że KO
cham ];-ogoś. Kocham dziewczyna,
ktćnt jrst uOf:'obieniem
wdzięku,
k(·bicf'Ości i serdeczności.
Rozumip8z l, o~ham ją, i CllCę się z nią.
ażenić :

Cit:hutko

odpowiedziała:

- Tak, . rozumiem. Kochasz
chresz si ę ożenić . Więc chcesz sie
dlatf-go ze miła roz,,'iei5ć. Tak. Do~
brze. II e'zu:·niem.
Zdumiqny spojrzał na
innej odpowiedzi.

ldwał

nią.

Ocze·

dzi('sz :zamaz Margit, nieprawda?
- Nie. Andr4!ej1l, zamąi nie wyjdę
- odpowiedziała cnergiczme wśród
łex.

Wię<.' ccit mam zrobić? _ pyniep('wnie. _ P'lradź
mł, CO
Plam zr0bić? Bardzo
kocham te
dziewczynę, ale ciebie mi szkDda... ~
- Bądź
szczęśliwy Andrzeju,

-

tał

b1!dź szrzęślhvy.

Ale ty wyjdziE'sZ zamąż , przy ·
rzeknij - upierał się. Przykro by.
loby mi v,.;dzieć cię samotną.
VśmieC'hnęła się przez łzy, a on
się uI·ieszyl.
- Tak wyjdziesz zamąż. ZrDblsz
to dla mnie. I będziesz miała syna.
- POI'hylił Rj~ Dad nią. - No, po
wiedz nli. jak twój syn będzie miał
Drgnęła. Spuściła głowę
dlwilę mil,ozała.. Wreszcie
działa. cichutko.

-

regulującym

ruch na uliach BerOna.

Na

irhię

mu

i przez
powie·

będzie

Andrzej.
Andrzej ..•
To l.narzy, żp go jeszcze kocha.
Że mimo wS7.ystko kocha go. Czy
należy, czy można odrzucić tę mi ·
hść? f:zy nie za wysoką Jest cena,
za którlV cbce uzyskać wolnoM?
Długo trwało milczenie.
:Na.g!e
wzrok jego padł na wiązankę kDnwalji, któr~ wci~,ż jeszcze trzymał

III ój syn ...

maleńki...

ręc e . Powiedział:

w

- Widzi')z, jesteś mądra, a na.
Wflt i ciabie moźna oszukać.
Nie
płacz. Chciałem cię tylko nnastra.
szyć.
~Ićwiłem to wszystko poto
jedynie, ~eb" zobaczyć, jakie slo·
wa moje na tobie zrobią Wlatenie.
Wycią.gnęh do niego' ręce a'le o··
pu~ ciła je ciężko.
- ~[ówi:;z tak, bo ci mnie żal _
powiedziała cicho.
Potrząsnąl przecząco głową.

- Nb Jlodobnego. ZastnnGw si~
- Posłucha i rzekł niepew- Czy litością jedynie można przcjśc
nie - ja i ciebie kocham. Jeste~' przez życie?
7,dailil'lll l1Iojem najlep.szą, kobietą
Ale ona patrzała na niego wciąż
na: świecie. A o tamtej... no tak. z lliedowien;aniem.
czy jest leptlza od ciebie, tego nie
- Poto żeby mnie nastraszye .
wiem. Ale wiem, że ją. kocr.~m. T Tylko poto mćwiłeś, żeby runie nacjebie kocham też ... jak SioStlę.
straszyć ... Podaj mi te kwiaty duj
.
'
IDI Je ...
. ~idfl1tko za.phkała. · Zaczai szuZe smutnYm uśmiechem wstawi.
kać odpowiednich s!G-\y, żeby
ją.
ła
je do wody. A jego ręka ddała,
uspokoić.
kiedy podawał jej kwiaty. Cichut.
- Nie płacz... zbstaniemy przy ko powtarzał.
jaciółmi. Zawsze będę się intereso
Serdeczne
bolesne, wspomnie.
wal. tob~. : nekro~ cię spotkam,' za nie... serdeczne bolesne wspom.
pytam ~swsze, jak ci się powDdzi nienie...
i co porabia twćj maź. Bo
wyj_
Cudnie pa.chniały konwa1Je...

.

na' slupie,

imię?

na

9

, REWIA ...

L

naiszybsza i.naipowolnieisza podr' ż
Samolottm przez

AG.'D
A
D
do Bata"ji
.
. ·d o Szftne.J laju .

Kajakiem. · pr·z~z·
Rozmowa zDilalem Parmentier'em, zdob,wca II n'sgrod, w .w,ścigu Lond,nAustralia, .arazz dr•. Kora.biewic~em, ..boha.terskim . Dcdf6inikiem Dolskim
(KOTe$pó~den,ja

'-1

wla.na "Głosu Porannego·")

Zapytuję. jaka była droga; od·
powiada, że doskonała. Czy -ZDa
PokkJę. czy
coś o niej.
Owszem, słySzał wiele, intere·
sował się Challange'em, chcłał
by przyjąć udział w następnym.
Lata chętnie. Uwata, te śnt
jest mały, a życie bardzo przy
jemne.
Prowadri mnie 00' samolotu
i pokazuje wnętrze. Dwa rzędy
wygodnych
foteli. po'rndku
qOŚĆ c:ibszeme przejście. Z tyłu
miejsce na mniejszy bagaż l'
dla stewarta, oraz maleńka ~
słauracyjka podręczna i napo·
je, k.tóre s.ą. romOSZOGle podróż
nym. Z przodu kab'!lla pilota.
Parmentier jest zmęt.~o,ny.
Notowanie wymaga ciągłego
skupienia uw~i li. napręlŹeni!l
nerwów• . Ch~tDJ.ie gawędzi. Ma
bardzo wiele sympatji dla Polski. Daje mi na pami~ę spot
kania zdję.cie Swoje i maszyny.
Na pro§bę moją. dopisuje p" "
zdrow!enie dla nuzycb ezyteł·
nłk6w•.

piastował starnowt'S'ko leka1Za na statku .szkolnym "Dar
Pomorza"; pa1lli. Janina zal;tmo,
wała w Gdyni sta.nowisko nauozycielki.
Chęć
poznania
WIscllodu, lndji, ~ żyłka włó'
częgowska z,rod·ziły tO' niezwy-

rum,

wie

kłe przedsięW2ięde.
Przeżywaj~ bardzo wle'le, p<>
znaja kraje, przez któri.! prO\,.·
dzi ich droga, bardzo doklad.
nie; mają do czyni~nia wSzę
dzie z ludem, robią propagandę na rzecz PoJ,ski i polskfego
sportu, choei.a.ź,
mojem zdat.
niem, propaganda ta ma ode-

wielką wartość.

'"

W riiewlelkiej wiosee. lio1trtd
przybyli dla odpoczynku i no-"
c1egu, przyjmują ich arabowie
Parmentier i Moll
którl,~ prow~dzi"h lIeloplan holender· b.ardzo gościnnie i serdeezn te.
§ładu . ~ema. · ~ d1'1lfiicn
ski w locie Londyn-Au~tralja; zdoBAGDAD, W stye~nia..
Cze.<;lu~'ą. ich jedzeniem ! sm.
'b,walłlc drugłl ·nagrod-=.
Depesze doniosły nieda mno- drzwi wyskakuje ~wart. wydo '
kołykami, l<an:nią. jat. to tut.,;
o Iozbiciu się wielki4 0 aero- bywa ogromne lloścl ' próŻDycL
lub po arabsku. N1emnioj 200"1a .jr;st zwyczajem n prostego lu ..
planu holenderskiego, obsługu butelek od piwa, wody l wfoa.
liśm}' ~
zdziwie.DJi,
peW'll~o etu, bior~ pokarm do reki i da
..ącego litnje Amsterdam t - Ba WWcJoc'Zl1ie pas8IŹerowie upr11.dnta. kiedy telefon zadzwonV. iąc do ręki ~iowi. Odmówi'ć
tawja (Indje holenderskie). Tu- jcmn.ia~ sobie dłuf{ą podrM.
i ze Słuchawki odezwał się gl:oi ..... lo śmiertelna obraza. Bie.
taj zrobiło to stras~e wraże jak m~~
i za'pytał po polsku .0 właści dna pan:i Janiln~, &1liczna mloUje. 7 trupów.
Samolot ten
W!'zyscy wysiedli i uAłają się
ciel' mieszkania. Ale był to da. wysportowana kob:eta, mubrał udział w l(x,ie do Austra • do miasta. Samolot będzie DOo
Teru atalo się. Maszyna, .pel rzeczywiście polak., który do- IS-i, że tak powiem, Ae-ś-ć z rę
l,ji i zdobył c1rugą nagrodę. Za- cowa! w Bagdad7Je i wyt~cl do Da chwały. jakli, zdobyła sobi.e wiP.dział &ię o nas, jedynej pol, ki" ryż ~ypki, mię~o, ociekają·
równo samolot, jak i piloci '"
piero ~ 6-ej zrana DaZ8ju~ śwtiet.nym wyczynem, zamienł , sk!ej rodzinie, mieszkającej w ce
·i ttlist('Z~lli'"ol'a2 ~m
.loskonale ZDani w Bagdadzie, pirJ.o.t z l)Omoonikami pozostaje la sIę w grozy, . grzebiąc pod Bu.dadzie. Zos-tał do "al> 7.:\pro specjały.
gdYlż podczas katdego lotu qprzy m-aszyrnie, pomimo zmę- - .'zczątkam:1
Aiedem ludzk'tll szony i przybył wraz ze swo.t<l
Ttlium TOZpytUje skąd pocho
molo.{ ten lądował VI Bagda- czen-ia - pilnują taMtowan.ia. istnień. W tym samym czasie, matżonką. Dr. Wacł~w Kora· dzą. Skąd jadą. " Dr. KoPabie .
dzie, jako w jtdnym >J) punk,
Pilotuje Parmentier, ten sam, kiedy miała miejKe kataStl'C'fA biewiez z żOlD~, p. Janill1ą, ni wjcz roM prooagandę, opowia '
tów, dokąd przywozi!!: poe~ę,
_ Parment!er brał udział w mniej. ni ' więcej tylko przybył da o Polsce, powtarza kilJ.ka ra
M&ry prowadz.it ",Doub1auCl
gdzie tankował i nocował pod-baIOk1eeie,
u.rządzooym w t.on do Bagdadu kajak i (,J1l' Tak, ka zy
słowo "Polonia",
f'hCAe
pod<,zas rejdu LOIIldy,n - Auczas l ażdego rejsu. ~amoloty
dynie na cześć' lOtników.
y.kiem
żaglowym, długości
5
wbić
im
w
móx{.,i
tę
nazwę.
W
stralja.
nngiellSkie zostaly wysłane na
metrów, szerokości J ' nitr!
międzyczasie przybywają nowi
M?ody CZłow1cli, jasny: b'lGnposzukiwania 'io pustyni i zna.
Wyjechali 22 Dpca ub. r. ze ludlic, kt61J'zy nie słyszeli po
'lGzrwilby się tod.zlaniln, .~y"
lazły spalony
kadtuJb, trupy, dym· l) niebiesk!ch ". oczach,' miŚlliatynia
- 7aluczp. Prutrm
c7ątku opowiadania i zapytn lil
by n a,gl e zatelefonował ktoś do
pocztę rozwianą przez wicher ły uŚm.iooh. Podchodzimy doń,
Dunajem wypłYl11ęłi na r.zarne n:mowo o to samo. Otac.zaj.ący
n'ego
i
odezwał
·
się
po
ch~ńJs"kll"
po pustyni. Znawcy przypu- p. Khajad mnie przedstaWia.
Morze i dalei prze." Bosfor do tl'um, chcąc zaoSzc.zędzić przy
sZt-zajq" że to "'),iorun uderzył
Stambułu,
Stamtąd
morzem byszom ponownego opowiadaw maszynę, SIpowodowa! wy..
Marmurowem,
Egejskiem,
ŚrÓli nia, wyręcza przybyszów j odU
hvch i pożar. J3tn!ejq, jedm.a.k'
ziemnem
do
Ąleksandretty powiada Za nkh: "La,pon~a, La
i inne hipotezy.
(Iskanderum) ~ P'-zetransporto· ponia". \V fen prosty i łatwy
Niedawno, na krótko przed
wali kajak auteIl' przez AJep- sposób robi Sbę z. polaków... la
kabslrofą, miałem okazję po·
po do Eufratu i Eufratem prn'iczyków.
d7:wiać tego olbrzymiego ptelWiele, wiele .ie!'zcze cieknTygTy'sem przybyli do Bagdadu
ka, dzlięki U'prze)moŚoCi dynkwVGh
i weSołych Mstoryjek
w pierw<szej połowie grudnia.
lura 10ltn .ska tutejszego, p.
przeżyć
opowiadają pp. Kora
Wyczyn rzeczywiście niesły.
'
Khajada, który zatelefonował
chany! Niemało trzeba odwagi biew:czoW'ie. Podróż ta zresztf!.
mi, że oczekuje właśnie satn0 i hartu; aby puśdć Się w taką ujęta w formę książki, zostanie
lotu holenders~:iego na powrot
podr6i. pr.zez mC)xza i O!bcc kra wydana, wed~ug słów dr. Kora
nej drodze z Australji do Aro·
b;p,wicza przez Księgarnię Wo:
je.
sŁ, rdamu, po odbyciu sławne
Bagdad to zaled:wie początek, skową w WarSz:lwie. Podró;'
go lotu Londyn - Austrałja.
gdyż ck. .Korabiewicz zamierz'l oQbywa sioę w porozumieniu
Poiecha~e.m.
Lotnilsko ogropod egidą PUWF. i zw. lIarcel'
kontyl1uować podróż swą . namne, podobno największe w
slępUt)ącym. szlakiem wodnym;
stwa polskiego.
św'ecie. NajnowoczeŚlJllejsze uMiła kolacja ko<ńlczy siG,' Pp.
Tygry.sem do Basory, "tą.d do
t r.ądzenia, świelna sygnalizacja,
Indji pr7ez zatokę PerSką, rze· Korahlpwiczowie udają się do
masa ~wiatla, samochody spe·
k~ Indus, kanałami do Gangc- hotelu na spoozyllek, ~dyż po
c. ;aLne do tankuwania benzyny
'iU i Ga~esem do Kalkutty,
a ldlku dniach wy-Whnie.nia cze ·
i oliwy podj0zdżaJ!ą do samolodalej Malakka, &jam, ' Kam- ka ich dalJsza podrói. A w kafu. 'Wszystko przygotowane na
bodża"
Indochiny,
~hiny,. jaku s<pać - trudno. MoiJna si~
przyjęcie olbrzyma.
S-zanghaj. Charbiln, gdzie, jak obracać tyl'ko r~em _i na }toPUlnktualnie w czasie wyzna
wiadomQ, znajduje s~ dutia ko me"dę.
_
Zegnamy . się z nimI, życzą.c
czonym samolot pr.zylatuje 1
10l1ja polsJr.a i. ..tąd już po za,..
Z2Tabnie ląduje. otwierają. st~
shdonym odJ)C'eZynm, koleją szc:zęticia w te~ bardzo trudnej
i ni~pieeme:i podróży. ' ..
drzwi i wysiada kilkanaścIe o· Po raz pierwszy od 1870 roku oficjalny minister Fraaej był
do Warszawy."
Ił. - kroa.~
Bób. Nie widać na nich kurzu, przyjęty przez papieża. Na na szej ilustracji widzimy Laftła
Dr. ltorabiew.łcz jeał "1eb~
po orzyblci" do Watykanu.
f\.R twarzach zadowolenie.
Wielki slImolot holenderski, zdobywea drugiej nagrody w locie Lond,n-::Australia, kt6:, uległ katastrofie w drodze 2 Amsterdamu do ~at~.JI:
U g6ry: autograf znakomitego lotnika Pa mentlera. I pozdrowleRlaml
dla czytelników .. Głosu Porannego.

