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IJwaei ministra sp aw za8raDi~zD t: Józ~ła Bft:ka
w"IJow;ed(z;ane dla "isma •• Voe''';scher 8eobachłe,l.
BERLIN, 26 sltycznia_ (PAT.) którym
o'beooie
znalazł SI:<: aniżeli metody,k:tóre pl'z~Z jazneg-o s.ąlsi-edztwa jem niewął W rl)f'71li'f'G pniiTll\fI'n.' ~ polsko świat.
swą sikompIik,owruną formę za pliwie nalJlstotniejszym funda ·
• d
•
ni c1l1ie.:k !ej ek !arac.t1 o n:esto·
Podpj ~a lla przed l'okh' m d e lracnją
n :eJednokrotnie swą mentem.
sowan!u p r zcmccy. pan mi.n~ kla~acja jest
is lotną treść.
I!
ster s pr3.w zagraulcZ'nych JcYzef
zwit:da i dobitnll w tre{ci..
Polsika i N'l'emcr wkroczyły
.
Beck w:"p ow iccb.i al dh ,.Yoe jki ' 'Ysknzu je ona n a .i asn o~ć
p o'
prasy niemiec k iej
scher Beohachler"
wZl~fych decy r ji , k tórych sk uł na dr ogt:. Id6ra
.BERLI~, 26.1, (PAT) _
Wy
tdlka uwag o stosunka ch . pol k i zaznaczyły si ę w tak Slzero
I)!'ZCZ w~.1emłlc. wyrównanie
w~ad, udZielony ~rzez kancle~~a
sko
niemleckch:
kiej płaszczyźuie, Prosle i ta,~ przeciwieństw, prowadzi ku u - Hitlera przedstaWlcielowi berlm·
y
"Dz ::'ie,isza rocznica podpisa no sp rec~'ZOW;l'Il e decyzje
tl'walen:u pOkOju pOWSZechllt' Slddemj" "Gazetvi~ Potsktie1'" któtr
j
.
po a emy na nnem m e seu, og o·
rlia po1<.ko - lJ)it: mieckiej dekla włodn
do l
z"'·m j{,l·zo
4'0,
.sknterzn,!e.,·
.O
sił a ca1a dzłsieJsza prasa poranna
rac.j{ o nies,!os)wan ;u przcmo
11~" cl'lu,
dla którego wytwarzanie przy · n.a czolowem młe,łscu. Równocześnie
cy daje motllo :Ć ~kaphulacfl ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
dokonalJego dzj ( la w z:dacsic I
7"~f.!(,llifJ n 1i'~d/.~ oJJII narod<1m'ij

lin fuzJasIYCZRS g.Iosy

I

II

4

e
.'1,'011'; tgtoniu, a zwlalz«:za z_palek
Z

oraz Jc~o
nycb ~kutkóW' W' pallt:

pr}:lyt:v

ee' mi"dzy""rudowej.
Kierownicy obu narodów .
potrafili uchwycić moment prze'
I
lurno'wy"
by porożyć fundamenty pod no
we stosunki pomiędzy obu spo

"J'.

.'

"ImmergIUck"

\Va'I"SZaWSkf koresp.

zawsze '

Niestych

~;~~e::

artykuły stwierdzająct'

POZYTYWNY WYNIK POROZU.
MIENIA W CIĄGU UB ROKU
Porozumienie to, Jak oŚwiadcz[O
"VoeIkiseher Beobachter" ob ,~lilc
radykalnłe rzekomy aksjomat" (
nłeprzezwyclęzalnoścl antagonizm6"

~ędą ~hką a N~mcaml ~Z~

ten rok układ polsko ~ tliemłeC'ld
nfe pozostał Jedynie na par1et"rf'
gdyt dziękI obustronne! dobrej wolI
STOSUNKI OBU PAN'STW ULE,
GLY ZNACZNEJ POPR, WW,

w

t ym

czasł!,
POLiTYK~ Wf.,ASNYCH
INTERE·
Sów,

-miał mrejslCe

Porannego" telefonuje:
pOlnuj'e zmnIejszenie ceny los6w
Ko·misja budżetowa sejmu rOi loteryjnych.
patrywała wczoraj budżet mo
Szewko
scharakteryzowa1
nopoli P"ll-st,"o,"YJ>h. Referenl mówca sytuacJ'p w monopolu Z9

puht~czne.l.

dent jego w Wars~wie otrzymal
od ministra Becka z okazji pierw.
szej rocznicy podpisania polsko ·
niemieckiego paktu przy,jaźni.
W
k' d·
.•
•
•
szyst 'le ztenntkt zamteszcza,l;1

Polska mogła prowadzić

szczęście

" GlO'Sll m:alSlt dawnych 2. Referent pro- bawny incydent

leczel'iJshvami,
Data 26 stycznia 1934 rOku
n"
"
stała się punktem zwrotnym
pos. Huten Czapski: w dOIsIkorna
'N dalszem ksztaŁtowaniu s': ę sto
le opracowal1em s.p rawowan:u
suuk6w sąsiedzkich między Pol
podik.re~I,1ł między i.nnemi, Z.e
liką. a Rzes-zą niemłcckq.
monopole pallstwowe. a miano
Z tą clny]ą stosunki polsko
....1.c:e solu'\"J i ty.tomi.owy wyka·
niemieckie opa:,ły sl~
ru.i'~l zmnicjoszenle dochodowo
DZl wzajemnem zrozumieniu i
, .
'" .
S-cl,
a to
prze d
ewszys"'l{lem
poszanowaniu dOl'oblm obu
wskutek zbyt wysokich cen.
narodów.
Loterja paiistwowa wykazała
t-ll1ożEwid'o to osjągniG~ie pOlro
w roku ub. wz,moźen ' e docho
t Uldenia w dziedzinach , po dów wskutek UT;1'!l'owadzenia B
.. :t'
siadająJCych podstawowe zlIlacze ser.;: ciqrgnicll. po 4 mlesirlce, za
nie dla unormowan'a współprl'j
~y, przedewszysłk.iem
w dzje '
dZlnie gOls!podarczle.l oraz w za
kresie kształtowani a się opinJ

lI-.'lemey zd miały sposobno§ć okazać gwlatu, Ze cel swój
widza w
utrzymaniu ł zabezpieczeniu poko·
iu oraz w rozbudowie wewnętrznej
PrzypominaJąc
WIELKI WPŁYW, JAKI MAR·
SZAŁEK PIŁSUDSKI WYWARf.
NA DOJś('.T~ no ~KUTKU TEGO
POROZUMIENIA,
organ
narodowo - socjalistyc:" ,'
pisze:
Rocznica umowy polSKO niemiec
kie) niechaj będzie okazją do pod

przy przemówieniu pos. Rymara, który oświadczył, że w Kra
kowfe jest firma Immefigliiok,
kt'
. t'
~1. iL._, • 600
...
on Jes wIlIlna ~arJJVWl
pałczany.ro, wSlka,zują:c na z.naCf tys. złot~h, od szeregu lat istne i stałe zmniejszooie kO'IllSIllID nieje nakaz egzekucyJny, a egze
cj,i zapałek, wsku.tek drorg;ej ich kucja sdę Itln'e odbywa. .
ceny. A problem ~apalrnkze'k nic
. •
Pos. MirnkowSiki: Jak' S1Ię
stracił ni<: na swem znaczeniu
tlI
nazywa ta I1rma?
\V roku 1934 ostemplowano...
kreślenia
116
zapalIl·.·I CZ-1.
!
(
.....
Teso~
....
ść
Pos.
Rymar:
Immergliidk!
eIK
~,
'lv
Z JAK WIELKĄ' CZCIĄ NARóD
na sall). Koosumcj:a zapałek mu
Pos. Minkows;ki': - Prozy ta, NIEMlECIU SPOGLADA NA JlZJA'
si być podniesioll1a przez zna- kiem' nazw~sku trudno przepro- LALNOść
SĘDZIWEGO POL
czne zredukowanie ich cen"',
wadzl\ć
e_,<1zekucję.
(WeSlołoś-ć
na
SKIEGO
MĘtA
STANU J
J
,.
· NIERZA.
\V dyskus.J.~ za~}'ierał gło·s sze- saHry.
"Dentsche AlIgemeine Zełtung"
reg p o'sJów. Między in1'llymi za·
mówi, Ze zawarcie paktu polsko·
niemieckiee;o przyjaźni było · pierw·
szym wielkim sukcesem zao:;ady
O MORALNEM
ROZRRO TRNIT1
OD LAT JUt, m~OSZONEJ PRZEZ
4

rot

"

kandal polityczn,

POLSKĘ.

"Lokal Anzeiger" oświadeza, ł6
i nadużycia w
twórcy u.kładl1, jak nie mniej trwałość zasad politycznych w obu kraD1i1Jonńw dolaJ'ów
w1e budowy
kanału w Texas
WASZYNGTON , 26 SltyczlIlia.
ja(':h najlepiej gwarantują owoen~'
(PaL) - JaJk się zdaje w dn:.lu przy ro·zdziale kredytów, prze· którego koszta ohliczone Ibyły rozwó,i stosunk<Jw na prz yszłość.
dzj's :ejsz)'m roz,począł siG pierw ztnaczonych na podj'Gtą pl'Ze2 na 4: miljony dolarów.
prezydenta Roosevelta kampn Istnieją .iakoby dowody istnieszy akt
jednego z llajwi-:kszycb skau- njl~ prz;ec :wko b.ezrobodu.
nia spisku,
ł f
dali iyda pubłicznego Slunów
Proku,rator generalny naka której:(o celem było dokonanie
Z.iednoezonycl1
za! WS Z{; Z~cLC śledz-lwa w spra· slZe'reg'll na d myc.
. .
w Spli'k
29000
k m. przez
S' U
•
2

Korupcja

:f E"dYllle pozytY'Nlne posuni~
da . zmi.erzające do zwalczan:3
nieufnoś-ci pomi~dzy p o·szlCzeg 61
llymi narodami,
umożIiv';ajq
znalezien~e wyj~d'3 z ilIU'pasu, " ,

wa$

ma

"Voelkischer Beiobachtet" Przy4
niósł oświadczenie, jakie korespon-

administracji Stanów Zjednoczonych

W- 'k-

w

Gen. Bar dI- deFDurtOU

\'\' 0'S1abnich latach. Aktem tym
aresztowany za słaI
było powołalllle specjalnegojuwiskJ·ad4!:l
.'
' w d'
""!;
ry, mającego
S1ę zeb
rac
nlU
PARYt, 26,1. (PAT) -- Został 6 lutego, celem zbadania ·
l'tresztowany i uWIęziony były ge
szeregu oska!'Źeń O korupcję
neral Bardi de Fourtou, skazany
wyrokiem prawomocnym sądu na w adm;~iJs'~racji
ro~ót pUDl:CZ '
6 miesięcy więzienia za nadużycia nych. \, ~FH~'tl ostatmch dwuch
II t popelln.one
1
popełnione w charaktetZe pt'zewOlII a
z.os t"
u,y 11 a 8'7. k-o·
nlezącego rady jedne,j ze .spółek d~ rzqdu
akcyjnych Stawisklego.
naduirr,:a w wysokości kilku

l

18\ I

•

rai-d

i

OnO CZ'lI

tym
oceany
zam: eszany jest .i,a koby szcl'eg
WASZYNGTON, 26.1. (PAT) osobisto§el Ul"Zlędowych.
Ameryl{ańskie towarzystwo
lotnI•
67
i
t!
S
'
l
.
.
k
'
t
ł
eze
pronTst;:miło
do
realizac,
i
i
wiel·
W Ciągu
m nu
pecJa ne Jury, Ja e zos a o
~J
,l
powołane do życia, me było P 'l kich zawodów lotniczych 11a tra ·
PARYŻ , 26 s~ycznia. (Pat.)sie, któł'a wynieść ma 29.000 klm.
Samolot francuskie",otowarzy woływane 01'd czasu . sły.nnegc Trasa lotu pwwad:>:ić będzie na Iłn,ii
,.,
skandalu o" capot Dome", kt6 Nowy Jork _ Buenos Aires i z po_
stwa kom1.11likac J'i i lotniczej' od re,"
!!O wynmdc111 bvlo
ares zltowlt wrotem, b ąd ź też przez Atlan~'l
J
l1ył lot Londy1li - PalJ"Ź w re nie w roku 19~
h. min is łr[l i Pacyfik 'Wzdłu~ brzegów Amer,,! '
kordowym czasie 67 mfu,tlot .·
Sf>r~w ,ve"v;llr.tI'ZIl~· _h Falla .
f Północnej i PO~ldnlowej.

bondy'n Paryi
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Pakt Dolsko-niemiecki iedna z naibardziej waikich DODrawek historrczn,ch
urzeczywistrui:OIllY,
a
We wczorajszym numerze
Cała korzyŚĆ jednak ograni'-' stan!e na późniejszy admmistra będzae
wówczas, po. reaHzacji zadań
"Gazety Polskiej" opuhlikowa cza się niemal wylą.cznie do wa
eyjny podział RzePy.
ny został specjalny wywiad ko· hających się, a wskutek tego
- Czy zagadnienie wewnętrz bojowych partji, można !będ.z.1e
respondenta berlińJSlkiego tej ga mało wartośdowych jednostek nej konstytucji zostało ustalo- uważać jej cel za osiągnięty.
zet y p. 1(. Smogorzcwskiego z ZdOIbycia ich nie moŻlIla w żad ne przez wprowadzenie zasady
Następnie
kanclerz wspom·
kanclerzem
Rzeszy Adolfem nym wypadku uważać za ko· w6dztwa? My cudzoziemcy czy nial o rzek c'l1'''' l
Hitlerem. Jest to pierwszy of,i- rzysbne i za stojące w jakim· tamy i słyszymy cz,ęsto
ezycb sukcesach RzeSzy, o spad
cjalny wywiad, udzielony prze;, kolwiek stosunku do z,wlą,za· o mający.m powstać ,,zakonie ku bezrobocia. żywotnokl prze
Hitlera ofkjalnemu przedstawi nych z tein cierpień i niebezniemieckim",
my5łu i i"oJrnietwa itp.
ci,elowi prasy polsJdej, a jedno pieczeńSttw. Dlatego tet
o stosU\llku partji do paÓlSltwa.
-. W dziedzini'e pO'lityki zacześnie z okazji pierwszej rocz- we wzajemnej ochronne naro- Jak mamy rozumieć te okreś gramclZnej OIPin~ Ptib1ilczna jn'11CY podpi,salIiia deklaraeji pol- dowości widzę jeden z najbar- lenia?
teresuje liiIQ
: ..:; - r;::c6:ec:dc ~ , ~-~ ~e na.bie dziej godnych celów odpowie- - Ma Pan racj~, zasada w6dz
st.ow.takJem NIemfee w fI)rara on z tyeh względów specjal- dllialnej polityko' państwowej, twa joot już dzis.jaj niemal cał wie ..ormaityeh
prOipOllowa·
l1~!() :onac~ ma. Ponłłf:j PNY· ato.......... jIIł, te tylko Pl'1"i)' kO'wicie wprowadzona do ;KOD-i I ~I .,..
Ii
taczamy wamtłł'ljtJe UJtę.py te-"'1
mrt_ f0łWD10hiu id.. te stytuejł Rt ty.
(:'4y IlSe jeIł jelt pnedWUesgo
wywilldu W dotło,,'lllem Rf) rudzlju ~1łtyk.a może być "z ont', Ó którJIII Pan m6w\
ne post.......łt Pan Kanelużo
brzmieniu. (Red.).
owoetJł UrrJeeJywWnion8.
J1Ii łJtałejtt
wi p
I ... tej sprawte,
PO' wstępnych -słowach powi!- W jakim stO'sunku pozo- jest nb przed 16 laty utwo~o.
- Zronmie P•• li
motaJnych r,e d. Srnogorrewski w ~taje jednO'lllte Pańs1two naa-o· na ~ w ciągu IS-leniej pracy
Re
dzilł
'WY'Po.wladać
&ię
pabticz
sposólb
rOl'!;-1 dowo - socjalistyczne do
part ja narodO'wO'-)OejaTllOWę:
ciwości sZC7.epowych i kł"a,jo- Iii! !ycma.
Ona zajęła miejsce nie w przedmiocie rói.lllyeh ~o
- Upływa właśnie rok od wych? Czy 'z mierza do i'<-h .:.a- up'rzedJniegO' parrtyjnego rozbi. ponowanych pakt6w, albowiem
czasu wytyczenia nowej 1~lJlji . w tarcia czy' też wzmoe'llienia';}-- cia, ona jeSil: dziś pNedstaw'l- dyskusja, c:zęścilowa z:resztą, do
113JSlzych wzajemnych stosun- Czy prawdą jest, iiJ za.m?.erza ciellką woN życia narO'du nie- piero si~ w tym przedmioCie za
kach. Czy nie zechcialiby Pan, Pan, Panie Kanclerzu Rzeszy" miec1ciego., przedstawicielką ea ezęła Ale jedno zawsze musz.ę
Panie Kooclerzu, ze względu przeprowadzić w roku Weźą- lej Rzeszy Niemieckiej. Urze- po.wtail"Zać:
na ,datę 2,6 stycznia 1934, w któ cym nOWy podział ktajów na czywistnianie celów ruchu na- 1) Niemey cheą qe w Spokoju
ze WlSlZystIdmi sasiadami
r ym to roku podpdlSa.na została
prowincje Rzeszy?
rodowO' ~ socjah:)tyc,~nego p:TO~
i są 'gotowe, w sposób jaknajlleklaracja polsko - niemiecka
- Państwo nall'odowo-socja:i wad:z:t
z łożyć oświadczenia
stycme jest państwem jedno1Ji,- do absolutnej jedn~ imłędzy bardziej pełny, zgodzić się na
wszystko, CO · w tej mierze oka'\ ' sprawie stosunków pOlSko· tem, to znaczy swierd:za ł u'Sllapal"tją a państwem.
niemieckich?
la tę jedyną suwereIllllOŚĆ, kt6
To tet jej program z czasem fe S:ę potrzebne;
2) Niemcy już nigłiy , więeej
Gzy pozwala Pan. Panie Kan rej wyr8lZetn jest cały naród.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
elerzu, abym w ,z:wią,zlw z po- W 'tym celu
swego l'ÓWDOo
P. B. P, ·ORBIS· sprledajlł)to ce- D1e G!l'eZYfPlujla
pT'Zooniemi
oświadczeniami ~y /to wszys~ eo lu- nach ulgowych bilety W r. O S K I E, uprawnien.~a;
SZWAJCARSKIE, N I E M I E C K I E,
Pań'skiemi mógł przyjąć, irJ; po . ct4e szłuemie stworzyli.
3) Pod pojęciem wsp6lpiracy
AUST JACKIE I RUMUŃSKIE.
lityka narodowo
socja,1ist-ycz- all e uszanujemy wszystko, cO'
Kup bilet w
międzynarodowej nie możemy
n a Oistateczme przekreśla poli- jest natuTame. Nie zamierzamy
rozumi~ć przyjmowalIl': a na się.
tyk ę mtnionych c:Ja®Ów w g,to- wcale sztuezn:le czy też w spobie nieprzejrz}'lSił.ych zobowią·
Sprzedał bilet6w kolejowych
"llnku do Polskii?
sób gwaJtO'Wtlly Z1ll0s.ić ay usuzań 'Z takł'e1llł konsekwencjami,
i okrętowych
- Polityka narodowo-SO'Cjali wać
właŚ<:'~'wośc.i po.szezeg61.
że wkońcu, ze względu na m.te
styczna opiera si.ę na dorobku nych srezep6w 'Ila1szego narodu.
resy narod0'Ye Niemiec,
mo'
m yś lowym narodowo-socjalisty Są OIłle bowiem jego częściami
~y one tam
nas zaprowa"
cznej ideI Pojęcie rasistoWlSkie skladowemi. One warunkują •••••••••••••••••••••••• drie,
w idei narodowo ~ socjaHsty('Jz'- naM:e boRate, .łkultu,rame życie
11 ci
weW1ll~trzne.
~ asadniczo odrzUca t. zw. wy- Wyplenimy jednak bezwzględ~
naradawianie.
.
n.=e 'w szelkie, zjawiska. powstaW tej howiem gwałtem prz:e- le w najbardziej smutnych eza
prowadzonej aneksji obcego ' do sach dynastycznego egoimnu,
bra narodowego, widzimy
a które okazały s~ w naslym
I'uczej oslab1enie, ni!Ż wzmoc· nall"o.dzie czynnikami weW1llętrz
oienie własnej narodowoki. nagO' rozdarcia. Celowy podział
okretem sls POLONIA dnia 13. 27 lutego ·
Zapoczą)tkowaJla , przez nas Rzeszy podług zasad korzyst13 i 27 lDarea
nolityka Slzano" .. arua sąsiadują- nych dla wszystkich c.zęści naCydl z nami obcych narodów szegO' narodu, będzie niejako
Cena
kl.
zł.
kl. Ilb zł.
Jes t w najwyższym stopniu wy końcowym rezultaltem naszych
obejmu;e:
razem dorobku myślowego na· wysiłków. Zresztą part ja naTOPrzejazd kollją od Lodzi. karty okrętowe
s2;ego ruchu, a zatem jest na· dowo - sO'cjaHstyc7Da, na długo
W obie strony, paszport i wizy.
!izem najlgłębszem przekona· przed objędem władzy, prze-

następuj.ąey

zagaił

me

włlj· WIZrosła

ze

P. 8. P. "ORBIS"

to di, Piotrkowska 18, tel. 249-]3

-

,

PIotrkowska 6t tel. 1ot-Ol

,

InDYWIDUALnE JURYSTYCZnE pRZEJAZDY
"

do PI\LBSTyny
w

Nie myślimy kontynuo·
popebniooych _ w
przeslZłych stuleciach. Jednym
z wyrazów tej naSlZej woli .jest
nowego
tnwaJnia stnsunków pOmiędzy narodem niemieckim
i polskim.
niem.

wać błędów

usiłOwanie

uks7Jłal-

CapiłoI
Nadprogram:

Dźwiękowy

doda-

tek P. A. T. oral aktualn. Foxa
Początek
fi 80bo~

i

o g. 4.30

niedsiel~

12.30.

Sala mocno ogrzana'

III

150,

840, .

I Zap,-SY prZYJ-mUJ-S WRIiOnS...,

prowadziJa wewną)tr:z swe.; wła
hlTł/COOK
snej ol'lgruui.zacji taki nowocze'5
ny podział odpO'wiadający dz;.
lOdi, Piotrkowska 64.
siejszym potrzebO'm. Z biegiem '
c.z asu,
ewolucji :
·calikiem naturaLnie, z koniecz
na w5z,stkie linje i klas,.
n .mi poprawkami,
ta organizacja przeniesiona zo ' , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~--_ _

r

drogą żywej

J

Karl, Okretowe dOPaIest,n,

-.I

-

dokąd

my z

własnej

iść nie chcemy,

woli wcale

a mLmowicie

do wojny.
wać

Jak się należy ustosun'ko ·
do powtarzają,cych s-ię jed

nak }>OIgłosek, iż
N,:emcy powi'6eą do ligi
clów?

11'al'O·

-- Wysł:ąjpiIłśmy z LiJgi nar o
d6w wskutek
lIliedotrzymalll13
tnaIemegO' Dam i zapewniO'llegc
juri; upra,w nienia. YI.. p.rzY5zło

ki wcale
nie z8JDI'erzamy raJZ jeszcze tar ·
.OWałĆ łiię w. ramach ligi IlaI'O·.
4ótr 10 r6wuoup...

..me.{e.

J'~ite&mr
~'Wtae.ć

zdecyd4>wlln1 Il~

do

ładnego awl~

mi~dtynarodowełCo zanim nie o
trzymamy pełlnych pnWr
JM:
już raz to zaziIlaczyłem, nie jest
to żaden warunek,
lecz rzec,
sama przez silę zJ'oz·um'iałw. Po"
nię
pl1zedni USlt:r6.i ni'emiecki
O'kazał w tej sprawae należyte.
go zrozUlIllienia i mu.slal: za te
ciężlko odpokutować:
zQsta)
przez naród bez śladu USllalliię!y.
Naiwnem byłoby przyp1lSZe7.4łĆ,
że ja, czy też my, mielibyśmy
być tak głupi, aby powtana4
te same błędy, na których nasi
poprzedn{.ey karki sobie poła·
maU.

Na' zak~an~e Iliancler.z

001-

w~ziaJ. ,

<A?e~y minie 1)3l"0.z0, if m1)
gę obecnie, po rOIku
aanowo
kszifał.tujących się
stosunków
naemiWk<> ~ polslci:c'h g,pO<,lrz eć
wstecz na owocność tego ro,z,
woju. Udało się nam przeprowa

--

dz.ilć

we wlaśchvym czasie jedną
I1IIljbardziej ważkich poprawek
hisłoryc,I;uych.
Skorygowa1iś IJr.y

mianowk,i.ę

błędną Ojpllnję, jakoby

m~,ędzy

obu narodalJIlii slale i na zawsz e
istniał

~tan wro~;,

ja,k o pewien rodzaj

dziedziezoo.ści.

Są.dzę, alŻ

.i,e st wprost
p!l'lZe,
c1wnie: mimO' w:ElZel'k ich trudno
ści istniejąJCych pomiędzy obu
narodami, są <lne
w Interesie
wspólnego utl'zymrunia kultUl"y
europejskiej zo,bOlwiązane
do
SlZczerej wsp 6łJp racy. Ustrój na'
rodowo - socjalistyczny w Nkm
cz'CCh nie zaniecha niczego, co
może się Pl"zyczYI11'ć do ro,z wo·
ju tej współpracy i do przemie·
nienia jej powol~ w trwałą przy
dzisi'dszy
nie mnie uprawnia do wJ'll.ry w
urzeczywistnienie naszego prr

jaźń. Dzień

szczegół·

~ienia.

.Dziś prezentujemy'
Charless Laughtona, Norme Shearer, Fredric Marcha
w arcydziele reźyserji SYDNEY FRANKLINA

PRZEBUDZENIE OBIET'
(lJ"IE1BIJlNA)

WKUBIoajt.\OY dramat mił08DY. -

Epopea lmUłka, rad. . t ,potlwt.,.m&
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Zgon

pruł.

m r

UpOw W

Karalia . Korbufa

WILNO, 26,1. (PAT) -Dziś rano
AA
zmarł w Wilnie dr. Kazimierz Wa·
cław Karaffa - Korbut, profesor wy
.
,
działu lekarskiego uniwersytetu Ste
NOWY JORK, 26 stycznia.- haWk" trwało do pómej nocy biet i 9 o.s6b załogi.·:, Niema
fann Batorego.
to!samość
34 ciał dzJei na podniesienie
oIkrętu
(Pat.) -. Poszukiwanie dał o· Ustalono
fiar katas,trofy parowca "Mo brak - 12, a w tej Ii'czbie 3 ko.- "MohaWk." z dna.
rew
wywiał złoto 4
NOWY JORK, 26 styeznia.(Pat.)
~- Z 31 zwłok ofiar ka
z. samolotu do oceanu
tastrofy parowca
"Moliawk"
LONDYN, 26.1. (PAT) - Samo

KalaJ,' ,ole ,.Mohawks

'''Ołll,Q,,,.Q'I;'~ił ~wa.lrłą,, -,ł'~l;u
\",.

,sVrawozdaniami ~ . dotycz:ącemi
katastrofy parowca "Mohawk",
pr"zydent Hoosevelt oświadczył
iż wciągu 48 godz,ńn ro-z'p atrzy
sprawę, czy należy zalecić
rena Łowi przyłączenIe się do kom
zdołano stwierdzić tożsamość VI wencp zawartej w lLondynie w
bezpie-28 wypadkach. Pomiędzy orla roiku 1929 w srpiTawie
rami katastrofy znajduje się m czeństwa na morzu.
in. wicekonsul brytyjski w Me
byku J<ohn Telfer i jego żoi1a
ZWYCięzcy
Maf.łka i dzieer konsula zost~
uratowane.

Wiatr

{ot bryty,i~ki, wiozący z Paryża do
Londynu ładunek złota w sztabach,
wartości 6 tysięcy funtów szterlingów napotkał 'nad kanałem La
~lancbe na silną burzę. Lotnik zdo.
łał przezwyciężyć fatalne Warl'l;';;
atmosferyczne, jednak po przeby.
ciu kanału musiał lądow'ać w Essex.
Tam na lotnisku przekonano się, Ze
kabina bagażowa jest pusta I zło
to zniknęło. Okazało się, ze siln)'
wicher uszkodził kabinę tak, iż w
czasie pr~elotu nad
kanałem
La Manche skrzynka ze złotem wpa
[Ua do morza.

...

II

,

Z

NieklóTe chorolby śmiało na
zwać moma sezonowemi, pojaw;iają . s1ę one bowiem regular·
~l1e ~ p~w~ych p~r~ch :oku
nasilenl;e l~h zmn1e!SlZa SIę, ~
nawet zJ1itkaJą zupełme z nadeJ
ściem innej p'ory. Jak typową
chorohą wiosenną jest na przy·
kład odra i kokluS!Z, a malarJa
ie~t chorohą letnią - to 7Jll0lWU
grypa, dyfteryt osi~ają na·jwi~
kszy rozwóJ jesienią i zim,- W tym też okresie najdotkliwiej odczuwać się daje renma~

,I

--

Al

ID
wartę honorową pełnią

',.

-na

ty7m, artretyzm oraz poda-grcll.
Dużo jest ŚTodk6w do łagodze
nia dolegliwości l leczenia scho
rzeń, lecz względnie mało je&!
la'k ich, które dzięki swemu udatnemu połączeniu 01"8lz sadadowi, są najbardziej skutecznymi. Tabletki Toga! &tosuje się
w reumatytmie, arłretytmle,
grypie, J)Nezi('hieniach. b6la, ~h
stawów i mięśni oraz tak C%QNOWY JORK, 26 stYcznia.stych łamaniach w kOściach. (Pat.} - Z zemum uratowanych
połą,czOl1ych & bólem ~.
czIold6W tał~ "Mohawk" wy
nika. Ił pnyezyną' kataStrofy
było wadliwe · fUnkejc:mo-wanil('
steru parowea~ ' kt6ry mi~ł .nor-

raidu
do Plonaco

Polak na IV miejscu
PARYt, 26.1. (PAT) _ Z Mon-

WadIIw, sler

te Carlo donoszą, że uczestnicy
raidu do Monaco wzięli dziś udział
w J{on'kursie "Wygody". Nagrodę
honorową otrzymał anglik Pascoe,
kt6ry jednocześnie ' zdobył pierwszą
nagrodę w tlziale wozów zamknię
~ Pa~ "Talismart,~: "ji-- tych;W '; d'2:łale woZów ~twartycl1
Zeznania mai"ynarzY · zrlajdiiją piermzą nagrodę "zdobył - anglik
potwierdzenie
w o§-w1adćze levis, czwartą zaś polak Łubieński.
ułach kapitana parowca
nor· ••~. . . .~~~~~~ . .
weskiego.
'

Stalin, Mołotow i W oroszyłow

MOSKWA, 26.1. (PAT) - Zwlo- grafji Kujbyszew pochodził z ro- rzy wyniki autopsjl zwłok
lti wicepremjera Kujbyszewa zo- dziny wojskowej. był synem pod· tlzewa, stwIerdzaJąceJ, ł.e

,Morz,e' i kolon.ie

KuJby'mJerc1
stały wystawione w kolumnowej pułkownika armji carskiej I ukoń- nastąpiła naskutek zaczopowania
prawej tętnicy wieńcowej na tle
WASZYNGTON, 26 Sltycznia.
$ali' domu związlcowego. Dziś war- czył korpus kadetów.
W nocy z soboty na niedzielę ogólnej sklerozy.
(Pat.) -- Za'PMnawSily si~ z-e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
tę ltonorową przy zwłokach pełnili
członkowie Politbiura ze Stalinem,
odbędzie się kremacja ciała, po- ~!!!!!!!!!AA!!!!!!!!!!!!!!!!!:=!!!!!!!!,!2!a~!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!====!!!!!!!!!!!!!
i\1ołotowem i Worosziłowem Da cze- ~em urna wystawiona będzie w tej
le. Całe miasto przybrane Jest na- lWIle) saIL Uroezyatośd pogrzebogami Załobnemi.
Gazety ukazały we odbędą się w dnłu )atrzełlDJlll
się w Wobnych obwódk~b. Lłezne na Placa OleI WOII)'III.
artykuły, oświadC2leOia

ezołowycb

polityków i uczonych eharakter'yza-

!;o=:::'~ ~fa:~~z!°:==

czem. Szczególnie te7; uwydatniana
jest jego rola Jako kierOwnik,a ak·
cjl ratunkowe) rozbitków ;,Czetu,
skina". Według opublikowanej hło-

26~1.

wo'lka

,apońskle . wupicrai;. . cblńCZgkÓw

MOSKWA,
(pAT) _ Waoraj wieczorem ogImąono za pociTOKIO, 26.1. (pAT) - Dow6dca rbroJna Japdab . ,'Otabarze',jMt :. łłienasYGone
\,pisetJł lUdowego k,omIsarza zdrowia sił' zbrojnych Jap06skicb w prowln- zakończona i te ·W'SZtstkie teteny ,
,
.
,
publicznego Kamłńsklego, proreso cJI Kwantung, gen. MlDJaDIł, doniósł sporne, saJęte ,'pop1'~o :;'- ptul.
LONDYN 26.1~ (pAT), _ Agen
ra Abrlko:wwa, 'Oru innych teka- rządowi Japońskiemu,
te akcja ~=~, .ę.. ~b wojsk cja Reutera' donosi z Dairen, iż .ilan
Japo
c
diuko doou,ag. się, by zostało mu
p.ny.znlUl8 ,jt.złollo , Soirnor" położone
'" , odleg,o~ 100; '!llil" Q{I 'JłałJ.....
Mand~U1J;l uważa, iż jezioro to
w
nalezy do jego terytorjum, pomimo
iż; mapy temu przeczą. Okolice je,
ziora obfitują w ,bogactwa natural,
PO~§€ł!
;'~:::~d~:~nj~w~!~:łn:al~& ne , i po~ia4a~ą duie znaczenie stra

ża ..io

DAVOS, 26.1. (Tel. wł.) - W soflotę rozpoczęły się w Davos finałowa rozgrywki
o
mi,trzostwo
6wiata. Jako pierwsi przeciwnicy
na lodzie ukazali się Czechosłowa·
cja i Szwajcarja, najpoważniejsi
kandydaci do tytułu mistrza Euro
py i wicemistrza §wiata.
Ogólnie zespół Czechosłowacji
llcJlOdził za raworyta, a tymczasem
mecz zakończył się nieoczekIwanie
wysokiem zwycięstwem ' SzwaJcarJl

to Dolega Polski

Z nieubłagana ' kollskviencji1

PrzYCZyni IgORI

I

apetyty

szwajcaria
mi
s
l
r
zemEuroDU
Ul hOkejU
SensaeulDa kicska
.•Hanadgj(zg·

t:g przesiali

Roos'elelła '

Decyzja

'Z~ł:h81Iowacjl

at.·

przgznano ra,;.;

~:I~~~~ń!