.

sosem

*

taval

CI

sem s

trzMY,
Nie należy jednak zapominać
że promienie Roeątgena s1.ano,
wią miecz obOSIeczny, że
mogą spowodować rÓŻne nSzko
dzenia,

Odkrycie tych promieni było
,,':elldm sukcesem św:ata nau
kowego i zapo<.Zątkowało no w :)
gałęź wiedzy w rozpoznawani\?
i leczen:u chorób. Obecnie kruż
dy laik już potrafi ocenić dobro
dz:e;lStwo tych "tajemniczych'
promieni. Wiadomo mu bo
wiem, Że dzięki tym promie
n:om

nietylko w zależności od prze·
riawkowal1ia, ale także od pew·
nych wła$ciwości tkanek.
To doś\v.:adczenle, jakie po.
siada.ja obecnie rentgenolodty,
kosztowało wiele ofiar.
Nie poznano bowiem od samego począ,tku uJemnych wpły
wów tych dojJroczynnych pro·
111'ienu. P.ierwSi rentgenolodzy
nic zdawali sobie sprawy, że

otrzymać

względnie

Ila
elu' ani t>
na kliszy obrazy nl;l

należy ochra·wać własne

rządt,iw wewJ,1ętr~ych,
że można

i ręce

t(' drogę przejrzeć nie

jakozYlllności tych narządów.
niewidoczne go~em okiem i ze

otrzymane

obrazy

cuda Bacznicze, ale czasami

że
st;ł.llowią
niewyczerpaną
skarhinicę" do któr~j doświad·
czony lekarz się~a w razic po·

Pomimo, że od czasu odkry
da przez sIynnego fizyka !lit':
mieckicgo Roentgena promien:
nazwanych jego nazw,.skiem
w7ględnie
promieni X - dlR
",:elu ludzi jeszcze
istota 'lCh i dział:mie są otoczone mgłą tajemnicy.

mOżna

o
"Iicze
rawiaia

cial(l

przed szkodliwym Ich
wplywem

(1lalego po latz.ch ofiarnej pra
cy dla dobra ludzkoŚ<!i, sami po
lIOSW ciężkie ofiary. Na skórze
ich rąk pojawiały siz uszkodzenia różnej natury: pęk.nięda, o
wrzodzenia, a częs,to na m!e'l-··
Scn tych ogn!sk rum.:eniowych,
zapalnych, rozwiały się nowolwory. które

odg,rywają

niezaprzeczl,łlną rolę W .rozpo ,
znawaniu i leczen.ju chorób, ~ .
Laicy . wi~dzą też; .że prómieni f"
H.ocntg·ena
..
s~l poh~~nynt orę'ietli ,,, walet' :
z tak ' w'elką plagą ludlko~ci.
,iaką stanowią .Dowotw~ry (glt .
zy)· · I
złIluszały nawet do Iamp.utacJi
Nie wiedz'ą może, . fe w itn·'
caJej kończyny.,
llych liCZJlych stąnach r..hGrolbo
Dalsze badania idoś wiadcze ·
wych promienie te ~ywierają
nia wykazały jednak, że prowpływ niemniej dobroczynny, ~
mienie Roentgena stanowią wiąz
że
1··ę promiCilli o róiJne.i długości
usuwaJą lliekiedy jnteI'w~ncJf: fal, krótkich
dłUJ~ieh, Przeko·
chiru.rga na drng" plan, .
nano
si~, że
,

J

-e ' 'ozb wac 'chorób!

Znakomite środki ~:le9znicze" kaszubów

WŚTód luatu kaszu.b&kiego roz
należy
dluższy
cza5 pioć p8i
powszechriioille są rozmaiJte za- tłuszcz następnie zakopać na
bobony. am: in, ciekawe spo. skrzyżowaniu dróg jeden gTOS.!:
soby ' leeze lia rÓŻlnych chorób. ' i odmówić Ojcz~ Nasz od koń
I tak,' prz·e ciwko Suchotom ca; przy blednicy należy jak w
lustro spojrzeć vi patenę lub do
'\VJ!ębrza kielicha mszalnego.
I

Przeciwko bólowi głowy na·
Mrożonę
leźy klucz zamoczyć w wodz~e
i przy:ożyć do głowy, następnie
klucz włożyć do żelaznego garn
Dotychczas
transport ry,b' ka i tak d~ugo w nim pozosb.
Illl"ożodnych od!bywał siG w ten
wlić, aż wyschni·e, wówczas b61
sposób, że ryby okładano Cl,Y· g,lowy us.l:ańie.
slym. sztucznym lodem. BudoBrodawld pozbyć się łatwo
wa specjalny~h statków, wago·
można przez pÓJ&cie na skrzy··
nów czy okręt6w z kosztownemi chłodniami op~acała się d J- l.owaui'e dróg i podnies'enie japiel o przy transporcIe na więk kiego.kolwilk kamienia. Kam;esze odległości. Pr,oces zamraża niem natrzeć brodawkę, a ponia ryb musi być nadzwyeza j licn. f,amień położyć w tem sa·
mem lllir.~SCU, gdzle siG znajdo ·
lro!ł.k!iwie przeprowadzony. wał,
następuie
bez oglądanja
Jako nieodzowny warunek Się musi 9any osobn~,k udać się
zachowanie
najskrlllPulatnLj·
sze.i czystości. Ryby podlega;l.1 <10 domu.
I1njpierw oczyszczeniu zapomoDrugi sposób jeiS:t llastęjpują_ ·
C::t natrysku z morski,e ,_ wody , cy: znalezioną jak~kblwiek ko- '
nasl~pnie umieszczane ~~ w rOl śc ią Iiakr' eślić nad broda.vkq
tworze solnym, w .zbiorn:kn <) znak krzyża, wó.wcza s hr9daw"'.
Icmperaturze 18 st. C., aby po
ka z,nicrmie; można tówmież zakryły s,iG warstwa lodu i rów· · tosować inny SDosób, a', uiia·
nomiernie zamarza:y. · Czyn. now:de w cżasie mszy św. gdy
Jl.DŚĆ ta trwa 3 i pól godz:ny,- ksiądz zamyka mszał, naieży
' . b 1'0 d aw k ę P rz e z,,'
. .., .
prl.} ('zem ryby są opłókwane .Irzy k 1'0 tn'le
'n
'
lu'b
'
J~
"a'kl'e'
m
sI""adzl'
rozlworem, leżą"! w oddz:el· g ac,
' ,,1:!.'. ,1
"-' .. "'v·
.
k
'
h
nych przei.!ródkach, ażeby nie nego mIęsa na ryc ro d awk ~,
"
. t ' .....
\'
d t'
I'(l",zyły si" w bloki. Po zamro·
a nas ępnle m ęso rzUdC o s ąJ
'<
•
b d k
'k'
żenI'u 1". 'by opló'kiwane są cie- ' nI, a ro aw -.a . zlll nle.
.l
pliJ wodt1. morską, zar im umiePrzeciwko febrze' (po ·ka~z'llb
Szczone zostaną w chłodru: o sku ograszk~.) chorego p0'Y:inno
Icmperaturze - 5 st. C. Przed sif' zil1IDą , wodą· oblać, wówczaS
ostateczncm uloieniem zawija · ch·oroba. znilkńie . .lub na wóz, l1.ił
nc ~a w oddzielne pap'ery, a kłaść ciepłego· piasku i·' na nlni
nastęTll1ic wif!zane w paczki. choregó· 'u'ożYĆ' i to wówczas
\Vyda.i,ność ur~ndzenia wyno>"
l11a poskutkować. Jeżeli chory '
50 tonn ryb mrownych, w 24 l:ZC;:I,tO na febrę zapada, wów '
godzina:cll. Rypy w ten ,S,posói> . e~lls naj,l epiej jest, w • qkr~ie
zabe2pieczói1e wyfrzymilją; a 0\'· - :jwif'lt Bo,żego Narodzen.1a przed
SkoTInlc Iransport t1rwający 50 wschodem slollca wykąpa, ć go
Gm.
w bieżącej wodzlie.

ryby
z· Syberii

h"

promienie t • .,... mi-:kkle (o wię
fal) są ~trzymy
'wane ,przez tkanki tm;lękkJc
(&kórę!) i tam wywierają szkodliwy wpływ.
kSlI:ej

d;lłgości

Nauczono lilię z czasem mani
by w wy
padkach, gdy chodzi nam o na
~ulować pro~ieni-ami,

świetJanie głę~zych narządów,
ograniczyć ilość promieni dłu·
gich -:- miękkich i powiększyć.
ilość promieni krótkofalowych
l. zw. twardych, ma.J!l!Cyeh
zdolność przenikania Rlę.biej.~
Osią.gnięto to przez
~
1,ftStosowanłe 'pmydl mtr6w
rómeJ' grubości.
z·robionych z metalu (alumt·
nium. miedi, cynk), mających
właściwość zatrzymYW8l1lia Dro ,
mieni' mi~kkich.
UłożOno skalę dawek od Skute-.
cmei~ poniżej której naświetlanie nie daje żadnego efek~

poprzez,

dawkę

t. zw.

aż do naJWyższych,

rumienną

wywol~ją

cych trwa 'e uszkodzenie skóry.
Nauczono się' wreszcie ma1nip'Il- '
Iowl'l~ temi
dawkami, aczkol·
wiek pod tyrri względem niema
jednoHto'ścf w różnych kridacll,
bo ich jlednostki miernicze' są
rÓŻ'11e.
I tak naprzyklad róż·
nica p.omiędzy amerykańskiemi
dawkami a niemieckiemi wyno,
si 50 procent. Cz~to 'nawet .

stępy

uśmiercaja

można powie.
bardzo wysoki
poziom. Mimo to stosowanit,
promieni Roentgena wyma,ga
d'Ui-ej lII1a;lOmości r7p.czy i wieI
ki ej oslroŻlIlośd. Bo niedoś-ć
wiedzieć o tenn, że przekroczenie dawki może wywolać ru·
mień skóry lub oparzenie. Da·
leko

i obecnie.

dzieć, osiąg,nęła

szkodlhvsze dla nstroju fest uszkodzenie, ba nawet niszczenie
komórek Ba!'Z9.>dów wewn~trznych.
.Jeśli dla przykładu przytoezy
·my, te małe dawki są w stanie
zniszczyć

zdo1mość

rozrodczą

zdrowych jąder i jajników :.....
zrozumiemy łatwo z jaką o··
st.romością i precyzją w {echnice należv wykorzystać do!b'ro
czy.n.ną, moc promieni Roentgena.
Za'zinaezyć

tu jednak nalezy,

źe w schorz-eniach przydatków
naświetlania
t. zw. bodźcowe
daJą doskonałe wyni.ki, bez u·
szkodzenia zdo1mości rozrodczych. Z tych względów leka-

fole nie kierują się tylko wsk9.·
zaniami, ale pami!Ztają zawsze
O;
iJsbnie~ych
IP'rzeciwskazaniach.,
Nigdy nie naswietla się cno·
rego przęd badaniem krwi. Mała Ibowiem zawartość barwnika w czerwonych ciałkach
krwi' t. zw. hennogllohiJlly ostrze
ga przed stosowaniem siJJnyrh

dawki ustalone w jednym zakła
dzie, nie odpowiadają dawkom,
oznaczonym w innym zak~~e
naświet~ań.
Dlatego lepiej gdy zac,hodz,i
RóWl1liel
potr.zeba · powt&rnego na'świetla
nia, ~slLutecztI\ić to w tym 53' ' w wypadku ·stwier·d zeuj·a fizykO
mym zakładzie, by 1.1 ··:ną.ć róż chemicznych .zmian we krwi
musimy zmniejszyć dawki (jak
nic często niekorzystnych•.
np. w cukrzycy),
Nietvlko w dziedzinie leczni:
czei, ale w 'ren,tgeno • djagnostyczne.1 doprowad,zono teebni~ę. badań do takiei doskonało
SCJ, fe

pacjenta

pneśwłeOa sYę w m!Ia-

rę możńMci jaknalkróceJ.
Jeś:li zaś chodzi o dokonanie
zd~lęda-, to wys-tarczy na to kil·

ka sekund.

.

Jak w.iJdać wiedza lekars'k'j
czyni"a z biegiem cza's,u po-

SZ!Jifal

na rynku

W niektórych miejscowościach
Kurdystanu, gdzie niema lekarzy.
chory.ch zr..osi 8ię na
rynek, poezem każdy przechodzący, który
albo sam podobną chorobę przebywał, albo też zna l)CD., którzy Dćt
to samo cbot'owa1ł - udziela cho·
remu szczegółowej ~orady, podaj'c
sposoby kuracji. Przel§cie
obok
wystawionego na widok publiczny
chorego bez zapytania, co mu dQ.
lega, jest uważane za cZyi. karygodny.

Zamrożone życie

Ie

D

by

uniknąć

pl"Z'y krych

na

stępstw.

Podobną

wrażliwość

~kól"

na promienie Roentgena, jn\
w cukrzycy, mowa zaohserw.J
wać także w chorohie Buscd\·
wa i u czyraczności.
Promienie Roen'tgena
dzlała.ia również szkodliwie lE:l
skórę. jeśli przytem~
podt':La<;

lub po na,świetleniach sło::;owaf
pewne leki, drażniące skól'~.
Dlatego ważną J1Cst rzeczą, h)
lekarz ordynujący i rentgeno ·
log dziaiali w ścisłem porozu'
mieniu ze sobą. - W każdym
bądź razie jeżeli zachodzi jaka~
wąilipliwość
i stosowa,n ie na
świetlań .test wskazane, naleź ,/
rozpoeząć od naświeUa,ń prób
nych.
ZIIlamy 5ednak pewne s.tany
chorobowe, które bezwzfilędnie
wykluczają wSzelką
ewent'llaJ·
ność naświetlaIl
promieniami
ROCilltgena.

W ."'I'zecid okre~e gruźlicy
!l!ue musimy zrezygnOwać z n.1
świeUanła nawet innych . narzą
dów wewnętrznych. Naświetla·
nic osh'e~o zapalenia ("ślepd
kiSzkiU:, wyrostka ł'obaczkow("
go I'Ównie'.6 I!J'Ozi p?zykremi 11:1
słępsłwamJ. , .
~yt trudnobyloby omówi ",
na tern miejscu i w sposób wy

czerpują~y wszystki~

możll\Y,'

komplikacje.
Wiadomo ]oz <lz;j!ś b'owielll
że oprócz wSkaZal) ist.iliejil tr'
przeciwskazania.
Holdujcl11:
pozaŁem ząSa<hie: pnedew 'zy·
~tl; ;E>.lD nie ukodzić.

Dr. Z. S.

Dziecko szybko

.

.

rośnie!

Domowa diagnoza mówi: ciężka anemja .

"Małe
większe

dzieci - mały
kłopot,
dzieci - większy kłopot"
- głosi znane przysłowie. l~awet
przyśpieszony wzrost dziecka, któ
droż
re czasem "rośnie jak .na
dżach", staje się nieraz przyczyną
kłopotu, takiemu bowiem u&iłnemu
wzrastaniu
mogą
towarzyszyć
przykre objawy. W takim okresie
dziecko bywa zazwyczaj
bardzo
zmęczone i każdy wysiłek fizyczny czy umysłowy odczuwa, Jako
przykrość. W szkole staje się or-o
rcztargnionem, w domu z trudem
odrabia zadane lekcje.
Przytem
skarZy się często na lekkie bóle
w kończynach, a prawie zawsze
na bóle głQwy. W dodaiku Jest ono
Z reguły blade i 'wygląda m'zerde,
przeto djag!'oza domowa brzmi naj
częściej: ciężka anemJa.
tu w
Tymczasem nie chodzi
wIększości wypadków o jakąś o·
kreśloną chorobę, tylko o pewne
osłabienie organizmu przez
przy.
śpłes7..ony W7rOSt. Główr-em lekar·
stwem jest wypoczynek, a przedewszystkiem dostatecznie długi sen.

Hinduski uczony, dr.
Jagadir
Chandra Boze, dokonał niedawno
szeregu dcświadczeń z zam"aźa· Wszelkie sporty - narty, śliz~aw
niem ż"wych
o r g a n iz m ów,
01
które mimo to nie ginęły. ł po ka, rower i t. p. - POWUuty być
'
na jakiś czas za wieszone na kołku.
Qstroznem ptżywr6cenlu
do norDziecko powinno kłaść się wczemal1'!ej tem~eratury. powracały do
życia. Dr. Boze zamraZał króliki, śnie wiel!zorem i wstawać rano nbpS1, świnki morskie do fantastycz co później, nii zwykle. Trzeba też
nie niskich temperatur _ 30 i lA nofolgować mu trochę w ł'!1lICe, a·
stopni poniżeJ zera. U
zamroio- by prac.l m6zgową nie wyczerpy.
nych zwierząt ustawał oczywi§cie wać jeszcze bardzięj ustroju. Woobieg krwl, oddech ł t. d., co Jed- gole troska o stan fizyczny musi
nak nie .,rzesz~dzau'. temle, le. no wystenować I'a pierwszy plan, \'II
przeciwnym bowiem razie
może
,.QdtaJ'aT'łu" el'eśzyły się ohe r.adal
rzeezywł§cie rozw;nąć się anemja.
(loskonaJem zdrowiem..'edvl'.łe kró
Oczywiście ' duża • rolę odgrywa
liki, zamróżone poniżej 38 stopni,
równIeż prawidłowe
od:iywianle.
llie dawały się już przywrócić do
Pny
zachowaniu
wskazanych
ożycia.

strowości stan dziecka poprawia
się zazwyczaj w ciągu paru mlesię

cy.

Porażenia prądem
Niebezpieczeństwo prądu
trycznego zależy nie tyle od

elek·
jego
natężenia, ile od napiecia w chwili,
gdy człowiek staje się łączl'ikiem
pomiędzy przewoniIdem a ziemia.
Napięcie prądu zależy od
liczby
wolt, równocześr.ie jednak także i
cd oporu ciała, prz~z które przepływa, jak również od oporll
w
punlctach styczności pomiędzy dwo
ma I)rzewodami. Robołnil{ sto~·
cy na stoIku izolacyjnym, moźe do
tykać bez niebez1)ie~zeństwa p~'~e
wod~ika o napięciu 10 tys. wolL
Natomiast osoba spQ:CQlia
"ędzie
bardzo
nieprzyjemnie dotkniętĄ
prądem o napię~iu 110 wolt.
W
f>zczeg6lnych okoIłcLt1:Ościach, gO)'
połączenie przewodnika
z ziemłą
jest specjalnie dob~e, mOże Ilastą
pić śmierć przy sto, a nawet ~O wol
tach.
Z tego wynika, że praQ~ ZW",eZiJ
He t. zw. "domowe", wcale rie są
tak szkodliwe. jak 7azw"·c7ai n-zy
puszczamy. Dla osoby ubrant>j, z
rękami su~hemi i stc9ami !Zolowa
nemi
od ziemi przez sk"n:aną.
podeszwę, zetlmięcie z przewol~"11l
prądu

świetlnego ll1oi~
nj~ być
groźne. Jeieli jedrak rece i stopy
są wilgotne i stoimy bez obuwIa
na ziemi, O~Ól' ciała zm,.,i2js7.a !'I!ę
tak, ii wypadki świel'telJ1e mog!!
się zdarzyć przy zetknięcill z kaź
dą źle izolowaną lampą elektrycz·
ną·

l\.~

Rndrie horain

W jrJ.

...
-

_

Katarz,na
"WSD,6lczesnei dziewczrn,··,
Karj.era

jako

Dz~ęki fi1mow~
,,Kobietka" szkali t. zw. .,Iiterary corner~' , pje ~aog6ł ludzie nie wobraża ·
woda ~wiazda : Katarzyna Rep- Hartfordu znakomid
pisarze ją ' sobie. co oznacza dla · amebum zdobyła 's~ybko .slawę : świ:a . Mark Twain . i ·'H. B. St~we: '
rY'kaI~skiej dziewczyny pobyŁ IN
tową.
Najgorętszem . pragnieniem Ka - pensj~nacie. My g,r ozimy ' meGdy po raz pierwSzy ,po,l3wl ' tarzyny by1:o
dostać- Si~ d~ posłusznym d.ziec'iom: ".T~Śli nie
łcl ~
w Hollywood, gdzie .:ją 'Rrvn Mawr Colle~-e, gdzi~ stud b'ędziesz grzeczma, to odda:m cię
sprowadzono . z jednigo ' z tear jowała' ,!:ej matka i ciotka. Speł- .do· internatu"! . Natomia,~t dla
trzyków nowojor~kich; jeździła niono również i to jej ży/"zenie, ,młodej amer.ykanki taki Jn.ter·
po m.ieśde wspaniałym Rols - jak zresztą wszystkie. W Ruro- u-at jest rajem. Jest to dom .peRoycem, kierowanym przez szo _
len stońca -i kwiatów, wybudof~ra w liberji. Jej · pełne przepywanv pOŚTodku
wspandałego
chu wystąpienie, zrobiło na· dyparku. Zabawy i 1(ry z przy jarektorach fi1nno-wych potęŹlI1€
c:&ami i przy·jaciółm.i, sport, te
wrażenie.
Nic więc dziwnego.
PIER,RO MASCAGNI otrzymał alr etc. Katarzyna już ' w tym
że natychmiaM
zaofiaiowano od jednej z wytwórni amerykati- internacie roradza.fa VIJjątkowe
jej Jlaknajkorzystniej.Sze' kor- skich propozycję · sfilmowania "Ry 'lilolności dla sztuki aktol'lSkiej,
, eerskości wieśniaczej", . ktćra Jest
trakty, bowiem . powszechnie bodaj najwi~I{szym sukcesem XX ale jes·z~ze w wi~szym stopprzypUiSzczano, ,że jest ona mU· wieku. P()dpisat:ie kontraktu ma na .Iiiu rzucała się w oczy jej eksjonerką. Zaledwie jednak pod- stąpić w najbli?iszym czasie, Masca
cenfryczna na.tura. Jeszcze jako
pisała kontrakt, a j'Uż zaczęła gni, po premjerze swej nowej ope m .zennica zakochała si.ę w ni.e.
ry "Neron" w medjolańskicj "Sca- jak!Im
. Lu dOWle
l ' O, SmIthcle,
"
za
,jeźdZ1ić odrap,a.nym Fordem. li" uda się do Hollywood.
Był on jej właSnością,
n'ato'którego wyszła po otrzymaniu
Następnym filmem Ernesta Vlbimia/Slt Rol1s-Royce'a wynaJę~a je cza będzte wielki , obraz z Marleną dvplomu.
dynie na ki łka dni, aby zrobi~ Dietrich, któr.a rOLpocZ!lie pracę w
. Smith przeprowadził się do
wrażenie na magnatach Wmo- . nim natychmi'lst po u!mńczed\l lui . Noweg.o \ Jor,k u. gdzie pracoW1l1
wych.
kręcaneg<l obecnie "Hi3z,ań.s'~iego na t.tieldzie i w ubezpieczen'; a~h,
kaInawalu". Na;tępnie LuNcz m':!Katarzyna nie jest :mi1 jo.ner- si nakręcić jeszcze jeden film dla podczas gdy Katarzyna nczyn'lut. ale je.i rodz'i1ce byli ludźml Paramouu!u, 'poczem ' przen'osi się ł'l\ ' WSzystko, aby się dustać do
zamo1lIlymi. ·Ur,odzHa się
w do Anglji l!:dzie ' rozpocznie pracę tE.·a tru. · Zacz'ęla, jak każda aMor
Hantfo.rd w . slrunie . ·Connecti od wersji dźwiękowej komedji O· kał .od ma~h ról. Pewnego ra.... J ' ..
T
,N II'
skara Wilde'ą "Wachlarz lady ' Win
kł.I!C_:ł·
d
kt
c..... el oJClee" oma~z '. .ep . derruere", któ:-a była Jednym z na) ·zu , po ~ a SIlę z yre orem
hum, był lek:arzem speCJlllIstą ' . większych ~ukcesów Lubicza w. o- trupy, Rd-v' mu .powiedziała, :re
w ch()robach nerek,
a ' matb kresie fUmu nieme'go..
"gra ·swoje role śmieszn~e", _
należała do . słynnych - sufrafyAle 'powoLi dźwigała się ·w górę
stek, i była jedną z pierwszych
HARRY BAUER, wielki 'franeu~ na -, d~a6i.ni'Ckarjery i niebawem
prop~atorek regulacji urQdzin~ 'ski artysta charakterystyczny, któ zwroo~a nawet na siebie uwagę .
r:y . kreował takie
postacie. ' J'ali
Srodowisko, ' w którem. Ka;ta-rlY
. LudZi z ' Hollywood . .l oto pewne
,Dawid. 'GoI!1er" i "Jean Valfean",
na 'Wyrosła, było
wolne od ~dzie JCl'ał rolę sędziego śledcze- : §{-O ' dnda otrzymała zaproszeni-e
wszelkich miesZ\Czańlsikdeh tTa· go w filmie według powieści Dosto do ·stolicy fi1mu, gdzie wyśtą
dycji. Dziewczyna - korzystała : z je:wskiego "Zbrodnia i kara", który piła w ,przytoc~()ny
powyże,\
IfJieograniczonej wolności; była , l\aluęcać ma w Paryżu Pierre Che sp,o sób. Tam · r6W1Il.ież -p.otrafiła
Dal.
pe~ą enłJll1zjazmu, zwoletlłI.llcz::, ·
.
jak zre.sztą zawsze i w:sz~zi'C,
ką sporu j
naog6ł podobało ·
.
:
•
..
• ' przeforsować swoją wolę; . Nie
• je.i się wszystko, cowywoł:Ywa~ Ramdon NOV a:krro; Pk~YJąłiProPoZY~Jęł ' skarży się ona n:igdy, jak .Jom
.
rzą u me1
{sy ans lego
prZYlą'
.
ło obutr.zenie wśród. innych ro- kierownictwo, wielkiej narodowej -' Cl.awford,nJ.e ,krzyczy, Jak LudzicÓ'W. Matka jednak n!tgdy nie. produkcji . tego kraju. Pozatem ' wia ' pe Velez, że aż grzmi całe at\!'l>'l'zeeiW5'lawiaJa - się jej :kapry-", domo . już, · że niebawem Novarro ' JiiCr' i', nie zatrzruskuje gniewllll'Ę'
Som i nawet poz,wala~jej sp'a '. wy.naJ~ie - w,·H;oll~woQ~ ~i.~lkle : .~ . drzwi, jak' Greta Garho ... . Ka"
'..
b
.•
telier l ' nakt ęcl. biszpanski obraz}
" . łu 'h
'1
. .
,_;
cerować po - mlescle : .~z ' ~.on- kfórego będde , autorem. ' te2yse- ' tarz~na'. s c a, mI cZY. , l ro~
czoch, co wtedy' ucbodz!ło Jesz· rem i głównym. .wykonaw~ą. , .. . . w~oncu .:wszystko tak" .lak . jeJ
C'Z'e za szczyt - n:eprzyzwoitOści..
.
się ' podob31.
Dziewozyna rozwijała s~ę , we
• '
'
_' .
Dzienlllilkarzom' sz<.Zegó'lnie . u'
.
"
'.
W Rzył;łue ro~oczęto zdJęcta :: do .,
3'. ,. . . Gd'
r .:
;-,spamałym d?m:u, otoc7.0uym , wielkiego filmu historycznego . , P' . tr.ull'n1a. zY~Ie.: '
y .!ą py aJlą·
Jeszcze wspanIalSzym · ogrodem. t:: "Lorenzo de ł\1idici". Rolę t Y. tu clllY ma dzIeCI, odpOWIada:
Niedaleko od tego domu mie- ' 'łową gra ' Aleksander Moissl. '
Qwszem" k-iIka tU.tinów...

II t tk- ,-.

D a I I mowa

nbraua królową piękności Pa"yza
Da rok 1935

Przyjaciółka zwierząt

gWlażd,

Ił

filmowej

w~ród

nich jest również par;;
mulatów!
Zaprasza do siedzenia na "c·
lekŁrycznem" krześle.
Posiad,}
ona rzeczyw:i,~ de k:Ika krzesel
przez kWre przebiega bardz·.)
,delikatny prą,d elektryczny, (O
wywo!u;e ba,r dzo oryg~nalne uczucie . do chwili, aż się czło·
wiek dowiaduje. że Sp'ahlJJ.IO mu
llljE'szkodliwego figla. Katarzyna
11l,i,eszka pod Beverly HiLl
w
białym domku , przesłoni ętym
eukaliptusami. Dą.żąc do tego ,
ahy jej nikt nie przeszkadzaT,
rozpowszechnrła

pog'osk~ ,

że

w jej domu pojaw:aj'ą się

du o

chy.

_

s

Bodzic~elka OWJCÓUl

*

*.

zosiawla parasol przy swoim wier'n ym piesku, dzięki czemu jest on
osłonięty od des~zu, a jego pani
nie zapomni parasolki w sklepie,

'Opery i operetki
weszły

w

w

m,odę

Hollywood

Przehojowy '

S·,l.I.P.l"

opery

mUl)-

wej ,;N(:() mlłc;s<,j" I operetki ,,' ;~y
Div"'rcnl'eo" wprowadził towll,ny ..

stwa. filmowe w formalny
entu2.ja.zm muzyczny. Po raz pierwszy·
trzej na.jznakomitsi kompozytorzy
ameryka.ńscy przyjęli
propozyoje
towarzystw filmowych Irving Berlin, kUry wra.z z Gershwinem
i
Jewmem KerJ" :,m naleiy do najwy
bitniejszych kompozytorćw jazzowych, zO:3tał zaangażowany przez
Radio Pictures i pisze obecnie mu
2:ykę do filmćw "Cylinder", w ktć
l'ym główne role grać będą Fred
Astaire i Ginger Rogers. J erome
Kern zostal zaangażowany przez
:\1etro - Goldwyn - Meyer i kompo
nljje również po raz pierwszy bez·
!l{Jśrednio dla radja muzykę
dG
obrazu "Roberta". Colt>
Porter.
2nany kompozytor
amerykański.
mieszkający w" Paryżu, pisze
dra
F ('xa muzykę ·do . "Adios Argenti .
na", naatępnie oper~tki filmowej
reiysera Lou. Brocka, twórcy filXllll
.Oarioca.".!,

..

*

poniedziałek w insty
tucie propag<tndy sztuki wy&ta.wie sztuki włoskiej zwraca m. in.
uwagę piękna rzeźba F. Wildt&.

Na- otw:ntej w

Pięfnaśc,e lał IUmu
sowieck~ego

. OBŁĘDNY REKORID

~.FilIa sowiecki w ciągu
ostat~
piętn Lstu lat tak wyrósł, te
d~jsja.j jego n:lUrzyC'ielowie mogą
się od niego uczyć. Biorąc tel'hnikę amel'yka.ńaką. za pddstawę kino
sowier.1de wypracowało swoje wla
Elfie metody i wskazało sztuce fil-

nich

mowej nowe drogi. Filmy,jak
"Droga do życia", "P0tiemJdn",
Dziesięć dni, które
w~trząSUf:l y
światem", ,.Burza nad Az. ją." I inne
rozruszały Hollywood". ujrzeliśmy
jak technika przerabia nowe idee
w żywy film. P·.)szukiwanip nowych
furm '" filmach sowlN,itirh wpro·
wadziło nas również' nan I'l.rog-ę 110
wych,
odważniejszych
ekspery·
mentów". (Ce ~ il B. ..\lille z okazji
15-1ecia filmu sowierkit'go).
REWAN:l:

,

l'1u'nieJ .ba1e~ic . ame1;~a6skkb
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Jta · najclłuł.szyczas .".łrowaąia bez pr zer"1• .

MueHer- do żoay:
- Nasz przyjaciel Meier przysy
la nam zapr::>szanie na pogrzeb ewu
jej trzeciej żony, Wiesz Mileczko
musimy się nar$zcie zrewantować.