.:;g~ !a~;!:~~b c~.a~~;':da:l!a::e

~egiczne.

szczęście odwróciło się od nicb. Za mi i omld, iż Polska ma rację i że konferencji w Kałganie dla poro-

chwilę Badtut, a potem znów Toriani przypieczętowują zwycięstwo
Szwajcarji.
Rozlegają się dźwięki hymnu na·
rodowepo,
rozentuzjazmowany
tłum znosl graczy na' ramionach do
~zatni. Spec.talne owacje zgotowano
bramltarzowi.
Szwajcaria ~o tern
zwycięstwie
ma
zapewniony tytul
•
E
IOlstrza uropy.
\
KANADA; - ANGLJA 6:0.
CZRCHOSŁoPopołudniu zespół ka'llnt'lyjczy
SZWAJCARJA WACJA 4;0 (1 :0, 0:0, 3:0).
ków pokonał Anglj~ w stosunku
•
O Doplero
Przez cały mecz. toczyła się za· 6:.
w tym meczu kan a
!arta walka. Przeciwnicy wkłada. dyjczycy pokazali prawdziwą kla
li do gry maksimum wysiłku i po sę. Ich błyskotliwa technika, bły
święcenia, zdając sobie sprawę z skawłczna szybkość przeprowaclza
ważności spotkania.
llych akcji odbiegała claleko ocl te
SzwaJcarja grała niezwykle szczę· go co widziano do tej pory. K.ana·
śliwie. W pierwszej Już tercji w 6 - dyjczycy mieli przez cały czas zde
min. doskonały Toriani uzyskał cydowaną przewagę i zwycięiyll
bramkę. Sukces ten dodał s%waJca- bez większego wysiłku, zdobywa·
rom wiary we własne siły. W dru- iąc w każdej tercji po dwie bramki.
giej tercji Czechosłowacja ma conajmniej trzy pewne sytnacJe pod
DZIŚ POLSKA - NIEMCY.
W 81'otkaniach o piąte i szóęte
br:tmką przeciwnika, lecz Maleczeł<
i Hromadka pró7Jno strzelają - miejsca turnieju Szwecja pokonała
bram zespół FralicJi 2:1. a Austrjawszystko broni doskonały
Włochy 2:1.
karz Szwajcarji.
W niedzielę zakończenie turnieju.
W ostatnie1 tercJI Czechosłowa·
cJa nadal be-zskutecznie atakuJe, Przed południem graJą Szwa,j cada
Bramlca Szwajcar,il, jak zaczarowa· - Kanada, a popołudniu Czecbo·
na - ni9spos6b jej zdobyć. Po 6łowacJa - Anglja.
Pozatem Austrja zmierzy się oz
~mianic boisk druzyna Czecbosłowa
e.ll, dażąc za wszelką cenę do wy. Szwecją, a Włochy z Franclą.
W reszcie w finale o nagrodę po.
równania, wystlwa się naprzód, co
ullJieJętnie wykorzystują
szwaJea cieszenia gra Polska · z Niemcami,
t'zy i w 10 min. Cattini strzela dra; gdyż kongres' ligi hokejowej przy
szdciu
'gą bramkę. Zrozpaczeni ezesł po. udziale przedstawicieli
prostu wychodzą ze skóry, lecz faństw rozpatrq4 satarg z Węgra·

tylko mecz finałowy w turnieju pocieszenia moro być przedłużony w
razie potrzeby.
Wy~okocyfrowe
zwycięstwo nad Belgją przydało
się nam.
Zapowiedziany przez nas mecz
hokejowy EU10pa _ Kanada odbędzie się w Zurychu w dniu 3 lulego. Skład Europy zosłał ustalony
następująco:

zamienia się co do Czabarn" ewakuacja 1600 klm. kw. przez ' cbiń·
czyków; W razie prz~rjęcia tych wa
l'Ullków obie strony,według propo·
zycji , japońskiej, ZQ~wiąźą · się, do

~strzy~ania ~s~!ki~11:, o~~rac~L,,"o~

Jennycb.

I l"!IIraz
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Bramka _ Hirczak (Węgry), o
PEKIN, 26 stycznia. (PAT) _
brona; Hromadka (Czecbo5łowacja) W kołacb cbińskich panuje przeko.
i Trautenberg (AustrJ'a), atak I. - llanie, że Japonczycy
•.
. I d
wznOWIą a a
Lobncke (Szwec,ia), Mateczek (Cze'
dzień akcJ·" zaczepną i w ty, m celu
cbosłowacja), Zl~echini (Włochy);
-.;
drugi atak _ Cattini I, Toriani II, obecnie wzmacniają ~arnizony na
Cattini II (wszyscy z Szwajcarji).
pograniczu.
liiiIIIli4iiIWiWAA Ml!M!iMl19!i!IIk-łłt.......t. . .
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Sonia Henie
::, : ~~st~~,~,n'i~' Eur,oPY .
, ZURYCH, 26.1. (PAT) _ W St.

'iVl

oritz
,strzostW:
,a

zakOti~zyły się' w s~botę ~j_

16 ofiar

Sgnowódzko-Wgłn~

"s,bodDi~j
katastrofy. - Przyczyną zaspy

polsce

LWÓW, 26 słyozrnia. (Pat.) kt6rego 3 wa~ny osobowe zoo godz. 633 rano na smstały uszkodzone.
cji kolejowej Synow6dzko Wyż
Dwie osohy odtniooJ.y, , ciężllci€
oe pociąg osooo~ nr. 1714 zdą rany, a 14 lżejh~. Z))Qtr-ód r~'1
ża.i, ący z ŁawO<'Z!I1ego do Lwo- rannych 'ie&t 7 ·ppacowntków i~o
wa,
Ie.łowyeb i 9 oSób cywilnych.
przejecbał sygnał wjazdowy
Na miejsce katastrofy przy ·
był natychmta!SIt pociąg ra'mn,
l wjechał na oto'!, na !którym stał kowy ze Stryja oraz komisja,
poo1ą~ mies-zany nr. 1773.
dyrekcji kolei pańsrtw. we Lwa
Na&tllPltlo zderzem"e, skutkiem. wie z dYl'. Laguną
na czele,
Dzi~,

jeździe

figuro-

l

•
Z renie
dw D
Dil

Europy w

wej pań: Mistrzostwo zdobyła oczy
wiście bezkonkurencyjna mistrzyni
świata Sonja Henie (Nor.wegja).
W' '
.
.,
t •
lcemis,trzyn
, lą zosta a aus rJacz
ka Landbeck, a trzecie miejsce zajęła Colledge (Anglja).

•

.,

O
l'Ialośnieżne

kloca p!l'zeprowadza dochodze
,":e. PlfawdopodobDl;e prz,y czy
ną, katastrofy była
','"",mtwoilD!oŚĆ ,"'riłł'licl1omi,-eni1t':Jiłi
':f::::,'i~ 'H'",; ~ias ",zwrófD:cy ,:. '~("
z ,'}>ow<?du zasypania przewodÓrw
wielką mruirą ŚIIliegu,
co pozo·
staje w zwią:clm z huragwoem,
który szalał ~łej nocy ,i dzIŚ
nad
ranem _ 'W Malqpolget'
wsebodnJeJ.

ł
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Torpedowce dla SJamu

"GŁOS

PORANNY_"_ _1_9_35_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-!.:b!:...:~
l'lr. tr

NiezwJklJ pojedynek DOCDJ

Płaszcz

z lodu

61-letriia porzucona kochanka atakuje rewolwerem 65-letniego
przyjaciela, który broni się szablą kawaleryjską

I

I

przyjaciółce straszliwą nienawiść w na brawurowo atakował szablą. ().
stosunku do niego i od tej chwili siatecznie oboje odrzucili , broń i roz
myślała już tylko o zemście. Panna poczęli walkę zapaśniczą· Wyjąc z
Lerminiaux wykonała już przed bólu i wściekłości, chemik chwycU
pewnym czasem zamach na chemi swą dawną ukochaną, zataszczył
ka, którego oblała amonialciem i ją do okna i wyrzucił szerokim luporaniła dość poważnie. Za czyn kiem na ulicę, gdzie legła ze złaten odcierpiała karę więzienia.
maną miednicą.
Jednakże areszt zupełnie nie ostu
W międzyczasie sąsiedzi, obadzedzlł jej nienawiści i obecnie posta- ni krzykami, zaalarmowali żandar
nowiła na npwo dowieść swemu ko merję. Na dole na ulicy znaleziono
chankowi, że kobiety nie wystawia kobietę, którll poza ciężką raną.
się hezkarnie za drzwi. P. Lermi- spowodowaną upadkiem z okna,
Pewien ch.emik, urodzo~y w Ni· niaux udało się w pewnym momen miała szereg cięć szablą na twarzy
"elles w Belgji, poznai tam swego cle nieobecności chemika wkraść l natychmiast zabrano ją do 8zpita
czasu rodacżkę, pa'nnę 'Lerminiciux. niepostrzeżenie do jego willi i ulcryć la. Następnie zajęto się niemniej
i pokochał ją. Młodzi z~s1!li się i się w szafie ściennej jego sypialni. l)Cważnie poranionym chemikiem.
przez szereg lat prowadzili wspól- Chciwa zemsty kobieta urządziła k1órego rana postrzałowa w ramię
ne życie, Ictóre od cźasu do czasu się w szafie bardzo wygodnie: uło- strasznie krwawiła. I Jego odwiezio
zakłócaDl~
było
gwałtownemi żyła sobie wygodny materac, zabra no do tego samego szpitala. Leły
kt6re zostały ostatnio wybudowane 'l sprzeczb'kam i: ~~e~.ik · B~oquet miał ła z sobą chleb, kiełbasę i wino, za- teraz o ldlkn sal tylko oddalony od
W A,lglji w liczbie czterech, re~nią C;Oraz
ar d zIeJ "OSC swej towarzysz • d ł
t t
•
h ł
. j 61 l m' .
j
~okrył wletę stra!nłeq .. BroaIiiI4
się jak wid~imy kształtem od d k' kt' . be ' · r
j '. ó
. . la a a z ape y em I czy a a na mo- swe
- e lej, pełne temperament ~hczasowe o t ' ·
o II'
ora. o c"'~ .Iezy uZ ', r wD1e.z ment, 'kiedy Broquet uda się na spo tu byłej kochanki, z którą stoczył nie, na.jw,ytazym wierJObołb. llfJI
y
•
g
YpU! podobne ~ą. 61 lat, az, wkoncu ' przeprowadzIł czynek. Zaledwie ten ostatni nacią tak dramatyczny nocny pojedynek.
BarcG.
tacze} do zamkmęteJ motorćwkl. zerwanie. To wzbudziło w jego gnął kołdrę na. uszy i zamierzał
sr·okojnie zasnać, kiedy został zaa--Jlarmowany Jakirm hałasem. Szybko
wyskoczył z łóżka, chwycił stale
Na~więks~e
świata
leżącą obok niego szablę kawaleryj
sk,ą i rzucił się w ciemności w kie·
runku bałasu.
Zanim jednak dotarł do ściany,
otworzyły się drzwi szafv i z ciemności rozhgł się strzał. kt6ry tra
fil chemika w ramię. Pomimo od·
niesionej rany, Broquet rzucił się l'
na nocne' zjawisko, dzielnie wymachujac szablą. Krzyk dobrze zna
nego głosu zdradził mu, kto ukrywa się w szafie. Rozpoczął więc w
ciemności
morderczy pojedynek,
podczas którego kobieta w szafie
d7ielnie dal-ej strzelała, a męzczyz·

PARY!, w styczniu.
W miejscowości Morigny pod Pa
ryżem rozegrała się tragei:Ija na tle
zazdrości, która nietylko stwierdza
że sędziwy wiek. nie chroni przed
szaleństwami, ale ma jeszcze posmale niezwykłej sensacji i orygilIalnoŚCi. W . nocnej .przygodzie jaka wydarzyła się' 65-letniemu chemi
kowi Raoulowi Broguet, pomieszaty się elementy tragiczne i komiczue wpro~t w niezwykły sposób.
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Eksplozja lokomotywy

lotnisko ' wojenne .
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LudzIe, olerpląe, na :repar.r•
• Ioloa i sll\czone z łf'm prllebwienle
orgII nów podbrzuszII, hemoroidy, piją
po ćwierł szklanki natul'alnej wody I(or.kiej .Franclszka - JÓzefa c
nana I na wiec.dr. Pytalcie si~ lek•

l ••••••••••••••••••••••••
Ryby

mówią

Przy połowach ryb obecnie lowio
&osta.łQ zał9i.one w Ameryee '" Rlt milton Field nad bnE'giem oceanu nych trafia się, że rybacy helscy
$pokojnego :w St. Zjednoczonych.
w sieciach swych niejednokrotnie
w du2ych ilościach znajdują ryby, mi3.ła miejsea w jednej z kopalń 8t. Zjedn., przyczem 16 osób po.:
Księstwo KenŁu W podróży poślubnej
które nie posiadają żadnego zna- nios!Q śmierć na miejscu a. 90 zo s~Io. ~i~7;.aj wzgl lżej poranionych.
czenia gospoda.rczego. np. potworkowaty kształtem zając morski, u
nas niejadany, gdy na Helgolandzie
uważają go za przedni
przysmak,
dalej węgorzy c a. Do szkodliwych
ryb należy cala grupa głowaczy,
które zwracaJą. swą. uwagę osobliwie grożnem warczeniem przy wyjęciu z woj,)". R,yby
te warczenie
wydają. naskutek kurczenia się mię
śni przednich tubwia, przy równoczesnem rozchyla.niu
pokryw
skrzelowych. Ładniejsze oka.zy gło
waczy rybacy odpo~i {'dDio prepa.Jujlli i sporządzają z nich "barometr". Ryba ta, rzekomo powieszo
n!), na sznurku pokazywRć ma, nietylko zmianę pogody ale równie~
kierunek wiatru.

.
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Rurociag; naftowe Mossul-Haifa i Mossul-T,;"ol;s ol arie
do wypełnienia obu I'urociągów
potrzebny jest płyn o objętości
100.000 tono,
rozdzielano rurociągi na odcinki, z których każ.dy bywa osob·
no napeŁniany zapomocą. urzą ..
dzenia pompowego. OOlnoŚIDc
stacje pompowe znajduJą się w
odległości od 80 do 150 km. Da
ją. one stałe C:śmienie 50 kg
i równomierny rozdział.
Z obu rw'ociągów wypły",ą
rocznie 4 i pół milj. tonn,
a z ka·ż.d~o z nich połowa t~j
iJo~i. Obolk ka,żdej stacji pO'llt.powe.i zllajduje ai~ rezerwoar,
ta'k,w przy obu uj~ach r1JTI(',
ciągów
z.najdn.i:\ się rezerwoary l>omocni('-ze, albowiem pr~f
znaCZOOle dla pl'lzeróibki jJOŚ'L·
ropy nie dopuszcz'aią i.adncj'
przerwy.
Ropa wydobyta w Iraku prze.
zll'aczona jest
przedew~yst
ktem dla Europy, która zoiy '
la w r. 1933 razem 24.434.000
tonn ropy.
Z tego przypada 9.240 tyli.
ioIuJn na Anglję, 5.840 tys. tOiJlill
na Francję, 2.685 ,t ys. tOIllIl na
Niemcy, 1.587 tyiSl. tOIJ1lll na Italję,
1.100 tys. tonn na HolaJDdję,
725 tys. tonn [Ja Hiszpa·
nj.ę . Francja, posiadająca zakła
dy zdaJtne do p~'zerobienJa c
wiljonów tOlrun, znajdzie w rupie z Iraku surowiec, któfJ.'ego
tralllSJporl jes.t mało kosz.towny
i ktÓlI'Y o 11e idilie o jej udział,
stanowi iej WyłąClalą własność.
A teraz parę słów o
zDaCZlCniu politycznem budowy
łych rurociągów dla potęgi mor
sklej i militarnej An~ji i krajów aljan1!ldch.
ROIPa naftowa ma, jak wiado
w.o , pierwSIZorzędne znaczenie
politycz,no • wojenne, bez niej
prowadzenie wojny
lądowej
lub morskiej jest dziś nie do
pomyMen.ia.
Odk·r ycie ropy na.f,łowej w
MossuLu zmienlitto znaczenie po
lityczne całego wielkiego obsza
ru ·od granicy Turcji azjały'C
klej aż poza półwysep arabSik:
włącxnie oz Palestyną i Syrją.
Kon,trakty koncernów naftowych kaq - Petroleum Com·
pallly (I. P. C.) i Blr'iJtish Oi1 De
"elopement CO!llliPany
(B. C.
D.), pierwszy :z'ało,żony przez
kapitał alugielski i
francusk;:
drugi przez kapitał angielskI,
francuski i wlosJd - z rządem
Ir-tt,k u nadały
tymże koncerdom, a zatem pallslwom, przez
nie reprez'e ntowanym rol·ę niemal władców Iraku. Analogję
tych um0w rmaleźć moż,na tyl
ko w umowlliCh BeLgjli z Ko'n ·
g:em, atoli ~ punktu widzenia
polityczno - mililtarn.ego
l'o-pa naftowa ma większe znaczenye, .niż złoto lub miedź.
Plrzed uruchomieniem wSipO·
mnianych źródeł naftowych mu
siała jednak Anglja dą,żyć do
porozumielUia z Francją i Wło
chami, alibowiem ew. napad
Rosji na Mo'\sul po?ibawi&y
mógł: flotę· aug; dslk.ą bazy rop-