Rktualia radiowe
UDOSKONALENIA W ODBIORNIKACH.
Jednem z
przykrz.ejszych zjawisk, zaklćcających odbiór radjofoniczny jest t. zw. "fading" - za
zanikanie na krćtki czas odbieranej stacji. Przyczyna tego J~5t nam
dobrze znana. Oto fale wysyłane
przez a nt enę nadawczą przychodz ą
do naszej antelly kilkoma drogami jednocześnie. Czę~ć ślizga się
wzc1łu';; powierzchni ziemi i chociaż
znacznie osłabiona, dochodzi do
nas po najkrćtszej drodze.
Inna.
część przychodzi do nas "z nieba".
Zost:.ła (lna wypromieniowana pod
pewnym kątem ku g'órze; tam napotkała "warstwę Heavisiue'a" zjo.nizowaną, półprz.t wodz ą cą, warstwę powi CJ trzną; odbiła się od. niej
i przychodzi do naszej anteny po
pTzcbyciu drag; :Uuższej, nH poprzednin, uroga przyziemna. JeB'z.ezc inna cz ę ść
promieniowania
przychodzi do nas po kilkakrotncm
oc1t iciu od ,.warst.wv Heavi;:ide'a",
a więc po jeszcze dłuższf\j drodze.
Wszystko to przychodzi z zupeJnic różnemi hzami, z ależn i e
od
c1 ł u g ośd
przebytych dróg. Nasza
antena odbiera efcl.{t wypadkowy
z sumow:1nia c z '~ści sldadowyeh, za
l e żnie o~l ich faz. Poni e waż jednak
..warstwa Heaviside'a" nie
jest
llieruchoma, a zmienia ciągle swe
położ:enie, wi ę 0 dro«i t.ycl1 promieJ!\owań zmienia i ą. się i nasz
odotrzvmuje
sy gn ały o
bjol.'nink
zmiennej sile. Zdarza się , że st a(:.ia odhior~\:1a zniknie prawie zupeł
nie, gdyż natężenia przychodząc e 
go promieniowania może
zmaleJ
kilkadziesiąt i wię cej razy.
-rned wypuszczeniem na ryneK
selektouy, to jest lampy o zmiennem wzmocnieniu, Dle było
rady
na zanikanie stacji. Dopiero .:aeto
sowanie w odbiorniku selektody
wraz: ze specjalnym 11kładflm prostowniczym pozwoliło zmnie5szyć
w dutym stopniu tę b olą.czkę- Dzie
je się to, jak wiadomo, w ten spos?b, ze w takim odbiorniku sygnały silniejsze są mniej wzmacniane
od słabszych, tak te icb efekty a·
Imstyczne są prawie
jednakowe.
na.zvwa się to automatyr,zną reg-ulac.ią wzmocnienia.
Zastosowanie
~1tJtomatYCLnej reg'Ulacii wzmocnie
nia w odbiomiIru daje jeRzcM .1e(l.
na wainą.
korzyŚĆ.
Miancwicie
bliskie i silne stac.ie są, odblenme
prawie tak samo głośno, jak słabe
i odległe.
'

ila
o
'Rezultat, Odczytów

rad~owrch II

Odczyty w językach esperanto,
r.adawam~ przez rozg'oś::ie polskie
cieszą się ogromn<!m powodzeniem
wśród słuchaczów
zagral!icznycb.
Świadczą

o tem wymownie bardzo
liczne, niekiedy entuzjastyczne pisma, kt6re napJywają ze wszyst·
kich krajów Europy. Według staty
styki, jaką zrobiliśm;r, dyrelt\!la
Polskiego Radja w Warszawie 0trzymała dotąd około 2,500 pism
od słuchaczy tych odczytów z Pl)dziękowaniem. Między nimi znajdu
ją się przedstawiciele 23 krajów
europejskich, 'nadto 1 list z Austl'al
ji i 1 z Brazylji. Najwięcej piszą
cych było z Francji, a potem liOlejno z Niemiec, Szwecji, Anglii Cze-

chosłowacji,

Btdgarji, Jugoslawji,
Danji, Holandjf, Węgier i Włocb.
Nadeszły pisma z wszystkich krajów europejskich za wYjątkiem Por
lligalji, Litwy i · CzarlwgorJ>. Z\ł- .
znaczyć tutaj ' należy,
że
podano
liczbę otrzymanych pism, na któ-.
rych czasem znajduje się nawet
~etka podpisów, a nie Iiczb~ osób,
które wogóle pisały. Niektóre orga
nizacje esperanckie urządzają regu
larne zebrania dla wysłuchania audycji radjowych w języku esperanto. IswJeją specjalne kluby radjowe esperantystów; we Francji wydaje się osobne czasopismo poświę
cone esperanckim sprawom radjo·
wym. W - Niemczech esperanckie

z~f!orz
stanął

jezJlku

biuro programowe, które zbiera
esperanclde programy z całego
świata i rozsyła je do prasy esperanekiej (w tej chwili około 1.00 cz<'l
sopism), nadto do poszczególnych
abonentów.
Z jak wielkiem uznaniem
wdzięcznością piszą słuchac~~ - esperantyści, jak ogromną
wartość
propagandową
posiadają odczyty
w języku esp~ranto, najlepiej świad
czy wyciąg ciekawszych wyjąt
ków z li!3tów, otrzymywanych po
odczytach
A więc: p. H. dyrektor szkoły
średniej j poseł do parlamentu w
HQlandji, p,isze: "Ogromnie !stę cieszę" Ze dzięki językowi esperanto

lite! bere

na czele orkiestry Polskiego Radja

Kierow nictwo Polskiego Radia
stanowisko naczelnego
dyrygenta orkiestry P. R., zapras zając na ' nie znaliOmitego Kapel·
mistrza Grzegorza Fitelbe7ga.
ut",orzyło

Karjerę kapelmistrza
rozpoczął
Fitelberg w 1906 r. trzema koncer
tami w filharmonii berlhiskiej, poświęconymi twórczości młodej Pol
ski, wprowadzają\! po raz pierwszy na estradę zachodnio - europ eJ
ską Karłowicza,
Szymanowskiego!}.

i

a esperanto a

Różyckiego.

W latach 1908 - 1T stał PiteIberg na czele orkiestry filharmonji
warszawskiej, dając się poznać , la
ko niestrudzony i entuzjastycZl-y
propagator muzyki
nowoczesnej
polskie., i obcej. W 1911 renat odbywa dłuższe ~ournee koncertowe
po większych miasta-zb Aus,t rji
i
Niemiec, w ' wyniku Itt .! re~o zostaje powołany na star.owlsko kapelmistr~a 9pery cesarskiej we Wiedniu, które z:tjmuie do wybucbu
wojny świato·we.i. Podczas wojny
dyryguje w Moskwie i Petersburgu.

-

Dawnych, czy najnowszych?
Nie dzielę muzyki na dawną
nową, lec). na słabą i dobrą ....
- Jaki będzie stosunek pański
cio najmłodszych kompo1ytlrlOW?
- Jak
najbardziej życzliwy.
Wiem dobrze na podstawie długole
tniej praktyki, że młody i rokują
cy nadzieje kompozytor musi usły
szeć swoje dzieło, aby poznać nietylko jego zalety, ale i ustt:rki -pewne, zawsz~ możliwe, młode niedociągnięcia.
- Czy często będzie

pan dyry-

gował oSobiście?

- Dyry-gować ' będę przeciętnie
je4nym koncertem miesięcznie w

filharmonji warszawsJ{iej oraz (two
ma tygodniowo w studjo. Ani przez
jedną chwilę ule prz~'szło
mi do
głowy o.kupować dla siebie pulpitu kapelmistrzowskiego. Przeciwnie - uważam za mój radosny obowiązek wprowadzer.ie do studja
młodych talentów
kapelmistrzow·
skich, którym zawsze j najchętnIej
!'łuzyć będę radą i opiekli.
Obok
kapelmistrzów stołecznych - że
wymienię tylko Dołźyckiego, Bfer
djajewa, MierzeJewskiego, Wolfstrua - zamierzam wciągnąć
do
współpracy
kapelmistrzów
ze
wszystkich większych
ośrodkaw
regjonalnych.

Df~fk_or zćłthorowal...
Niema takiego zmartwienia dl~

słuchacza radjowego, które da'oby
się porównać do z-epsutego odbioI
nika. Zwłaszcza na prowincji, gdzie

trudno O natychmiastową poradę
fachowca.
W ostatr.im nuw.erze
Nowego Radjoamatora znajdujemy
intaresu,iące rozważania na temat
domowej naprawy uszkodzeń
w
aparatach detektorowych.

cju całkowiti!lil '- audycji wcale
nie słychać, ponieważ zwarcie plytd{ zachodzi w kaidem położeniu
totora. O ile jest to korde::sator
pow,ietrzny, płytki ~atwo jest dore
gulować, mikowy kondensator leIliej iest zamienić.

Do kraju wraca Fit~!berg w 1fl20
r., sk~d odrazu porywa ".0 do Lon
PRZERWA W CEWCE jest niedvnu tW0rca słylmego baletu, Dhzwykle niawidoczna na oko, poniegilew. W cztery .l<'Ita p6ź""ie.l widziważ bawełna lub jedwab przykryDZrwy CZASU.
my 1t:o z-ów w War!'z"~'ie ra sta- .
Małe te" skrzyneczki o nieslwmwa miejsca zerwane. Poz!!ać moż
W ostatnich czasach wielu radjo nowisli:u l{a~31mistrza rithctrmonii, plilwwanej wew~ętrznej
budowie na to uszkadzenie po charal{~ery·
amatorć v zbudowalo sobie a.para.- na którem pozostaje do 1932 r. W
potrafią nieraz do szału doprawa
ty radjowe do odbioru audvcii na- mi~dzycz"si3 orga:'izll;~ trzy tour dzić swego właściciela fer.ome'-al- stycznem brzęczer!iu w s~\ll!haw
kach zamiast a·udycji. NaJeży w!5w
dawanych na krćtkich falach. Są n('es po . Ameryce Połud:: iowej.
ną zdolnośch przewidywania,
Na
'czas
cewkę przewhl~ć, łącz,!c <Ioto małe odbiorniki dwulampowe,
W IistOt1adzie 1933 r. o"'p.:a,..izt1~ ,ialdei audycji l!ajwięcej mu zale- kładnie
miejsca
zerwane
lub
przy pomocy których moż',a odJe w lVIos!rwie koncert muz~' ki pol- ży. Wtedy oczywiście mil!ną. Za- ~a1nienić cewkę na nową.
bierać aunyc.ie ze' Stanów Zjedno·
sldei. Wi<>ł,,"ie r.owoclze" ie t P 1"o k!ln stanówmy się koleJi.o, jakie mogą
czonych Amt3ryki Północne,i, Ka- certlI s}{ta,r ia ki'3row1'!ctwo rPJ.lar być ku tem'l nowody w samym anadY", Indji Holenc1el'f';kich, Anst,ral
ZNISZCZENIE KRYSZTAŁKA
monji mosk:ewskbi do zo-jt<l:-:izo- paracie detektorowym;
- następuie zwylde po dł--z.szC't1l
ji, Siamu. Afryki, ~arokka, Am ewa!lia w m<lln 1934 r. ,-P-:k!ldy mu
ryki Południowej oraz wielu kra'"
PRZEWóD
ZERWANY
lub użyciu i obJawia się tern, ~e
zyki pc!s!d-ej" .,Deka~a« została
Jlewn~7ch pudttach słychae audyj6w europeji,kich. Am]:-cje te nazwarcie mi~dzy przewodami. Jest
nastęllrie r-owtórzo~a w Le '- i~)!'-a
cję doskonale w in!'ych
bardzo
d'Lwane Sl'! ną, falach od 10 do EO
lbie. Lałem 1934 r. o-lYa'·i~.,:~ FL to l1sz1wdze!!ie łatwe do S1l0strzem et! ów. Nil i;'l7.iwnie.iszem wyda,il)
s!abo.
NaIc:~y jed:r:aIc z'\\<Tó1!ić uwa
teU-"lfl.>: Iwncertv muz-'ki npl5ki"'j żerria po otwarciu de-ka, p~"iewaz
gę, że zbyt częc;ta wymiana kryszfiię . to, ze odbićr stacii odlegiych
w Charkowie i łW1)wi~, na Kauk1 !lrzewa.-!6w mamy w apa-a'!ie nie·
cZQsto
talkćw jaltOby "zużytych" jest zu
o tysiące kilometrów jest
wiele. Każdy schemat
det~k~'Oia
zie, a ostat"l'io w Moskwie.
pełnie b~zcełowal i jeśli kupujemy
lcnszv 1)0(1- wzg~pdem siły i czysto.
povczy nac;, gdzie zerwany
tt'ze·
- Jaka myśl przewod'-ia przvje w dobrym gatunlUt, m()gą óne z
ści od odbioru bardzo bliskich 01~
wód
powiniel1
być włączo"", a jeświeca:: b~dzie panu na s"a'-owibrzvmów radiowych.
]JOwodzeniem
pracowa-:: 8 - 12
n,no!lz".8mie należy snrawdzić trwajest
Dla radiosłuchacza posiadające sIm nacz91-'ep'0 dyrygenta P. Ra- łaść it'rtych przewodów. słan do- miesięcy. Oczywiście, dobrze
dja?
pytamy.
11zywa6
cehtloidowycb
przykryw~lc
go -taki odbiornik, poj<;cia czasu i
krece-ia J'la~m~tek w śrubkach
dla zabezl}i~c~,,~"ia od kurzu oraz
- M~'śl przewod'1ia? Ta sama, g~iazdkach i t: p.
przestrzeni zd'1ią. się zatraca ć swćj
odwracać - i zakładać
kryształek
która
prowadzi
m".ie
od
lat
trzyzwykły sens. Ozyż nie jest dziwc~gami luh pir.cetk::t. Zaleca!le cze
nem np. słuchanie w War~zawie o dziestu: propaga~da pol<.kiej m'!ZWAR(",T~ PŁYTEK W KONpracy DENSATORZE mo~e być częśdo ste ~ycie kryształka w eterze lub
godz. 6-ej po południu koncertu Z'vki WSlló!C7.eSnej. A pole
nadawanego w Nowym JOTlm po będę mbl njpkne i obszerne. Ork;e we hlb całkowite. Przy cz"ściowem spirytusie nie jest rac;onal'le
praktyczniej jest kryształek roz·
z,,"S"lół
drugiej stronie oceapu wraz z obja stra P Radia to przecież
zwarciu .iest .ieden lu" kilka nun- łupać, odwracając następnie Slt h • .
ś\vietny,
w
skład
kt6rego
wchodzi
śnieniem speakera, ze właśnie jest
któw przv obrocie konrfe"satora,
źą otrzymaną
powierzchnię
do
tam god7.'ina 12..00 w południe. Sta , wielu wybitnych instrumentalistów kledv a"dy~ia milknie. W
tycll sprężynki stykl)wej; dotyk c;pręzyn
t}je australi.i skb dają jeszcze efek- i solistów.
punktach właśnie nastel'lUje zwar
towniejszą jJustrac~ "wzg'fędnoSct
Jaki l.lędzie stosunek pański do cie statora z rotorem. PrZ) nrar· ki do kryształka musi być całkiem
lertld.
.
czasu" RGżnitla boWiem . cz~su .mię lJ1uzyczn ,ft hvórczości rodzbnej?
dzy Warsz3wą a No:w:ą Zeland.i!!
- Tak? sam Jak dotychczas. .JeOczvwiśeie również "rzeszkody
wynosi prawie dokładnie 12 ~o . steśmy rad,ip.m połskiem-f już w
w odbior:re mogą pochodzić ze zlej
dzin. woh9o czego mozna w War · . tej nazwie jest cały nasz p-o~ram.
łnsta1actI anteny ł ze złego uzie87.3.wie wieczo"9lJl odbierać audy- Na czołowem miejlicu w programienia. Wt2dy . jednak "krysztację, ktńr:.i'H D'tdawana jest następ mach radjowych winny się ~aldć
łek" nie jest nic
winien ,- i jest
:nego dnła raDO!
utworY, kompozytorów ~1skieh.
całkiem zdr6w.
"'

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

Morze i kolonie
lo Dalega Polski

mogę coś zrozumieć z programft.
Waszej stacji. W Ilaszytll kraiku
jest ponad 40,000 es;erantystó-w. z
których przeważna część słucha
regularnie Waszych audycji esperanckich. Audycje te znajdują tysiączne rzes.ze słuchaczy zagran icą
i w naszym kraju... Prosimy bardzo o zapowiadanie ważnych punktów programu Waszej stacji tak·
że po esperancku" H.
Inź, portowy H. z DUNKIERKI
pisze: odczyt był wspaniały... Temat nadzwyczaj ciekawy... Gdynia
choć nowy port, jest u nas znana...
S. R. LILLE (Francja): Niedłtt
go uczyłem się języka, lecz zrozumiałem wszystko. Nie cbce mi Slę
wierzyć, że pan jest dla mńie cudzoziemcem... Co za wspaniały wynalazek._
P. S. SURREY (AngIJa): Rozumiem każde słowo... Odczyt był
ogromnie ciekawy, nietyle dlatego,
ze z Polsld, lecz, ze o Polsce ...
B. L, LONDYN,.. takie odczyty
zwiększają liczbę
słuchaczy
pol.
skich stacji we wszystkich kra·
jach...
A. R. SATUMARE {Rumun ja)...
nie mogę znaleźć słów odpowied<
nich by podziękować za te odczy.
ty, z ldórych czerpię prawdziwe
wiadomości o Polsce,_ Dzięki takim odczytom mamy sposobność po
znać Polskę i uczymy się centć pra:
co wity naród._
R. B. PR AHA... odczyt o Waszym przepięknym kraju był dla
nas prawdziwą niespodzianką ... Urządzajcie jaknajczęściej takie odczyty -- to wspaniała propaganda
W aszego eudn~go kraJu_
P. O. T. TRELLEBORG (Szwecja): takie programy - to napraw
dę świetne...
P. M. (DANJA)... Słuchaliśmy W
całej grupie. Wilizimy, że Gdynia
jest naprawdę cudem ...
E. F. GUNNARSTOP (SzweeJa1_
wypadł przepięknie, jak dobra mułyka ... Czekamy dalszych talt zna
komitych odcZFtów w tym języku,
Idóry nie zoa granic i dla wszystkich może być łatwo zrozumiaiy...
Inz. • D.
SAINT
GRA TlEN
(FJap.cja): Jak przepięknie Pan mówił, Drogi Panie! Jakie nac; wzrusza, nas. francuzów słowo: W!lIilOŚĆ. Więcej takich odczytów! Och,
gdyby Pańscy ziomlwwie wiedzieli, ile mi/ości dla Polski przysparza
esperanto!! Sluchałbym c.ałemi godzinami esperanckich odczytów z
PQlski... ltd. itd. itd.
Czyż to nie wsnanlałe rezultaty?
W którym z języków mażnaby takie osi,!gnąć? Esperanto i radio
- to dwa uzupełniające się wyna·
lazki, to most między narodami.
Bardzo często zdarza się, że słu
chacze proszą o nadesłanie tekstu
odczytów, wygła,>zanycb pr:tez ra·
cjo~ by je mjc odczytać w języku
esperanto na zebraniach organi~a
cji tub po przethunaczenin, przed
szerszą publicznością. KiIJ,a ruz3'
trafiło się, że odczyty przedrukowy
wano: odczyt J. Dohrzyckiego o
jt!bileuszu Wita StwQsza ukazał się
w Cf,~ !: or- Io mle włcsldem, odczyt
prof. dr. Wej!~la o odkryciu szczepionki przeciwtyfusowe,i w czasopiśmie angielsldem.
Ni zdawro re·
dakcja "L'Eclaireur du Soir" w
Nicei zwróciła się do d;yrekcli Polskiego Radja w Krakowie o !zezwo
lenie na opuplilwwanie odczytu
prof. dr. Pigonia: .,Kołyska ł grób
Polski w Panu Tadeuszu".
Okazuje się więc. że odczyty w
języJm
esperancJdm, nailawane
Jllzez rozgłoś!'ię Pol.,kie~o tładia w
Krakowie, są znakomitym środ
kiem propagandy nasze)?:o kraju za
grani~ą, gdzie nam zjednają wieb
szczerych prz~1aciół.
Tadeusz Hodakowtld.

DL-l\ , p\ĘKNfJ PAllI.

nasza bielizna
Moda, która Jest t)Tanem w . dzłe
dzinie toalet, jest. znacznie łagod
niejsza w sprawach naszej bielizny.
Zadawalnia się ona przepisami pod
względem kolorów i wydluża
lub
skraca nasze kombinancje lub koszulki.
W tym roku dominuje
gruby,
crepe - satin. Bywa on
przetykany zlotem i srebrem i podobno . pierze się, jak płótno. Miejmy naddeję, Ze tak jest. Eleganckie koszulki są z tyłu mocn" dekol
towane wcięte w pasie i opięte.
Jest to charakterystyczna cecha
modnej bleUzny: dobry krój, dzięki
któremu koszulki, kombinacje
i
reformy przylegają mocno do figury.
błyszczący

Pod sukienkami z satln, które
obecnie chętnie nosimy, widoczne
byłoby każde wzniesienie i fałdka.
Wskutek tego na bieliźnie robi się
aplikacje- tureckim ściegiem i inkrustacJe z ·koronek. Niektóre l.anie noszą tylko krótkie koszulki i
majteczki z Jersey'u.
Najmodniejszym kotorem na· tiie
liznę jest brzoskwiniowy w jasnym
odcieniu. Blondynki wróciły ostatnio do białego koloru.
pewnego Ha.~
nie wy..
Je obecnie z' miękkiego liattn, z elastyczne
go tiulu ł z koronek na ·tlulo. NaJnowsze paski kończą się w stanłe,
co przy pełniejszej figurze wywołuje niezbyt estetyczny erekt. Tęz..
sze panie powinny więc nosić całość (bIustonosz z paskiem). Przy
pasku aleiy unikat! Inkrustacn z
koronek, kwłatów etc., gd~-ł nisz·
czą się one w częstem praniu.
Pasek gra od

wielką rolę. 2adna z ~ań
rzeknie się paska; robł się

Zamiast

"nocneJ

koszuli"

się "nocną suknię", wciętą w
sie i ·.'Ozdobioną przy dekolcie.

eleganćkleJ

nOllł

paDo

"nocneJ sukni" nosi

się . krótkie bolerko, pelerynkę lub
żakiecik. Laik z trudem
odróZnł

"nocną ' suknię"

od sukni wieczoro-

wej.

,...................... .
(zgtaj~ie

Slenol'Dislki 'ksieCia
-piJst'1d.
Owe młode pa1lll1Y, Które zal
mują stanowbsko tak upragnione dla każdej angieIad, gdyż
moga przebywać i mówić z wy
marzonym następcą tronu, ma
ją bardzo dużo roboty.
Punktua1nie ·0 9 rano muszą
już być w pałacu i choć praca

Jedna z gatet angielSkich do
nosi. :te z okazji ślubu w rungiclskim
domu królewsk:m,
trzeba było ()dpo-wiedzieć . no
tysiące listów gratulacyjnych.
które nadeszły ze wszyStkIch
stron kuli ziemskiej. Wskute'lc
te~ książę Walji ' pożyczył br'l
tu, kiSlięciu Jerzemu, dzil"si~'
swych najlepszych stenotypi .
stek.
Maszvn~stki
księcia W~lji "
Nigdy ,&ię o nich publicznie nic
mówiło i nie s~yszalo. Aż tu
o.kazuje się, że książę Walji p~)
siada 34 maszyuistki, porlCZlt4Ji
gdy król 'Jerzy i król . Edward
przed wstąpieniem na tron, za
trudni~ li tylko po trzy stenoty

wed:'u~

Woda w bańce zachowa dhl
ciepło,
gdy &ię doda do
niej troche soli, lub so<ly, Wlpuszczonej w mocnym ocde
wnmym.

*

Białość ' bIelizny mo.ż1na osią
gną.ć

bardzo ła:twym SPOS()·
bem: do ()JSII:atniej wody - do
p.ló'kania. należy dodać H"Ochę
terpentyny (10 gramów na kubeł wody).

*

w~ożyć
na prawidła, natłuścić rycyną
i potrzymać nad pa rą. ThlsZl II!'
j ll'\ra nada.ią sk6rze dawny po
łySk i miękkość.

czyna więc odrazu dyktować.
Podczas pracy jest on ha'rdJzo

*

.

:;:

Wyścielane
tl'lzepać

'lależy

meb!e
ołlciągniętą

mab
(latem trzepaczką. M ~hll! oh:te
adamaszkiem
naJeży (!zyścić
~czotJką. a · nie trzepać.

•,Głas ParannJ" -

tylko

*

Nowych Szczoteczek'

do

zę-

Ramiona · zaokrąglają się

hów nie trzeba varzyć. Należy
na noc WI':AJżyć je do wody l
sol:}.

*

o l1e pani rozleje S()iSI 'lla c~y
stym obrusie, nie nalezy si-ę de
nerwować, lecz trzeba
plamę
posypać
grubo
wapnem w
prOSzku, z obu stron, i zoSlla
nie tak na parę godzin. Następnie wapno z(.zyś~ić 'Zczotką: łuszcz został wessany,
na
Qhrusie niema .mi; plamy.

*

O ile podczas Iłzyeia na maszynie, na jedwaLiu zrobi sdę
t:usta plama, trzeba ją wy .
trzeć ostroimie sproszkowanym
boraksem; używa arę do tego
slZma·t ki z tego wmcgf) Jedwa·

MIL

*

Rękawiczki rentferowe pierze się letnią wodą i myd~em..
Susiy się je moano namydlooe
i wyciąga podczas suszenia.

*

{>'l d~giem UŻywlttliu

i my·
ciu, szczotki miękną. Robi się
wówczaS roztwól wody z ału
nem . i wk 'ada s1ę do niego
~zczecimę (nie całą s7.cllltk~~ na
kiłka godzin. Szczotki ' suszy
się w niezbyt gorącem miejseu. Włosy szczolki stają się z
powrotem twarnc.

*

, Bial-e
etami'Gowe
fli ranki
znacznie dłużej zach{lwu ~lą świe
70ŚĆ, gdy się do ostabniej wody
do płćkania dodaje kilka płat .
ków białej, rozpnszczonej żela
tyny. Dzięki temu materjał robi się gładki i knrz nie ~era
się tak Szybko w tOianinę.

*

O ile w tiulowych firankach
robi się dziura. po wypraniu
przymocowuje się dCl 'hr7.egów
dziury, pdpowiedniej wn·eDko-

. Kluski z sera

Na 2 rozetrzeć

Model- najnowszej sukni wit'czorowej

z

curnej i

• predDiem bolerkiem.

białej

~leP.e-sa.tiD

dyktują.c chodzi p~
Styl j~o jest ostry l
suchy, jak u większoś'Ci an,..~
kbw. .TesŁ om. wi,e lce dokład
nym szefem; jego uwadze nie
pO'kO~R1.

ujdzłe żaden ' błąd.

Po korespondencj~ przychodzi
kolej na Jego mowy. Wygłasza
on J)t'lZecieź
dzienn1e dwie,
tr.zy mowy, gdyż wdąż otwiera wy,stawy f kongresy i t. p.
M6wi on płynnie po francuc;.ku
i . po hiszpańsku, i wymaga od
swych maszynistek znajomośd
Łv ... h dwuch j~.zyk ó w, gdyż czę
s~o pOS.ługu :Ie się nimi w
listach. Chociaż podczas pracy
jest on bardzo , poważny i wymagalny, zawsze zna.duje czas

,

ra J d:a .gOS

PoIkurczone lakierki

TłUste
lIla-czynia myją si·ę
&zybko i dobrze, gdy "lo wody
dodamy trochę ocJu.
.

kończy się

~wymi współpracownikami. Za-

Prakt,~zne
żej

prO'~ramu

o godz. 4, trzeba często pisać
do 5 i do 6 godziny. Z wybit iem
godziny 10
no biura
wchodzi książę Walji. Przejrzał O'n już Slwoją obfita poezJę i omówił
odpowiedzi ze

powaŻlIly;

3 osoby: 20 deka Hra

na misce,

dodać

8 -

tO

deka
mąki,
łyłkę
masła,
jedno Miłko
ł
Jedno całe
jajko Doskonale roztobić tą caę
StoWcę posypać m/lk:J, ciasto przy
płasuzyć wałkiem l uaJać skoś
ne kawałkL Rzucać D~I wrąq . .
d~ po agotowaniu odsąc:ą6 l ....

Ja6

Dl......

Jn

ści, - kawałek l:Aa~~o {lergami.
IQU i krochmali. Kawa lek tiulu,
nieco większy od dziury, równ~ż się krochmali i wprasowu
je na mokro w dziur9we mie}
sce. P€f~amin . odrywa się oj
Spodu i łata ·.fest prawi t ! niewsdocz~Hl. . O ~e -,w ., tellł ' miejS!ll
brs'ku ie a,'kurat' · ja'ki{ -des.eń,
morna. go wyhaftować odpo
wiednia ' nitką:

*

TIu$Łe plamy . z ' papieru mo
'żia. usunać przez ostrożne ' tar ·

cie pławy magnezją, . z której
robi się kleik z kroplą penzyny.
.

*

S'Zllu.ry do :wi·esz·a nia meli-rn)co pewip,n czaS . wygotować w ' wodzie ' z myliłem i ze
sodą, a nastę,pnie mocno wytrzeć wdnianą szmatą . .
Suszyć', je trzeba przy pl ecu
lub
na słońcu.
Poleca ~i~
przed kaidem wieszaniem biel:zny . w:y. t!"~eć Sznury· s7.m.atlen.
nąleży

Bar

na powiedzenie kilku pJ'Z yja~
nych słów do swy<:h urzędn I .
czele Oprócz sześ-ciu mas.zyni.
stek króla Jerzego, stenotypisl
ki księcia W alj~ są jedynemi
kobietami, wtajemniczonemi w
llolilykę państwa Brytyjs,kiego.
Ponieważ
kh szef interesuje
się zagadnieniami wojskowemi ,
są one
dokladnri'e zorjentowa1'1' na tem
,p 0Iu. Wymaga s ię
wi«c od nich ahs·olutnej uyIłkrecji, a pozatem po dczas go
~lzin pracy nie wolno im zc sa
1J ą rQ 71nawi ać .

JJrzepisy dworskie są W A ll"
glji bar&o srogie i mu ~zą hy ć
(ł( ) kl a dni c spe: nian e.
Dla m a "'I.vnistek l' s i ~ cia W a1.li istniej ą specjaln c przepi,s.y, do tvr.zą
ce fryzury i toalety, nawel
.t' ugość ::sukien jest pr,.episow.l.
1'0 pra )- mogą S1i ę one ubiera ć
iak jak chcą. Mają nawet swoią ubieralnię, w kt6rej mogą
~ip' przebierać przed opuszczenkm pałacu. Służ.ha ich jest
dość ciężka, ale ma ona rówd~ż swoje dobre strony. Pod- '
C1.as przerw wYP'Gczynkowych
s,1u.otypistki mają prawo grać
w narku w t,enn,iśa, jest to przy
wile.i. ptzys'1liJgujący -tylko nadlepslym . przyja ::iolom rodziny
królewskiej. Niektóre z nich
znalazły nawet na placu lennisowym męża , jak np. obecna
lady · lV~terł1O'ttSe, -- która pl:zed
~lnbem 'by!a stenotypistką.
Te
ldóre nie wyjdą za mąlŻ, otrzymają potem emerytu~.
O Ut
która,k,o Iwick z nkh ieslt chora,
książę posyła ki kwiaty i co·
dzień dowiadUJe się o jej zdrowie.
na
~W'iazdJię,
Corocz,>:e,
wSzystkie stenQtyp us,tki otrzymUJą
wartościowe prezenty,
zwykle biżuterję; a one również przygotowuj.ą

niespodzia.nkę

jakąś milą:

dla swego

fa .

kostj~mowy dzieci

sze·
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NAZWA
Do apteki wchodzi pewien $tary
lekarz i powiad!l. do aptekarza:
- Proszę mi dać pięćdziesiąt
r:ram( w liquoris lllumbi ~tCetici pu'.issirui.
- Pan myśli "płynu Burowa"?
- Tak. Nigdy jakoś' nie mogę
z.ap amiętać teJ skomplikowallej natwy.

o

IARA
wę

Ona uwielbiała swe~o męża
wierzyła
w jego wzajemną
miłość!
Pewnego wieczora po-

i

NA POGRZEBIE
Gdy kondukt niszył z miejsc.a
~an Z'3nobjusz POc.ząl się rozglądać ,
~LOokoła. Dopiero teraz zat, ważył,
ze karawan był odrapany trumna
źle pomalowana, słowem: tandeta. wąż·
- CzyŻ'by była pi~kniejszą
Pan Zenobjusz westchnął i odeo.demn ie? - westr,hllęła żona.
zwał się do kroczącego obok są
siada :
--. Ni,gdy w życiu, ale on'!
- Wie pan, zamiast mieć taki tak cudownie się wyginał
marny pogrzeb, to ja już wolę żyć.
Bywają wdzięki, którym nłe
l11oż~a S>i:ę oprzeć.. Rozsądna :tQ
TRADYCJA
na, zdawszy sCJ,bie z tego spraNoc sylwestrowa. Za dwie minu- w~, pomy~lała: •.Mó.; mfljz ma
ty skończy się stary rok.
plawo kochać kobietę, ktfua
Na ławce w alejach siedzi przy- pntrafi sobie obie nogi założyć
tulona do siebie para.
na szyję. Moim obowiązkiem
Nagle młodzieniec wstaje i zaczy jest oshll~lJląć tak:) samą, gib·
nu. w3pinać się po słupie lampy hl- kość członków i taką samą
kowej.
zręcznośćl" Od tej chwi.li dziel
- Antoś ! _ woła d2iewczyna _
na kobieta roy.-po~7.r:ta regularco t y robi6z?
- Zhliźa ~i ę dwunasta. chcę zga ny treni!ng w kierlvnku wyrohienia w sobie
'ln:.tJv~i<:zl11ej
,i(: ~w i ilt.łO!
'
giętkoś~i członków.