l

P~llosiliśmy . o uroczystem 0l
l
tWalrciu naftociągów, łączących
I
l
l
ztn,ż .. nafł.owe w Iraku z portaI
,
mi śr6dziemnomorsk:mi Hajfą
I
I
w Palestynie i TripoIis w Syrj\.
~~~0 "jf!r
\V związku z tern nie od rzeczy
będzie zapoznać nasych ezyteJ
ników z d,ziejami i znaczeniem
tych rurociągów.
Od czasu wojny wywołała
k.wes,t ja ~ploatacji złóż ropnych w Mosulu liczne dyskusje
międzYlnarodowe
natury pol!tycznej, aż naoreszcie sas.tąpił.)
uregu.lowanie Slpomych kwestJi między zainteresowanymi
11
gs
rządami tak, że
~-_.-! .-'pierwsze ładunki l'opne. poeho
d.zące z okolicy Iraku,
osilągnęły port Śiródziemnomor
Mapka z naftociągiem z Kirkuku do Halfy z odnogą do Tńpolisu.
ski w Marsylji. By ten skutek
osiągnąć
mu:Sliano U'zgodn:ć
Założenie
tychfUlrociągÓlw
mocno rozbieżne mteresy mię możliwości opanowania tej ma
wymagało
niezwykłei
pracy,
sy.
Z
uwagi
na
to,
·
ż
e
bru
kło
dzynarodowe.
na przewodach do odprowadza użyto do ~ego celu 450 ameryJaik wiadomo,
otrzymały Niemcy pn.ed wojną nia tej ropy, musiano odnośDj' kaI1.skich i europejskich s;pecja
Jils tów i 20.000 roboł;nik6w, tu ·
od sułtana łureekiego koneesj-: szyb zamknąć.
Od tego czasu wywi2rcollo w dzież najbardz-iej nowoczesIUe
na Zl8łożenie wierceń
te.i okolicy 39 szybów,
go materjaJu, 12.000 tOllln rur
[Ja terytorjum między Eufra1:
których
15
m:alo
wydać
we·
!'
> talowych o ś<rednicy 325 mm.,
tem a Tygryt'em,
n:edalekJ
Mossulu, celem wydobycia TO dle oceniemJ.a 4 miljony ton v ~ czego sprowan7.0no 611.000
py. Koncesja ta przenies.ioną "opy. Należy dodać, że wierr'f' tonn z Francji, 40.000 tonn 1:
natury tcrl',JHI Anglji, a 14 ty sięcy tonn z Niezoslała w traktacie pokOjOWYlll nie naskuŁek
któTy
jes,t
równy
i niezl,)'oś' n iQ miec.
na państwa ententy.
Z!1 C Z ~ tO od u.rz'qdzenia polą
\V roku 1920, a nastQpn1e w ty, jest !l1adzwyczaj la·two.
Z,b adanie terenu zo stało u ia ezeń t elefonicznych, następni!
r. 1928 zawarto w Salll Rcmo u
zmontowanI) drogi i pomie
kłady, mające na celu UJrz:ądze tWlione p,r zez użycie aeropla
nłe eksploatacH i ł'ozdział w.y- 116w, drogi mogły by ć zał()ion'~ "7czenia mies,z kalne dla robot
skanych produkt6w pom~ędzy bez trudności, wobec czego ko - ników. Potem sp.rowadzono ru
sz:Ła pu:odUJkcji są, minima] Ile.
fU zapomocą sHnych aut cięża
lIl1rawnione stron\".
Kwest ja trrunspoTtu została w l'owych na i~h miejsca przezna
Eksploatację oddano spółce:
..Irak Petr&leum Compan~", ten sposób rozwiązana , że la k r.7.enia wzdłuż trasy rurodągu.
1' :1 kt órej kapitał złożyły się Itr kolej, jako zbyt kosztowna, ja- Zapomocą &pccja1nej maszymy,
m y : ang;elskie ,. Anglo. Per- kotei rzeka Tygrys, jako z!bvł zaopatrzonej w specjalne koło
sian".
amerykańska
"Near dlu~a, mll'sriały w całości ()Cl . do wydobycia mas zienllllych
E o~tern· DeveJ optm ell t",
hole.n· paŚt1, skutk.iem czego wybral10 i wkładania ich po obu stroderlika __ RoyaI Dutch " , tud.zież transport 7..apomocą rurociągu flach trasy wykopano rowy do
w kiel'Ulllku do mONa Śrńd
ułożenia nl,1"ociągu.
Następnie
francu!.ka "Comp~nie Franziemnego.
zLą'<..zono rury w odcmach po
caise des Petroles", ka,żda z wy
NaiM'Óltsza droga do mocu 120 m. i spojono je zapomo'Cą
mienionych .s.pólek u\.,zestlniczy
w jednej czwartej czc;(c; 'w uzy Śl'ódz:em,nego znalazłaby byh plek:tryctllych luków·. Spuszczeujśc:e do portu TripoIiś w Li- nie rur do wykopanych rowów
skanvch p,r oduktach ropnych.
Am.g!i('y chr.:eli jed · było utrudnione
roz!pięciem,
Układ ten ma wielkie znacz.! banonji.
nie dla Francji, ktÓTa ani w nak prowadzić mroci~~ do Haj spowodowa:n~m wysoką tempe
kraju macierzystym.
ani w fy, leżą'Cej w Palestynie, p<>dd-,t raturą. Skut'k iem tego
swo .ch 1.0Ion.iach ni,e posiada nej mandatem ligi młrodów jej
roboty uskuteczniano o 4 nad
poważniejszych
złóż ropnych kontroli.
ranem w czasie najniźszej temPo
bardzo
o'
ż
ywiOlnych
dyPrzV'fclU należy UwzRlędnić, :t...
peratury,
s'kusjach
z'
n
alezi.O'Ilo
ostate'Cznil)
obszar zM, ż ropnych w Mossul
rury
spajruw)
na ~imno i na gona lewym hl'zegu Tygl'YSU ró- podwójrie rozwią.zanie, a m.
rąco,
a
następnie
dla ochrony
~ałożono
dwa
l'ównoległe
l'urowna sic Gh~zal'owi Fl'ancji.
przed
rdzą
obwijano
ie filcem
eią.gi,
prowadzące
od
KjrklJk~~
Na prawym brzegu lej rzeki
nabyło
11 r~·a wniellie
wydoby do Eufratu, a następnie odgał~ napierowym. Cztery oddziały
wallia ropy towarzyshvo wIo- zienie kanałem, jeduo do Tl'i- robohni~ze były za.ięte ułoźe
niem lur, i wykonywały d7ienpolis, a dl'u~ie do Hnify.
skie. Złoże to zdaje s:ę być ta '..
nie roboty na długości 4 kIm.
pj~xwsze
ma
dł,ugość
860
~m
..
obfite, jak złoża firmy .,Anglu
Z uwagi, że
Persian" w Persji. By dać wy drllg'je 1012 :km.
ohrażenie ..... tem, nal(.!ży wskaz[Jć na to, że wiercen;e
przed Dziś 2 poranki
!,lQwzi(,.Łc w roku 1927 wokoli.
.'wa··.
cy Baba Gm'gur, w miejscowo
od
12--2 i 2-4
ści, połQżQnej obok Kirkuk w I
równej odległo~c i od Bagdad"
Wesoły tydzień" Universalu". Szajka wesołkó~ ekranu
i Mossulu, wyjpły wybnr.h ron
ny o nil'bywałl:'j SliI". a
SUm SummervUle, Zasu Pitts, Genevieve
i]oś(o wydzieJoue.i l'Opy wyuosi
Tobin, IEvarett Horton w aroywesołym progr.
łlł w iprluym dniu 12.000 tonu
--Iz-eńslwo z ograniczoną
tak, że mus,jar..o założyć trum~
•
rt
odpowiedzialnością
\\' korycip' w\"SchTli~tp. i r ·' ek·
bv pozhi,el'ae wydobywając~
~i c: i!o śd re py aż do zmuicłsze
11 a ~jt,> produkej'
i uzy skanu.
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"król kochanków"

DOUGLAS FAIRaANIS

Pocz;. o 12-ej

Oatatnie dni!

arcydzieło reżyserji

ALEKSANDRA KORDY
Aktualności

życia.

dziewcząt

pt.
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SCOTT
&BOWNES. A.
WARSZAWA

Cend od
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nej, tern się 1łomaez;y ·dłu,q'ie
odwlekatll'ie budowy ruroci ~lgu
rOpiUego MOSISu1 • Hajfa.
TiraJD>s.port ropy z M()s~ulu
dTogą na Hajfę,
wynoszącą
jak jut zaZnaClO'IlO,
saledwie jedną siódmą tI.eŚ{O
drogi do zatoki Perskiej,
jest J)OIZatem łani ~'Czegółnie
ze względu na łatwość obrony
rurociągu -przy pomocy StoSll':l ·
kowo niemacZlDych sił wojlsiko wych przed ewentua'Lnymi napadami 100 aktami sabotaiŻu.
Skutkiem te«o stacje ropne
na drodz'e rurociągu stanowią
na wypadek potrzeby 1ub nie·
bezpieczeń' stwa
fortece obron·
ne w razie sabotażu lub atakr
z czyjejkolw1'e k &łrony.
Jakkolwiek
obrona rurociągu jest StOSlU\ kowo bardzo łatwą.
Anglja ma jesJlcte wybitniej,szy
imteres w tem, by IraJl: taki",
poIityczmie był związany z lej
interesami, albowiem same iJr6
dla ro-pne leżą w haku.
Bliskość stacj'! ropnej w H ajfie ma także dla Włoch bardzo
wielkie znacrell'oo politycznomiIirtarne i można śmiało twierdzi,ć, ,że połącz~nie ź''"ódel ro p·
nych Mo.s,s ulu z -oort,,::m w H a j ·
fie jest cha,r akt2rysrycznem w
obecnym :momencie dla poli ty·
ki światowej. Mimo pozorn1c
sprzecznych interesów na t ery torjum
&r6dziemoOiIDorskiem,
nie mama pneoczyć przewag:
WI~póLno;fy
interesów trzech
mocarslw, usymbolitzowanej w
złączeniu swych interesów w
ropie MQSls.ulu
,~ plJ['cie
w
Ha.i~je.

o

fORTAnCERKA
nancu CarolI I JOhn BOi es

Rocz.lek o 90dL 12-ej

W zimie szczególnie organizm
dziecka wymaga wzmocnienia
I uodpornienia, gdyż w tej porZE
roku, nawet lekkie przeziębienie
spowodować może niebezpiecznediazdrowia komplikacje. Emulsja Tranowa f. Scotta zawiera ob.
fitujqcy w witaminy A i D tran lecznicz" oraz hipofosfity wapniai sodu. Ozi*,ki temu wzmacnia ona
wydatnie organizm dziecka, pobudza apetyt, wzmaga wzrost i powoduje przybieranie na wadze.
Dzieci chętnie przyjmujq Emulsję
Tranowq Scotta, gdyż
jest przyjemna w sma·
ku i lek.kostrawna.
Żqdajcie zawsze pro :
wdziwej Emulsji Tranowej wyrobu firmy
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Najpopulllrniejszy bo kser-.. portsman -aKrObata.
Ulubieniec młodszych i starszych w arcywesołym i sensae. filmie
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"Prlilerłcas° wydawany

F.
uJemJl4 stro
nę dlarakten 4rdowskiego.
W Hamburgu f\yJe stary łotewsld
marynarz, który hvi, część swego
życia spęcbU na angielskich okrę
tach. Pewnego dnia marynarz ten
zachorował. Nie Jest on członkiem
kasy chorych, ani nie ma też prawa
do świadczeń zakładu ubezpieczeniowego. Ponieważ w żadnym szpl
tałn niemieckim nie chciano go leczy~, - była konieczna operacja
- udał się wreszcie do żydowskie
go szpitala. Tam go operowano i
wyleczono zupełnie, nie żądając ani
grosza zapłaty.
Ten nowy występek żydów "Frldericus" komentuje w sposób Wł·

Co Holtu, odIa'JI

stępujący:

"Od tego czasu łotewski mary·
Jlarz . opowiada ~&zystkim, Jacy to
dobt'zy ludzie, ci żydzi, podczas
kiedy niesienie pomocy przez niemców pozostawia wiele do życzenia.
Najprawdopodobniej żydzi nie wyleczyliby bezpłatnie
marynarza,
gdyby niemieckie zakłady nie odmó
wiły uprzednio udzielenia pomocy
bezpłatnie... Powinny się znaleźć
środki i drogi do zaprzestania tego rodzaju." żydowskiej propagan'ly".

*

Martwią się u nas ludzłslia. ·.
tam gdzieś w Brazylji kawę topi, w
1I 1orzu} a w innych miejscowośc"",.".
Ameryki palą bawełnę. My również nie jesteśmy już w tyle w
tych "mądrych" przedsięwzięciach
i 1<10 wie czy nawet rekordu nie
I'obiliśmy onegdaj.... Oto
władze
l"karbowe nadgranicznego miastecE
ka Wielkopolsld, Zbąszynła wylały do rzeki "Obry" 5000 litrów na'
przedniejszego wina, które zosłało
7.ajęte za nieuregulowane podatki,
od niejakiego tołnierkiewicza.
Niesamowitemu temu widowisliu,
przyglądały się tłumy mieszkade6w
łykając ~Ilnkę. Doprawdy, pomysł
godny wyróhdenia. Mała i skromna
rzeczka "Obra" zamien"a się dzię
ki temu "tuzędowaoiu" .,.. rzeke wł·
'lem płynąeą ....

*

We Francji ukual się pneltłall
j,Krzyżak6w" Henryka Sienklewi·
czat W zwłlfZku z tym taktem w
)lrasie parY'ikiej zjawiła się włado
mość, że wydział prasowy minister·
f-twa spraw zagranicznych w War·
szawie miał rzekomo zabronl~ sp...
daży tego dzieła
na terytorJum
Rzeczypospolitej.
Do notatki tej
dodana jest złośliwa uwaga, ł'ł
«sięgarnia "olsl,a w Paryżu, ponie
waż nie fest obowiązana do prze
I>trzegania tego zarządzenia, ab,
Hpełnić "obowiazek" narodowy, nie
wystawia tej książki w oknie, ani
uie
z
zaopatruje "Krzyiaków"
w zwykłą opaskę reklamową
przywilej świeżo ukazujących si~
tomów"..
"Dla nirtu z Hitlerem, ezyitiy
Polska chciała wyrzec się swej
chwały narodowej?" zapytują
~.ladUwe organy nadsekwańskie.
Cała ta wiadomość jest o tyle
kantna, ze nam, b~dącym bliZeJ
Warszawy, nic nie wiadomo o tern,
h:l{oby na'lze M, S. Z. postawiło ną
il1lI~ksie arcydzieło Sienkiewicza.
. . o ••••••••••••• ". . . . . . . .
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Karnawalow" szal na ulicaclI stolicJl Boliwii

ste, krok raźny. Pędzą swe lamy, pa1ń. Większość ludności jednak
lub czynią. zakupy na placach tar- stanowią inkasi i mieszańcy.
gowycb, tak, jak to czynili ich
Karnawał W Boliwji przypomina
przodkowie, zdają się nie spostrze- Włochy bucznością. i weselem. Dogać kipią.cego obok nich nowego my a. zwła'3zcza. chałupki inkasów
ż.yc~a.
stroi zieleń, latarnie kolorowe i ch(\
Niemniejsze Kontr.asty występują rągiewki. Na. ulic~ch .ki~i zyci.e. Zew zabudowaniu stołeczne<Yo miasta wsząd słychać pleśru 1 śmIechy.
Boliwji. Obok banków, wielkich do Jezdnie i. trotuary z~mieni.aj~ się
mów handlowych i wspaniałych willI w ~e mnc&. InkasOWle, .dZIecI pra
gnieżdżą się nędzne chałupy bez star~J kul~ury, prze:zYW~Ją ~. tym
okien i drzwi. Wspaniale świątynie rzasle chWlle dawnej. ś~lCtnosCl. Pa
w hiszpańskim stylu nadają miastu trzą. z radosneu:, upoJ8mem ~ "E~swoisty wygląd
nada. deI Inca , Wjazd krc1ewskl,
•
.•
,odbywający sit '1[1' ostatnim dniu
O wiele nowoczoonieJ wygl~a. , karnawału.
Oruro, zalowne przez mi1jardera
. .,
.
.
PaU no, do ktćrego nalezlł naJbo,
W La. Paz zj~ta.ją. się na tę u~
gatsze kopalnie srebra i miedzi. W roczystość cudzoziAmcy ze wszystmieście
panuje ożywiony
ruch. kich stron. Tubylcy wydobywajlł}
Mieszka tu wielu anglikćw, amery- z tajemniczych skrytek troskliwie
kan będących wła~'cicielami ko- przechowywane stroje pradziadów,
,
jaskrawe suknie z wełny alpald,
~
~
srebrem haftowllJle maski i wizel'1lDl
ki bóstw. Pojawiają się pancerze.
ze skóry pumy i kapelusze na.jf:mPRZEWROT
w HVG.lENle
oz.eCMA\
tastyczniejszych form. Rzeczy tyeli
nie motM. obecnie nabyć. Każdy:
$
przechowuje je jak najdroższe Skarl
PYTANIE
by j za skarby ich nie odstąpi.
W cukierni przy stoliku siedzi Ś~ietn! po:hód przeciąga dum~i~
kilku. osób, Ktoś czyta na głos gar ' ulIcamI stO~lCY. Towarzys~ą. mu li~
Promień słońca otwiera ks:ążkę
zete.
ni.' muły, mosące ozdQby l nacz~3
znów
za
rok,
11
listopada
otworzyl
"W
stanie
Michigan
osadzono
w
z
masywnego srebra.
.
W Melbourne (Australja) odsło
nięto niedawno pomnik ku czci po- ją automatyc.mie promień słońca. więzieniu niejakiego
Johna Falka
Twarze 'uczestników ja~nif,ją weległych w ~zasie wojny światowej Wszystkie aparaty i położenie za poślubienie czterech 7;on ... " .
selem i dumą. Rozlegają. się wyso~
australczyków. Olbrzymi pomnIk, okienka oraz księgi zostały określo
- Przepraszam - przeryw'a. Je- kie tony .,kenas", staro~ytnych flenad wykończeniem którego praco- ne na JJodstawie ścisłych wyliczeli den z obecnych. - Czy za . karę, tćw, wydymają się i barwią jak tę
wsno zgórą dwa lata, jest jedynym matematycznycb.
- 'lzy na odpoczynek?
czą. jaskrawe stroje kobiet, iqw swoim rodzaju pomnikiem na =~~~~==~~~~~~~~!!~~~~~~~~~~!!!!!!!!! cych tanecz'lym krokiem. Inkasi
świecie. W nakrywającej go kopule
przeżywają te chwile radosnego
znajduje się jedno tylko wąskie 0przypomnienia wielkiej przeszloś-ei
Cymbały
kienko, pod kopułą zaś, w niewielz calem nieokiełznaniem podzwrotkim pokoiku, ustawiono stół dębo ·
- I1ikowej natury, której nie zdołał&
wy, na którym leZy dużych rozmia
ujarzmić i zmienić obca cywilizarów księga, zawierająca kompletną
c!a, W tej burzliwej radości wyczu
listę wszystkiCh poległych austra!wa się jedna,k coś niecodziennie
ezyków z lat 1914-1918. W okłacJ..
podniosłego. W rozemua.nych twakę księgi wprawiono kom6rkę sel.
rzach przebija obok wesołości wtru
ftOWlIo czai, na Awłatło, poląez~
Lzenie. Inka.si nie czują w tej chwi• elektromotorkiem ł automatycz·
li swego poniżenia, czuj:J! się dawny
..,.. JK'SY1'ZIłdem do otwierania
mi wspa.niałymi władcami ojczystej
błęgi. OIdenko .,.. kopale i kom6rzi~mi.
kę selenoWIł ustawiono tak, ii: tytA faIitrczni panowie tej ~:
ko raz na rok, dokładnie w dzień
hiszpanie,
anglicy, ameJrykw8
11 Uatopada, t. J. w rocznicę zawieprzyglądają. się z balkonów 't:,ocho.
uenła broni, pada promień słońca
dowi, ciskając w przechodzącyc!l
przez okienko ł natrafia na okład
gumowymi balonikami, napełniony
kę księgi. tam właśnie, gdzie znaJmi pachną.cą wodą. Dla nich "En.
dnje się komórka sefenowa. Protrada delInoa" jest jedynie ciekat
mień słońca pada na komórkę, któiwem widowiskiem,
.
ra reaguje natychmiast wprawiaL.
St.
Jąc w ruch motorek i aparat, który
otwiera księgę. Wieczorem dnia te- Pibljoteka Naroflowa. z0rganizowała ostatnio w Warszawie w pałacu t ••••••••••••••••••••••• ·
go odbywa się uroczystość żałob
Potockich wspaniaJą. wystawę Mic kiewicznwską, na ktćrą zgromadzo- Zła
na i księga zostaje przez delegata no
niemal wszystkie pamiątki po wieszczu: lidty, mnóstwo dokument
armji nanowo zamknięta, pOło aby tów o~l1t}szą.l~ych się zarówno do osoby, jak i epoki Mickiewicza ' t
t
. l
h
oraz J'e<Yo śwdowiska. Na zdjęciu _ stare eymbaly z NowogródczYl-, ]~Sb (ckzęS? p~zyc~ynł ,WIe tl_~ .
'" .
...
ł
k
t ro
amIenIe
zo Cłowe
iU1oAJ'"
ny, na ktorych według podama DlJal gl.'ywnc swe 6 aWDe oDcer y t
. h-b
b ' sk6-\
,I,'
sc
CIEKAWy KONKURS
prototyp Jankiela z "Pa.na Tad('U!'·2a".
Z~zmł ' lC h llas,. c O!OH'Y Ni
PREMJOWY.
,
10 a" o e klDaza
.
lemo-,
Fabry)in. 'T.n:tnego mydła ,,Kołłou
jewskiego systematycznie i ener J
gicz nie wzmagaj" czynność ~.,
tay z pralką" zwróciła. się 7.a.pomo,
boby i wydzielają w ten sJ)ocą prosp'e ktu do swych konsumen
86b szkodliwe poboczne protów, by o/lpowiedzil'li na trzy py"
. ld óre brzmlą.:"
.
Co P am- cem•
dukty przemiany materii, uni.tama,
Ilajwięcej
w mydle "Kołłontay,
motliwła.iąc równocześnie zale't pralką."? "Czyja zasługa. jest na.i
ganie ieh w organizmie. Skład
Główny, Warszawa, Nowy Świat
większa?" (mowa jest o 3 chemi
5,
oraz Apteki i Składy aptecz~
ka.ch) i "Ktćre ogłoszenie podoba
dzikośrią.
Obok
Boliwja na.leży do tych nielicz- pzewrotniejBzą
nych krajów, gdzie swoista pierwo- l!branych 'T. wyszukaną elegancją
tność zllaje się nie spostrzegać świa palla lub damy, kroczy miedzianotł:L postępu8kćry potomek inków.
Na głowie
Ze wtgórz3. Calvario, na szczycie &terczy mu rodzaj czepka. z welny
którego znajdują się zwaliska sta- lamy, spłowiałe łachmany okrywa
rej indyjskiej ~wjątyni, otwiera się ją chude członki, nogi tkwią. w sanszeroki widok na. miasto La Pa'!:, dałach, splecionych z kory lub w
stolicę kraju. Wzg6fze Calval'io Po skórzanych podartych łapciach,
siada smutną sławę w historji BoliWśród kobiet jest dużo "cholas".
wji. W cią~u ostatnich stuleci na Łączą. w sobie dumę hiszpańskich
szczycie tego "Wzgórza rza!;lzl'k" e:jców z dziką. niepowściągliwością
sterczał las pali z zatkniętemi na. indyjskich matek. Ubrane są. z krzy
rdch głowami. Były to głowy uczest czącą. jaskrawością, na głowach no,
llików bezu3tannych walk o wla- S7.ą. wysokie kapelusze z białej ladzę, zalewających kra.j
potokami kierowanej słomy. Ale nogi tkwią. w
krwi. Nierzal.iko głowy ofiar, wysu- modnem obuwiu o wysokich obca,
szone i strą.cone przez wiatr, ustę sarh.
powały miejsca. głowom katćw.
Ohok jaskrawycli "cholas" KroNiema chyba na świocie drugiego czą. spokojnie w ulicznym gwarze
rriasta, w którem stykałyby się tak starzy inkasowie, lirząry często po
blisko nowoczesna kultura z na,j , nad sto lat, Ruchy ich są spręży-
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Dla ' dzieci ~==.~ Bebedonł-Szofmana

NowU

iet:bniki

(Ud

Jankiela

przeml-ana maler)-I
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Na odc zy· cie Tibora Eckhardta

Morze -, katon-le
lo Dolega Po' Iski I~:ń P::~:~~~l4!l)j~:rdzo ~~i~r:!~~~i
re dla konsumentow.

ZWRACAMY UWAGĘ NA NASTĘPNY
FILM .L U " Y·.

ne, Żądać bezpłatnych broslm.

I·······················~
MOTOCYKL ZA 1. n;.

.

•

A'

Każdy ma możność wygrania
motocyklu za 1 zł., gdyi; tyle tylko
kosztuje los II wieJ.Jdej
loterji
I fantowej Zwiąrlm Strzeleckiegc
Oprócz motocyklu są. również do
wygrania.: apa.raty radjowe, platery, ze~rki i wiele innych cennych
przedmiotów.

Losy mo1:na jeszcze naDywać
w komendzie grodzkiej Z. S. przy
0.1. Piotrkowskiej 157, codziennie
od god~. 9 _ 15 i od godz. 18 - 20
dt'legata. Węgier do ligi narodów_ ktćry wzbudzał we Wiedniu olbrzy- (.~z w firmie Karol Klister, ul
,mie za.interesowa.nie, obecni byU m. in. (od leWf~j): PapaJ! _ poseł. a.me PiotrkoWJb 171.
\
tykailski Me.asGrsmith ..... kanclerz dr. Sehusdmigg _ . . bezp.ie,C'Jągftienie jaź ~ lU~gQ r. i

I

,

WI6ItwaJn. . · ·
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delikatne

ł miękkie

~k akaamlł. 'wiad.
czqce a kulturze u.

-..

Do Doniedzlalku

rady, zawdzięczalq
Panie lubteinemu

1L""'lm.~..,1 'prałatów·

~

W~orajs.zy

.L1Itlłr"w

.·.··.Cy.o,,·

skiego korespondenta,

Wia~omo~[i ~ieia[e
NOCNE DYtURY APTEK. w nocy dyiurują. IlMtępują.ee
apteki: sukc. M. Kasperkiewicza
{Zgierska 54); sukc. J. Sitkiewieza
(Kopernika 26); J. Zundelewioza
(piotrkowska 193); A. Rycbtera
\ B. Łobody (11 Listopada. 86).
DODATKOWA KOMISJA POBO
ROW A. - Jutro, do. 28 b. m. u
rzędowa6 będzie

w lokalu biura
wojskowego (piotrkowska 165) do
datkowa komisja poborowa dla
mętczym modzonyeh W' r. 1918 ł
zamieMkałycb na terenie 1, 4, 6, T.
10, 12 I 14 kOm. polieji, którzy uJ.
mają '('szcze uregulowanego sto
eunkn do służby wojskowej. ,

Dla woj. Śląsk'iego 8 gr.
Dla woj. K.r akowsk:ego - 10
gr. za klg.
Na podstawie
1ych s,tawek
ceny detaliczne pomarruiczy w
Łodzi wynOS; ć mają: za poma·
rańcze hiszpańskie I gat. 1.76,
II gat. - 1.55, m gat. - 1.27;
?Ja pomarańcze włoskie 2.29,
za palesty....skie - 1.77.
Wiadomo&ć o podwyż>szoooiu
cen pomarańczy wywołała pe'W
ne 'WI\łpliwości w sferach kuptecklch. Detaliści nie wiedzą,.
czy zmuszeni są nadal pob;erał
...... nnmaran·1>'T.V
-'.1.30,
za 1 ~
.. ~
~J
"'1

l

zł.

1.30 za kilogram

od 1.27 do , ,~~29l .ia ~J<rg., ~wdet,alu' ;, ,.' "
_

,.ł

"1

:

dal~m ciągu jedno,'te

~;r't.,

..

.

tJ-·,

i potęgę gło

su. Odbierają bez anteny i bez uziemienie. O zaletach tych radJoapllratów p'lellona sie katdy • WJlllcznego
przedstllwicielal

lIadio..Jludion

Za

kłI:. pomaraÓ@1, 'W'łol!lk.ich

TRAUGUTTA 1 (gmachG.and-Hołehl) z!l 2.19........................
Za k)g.

poma'nt-r

podobieńl9bwa,

nowy cen.nlik

gram_

Jak z powymzego
wynilka.,
chaos pomarańczowy w IDASzem
mi, eśde m· iio.
.,...

ogłoszony żOSłani4.'

lII"Ilędowo w poniedziałek.

~lem zIłk.widowania chaosu
paawAc~o wśród kupców' i kOlO
sument6w, zostanie ogłoszona
jutro

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

l

Zawiadomienie.

Podal~ do wiadomości za.i[]Jer.~~p;wany~h,z~ z
l-~o
t
1935 rOZ8ze dlem SIę
S yczma
ze wspólnikiem. moim p. Ch.
Tene?blumem l nad~l pro~adZIĆ .będę .hurtowmę opon
l CZęŚCI zamIennych, prowad ..
d
..
f J
zoną
a wnle] p..
ener.
R epr. ' l Berson " J . G,-erson l.
Ch. Tenenblum pod firmą

Y'VP"T---.....

dn:

Do

Redakcji "ruosu

Porannego"
w LodzL
W 26-tym numerze "Głosu Po
lannego'! z dnilt wczora.jszego g.
kazało się ogłoszenine o przejęciu
przez p. Joachima Gersona zt;l&nej
w na.szem mieście placówki p. f
Jen. R~rez. "Beraon", oraz konty
nuowa.niu jej dotychczasowego Z&
kresu nad o8obistem kierownictwem
Treść· tego ogłoszenia nie odpowia
oa prawdzie, wobec czego uprzej.
lnie proszę o łaskawe zamieszeze
llie ponitszego wyjaśnienia:
Z dniem l-go stycznia. spółKa. na.
6~a została. rozwią.zana.. a.le na mo
ey aktu, zeznanego przed notarju
'ezem p. Krzemieniewskim W' Loazi, Jeneralna R':lprezentacja. firmy
"Berson" przechodzi z dniem rozwiązania spćłki do firmy Ob. Te..
llcnblum w Łodzi, ul. Na.rutowicza

•

wygrali nasi gracze w 3l-ei
-J

n•JAIKA

nasze losy do
.klasy 32-ej Lołerji!

---~---

Dla Wuszaw, i 'W'ojewóadw
centrałn.yeh 10 ~. za Jdg.
Dla woj. Pama~ego i .P o

jednoosobową J O a c h i m
G e r s o n.

Dliegdźie
I

Gafa:,; Cło<tae ł» Polecamy

I .

••••••••••••••••••••••••
SlIrzynka do IIslów

I

Loteńif

sJJeh zł. t.al.
1>0 tych eeD

$EZ!ła

pejesty;U..

lł

IWwwane lIIł wy~dki pob.itt~
~a nadmiernyeh een,

."

l-ej

Piotrkowska
22
Plotrlrowslra
66
I •I

nowomiejska 1

!m!o!rsk!1!eg!O!!!5!IF!'.!z!a!]dg!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-

biskupa
Ingres nowego
powitalne w

!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!'
Budżel

sprz.ed.a17jy de1atrłoZlll.~j.

We wsZJystk!ich_ tyeli .}V~(l
kaeh
" "," . -. ,'li .,.

laodzi

na rok 1935-36

;'0'/

Ópraco~an~

przez; ~ł-Rd . -' .i·

ski w Łodzi bu.~1iet administraeyj'
'Z8I"Ządzooe tIJOŚta.łó przez ataioo uy ILodzi na rok 193'5 ·,]6, który nie·
bawem weJdlle pod nhrady parła
stwo grodzkie dochodzenie
nteJJtu .miejskiego zamyka się w
karne.
WJld~tkąch .
. globalną
sumą
Lotne Ikosnis~ star~w:~ ~~ 21,564,~~~. zlotych, zaś po stro~e
Uej sporządzają, protokUły ~ia ~Oehó.(łów :slimą 23.814.182 zł. Jąk
ścic1k1oon sk1epów~ pob:erają Z, .t ego wynika,. . magistrat preUmlnule w nowym budżecie nadwyzkę
eych wygórO'WaJIle ceny. Kupcy w wysokości przeszło 2.200.000 zł.,
detaUki badani są przez orga która .to kwota w ra'lie zrealizowania bUdietu,przeJana ma być na
na bezpieczeństwa, którym
rozszerzenie robót publicznych w
zmnsz.eni są podać źródło zaku- Łodzi j będzie uwidoczniona w
pu pomarańczy.
.
. przyszłym budżecie inwestycyjnym,
Taklch dochocheń r.QzJ~to g~y ,tylko nadejdą pierwsze wiado·
ID ości ;o wysokości kredytów, jakiE'
w Łodzi t~ddeśc,1 parę.
mia~to otrzyma na inwestycje od
J eIŚl'i dochodzeniia
wy\każfl .fządlL .',.'
.
winę kapców, zosłaną,,-OIOi - po
Nalefy zaznaczyć, Ze budiet '4'
ciągni~i do odpowIedz';aLnośc1 teL,fQrmie " ułożony został · jut
z ' uwzgfędnieniem O$zczędnościo'
karnej.
.wych zaleceń rządowych,
za.war'
o ....................... tych w odnośnym okólniku mi'"
'Spraw wewnętrznych. (10
') p

•

••

J'.

•

·c,. .

.

'.11 ~ ..
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DzlsłeJszeuroczystości
Łodzi
w dn11u d.Z'isiejsZJyDl odhędrrie mtsaJl"Za rządowego, inź. Woje
si.ę w Łodzi uroczysty ingres no -w6dzkiego i duchawień6two. wego b_upa djecezji łćdzk~eJ Po tym akcie nowy biskup łód7
ks. Włodzimier7a Jasińskego.- k~ przejdzie na czele pochodu
Zgodnt'e z programem. 0!p1['3.{ o przez SIZ'Paler, ustaw:ony na ul
wanym przez spe jalny kom l p.iotrkowskiej wzdłuż chodni
tet uroczystości, d'ziś całe mia ków do katedry, gdzie nastąlP~
!rto udekorowane zostanie na powitanie bislkupa prze?>
wła
garol o barwach narodowych
dze pal IStwQlWe z woj. Hauke
papieSlcich.
Przy 7Jb1egu uh~ Nowa,k iem na czele, władze WO;i
Piotrkowwej t Radwańsldej u skowe l komullalne, OTaZl uze
stawiona ZO&tanUe wysoka, przJ szenia katolickie oj ()(l"gam:Dzacje
brana girlandami thrama tryum społeczne.
tel. 213·84
fama pod którą nastąJ>i o lO-e)
Po powi·tanlach odprawione
rano urotzySlte powitanie do- zoslan:e uroczy~,tc naboożeństwo W czwartek, dn. 31 stycznia ,'
slojnl(ka kościelnego przez ko

Sala Filharmonji

To .....

•

ceny
Wkoil,cU ~ale-iy-w.wn.ienitĆ. że
t. ZB. zł. 1.30 za kilogram po-- przy wydatnem pO'Parc:u włam
marllńezy,
nadszedł wczoraj do Łodzi bez~
niezależlIl!;e od ich gatunlk.u. W pośrednio z Gdyni jeden wagon,
Łodzi sprzedawane są przeważ Zl3wjera.jący 276 skrzyń poma·
nie ś.Tedn.łe gatunki pomarań
rańczy dla powszechnej
czy ~a,'IllSlkJi<;h
i pales-tyńspółd~' eIni spożywców.
skieh.
Pomarańcze te zostały ' jesz·
Niepr.zrestrzeganfe tego cenni cze wcroraj rozesłane do
64
ka będzie wrowo karam.e przez sklepów S1Póbdzrelni na terenie
władze adm:m.stracyjne.
m:/asta i były S1Przedawane na
w~ę po cenie zł. 1.30 ia k1oWedług wMelkiego prawdo.

l

najnowszych amerykańlltic" "dJo'
aparatów fl'lflłSON
(S-do I 6·cio lampowych superhete·
rodyn) stwierdzajII, ił oparaty te Sil
Slcl,łem precyzji. Posiedajll bowiem

ł3.

wahają się

•

specj·aJ.na odezwa 00 ludnośc,;,
której wyja8nienia połotą kres.:,:
wyczerpuJ·ących WYJ·aśtnień.
W Gdyni, gdzie kOfSlZta prze,
Jak 1Il3S
poinfonnowano w dezorgantizacji na rynku.
' --'
w()(Z.()we l:czone są o, cena deta
starostwie groazkiem, do czaWarto nadmienić, że mmo
UCZlna wynos!:
su wydania oficjalnego zarzą. nadejśda więk5rZych transpor ·
Za k4t. pomaraIICZY hisz'PaIl. dzen:a w sprawie nQlWego cen tów pomarańczy dla Łodzi,
skilch l gatunku d. 1.66.
•
.
'. hi'
ni'ka pomarańL.z·owcgo,
Wielu kuprow oezelm.le sta li·
•
•
'.
Za klg. pomarańczy hiszpal1.
we wszystkich
sklepach tÓ(U. ,
zac!1 cen.
"
..kich II ga.'tunku zł. 1.45.
klch muszą być pnbleJ'fll1C
"'
\' Tarazic nig~zic pomar ~u'tcz) '
Za kl((. pomarańe-iy hi.slpall.
~ rue brak, choctai zapotrzebow~.
1Pkicl1 nI gatunik.u & 1.17.
nie ~ dość wie1lkie.
(i(:]z-ie

••••••••••••••••••••••••
POSIADACZE

KONFERENCJA Z PLUSZOW·
CAMJ. - Na wtorek, do. 29 b. ID.
wyznaczona została. W' .inspekcji
pracy konferencjA pomiędzy prze.
mysłowcami, a robotnika.mi · 'If
!3[1rawie zs.wsrcia umowy zbioro.
wej w przemyśle plUMowym Lo·
(hi. Jak wiadomo. umowa. ta. Z06t&
niedawno WJPowiedzia.na pn.e7
krajowy związek.

ieszcze cena

Obowiązuje

oo§ru~ cennika na pomarańcze
i zdecydowały się opodwyż&z;yć
dotycbezasowe ceny do norm,
wskazanych przez sfery go~o
darcze na podstawie śdlsdej kal
kublcji.
W dalszym. ~ we%Ol'aj nas/.
korespondent war:szawsk.l do
DOI9i, te na konferencji, odbytej
•
u~em przedstawicie'i ezy też mogą już stosować DO~k,u izb
w miJru1st. prze.
wy cennik.
mysłu Ś hand1a ustalono nastę
W związku z tem xwr6d1iś·
puj~ ceny d~talriame na po. my się do starostwa grodzki~'o
..
.
marańcze:
w Łodzi, gdZ1le
udzielOlJlo
nam

Dziś

selekcję

"Głos poranny'"

dooosił już w depesz;y waI'lSzaw
że na siku
tek.
interwencjl żwią.zku i.zlJ
przem. ,.. band!. u. min. Rajch
mana, ez~ rządowe z.rewi
dowały swoje stanowisko
od

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

aiedoścignionll

a ezow,

Ceny ostatecznie ustalone

KR~m

r_ _

.,

Cha s

4łA.UKJ LILIOWEJ SIAtola

HON'Elłl .

naiwybituiejllei śpiewanki Ameryki

An~er~ln

łłowy kom~ndahl

. policji.

.

Dotychczas~wy komendant gł6w-

ny policji państwom) pll\. .r"~usz
Jagrym - Maleszewski
QpU§cD
z dniem 25 b. m. swe stanowisko.

UKARANI PIEKARZE.
Do mieszkania Stefana SoKołow·
W swoim czasie 22 piekarzy to· ~kieg~ .CN0v;Y Port 1.2) za~r~1i si~
Z dniem 26 b. m. objął urzędowaP. Gerson natomia t z firmą "Ber maszowskicb zostało ukaranyej) w zlcdzl8J9 ~ ~a?rali wlasClcl.elowl