XX WIEK
Ar .ol'ykanin jedzie tramwajem.
r;t1y wagoa zatrzymał się na koncu
linji, pusażer zapytał konduktora.:
- Dlaczego nie jedziemy dalej?
- Narazie jeszcze tra mwaj dalej
nie jedzie objaśnił konduktor.
Obecnie przedłu żają. dopiero
lin ję·

Amf'ryk;min wyjml1je 1. kieszeni
i powiada :
-- Well! Te dziesięć minUt mate

gnzetę

my

z aczekać!

Do rf.-udzi· przyjecbłllł· zo wsi lUnio
t ek. Wychodząc z pociągu, wsiadł
do taksćwki. Gdy przyjechał na
mIeJsce, licznik taksćwki wykazywał trzy zlote.
- Trzy złote? _
zdziwił si~
c hłopek. To trochę za duto.
Jedź pan, panie szofer, o 7Jotówkę
z powrotem.
/

BODAJ TO BYć BOGATYM
Dwaj bozrobotni przyglądają się
Jaki emuś jegomoś ciowi,
który, uhrany w eleganckie futro, podchofb:i d o termometru i odczytuje tem
l l' ratul' ę·
.
- Patrz, Felek odzywa się
jeden - takiemu boga czowi we fu
trze to dobrze. On musi dopiero po
pa tr zeć na tel"ln :Jlllotr,
ż'eby
wiel[ ;>;if'ć . c'/,y zimno, czy nie!

CalemJ trO-

<lzinami Drz!'ra~l:ała te ćwicze
nia: "'ygilJlda nogi w kierunku
p.lecó,'v tak dlu~o. dopóki jej
S Ię nIe ndało oS'~ąć tej pozy
oji. która, tak bardzo 7.achwycHa jej męża podczas przedsta
wienia w cyrku. Ale raz, kiedy
już do~i~la nogami szyi, ze ·
sztywlI1 l ała
w tej pozycji j nie
mogła rowrócić do nonnalnego
stanu, łaik, fŻ trzeba było zawez
wać pomocy. Wr.zV"aOy 1ekarz
pogotowia przywr6ei jej nor ..
Skruszony mąIŻ upadł do nóg
zony. szlochaj,ąc i zawołał:
- Tak, dowód twej miłości
dla mnie w7.fuszył mnie do glę
hi. Czuj,ę, 'le kocham cią szalenie, choć ni':: Jesteś kobietą w ę żem.

Małżonkowie

byli
znowu
i kocbali się po dlliwnemu. Pewnego dnia udali się
do menaż·erji. N cłzajutrz mąt
sposępniał, widać byto, że .jest
czemś bardzo przejęty.
- Co ci jest najdroi,s zy?
- ZnaSz prawość mej natury or:powiedział m!lJz. -wIes,;c, Z·e nienawidz.ę fałszu:
wyznam ci całą prawdę;
od
chwili, kiedy ujrzałem w mena
szczęśliwi

źerji kobietę,

wk~adaj.tl<:ą gło-

Patriota
Niema łudzi tak przywi~Fa ·
Jlych do swego rodzinne~n mh
s ta , ja k n e apolitańczycy. CZ('!U
Jest s kąpstwo
dla Aberdlen,
L.zem lekkomyślnośćć dla Pary
ża ,
tern jest patrjotyzm party·
kul a my dla Neapolu.

neapołitallski odJbywał wyciecz
k(;' po Grecji.
t,iacomo z t.krzykitmt rado ·
~; i nucił się ku pierw.>zej"L
hrzegu maSzynie i ni-ep,r zytor~ny wprost ze szczę.4cia. przHbIl jej przednią OpOll1ę.
__ O 'ii,gnoll'il _ l.awGlał
Neapo['tal1.Czykiem z krWI i i/uże, iście włoskie tlly zrosiły
Jwśd był Giacomo Pomidoro,
piasek grecki,
pozwólcie
któ ry przed kilku laty wywt:- biednemu ziomkowi '!hoć raz
(!l'owal do Grecji, tam' osiedlił
jeszcze. ?de.tchnąć }lowietrzem
S.~ w małem mias teczku, zało
neapol1tall'skIem.
j.ył soh ie interes i ożenił się z
.
r as o wą
g'l"et.zyl'lq.
Napozól' \ Ca ły automobl1kl~ do Rł~'
.vzruszony t~ obp.wem. nleb yl sz c l r.śliwym i zadowolo
nym oJły w a te lem Swej nowej zwykłego patrJotyzmu, zalniłonował ,,0 ,s ole mio" ort\Z "lian
ą.ic z yz n y, ale wewnątrz gnębi
t fi L UCla,
' " poczE'm zam óW"1
:~ zał'a go tęsknota za rozslmlecznio
pasowe opony.
\1 ym krajem ojczystym.
Giacomo Pomidoro 4faś po!' CWllego dnia na rynku mi l przekłuwał w zaplIle
opony
st a zatrzyma! !'i ę sznur aut '(I~ wszy stkich aut, by móc napaznakam.i ro zpozn:lwczymi je~Jn W:1. Ć si ę powiet.rzem ojczystem
m i.. ~+ a r odz inucgo i dźwięki
ZreszLą
po,siadał jedyny w
Jl1:,0Wj 0.Jl" zy sLl' j ohiły si c: u uSł Y . li ) i~ ści t;. S fHuocl~odowy warsztat
GIlłcom a .
To
Ull IO 11101 ,ilIdn1>
f ('pnrn cyjny

poko-

ją-

- Dzięki ci, Jttoja najdro,i·
",za, od dziś pogromczynie dzi
kich zlwierząt są mi wstrętne.
Zaczęto się dawne życie pelne miłości i sJ:częśda. Bazu pe
wllego ma~żonk\lwie udali się .
do music - hallu. Produkowała
się tam kobieta-fakir. Nazajutrz rano mąż LYł blady, smutuy i roztarg'Tliony.
- Co ci dokucza? -- I~apy
tała troskliwie zona.
. ... Od chwili, gdy ujrzałerrn
kobietę-fakira.
myślę tyLko o
tt'm. jak dobrze byłoby spoczyw'\ć obok niej na toru li wyo..trzonyeh sztyletów, Spożyw
szy przedtem wspólny posiłek ,
złożony z płOJl~cych k ~aków
i
.szoad cienkich jak igły!
Nasza bohaterka szepnęła do

- Mój mąż - pomyś'lała lin
bie zona - ma prawo za\t;.
chać si,ę w kobdeci~. która po sikrantla dzi·kie zwierzęta. JCiOt
wi~ moim obowiązkiem ud~
leśnić jego ideał!
Zaczę~a więc natychmiast b-.:
sQwać psa i kota, a nabrawsz~:
w tern pewnej wprawy, przeSzło
dCl bpstJ1
więkSzego kalihru,
jak konie, byki i t. p. W ·r esl
ole pewnego dDia zebrała ,ię
na odwagę i pouła do Zoo.
- Chcę wejśt do klatki lwa
- rzek ta do dozorcy.'
- Proszę bardzo.
Ale kiedy weszła do klatki,
kiedy lew zerwał się i ryknął,
wrażliwa
kobi-eta
krzyknęła '
.~Aehl" i padła zemdlona. Od- siebie:
niesiono ją nieprzytomną do
.. - Nie mo~ę wymagać od me
domu . Odzyskawszy zmy!>ły.
męia, ahy mi dochował Wid
ujrzała u swych stÓp klęczące Il'V skoro nie potrafię pO:lk.lląĆ
go męża, który Szeptał w. ck.sta nawet najmlliejszego płonącego
7.-;e:
kł$łczka waty. Muszę zapewnić
Is obie jeRo wierność.
~ie tracąc
~hwili
czasu,
PODOBNO
chwyciła
w 1lSta rozżarzony
. W Rosji Sowieckiej panuje taka
·wf'IIlicIek. .jedmllk T\ie wytl'2yma
rOWJlOść, że na wyścigach wszystkie konie przychOdzą Jednocześnie la drugo i wypluła go czemprę
mei. PJ"Zeszta potem do il[Jnych
do mety.
·ćwicz.ell. Chcąc llabrać przy-ZlWVczajenia. la( z~ln od talerza
SZALENIEC
Pewnego dnia do lokalu dzienui- wrzącej zu.py. Popatrzyła soka "Aurora", którego redaktorem hie Rar.dło., i Mlczęła krzyczeć w
był Jerzy Clemenceau, wpadł jakiś llicbo~łosy: przybiegł .mą,i, wlał
jej d<l ust wody i zawolał:
młodzieniec I strzelił z rewolweru
I- Najdrożtsza I ,l oja, jakie ci
do wielkiego polityka.
;Obhwładnlooo go natychmiast 'ł " ~stem wdzięczny 'la twoje powezwano policję. Cemenceau, któ- święcenie! - Wiedz
jednak,
ry został lekko postrz~lony w -ra- Ze' od dzisia.i 'Pucstaly ~i si.ę
mię, ~wiadczył ze spokoJem:
podobać kOlbliety"fakiry.
- Zostawele go, to szaleniee!
Powróciło
eicbe ' d()mowe
- Nie, nie, to wcale nłe szale' S1.(. zęście. Pewnego dnra 'mał
niecI - zawołał Jeden z dziennika- żonkowie wyszli z domu . po
rzy. - Ja go znam! To niebezpiecz
sp:rawunki. Na ulicy zdarzyło
ny anarehista!..
'
im
sł~ zahaczyć, j;:tk samoeh6cl
W tym momencie zamachowiec.
szarpany i bit)' przez policjantów, ciężarowy przejechał .iaką,ś kobietę. Widok ten pod2iała~ na
zawolał:
meża w spoSób piorUlIlujący.
- Niech żyje sprawied1iw~ć.
C.O ci to? - zapy~ała żo ·
. - Widzicie sami dobrze, ł.e tl)
ńa.
szaleniec, - powiedział z uj;niecbem Clemenceau.
TTdawarue byłoby zlbro·
dnią - odparł mą'ż -.:. ·.volę ,i '
MLODE MALtEJQSTWO
nrlrazu powiedzieć , całą pr~w
Mój przyjaciel Robert, w wieku dę w oczy Ta plizejeehana kQ
bieta stała się dla -mn-je ·rewela
łat llześćdziesięciu, ożenił się z sie
demnastoletnią. panienką.. W dodat
cją. Ta przejechana ' kobieta .
kil bardro ładną. Nie myślałem ni- mnie podnieca I Śni~ i marzę
gdy, te ma taki dobry gust. Spot- tylko o niej!
kałem tę "młodą." parę kilka tygod
Młoda ma~lżonka
rozwa,żała
ni po śh:hie.
dłu,go
słowa
swego męża.
- No i cći, szanowna. pani... 'Vreszde wySzła z domu i skie
zarzltlf'm.
rowa~a się ku podjeidia,tącemu
~uj pl zyjaciel, przeczuwając coś
tramwajowi.
Gdy zaś tramwaj
złego, szepną.ł mi nerwowo do ubył
o
dwa
kroki
od niej ... ws!w
cha:
czyła na stopień i poj!'<:ha~a d,}
- Na miłość boską. uważai, ona
adwokata, 1Jy za jego pośredni<.
jest nieu6wiadomiona.
twem W1&zcząć kroki Il'ozwodoWe.
GRZECH MAGDALENY
'BogumH Rozenzweig Roztoka·

"O

maIną pozycję.

LICZNIK

do pasz,=a:y tygrysa,

chałem

szli razem do cyrku.
Od teg'o dnia on stal sili jakby innym czł<lwieldem.
- Co ci joest? - pytała pr.ze
st,r aszona zona.
-- Wiesz, - odparł mą,ż, żoe ja nie umiem kłamać. ani
u.rlawać, '
powiem ci prawdę;
serce moje zdo.była kobieta· .

MILOSCI

no~torki

dorobił

się

majątku w

krótkim cZ:lsia i w nieznany bliź3j
nikomu spos6b. Przy urządzaniu
sfYbie mif'&zkapia, orzekł, że konif!rznie potrzebny mu jest do sypialni ohl~z ...przedstawiają~y ja~l'ś
scenę z blblj\. Zwraca. SIę WIęC

.

~~yzn~~e~~m~ł~~szM:~ m~la~a:

Ję ag a
t1nę·
_ Alp. czy przed grzech p 1'ft, czy
pC" grzerlm? _ pyta sumienny malarz.
_ WiE' mistrz co niech mi J·ą
, dczaa gf'techu,
mistrz ""ymaluie poto będzie najci'-kawsze.
l

<

F'OTC GRAPJA
Patrz, to moja fotograf ja z
dzied~ny('b.
.
Co? ~u~ "Vtedy byłeś łysy?
Nic p0dobnegol... TrzYTl\a~~
f o tografję do gĆYry nogami.

lat
-

Olive przY'był w odwIedziny
Mar'insza. Gospodarz pOka-
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zuj" mu narysowane kredą na
drzwiach małe kółko, w środ
dałem

z

odleJ(łośei

pytają

słuchacze.

- Ja miałem się bać?! - c d '1
wiada znakomity satyryk' - 7i
mia drżała trochę więcej, ni~ j'1:
FILM I tYCIE
Pewna egzaltowana d::ma w .
becności Emila Jannir..gsa w~ .. o,,' "
pod niebiosa jego. grę w ostat, i l
filmie.
- Nie zapomnę nigdy, p a" i~
Jannings, tej wspania!ej sce y, gdv
przez oblicze pańskie przemkn ą ł d
by cbmura wzruszający wyraz r ajgłębszego. bólu psychicznego. Czło ·
wieka zdeptane;!o bezlitośnie pr:l!~ ?
okrutny los... To była naprawdf,
wielka s:du!(a!
- Tak, przypominam sobie -~
powiedział wielki artysta pod ·
czas zdję ć nnsiłem bardzo cias::e
buty, które mnie potwomi:') uri~ !w
ty!
SŁUSZNE PYT ANIE
Naszemu znakomitemu ob-ońcy
mec. P. zadarzyło. się, że w dwucb
kolejnych terminach miał sprawy
dwuch włamywaczy. Podczas rozprawy przeci",ko pierwszemu wla ·
mywaczowi prokurator żądał surewet kary, bo oskarżony dokonaJ
2Uchwałego
włamania
w biały
dzid. W następnej zaś sprawie
prokurator żądał szczególnie snrowej kary, bo oskarżony dokonał
owego tchórzliwego czynu w no~' l
kiedy wszyscy spali. W tedy wecenu P_ zerwał się i krz)'knąl Z obllrzeniem:
- Kiedy w taJttm razłe ma!ą
Il~ oi kliienci dokonywa c włam illl!

PODRót
,l>an Rnnddekodbywa podróż
olCl'ęteM. W drodze l.ozszalala się
b~ln:l,. Fale DłioŁałf okręteul jak
łupiną. 'I f'lell'rafista
nadawal rozpaczliwe S. O.
,Po' kilku godzina.cll, gdy burza
miD~ła, I'an Rondelek wyszMł 'Ut
pokład. Wyczerpany i
zmęczony
zwraca się-do kapitana~
- Pani.e kapitanie, czy to, co
tam widać ż daleka, to ziemia?
'- ~ie to horyzont, - odpowiada kapitan.
Pas:i7f'f zastanawia się na cnwil,
i powii\dfl:
- N o, dzięki Bogu i za. to, lepF!Z1l to, niż nie.

s.