son" nie m3. obecnie nie wspól- drodze administracyjnej grzywną' garderobę. l .blebz,nę wartośCI 400
nie na stanowisku
komendanta
nego.
~a nieprzeBtrzeO'anie S-godzinne::ro' 7ł., a takr.,e ; gotcwką. 100 zł. Za'
W programie:
głównego gen. bryg. Kordjan ZaDziękując z gtTy' za zamie3'Lcze dnia. pracy. Uk~rani odwolali ~ę I wiado~ona policja.
wszczęła do,
plo.en1ri w kilku iezykacłl.
morski, dotychczllSowy zastępca SZf'
r,ie listu pozostaje
do sądll okręgowego w Piotrkowie i cbodzerue.
Btleły do nabycia w kllsi~ Filhlll'1l\. fa słabu głów:tego.
Z poważanienm
w były rozpaUywanel.l~..............IB....................................Im&l. . . . . . . . . . . . . . . .IB. .~
_ Ch. Tenenblum iw sprawy
dniu wczorajszym. Sąd zmn.iej .
~ • • 4 • • • • • • • • • • • • ~.A.4~A.
lIzył nałożone na. oslurżonych ka·
ry, skazują.e ich na. gnywny w
wysokości 10Q _ 150 zł. z zamia. r
muslSl30baczyć
fenomenIlInego ną na. 20 - 3O-dniowy areszt.

f1T.

16.

Joz ostatnie dni

o NI A

tllnc:zącelto

nil parkiecIe

KA

IOKĘ

O'IIZ pełny pro·
prllm IIbaka. w

Do

KRADZIEtE.
piwnicy naczelniKa

grodzkiego zwad1i

się

~

noey wczo

1.00 • 00 osób W ParyŻU '
500.000 osób w Wiedniu
110.000 osób w Warsza ie
ogh,dllło dotychczas (. cillgu

2 tygodni) i zlI.hwy cało się naflepsSll komedJIl w1edeAskll p. t.:

~:~el~;~~.Skr~~~!r:::n!1

p lOT A U .•.. _.~ ._~r~,,,,~~$.~"" .G~AL

*

1................................................

Rest,-Dllnc!ngu.T A B A R IN·
(K'lieja poszukuje amatorów
Narułow'"" 20
Cod~.n. Pi.e
• petaJm grolł'IIAle. 8łr•

p~

słodkie

Za kilka dni premJera w Łodzi I

2i.I. ~- "GLOS PORANNY"

felIeton

W mieszkaniu panowała PQgodna atnh)sfera, wszystkie
meble,
grat,y i graciki, zawieszone na koł
kac h lIbrania, rozmieszczone
na.
stolikach' di'obiazgi, zegar tykają
cy, miaro,,'(), zwiastowały godziny
spokoju, w kti:~.fch nic się ni'b dzie
j~
.
.
.
~agle ' n~jnllodf'że . dzieck.o' Zb,czę.
lo się krztusić i dusić, poczerwienialI) aź do siności, a oczy zdawat~
się UlU .wydlOdzić z orbit. Cały dom
stanął odrazl.l na nogach. Gotujące
si(~ na kucbni potraWy pczostaWio
no bez dozóru, nara.żając je na niehpzpiet'zE:ństwo spalenia.. Wszystko
zgr~)Ina<1ziło · się koło Jasią.. ,
- Nie innego, tylko Jak- musiał
co~ połlmąć ;..... . wykrzylwęła .prze
mżona matka i chwyciła malca za
koJnif'T7niby · zająca .za $rzbiet,. i
z~rzęła niI)l potrząsać z całej siły.
- Co to ~ednak mogło . być? pytał stroskany ojciec. Siadł na ro
C;U f.t(\łu i starał się rozwiązać ten
problem:
.Jaś połknął o godz. 12·ej przed-o
mi0t X. ' Jaki to przedmiot? Można
rq.związać to zadanie, jeśli się weź
mie pod uwagę godzinę w· której to
się staJo, głóJ Jasia i
wszystkit
p,:zEdmioty j~go otoczenia.
Ale z całą. swoją matematyką ni&

ci(i do kliniki, bo każda minuta by
l::. clT0ga.
.
W miedzv(;zasie Jaś wrzeszczał
.fa,k opętany, siniał.i nabrzmie~a.l
coraz ba.rdziej, jak.gdyby
napływ
Imvi miał rozsadzić jegO' głowę.
Był podlJbny do raka ugotowanego
w warze własnej
niecierpliwości.
TE'n niewiadomy przedmiot który
{'nłknął. dusił gO' i widoczne było,
,ii.' jest zgubiO'ny, jeśli nie wydobę
ch;~e . się go czemprędzej
z jego
wnętrza..

Wreszcie przyszedł uczony pr:oz kliniki w otoczeniu swych
asystentów.
- PrzedewszystlOem metody na
ok O'we. Za.nim przystąpimy dO' , dzialania, musimy wiedzieó - nt>k! z
jwwagą prO'fesO'r czy przedmiot
kn by~ wielki czy maly, stDżkowa.
ty, czy ka.nclasty.
DDkDła słynnegO' profesora, auto
ra ksią.ź'ki "Wiedza o rzeczacb, kM
r~!or

re> można połknąć",

zgromadził:t

siQ grolhaUka uczni i wszystkie ' 0-

rz,! zawisły na jegO' uczDnych war
gach_ Połknięty przedmiot nabrał
maczeni!), prDblemu naukowego.
- ' Czy wszystkie lampy stDłowe
są nH.. swojem miejscu? _
zapytał
RzuconO' się do zbadania tej kwe
stji i stwierdZO'.lO, że żadnej lampy
:nic brakowało.
- W biały dzień CZę~tD zapDmi
namy o lampach - objaśniał. _
MDgłoby się więc ztlarzyć, że malec
k t&rą z nich PO'lkną.ł.
Potem doktór zaczą.ł się przypatrywać dli~cku. LełałO' przed nim
z nabrzmiałym brzuszkip.Ql z truoem chwytając oddech.
Po tej obserwacji ZaecvdDwał ~,n
na drugie ·?;>ytanie.
..
.
- Czy porachową.liście jut. pan
stWD na stl)likach wszystkie popiel
l!.iczki.
Ojciec rozejrzał
się
dokDła,
Wszystkie' ,opielnic'zki. były
na
miejscu: .Zatem i to przypuszcze·
nie nale:Łałl) Ddrzucić_
-:- To wnzystko ' leży w zakresie
moż iwoś'ci rzekł z niewzruszoną pDwagą. uczony. _
W Berlin!e
j~tnieje specjalne muzeum przedmiotów, połknlętych pr2'.ez dzieci
rDzmaitego wieku. Znajduje efę tam
wszystklJ, od termometrów Ścien·
nych, dO' puszek DszczędnDściDwych
Wielkiego kalibru. .
..
R.6wnocześme
profesor Dbmaey
wał twardemi
palca.mi brzuszek
dziecka" aby odga.dną.ó . kształt połkQiętego przedmiotu. Wreszcie pG
chylił głDWę oa,d wzdętym jak bę-.
Len brzus7.kiem, a. ponłewa~ zdaw&
lo mu się, zeslysiy jakiś szczegół

...

łodzianin~· kon'-denl

metoda nauBowa

mćgł wypośrodkowac naJwiększego
pmwdopodobieństwa, co do istoty
przedmiotu, który synek jego . mćgł
połknąć. Musiano ~ię zatem zwró-

'1935

5,0111and Yardu

Natan Granat by' filarem afer, ze znaczkami angielskiemi
Głośna ' s,prawa
fałsz-erS'tw3l namówił Neumarka do ' sfalszo
Wjelki tJraJlliSipoot siałs,zo>w.a kluczem. Teraz powtórnie zna,
znaczków SJtemplowych alllg'el wania znaczków, a kiedy fał nych znaczków angielsckich, miJ lazł si~ na aren.ie Markham. ski'c h, która .iest O'becnic przed szerzc przybyli z transrpoden jonowej wartDlŚd, sprzedaI1 A Złoiył ()(D wysokie b;w..je Ńe
miotem dochodze{t
00 AngUt. ten sam
meryce p.rzYJ3.cide konf:denta, ni~e j
urzędów śledczych
kilkuna&tu
Markbam powiadomił o tem Charles Moro:-e, Jaok. Gregor o
wspólnłcy ..talI WYP1llllr.ezenl
miast w kilku pa6stwach.
Scottland Yard.
Da wolDotW.
raz
najniespodziewaniej
Fałszerzy polskich aresztQIWfl Nałan Gl'anat, mieszkanlee 1..0'
Pfty okazji okazało • jesz,
Zahacza. równie<}; o Łódź.
no i P.ostaw:onD w stan o,s kar dz.', znany na tutejszym bruku "Ze. że
Jak w:ado-lllo, w SWOim cza żenia. Sądy anr,'€lskie, jak wy· i już notowany w kartotece po
łodzianIn GraDat h1I ~ri
sie a~ielska
centrala policji' żej zaz'llaczyl~my, wydały w tel
konfidentem
policji angIeIsk.:.ej,
licji łódzkiej.
Seottlamd Ya~d zwróciła Się do sp'ra~ie wyroki.
ÓW G.ranat, który
jednak oficjalnie w tej aprawic
.
poI:cji IJolskiej o wSiPólipracę w
Ro'la kDnfidenta - prowokato w AngJji wyst~pował pod OB Me występo~
wykryciU: szajki fabszerzy znacz ra MarJdlama w całej aferze 0zwisk.·em Jose Kay,
Obecnłe władze po1śi~, nie;
ków 'pooztówych,
,
kazała się bardzo
podejrzana po spieniężeniu traJn.g,portu fal zaleimie od liOtwidowama aler,
która r1JIllała Anglję falsyfikata· Ja'k się obecni(' okazuje, Mark syfMcat6<w, W!rócia wraz z .wspól ze maezikami. prowadzą śledz:
.
. in1,
fałszu-:
ham, Zl j,ednej stro>ny zadenUl1 n:kami dO' Aalglji, sąJdzą,c.
żt> two w mej sprawUe
narażając
skarb paIlsLwa lila cjował Neumarka, z drug 'ej za.~ sprawa Neumarka już udchła skiej. w której brał udział Neu.
mlljonowe sfl:ra·ty.
W7; ął udział w puszczeniu
Tu jednak policja już czekał':! mM"k. w zwi~u 7J czem zwró.
Znaczlki byty fabrykowane w
~0tDJ
w obleg części falsyfikatów. i cała trójka znalazła &tę
pod city się Q wydanie go
p DIsk im. Narazie
Polsce, w \Varszawie . .\\7 wyr
anglicy odmówił jednak wyda.
ku dochodzeń, w których hrar
Iti!a fałszerza
udział detektywi polscy i a'n·
do c:zasu odsiedzenia prlleZ nie ..
gielscy, ustalono, że fabrykago kary.
cj.ą falsyfikatów 7aj1mowali l , ię
zbiorą się poraz pierwszy we wtorek i środę
. Ostatnio Neumark :mial Ol
mleszkallcy stolicy: .
Przed nowem po>siedzeniem wypadku komkiarz rządowy, p .
śmadczyć, swemu obrońcy. Żel
Neumark, Parket ,\ TW'ek
rady miejrs-k:ej, które ma być WojewódzIki.
i oni 'WłaŚlll:e sprowadzili trans- wyzlllaczone na {zwartek,
Na porządku dziennym po pra~ie złożyć sensacyjne zezlIla
koport podrohionych
z.Il1acz-kóJw m1rs,a rz rz,ądowy zwolał na wtO'- sIedzenia ko-m~sji regulamirno nia, dortycz~e różnych osób
ktMe odbędz:e
rek i środę p~'erwsze, inaugura wo - prawnej,
. a między innemi i Granała
angleL<kich dO' L9'ndynu.
cy.~jl , e pos.iedzenie no\vych ko- się pojutrze o godz. 7-ej w gma
wsprawi·c prO'wadzonego prz,ez
\V wyniku rozprawy sądowej
n·j..,ji radzieck'lch regulamilllowo chu rady, znajdują się nast~pu
W.
Neumark skazany został na 4 . p,r awllej i Ln:lJ1sowo - lYudże  jące Slpra.wy: l) rozpatrzen-:e re władze pO'lskie &ledztwa.
Ia'ta więzienia ~ odsiaduje kar~ towej. W przec:iwień-stwic dr- guIamilruu obrad rady miejs.kiej, zwłą,'lku 2l tern w8X'sza'Milki Ol<
w AnglJ~I. Lo-s jel!o dzi€lą w~lPól· lat ubiegłych, przewodnictwo ob 2) regulamitnu o-brad komisji ra Orońca Neumarka złożył poda'~
nicy Park e! i Turek, skazani po rad kom:syjnych, na podstawie d~:eekbch, 3) regulamilllu ko>mi· nie do są,du polskiego, aby w
samorządO'we;, sji rewizyjnej, oraz 4) projektu drodze dyplomatyc2'mej zlWlr6co
dwa lała wi.ęzIenia. Właśdcie nowe.i u stawy
prowadzi s'tale przełożony gnu opracowania specjaLnego re.gu
no się do mlhliJsterstwa sprawiele druka.rni w Wa.rszawie, przy ny miejski'ej, a więc w danym lamlnu obrad bud~etowych.
ul.. Przejazd 5, gdzie odb[jano
Komisja firnaJI1soWO - ibudżet.() dI:wośoi w Londynie, celem zaprzlt'słuchania N~u '
falszy\ve znacz.ki:
wa zajm';e się w środę naJSitępu · l1Ządzenia
Wobec znaccn;e zwięknonego zapo- •
•
J
mM"ka
Drabinka i Czapnik siedzą
trzebowania n a • n II n "
S O L Jąceml sprawamI:
MORSZYŃSKĄ
przecIYSJJCZaiIlC<ł.
1) upowaŻ'Ilieniern
zarządu w obecności tll'Zlędnłka łionsu
w areszcie polskim.
Zarz,\d Zdrolowlska Morszyn od dnia miejSlk.·: ego do wysawlenia welatu polsk.:ego.
Obecnie sprawa nie jest by- 1 .t,oznia r. b. o b n i ł Y ł c: e n ~ ksli, 2) sprawą lS.kupu QZyn~u
na zł. 2.80 I:a łlakon.
W nUędzyczasie jednak SI»"a'
najmniej wyczerpana i na arc·
z nieruchomoŚlci wieczysto-czyn
gdy!
nę wkrO'ozyI1 nowi ludzie,
szowej, przy ul. P; O'trkO'wskieJ wa dalej .się zadłała,
212,
214
i
216,
3)
sprawą
zwa!
uwolln·iemi
za
kaut.ją
Ma.rkhama'
wśr6d których 1 łodzianinNASZE DZIECI
nlania
wlaŚodc:iełi
przedsdę jegO'
I
Lusia odbywa poraz pierwszy {io
OkaZ1Uje silę, ' że w wielk:ej afe
biorstw d.rukarskkh i zakład6~ wspólDllcy z łodzianinem Grana...
drćż
w
pociągu
pośpiesznym.
Wyrze
dominującą rolę odegrał
graficznych O'd obowiązku itn
gląda pilnie przez DknD. Wreszcie
tem vel Jose Kayem zbłegłf
nie kto by, jak konfident ScO'tt odzywa się:
kasowan!a na T7ecZ m:asta po
zagtanicę
land Ya,r du, Markham, któ.ry
- Patrzno, tatusiu, wszystkie da tku od pla'k atów i anonsów
rozesłano
za nim: listy gon:.
4) sprawą zatTUdnienia tych ro
sprowokował' całą. aferę.
011 drzewa uciekają dO' dDmu.
botnik6w sezO!Ilowych,
którzy eze.
pracO'wali na robotach m:ej
W ten SPO's6b mfędzynarodo ·,
s:lnit.h, przez O'kres dni brakują·
wa afera fatsze~ska lilie zos!łała
cych im do osią~1l1ięo:a 104 dni,
jeSlZcze z.akO'iiIC'zona i w najb1!iź ,
oraz
5) sprawą.
wszczęcia u
Narutowicza 20
sZty'D1
czasie
.
władz, rządowych starań w kłe
Pocz. . 12, 2, 4, 6, 8, 1015
runku przyjścia z pDmocą, żyw· spod~~ewane są da'fMle rewe"
cje.
Naiwiekssa rewelacia kinematografii! no-śc:lOwą i opałową bezrobot
nej i najbiedniejszej Iudmo-ś
NłewątpIiwie t;ochę J'DaŁe,rj,,\
m:asta, oraz ew. wyasyg;nowania na ten cel ćwierci mAjOlllQ tu o NaŁanie Granacie da Scotł,
łód:tJk'i wydzial
złotych, w myŚlI WlliO'Slku f'raikcj~ lamd YardowU
'iocjalistycznych.

Nowe komisje radzfeckie
••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••

Kino

EUROPA

(JlSINO JEDyNY FILM,
Czołowe

.

KTORY BIJE
REKORDY

arcydz. p.lod. angielskiei. -Film całkowicie
mówiony w j~zykn pelskim.
;

W rojach

głównych:

COnrad U·EIOT I madeleine CAR ROLL
Dziś

•

(Gruss und luss Veoonika)

2 poranki o godz. 12 i 2 po cenaoh
'- zniżonych.

odgł()l, ' przyłof:ył do nłegG elnchawkę. Je;o' zdumienłe było bezgraniczne. Nie powiedział ,Jednak

ny

ani słowa o sWDjem odk17,cia.

-

Włoiył wielki, biały fartueh eperacyjny, rO'zpruł dziecku brzuszek i wycią..gIl4ł z niego. e'lośno ty
kający budzik.

W roli

tytułowej

FRANCISZKA GAAL
Dm poos. o

f(.

12-ej.

____________________~!~7~~-.~ŁMPOMNN~-19d

~,~.~-~.~ft

Bon,przyjmowane
funduszu
in"estrc,inego
przez kasy kolejowe

Dnia 25 stycznia 1935

b.

Min. ko.munikacJi wydało. zarzą'
dzenie w sprawie
przyjmGwania
przez kolejo.we kasy bileto.we bo.
nów funduszu inwestycyjnego.. W
myśl zarządzenia bony przyjmo.wa
ne będą tylko. w siedzibach d~Tek·
cji ko.lejo.wych, t. J. w Warszawie.
Kl'alto.wie, Lwo.wie, Kato.wicacb,
Wilnie, Rado.miu, Toruniu i Po.Ztta-

Diu. Wpłaty za bilety w bo.nach
funduszu inwestycyjnego. przyjmo.·
wać będą mo.gły jedynie kasy bile·
to.we dla Po.ciągów daleko.bieżnych
Opłaty za przewo.zy przyjmo.wać
będą kasy to.waro.we bez o.grani·
czeń. Zarówno. w kasach bileto.wycb
jak i towaro.wych wydawanie reszty z bonów w go.tówce zasadniczo.
nie Po.winno. być sto.so.wane, ze
\\zględów
praktycznych jednak
dozwolone jest wydawanie reszty
w wysokości 2 do. 3 zł. dla każde
go. odcinka·. Również wszelkie wy.
płaty firmo.m
i przedsiębiorcom
przez kasy stacyjne i kasę główną
uskuteczniane będą co.najunieJ w 10
pro.c. bonami fundusZtt inwestycyj
nego.
B•
•
.
ony p~ZY.Jmo.wane będą. przez
TAJEMNICA WNĘTRZA ZIEMI.
Niezwykła poczytność
szeregu kasy ko.leJowe w wymielllo.nycb
bibljotek wiedzy przyro.dniczej, a miejscowo.ściach o.d 1 lutego. r. b.
wśród nich takiej np. ksią7:ki jak
Jaensa. "Niebo.", wskazuje zupełnie
wyr:J.tnie na. i8tniej~ca zaintereso.lie popularyzacją. wymt6w wie·
dzy przyro.dniczej. To teł. niewątpli
wie szerokie rzesze radjosłuchacsy
przyjmą z wielką rat10ścią wiadomo.ść, że o godz. 17,50 ro.zgfośnia
poznańska na fali
o.gćlnopolskiej
Piękny
uda ciekawą pogadankę przyrodni
czą dr. Józefa CzekaIskiego 'P. t.
"Tajemnice wnętrza ziemi".
.

r • • marł

9

nagle

~

.

p.ABEL STAUNSKI
lekarz-dentysta

Lekarzw Dentystów _ P. P. Oddział w ŁodzJ.
kierowilik I skarbnIk Kasy PotyczkoweJ przy 9ddz. Łódzkim I CzłoneJ; $ądu Ko.leteńskiego
W Zmarłym tracimy czynnego. dzleln~g~ i powlIZe~h'nf~ ce~io~ego koleg~; ~ . 1rt6~Jt( PII~I~ć
nal5awue zachowamy.
Zarząd Związku Lekarzy-Denł. w P. P. Oddz. w Łodzi.
Wyprowadzenie swłok • doma przedpogrzebowego odbędzie si~ w niedzielę, dnia 27. I. 1935
o godz. 2 pp.
długoletni członek Zarządu Związku

IJkąIZ~Di~
"Sodoku" znane jes.

Iz(zura
Europie

również

i IW

przez szczura nie wywołalo ta SZOIDef{O osobnika, lecz przypaCł
dnych o.bjawów cho.robowych. ki podobne naldą u nas do
Który z tych poglą,d6w jest rzadkości; w większości przypadk6w lIlie wywołuje ukąsze
słuszny?
ciężkiego
Ze sposobu tyda' i odiywia~ nie przez .szczura
nia się łych gryzoni6w wynika schorzenia ogólnego. poza miej.
możliwość wywołania og6lnegil scowemi zmianami , zapaln~.
lInaczej przedstawia się Iopl'a
zakażenia krwi (sepsis) u uk.ą.:
wa Da Dalekim Wschod~
Tam od dawna maną jest chOf-ł
roPa ao~zkowa, która wystęj
puje wyłącznie po ukllSZenł&t
przez szczura, Ilazwana ~
jclpończyk.ów .. Sodot.u"~ . 2. hrb
.3 tyg~ po uJupzemu, gdy,
rana jut .zupełnie ai, mb.l:iźJnUa.
a dany osobnik
li
wy;padk.u, chwyta go R8łllc- ..-..
dla młodych panienek
rączka z dr~czami wWód ...
Modna obecnie suknia "na tań- Mło.de panienki powinny wybrać jawów ~6lnego. ~ienia. J\&.
ce" nie Jest właściwie suknią wie- szerszą spódniczkę z falbanami i wnocześnie Obrzęka i czenrio.
ł,NAUOZYCIELKA" ~ NICODEczo.ro.wą. Musi Gna być praktyczna wstawieniami, sięgającą najwyżej nieje miejsce u.ką.sz.enia, .....:
MI'EGO.
i
elegancka i nie krępować całko.- do. kostek. Całkiem odsło.nlęte ra- sied!nJ.\' Rl'Uczoły
'U!'I
Ze spektaklem o godz. 18.00 w
witej swobody ruchów. Pozatem miona i gołe plecy są nieodpowied- k87..ujll się pęcherze i W ) p i ) .
"Teatrze wyobraini" wystąpi Kra
musi o.na ko.niecznie o.dmładzać nie; G wiele ładnł/~J wyglądają krót a bawet
tkanka ~ODycJl
ków, nadając ciekawe słuchowisko
nas. W o.becnej epo.ce, gdy dwudzie kie rękawki t deko.lt ~lekka zasło- końezYlIl ulec może ~nie.
zradjo.fonizowane przez Zofję Ja.sto.letnie i pięćdziesięcio.letnie ko nięty. Przy szyi mo.żna ozdobM sa- ~o pewnym .czasie aorącr;ka
chimecką według ko.medji Darjusza.
biety noszą takie saMe suknie wie- klenkę girlandką kwiatów. BuIkJ spada, hy po 8 - li cJoiacll
Niccodemi'ego, oryginalnego. i cia·.
czoro.we, - o.siemnasto.letnie pa- lub rękawki z falbanek - równie! wmieść się do. 40 stopni. przez
kawego w swych założeniach psynienki muszą ko.niecznle wybrać 50 barl2zo ładnie wyglądają·
miesiąc trwać mot.e :ta falistn
chicznych pisarza włoskiego. "Na.bie S1lklenkę, której tadna ze star
Materjały: taNa na suknie stylo gra gor~zki. Cl:J,oregQ ~ją
uczycielka" _ jestto obrazek maszych pati no.sić nie moł.e.
. , crepe de cbJne'a ł satin - na Jednak te ata·k i IłOr~ł i $pad.
łego miasteczka, jasnego skromneOkoło 10 proc.
Kolory: biały, różo.wY ł błękitny suknie kloszowe i drapowane; Po.· ki ciePłoty.
go pokoju szkoły, ko.nIliktu i radosą n~JodpowłednleJsze, Jasne blo.n zatem tiul I gaza, które równłei tY'-h chorych Rinie wśród obja_
snego zakończenia po~1dany~h ay
dynki mogą również nosić kolo.r oluą jałto. pr.cybrenła do. sukien. w6w zamr~enia majaczc.nia
t.uacji. CaloM ro.zgrywa się
na.
jasno-zielo.ny. Wąska sukienka z Ro.bi się z nich riusze, bardzo sute, 1 ~~
', .,
.
tle południowego pejzaro Wloct.,
rozPo.rkiem Jest do. tańca niewYgod które podno.uą 0,61oy. wy,ląd syl- . ChoJ;'obQ ~ę wy'W'ołują arobno
gdzie czerwienią sil! w słońcu gana l pozatem zbyt .do.mowata". -eW.
tr . . kt.J1..:10
•
•
łęzie brzoskwiń, obciątonych wspa
1Q o.je. - V~e Z. uaouy ·kl.uzoweJ
'iałymi owocami.
pyska szczura <Wstają, się przy
u.ką.sZenitl do krwi ezłowiek~·
"KSIĄ:tĘ KARNAWALU"
wywołując. chorobę "Sodoku".,
Chociaż kryzys wszystkim
dał
Analogię znajdujemy w przeno
Często mrozy, słota :i niepo- wsz.ystkreh :lT6deł w witaminy
~ię we znaki, każdy gdy przyjgoda SI! powodem przeziębień . A i D, a tak.że w hipofo.Slfilty szeniu Ślpiączki ukłuciem mueb
dzie karnawał_ bawi się- Chce za
(Glossina), w przenosz.c.niy. l'UR
'Pomnieć o swych codziennych tro·
Dzieci są. na to "rzczeg6m.i e na· wapnia oroz rodu, wzmacniaSuknia
balowa
z
lamy
zlo.to.
ró'
\uji przez ukłucie anofelcs6w.
skach, kłopotach, niepowodzeniaeh
raż.one, gdyż bez względu na ją.ce kościec dziecka. Dlatego
żowej.
l1cłyby c..horow ,,sodoku" oj rzuca się w wir zabawy
z wię
pogodę muszą
odbywać swą, teź w
przypadkach oslabień.
'll'aniczala się tylko do wsch(JI..·
ksżym moie wigorem, niż dziad je
n1eraz daleką drogę do szkół krzywicy, skrofułach i anemji
du, wówczas nie przedstawiała
go, czy pradziad za dawnych doWełna
Pr.zez.ięmenia i k3'SlZel wywołać Emulsja Tranowa f. Ccotta daby dla nas praktycmego znw·
brych czasćw, gdy nie wiedziano
mogą poważni,e .isze schorzenia je dobre wyni!k.i. Jest ona przyczenia. Lecz niestety 's.pośtrze ·
joszcze co to kryzys, redukCja, bez
i pow~kłania. Należy remu za jemna· w smaku, łatwo przyżeno tę chOTO'bę f w Europie; '
t'obocie 'Vesoła lwowska fala, któ·
pobiegać pr.zez wzmocnienie i swajalna, pobudza apetyt i po.
we Włoszech, Francji, Anglji,
rą usłyszymy dziśiaj,
poświęco.na
uodpornienie or,ganiJzmu dziec- woduje przyrost wagi dziecka.
Danji, Niemezech, a równiez
będzie wszystkim, ktCTzy korzy~ta
ka, sotosują.c Emulsję Tranową Przy zakupie naleiy żądać Myi w Polsce zanotowano przy.4
ja lub chcieliby korzystać z darów
f. Scotta. Og6ln1e bowiem wia- gilnalnej Emuls.p Tranowej, wy
padId. tej choroby po ukąszcoiMJ
_,Księcia karnawału".
W audycji
domem jest, że Emulsja Trano· rohu f. Soott & Bowne. S. A. ze przez szczurą.
,.
taj wetmie udział cały zespół wesowa firmy Scott & Bowne, za-/ znatkiem ochronnym ,.Rybak' z
łPj fa.li. (r)
Doskona~ bronią: w. wale~ ~
wi.era czysty wyciąg wątrob)j wą.tłuszem na plćcach".
tą. chorobą okazał się salwarwątłusza,
najbogatszego
ze
san, ~dyż zarazki "Sodoku" Sil
nadzwyczajnie
podoibne
do
arMk6w
syfilisu.
WY'n1Id
okaRAK A WIEK LUDZI
zały się doskonałymi; również
Niezwykły pokaz futer
badania dr. Mestena wykazały
"Sodoku" ustępuje
rlupełnie
bardzo s:.>,czegółowo, że rak nia je:;t
pod wpływem salwarsanu. GM
m:!. nic wspólnego z wiekiom. 2aden
WIlą. zatem rzeczą Jest szybkie
wiek nie jest wolny od zmory rakij
wej. ~[ylnym zatem jest pogląd, że
rozDOIznanie choro.by, co um.o·
J ak .i ~st tylko
chorobą.
starcć-w,
żliwia
cnerRiczne J'!czeni~ i
g;d:vi chwytać może o.sobników w
,,~yhkie wyzdrowienie eno.rego.
bardzo młodym wieku.
WITAMINA TŁUSZCZOWA
SALA FILHARMONJI
Burr stwie rdził doświadcza.lnie,
tel. 213-84
~e w tłuszczu pc·karmowym znajelu i ..""ii,,""".i:= ..
OstatnI dzlel\ przedstawień
je si~ specjalna witamina, której
premjowllnej sztuki sowieckie' w 4·ch
pierwszy
b1ak wywołuje chorobę. Zwierzęta Zima znów wysuwa na
• aktach BiIl.Bielocerkowskiego
plan
sportowe
stroje.
Miłe,
wygooc1żywLlne dostatecznie lecz pozbawiono tłuszczu zapadały na ci~żlde dne i zręczne są ładne toalety wel
st'horz : mie. charakteryzująM się niane, które grzeją, a. jedno.cześnie
(.brzQkami kOllczyn, utratą włosów, mogą być bardzQ efektowne. Spód
.
·tłum. i ret. l\. Morewakiego
g'angreną, o.rn~
ogólnem charla.c- niczki, bluzka i kamizelka ze szkoo
lIS ud.lałem:
.
twem. Stan t en ustępował, gdy kiej wełny, doskonale się prezen.
Abrama Morewsklego
Rachel Holcer.
musi
zwierzę otrzymywało tylko 10 kro- tują.. Lecz rondo. czapeczki
Jak6ba Kurlandera.
pt-l sma.lcu dziennie. Uczo.ny ten być koniecznie s tego samego maDawIda Llchła 1 il1nyob.
dowodzi, że w tłuszczu zawlI.rte terjału.
Poclłłfek pr.edsfawień.
Kamizelka, którą widzimy na po
.
jest ciało, konieczne do. tycia., kMw niedsielę p . ,ods.. 1.1.38. pot ł
re-go brak wYwołuje powyższe zmia wyższym o.brazku, jest ciepła ł W Nowym Jorku odbył się w tych dnłach imponujący pokaz najmod- 4.30 po poł.Poranki I pnedsfawienla
Pardl~ ładu..
- alejszych futer. damskich. Do p'okazu uiyte) a 200 ' ~ch manekinów.
,.., ehorobowe.
popoI. po C4IIUI4h Dafni"'"

Ozisieisze audycje

O działaltl.iu nką~zenia szczura panują najrozmaitsze zda·
nia. Jedi1i w~erzą, że t;k~zenie
szczura musl wywołac mebelJ)iecme dla tycia ,,zakażenie
kl"Wi"; drudzy zaliczają powyi
')zy pO.gląd do kratny bajek
i twierdzą, że u nich u:ką.szenie

I

I
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BEBE'SIOFMANA

PANI I JEJ TOALETA
model

Eleganckie sukien"i

zapomniał

obrz..

Zima

zagraża

zdrowiu dzieci

na sporty
zimowe

nofafnik

lekarza

___________

._m!#~D_
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~. tt Z~Gi·B ,,\Vola, '~ .
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Nr. "
----~~--------------------------------------~~~

Ił

PRZEBOJOWA

~ome~ja wie~eń~~a' ~~-

•
analogie

Szkic. który "ros; ie

BEt

M ~ZIG
HERNlłłł

THlrtllli
BIbO" von STOLI
PBWEła HiiRBIOER

,LED SbEZRK
HUfVlOR!
ŚPIEW!

SENTYMENT!
PIKANTERIA!

chadzają się, młode zaś Oddają się

WkrOtcE\
W

W stolicach przebywają pojedyń
cza dyplomaci.
W ogrodach zoologicznych ży.ią
poji;dyilCzo egzemplarze słoni. W
pewnych jednak krajach pędzą one
żywot w stanie dzikim w
grama·
-lach.
Bardzo
interesująco
opIsuJe
Brehm życie takiej gromady.
Słoń nie lubi wcze~nie wstawać.
Unika, o ile możo promieni słonecz
nych. D7.ień rozpoczyna późno. Ulu
bioną dla niego porą jest zmierzch
i następujący po nim chłodny wie
n."ór.
Wszystko, . co opowiadają o prze
biegłości słoni, o podstępach,
do
jakich się uciekaja,. w stosunkach
pomiędzy soba,. jest wymysłem.
Słonie lubią spokój i zgodę. Podróżnicy i myśliwi, którym udało
..ię zbliży6 niepostrzeżenie do stada,
zastawali je najczęściej w najbar.
dziej pokojowej pozie. Stare leżą
wygodnie w cieniu, stoją, lub prze-

"Grand-Kinie"!

~::c':.'.cooaXJCOOOt

"Pan
bez mieszkania"...
na ekranie "Grand Kina"
"Pan be~ mies~kania" ... Któż to
l:iki? Kto go spotkał i kiedy?
Odpowicd~i:łła na to pytanie dy
1 d;:cja. "Granll Kina".
,'pan bez
iljirszkania" to tytuł najnowszego
1'( w A la0yjnego filmu, ktćry wkrótce
\\"ytiwietlany będzie
w
J.odzi;
Pl [t wdzi wie
rBkordowa
olJMda,
II ('rman rhimig (bohater OsibiJ,
Hilda von Stolz (bohater "Maska
rady"), wytworny Paweł Horbiger
oraz zuany ~pi3wak Leo Slezak.
Film obfituje \v sceny pelne hu·
• lilOl'U, werwy i pikallterji. Akcja
'iywa i intp.resu.iąca przenosi nas w
wied"Il~kiego

wogóle nie usłyszy go nawet

Nie powinien

ujŚĆ jego uwngi żaden

fzczegół, tyezący

siQ

b6zpieczeń-

stwa stada. KI1.Me postanowienie
musi spotkać się z ogólną aprobatą. Gromada umie cenić ponoszone
przez wodza trudy i je~t bezwzgl('d
oie posłuszU'l. jego rozkazom. Gdy
obierze jakąś drogę, wszyscy idą·
7::1. nim bez troskI 'Q cel i los wędrów
ki- Innem jest zycie słonia samotni
ka. Na ślad jego, natrafia I!ię męsi?, ale tt;udno wykry? .Jego legoWJsko~ a Je;~cze . trud.meJ . napotk3.ó
go. ~Ie lubI ludZI, unIka. Ich, ukrywa. Sl~. Rzadko, bar~zo rzadko. ~d_aJe SIE~ zbhżyć .do meg?, DZIeJe
Sl~ to .przewatme o ~W1cle. SamotD.~k WJe, ~IMzeg? uc.te~~ od człoWIeka: to Jego naJgrozrueJszy wróg,
czyhający na jegl) życie lub w naj
lepszym razie na. wolność. Nie ba"vi te7: długo na jednem
mieJscu.
Zmienia wciąż miejsce p(\bytu. Nie
wie co to spokój
i wypoczynek
Dzi~ie zanhoWl.;je się 'dw(cb ta~
Jtich samot~nct.w przy spotkania
,~ntaj3J sie r[l:'l~snem
trl'bienie~,
. .
.
. . li
1 .
pIeszczą ~lę, :troH Je en (rngl~.g'o
~ zwleń_il kw~aty: a, gdy
~ozeJdą.
..Ię po ~~Jk:l cl)~'l1n.I. b. ~ZyDlą
h.'
oLoJęt~ue, ,Jak oocy. sobIe _w.::drowcy_ Bliskosć .wody Jest . UIeo<Izo~nym warunkIem obOZOWiska SIOllI_
Żadne zwierzę nie uzywa,
tak na
miętnie kąpiali, jak słoń, kt6ry przy
najmniej dwa razy dziennie zanurza się z rozkoSzą. w rhłodną. toń
rzeki lub jeziora..

C ••

Co

-

usł,szym, dziś

życia,

Kolonia narciarska

Drzez rad·o?

2O}OO "Na.
li" .

wesołej

lwowskiej fa-

20,45 O operze "Neron" Mascagniego mćwi~ będzie K. Stromenger.
20,55 Transmisja z "La Scali" w
Medjolanie - "Neron" opera Pietro Mascagni.
W przerwie I Szkic historyczny
wiadomości
o Neronie. W II _
sportowe ze wszystkich rozgłośnł
Polskiego Radja.
AUDYCJE ZAGRANICZNE
Konigswusterhausen (1635)
14,45 Szereg pieśni, oMpiew!1rlydl nrzez Jana KiepurE~ (płyty).
Berlin (356)
18,30 Koncert poświ<:cony roczni
ey urodzin MO~!lrta.
Monachjum (405)
17,50 Muzvka kameralna: Trio so
r.ota A-dur Handla, Kwartet fortepi:1.110wy D-dm Dworzaka.
Droitwich (1500) oraz wszystkie
stac,ie angielskie "National".
18.30 Koncert kameralny kwarte
t.u Kl>tchera: Kwartet K. Y. 589
Mozarta i kwartet Dohnanyi oraz
5 pieśIti na mezzosopran odśpicw:1,
D. Helmrich.
Hilversum (1875)
15,10 Koncert z filllurmonji amsterdamskie.i Prolog' symfOl!iczny
Regera i koncert skrzypcowy B"ethovena ode,!r~ J. Dahmen.
Rzym (420)
17,00 Konc~rt z Augustcum : "azje
la Bacha, Mozartn. Brahmsa i Bee·
tllOvena.
Sztokholm (426)
22,00 BuJapeszteński Kwartet:
kwarttlty smyczkowe Scll11berta Amoll i Haydna D-dm.
Budape9zł (550)
15,50 Koncert fortepianowy Bela

l

wprawne zamepia.~. Słoń lf dtungli żyje na
prawach ek!S~erytorj:llności. W ol.
urzymich kolonjach Wielkiej Bry,
tanji słonie nale:tą do często spoty
Kt.erjasz, współczesny Ksenofon- kanych zwierzą.t. Ludzie umieli tam
towi był pierwszym.
europejczy- uczynić sobie z nich dzielnych Pi)·
kiem, który opisał słonia.
Dziwił lJJocników w pra.cy. Spotykamy je
się sztywnemu chodowi tych zwie - w orszaka.ch obcych wła.dcćw, ud·
rząt i jego wymy1!\tem było powaŁa wiedza.ją.cych Europę. W krajach
le wówczas mniemanie, że słOń nie egzotycznych odgrywają rolę wierz
posiada stawów kolanowych i nie chowcćw, na których wszyecy dy.
mote prze~yw~ w pozycji letą.cej. gnita.rze tQw3J'ZYl5:ą władcom.
Powodem takiego prtypuszczenia
SłOl't rośnie przeciętnie do 24 ro.
był zapewne -zaobserwowany fakt, ku ~cia Od. 16 roku staje eię zdoI
że słonie śpią, często stojąc lub sie. Dym. do ·płodzef.lia potOID8twa.
W
dzą.e.
stadzie przypada. z.wyklE' od ezeer.iu
Myliłby l!ię ten, ktoby miał slo- do ośmiu samic na jednego l!I&~
nia. za niewinne i ograniczone stwo Wiele drobnych zwierzł!!t. wsp6łłyJe
rzenie. Oko jego jest . wprawdzie ,e słoniami, tywillP si~ ~
małe, spojrzenie nie zdradza wiel- ich obfitych ueń. .
>
Idej inteligencji; słoń jest krótkawi
. ,
_ .. _
dzem. Ale umysł jego jest bystry.
Słoń nie pł~ liemego potoM.
Cechuje "'0 rozw:tga. Umie gromar stwa.. Przewab Jooyna.etwo- Z ~
dzić zasób doświadczeni~ POili ada go pow?du grozi ~ ~enętoDl
arCI ? w niedalekiej ~zło-o
dobrze wykszt.ałcony !!mn.k i sluch.
Trąba zaś jego nie ustępuje w sub ŚCI. SamICO są ba.rdz~ 'Prz~~
telno~'ci dotyku palcom ludzkim.
do swy~h m!tłyc~ I plelęgnuJlł
Je
U
b' - ł . . t
staranme. W mmarkoW1luE'j strefte
. :pos~ Ien~ ~. omad Je~ w. g~mć- . hodowla. słoni jest bardzo tru~
cle ag~
u: zgo ę I ~oz'e zy: Potężne rozmiary tego zwłenęcła:
': ;rzkJa ~I z ~a. ydm szereglem zW1 e zdumiewają ze względu. na znikQrz:).. za co ar zo napa d a. Sch 0 - mą wielkość zarodka.
Ilzi z drogi małym. nawet zwierzęc
•
tom. Boi się białych myszy. PomiSJonie o/ją, długo; ezęs~o po~
mo tej lagodnoś'Ci nio należy nirrdy slo la.t. BIałe doznaJą. CZC1 boskieJ.
zapominać o niezmiernej sile sło~ia. chociai nie przynoszą ż:1dnC'~o po~
Na.wet, największe koty boją go się tytku.

lękliwe i ostrożne, pr?ywódca za~· ucho. Zdarza się jednak, że ucieka
tych cech. jąca. w panice gromada czyni wramusi być wcieleniem
Obowią.zki jego są ciężkie i nużące. żenie grzmotu.

swoistym zabawom, podczas gdy
starzyzna raczy się owocami, war
chhlje wielkimi liśćmi, lub drzemie.
Niektóre
bawia sip. w:1.hadlow"tll
mchem trąb.v lub strzygą pot~żne
mi· uszami Słonie nie znają niedobiatku, iyw!1ości mają.. do~ć dlatego 'l;arłoczno~ć jest l.1;1idl
zjawiskiem rzadkiem. Posilają &ię powo
li, są. wybredne w jedzeniu.
Gromadnie żyjące słonie moina
napotkać zarówno w gćrach , jak
na szeroldch równinach, zalegają
cych wybrzeża
morl'kie.
Żaden
obcy słoń nie ma dostępu do gro·
mady, stanowiącej wlaJlne
spoleSłoń czyni wrażenie ·ocięzaJego,
czeńc;two, broniące sie energicznie
nrzeą wtargnięciem obcego elemen w iS~Jcie jest bardzo zwinny. Krok
tu. '
..
jego je6t zwykle spokojny. Zowią
Najmądrzejszy jest przewodni- go krokiem dyplomaty. Potrafi jedte
ldem gromady, przestrzega zgody, nak przemykać się tak cicho,

9.00 Gimnagtyka i muzyka z płyt
1 (),O!') Dworzak: Tańce słowiań
";r:1:nc kobiety i naddunajskie wnl
"-,, ll,'.wj~tni:tjq. ten doskonały obraz skie w wykonaniu londyńskiej or':Iitóry na ekranach kin warszaw· kiestry symfonicmej pod dyr. D.
f;kirh zrobił furorę. Splot przezllbaw Godfl'ey'a (płyty).
lIych qui pro qllO, które umiejętniE'
10,30 Transmisja nnbożellstwa z
\,,· plótł r~żyi)er w mcyciekawll akc,ir, kościoła katedralnego
św. Stani\\-ywołują na widowni spontaniczllP. [ławn. Kostki w Łodzi.
'y)'buchy fn.i~.~hu. zdrowego. praw
12.13 'Transmisja z filharmonji
łziweg'o, b",7,troBki~s'o śmiechu.
wnr:;'zawskiej. Poranek Wagnerowfihi. Orkiestra Bymf"
Franciszka
.1 P!ató~a (sopran), Anto~i Gołę.
.
Ilnowslo (tenor). W przerWle: pogaMakabl W Zakopanem danka .. Na zacho:1ni~ 13eski?zie~'.
:l, K. S. Mnlmhi komunikuje, fu _1.4,00 ~oncert z frlllnrmonJI .Jodz
lnjbliższa grupa na kolonjz nariar ~ueJ. Obor PaI~stwo.wego semmartko - t'.lfystyczna wyrusza z War- JUro
nauczYClelsinego,
Dolska
f:zawy dnia l-go "lut~go na okresy (śpi~~-), Sta.wicki _(Skrzypce), !,tozen
10 i 14-d:1iowe, Zapisy będą. przyj zWC'lznnka (fortepl:1.n), Pl'of. Lleber·
_
n10\yane w~'łącznie do dnia 27 stycz mnr: (akomp.).
r,ia,
ln,OO Odczyt pt. "Jluzyka czIo·
Kolonja narciarska mieąci sie w ·... ieka pierwotnego".
_
~) f' nf,jonncie Wacława, na ul. ZaHi,15 ·..Wirlkt l'ewja" (płyty)
moiskicrro w doskonałym punkcie
16,00 .,Dzi-:J)i w dzieil" fragment
b
•
" ' J alu 1:"
1 p t . ",rypt
(~
7'l1wpanego.
'z powlescl
~""lln:a
Posiadanie nart nie jest lioniecz f'zaleje w Naprawie".
.
nr ze wZ"'ledLl na urucilOmiona wv
16.2(1 PieE'ni polskie (płyty).
pożyczalnlr: "przy obozie. R.acljo·i
1?,45 .,Dzi?ci_z Lasek" - opowia
p:ry towarzyskie na miejscu.
dame .ib, d~I':(,I .~tars~~,;~h.
Zapisy na okresy 10 i 14.dniowe
17:00 "DZIŚ dZl", dZJS - Wa'lt~r
pl'zyjmow:1.ne są. codziennie w godz. nr 1)31 do ~ańca :-. przygrywa'Ją
18-22 przy ul. Al. Kościuszki 21, Stromb3r~ I KaczyllskI.
_
11'1. 241-0'7.
17,15 .,B:t::lacze życia" o książce
Locy.
Z:tmingt wIeńca na grób b. p
18.00 Sluch0wislio pt. ,.NnllczyAh1a 8truń~ktego, !<klada na 110- rjplka" pg-. Dario Nicodl3mi'cgo.
iywi,lnie biednych dzieci zł. 26'-1 18,45 ~ycie młodzieży_
nczniowie i nauczycielstwo gimna
19.00 Muzyka lekka.
I\jum społeC7:nego. '
19,50 ~eljeton aktualny.
ntplor,ferę

łagodzi waśnie. Słonic są

I

wrro

:p:.

lo!owanie ~remjowy[b kJi~l2[lel OU[l~~no~[iowy[h
Dnia 2'6 sŁycrtn'ia 1935 roku 172396 724&5 72657 73420 7447'-

odbyło się 24
książeczek
wkłady

z rzędu 100000wanie 74604 75729 77157 77430 77804
na
premjowanC' 77869 78307 78356 79127 81822
oszczędnościowe Serji 82102 83749 84461 84878 84946

II-ej.
Po d. 1.000 -

85914 86084 86492 87319 87510
87625 87919 88236 88598 88MO
89427 901 t3 90544 92180 94088
czek:
94582 94665 94787 94919 95106
50500 52092 58452 54726 64938 95439 95534 96199 96214 9674~
55680 55766 57273 58110 59125 97072 97123 97392 97418 99995
59554 60453 60599 61122 61977 100115 100572 100612 100674
C2·279 624050 63663 64629 65152 100979 102546 103811 103907
65650 66020 68168 69374 71793 105334 105550 105914 106375
~ 106615 106757
108366 108383
1091821QgljOl 110183 112176
lERnRI·DEnTY~TA
112786 112851 112874 112891
•
•
1 113251 113290 113293 1137~4
113768 114080 114133 114263
u~u~
114609 114893 114973 · 115112
ŚródmieJ115426 115532 115892 116138
•
•
116593 117110 1171&5 118082
PRZYJMUJE:
118506 118583 118773 11887~
od 10-12-ej i od 5-7-ej. w 118990
.
otrvyumją wla
śc:dele nastę\pu,m,eyeh
ksi1\,!te.

D
D. MlkUII[b!ł-l!lodrhnrn
nU u
y
ul

ska 21

Tes"
..

notatki

i

j

uzyka

TEATR MIEJSKI.
•
.
.
Dziś trzy przedstawienia.:
. Charhe Ch.ap~iJ1 po ukończeniu
O godz. 12-ej bajka dla. dzłecł
mmu "ProdukCJa Nr,. 5': grać bę- "Kopciuszek".
dzie główną rolę w fdmle "Persn. .
nal Reasons", Partnerką jego bę- ( O godz. 4-eJ komedJa. . Lłchten··
dzie Paulette Goddard.
berga ,,2:2. Meaz małżeńskI".
O godz. 8.30 komedja Katajewa
Harold Lloyd zamierza nakręcać .,K wiecista droga"!.
film, którego akcja toczy się wśród
W poniedzia.łek i \Im wtorek'
hokeistów. T:ytuł filmu "Napisz to .,Ten, który wrócil"_
,la lodzie".
POPULARNY.
TEATR
Włoakie towarzystwo ldllematoDziś o godz. 4.15 i 8.15 wleet.
graficzne "Ambrosio FUm" ma w operetka w 3 akt.ach GiJhert:t p. t
najbliższym czasie przystąpić do na "Dorina".
kręcania filmu o Ziemi Św. pt. "Lu"
Christiana", przyezem wszystkie
INSTYTUT PROPAGANDY
miejsca święte, tak chrześcijańskie,
SZTUKI.
jali: i żydowskie I)raz ,muzułmań
Wy;;tawa pośmiertna prac prot
skie mają być sfilmowane.
Władysława Skoczylasa zwiedzann
~g~ <" ~P'Q
~
..
,.
~19~
:I:
jl·!;t bardzo licznie zarówno pTze1
W poniedziałek, dnilJ 21 bm. ot!- miłośników sztuki, ja,k
Rzerokie
.,Rozmaitości", tel. 112·25
był się w Paryżu recital Artura Ru- warstwy p11blicZMści łódzkiej or:J2
GoścInne wystę'lV słynnego artysty łyd. niem. teatr6w Relnhardła
binsteina, poświęcollY Chopinowi. młodzie~ szkolną,.
~P~S:r~~I~a lll~ksandra firanałba
Artysta udaje się obecnie na dłuz
Wystawa llkazuje nam niema'
O_lś, IW niedzielę o god •. 4,30 po cenach popularnych l 9.15 wlecz.
sze tournee artystyczne do AnglJI,
całkowity dorobek przedwcześnI!
po cenach· b. niskich
Na.gy: utwory dziecięce Beetliove- krajów skandynawskich, Włoch,
zmarłego twćroy
współez.esMgt
Wznowienie znakomItel slłulci
Ja
Ja
na., M~art&, Mendelssohna., Chopi- ZSRR.,. Chin, Japon}ł, na Jawę i do
w 3 &kt. 4 obr. D-re Wolf. p. ł.
.Hl
.Hl
d~ryttt poł!kiege.
Mek~
\]"'lIaal We włorek, de. 29 lila. ptemjera Al. Craalleha "5,""le,,łe 4.llIta" M, c.jkows~ i Grłeg&,

Teatr

l
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l.

c'rużynowych

Dzień dzisiejszy będzie aktem dal
&zej batalji pięściarskiej o drużyno
we mistrzostwo Polski. Warta po
znańska gości u siebie warszawską
Makabi, a w Łodzi IKP zmierzy
się z Cuiavią z Inowrocławia.
W spotkaniach tych trudno ocze
kiwać niespodzianek. Warta, która

bez większego wysiłku rozprawiła
się w Warszawie z Makabi w sto-

sunku 12:4, powinna u ~iebi~ w do:
mu bez trudu dokona c tej samej
srtuki.

SVłlietne

mistrzostw Polski w boksie

cie o ił~ Majchrz~cki, szanujący s~ę
z~ytllio w ostatmcb czasach, ukaze
się w ringu. Jedynie walka w wadze półciężkiej Szymura - Stahl
stoi pod znakiem zapytania.
Jedną zmianę w składzie Warty
widzimy w obsadzie wagi półśred
niej. Po niepowodzeniach Anioły,
: sięgnięto po starego W olniakow!gkiego, a ten, przypuszczalnie, po,I winien wypunktować Fordisa. Przewaga po stronie Warty jest zbyt

I

wyraźna.

skoki

I

Podgórze nie daje za .,graną
Uchwała

"koszulkowa" na forum
zebrania P.Z.P.N.

walnego

Ex~O'Wy 'kluh Podg6ne !Ue 'OChwały ,,koszulkowcj" w ~a
zraził się uchwałą

walnego zgro
madzenia ligii, o1rzucając2go je
~o wniosek w &prawie parnię-
tD~t':O meczu
ŁKS. J: Wars1awianką. Nie daje 011 n wygranę i wytacza obecnie tę spraw~
na forum walnego zgromadzenia PZPN,
Podgó'rZe zgłos.i'ło dwa vmioski, prz.y czem obydwa poparte
są przez ok'l"ęgowy zwią,zek kra
kowc;ki.
Pierwszy WIIliosek
domaga
si~ unJewaŻinienia głoŚlnej

już

wip meczu ŁKS. z Wal'SzaWlan
ką, a w razie odrzucenia tego
wniosku, Podgórze domaga się
z uwagi na wysoce krzywdzą
ce rozstrzygnięcie
wydziału
gier i dyscypliny 1iW pozosta wieIl!ia w lidze Pcdgó'rza. Wnio
skodawcy powołują się J>'I'zytern na zeszłorocZ1ną uehwałl~
walnego zgromadzenia PZPN
w sprawie śllłJSJ.:iego NBl>rzodu czyniącą wyłom w p.rzepilsad,
PZPN.

Narciarze norwescy

dnia 27 stycznia 1935 r.

Marcel Tbil

I.K.P.-[uial,ia

Birenbaum nie ~owinien ~yć groź I W Łodzi walczą drużyny bar
nym dla SobkoWlaka, KaJnar na ,dziej wyrównane, chociaż faworypewno wygra swą walkę z Boren- I tern jest IKP. Gospodarze pragną
szteinem, Sipińskim bez większego I spłacić kujawiakom dług za poraź..
wysiłku powinien
wypunktować I kę z przed sześciu tygodni, kiedy
nastawionego na .n?c~~ut N~ust.ad·1 to wbsne niedopatrzenie.i lekceta, a w wadze ciężkiej wymk Jest ważenie zemściło się na I11ch sroz góry przesądzony na korzyść Pi- dze. Od tego czasu wiele się zmie
łata, gdyż Neuding nie jest poku- niło. IKP. już nie lekceważy prze.
Bić się o zwycięstwo. Sensacją za- dwników i przygotowuje się piłnie
wodów powinna być walka Maj- do meczów. Do meczu tego łodzia
do Jazdy żaglowej po lodzie
~hrzyekiego z Pilnikiem, oczywiś- nie przystępują w składzie: Głuba,
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ' Spodenkiewicz, Leszczyński, Ba":
nasiak, Taborek, Chmielewsld i Ka
&zyński. W wadze ciężkiej IKP od~
da
punkty
wallwwerem, gdyi
Krenc jeszcze nie wyzdrowiał.
polskich narciarzy
Cuiavia wystąpi w Łodzi poraz
GARMlSCH PARTENKIRCHEN, pięknym stylu 69 mtr. NajlellSz~ nierwszy:w pełnym sJ,ład~~e: .Łada:
26.1. (Tel. wł.). - Na konkursowej skoczek norweski Andersen osiąg Rogo,,:skl, Dudzlak, ~abms~I,. Rarkoczni nasi narciarze odbyli pier· nął najdłuiszy skok na 74 mtr ~?l~s,kł,. Lewand~ws~l, ,Józwlak,
wsze treningi uzyskując doskonałe Specjalnie wyrÓ'iatili się zawodni Zletmskl. IKP m~ze ~~czyc na pew:
ue. punkty 'y spo.kaJ.1~Ch Leszcz?,~
"yniki. Skocznia ta jest mocniej cy polscy i norwescy.
Panuje tu w dalszym ciągu od. s~ - Du~zlak, ~anaslak - Fab~
su niż nasza na Krokwi. Osiągnię·
to skoki bardzo dalekie i piękne wili. W dzień temperatura docho. Ski, C~l1~!ewskl - L~~a~dowskl,
dzi do plus trzy stopnie, jednak jak Spodenklemcz _. Rogowl3kl. Godstylowo.
Stanisław Marusarz skoczył 77 dotychczas warunki śniegowe są
mtr. co stanowi najdluiszy skok bardzo dobre.
dnia. ~eeh mial skok w bardzo

•

Łódź,

,n~m pr~eciwnikiem.

Taborka. powi
Ulen byc Radomski. W sumie IKP
I powinno wynieść z tej walki przynajmniej 10 punktów, a więc liczbę dostateczną, by zapewnić sobie
z·wycięstwo.

Powa7.nym handicapem dla 10u:r.ian jest własny teren i własna pu
blicrność, która potrafi zagrzać do
walki swoich. Naogół jednak pubłiczność łódzka jest sprawiedliwa
i tak wyrobiona sportowo, Ze potra
fi ocenić i z unaniem oldaskiwać
wyezyn goki, jak i swoich popi-

Iów~

Oba te mecze będą miały poważ.

r.y wpływ na opinję kapitana związ mistrz światowy wagi średniej i
kowego, przed ostatecznem ustawie mistrz Europy wagi }lIJłdężkit>j poniem składu reprezentacyjnego na konał w Paryiu w 15 rundac1: na
zbliżający się mecz z Węgrami.
punkty Mac Avoy'a.
' -

I

Tragiczna

śmierć

Holsla

na konkursie hippicznym w Berlinie

BERLIN, 26.1. (Tel. wł.). - dzie wyrzucając daleko jeźdica
W sobotę rozpoczęły się w Beru-I z siodła. Holst upadł tak nieszczę.
nie międzynarodowe konkursy hip· śliwie, że w kilka minut po wypadpiczne, w których bierze udział Im zmarł. Stwierdzono u niego zła
również znakomity jeździec polski, manie podstawy czaszki i pęknięcie
płk. Rómmel.
kręgosłupa.
W konkursie myśliwskim zginął
Wypadek ten wywołał w BerIi.
niespodziewanie tragiczną śmiercią nie wstrząsające wrażenie. Tragicz'
jeden z na,jlepszyth kawalerzystów nie zmarły Holst stnrtQ wał w _roku
ekipy niemieckie;, Axel Holst, zna· ubiegłym w Łaziei:kach w Warsza·
ny również w Polsce.
wie, gdzie odniósł szereg sukceatfl\"
W czasie skoku przez przeszkod~ zdobywając między innemi nagrodę
Hols~ wziął za mały rozpęd, wsku armji polskiej imienia marszałka
tek czego koń runął na przeszko- Piłsudskiego.

I

Fiasko

Hanni Holzner

DrOgramu "iwlarz,

Mecz z Niemcami odwołany. - Kalbarczyk nie
startuje w mistrzostwach Europy

Chociatt niemiecka. urzędowa. &- do skutku,
,
gencja. telegraficzna. podala, te
Zamiast meczu z Niemcami i CZ&
mecz ły~wi3.rski Polska. _ Niemcy chosłowacją. powstał projekt urzlł
odbędzie się definitywnie w Za.ko-· dzenia w Warszawie m~czu Polska
panem, okazuje się, że wiadomość - Łotwa w jeździe figurowe~ (2-3
ta. j('st nieścisła..
luty), we Lwowie meczu Polska _
Polski związek łyżwiarski na Rumunja. (16 - 1'7 luty). Ciekawe
mecz z Niemca.mi w Zakopanem czy te zamiary doprowadzone zosu.
Inie może się zgodzić chociażby z ną do skutku.
I tego względu, że Zakopane nie po.
Cały program łyżwiarzy aozna1
siada odpowiedniego toru wyścigo wielkiego fiaska Odwołano n:rlędzy
wago. Propo?;ycja Polski by mecz innemi start Kalbarczyka na mi,rozegrać w Warszawie w dniach strzostwach Europy w jeździe szyb
,' P - 10 lutego stała się obecnie kiej w Helsinkach (2-3 luty) i paufeaktualna, gdyż Kalbarczyk i Li ry Bilorówfia _ Kowalski w jeż
siewski wyjeidt'ają. do St. Moritz dzie figurowej (St. Moritz 26 bm.)
,na aka~emickie. mistrzostwa ~wiata i jedyną. większą imprezą. w kraju
3. .bez .mch wymk. meczu z Nle~ca- t~dą chyba zawody o mistrzostwo
m.t m~głby ~yp~ ~a nas .meko. Polski w Ka towicach (9-10 luteustanowiła
na
200 yardów na rzystDle ..Po~lewa~ Nl6m~y l1~e rO~-1 go) i jazda. szybka w tym samym
piersiach nowy rekord w 2 m. 48,4 s. porządzaJą m~Y!lu terD1l~aml, .na}" terminie w Warszawie.
prawdopodobmeJ mecz me dOJdZIe
tE

I

Helen Wills MOOdy

Dostali w s1łórę

wraca na kort

Kusocfnski

wstąpił

do klubu Y.M.C.A.

Słyn:na mistrzyni świata w
Wiele już czasu upłynęło oCI
Sromotne porażki l'eprezentaejt te.nnisie.
amerykanka Helen chwili uzyskania przez Kusocińskie
pięściarskiej Brna podczas tournee Wills Moody, która, jalk w.iado· go zwolnienia z Warszawianki ł
po Polsce, wywołały ciekawy. od mo, w ciąJgU roiku llbic-głego nasz mistrz olimpijski nie zdecydo.
dźwięk. Oto Morawska Zupa bo· nie brała udziału w zawodacb
.
wał się na wybór nowych barw kla
kserska postanowiła wszcząć do· od czasu turnieju wLIIl'bledońchodzenia dYscyplinarne przeciwko skiego z roku 1933, w którym bowych.
całej drużynie, która broniła barw nległa wypadkomi i zosłała zde
Dopi<!ro ostatn~o w Warszawie
stolicy Moraw, ~dąc przekonaną, tronizowana przez swą r-:,dacz' rozeszła się zasługująca na wiarę
że klęski w Polsce spowodowane kę Ht~en .Jacobs, otrzymała o· pogłoska, iż K11sociński wstępuje
zostały jakiemś Gpecyficznem xachQ bcooie pozwolenie l~ka-rzy na do klubu 3portowego YMCA w War
waniem się zawodników, którzy l\ ::rę i w najbliższym czasic po- szawie. YMCA tworzy obecnie sekten sposób skompromitowali boks jawi się znów na korła~h.
~zcski w Pollice.
Gi~kawe, jaką lukę w Jej for cję lekkoatletyczną, do której ma·
Morawska Zupa pięściarska jes1 mie uczym;i,l dhlgi przyIllUBOwy lą, obok Kusocińskiego, wstąpi~
r
uJ ania, że w normalt.tych warWI. n<l
••'P.o.c.z.Yn
. .e.k.·?_ _ _ _ _ _ _ _ _.T.ł'O.jllan.ow
. .sk.i!!:!llII.il'lZ.Ube
llil!ii1lll·_ _ _. .
lil
kach czescy pięściarze uzyskałib~
ws
daleko lepsze wyniki. Jak widzimy,
JĄ
czesi nie mogą się pogodzić z my·
ślą, że jednak poziom boksu pol·
ŁZY_.
f-kiego jelit znacznie wyższy i w ten
«posó~ starają się usprawiedliwili
swe niepowollzenia. Zobaczymy, ja
~ Czy Twoie iro%wlsko Zakie wyniki da przeprowadzane o ł
•
_~ wodowe lui się opodatkowabecie dochodzenie
4yscypłinar.
I'WYciężyli w skokach na skoczni olimpijskiej w Garmisch - Partenne.
Ił
q,.~~ lo na rzecz powoclzlan?
kirchen. Od lewej Ruoo - Raa\le - Sprensen

i grozi im dyscyplinarka

I

OSCHŁA JUŻ Z I E
OSUSZMY

I A,

Łódź,

27 stycznia 1935 r.

GLOS

HANDLOWY

Łódź,

27 stycznia 1935 r.

owarowl
LUełna DOłUdniOIO·8IruMaÓSBa dla łOdzi R,nek pienieino.......................,

Prz~mgs' "oDIDmBj~

male ilOI(j

ił!20

Ceduła

slIrow,a

giełdy

łódzkiej

Na wczorajszem zebra.niu
dowem w Łodzi notowano:

giel·

JAKÓB FAIL

ZRPRZYSłąiOłlY

BIEIiIlY HSIIiGO\n
zaprowlldza I prowllizl kllęgl hau .....
W zwią·zku z przewidywane I pomocniczo i w nader ograni- łąc2Jlie z wełny południowo·
Sprzedaż Kupno IOWB, organlzU)B ksl,gowośll. obal·
mi w niedalekim (;Z"asae rokowa
ezonym stopniu;
afrykańskiej
5.29 muja nadzll. nad kslęgo\IJOiulil, przyjDolary
5.30
mą)B ekSpErtyzy klląg haDdlowych.
47 ......
Budowlana
4'7,50
nbmi handlowemi z unją po- wynika to z:reztą jesz,c ze z fak z lliewicU,ą domi'e slzką wyczes·
Śr6dm'eJs-<a 74. Tel. 130-57.
53.Dolarówka.
53,50
łudniowo
afrykańską.,
izba tu, iż unjla reprezentuje zale ków australijskich.
Inwestycyjna
117,25 117~
oJ'zemyslowo - halIlrdlowa w Lo dwie 8 proc. światowej produk
5 proc. Łodzi 33 r. 53.50
53,20 tach prywatnych: marka. niemiec.ka
\V pozostałych działach prze
dzi opracowała i skierowała do cjd wełny i pozostaje pod tym
97.-. 198, szylin.g austrjacki 99, korona
Bank Polsld
9'7,50
my.lu wełniaDp.go welna z Cap ' Stabilizacyjna
71.25 czeska 21.85, frafik francuski 34,92,
"j'Il.17p
rady fJrakta,towej postulaty 0- wz.ględelTl w 1Iyle niety1ko za
używana jest jedynie jako
Tendencja utrzymana.
\.:ręgu łódzkiego.
Oceanją
(30 proc.), lecz i za
frank szwajcarski 171,30, funt angielski 26.10, dolar 523,50, rubel
W szczegóLno~ci izlb·a podda · krajami Połud'lliowej Ameryki domieszka do wełen innych pro
Warszawska giełda
złoty 4.56, dolar złoty 8.90, rubel
wnjencj!i,
hl bliższej anali'lie prohlem e· (ok. 15 proc.).
s:tebrny 1.62, bilon 0.72. Fank Pol·
pieniążna
wentualnego
Iz:ba s.twierdziła również, że pl'zyczem rozmiary tej konsum
ski płacił za banknoty 1101:11'ow'
w:unoźenia kOI1Sumcji wełny ustalenie określonych cyfr spo· cjli o charakterze uzupełniają
Na wczorajszem zebraniu giełdy 5.50.
AKCJE.
południowo - afrykańskiej.
życia welny afrykańskiej, jaiko cym są nader elastyczne, jako 'i'talutowo - dewizowej w W ursza·
wie tendencja dla dewiz była. sla·
Na rynku akcyjnym rendencJllNa podstawie zebranego w kwot zapewnione, także w przy zaleirne od wzajen~ł1ego stosun
ba, przy obrotach naogćl zmniej· była utrzym'tna, przy obrotach na,'
ku cen. Przemysł ]<apelu<:znLczy szonych. Notowano: Belgja 123,65
drodze ankiety materjału izba s.złoŚoci
.dal
ogranhwnych.
NQtowano:
natomiast konsumuje tak nie- (- 3), Berlin Z12,75 ( - 5), Holan· Bank Polski 96,50 _ 96,75 ( - 50).
w
elaboracie przeznaczonym
konsumcjf minimalnej
dja 358,30, Londyn ?6,08, wypłata [ilpopy 10.10. Norblin 35.25dla rady traktato<wej stwierdzi· jest nader u.trudniona, jedynir..: znaczne iloś'ci surowca, że
telegraficzna
!la Nowy Jork 5,35,25
~.~. że wełna połudiniowo-afry bowiem
nie mogą słać &i(l one .'l.dal1iem (- 0,75), Pary~ 34.93,50 (- 0,50), 35.50. Tranzakcje dokonane a nie '
notowane: StarachowicE' 13.30.
kańska r6w si~ niewątpltiw:ie P'"zemysł kapeluszniczy wełnia izby obj'c ktem poważllliejszych Praga 22.13, SzwaJcarja 171,16 (~
PAPIER Y PROCENTOWE
gatunkowo od wełen innych ny prOdukuje swe wYł'oby wy- kQncepcji pCl'łrakl·acyjnych.
5), ~ledjo.Jan 45.29 (plus 1), W obro·
Na rynkn pa!?ierów
procento:
pwwnjencji jud: choóby z tego
IVych obroty byi:y niewielkie, przy
tendencji naogćł utrzymanE'j. N oto
względu, ż-e odznacza się naowano: 3 proc. budowhna 47.9,5, 4
~'6ł biorą.c włólknem denkiem,
t:roc. dolarow1. 53.25, 5 proc. kOll"
podczas gdy wełny połuooioWH
I'ersy.ina 66 - 1)6.25. 6 proc. dol:\',
amerykaństlde, a zwłaszcza aul:fJWn, 75.50 - 73.'75 (plus 5), 7 pror.
stralijskie posiadają o wiele
Rąd układ Z:1t\.vierdził. npad!o~ć Iv::tnie choć cz<:~. 'j l1~lhil.Jości robol .fJ.t~l~ili7..aCYinn. ?O.7 5 --: 71 inln~ 12},
Sąd roz!)atrywał sprawę upadło5
11.20 szerszą skalę gatunków .larów ei Szmula BornsfeinH, Zr,klac1 kra· llznał za uspmwiedliwlonlt i za)""::t- ników, gdv:z i~'v() ,j. n:wskana z li, (larWkI po 50!} dobrow
no cieruMch jak ,i grubych. Jak wiecki i sklep gotowych libiorów lifikow3l: SzmuL.. i HE'.~iuę mali.. k"ic1acji p"rzYJn:1nb.by ;]., Ti';U1l IV:1 . il.?O (phm l;), 4: l~Tor, ziem_ski e
116:::JO_.(1~11" ;n~, 4 l n~l P:ro_C', Zlem(Główn~ ·16) o zatwindzmir: 111;:1a BOl'l1sztajn tl.') przywrucenia im czci I :lip należllO~ci l.::t. porluki.
z tego wynika
kupi('l:kiej. \Vyrok 011<11:rzony Z::lsbtl! \\'lf't"zyciele llPOW:\};llili %H/'Z<lU '!~,lC D,~,!Ji), 'll'onuc G,t<- Jll~~l 03, 7 ~r.
duo
wełna pOłudniowo - afrykańska
Na zebraniu wiljrzycieli pełnomoc rygorem tymczasowego wykonani:!. I masy cl0 wy.:;tąpiania Jo sądu z ?lcn1skI9 '1:11:n"''''e 48, j Ó ( - 2:)),
mnie być wprawdzie zastąpio nik jednego z wierzycieli wnosił o Pierwsza rata układu staje się wnioskiem o całkowite um orL~nie G proc. War~zawy nowe 61,7~ postępowania upadłoEciowc!!'o, wo· 62. Tl'anzakcJ6 c:okonan e ;- menona pn:ea .ńszą w~ aus1ra- Diedopusz~enie do zgłaszania wa pjatną. 31 lipca r. b.
runków
ukladowye.h
wobee
bec realizacji aktywćw.
towaM: 4 pro:). mwestycYJM, zwyUjaq,
niezupełnego
usprawiedliwieZostah ostatecznie zali,)ńczona
kJa 117, 5 proc. 'isty m. Łodzi no·
'"naw" llpadło§'ri firmy "Wykoń·
wc 5R.!j(), 6 proc, olJ1ig-ł1cje W,l,r•
.nie mOte natomi'as'f ~ ma.
zawie'3zenia. wy'płat. Sędzia ko· Ul
'"
Wobec upływu kadencji sęllzic'
V"
"4
J']]
czalnia
i Farbiarnia
"Leszno"
szawy
I enns.]3, n. R 'Proc. (lI (").
wełen mn,m proIWnjeeJi wzglę ruis&rZ nie zgodził się 7i tym wniCł5)
go handlnwego w sprawie upa.dlośd nowsk," ')(), 7 !ll'n .... ,hska 70,i5n. 7.:t
skiem, po.'Z6m pełnomocnik upadłe (LesznQ nr. 3 .
_
firmy ,,1\'1. Loevenstein 811kcesoro fi proc. wn I'~'" ',. . . ]'., ,,11(' i'PIO pl}!.
dnie ty1k~
"'0 za.proponował nkład w wysok..
Syndyk ostateczny 7. likwio:lcji
wie i B-eia. Knyszyru'sey!', sąd
mi.'l rić AA 20:
"..
~9
ł
.
15 proc. bez kosztów i procentGw, :J.ktyw(.w m'tSy U'lyt\k31 '- ,791 z. nowal sędzią komis3,rzem sędzi€go
'
płatnych W' Ił :ratach rocznych, przy C'7ęś'ć powyższej kwoty zużyta h311dIowego Haesslera1 któremu
NOTO\-V \:'\I.\ E;'~\\'[L\"\r
..- pl~tn& j.....
wydatków,]
ił d opilnowame.
. b y upa d1~Lć
.,.,., po •
u•
m10stala.
I e · .tl.3. .nok rycie
7. ec
u<>' ZO
NOWY .JORK
'ołyezka wewnętrzaa esem I ra...,.
llillcaeh" od uprawomocnienia się związanych z upadłością, rN!1.ta w stała. ja.knajszybciej zlikwidowana I loco 12,65 lutv 12.44 'ma.rze(.
wypuszczona będzie wyrcku za.twierdza.jącego ukłaIL wysokości 23,408 zł. porhlelono
\
między robotników
(wierzycieli z
12,49·50 kwiaciell 12.51 ma,i 12.53w Niemczech
za
uiła.deM wypowiedziala słę przywilejem), ilt6ay otrzymali !JO
pro\Vadzić Księgi
5~ c~erwiec 12,53 ~piec 12,54-55
RqCl Rz:eaJ ..wart 1IIII01rę II włęk8'EoA6 wierzycieli, wobee eZ6!!,o proc. nalełności. pozogtsł& t!Umll.
lUE'rpIeń 12,51 wrzesIeń 12,48 pat
Deutscbe
Sparkaasen .. GIrover- ukła.d d081;&lł do skutku i przedsta. która zostanie P'l odliczeniu dalZnajomość wszystkich przepisów dziernik 12.46·47. listopad 12,"
band oru s Deutsche Ołrozentrale, wlony ~ł sądowi do zatwierdze, szych kosztów postępowania., "lila dotyczących księgowości kupiec- grudzień 12,52
W' myśl którego wspomnłane instybia.
cona. będzie in urzędu sk:nbtowE'go, klej, Jest dziś niezbędna dla każdeLrvERPOOL
tucje przejmują ~czkę rządową
Na uHad zJo~onosprzeciwy, ltU jako naleinoM za. podatki, etlll:lOw, go kupca, przemysłowca, właścicieloco 7,08 styczeń 6,81 luty 6,82
nominalnej wysokości 500 miljonów te zostaly wycofa.ne wobec pra.w- nie do ro)~!'trzygni~d" min. pkarl.u. la nierucbomości, księgowego itd. marzec 6,83 kwiecień 6.81 maj 6.80
RM., oprocentowaną na " ł pół pro d(.podobn.~~I) zb,godzeni~
sporu do ktćrego syr;,h'k Z'/I'Taeał I.'ię kil Księgi handlowe bowiem prawidło- cZE'rwiec 6,79 lipiec 6,78 sierpień
cent przy kursie emisyjnym 98,75 !: oponentami
kakrotnie o zenrvlt;nie Dtł. tlr('gulo wó i rzetelnie prowadzone stanowią 6.75 wrzesień 6,72 październik 6,6fl
procent.
~!!!!~!!!!~!:!~~~!!!!!!!!!!!!!!~!!~!!!!~~~!!!!!!~~ przy ordynacji podatl(Owej jedyną ,listopad 6,67 grudzień 6,67 styczeń
Sumy, które wpłyną z pożyczki, .;;
_
racjonalną obronę
płatnika podat- 6,66
będą użyte na konsolidację zadłuŹ8
kowego przed dowolnością władz
Egipslta: loco 9,00 styczeń 8,63
nła z tytułu
dostarczenia pracy.
podatkowych w zakresie wymiaru marzec 8,62 rraj 8,62 lipiec 8,62 paź
Przewidywane Jest, że pożyczka
...,
. podatków, gdyż władze skarbowe dzienik 8,fi1 li<:topad 8,62 grudzień
będzie mogła być lombardowana w
nie mogą w zasadzie ustalać pod 8,62 stycz9ń 8,62
Banku Rzeszy.
Niewielkie łranzakcje na rynku walut
staw wymiaru odmiennie, aniżeli
Upper: loco 7,97 styczeń 7,71. ma
Wczoraj Bank Polski ponownie
Bank Polsld obniżył kurs funta ~'Ykazują te księgi.
rz~c 7:65 maj? ,63 lipiec 7,52 pat
kt ł
2- 94 N·
dbił
Z tych względów należy z calem dZIermk 7,50 lIstopad 7,44
podwyi.szył kurs dolara, płacąc po o pun , p a~ąc ;), . le o
o uznaniem powitać wydawnictwo,
AL EKS ANDRJA
kSięgOWYCh
5,29 - 5,30 - 5,32. W związku z się to zup('łnle na kursie w obro jakie ukazało się nakładem UdziaSakr.l1aridis: ffi!l.l"Z6C 16,04: maj
'tv obec ukazarJk sirę wzmiam.. końcem tygodnia podaż w Banku tach prywatnych, gdzie notowano , łowej spółki wydawniczej (Kraków, 16,1'7 lipiec 16,26 listopad 16,36
ki zwią;zku kIst:ę,gowvch wojew. była znacznie większa, aniżeli na 26,20 - 26,10, przyczem obroty na Szpitalna 3) w opractlwa!!!u dra
A'llllTIOuni: luty 13,76 kwiecie~
łódzki~o o -podjęciu wyłą!CZIlej mieście; w obrotach prywatnych rynku prywatnym były również b. Federgriina i p. Diamanta, ' biegłe- 13.79 czerwiec 13,78 paździemi1i
reJ'eslracji kslęgowych. związek transakcje były nadal bardzo małe. małe.
•
go sądowego w zakresie księgowo- 1~,64
ści pt.
BREMA
zawodowy handlOlWców
pol Zwi~kszollą podaż w Banku PotPapiery '>astwowe nie ulegną
Joco I4,68 marzec 14,:!O llU1j 11,G:?
.
,...
"KSIĘGI HANDLOWE WEDŁUG
s~ic?, Lódzkl zw. zaw., pracow' skim tłumaczyć
należy
tem, iż zmia;,wfi1. Obroty były b. słabe, je· KODEKSU HANDLOWEGO, OR- lipiec 14,72
~~kow
haJlldlowych, bIUrowycb l' Bank płacił za dolary tyle, ile moż dynie bardziej poszuldwana b~ła na DYNACJI PODATKOWEJ I PRZE
, p.rzemystowycb OtraJZ Stowar2..
••.•
(.J
.
h dl w na było uzyskac na mIeścIe, gdZIe dal 3 proc. pożyczka budowlana, co
PISÓW KARNYC~.
wza.J. pomocy
prac. an o •• .
Chrześcijan _ kOIDl:Ll11Ikuje, że kurs kształtował SIę rówTIlez 5,30 tłumacz~'Ć należy zbliżającym się 1 Wydawnictwo to niezmiernie ak tuDonoszą z Waszyngtonlt, że pn'e
•
- 29 t j ·
... amze
•. 1·I w lutego terminem ciągnienia.
aJne przez wyczerpanie wszystkich
żadna z or,gan1zacji wchodzą.· o.
, . meco mzeJ,
amerykańscy zwrócili
prz~pisów, dotyczących
księgowo mysłowcy
eych w skład rady główlllej zrzp Banku Polskim.
się
do
rządu
z prośbą o odpowiedści kupieckiej, rozrzuconych pil licz
slzeń księgo·wy-ch i rzeczoznaw .<mŁ~~łbJ =: *W*!fłffiii!5lMśi\iiĘ$ii
+
er...., 1jl\;;.<ż2-"'" nych ustawach i rozporządzeniach, ilie Z<'lrządzenia, któreby przeciweów kis:ęj,~owośd w Polsee a
prz~z zebranie licznego orzecznic- działał~ zalewowi rynlm anterykali
skiego towarami sowieckimi. 80·
i
wojtJ
twa
wooztwa
łó,dzkiego nie pos;ada
nistracyjnego i przez treściwe admi
obja- wiety bowiem zaczęły obecnie, po·
wyłącznego prawa
rejesbracji
śnienia, wypełnia lulcę, istniejącą dobnie jak Japonja, stosować 0,'1,
księgowycb w zwią.zku 7.J projek
dotycbczas w powyższym kierunku. miedzynarodowych rynkach silny
łowamą ustawą o księgowych.
Spdlka Rłlcyjna
RI. Tadsusza KościuszkI ' 15
W ·tej formie wydawnictwo odda dumping cen w artyllułach goto·
Odnośna rejestracja zarządzu
wielkie usługi wS7ystkim podatni- wych, który stwarza groźną konkuna zos1an :e w czasie właściwyn\
ma jeszcze do wynajęcia
kom, księgowym, władzom skal~o rencję dla przemysłu amerykańskie
przez radę główną" .lako nacze] ,
wym itd. a to tembardziel, że nowa go.
Tak więc Rosja Sowiecb, która
ną organi·za,cj,ę kiSlięgowych, je