CNOT~

_Proboszcz przychodzi odwiedzić
rodzinę biednych parafjan.
- Mam nadzieję - mówi _ ~
cćrka wasza sprawuje się dobrze
i te jest cnotliwa.
- Oj nie, księ~ę proboszczu, na
to nas nie stać! pada odptłr
wiedź.

o ce u

Strzal
ku którego tkwiła kula.
- Ten wspaniały strzał

ODWAtNY
Tristan Bernard opowiada o swe.i
podróży do Japonji.
- W Tokjo. byłem prze: z'o d-- 'I
tygodGie, ale prawie CCPz:i:ll . ie
mialem trzęsienie ziemi.
- No i par. wcale się de bal?

-- Jak tyś lo zrobił? ta Olive ze zdumieniem.

-

Ob, to bardzo proste!

py'
Na.~

llierw strzeJ:łem, a potem na;'Y80walem kółko!

od-

pięciuset

NIEPOROZUMIENIE
Kowal poucza nowoprzyjętego
I 1ruktykanta'
woła Oli- A teraz uważaj. Wyjmuie
ve, wiedząc, że M&U'jusz jest
obrt;gami
z ognia żelazn:], szta ngę ...
bardzo kiepskim strzelcem.
0, tak... kładę na kow a dło , a gdv
- Niemożliwe? Za~óżmy się!
ja ldwnę głową , to uderz w nią mlo
- Zgoda!
tern z całych sił.
~farjllsz sprowadza
dwu są
Praktykant ściśl e wykonał pole.
sia(lów, którzy stwlel'dza~.ą, że
w ieh obecności kula była wy ('enit' majstra, po którem majster
stJ'zewna z odlcg'ośei ' piędu t ydz ień leżał w Jóźku z ohnnda~o-.
"~lIIą glow~ ,
set metl'ów.
metrów chwali
rjusz.
- Niem()żliwe. -

sie

Ma-

l,

REWIA

Arkadiusz Awerczenko

Je;
Mora, młoda przystojna męża
teczka o wysmukłej figurze, licząca
zale~wie 22 lata, siedziała na puszy
stej kanapce w czułem tete a tete
ze swoim przyjacielem Mikołajem.
_.- Kocham cię, Mureńka, kocham .. - mówił Mikołaj.
- Powtarzasz mi, Niki, WCląZ
to samo. a nie powiedziałeś mi jeszcze nigdy, jak mnie właściwie kor.basz.
- Co zn&czy jak cię kocham? odrzekł nerwowo
Mikołaj. _
Kor.ham cię i basta!
- Moi.esz mi Jednak COŚ powiedzieć o twojej wielkiej miłości dla
mnie - 7.auważyła jakby trochę
podraźniona Mura.
- Opowiedzieć? Cóż miałbym na
prawdę do opowiadania odparł
Mikołaj po krótkiej pauzie. _ Kotham clę, Mureńka luba, ponad
wszystko...

,

rozwony Mikołaj. - Kpię so1Jie ' z
królów i prezydentów! Pózostant.
zawsze u boku mojej małej, . słod
kieJ Mureńki.
- Ach, cieszy mnie to bardzo!
- zauważyła wzruszona do glębi
tem wyznaniem Mura. - l'fJą~ 'mój
nie zwykł nigdy do mnie tak przemawiać. O ileż cenię cię WY~J od
niego.
- Najzupełniej ci wierzę, t gdyi
miłość moja dla clt;bie jest szczera
i prawdziwa - odpowiedział zadowolony Mikołaj - podczas gdy uczucie twego męża jest w Istocie
tylko parodją i złudzeniem.
W tej wła§nle . cbwili prawowity
małżonek Mury wysunął , na' moment głowę z poza ' kotary, ale nie
postrzeiony zaraz Ją znowu ukrył.
Naturalnie Mikołaj i Mura tej "nie-,
spodzianki" nie zauwatylł.
- A teraz muszę clę , Jeszeze o
~ zapytać - powiedziała Mura.
Gdyby się tak pewnego razu zdarzyło, Ze Jednego z ,nas skuanoby
na śmierć I pozostawionoby ct, NIki, wolny wybór pomiędzy mną <ł

jąc na siebie: '" TutaJ , macie wino~
wajcę, moiecie mnie powiesiC, zastrzelić, mOZecie uczynić ze mną;
co tylko chcecie, ale nie ruszaJćie
tej niewiJ.U1ej istoty!",
,"
- O, Niki! Jesteś zaprawdę
marzonYm moilll bohaterem i ryce·
rzem! - wykrzyknęła Mura i peł
na miłoś~i i uwiełbieni.a spojrzała
w jego oezv. I nie byłoby ci wcale

Ws-

żal rozstawać się ~ życiem. Jestęś

- O, z pana odwamy człowiek,
ale to. nic panu nie pomoże. Mimo
wszystko zabiję pana, jak psa. Podniósł rewolwer i zaczął celować, ale
wstrzymał się na chwi)~:
_
- Czy ma pan przed śmiercią ja
kieś życzenie lub prośbę?
- Tak, mam prośbę - odpowiedzia Mikołaj - Jest na świecie
jedna, jedyna istota. z którą złat'zo
ny jf.E-łem ciałem i d>łszą, to jest
moja małka. stara ma'ka.
rOtO
stawiam Ją zupełnie bez środków
. m·a ter)alnych. Cały mój ma,iątek
ulokowany lest w akcjaeh. Jeżeli .
posiada pan w swo!em sert'Q choć'
odrobinę .litośt'i, niecha,i uc"o/ri dla
omie to, o co go w tej chwili po
proszę. a umierając, będę go błogo

wszak jeszcze bardzo mlódy, czeka
cię piękna przy&zloś~ wszyscy clę
kot'haJą. Nastanie wnet la'to. Lasy
i łąki pokryją się zieleriią, ptasZki
bęą wesoło szczeblota~ ogrody .
i sady olśniewać będą swą 'wieiokią l aromatem. A ty chciałbyś
umierać? Wieczorem słychać zdata
8piew, "erll się szampan w kleUcbu, słaWI'.
- Niech wiec pan powie,
co
biała
delikatna rączka kobiety
głaszcze cię po głowie: Świat , cały . m~m takiego dla niego uczynić, a
tclmie rozkoszą i upoJeniem. I ty, zrobłmy koniec, gdy'ź . ta ' komedja
Przerwała mu:
Niki, miałbyś odwagę dla mrue roz. Jai: sie zbytnio · przecią!!a.
_ Dziekuję panu! Czy- zna pan
- To znarzy?
stawać się z życiem. Czy wiesz 'co
- Ponad życie moje...
to oznacza? Czy odpowiedź twoja nrmę bankierska Me.-delsohn & co?
_ Czy Istotnie? _ zawołała ura
- ' Naturalnie. że 'znam, .nawet
nie byłą lekkomyślna?
Iłowana MUfa. - A gdybyś tak
bardzo dobrze. Me"delsohn
jest
- Tak, wszyatko dla ciebie, również ' moim bankierem.
miał. przypU§ćmy, do wyboru mnłe
it
t~bą. Czyj ZłoZnyłbSŚ dit w~wczJaJs M - ala tweg,) s~ia, Mura! _ odlub milton dolarów?
U niego właś"i,e znajdu.ią
się
cle swo e w o erze a ·~ e
u- pOwiedział ze wzruszeniem Miko- Wierzaj mt, że wybrałbym reńkł?
akcie, w których ulokowałem mój
_ Czy moZesz mnie jeszcze o łaj. - Jeat mi niewymownłe przy- clę7.ko. z",""acowany mll;.,tek. amia
ciebie! - odpowiedział bez wahato pytać? Wiesz przecież sama. naj kro, ze są to tyl!m słowa, puste slO. nowicie POO sztuk akt'ii kolei
nia i zapalił papierosa.
na
- Cudownie! A gdybyś tak !piał lepiej, że życie moje naleZy, do cle- wa i Ze nie m!)gę uczucia, mego Uralu. NiechaJ m"'i ba~'kier natych
dla ci~bie zadokumentować czyt)a- miast akcje te' snienięży 1...
bie _ powiedział Mikóła).
ckazję stać się królem, lub prezy•
mi. nie mogę ci dowieść,. jak barN
dentem, ale pod jednym warun- Muszę niestety skonsł4łowat!,
.t_
•
k 'h
'łb' ó
- N ie,.ikł.
Zerwal się z, miejsca · t stanął W ' łUO
Clę - oc am, a OlIa a ys w w- ze pan bezwarunkowo w sprawach
kiem, 7;e 'dę ze mną rozstaniesz. Co
bohaterskie) pozie.
cus .ok~ję s~ się o tem naUe- miło~yc:h lepiej się orJentuJe, niź
byś wówczas uczynił?
_
Czy
mo1esz
choć
przez
e6wUę
,.plej
przek(tlla~
,
- Masz zaIste piękne o mnłe' wy
w interesach - nadmienił ironiczMara przy tyeli słowa~h,' talie nie mąź Mury_ - Matka pańska nie
obraieułe! NIema co! odrzekł w to wątpić? Zawo~łbym, 'wskaza
się w oIłJęeiach Mikołaja, cał~a będzte dobrze zabezpieczona na
la aamlętnle jego Dlta.
lIła~, gtlyt 'akcje, które pan na- Man rację, NIkł! Tatde. ne- "t, 'nfe przedstawiają dzł' tIldnej
'aJ dziejl aię tylko na "enIe, lab wart~ełt
. . ekranie. Gdyby c'tłowlek m~ł
- My1ł się pan, gdyi; nrzellwczo
to WIZ)'Itko pnezywaL
l'aJ notowano je na Irlełdzle po kur
W tej cbwUi tqi Mary ~Ił' • 116 - odrzekł Mikołaj.
- Przedwczorajl A c~ł pan
. lit lł poza kotary ł stanął nagle
przed Mikolajem i IWO), Zoną, trzy (Jz(siejsze notowania giełdowe? Czvnie -wiadomo pHU, 7e ,ministerstwo
mając w ręka nabity rewolwer. , ,
I«tmunik~cp odmówiło sweJ anroba
_ Ani kroku naprzód! Stytnłem ty D;a budowę te" kolei? Akełe pań
waszą rcmnowę! - kł'2Yczał I Z'WI'a skie napewno spadły dziś najmniej
ea),esłę do !on)' rzekł:
o 25 f)unktów.
- Mara, będziesz miała zaraz
- Nieprawda - przerwał Miko
moinołć przekonania się o bohater ' Jaj. sekretarz kolei, ktory jest
słwle twego przyjaciela. Jedno z moim dobrym przy,iacielem,
ODOw.as mu&ł zginą~ albo ty, albo on. wiedział mi, naturalnie w najścl~Jech oli wybiera!
-::
ślejszeJ tajemnicy, że budowa tej
Mura" bła~ll!ąc meta o tito~ć, pa- kold będzIe. w najbliższym czas.le
(Ita przed nim na kolana, a1e ~ta . rózpoczęt~, ze "'!Pus~czona. będZIe
la przez niego brutalnie odtrącona. nowa emIsja akCJI, i ze akCje
te
_ Wstań! Twoje ~łowa na nic , ~ędą ZWYŻI(O~ać. W kieszeni mosię nie zdadzą!
leg~ palta lezy gazeta giełdowa.
MikołaJ stanął pomiędzy MUfą i Mozemv ją zaraz przejrzeć!
•
jej męzem i powiedział:
Mikoła! wyj~ł ~azetę z palta )
••
_
.
T.okazał Ją męzowl Mury, kt.sry po
- Ni~ JlomzaJ s.Ję przed m~, Mu J'rzeczyfaniu artykułu zawołał:
ro, gdy z bynaJ~mej na to ~Je ~a_ Hm, hm, bardzo interesllj~"e ..
-;ący na. <:elu uniknięcie zamachów, został skonstruow:lUYPo zama· · sługute~z. Ni~t umy, tylko Ja, -JeCo pan sadzi 0 - tej snrawie? "<;i
ehu w Marsylji.
s~em wmo~'aJcą. N!echaj pan uczy to w każdym razie dobra ozna:<a.
Dl ze Wtlą ' co uwaza za stosowne,
aby Dmie za tę winę ukarać.
marzną w
- Marku ••. 'Marku ... '- kl.ycz!lła
Mura, roniąc rzęsiste łzy.
, - Nie llOmogą twoje łzy, Mura,
ani twoie prośby! Jedno z was mu
i zginąć!
I zwraca;ac się do Mikołaja, mąż
Mury powied:ział:
MÓ.i panie, w imieniu sprawie-'
rlliwo§ci, jak również święfości ro .
z
dziny. zanytuję pana, kto' ma
was dwojga umrzeć?
Mikołaj jedną chwłlę jakby
się
wahał, a następnie podniósł głowę
dumnie do góry i zawołał:
- Niech ran mnie u~ntJercł. Mu '
ra jest niel\·inna... ja.... ja..• .
Mura c@t'lsnęła lVIi 1m ł aja.
- Przebacz mi, Nikł!
-' Nie płacz, Mura! Jestem szczę
śliwy, że nJam okaz,ię do zadokumentowania mojeJ prawdziwej miłości jab 7ywię dla cIebie.! A tę- '
raz odeJIłł.!
' MikołaJ "'Y,!chną.ł siłą- Marę ,z .
pokoJu ł zwr6el1 się do JeJ męZa:
- Proszę strzela~! Dlaeżep Dan
ale ,trzeJ.?
Delegaoja. na, kongres ogrzewa 8~ przy żela.znym pieC)'lm.

============================
Samochód bez stopni

Mahometanie

ł

marz nJ bah

Ale dlaczego pan nie siada? Proniech pan spocznie! Z kim mam

szę,

przyjemność?

Miłwlaj skłonił

się

i

przedsta

wił:

- Moje l1a~wisko Mikołaj
mirow.
Mąż Mury wyciągnął doli

Władi
~woJą.

rękę:

- Bardzo mi przyjemnie pana
pcznae, ale proszę usiąść. Muszę
przyznać, że ten artykuł o akcjach
wprowadził milie w dobry humor,
uajdroższy
przyjacielul Artykuł
ten pisany jest przez
naczeh""gl}
redaktora ... Jakby się pan zapatfy
wał, gdybyśmy się do niego
niezwłocznie udali. Jest on
dobrym
moim znajomym, moglibyśmy więc
dowiedzieć się od niego wlaściwe,i
prawdy. Czy ministerstwo w rzeczywistości udzieliło juz aprobaty
na budowę tej kolei.
- Doskonały pomysł! - zawoła i
l\1ikołal Moje auto stoi na dolt
przed bramą!
Wspaniale! Jedziemy więc dCl
redaktora, a po zasi"O'pięciu u nicgo informacji, wróci pan ze mli,!
do nomu i będzie pan II nas na obiedzie.
- Wcale niezfv nlan! lf!adzaU't
się! - odoowiedzlał !\fikoła}:
- Chwileczkę - zawołał m'lz
Mury i usiadł przy biurku, pis~ć
kilka słów na skrawku papieru, a
następnie, zwracając się do Mikoła
ja powiedział podniecony: - Akcje
te można otrzymać po bajecznie
niskiej cenie. Jeśli się dowiemy, te
kolej istotnie bedzie zbudowana,
zarobimy furę pieniędzy...
Mikołaj poklepał go po plecach:
- Musimy natychmiast Jecbać
bo później nie zastaniemy redąkto
ra .
Mąż Mury połoZył zapisany sttra
wek papieru na widoczne n~eJsce,
później wzilłł kapelusz i laskę i wy
szedł , z pokoju wraz z Mikołajem,
Po ldlku minutach drzwi od pokoju się otworzyły. Weszła Mura,
Roze,lrzała się uwawie po całym
!'okoju, pełna
zdenerwowania
Wtem zauważyła skrawek papieru
i

zawołała:

MÓ,i

Fo~,e!