Oldynacja
podatkowa
ułatwia
dynie do tego powcl:aną i prze
znaczne prowadzenie księgowości w dawlliejszyciJ latach stosowała
prowadzOlTl/a zosŁanie
prze.!
kupieckiej całemu szeregowi ' płatni silny dumping przy sprzedaży su
wszyst~i.e z.rzeszen;a wchodzą.ce
na dogodnych wa.runkach poczynając od 4 zł. miesięcznie
ków przez t. zw. księgowość upro- rowców, a p6tniej na długi ezas
" . sikład tejiże rady głównej po
gdFł jest to aeJpewniejsze miejsce ·
szczoną, której założenie lezy w zy przycichła, obecnie występuje Jako
n
li pn·ze·:lnjem powiadomf,eIlIi'Ui 0• I
~
pr.eehowywenia Waszego mallltka
"'otnym interesie drobnych podat- groźny konkurent w wyrobaeb gotowyeli.
~ab zainteresowanveh..
p
d
;
nłkóW.

••••••••••••••••••••••••

••

'I

·zor

li

•
a· I lei I I kI

,

*

*

,J.

Jak

Dolar nadal

1

ll'ng
mO

I

RBJ-esfracJ-a

I

Dumuing

więc zwiąlzek księgowych

~AnK ~AH~l~WY

S

KorzYsta'rl 1 sale !\'O' \V

f

Wt~~ll
§

Najw;yższego trybunału

~r. ~7
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Dziś, .O godz. g-ej wiecI. Jedyny
koncert Nadkantora WarszawEkiej Synagogi

CK

•

W progrllmiel pltJkne utwory Iynagogalne, iydowskie pie§ni ludowe orllz arje operowe. Przy fortep. p. Lichłerman-Dawl.:towlcz.
Bilety po clnaGh I:nacl:nle .nlżon)ch nebywać mojna w Tureckiej Cukierni, r6g Piotrkowskiej i Poludniow~j ora. w kasie Filharmonji•
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.

Do akt. Nr. Km. 2310 I 33
.R:omomik Sądu Grod.kiego w t.o3-go, Wacław Kos:l:elik :l:am.
w Łodzi. Pl'lIy ul. WólclIańsklej 63
na zasadilie art. 602 K. P. C. p,dasza. że w dn. 4 luteQ'o 1935"1'.
"godz. 12 w Łodzi przy ul.
Dowborczyk ćw 20
odbądBłe
się
pub l1 .lIna
licytacja
ruchomo~ol, II wl/l" '" "'e:
kozetka, sllIfka . ~U\O\., stolik, 2 fotele, stolik Okrlllll)', łllboretka, gondolka, 4 stoliki blllło lllkierowllne,
umywalka żyrIIndol, tapczan, 2 kufry,
ctól, 2 asafeczki, 2 łllweczki, wieszak,
szafa gllrderoba, biurko, 2 obralki.
bllrometr, 2 komplety firllnek.
oszacowllnych nil lllcln" sum~ :al. 895
które motna oRI"dać w dniu HCJtatji w miejscu sprzedaty, w clIlIsie wyżej oznacl:onym.
Ł6di, dn. !6.1.1935 r.
Komomik! (-)Wllclaw KosIelik
Sprawa adw. M. Urbanowicz II, sekw
nieruch. p-ko Halinie Wah6wnie

dsi rew.

Do akt. NI. Km. 1426, 2133

i chirurg'czny
przeciw nosa-

Usuwanie wszelkich
dafekt6w Gef7.
Usuwanie bezpowrotnie I bel:
Aladbw "lq)8oqoyoh włoabw.
Przy'matc t0-2 , 4 -8 wleo..

STRZYŻENIE psów i

konI,

.:lod fachowem kierownictwem
lekarza.

l:ef!lelniana
15
t.I.149·07
przyjmuje od 11-2 i od 5-7 wleCI:.

Kino-teatr

Szluka
Kopernika 1&.

Pocz. w dni pOWBZ. o 3.30,
B.30, 9.30, w soboty, niedziele i świ~ta o godz. 12
Sala do brze ogrzana.
Diwląkowe

kino

Przadwiośnie

kIlpiele

ps6w
KUCIE KONI, nitowanie kopyt.
Przyjęcill w przychodni od
3--6ej.

9-,

willa "I.' o I o Sil droga do

••

Cul
l ernla .. Z ród'
o" U:!~~t~'t~a~!~~!~
Przejazd
209-87 133-72

wewnątrzn.

eboroby
I allerglo.ne
(astm II, migrenII, poluzywkll, reumaty.m i t. d.)

Nawrot 7, tel. 16421
godl.
Elekaro I

prllyjQć

5-7.30

łwlalłolecznlctwo.

.....ro:~~:w:~~ ;~'I";
ul. Ś~~.~.~~!!~~ą

18

przyjmuje od 5-7-ej godz.

Tel.
i
poleca Szanownej Klijenteli w swvm pomększonym i nowooześnie urządz. lokalu
l.

~

.

-

IlIyborollle pą"lfki pO 15 lAr.
i
a\ • d
-kl·
90
ri
.nll iłnla l OICIB pO
lir.

Białego

Kuchnia doborowa, na łądanie dietetvozna.
Ciepła i zimna woda w pokojaoh~ Centralne
ogrzewanie.
Ceny przystępne. Tel. nr. 545.
..._ _ _ _ _ _ _ _. . ._ _......_ _ _
2

Komornik Sądu GrodJlklf'go w Łodli
rew. IłI · Wllcław KoszeliiI aamiee.k.
w ŁodJ51 przy ·ul. W61caańskiej 63
na .aladzie art. 602 K.P. C. ogłasza, że
w dno 6 lutego 1935 r.
o g. 11 r. w Łod.i, przy ul.
Kilińskiego 86
odbE)lhle się licytilC.jil pablic:.na r:n-_
ohomości. a mianowicIe:
lIega~ stojący,bibllgtekll f9rnlerowa'na
OSZll"Gowllnych na łącz nil sumę ' żt. 650
kt6re motnIl ogl"dać w dniu licytacji
w miej ecu sprledllży w c.alle wJtej
oznaczonym.
Ł6dt, 26.1. 1935 r.
.
Komornik (-) W. Kos"elill
Sprawa Joska Gotlieba p-ko Borysowi i Miehli FrenkIom

i od

ZAKOPA
pensjonat drowei lioldblatowej

lnstytut kosmetyczny ~r. ~. W(~MftJ!JH~WA

•• DIEA--

rozpoczyna wykłady w piątek, 1 lutego
o g. 8 45 w,
.
.
Informacje i zapisy w lokalu Izby.

ciźnie

Z.SZWALBE Dr. Jan Polak l
Moniuszki 1, tel. 121-99.

Angielskiego

ODDZIAŁY: wewnętrzny

SZCZEPIENIA ps6w

\•

dyplom Uniwersytecki
wznowiła przrjęcia

Nowa erupa Jezg"a

Mao.
Wat. H. WRRRIKOFPR
ul. KOPERNIK:\ 22 Tel. 172-07.

W

I

W

dzi, Wólczańska 27, przyjmuje
zapisy na następulIlce kursy i
warsztaty zawodowe:
Pończossnlctwo mechllnlclne
Mechnic.ny ,,>rób trykotaty,
Tkllctwo mechaniczne,
Wyrób awetr6w i rękawłczek,
Krawiectwo d~makie l ...6.,
Bielitnlllrstw4 I kr6j,
Gorsecill.,twQ I krój,
Modniarstwo i adobnlcłwo,
Ondulllcja imaninre.
Kance l IIrja czynna codEiennieod

Uli

.. .
Wlelki wybór Czasopism i dzienników~ _

DOKTÓR

.

Dentysw

Br OI manl!lł]·!IBlu Sohnoł··O I .
Lekarz -

godl. 9-eJ rano do g-ej wieczór.

UU

Nawrotl9, telef.103 OS
Choroby weneryczne, moczopłolo
we I "kOrne
Od 9-U i od 5-8. Ola pań od 4-5.

L:karz :

Dentysta

R.61lBliberman
przep,?wadzila

ul. PrZejaZd 8,

l'Ionioszki

~

tel. 216-44
Godz. przyj. od 12-2 i 4-7 w.

'SO

JAKDur. mBed

chirurg

się na D.r:S~;;li;'~-:·:!:!

tel. 153-72. I

(Nowo· Targowa) Tale'. 174-42

Dziś

i dni następnych!
Gigantyczne arcydzieło filmowe wg. nieśmiertelnej powieści Victora Hugo p. t.

, serie

"

2
razem. I) alernik II) Par,Ż w ogniu
EpBRowe Mreacie: Harr, Baura, Odelte Florell, Charles Uanel, JosseUnu 6ael
Dziś

i dni następnych .
Najpi~kniejsza komedja wszystkich czasów z udziałem rozkosznej "CSIBI"

Francisz a

P·1.WIOSE
Następny

I

ObwlesZCEenie

Lecznica ~Ia Zwierząt I POfik8-PalufYólka Izba Handlowa, Piotrkowska 11l

P"'

leautlOllel I toaletowel

Do akt. Nr. Km. 1299/33

New-YorkNew-York,
Life Insurance (OmDan,
City U. 5. A~

OBWIESZCZENIE_

Gabinet kosmetrki

OGŁOSZENIE

Wszystkich ubezpieczonych, uprawnionych oraz inne osoby. zgłaszające
roszczenia z polis tyciowych Towarzystwa Ubezpieczeń ~NEW-YORK", wystawianyc~ swego eZ8SU w Rosji, zawiadamia niniejszym Towarzystwo Ubezpieczeń
na Zycie "New-York", iż wobec wyroku Sądu Apelacyjnego stanu New-York
w sprawie zbiorowej przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń "Equitable" w Sta"
nach Zjednoczonych Ameryki Półnoonej postanowiło: począwszy od dnia 3l-go
grudnia 1934 r. nie rozpatrywać więcej roszczeń o likwidację B polis życio
wych, wystawionych sweg.o czasu przez Filię Towarzystwa w Rosji i nie likwidować ~8dnych tego rodzaju roszczeń. - ani na podstawie już złożonych przez
Btrony ofert, ani też na jakiejkolwiek innej podstawie.
.
.

I ~4

Nr. Km. 2865! l ·.

Komornik Sądu Grodsklego w Ło
dl:i, rew. 12 zam. w l.odlli pr.y uJ.
Gdańskiej 31
na laeadllle art. 602 K. P. C. oglasza,
lie w dn. 6 lutego 1935 r. o godz. 11
w Łodzi przy \11. Zachodniej 51
odbędzie się publiczna licytacja ruchomości II mianowicie:
Slafy. komody, 2-ch luster, słols, kanapki, fotelu, krzeseł, pianinII, serwllntki, obralu, zegara, otomany I kre.
densu
oszacowanych na łączną sumę 211.1235
Ict6re mozna oglądać w dniu licytacji
w miejscu spraedaty, w czasie wyżej
olnaClonyrn.
t6dt, 9. 1. 35
KJmornik (.) L. Nal;orowski

podaje w imieniu

następujące

a~t.

OBWIESZCZENIE

W

~a/35

Komomik Sllda Grod.kiego \'II Ło·
dai, rew. Sollo, Wa.law Kosselik 38m.
w ŁodJd Ilrzy ul. W61czllńskiej 63
na zlIlIathie art. 1502 K.P.C. ogłasza,
lie w dn. S lutego 1935 r. o ~odl. 11
w Łodal
ul. Pierecklego 6
odbędzie się publiczna licytacja nchomości II mianowicie:
9 krosien tkac.lch f. Benninger I mołorkllmi, 5 krosie D, f. Benninger z
motorkami, maslyna cewiarka fir.
S'chweitur, maszyna dublerlw f. Sehwei
taer II motorkiem elektr., masEynll
birotaciinll s motorkiem, maslynll
atołowa podwójnIl, mau,na do wyrobu IIznurk6w, 4 motorki elektryczne,
pr.epiersenie w kantorze sllegllrem,
kanapka, stolik, bi.rko, 1} Inowadła
mech., nawljllrlla
ollllllcowllnych na łllGZnll sum~ Ił. 24540
ktd.·1 można
oglądać
w dniu
IIcytllcjl w mlejlcu aprEeddy, w cza'ile w,tej OaDaCEon,m.
t6M, d. 26.1.35 r.
Komornik (.) Wacław KOSIelik
.sprllwlI f. Schweilleriache .v!ll~sbanł
i inn. p.ko Franc. KołodZIejskIemu

Do

Jowarmtwo D~elDieneó
"PRZYSZŁOŚC"
1p. Ikr.
Warszawie, ul. Kr61ewska 35
TOwarzystwa Ubezpieczeń na lUCie "n Ew.yoRK"

OBWIESZCZENIE.

-

Gaal

AP

Cen, miejSc: 1.01, gO i 50 gr.
pr,ogram: MELODJE CYGAŃSKIE , w ·1'().lach

Kupony ulgowe po 70 groszy.

głównych: Chades Boyer i Loretta Y~ung.

27.1-

KIłOJIJ,

R

"l

•

zatwierdzone
prze:&! Min.
W.H. iO.P.

fłlOD
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PiramOlulcz a

Przyimuje

Aię

róg Cegielnianej I pIętro
front. TELEFON 207-23.

\"'.da!e

slą

od 10

I/'Pi"

r. do 7 w.-PO

,,~o~czenlu

świadectwa.

Specjalny wlecz. kurs kroju dla pp. krawcowJch

tanio i szybko Polsko - Palestyńskie Tow.
Przewozowo"WARSZAWA,
Handlowe 'I
Królewska 49,
telefony: 611 -41 i 611 -47.

załatwia

""gaiu, mebli, mBs"",n,

L

łowarów ~ ~

Przedstawicielstwo na Łódź:

Biuro Ekspedycyjne"

SYT

n u łto\llomieiska 3
R

Telefon

144-29

TRANSPORTY W NASZYCH ZBIOROW CH WIGONACH Z POLSKI DO PALESTYNY TRWAJ A TYLKO 12 - 14 DNI.
DOI{TOR

K

Dr. med.

O enzweig

G

spec. ohor. wenory031n., fł)(órnvch
i W308ÓW (porady eeecsualne)
LeclEenlo niemocy płcioweJ.

prz:eprowadzlł się

PltSUDSKI~GO

AiIT,dll'zeDo 2, tel. 132-28

---- - -----,....-Dr. med.

Gr.błnet

ul.

Roentgenologlczny

r.

M. l ( WIH~ On~ wA

EWCZA na

Zdjęcia równiet u chorego

\.>IOTRKOWSKA 86. front II p.
•
Tel. 143-63

w domu

wł. Państw.

Akuazar-ginekolog
Illieszka obecnie
KiUńskaego 113

Dr. med. L8WinSOnOWej

Piotrkowska 86, front IIp.

(Nawrot 41)

Tel. 155-77

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

Godz. przyj. od 10 r. do 8 w.

.. ._--,......--

powrócił

chor. wewn.
ELEKTROKARDJOGRAFJA

Chorobr skórne I wenery••n.

Zachodnoa 64

(,;djęcia

ul. NarutowiCII 42

s. Krv'

I

(LeczenIe niemocy płcIoweJ)
cznych i moczopłciowych
Gabinet RoenłQeno-IeollnlclII7
NAWROT
32, front I piętro .
PrtJflmcJe od 8.30 do 10.30 .ano, od
Telefon 213-18.
1-01 do 2.30 pp., od 6 do 8.30 wloc.
w nledafeJe I dwf~'!l ad 10-.
Przyjmuje od 8-10 rano i od 5-·9 w
Oddzielna poczekalnia dla pań. W nIedz. i §więta od 9-12 w pol.
Dla pań oddzielna poclekalnia
Dla nlezamołnych ceny le03nlcowe.

telal, 145-10

IJOdc. pr.yj. 01 11-1 l 3 -

przyJm. od 8-11 rano i 5-8 w.
w niedlllele i 4wlęła od 9-t pp.

4 pp

Dokt6r ZYEmunł

Doktór

Cborobw DBue

..

.

I

przeprowadZIł ·~nę

PlofrłłOWską

J11100,

Dr. med.

. D'żaner (aalelnuana 11
Choroby
sk6rne i weneryczne
ttarulowlell 9, II D., fronł

przy ul. 19iersklej 11

Jl1.M1!!:

lEWIAiS I

~maD~
A~er~erl
t
ft TS f
I fil Y

NIEMIECKIEGO

1.0 D Z,

~ołu~niowa l. lel.llł-~1.

159-40

p••yjmale od 8--11 rano i od 5--9!11i
w 1lledllele i §wll;te od 9-t
Dla pań oddllelna pocllekalnia

p. R1\ Un'!:c. !.!o~. 'k.,nYO~
wenerycznyon I

...
1>10ADa"
....
..
ul• ..,.....
Lekarz

•

c:orObJ sk6rne Iwene"ozne

56 tal 148-62

'--~ntySła

.

C

II

tel.

141-32.

•

6RAnASOWA n.
li

przeprowadziła się

na ul. BI-egan' Ski-ego 19

Dr. med.

leszezeł

k-

Chirurg-Urolog
Chor. nerek, pęcherla I drdg
moczowych

NARUTOWICZA 16

(Juljanów)

(PIłsudskiego

76). Telef.127-79
PuYJmuJe od 4 -6 po pał.

Dr. med.

.

•

JBRZY SUDY" ~r~horol)r
LudWik falk
akuezer-glnekolog
prIIeprowadził ai~ Iła "Uco

Pr.vlmufe od 9-11 J. od 2-4 pp. Sr6clmleJakq 46. Tel. 138-«
od 7-9 w ... nleda I 'wIcła 04 . , . , .
..."........... ł-ł ......
.

Cegielniana 7,

A
tli

PuyjmlXie o.d g. 8 -.10, 12:- 2, 5-7
~
w nIedzIele I lWIęta od 9 11.

D6KTOR

Piolr~Dwska

mocliopłclowych

D. O W r

choroby skOrne I wenerJezne
prlyjmuje od 8-1, 4-8 w.

"A,-

.

~,:..:.. ......~ .. 'tUa!o~~ .....~~~~, ...";_4.";\..~_ ..... -.J.'IC>I.~~~""

'.'

~CA "OmEGA"

i gabinet dentystyczny
Główna 9, telef. 142-42
Przyjmują leka rze we
wszystkich specjalnościach'
Analizy lekarskie, zastrzy.ki, Roentgen, . lampa
Kwarcowa.
Stacja zapobiegawcza
..,nna ca'" doDQ

Porada l

zł.

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

ekóme i wenervomne

N
7
a.rot. teL

"
n.

Oeny nle~le.
Tel. 108-47 pr,w. firmy RESTEI.
CZ~Dny do godz. 7 -aj.

....

•
GABINET KOSMETYCZNY

" 6-g0
Sierpnia
10
__
IlIII_

Dr. med.

Tel. 217-72

SZUMACH ER

IR

już od
poniedziałku będzie można na bywać w nowo-otwartej Kolekturze.

. -ł
DowrOCI

~

GWARANCJA.

...

zimę

do I Klasy 32-ej Loterji

Dr. med.

SP~!~~rl:r:~::;~!:!th Dr

Andrieja
5, telef.
front I piętr!)

DR.

T UMA[l P l

tel. 238-02

Choroby weneryc_ne. moomopłcIowe I skórne
PrtlyJmuie od 8-12, 4 -o w.
w nledll. i ~więta od 9 do 1 po pol
Dla pań oddzielna poczekalnia

Tel. 128-98
przyjmuje od g-U rano i 5-g pop.
Od 1-2 przyjmuje

na ul•

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

CAŁKOWJT A

Łódź, AndrzeJa 1.
p,.,'mule wuelkie robotr, wol103.~
oe w sakres a.,s.Cllenla seyb, frote
,owanla, c'Phlinowanla. i drutowani.
posad.ell. S,mJ~t8nle bhlr i mle&lIka6
oraz pakowanie okien I dr••1

••••

o

B6, fBl. 143..63

przeprowadził się

Absolwent Akademji handlowej i dł1l' ,
goletni kierownik buchalterii powa~
nych przedsięb. ·pnem.-handl. prsyJo
muje w3zelkie roboty wchodzilce ..
zakres hiP!lowości.

f'

dnia 28 styoznia r. b.

PIOTRKOWSKIEJ 91, tel. 244· 84

przy ul.

na ul.

olkOW!lski

WólOS'ańska :ła, tel. 139-88
p"vJmuJe od 4 do 6 pp.

lUłl VSłAlUA C

I od 6-9 wiecz
w. nIedz. l śWleta od 9-1 ppoL
Dla pań oddzIelna poc.ekalnle

Dr.
med.

J.NARUTvWICZA
Ił II § S Jl H, lód!
49. Tel. 217-70

.

otwarcie
KOLEKTURY LOTERJI PAńSTWOWEJ

prleświetlania Roentge r.em na mlejsClu prsyimuje o~ 8--:11

przeprowadziła się na ul. .
.
30, t e.
I ~14
75
Naru t oWlcza
&
pn;yjmuje od 5-7.

Witoński Artur
B~nas
chirurg-urolog

Cegielniana 20, tel. 102-77.

Płc~o~e
LElU Y Cho!o~~!r!!ł!~~!!!
,•

Dr. med.

chorobJ serce I płuc
,odliny przyJe 6 6-8

E CHER

I dEłeai)

ODr oIa

1\.

Spec;alista chorób skórnvch
wenerycznych i sektsualny~h
Połudnlowa ··ZB, faL Z91·91

Chor. skóme I weneryollnll

(fgD~łUWI[l8 Jtł

. ..,Godz, 6-7.

------DOKTÓR
..._-----

Dr. med.

języka

,

Dr. ' meGo

•

RUTYNOWANY
BUCHALTER -BILANSISTA

fIlBC. chilroby skOrne, wrmllPycznB
J moczOp~IJDl.lle.
Spec. choró'o sk6rnl1ch, wenery-

prlld6w clvnno§cJowyoh serca)

telefon 185· 49
I)rlIrłmuJe od 19- 2 ł od 7 - 8.30 w
w nledaielo l 4wlQta od 10-12 w poł Tel. ~~4:-91

WLennl[y

""

-----------------------Dr.
med.
.
·8.w·dowicz

PI.

(dawniej Narutowlcla 9).
Bellpłatne program, i informacJe
w sprawie lapisów na nowy kurs
codziennie w kancelarjl szkol,
od 11-2 i 4-8.

poł{ój

an ~~~R~wsA~'U~!,!~~'

5ASINfTY i SZKOtA KO~METY[lHA

leczenie i pielegnowan'e cery i włosów.
Dla pracuJElcych ulgi

"

II-a
III

"

"

Cen, lecznicowe

(lIobleł,

II

"

ul. Żwirki (Karola) 4,
tel. 122·50, od godz. 11-;; i 5-7.

prllv!m. od 11-1 I 4-6 pp.

tel. 122-09.

1-osobowy . z zł. 25.na zł. 22.z zł. 18."
"
na zł. 16.z zł. 14.- na zł. 12.. zł. 8.50 dziennie.

I klasie

roenł:genolecznictwo.

(dla kobiet i dzIecI)

ul. SIEN' IEWICZA 37

Północna ł~

podaje do wiadomości, iż od I stycznia 1935 r. ceny na
prywatnym oddziale zostały obniżone w następujący sposób:

prześwietlania, zdlę:::ia,

chor. weneryczne i skórne

Zatw. pr.zez

72

front 2 piętro
Telef. 12ę-74

PrDilmule od 9-11 rano I od 6-8 w
W nledllelę I §wl~ta od 10-12

r

iłos·

na ul.

128-07.

..... ..te ł().-H I od 6 - "

TELEF. 228-21.
Usuwanie szpecącego owłosienia, brodawek, lIslai, w~grów, piegów i IDe
nych defekt6w cery. Pielęgnowanie
włos6w, radylralne asuwanle łapie!u.
Masa! kosmetyczny. Trwałe przyciemnianie brwi i rlęs . - Maquillase
dzienny I wieczorowy. Specjalne labiegi kosmetyclne dla pan6w Porady
bezpłatne. Godz. puyjeć od 10-8.

"

L
H

AL
O Y

narotny, składaiąey 8i~ z
2 pomieszczeń w centrum
miasta położony, z dniem
1.4 35 do wynajElcla.
Informacji udsielafirma
Jak6b Petters I S-ka
ulica Pierackiego l (daw.
Ewang.).

I

Nr. 27

27.1 -- "GLOS PORANNY" -

dla

Korz"słne
celem.~możlik~e~:

Pańl

•Ogórek

wnaszejfirmie

OBIJWIA WYSOKIEJ WARTOŚ[I SALon OBUWIA

IDlzamy ceny na okres karnawałowy do 20°/0

n
Od wtorku dnia 22 do
28 styoznia

poniedziałku

~;~:Y'łe:zr::~~
Naetępny

I........

Bomb!,
I

wraz. 101

1) I c6i dalej, szary

BERI.ITZ-SCHOOL! Kursy językćw obcych, uznane przez państwo, 10 rok szkolny. Konwersacja, literatura,
kt)l~spondencja
nandlowa. Wykładają. cudzozip.rncy, apecjg,lnie wyszkoleni pedago
dzy. Najszybsza postępy· Informacje codziennie od 12 :lo li pół i od
5 do 8. Andrz~ja 3 (dawniej Piotr

TAŃCÓW nowoczesnych udziela prywatnie w grupach i pojedyńezo limany nauczyciel Henrykowski, Gdańska 9, tel. 166·9a.
Karioka - w ci/łgu 2 lekcji.
_____ -_ _ _ _ _ _
DYWANY: perskie i krajowe, ręcz
ne i maszynowe naprawia artystycz
ny zakład naprawy uszkodzonych

d8tkowyoh, referencje pierwszoposzukuje posady stałej
lub dorywczej. Oferty sub. "Od.powiedzil\luy".
------EKSPEDJENTKA do sklepu
galanteryjnego potrzebna. Of.
sub. "G."
:-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~

;owska 86).
816~
.liSS MARY gives EngIish
Trench and German lessons
Corraspondence Visible from
i-5 Piotrkowska 24, m. 7.
- - - - - -----BUCHALTEPJI WŁOSKIEJ i a.me
ryka,ńekiej oraz pisania na maszy
.lie e;runtownie wyt1<.'za za 25 zł.
·krócocy kurs w ('lą~U 1 miC1Siąea.
. 1 i:i.- Pu;aniu, na. maszynie 6 zł
dzielam rlwnicż korespondencji
, arytmetyki llandlowej i sten')gr:l
f ji. Kiiińskiego 50 poprz. of. I pIętro. VIa rnłodziezy szkolnej 2C
proc. zuiżki.
.
l1~~L!GENTNA wyc~owa.wczym
JlrzYJmle posadę do dZIecka. powyżcj lat 5. Dzwonić 162-93 od 11 do
~ j od 3 do 5 pop.
--------'UCHALTERJA - nauka. prowaIzenin. ksią.g handlowych - opłata
·zyot~pna. Nauka pisania na ma~'nh 10 z1. Zaprowadzamy księgi
- sporządzamy bilanse. Cegielniana
3, m. 35.

~::.ów

t

I

Kupno i Iprzedal.
&4

KUPIĘ

okazyjnie elegancki gabinet i dywany. Oferty do ·gazety pod "Natychmiast'"
------.
KUPIĘ brylant dwukaratowy.
JUtro małpie, bronsowe źrebakowa, albo szare karakułowe i
lisa z Ul, osrebrzenia. Oferty
ub. "Gotówka".
DO SPRZEDANIA. domek, 5
ook. z wSl5ystkiemi wygodami,
~agajnikowa 16. róg Cegielnianej. Ohiedowski.

14KOPJl~f

BASZTA"

ł PEnSJOnAT
pny

I

uliCy

Piłsudskiego

pod .arzć\"
dem D-rowej

Obuwia rnQSMieua.
, &ME

pięknych

d.lewc."t. -

ZaIed wi e wczor ai

program:

iii_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iiii

e,,'

j

SP:k:~~:~~

RIl'I'ISHlf SKllNDltlf w t EDOIE [Anl0B

śmiechu

humoru!

BUCHALTER-BILANSISTA najlepsze kwalifikacje, szybka
orjentacja,
spraw po

Bauka

Zawadzka 11•

człowieka

w

Prsepiękna tre~ć

Prsepych· wystawi' -

roI.

gł. ~'~ha.:edo~:!laVan

2) Maskarada

miłości

OGLOSZENIA DROBNE •••••••~I
"0,-- """'- i1
-ltine I
UlJcbomlah I

~E=W ""'= -....'

I

15

1935

,.
•

JUŻ

O. 61aZerOW9) CZy""y

:MEBLE gotowe, po]eayncze i
komplety od skrom nych do naj·
wykwintniejszych (od zł. 5uO
za kompletne urządzenie pokoju). Wszelka zamiana. Poleca
wytwórnia S. Bernacki, Piotrkowska 275, tel. 231-80.

9610-10

H. Milgroma,

znajomość

rzędne,

. pre. lu'"
... konk urSle
li11ii!~'fi./I'ao \VZ1~ela
k' KoUontay zbliża Się·
mjowym f~bry t • i 6000 zł. czeka na
916 prem]1 w_ar~o;
Pani będzie mia. podział. Moze l za~.
rod" Prosimy
. ' zdobyc nag
..,.
la szczęSCle
ł ' do fabryki Konon- .
dziś jeszcze ,":ys ac
kt który Pant
wvpełnlony prospe,
.
uya .
k . dym sklepie.
•

Kil~~!~ lnne~aw[y [~Rmi~aIJ·i

"

U d Zla

I

2." ..~~~o~t~r;z~ym~a=w==;a~z;;;; ~iiiiiiiii

Ił
..
dl
I
dobrze wprowadzonelIGI I ustosunZ
uRO atnią Irowanel!o. przemvśle włókiennipraktyką mają ;eszcae kilka csym ponuku!e fabryka chemiczgodlllin wolnych . .Przyimuią lek- na w t.od.i. Oferty pod "febro
cie, zakładają księgi, sporządzają ;;.-._ _ _c_h.em_.a.d.o_od.m
•._ _ _ _bilanse. System nowocz~sny. ~"" . ~ :~., . _
_
___- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.....Gwaranoja zapewniona. Swietne
L k I
referencje. Biederman, PilsudO
I:JOKÓJ umeblowany do wvna- nuż'\' pokój słoneczny, centralnę
ski ego 68170, m. 52.
468-3 D-O WYNAJĘClA od "'araz jęcia. Gdańska 65, IV,__
10_.__ ogrzewaTlie, Moniuszki 2, IV piętro,
winda, m. 22, wejście z klatki scha
..
SZKOŁA PSóW. Przyjmuję na różne lokale handlowe z frontu POKÓJ umeblowany do wyna- Ilowej, zupf:)łni~ niekrępujące dl)
ostatni kurs do nauki. Szosa z wygodami w domu przy ul. jęeia, Zawadzka 22, prawa ofi- wyn2.jęcia. Zastać można 10 _ 9
i od .( _ 6"
; I ... :
Zgierska 47, Adolis.
Traugutta Nr. 4. Wiadomość u cyna, 3 p. m. 21.
dozorcy tego domu, lub telef.
- ...
, ----TRWAŁA ondulacja 10 zł. apa- 21936 i 223-16.
585-4 MIESZKANIE frontowe, 4-po- POKÓJ frontowy ładnie ameblnWII
J'atem parowym najnowssego
- - - - kojowe, I piotro. wszelkie wy- ny z wygodami dla pana do ~
. .•.
systemu. Targowa 38.
DO WYNAJĘCIA od zaral 3 gody do wynajooia. Południc- ~ła. ŚródmieJ\Q1Ea 7. ID. 11.
_._
mieezkania po 3 pokoje z kuoh- wa 28.
WYTWóRNIA krawatów Trau- ni,. z wszelkiemi wygodami, ul.
gntła 9, poleca nowośoi ~ezono- Narutowicza Nr. 9, w oficynach. POKóJ do wynajli'cia dla jednewe. Uwaga: specjalny dział re- Wiadomość u dozorcy tego do- go lub dwuch panów. Południo
wyjątkowo
pel8cji i odświeżania krawatów. mu, lub tel. ?o19-S6.
586-4 wa 31, fron' II p. Ul. 6.
BUCHALTERZY

I

I.

a!:

!fandard~a

889-1S _!IE1!'1I11i1ii_ _~_ _ _ _ _ _~
,(

ChOrDbUzWI.er zą t

NOWOCZESNE, słoneclne, 4
pokoje. wSlelkie wVgody od zawaz do wvnaj~cia. Sr6dmiejska
53. Dozorca wskaże.

CHIROMANTKA _ Astrolog prze- i
powiada przeszłoś'Ć i przyszłość z ~ (&peoJalnoAć- psy domowe)
rą.k.i z kart oraz w procesach mają.t ~
Lekarz weterynaryjny
kowych określa wyrocznie na moIł
cy badań astrologicznych. Ul. Emil••
...
ij_Nr.
10 m. 1.
pr3Jjmu'e
codziennie od ~ do
_____ _
1 i od 4-7 p.p.

1'1 "

trwała

e i .. h

I

Posad,

nie

S POKOJE z kuehni/ł, frontowe, I p., 2 wejścia, I wszelkie-

mi wygodami oraz lokale faTECH. DENTYST. poszukuje lek.
zwierząt · bryczne w suterynie, z koncesją
zaraz do oddania. Sródmiejska
dentystki celem wspólnego prowa- y Nawrot1a, II p.Tel.175-77
56
u gospodarza.
dzenia. gabinetu w przemysłowem I
Ceny le"nloowa.
w;
mieście blisko Łodzi. Tel. 148-64 do POKóJ z klatki schodowej. na11 r. i 2-5 pop.
DO WYNAJĘCIA sklep narożny,
2, 3, 4 pokojowe mieszkania z dający si~ na lokal handlowy
lub prywatny do wynai~eia.
JASNOWIDZĄCA Mira" królowa wygodami.
Tanie komornePiotrkowska 61, m. 9, palter
wróżb, słynna ze swych przepowied bez odstępnego. Śródmiejska 65
ni, przejazdem na krótko w ŁodZI i Środmi~lska 66 w godz. 4-5 ŁADNY pokój.
niekr~pujące
daje i tym razem trafne numery 10 popołudnm.
581-3.,.
_________
welscle, Ił'
p. aZlen k a, telefon.
tery.ine oraz pn'.YBz!OŚĆ. Przejazd
DO WYNAJĘCIA od zaraz po- N~rutowicza 49, m. al, tel. Nr.
16 m. 10. front.
. k
·
21f-70
3-6.
" ume bl owany,me
rępu]ącem,
_ _~ od
. ___ _ _
k OJ
wejściem. Zawadska 9, m. 18
576-2 POKÓ.r słoneczny z wszelkiemi wy'
L p.
godami taniQ oddam. C,egielniaua
POSADĘ w Wars~awie obejmie na
DUty lokal handlowy opowierzch nr. 30, m. 26.
warunkach wyjątkowo l1Tzystęp ni 258 mtr. kw. w centrum na I
nych '/. powodu przesiewenia wielo- piętrze do wynajęcia. Wiadomość 5··CIO LeB 4 POKOJOWE mieszletni buchalter-bilansista-podatko- na miejscu, ul. Piotrkowsl\a Nr. 35 kanie na, II P, front z wszeJkiemi
wiec. Zn:tjomość organizacji skła m. 7 u gospodarza.
wygodami od zaraz oraz 3-pckojowę
t1ów komisowych, były szef biura.
Dlieszkania l wszelkiemi wygodami
i kasj er powain ~j firmy łćdzkif;)j
cd kwietni:t przy ul. 6·go Sif:rpnh
- jednocześnie doświadczony ban- DO ODDANIA pokój z niekrępują JlT. 30, do wynajęeia..
cem
wejściem. Telefon na miejscu.
dlo~iec, obeznany z pl::teówką war
szawsklJJ •
Refereu<.'je poważnyr.h Wiadomość Al. Ko~ciuszki l iT ID. 10
POKÓJ umeblowany z w~zelkiemi
firm i banków. Oferty sub: "Warsza.wa" do aamin. "Głosu Poranne- POKóJ frontowy, parter, ciepły, wygodami, centralne ogrzewanie,
słoneczny, wszellrie wygody do wy parter, do wynajęcia. Piotrkowska
121 m. 39.
najęcia. W ólczańska. 91 m. 33.
1242-5

Wyjazd do [bury[b

Śmiało
i pewnie
wygala,
nigdy

I

II

kalecząo

w~pólnlK

kapitałem około 20,000.złotych do fabrykacji dobrze

z

redtującego się artykułu

DOSlukiwan,.

Łaskawe oferty Bub.

"Ł. F.
212" · do administr. "Głosu"

a.

."

•• P IłA C A"

Kursy Zawodowe Żeńskie prBJ
Tow. Szerzenia Praoy Zawodowej wśród Kobiet Żyd.
W ólcJańska 21, tel. 167 16
pr2Jjmuje lapisy na nast. dale,,:

1. Sztuka stosowana ..
hafciarstwo
2. Krawiectwo damskie ..
krój
3. Gorseciarstwo· krój
4. Modniarstwo-kapelusz"
5. Bieliźniarstwo- krój
6. Ondulacja
7. Manicure
Sekretariat czynny w godz .. od
9-13 i 15-19.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

Kino

Rakieta
Sienkiewicza 40
Tel. 141-22.

Dziś

5z6ke Szakali

i dni

następnych!

w czarującej, arcywesołej komedji austrjackiej

'" .Wił!dł!ńSkił!j

Kawiarł!D~ł!

(Es war einmal ein Musicus) "In einem WieDer Cafe"

Niezrównany koncert gry
po niemiecku

Nor, Gregor. Marli Soerensen. Ernesta Verebes.

Mówiony i śpiewany
Następny program: "Śluby Ułańskie".

27.I----, .. Gł.OS PORANNY'? -

SKLEP
DUŻY
RE
fltfJNY
~REZ':N

łOdZkiego

o DWUCHWYSTAWACH

z dwomłl przyległymi pokojami
• oentrum Werszawy w naJru. chi wszej c:r~ścl ulicy Mar::;załkowsldel,
2
O powierzchni o/a 1~0 m. z

I

flektanci zecocą złożyć oferty
pod "WyJątkowo NisideKomorne" do Towarzystwa Reklamy Międzynarodowej Warszawa, Marszałkowska 124.

31 grudnia 1934

a) ztlkladowy 2.~20.000.b) sapasowy 1.260,000.c) amorfyzac.
33.097.16 3.813.097.16

206.857.32
1.302.912.24
1.850.365.07

KTO PRAGNIE

1. 734.06!-J.35
34.850.031. 73

ulepszyć i uprościć !WOlfl
buchalterję
mieć codziennie BILANSE,

-.

NIECHAJ przechodsi natychmiast na

I t

14PfWNI51 SOBIE BYI'"

-----._-------~_ ._ .

UCZI\C się KROJU, SZYCIA i MODELOWANIA na Istniejących od 1902

KS/~GOWOŚĆ
SZWAJCARSKA

&t0ra

- za!wlerdl!!onycl1 pr&ez M!nist. K. W. R. 10. P. rod HI 26285/34. Nlluka odb,wa się na materiałach i płótnie wed/ul!' łurnall, patron6w
i rysunków i.croci) spro\\'adzanych z Paryże.

ok. 70 proc.
PRACY i CZASU.
robocizny

Księgowość
metodą przebitkową,

Sporzl\dzam bianse.
Kontroluję ksif;gi handlowe.

O. R. PleiRer
do

ew

S'

~--_

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

Ekspozytura Urz~du Skarbowego w TomaszowieMaz:. 11a podsttlwle par. 84 Ustawy _ dnia 10 marca
1932 r. o poSfępowiiniu: ej:lsekucvjnern Wla.dr; Slrarbowseh (Dz. U. R. P. nr. 52 poz. 328 r; roku 1932) podaje
do wiadomości, te dnia 31 .stycznia 1935 r. od godz.
10-ej do 16-ej w I terminie odbędzie się licytacja li na"
.tępuilłcych płatnik6w:

Oałoszenle

1) S-s6w Ignacego Bornsłelna

w ~odzi posIlukuje
dniem 1 lipca 1935 roku względn I e
z dniem 1 styczDia 1936 roku w granIcach miasta odrębnych nieruchomości, nadających sIę na rozmieuczenie niektórych Instytucyj i biur
Wydziału Opieki Społecznej.
Wla~ciciele tego rorlzaju posesyj
proszeni 51\ o skłlldtlnie ofelt w biurze Wyd~iału Gospodtlrczego, ul. Za\.ladzka 11. pokój nr. 57, w terminie
do dnia 1 malca 1955 roku.
W oferoie należy podać powierzchnię
ułytkow~
posesii,
wysokooć
cxynszu i inne warunki oroz dołączyć
dokltldne szkice i lokali.
Łódź, dn. 27 stycznia 1935 r.
ł

Zara~d Miej!lki

Miejski w

Zarząd

w Tomaszowie -Mu.)
ul. Ołówna Nr. 9, 11 warsztatów tkeokich do
wyrobu pluszu i aksamitu w dobrym stanie na 0gtSlnl\ sum~ dotych 5.200.2) firmy .Reisman i Przepiórka-, ul. Ołówna Nr. 69,
a) ma8lyny parowej 2 cylindrowej 85 HP. oszacowanej na zł. 2.500.b) pomocnIczej milszyny parowej 11 HP. oszacowanej na _l. 1.0003) Gerszonowicza H., ul. Ko 'ejowa Nr. 40,
a) heblarki f-my .Kirchner - Leipzlg", oszacowanej na zł. 500.b) SJ:pontówki) oszacowanej na zł. 200..
e) lokomobili nieczynnej, oszacowanej na al,3.500
d) 2 gatrów, oszacuw·mych na zł. 2.000.4) Sp. Akc. Salomonowie%: M" ul. Piekarska 16/18,
a) 44 sztuk warsztatów tkackich, oszacowanych
na kwotę 13800.- zł.
b) 3zpulmaszyny, oszacowanej no kwot~ 200 zł.

Łodzi

Kierownik Ekspozytury (H.

uw.
g

- GRUPOWE
""'iM

B?8PRił*?

HMM

LekcPllY speejali!f6w

ZawadlIta 1,

,
l

et

i

-

'-'fe"

Dla

Pań

·Kir.lo-teałr

GABINET

w

Łodzi,

Cegielniana 17
Tel. 115-11.

Naświetlania po cena ~h przylltępnych.
Dltltermja sI. 2.-, Kwarcowa lampa
zł. 0.75, KIlPiele elekjryczne d. 1.50,
Sollux zł. 1.50.
Gabinet czynn'y od 11-1 i od 4-g
i jest pod nadzorem sttlle ordynuJ~
Gego lekarza.

i4&

zł.

ogłoszeń

•

Piolrkowaka 50

*Wf

_ob.A-jl%

WilS-WUW'M/.iiiiM%łMPi'i&

'''''M5

..

··~·,..mra'8'1'Mt