Kartka ... nie mam ou- ,
.
z
zaczeła ją odczytywać... Kartka wylludła z ręki, a na je,i obliczu malowało się przerażenie. Po chwil..
Wlll!i ,ieJ odczytać...
Wzięła z wysiłkiem kartkę
biurka i, drżąc na całem ciele,

krzykneła głośno:

Tak... wiedziałam... zanrasza
na obiad i to wtedy, kie
dy jestem zupełnie rtieprzygotowana. Prócz jarzyny i sztuki mięsa
nic w domu nie posiadam ... To dopiero id jota! I cóż ja teraz biedna
-

człowieka

pocznę?

Anglji

Nastrojowy obrazek

- I- • • -
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REWIA

UMYSŁOWE

ROZRYWKI

Krzgżówka

•••••
•••

SZAC
Dwie Doraiki Capablanci

v
ła •.lnc·

Znaczenie wyrazów.
Poziomo: 1) Oddz!at wo jska
3) Niezbędny warunek przesył·
k i 8) Nieślubny związek. 12)
12) Potrafi. 13) Rzeka w Rosji
15) Narzędzie ślus.arskie. 17)
:\-1:asto w Polsce. 19) Miasto w
Rosji. 20) Imię pj,sarza francus ·
kiego. 21) Rzeka we Włoszech.
23) "Boże Narodzenie" w ob·
cym języku. 25) Czę~ć twarzy
28) Przeczenie. 29) Tratwa. 30)
ImiQ męskie wloskIe. 34) Ro·
«za i nabożeństwa. 35) "Wi.ęc "
w obcym języku.
płon Owo: 1) Okres czasu. 2):

Dźwięk. 4) Rzeka w Europie. 5}
Termin tennisowy. 6) Cecha
charakttru. 7) Zbój. 9) Praca
na roli. 10) Spójnilk. 11) Utwór
Zweiga. 13\ Wicher. 11) Wyż .
sze stanowi1sko . 15) Zabawka.
16)
Monety
rosyjskie. la)
Przyimek. 19) Papier, wydany
zrumiast pieniGdzy. 22) Z.iawisk{l
atmos.feryczne. 24) "Jedna" w
obcym języku . 26) Folel kr6 ·
lewski. ~7) Ch ęć. 30) Rodzaj glo
su. 31) Trunek. 32) Burui..strz
miasta wc Francji. 33) Ozęść
twarzy.

Szarada
Kon<!eJn

~ wszystkich tęsklllot

-

Uradowane

dojrzałe owoce,
słoń<.em,
barwą

i

słodyczą,

A zaczątkiem są szczęśda te
wdosenne noce Gdy % piątego czwartego
gwiazdy nam go życzą.
Szczęście jest w kwiatach pilę1t
nyc.h, ~lDych mooomej woni,
Dla których łrzec.ia- ez,w arta
życia treść oznacza,
Szczęście .test w oczu głębi, ~
miękkiej ciep~ej dłoni,.

W sercu -

.

Jem

co

kochać

um1e

i winy przebacza ...
Moś ci s.ię bardzo drugie·

trzede-czwarte
To \vszystko w nim .jest mibnawet wady ma~-e.
~fił.SZ dla niego swą duszę : s..:rce otwarte

Ro~w'iazan~a

jakieś słodkie Zlnajdujesz w tern cale.
Pierwsze s,zczytu swych marzell
k;edy staniesz w końcu
Wtedy widzisz swą przyszliość
w promiennej powłol.c,
Wyciąga6z ku niej ręce jako
kwiat ku słońcu
I zbierasz wreszcie tęsknot doj
rzale owoce ...

I dzhv\IlJie

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI

kina

Z

Nr. 41 "IEWJ'"

Pionowo:
Gore, Amur, Leta
(a=e), trel, tyrada, kreole, ryba,
orka,
Cyncynatus,
certyfikat
(wspak), ne, brokat, Ma!ag'a, bona
(wspak), koja, kaab (plus e), Inne.
Nao, mob, arab, nary.
ROZWIĄZANIF

SZARADY

Niebora.k.

NAGRODY
Nadesłano

103

rozwiązania

z cze

go 74 były dobre.

N agrodę otrzymał S. Szapsicwicz, ul, Kilińskiego 153.
Po odbiór nagrody zgłosić się

należy

do administracji "Glosu Porannego" (Piotrkowska 70), jl,trn,
w poniedzhłek, mir.dzy godz. 5-7
popohldnill.

Cen ralna ba w ia

Akumulatorów
KAOlOWYCH

SANOCHODOWYCH
fI10TOCYKIaO\vYCH
•••
NARSZTATY REPARACYJNE
VypotyC- • ~IE
"<UMULA O 6W

H. Part.ta indyjska.
Białe:

Lilienthal (\V ęgry)
Czarne: Capablanca.
1. d2~d4
8g8-f6
2. c2-r4
e7-e6
3. SbJ-c3
Lr8-b4
4. a2-a3
•! _ ~
T. zw. ws.rjant ~1{mjFc1ia..
4 • •• •
Lb4xc3-F
5. b2xc3
b7-b6
6. f2-f3
d7-d5
lTważane Z(~ lep~zc, niż l.b7,
7. Lcl-g5
h7-b6
S. L~5-h4
Lco-a6
9. c2-e4
La.6xc4
10. Lf1xc4
d5x('4
11. Ddl-~4 ~ :
Dd8-d7
12. Da4xc4
Dd7-c6
lS. Dc4-d3
8b8-d7

14. Sgl--e2

~a8--d8

*

Rozwią.zani a powyższych 1'01
rywek umys"owych należy nad
sylać do redakc,:1i "Głosu Poran
nago" (Piotrkowska 101), z adnotąc,ią "Rozrywki uanys:owe".
do dnia 20 stycznia.
Za trafne rozwi~zania redak
(ja przeznacza drc\,!:;l loSowani 1
nagrod~ w postaci 2 hiletów do

rozrvwek

Poziomo: Rogal, alter, tom, erg',
run, eta (wspak), or, rycerz, AeHro,
aby, Ako, Dan, lak (wspak), Ny,
fa, en, ty (wspak), rat, (nlus a), akr
(wspak), uno (wspak), Eol, koskinomancia, amatur(k)a. karo, bard,
abbe, Bynt

Z<t wieżę.

lódź
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Ifl. ~05·~I.

NA

TELEF.

WEZWANIE

UL.
~05·~1 UL.
ODBIERAMY IDOSTAR·
CZAMY AKUMULATORY
DO DOMOW.

De4~c2
Je śli CZ ~tl'lll' ub przyimą ofiary
<tlimy, grając np. 20 . . . . ., Duł.
10 nastąpiłoby 21. fxg', Wg8, 2'2. f6

20. e:5\.f()

podczas turn:eju w Hastings
l. (jambit t~ech ..koczków
Biale: (,apablanra
Czarne: Thomas (Anglja)
1. d2-d4
Sg8-f6
2. c2-c4
e'7-e6
3. Sb:l-c3
d7-d4
• 4. Lcl-g5
Sb8-d7
5. e2-e3
c7-<l6
6. 32-a3
~m-e7
7. Ddl-c2
0-0
8. Sg1-f3
Wf~
R 'Wa~dl
Sd7-f8
'lO Lf1-d3
d5xe4
11. Ld3~c4
Sf6-d5
12 l.g5\.e7
Dd8-e7
13. 0-0
b7-b6!
14. Sc3-e2
Lc8-bl7
15. ('3-e4
Sd5-f6
16. Sp2-g3
We8-d8
17. Wf1-e~
Wa8-c8
18. Dc2 -bS
De7-<l7
19. Dh3·--a3
cf>-..c5
20. d4--d5
b6-b5!
21 I.c4xb5
f(jxd5
2'2. e4-e5
Sf6--c4
23. Sg3xe4
d5xe4
24. Sf3-d2
Wd&xn2!!
25. WdHir]2
Dci-a5!
Czarne wYg'l'uJy po dhlŻ37Pj grze
końrowej przewagą dwóch
figl!t

..aofiarowanie dauly.

To nkaznje się ~'bybione; lepbze
byloby 0-0.
lf\. u-O
a7-a5
16. Dd3-c2
Dct>-c6
17. f:I-U
Wds.--.cą
TTa~ił'~m' rrlyzl1anic się!
18 f4f!'>:
e6-e5?
Wciąi jeszcze lepsza była r08zada
19. 1he:i
Dctlxe4?
Na to czame liczyły. Następuje

.:!3. Df5 i wygrywa.

21.
22.
23.
24.

f6xg7
Sc2-d4!
Wal-el
W('1xe.4+
Ę
2ii. Wf1-el
26. We1xe4+
Czarne się poudaly.

zwycięstwo

Uczestnic, turniej

Wh8-g8
Dc2-e4
8c1'7-c5
fk 5xe4
W g8xg'l
W:-:paniałe

węg i e r ski eg o

Ul

mistrza.

Hasti IS

o sobie, rozgrywkach i swych przeciwnikach
Korespondenci dzienników so· Rosji. Mistrzowie świata są 1\' dowieckich telefonicznie przeprowa
skonałej fo rmie. Euwe, Fiohr i Lidzili wywiady z głównymi uczest- Iientbal świetn ie potrafią się przynikami turnieju szachowego w Ha stosować do takiej gry " na ł,rótkie
stings.
dystansy", jak w tumiejll w HaJeden z trzech zwycięzców, an- stir.gs, do ki'<,' '''''o '---"~'--""l 1. lglik Thomas, oświadczył,
ze jest k o 10 zawod'jików. Ci szachiści pobardzo wzruszony
teldoIiicznem
.... .~,.. ~. 0\\'0 pJ. z:;.. {" .: ~..... ~:ćpozdrowi~niem z tak dalekiej odIe
t je, a przytem zachować w rezergłości. Thomas sądzi, że "wszystwie swoje siły. ·Gdyby chział koukie part je były bardzo interesujlł teutować się remisami, to nie w ątpli
ce", a rezultaty turnieju zasługują wie u zysliałby je w part jach z Enna przestudIowanie.
Botwill"il( wem i Thomasem.
jest znakomitym mistrzem i oczeku
Champion Anglji, Thomas,
gr;l
je go znakomita przyszłość.
bardzo równo i z widkiem doświa!l
FLOHR p!)wiedział, że jest zado- czeniem. Wogóle wszyscy 3;'lglicy
wolony z rezuHat:5w turrieju, ale
grają z I'ezerwą i trudno ich zbić
nie przypuszczał, że trzech uczest· z trc,u. Właśnie wy1l'zymaloŚ'ć \,
llil{ów wyjdzie na pierwsze m!e!sce. liOńc;';wce decyduje o więl{szości
Flohr czeka na turniej mo~kiewskl, ]>art,ii. Wiera l\Ienszyk gra bardzo
przed którym zamierza dać kilim
szybko i spokojnie. Gra Capablanseansów w Moskwie i Leningradzie. ci zawsze robiła na Botwinni1(U
CAPABLANCA uważa turnie.l w wielkie wrażenie. Dzisiaj CapablanHastings za trening przed "ielkim
ca gra równie lekko, Jak za dawturnieJem w Moskwie. Z Hasti-gs nych czasów.
Capablanca wyjeidia do Manchesteru, gdzie da seans gry jednoBotwinnik nie fest rJrzyzwyczaczesnej. Niedlugo Capablanca przy .jony do kontrolowania czasu, zuzy
jedzie do Rosji i da razem z Flo- tego na obmyślanie posunięcia. Nie
brem seans gry jednocześnie
na przyzwyczajony jest również do in
30 szachownicacb.
nych warunlt,)w gry, a przedewszyst
BOTWINNIK oświadczył, że tur Idem clo tego, ze uczestników jest
niej w Hastings okazał się o wiele więcej nii widzów. Botwi"nik ma
poważniejszy, J1iż przypuszczał on
nadzieję, że w Moskwie uda mu się
przedtem, znajdując się jeszcze w nadrobić to, co stracił w Hastlngs.

oVle m-as a

ś

•

Jeszcze jedna statystyka zmierzchu· Europy
Przytoczone poniżej zestawienie
miast świata uwzględ
ria jedynie te przedmieścia, które
się niedwuznacznie zl'osły z wlaściwem terytorjum miast, albo są
Qd niego oddzielo:!e .tedynie przez
rzel'ę, lub wąsk,! zato!tę
morską.
Pozat~m wa7to,śĆ tych liczb pod"o
'ii fal}t, że ,dotycz,! one wszystkie
śrcdka '1934 r. Ełędv zna z-ie,i'5ze
możl~we s'\ tylko, Jeśli
chodzi o
l11iasta chillskie, gdzie statystyka
Ind::orci ba::-dzo szwa-kuj:l. Naogół
jednak pCc:;iźsza tab~la daje dosko
le wyob-aierie o wzajemnym stosllt:ku ołbrzymich skupisk
ludzkich. Wed"u~ i1qŚ<'!i mbszka~ców
tabela przeds:awia się następująco
(w tysi')cach):
miłjm:<lwych

A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.

Lor..dYl1
Nowy Jork
Tokio

8480

Paryż

5290
4260

Berlin
Chicago
Moskwa
Szacgbaj
Buenos Aires
Leningrad
Osaka
Filadelfja
Detroit
Wiedeń

8270
5"!40

3970
3610
3400

2590
2920

27'10
2180

2060
2OtO

15. Rio de Janeiro

1b20

16. Boston
17. Kalkuta
18. Hamburg
19. Budapeszt
20. Hankau
21. ,Los Angeles
22. Bombay
23. Sydney

'1580
1500
1440

1410
1400
1360

1350
1290

24. Liverpool
25. WARSZAWA

1280
1280
1250
1240

2.
3.
4.
5.
6.
7'.
8.
9

Nowy Jork

~960

Paryż

3930

26. Pekin
Berlin
3680
27. Birmb!gham
Chicago
2630
28. Kair
Tokie;
1200
2320
29. Manchester
1170
Wiedeli
2210
:10. nlasgow
1150
Petersburg
2190
31. Rzym
Filadelfja
1110
1780
32. Mel.syk
HOO 10. Rue'1os Aires
1750
:.J3. Barceloua
107() 1 i. 1\fosl,wa
1480
34. Kioto
. 1050 12. Osaka
1480
35. Sao Paolo •
1049 13. )-lanltau
1350
36. l\~ed!o]al1
1040 H. Kalkuta
1250
37. lY!ot!treal
1030 15. Hamburg
1210
38. lV!elbourne
1030 16. F' ol~stantynopol
1200
39. Madryt
1020 17. Pekin
1200
łO. Nagoja
1010 18. Liverpool
1050
J1. ({anton
1000 19. Pombaj
1050
42. Pith:burg
990 ?O. Fudapeszt
1040
43. Si:. I.ollis
9aO 21. Boston
1030
~4. Cleveland
950 22. Manchester
1030
45. Kopenhaga
925 23. Birmingham .
1010
<16. Praga
920 24. Rio de Janeiro
'1000
47. Ateny
910 25. Kanton
1000
48. Bruksela
905 26. Glasgow
99()
49. Marsylja
900 27. Warszawa
910
900
50. Tien - Tsin
W n:il\onowych miastach Euro·
Z powyzszego zestawienia widać
ny (bez R(I.~ji} mieszkało w 1914 r.
że co do całego szeregu miast mie
23,3 milj. ludzi, a w roku 1934-ym
Iiśmy dotychczas zupełnie
mylne
było icb 32.2 milj., czyli o 38 proe.
wyobrażenia. Czy ltloś naprzykład
więcej. Natomiast w
pozostałym
przypuszczałby, że Rzym posiada
świecie liczba mieszkańców w milmniej ludności~ niż Warszawa, Liionowycb miastach wzrosła w tynl
verpool, czy Budapeszt? Czy ktoś
&amym czasie z 27,7 na 56,!S mIlj.,
wiedział, że Londyn jest większy
czyli o 104 proc. Z całej ludności
od Nowego Jorku, a Chicago więk.
wszystkich Dlit.lonowych mIast mIesze od Mosltwy?
szkało w 7achodr.iej Europie
w
Bezpośrednio przed woJnlJ w po·
roku 1914-ym 46, a w roku 1934
łowie 1914 toku lista
najUczniej·
Jut tylko 36 proc., co Jest Jednym
szych miast wyglądała zupełnie Jn.a..
z dowodów zmierzchu Europy.
czeJ (w tysiącach):
ak.
1. Londyn
6970