~~~

_

"Mit

film o niebywałych sytuacjach, pełen emocji i napi~eia pt.

u

Nadprogram: Tygodnik Paramountu i Pata
Ceny miejsc: 54, 85 i 1.09. Balkon 75 g.

robi \V noc,··
w

Wiesiołyje

6.-, aagTani'cil -

redakcja nie zwraca.

'Redakti)J odp.: Stanisław Rożniecki

fachowo

Akwizycja

PolsBo· ł aleslBós8a Izba HandlOWI
oddział wlodzi. --Inform. Piotrkowska 111.

D1!ś i dni następnych!

-40 !'.rosllly, z pl'lesylkl\ pocstowll w kraju -

Załatwia

ORGANIZUJE

•

Rebjata).

fI..t.rDnumDr~ta mlesi~c.&na ~Gt.osu Porll!'nego- ze wsaystkiem! doilU
li U
datkamI wynosI w ł:.odzl al. 4.60, za odnoszenIe Rękopisów

lub
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po cenie

Stacja zapobiegawcza
czynna całą dobę.

(Konstantynowska)
Sala do brze ogrzana
et

jakości

mieszkań

tel. 122-73 ----,--~-------------------------------

czynna ód 9 r. do Ja mecz.
Ohol'oby weneryczne, mocaopłciQwe
i skórne. Pomdy seksualne.
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ZŁ.

PRZYCHODNIA

Obwieszczenie o IiCYlacji

Kopernika 51
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KURS KOSZTUJE 75

I')
gruntowne naucl!anie pe:r.n pwnrancja. -- Końceącym świadectwa
po egzaminie.
MIRA GRYNBLAT ZawadlOlka 36, m. 3, tel, 231-03
Kancelarja czynna caty dllień do 7 wlecz6r.
UWAGA, Pl'i3ykrawam formy i 5p,zedaj~ patrony.

t~dy księGowości.

Tel. 166-83.
Do .sprzedania maazyna
księgowlmia i pisania.

CAŁY
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Zap!fowad:'J!,:;m--też inne me-

I

LA

~I~\' fiftY~BIJ\1
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Łódź,
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Kursach Kroiu i Szycia

SKRÓCONA

-

"TOZ'u"

Zars~d Miejski w Łodzi niniejszem ogłasza, źe
zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezydenta Rzec.ypospo·
litej Polskie I _ dnia 17 clerwca 1924 rok. (Ds. U. R. P.
NI'. 51/1924 poz. 522) I !to!ownle do § 51 rozpor:lfldzenia Mlnistrll Spraw Wewn~trznych z dnic 6 grudnia
1932 :r. (0_. U. R. P. Nr. 11/1933 poz. 71)
Preliminarz. Budietu AdmDnlsłracvJnego Zarz'4du
MIejskiego w Łodzi na rok . admlnlstr••,Jn,
1935/36
wylożony _ostll.nie do publicznej wicdomo~Gi aa pueciąg 7 dni (z wyjlitkielD dni świ~łt'czn,ch), t. j. na
czas od dnia 28 stycznia 1935 roku do dnia 5 lutego
1935 roku włącznie, '\li lIali Głównej Kasy Miej!kiei, okienko Nr. 1, Plac Wolności Nl, 14, w podwór.u, gdzie
moie być przegl~dany przel płatników danin komunel.
nych celem wnossenia spostrsełeń i ~arzut6w.
&ód., dnia 26 etycznla 1935 roku.
Komisarz Ra~dow, m. tocbl
(-) Ini. Walław WoJew6dzltf

2.072.616.37
2.0n.868.55
6.798.405.12
194.996.42
Sum:1 bilansowa
30.533.640.67
Zobow. zt,yt. udzieJ.gwar. i:30.5?d.64:0.67
Różni za inkaso
1.734.069.35
Razem
34.850.0in.73

2.5H~.3:H.71

Zarząd

Ogłoszenie

184.28:,1.76
56.250.14
269.641.39
275.789.77

i różne ~y8ki
Oddziały
Różne rachunki
Zyski z Jat ubiegłyoh

:iO.5:::a.6·w.67

Suma bilansowa
Udzielone gwarancje
Inkaso
Razam

składa tą drogą

14,856.685.99

Redyskonto weksli
Banki krajowe
~
I'::agraniczne
Procenty. prowizje

6.7!:jó.~73.59

Kosztv handlowe

obowi~r.ują do prowadzenia
ksi1\lZ hand).
ZanIechanIe tego obowiązku
będzie karane.

wszystkim, którzy ofiarną pracą prZy·
czynili się do uświetnienia balo, wflzystkim
którzy złożyli ofiarv w gotówce wzgl. w
naturze, wszystkim, ~tórzy zaszczycili bal
swą obecnością serdeczne podziękowanie

Kapitałv własne:

Wkłady i R-ki bieżące
Zobowiązania inkasowe

____

Komitetowi Organizacyjnemu
Balu Lekarzy na rzecz TOZU~

STAN BIERNY •

Niervcbomości
Różne rachunki

NOWE PRZEPISY

I

dzień

haw

fNHłse,

Podziekowanie.

SIJDO l'

Kasai sumy dodyspozyeji 2.04:9.865.70
Waluty zagraniczne
312.473.09
Papiery wartościowe
897.25168
Banki kraiowe
63.870.11
"zag-raniczne
1.112.737.17
Weksle zdyskontowane 1:3.261.091.4"l
Raehunki bieżące
3.623.0G9.u7
Ruchomości
57.873.70

Oddziały

****

F-----------------------------,~

STAN CZYNNY

nadającem się do każde; branży do sprzedania lUb wydzierżawienia.
Tylko poważni re-

~r. 21

8aRMu DeoozulOlueoo, SP. AMc. W Łojzi
na

urządteniem.

komfortowem

.1łNS

D

'19M

zł.

9.-

Najweselsza komedja sowiecka'

~

Nadprogram:

Ogł V

•

•

mle

Aktualności

Kino-teatr

•

Paramounm i P. A. T.

GŁóWNA

1

ns"snł-a

sa WieNll mIlimetrowy 1-szpaltowy (strona'; szpalt)c I-sz;a sbona 2 zł., Relrlamy tematem
redakcyjnym zł. 1.50; \Ol tekicie: z zastrzaieniem miejsca 60 gr.. bell IIcsłraełenla miejsca
50 gr., nekrolog! 40 gr. Zwycllajne (su. 10 s.palt) 12 g" Drobna 15 gr. lila wyras, najmniejllllle ogłolsenie .1. 1.50
POSilukiwanle pracy to gr. lIa wyraz, najmniejs1Ie zł. 1.90. OgłosBeni!i .a'ocllynowe i .adlllblnowe te.1. Oglo'
s.enia camlełaoowe obIlcnne 8tł o sfiJ/o drote!. flr.» .agr. 10(JlJo. Zs ogłosaenia łabelarJGllne lub fanta.. dodatk
.
srPIr; 0Rłoellenls dwulrolor. o ~/lo drołelłI

Za Wydawał_iwo. &asa", wydaWlliaa lP••

CIp.

ocIp. ~u_ 1Uoamau.

W drukami wbmJęi I?lotrko.... 101

8PI(JJlINY DODAliK "tiIOSIJ

Max Brod.

PORJlNNłfiO" l

BNIJl ~1 Sll'ł:INIJl 19:15 Ił. Nr. LI

b"urżuj

Towarzyszu

Nur' nowego ivcia obala dOllmatJl i martwa teorie

,•

(Garść wl'ażeń i wniosków z .owieckiej ,zeczywistości)
Oto najpozytywniejsze i naj
sHn:ejsze wrażeni-e z po8r6d
Iych, jakie odniosłem w Rosji.
Kraj pozbawi()Ily bezrobocia,
kraj, w któ.r ym spełnione już
jest zdanie Poppera-lLynkeusa,
że ka·żdy c.złowiek ma prawo
do zaspokojen:a swych potrzeb
mBn1malnych. Oczywiśeie, to
mDnimum jest jes.zcze bard'lV
uiski;e. Na temat niedomagań
i braków w dziedzinie miesz kań i transportu czytaliśmy .iuż
do~t barwnych relacji, a życie
w Sowietach potwierdza je na
każdym kroku
Ale widzi SIę: '
tam również nowe osiedla robobnicze, widzi się niesłychane
wysiłki, czynione w dziedz:nie
podniesienia stopy życia. Cza~
sami coprawda samo tycie tro·
sz;czy s>ię o ironiczną pointę:
W całe.i Moskwie me moiJna
zreperować zepsutego wieemego pióra... a przytem wciąi &i~
mówi o cudach techniki Nie
wiem, czy zażartował sobie zo!
lllItlie ten człowiek, który mnie
poilnfonnowal, że jedyny cUo'wiek, kJtórytmóg!:by zreperować
w Moskwie mO.Je wieczne pi6ro
wła§nie -wczol'alj wyjechał do ·Le
ningradu. Pech I
Ale llapewno wiem, ·że 'W ho·
telu.w ~eh, tut abok
." najpotęmiejs!ej

elek~ro'W!li

świata'~ (dwa rny siJniejSzejlLii

Czy

osiąęięty

w Sowietach
socjalny, którego zasad
nicze znaczenie nie może wca·
le być do~ wysoko oceniOOle,
uprawnia do z3Jpomnien:a o licznych zastrzeżeniach w dzie ·
dzi'nie kulJturaloej, ideo1log :cl
ne;, jakie miałem i jakie maqt
dotychczaJS>, o z3Jstrzeże.niach
meta{Ulycznej, religijnej, narodowej natury? Czy jedeat post~p mógł być osilłtn<1!Ilięty jedynie pod warunkiem, że pogodzi
my się z tem wszystkiem, przy
najmnie.; przejściowo, Co mnie
się wydaje niedomaganiem?
.
Są to niepokojące pyt3lIlia,
kltóre mnie osaczają na podsb '
wie materjału poglądowego, ja
ki mam do dyspozycji, a iktóre
jeszcze bynajmniej nlie dojrza .
ly. Sądzę jednak, że mogę przy
najmniej zal1naczyć kierunek.
RÓlWnież w sprawach kultural·
postęp

nych istnieje w ROISoji ruch, prą
ce naprzód życie, które wy;rów
nuje błędy zbyt skoslttlia!łych do
gmatów.
Komuniści poza JlIl'3IIlJi~ami
Rosji. uchylają się od zaakceptowania tej nieoztDędnej korektury, trzymają śię kurczowo za
s.ad, które "socjalistyczn'y reaHan" &i's iejszej Rosji pr~e
ksmałca

od wewnątrz, stają. się

zljm,nymi, "rzeczowymi" ddklłry
nerami, podca... gdy .ludzie 910wieccy są. ludimi żywymi, radOlsalymi. '0 'gorącyeh sercach.
Przykład: W Berlinie właŚlnie
podczas roku Goeth~ 1932
małe S(.en'ki li. kabU'ety komunistyczne za$pa'ka,iały swe pomehy ukazywaniem Goeth~,
najWMlioślejMego ze ws.zystJóJh
poetów, jako głupio-sztywnego
radcę dworu i mieszczucha, jako pokrew.nego duchem dzisiej

szemu mieszczań.skiemu f1ilis.tr ;) stanowiąc bogatą publikację·
WIi. To było nietyliko bl.ędnc Móra prz yniosłaby zaszczy1t !każ
ale również niemądre, bowiem dej akademji. Na w>Sttępie słowa
Len.ina: "Zachować dziedzicobrażało Silerokie k·ola narod:q
niem:ecJdego, które przecIez two - byna·jmniej nie znaczy
moima; było pozyskać, w il.h u- Otg:ranlczyć sJę do dziedzictwa" .
sprawiedli'Wionych ~ zrozumia- Mądre słowa I Ws'kaz\lją one
drogę, na kitórej kOlIlse.rwatyzm.
łych uczu.eiach.
Natomiast w k<lllllunl'S1tyczl1ej kulturalny spotkać s~ę może l
Rosji uprawiany jeM: istny kuLt rewolucją. socja1ną.
Inne słowa -pJ"zyniosłem do
nietylko z rosyjskimi klasykami jak Puszkin i Go:gol, któ- domu z ożyw:onego ruchu na
ryeh dzieła drokowMle s-ą w mil ulicy w Kijo.wie.
-. Towarzyszu burżuju l-z l
jonach egzemplarzy - tak lżo~
nemu przez herlińskich ikomu- wolał do mnie wClSolo i dobro·
ni's tów Goethemu właŚlIlie w ro dusznie jeden z ostatnich ,.saku 1932 poświęcono ~ecjalny moozlebnyt.h pr.zemysljo~ów "
numer najpowaimiejszego 1'0- w os'o bie pucybuta. - Każcie
syJstkiego czasop,isma literackil- sobie wyczyścić trzewiki!
Ptrzecudne wie~lde sillne 'hy.
go, ktt6re nosi znamienną nazwę
"Lilteratunnoje naslied · ciel Nawet tam, gdzie gadasz
stwo". Zeszyt specjalny przy- głwpstwa, .ies1teś czasami mflniósł liczne piękne
fotograf je drzejl"ZY, ntż zasuszOłI1y, surowy,
i przeszło tysiąc stron tekstu, obcy :rz<eCZywi'sŁości teoretykl

ŚMIERĆ NA ULICACH LONDYNU
Ostatni. ądDeń ,.biegłego r .
prąniósł AJJgłjl nowy tragiczny re
kDrd. W całym kraju w "';adkaeh
kOllł1dlikacyJnyeh p06tradało tycie
18'1 os6b, a 3680 odniosło l'alUly.
NajwyZQa U~ba śmiertelnych wy-

padków cloty,ehezas wynosUa 180.
wodospady Nia.a:ry idoltare,. T)rdzień 4w1tt~czn1 dal Londynowi
,iącej ,,,DajtMiazy pntd H świe· rekord mJńlDych wypadk6w.
cie" po pół kopiejki . za kito- 43 osoby . pOJliosły śmierĆ', a 1221
wat), pod bokiem tego eudu było rannych. Wśród zabitycb zna·
ś wiatta
pod względem energji lazło się 10 ddeci w wieku do lat 8.
Od lat prowadzona Jest gwaltow
i nowoczesnoki nagle zgasły
wszystkie światła. Obywatel 810 na walka przeciwko śmierci na uli·
wiec!ki jest zakochany w teehn!' cach. Ale w~~tkie przedsięwzięte
ce, ale ukochana odpowiada '·na środki okazały się dotychczas bez
,iego pieszezoty ehwilo'Wo jesz.
cze doŚĆ często wielką rezerwą
i kaprysami.
Drobne bumorylStyczne przy·
gody, które w ruczem nie zmie·
uiają potężnego faktu, że tutaj
~
przezwyciężono .tuż
najnitszy,
najgorszy,
najn,iegodnie js~'J'
Czasopismo " Revue Monczłowieka stopień nędzy. A tell
diale" rozpl:sało ankietę wśród
dcncja idzie wg6rę., eo mi po- wybitnych fraIl(..uskich, pisa.
twierdzają na miejscu nawet ta
rzy, socjol~6w, działaczy poli
cy znawcy żyda gospodarcze· tycZlI1ych, uCt.onych, aŁ1yts;t6w
go, którzy są prl"eciwni.kami, ete. na temat, ay m"lMa, weC7y też koryłyc.znie obserwują dłmg ich zdania, unikm.a,ć rewo
system sowiecki.
lueji we FrancJi?
Tutaj niema bezrobocia, nieOtrzymane dotychczas odpo
ma czerwonej donkiswterji. wiedzti ·zupełn ie niezalei-q·ie od
Wszędzie
poszukiwani 8Ią na pozytywnej czy negatywnej ich
gwart wykwaliIlkowani robot- treści,
są
charaktery~tyczne
njcy (i analog;cznie: pisarze, lu dla na~trojów framcuSlkicj inte-,
dzic ducha) I Dlaczegóż wysok\) l.Jencjl, '(lI'zedew.szystk(ern dla·
wykwalifikowani rolbotnicy hut i.e\~(), .ze pro,gIlOlZa nie ogralIlliżelaznycn
n:e są sprowadzan; cza silę do samej Francji: wszy
wiellkiemd partjami do fabryk scy. bez wyjątku
ro:zpatrują
sowieck:ch gdzie ich tak bardzo kwesłję możliwości czy nil'mopotrzebują, podczas gdy onj w
Hiwośd Irewolu~jli COInajmniej
innych ośrodkach RJodują? I.st- w W>SlZ ech europejskie i sikal t _
llleJą
prawdopodobnie jakieś
Profesor
względy
natury gospodarel'ej,
Gaston Jeze
tak samo, jak istnieją wzgl~dy, od'PO\vl:edział:
które k3Jżą palić ps>zeni~ ame·
- Nie podejmuję ~ę pizepQ.
rykańską, i kawę brazylijskąl
wiedzieć do.kładnTe, co nasłf\.p5
Jestem stanowczo zdecydowa- - jestem scepty zni2 USopOso
ny nigdy, ale to nigdy tych 1f:ony w1~lędern wszelIciego 1"(\
względów nie zroz:umieć. Jed- dzaju prorok6w. Jedno tyJ.Jw
nak m :arodajne koła w kałdyrr. ~ę powie&zieć: gdyby Judz·
razie powiIllDy tz spraw~ griUll' koŚĆ była rozsądna, wszY'St:k o
townie pnestudjcwa~, a nie od .ieszcze m?głobv się ułof:~. Na.
ktadać jej ad aota z lekJkient
nieszcz:ękte od 191! r. jest ose!lOem.
łI'I
~na
ehronier:nym.

radne. DOtyczy to szezególDłe nstat
niej iDowacji '" regulacji ruchu w
postacł łwłetblych s)'lD8lów. S, to
czarno • błałe słupy, na kt6rych

Wlenc1tołka Włdnlele 'łrielka poeta.

raAtzowa kula szklana.
stoeowano ·takie, Jak ."
epoce do przyozdabiania
SłUpy z kuluń astawiono
?owaniach Ucznycb ulic,
kać

je moma

środka

Jezdni.

często

Kule zalIIbtionej
'OIfod6w.
na skrzy.
ałe spot-

również

po-

Maj. one wskazywać
przechodniowi, Ze w tem miejscu
najbezpiecznief uda mu się przejść
przez Jezdnię. Jednocześnie mają
one by~ widOcznym Jaź zda1eka 8y·

. wiat inteligencji francuskiej ponuro patrzy
oczekiwać
w~zy8tkiego,
podyktowan~h
wym romą.dkiem.

decyzji,

prócz
zdro

Rony HO., przewodniczący
akademji Goncourłów, na6lrojo
ny jest pesvmis.tyoznie:
- Rewolucja omacza wojnę·
a w jakie OIłehłanie zaprowa·
dzić nas może w()jna, tego nikt
nie jf>cst w słanie przepowiedzieć. Klucz sytuacji. spoczywa
w rozwiązaniu zagadnień ekonomicznych. oJ/- Teoretycznie
l'zecz biorąc dopuszczam mOiŻ 
liwość porozumienia
między
narodami, ale w praktyce nadzieia w tym kie.nmku jest ;nie
wielka. Gdyby ehociaż moma
było porozumieć się w kwestjl
poWlSzechnego skrócenia dnia
pracy!
Pisar.z. i dZLelllIli.k.arz Paul Re.
bouu wyraża zdziwienie z powo·
du formy, w jakiej postawiOOlo
pytanie:
- Pytać, czy m<mna unikiną.'Ć
rewQlueji. nie należy, bowiem
rewolucja da'WlIlo się joli rozpocz~. a pnytem jest to taka
rP.WO'lucja, w por6wnaniu z któ
~ rok 1789 wydaje się zabaw-

k,.

ndeń ~

Jest

doprO"łIP8

z

życia

statystyka

wielkiego miasta

;naJem dla automobilistów, nakazu
Kampanja, wszczęta niemal przez
iącym zwolnienie szybkości i ;zwra
wszystkie pisma, doprowadziła do
tanie baczniejszej' 1IWagi Da pie- tę~o, że w mglisty dzień, gdy nie..
szych.
maI własnej' .ręki człowiek nie wf ..
Od chwni ustawienia tych słu dzi, a kule pomarJlńezowe dostrzepów naleZą one do stałego materjn . gał, gdy właśnie miał na ole
lu kącików humorystycznych w pi wjechać, setki tych szklanych kul
7j
wiatrówek.
smach. Rzadko zdarzała się inowa· rozbito strzałaml
cJa w regulacji ruchu, kt6raby była Sprawcy zniknęli we mgle! Obecnie
tak bardzo niepopularna. Już sam Jr.jejsce szklanych pomarańcz7 zaJkolor kuli nie podoba się. Ale po.- mą żelazne.
niewaZ kolor biały czerwony i zie·
Usuwanie liul ze s1upOw jest sulony zajęte są Jnż w latatniach, re· rowo wzbronione. Tylko jeden jeguluJących ruch, a miał to być ko·
dyny ku§nierz w Londynie ma ten
lor jaskrawy, więc nie było wielkie plzywilej. Przed jego sklepem, w
go wyboru.
którego witrynie wystawione są
naj drozsze futra, stoi ·taki słup z
kulą, która mu uniemożliwia całk(\
wite' opuszczenie markizy. Otóż o·
trzymał on
policyjne zezwolenie
usuwania kuli, gdy świeci słońce,
aby mógł opuścić markizę, chroniąc
w przyszłość
cą towar przed
promieniami. Codzany stopniowo do 3 - 4 go- prawda niewiele miał on do roboty
dzim. a przed ludzkością poja- z tą korekturą najnowszej regulacji ruchu ulicznego, bowiem w cią
wiają się dwa "przeklęte" zagu ostatnich dwuch miesię::y LonI':adnienia: po pierwsze co mil
dyn miał zaledwie kilka slonecz
robić robotnik z wolnym czanych dni.
sem i po drugie, jak moie istW angielskiem ministerstwie tro.
nieć w takich warunkach pr.ze
mysI prywatny. Rozmaite pań  lIlunikaeji wre obecnie gorączkowa
sł1Wa na rozmaitych
drog.ach praca nad nowe mi rozllorządzellia
Tabela
poszukują, rozwiązania tego dn'l mi dla ochl'ony pieszych.
giego zagad!llienia, wprowadza- ofiar wypadków wskazuje, jak piljąc u siebie, w tej czy innej for ue jest uporządkowanie tej sprawy.
mie, etatyzm i .zaczął się on OtÓŻ w całej Anglji w tygodniach,
kończących się 'W padanym w taberównież u nas we Francji. li dniu, ofiarami wypadków padło:
(Zainteresowanie państwa dla
zabitvch rannych
kolei żela2IDych, telefOO1ów, roz Grudzień 29
187
3680
działn chleba etc.).
160
4305
"
22
Oblicze świata zmienia si.~ w
167
4193
15
"
naszych czasach i nasze pra·
156
4022
"
8
prawnuki będą letrOSipektywlllie Listopad
24
146
3880
drżeć na myśl o nas, żyjących
140
3S95
"
17
Vi" takich strasZ1Dych czasach.
143
4131
10
"
Radca municypalny
Leon
178
4230
"
3
Rłotor, autor licznych prac so· Paidziern. 27
169
4611
cjologicmych i specjalista w
153
4444
"
20
dziedzinie oświaty narodowej,
131
·1466
"
13
pi!S%e:
Wobee tej tragiczne.l statystyki
- Masy pragną~ aby niemi nie mOŹlla się dziwić, ze władze au
rządzono. Gdzież są wodzowie? gieJskle za ws~elką cenę starają się
oto llJl (..1<em polega zagadnie znaleźć ~rodek, zapewniahcy beznie. A Rdy się pojawią wodzo- pieczeństwo przechodniom na uliwie_ jakaż jedyna myśl będzie cach mIast.

Cz, można uniknąe rewolucii I
oIbI~em i "IIf tej chwi'ti moi!lla

Wstrząsaiąca

l:'terować

ieh

dział811J1.0~?

2

REWIA

ZASŁ

ZA

Druku}!rmy poniżej fra,groent większej pracy p. L. Lozowskiego
p. t. "Faszyzm a. rewolucja". Praca. ta, która z socjalistycznego punktu widzenia oświetla powyższe zagadnienie, łą.
czy w sobie oryginalno M ogóln ej koncepcji z wybitną erudycją. i
świetna. formą. Ukaże się ona w druku za parę miesięcy.
.
.
(Redakcja).
(łodzianina)

,'aik wiadOlIllo, ogólne UjęCF~
obecnej sytuacji przez ohóz so
cjaI:styczny oparte jest. n!l
clwuch r.laSil:ępują~ych tWlero7.,;
niach:
1 \ KapitaUz'lU przeżywa krX'

lY'S ustrojowy i r07~łada sIę"
jesteśmy u progu
wiel!k;ego
przewrotu, przebudowa istniejącego ustroju w duchu socjalistycznym staje się aktualne~
zadaniem bieiUlcej chwJi hIstorycznej; 2) faszy.zm jest swo
. istą fOl~mą kapltalistycznej re·
akcji; zadaniem .lego; uratować
g I nący kapitalistycz.ny św i at od
z3Qtady.- Otóż wydaje
mi się, fe te
dwa twierdzenia są mocno ze
s(lbą

pokłóco,ue.

,Teżeli pirawdą

jest, że kapitaUzm ginie z po·
wodu kryzysu ustrojowego, to
jest rzeczą nie do zr.ozumicniu,
jakim cudem ten giJną.cy kapi
laLzm potrafi.t wyczarować w
5wojej obro.nie ruch talk potę
ż nv , o skali
wszechświatowej,
Jak faszyzm; jeżeli zaś z aru~ ic.i strony, faszyzm
w istoc~t!
n :c i ~st niczem illl1ern, tylki)
formą kapitalistycznej reakcji,;
j e żeli przytem reakcja ta potra
!'!ta stworzyć ruch społecwy . o
kolosalnem napięciu i "zero·
ldch aspiracjach do ztbudowania nie tyI/k o właisnych form
polilycz,no - gospodarczych, ale
,ówn:eż co najnie!bezpieczliiejszel -- własnej ideologji i
nawet filozofji; jeżeF ruch ten
puszcza pędy
we wsz'ystkich
długośdach i szerokościach ' geograficznych, ogarnia ze szc.ze·
!!ó lną sitą młodzież. - w'ywoluje
duży prąd umysłowy, nacechu
wany swo:stą namiętnością w
przewartośdowan1U wszystkich
walorów społecznych, etycznych, es,tetYlZ.nych i in., '- 1'0

przecież śmiesznem zlu~ien : em
jest mówić o końcu ~apitaIiz
mll, należałoby raczej stwier·
dzić jego imponującą żYWOt
ność

i rozmach.

Z tej przepaści logicznej nie
,ua, moje!::1 zdaniem, wyj~ia
] stąd ten fałszywy ton w ocellie faszyzmu, o który.m wyżej
p : sałem.

Możnaby,

wprawdz,ie,

3prĆJIbo

wać za<sypać tę p.7;"zepaŚĆ za
pomocą przYPuszcYfmia:
kapi ·

talizm,

rozkładając

WZ~lęa~m

się

gos;podal'~zym,

nie jedmak bujnie

pod
kwi~

pod' wzgk

.lien. LUzman

dem społecznym, lecz eóż wów
czas mamy v;czynić z materja ·
listy<,.znem pojmowaniem dziejów? Można, z'resztą, jeszez'!
ba'r oziej uprościć sobie zagadnienie i zwalić całą winę nll
szarlćłński trick kliki lub mafji,
inspiTowa,nej przez djabelnie
pomysłowy i przewxolny kap'.talizm (niestety, prasa socjaJ1·
styczna robi wielki u.żyte'k L
takiego uproszczenia), RJe nie
róbmy konkUJl'en.cji ' Ś' p. UOlWaj
skiemu i nie bawmy się w ba.ieczk~ dla do.rosłych dzieci. Gdy
byśmy mi.eli uw 1 erzyć, że moŻina zapomocą
samej oomag'Ot. 'g ji wpr.owl:!-:lzić w ruch miljono
we masy (międ7Y innymi tak,ie
w najbardziej uświadomionym
i "gramotnym" kraju w Europie!) i pchnąć je w kie<nmku
najzupe~nie.i sprzecznym z ich
żywotnym interesem, to musie .
Hbyś.my dojść do wni.oS'ków bar
dzo mde efektownych i paradoksalnych, $'.Je tei bardzo scep
tycznych i-t!o najgłówniej
-sze ..- nic W'!lpólnego nie mają ·
cych ani ~ materjalistycznerr
pojrnowan~em dziejów, ani wo·
gó.le z iakiemkolwiek xacjonai
nem ujęciem zjawisk historycz
nych. Nie pozostałoby· 'lam
wówczas nic .l4mego, jak ~
pa.rafrazują.c pewnego poetę ro
syjsJdego, zdaje się, Saszę C:ror
I"yja,
zaintonować
chórem;
"Otrieczomsia od nowawo m; .
ra .i poleziem guślkom pod kru
wat".
Ni-e wystarczy r6wnież pOWił
fa .
:Szyzmu na same cZ'Y'nniki nega
tywne, które Siplrzyjały i nada'
łać się dla wytłomaczenia

sprzyjają

je~o

zwyc;ęskieDlIII

narodowa myśl soeja1istycma.
musi z całym spokojem uświa
domić s,obie i$tOIlę faszyzmu, je
go podstawę społeczną. potencjonalną linię rozwojową, jego
maczenie historyczne, ideolo·
gię .i sens. U'wiadomienie to
jest niezbędnym warunkiem za
jęcia nalemeRo i celowego sta·
nowilSika wobec faszyzmu carat
sku,tecmej z nim walki.
Podstawowym
pned~pnym warunkiem rzeczowego
u.stosunlkow8l1lia się do faszyzmu jes.t: odr6iDienie w nim
formy od treści, nadbudowy
od podstawy społecznej. haseł
od konieczności imanenłnych,
w OłitÓlloośei: patosu od abjettywuej lendeneji dalsze,ro roz·
woju. Punkt ten wymaga peWIllego wyjaśnienia.
KaOOy wielki roch histor,any wytwarza pewną atmosferc,
stano,w·lą.cą jego aadlbudowę umysłową i duchową (w sensie
marksistowslld.m)_ Ale nadbudowa ta nigdy nie jest prO$tym.
bezpośrednim wyrazem inłere
Su społecznego walczą.cej wal'stwy; przybie-ra ona 21 reguły
formę bardziej uduchow:oną,
skomplikowaną, wznosi się wy
soko ponad materialną, treŚĆ
walki i stanowi jakby skrzydła
dokonywującegO się przewro1lu
Jest to zjawiSko zupełnie 71ro..u
miałe. Walcząca waNtwa jelit
we własnem mniemaniu przednią, stra'żą ludzkości ,i dla~o
. z natury rzecly podnosi swoją
walkę do ~odności misji dzie'
jowej o zstarw:eniu
Qgółtno
lu,clzkiem. Stąd płyrn1e to udu·
chowienie, łen ton idealŁstycz
n~. który rozbrzmiewa w katdym w:eEdm przewrocie. Ale
nit:. jest ta ten ton, który, wedle przys.lowia, tworzy muz"..
kę. W tej dziedzinie ton wła·
~ie nie iest identyczny z 9ftU'.
zyką, nadbudowa nie .jest ró·
W'lloznaczna z ciamą bndow4.
Widzimy to na p1f'zykł..~dzie SZB
l'E'gu ruchów historycznych.

pochodowi (jak kryzys gospo .
darczy i .spowocowana nim pa.
uperyzacJa klas ś'rednich, jak
dezorjentacja pewnych rze~!
Rewolucja
frmcuska, na'
pl'OJetarjalu ·lub urażona ambi- przylk.lad, w tS.wojej istotnej tre
cja lIla·r odowa w Niemczech śd społecznej była: definitywi ~. p.). CZYJ1II1:ki te niewątpli. ną likwidacją świata feodalneWIe, odgrywają wielką rolę, a. go, walką trz·eciego stanu o wla
le 'żaden ruch hi5torycz:ny ni~ dzę, Po(!zątk;em epoki kapitelpowstaje wyłąeznie z czynni. HSłycznej, - a więc punktem
ków negatywnych. Musi być w wy~ia całego obecnie istnieją
każdym ruchu nie tytl!ko "concego . "bllogosław;onego" potra",
lecz iównic-ż J'akieś "ł'~nmn,"
•
I, l~ządku; ok:reśłając brutalni.'.
JakIeś !Żywiołowe dążen,ie, na- można by powiedzieć, ,że rewohl
dające lllU dynamikę i potęgę. !.'ia francuska otwiera okres p'l
Dążenie to nie koniecz.nie o.ble .
ka się odra~'U w wyrame kszta l
tu
(ideologję, program). - al.e
bułgarski
gdzieś
~. dusz~ch i w u'm y8łacl~ lllllJonowej masy tkwić
musI. Trzeba sobie nareszc'ie
uświadomić s:.oe ira et studio
że faszyzm stał się- znamienie;
.in aszej epoki.

Król
Borys III

Po .zwycięstwie Hitlera w
Niemczech, w obliczu zal'ysowu
jących się początków faszyz _
mu w całym szer~u innych
krajów, nie może już ule.gac ża
~ej. wą:tp~i'Y().§ci, że frus.zy t!lIl
me ,Jest am Intrygą, ani chorobą, ani zaślepioo:em,
tylko
wielkim światowym ruchem
j~dnym z tych olibrzymich pę~
dów społecznych, ktÓlre wyła .
niają s;ę na drogach ludzkości
w przełomowych okresach . jej
rozwoju. Trzeba sobie uświad:J
llrlć, że pod wzgllędem skali . :.
roz·m achu ruch ten staje w je..
dnym szeregu ze zjawiskiem
łci miliJry, co ' refOll'macja, . re.
wolucja frańcuSka, międz}'lD&.
który podczas wojny AWiatoweJ - rodowy rueh robe>tniezy )ub r~
P.J'Hblł front rOlyjakł pod ar.a-' - wołueja rosyjska. Trzeba zaj.. 4włęcJł 14 atyez:nia clruaCt 1Il'OddIIF
-mi, uko4cął ~ ~neć prawdzie Jł' o.ezy• .~; ,
swej Jed.lneJ c6rec:Ifd.

IlUjąCe«O Glt3Illl Pieniądza (przez
duże P).
W~paniała!

No,

a nadbudowa'

WolnoŚĆ,

TÓWID.OŚĆ.

braterst·w o; mamyljanka; okrot
ne, tragiczlIle pię!kno' gi.lot:yny:
rok '.793; purytański styl obywateli i obywatelek; zaciekła
cnota (i cnotJi,wa zaciekłośćl.
ROIbespierre'a,
zapatrzonego
modlltevmie VI cień wielkiego
Samotnika I Genewy••• - Wol~
no§ć, r6wn.ość. braterstwo i
ka'Pitalizml' Waelki Maksymiljan - i Pieniądzł A jednak nie
ma w tern nic dziwnego: tak.
było i tak być musiało.
Albo dr'u4;ci przykład: reformacja i rewolucja w Niemczech
Choc:lziło · 'Właściwie wówczas o
rzeczy bardzo praktycznej natury: o ]aicyzack i nacjocnałitz:a
eję kościoła, o prymat państwa
nad J)Ol~ą, Rzymu., o konfiska~ dóbr kościelnych, o demokn.tyzację kultu,' zaś IWl50m lu
dowym - o wywalczenie wolności i lePszych warunków bytu. A iDa filarach tej całkiem
rzeczowej budowli wzniosła si~
uduchowiona kopula (symbolicznie zapoczą,tkowana w prow1ncjona1a1ym
WU:e:nbeIW1
przez sługę Bożego Mareina Lu
tra), na której zł'otemi zgłoska·
mi wyryte zostały hasła: włas
nego, intymnego Boga, wolności sumienia,
czyrunej miłośc;
bliźnie~. wyższości dO'brego uc~ynku nad pra.ktyką religijną.
i powrotu do
pierwotneg'>
l'hrześcijańskiegoo
kom.unizmu
na łon;e natury. I znowu musimy powiedzieć: nic w tem
dziwnfWo, tat było i tak być
mns;al'o. W ·"lębokiem, fanatycznem
przeświadczeniu wodzów i mas nadbudową. jak ".
jednym, 'jak i w drug"im wypad
ku nie była, oczywiście, ot tak
sobie gi.i'la'ndą· frazesów. tylko

Jakie jes.t oblicze faszyzmuo teIn wiemy doskonale, bo to
są aktualja dnia bieią,ceg'o, a
w1ęc: kult
narodu i państwa,
bezwzg~y nac}olnaU~, mi·
łość tradycji, kult odrębnoścl i
specyfic~noŚtCi.
wprowadzenioe
P()jęć /biologicznych do życia
społeczno ~ politycznego i obyczajowego w postaci rasizmu.
metafizyka ducha narodowego,
kult !Solidaryzmu i bezwz·ględna
lIliteala·wiść dla idei walki klasowej, ~a,rda dla demokracji,
liberalizmu i wogóle dla wszyst
kiego, eo jednoczy. niweluje,
usu.wa miedze i g'r anice i rozwa
dnia stare wino metafizycznej
narodowości w
oceanie belbarwnej zneutralizowaJtlej lud::
kości. Takie jest oM;cze faszyzmu,
cha'l'aktery-styezne dla
m.entalności jego głównej ,,'O<!.
pory - mieszczanina zachodnio • -europejskIego, ".średnla
ka". Oblieze to, wprawdzie. 'Wy
bitnie się różni od szlachetnego ogólnoludzkiego patosu re·
formacji i ~ewo1rucji. ale to wynika z całkowicie odmiennej
kOIlstelacj-i historycznej. Skoro
jedn·a k pi wiemy, że iJS,tnieje
w his-torji taki ciekawy f..o.
men, .,jak ideałistyc.me pneo..:
brażenie konkretnych tendeneji
:rewolucyjnych, sięgające wy4~
żyn masowgo ' złudzenia history.
cznego, to wolno i nalety ..dać
sobie .'Pytanie: jaka kODkretui
treść kryje się za D'Sl()Jlą pałO.(
su faszystowskiego 'l Jw jeIf,
sens hi5toryczny faszyzmu.t ~
ka ief;:o istota?
!
id , .
WyjllŚlnieniu.

zqa.....

nia będą w całości poświ~
dwa rozdziały niniejszej pr:ae,;
"Geneza faszyzmu" oraz ..JłfJP.
spek'tywy i rola historycma f ••
szyml!\1.... Nanzie pragn~ ~
kr6tko zunaczyć, IŻe jedyną od

we\Wlętrzną,

powiedzią,la«icmie wynikaję,c,

wyznanie'm 'wiary, uduchowionym impulsem działania. namięmości duszy. Ale ' w Ifetrospektywie history,cznej odróż
niamy d()S;k01Ilale, że patos nie
był czemś identycznem z objek
tywną, ~rawdą.
wal:ki . społecz
nej. Wprawdzie . ilie brakło tak
za czasów reformacji. jak i IE'Cwolueji francus!k:ej ludzi. skłon
nych do ścisłego, dosłownego
traktowania ha~eł i do wyprowadzenia z .nkh ws-zystkich
konsekwencji. Byli to właśnie
najuczciws.?, · najbardziej konsekwenflJli (anaha,ptyśc it Babeuf).
p~ 'to oni właśnie byli iluzjonistami, poZbawionymi
poczucia . history~zneg(), oni
wł!aŚID.ie !Żywili na.:\Wle złudze ...
nie, że nadbudowa jest ~ea1nYiJD
programem i konkretnym ' ee·,
lem ruchu. Głębokie zaś poczucie historyczne wykazał wł~
nie Luter, a . nie Miins-ler 100
Jan z Lejdy, · właśnie Napoleon,
a nie Babeuf.
WracająiC do . interesującego
nas tematu, pragnę zaZ'nac~y(;.,
że przecież i faszyzm posiada
niewątpliwie, filary i lIladbudowę, treś' ć i formę, ~rawdę ob.
Wktywną i oblicze, podstawę M
cjalną .i patos.
Nam, ~ółczesnym, stoją
cym wob1ic'Zu śan.iertelnej wal.
ki, którą, faszyzm wypowiedział
całemu ruchowi socjalistyeznemu, trudno zdobyć się na . aka·
demicką . objektywność w ocenie faszYmlu., · bo my mamy d{\ "
czynienia ' wł8JŚnie z jego obI :.czem. a , nie z objektywną tendencją " .ie«o -da.l szego ~zwoju.
Pomimo · to naleiy jednak . właŚIDie w interesie sprawy -...
eJIJW,emel- ~ to za-

z całobztal1tu zn8l1lych nam tak
tów, wydaje mi lię być nast'ę
pująca: faszyzm
jest swoi:.tą

głęboką,

prarwdą,

_m;.je . :

forUJą, jaką przybnło Da

Za-

chOdZie

ItpOIltaniezne qfJeate
mI~twa do przeblulowy

istniejąeego

porządku

goepo-

da:rczego i społecznego.
: -Jako zjaw:sko odrębne, lU' O'
derwaniu od objekłyW1JlYch ten
deneji dalszego swego rozwoju,
fa'Szyzm stanowi wiellką samo.
dzieliną hisboryC7llą rewoJacx'
klas śTednich (,.stanu trzeci~
i .p6!) ;' rewolucja ta zajmie ...
genetycznym rozwoju nowOCl'e
sny:Ch - d.z:e.i6w miejsce poiIrednie mif!dzy rewolueją fnaeas~
ką . a"- przyszłą, refolueją I!OeJaln~

....

.Gen. Bordon

dowódca wojsk angielskich w Sad...., pacll pnecl 50 laty po zdolJy·daa.rtuMa l!'WII łM:ahdl...
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PODROŻ DO STOLICY KALIFÓW

.

(Wrażenia
.

BAGDAD, w styczniu.

.Tuż na sam dźwięk t~jemni
słow;ł

czego

"Bagdad" wyobraźnia snuje najfantas.ty<!zniejsze,
pełne
egzoLyzmu
Ilbraz:y.
Przed oczyma "taje odrazu Kalif w towarzystwa e Złodzieja.
cZarOd7!ejski dywan. na któ"rym siedzi Ali - Baba i czterdziestu rozibója;ków, zakwefio·
ne piękne kobiety o czarnych,
jak węgle oczach.
W głowie
przeciętnego
europejs.k.iegQ
śanierte~nilka zaciera się oa.y.
wiście granica między follklo
rem arbaskiitm i hitnduskilm
.Myśl biegnie
ku braminom
i niesamowitym yogom, k.tórzy
na,ichęłniej sypiają na gwoź
dziach i tluczonem. szkle, a naj
łatwiej trawią. płonące pocho·
dnie, SZlpady i roztopione żela"
zo. aby po takiej uczcie Zł:1nąć
z oczu bezpowrotnie, oezyw.
cle WT8Z ~ zebraną od otaczają.·
cych widzów gotówką.

Taki ła"ńcueh meszk()t\cMDY
lliesamowitych obrazów pr..e..
śładuje ~~wie'ka, wyhiera.Ace
.., si, na wseh6d, przer. nie
'dni i nocy poduas przygot.o.
:wań 00 'rpOdr6,ty.
Rzeeq.istoś6; ~'i .kłóq dane mi jut 2e '
:Ilk.nąć...:.~. jes,t ma) ·alę h~j
'mulej·me.mniej elekaw.. Pot.ę
ga kalejdoskopowo zmi~
jąeycll się , 'W!l'8.teń jest tak pne
możDa. ~ początkowo w . .
wie pow,taje chao8, z k~
dopiero po pewnym czasie wy
łaalliają się kO!1tnory kraju, hldzi i wa,r t1mków· żyeul. l nawet
ju.ź potem. gdy podró'i:ny ochł",
nie, codziermie
czekajĄ
.co
wciąż nowe,
woiq;ż
P"'Pl'Ql.Cim.
~eMacy jne mespodzianki.
Nie uprzedzajmy jednak vvy.
padków i. posLa-ajmy &i-ę w j;tk.im taJP,m porządku podzielie
się z CzYielnl1kami odehranem!
wrażcniam"i i poczy'Illiouemi ob·
serwacjarid.
"'~.

.

PNw;:otowania do drOfi ni,:
mają w sobie nic szcregóInego
a Go1gota oo>)iwaOOla, który
pragll.li~ .wy,jrzeć na świat, ze·
stała już wielokrotnie dokład
nie opisana. Niewdele się w tej
dziedzi!Ilic ozmieDJi,ło. Zaś'Wiatl·
. ~..:. i
,
'!zellle, ,' podame, znaczclt stł"lIl'.·
plowy, , pieczątka, stande w o'
gonkacp i poczekalniach, 1'o,z
1l1ówk( z Hrzędnikami rQzm.a.;.
tych kO'1llsulatów na temat wi:
w ja zdowych,
wy jazoowych
tranzy\..owych, jeduo'l'azowych
wjclo~rotnych, lllgowych- aby
10 wszystko ł>rzeiYć, nic trzeba
jC'chać przecież do Bagdadu
\Vystal'czy zat~..knil! za lazuro
wem niebem
Wł.ooh i sprółh,, ,
wać

tę tęsknotę

aby się w ponurveh
mi"dzyna rodo""Ych

zrealizować.

sil:osunka~h

dokładnie

7.l)rjentować.

Nareszcie wszystko jest 7,ah·
iwione i ws~~daIDY w War sza
~vie do n"Oci.ą.gu hlll\are~ztel)<;ki('
~o.
Oblicze publiczności odra

ClE

z . wJlcieczki
"rzez Ziemie ŚWiela do Iraku)
.

zu się zmienia: widać, że ·to . wy "twa, nawoływania. WszY,SIC}' niby po'\l;;eściowe, a jednak lŻy"
chodźcy! Pd drodze jooyue, co mówią wyłą.cznie po rumuńsku, ciowe tr"agedje. Oto stara matka jedzie w odwiedzny do sy
należy podkreślić, to krajobraz . co jest dla nkh wygodne, bowiem 1." W ten sposób mogą wy· na. Tymczasem. do-wiaduje si~.
rumuński. Nędzne chatki, Kry
te słomą, obdarci chłopi, orzą · łudzić odz8!szcz'utych podróż· że ten syn Udarł włamie przed
nych jaknajwi~cej pieniędzy. kilku dniami. WlSzyscy na statey wołami i drewnianrnni sa
r.hami, jak w Polsce chyha .z'), Godzi się zaznaczyć, :że wszyst- ku o .tem wi~dzą. Nie wie jedyczasów Bolesława r.hrobrego, kie fo.rmalności odbywają sir. nie matfka i nikt me ma od~
słaruszctl
teJ;}
w nocy pod golem niebem na gi wymierzyć
~zarzyzna, nędza niewysł-owio
na, prymityw przerażają.ey. Vl torze kolejowym, a więc w nioe dI'u.z~oe~y cios.
porównaniu z RuulUnją robi· zbyt europejskich warun1r.aeh
Przygody pod<!Zas podl'~Y
my wra.lenie narodu zanwźme. Moie to nawet jest pedagog[cz- mo.rsk~j są r6wnież W'SzytŁ .
ne, OOWt'lll znie<!hęca wychodź kim dobrze· znane, bądi z -GiIIl.
go, żyjąc~o. w kramie, płyną
ców dQ powrotu. Ale w n~· bis tych pr.zeżyć, \bądi z opiisilw.
'--'ej miodem. i mlekiem. WS1!y\ t
ko zresztą w żydu zależy prz : ~ mnIejSZym stopilliu zniechęca Zaraz po wyjeździe z COIl1S<tan
przebyli, zy powi~d.ziano nam, te ' 'W r~i·
cież tylko od skali porównaIŃ3 tyd1, którzy to raz
00 odbycia powtórnej eskapa
i punktu widzenia.
dtamy na najbardziej przykTy
dy
turySltyCZille.
i
w
tamte
strony.
Z Bukaresztu do Constam:y
odcinek drOogi mo.rskiej, gdy!
jadę wygodnym pulmanem, któ
Po tej krótkiej, a nieprzyje- na Czarnem mor.z:u zawsze je~t
ry jednak jest przepełniou)':, il mnej dy~~es.ji do-staje się znG- t. 1W. krótka fala. Krótka, ez~'
panuje w nim
temperatUTa W1l do Europy , a mianowicie długa, ale fakt, że bardzo. me
pr.zoowojenne.i ła.mi. Widocz
na pokład statku. Widno. czy- prz:\ jemna. Zamęt w głO!Wie,
nie u nas.zego sąsiada wagon v sto. DrzE>strzenl1ie. Służba uprze 'li"Sb18k w ustach, drżenie w
Ooo.,rzewa'Ile są w~dłtlg 'kalenrla dzają-co .~rzeczna, wikt dosko- lydkn('h, złośliwy jakiś kęs, w~
rza, a nie wedl~ faktyczne} nalv. PublicznoŚĆ oczywiście (ln.j'ąt'y z ,żołądka do gardła i
.temperatury w kraju.
bardzo różonorodna . jak zwykle z powrotem. A tłem !:ą dygocą
W Constllnzy jtlkiś podeJrza· na statku .emigranckim. Mło ąe m:łlsa:yny parowe statku, zany wehikuł wiezie mnie 'z dwor dzi jadl\ ku nowemu życiu, ~ chęcające łykających ślinkę ViI
ea do portu, ~dz5le rozg.rywają seU, poebni nadziei. Star.zy ro- najgorM;em znaczeniu tego slo wa do "rozwią.~ania". Naza d~ce spieSlzą do dzieci, kOlbiesi~ ~e.ny . matkabr~zne. .Cie
intrz jednak jut _ jesteśmy tro
ty 'Z dziećmi do m~aw i /)oj
lDIIlO, mórze bucty, tł.'] jtr.zy,k
wy..rywan.ie hagaży, ,''-prze'kleń . .eów. Radość poW'Szeehm.ą mąc~ chę tpTZyst()"sowani do no,,~h
!

ERWINHesS
,

I"

Popołudruu. przepływamy

chodzą.cego słońca

"!

niezlitCz~ą

ilO'ścią kopuł meczetów, wierzy
czek mirnaretów,
a wszystko
ską.pane w ciepłem zlocie i czet
wieni, rozpromienione tysiącem
barw. Dokoła statlku kołyszą

SIę łódeczki,

będące właściwi~

SIklepikami owoców. Prowadzą
one handel 7) pasaż('rami za,p o
mocą
koszów, wjeżdżająeYi<" l
na ;pokład .na. sznurach'.
Miasto . p'l'%epię1me;

ale mili!

sLo prżeszłoŚlei. Jeden z pasate-

rim-, dyrektor wielkiej fabryld
niemieckiej, dOlS!konale obeJaa ·
:z; tym ' łł>renem,

nam.

nie dla ni-o
niezrozumiAł•.i tlwadzieścia. Poezem olU-ęt
'""1'1
. D()!S,tał dwa Illla ~~I.j.;mia.
odpłYJlął, w ltiesz·eniaeh . gosp·)
Dni wlokły się w Wlięzienj'lJ ' dar~ zostały pieniądze, \l ~
bez kOlJlca, ale ma1ajcz.yey są krzakaCh' trup ni~wieści.
cierpliwi. Myg" rzadko mówił
Oficer n!l J)oijcji . s~()nśla~o
i nigdy. Idę nie skarżył. Głup· wał llazwlsko zablteJ.
~fil"
stwem była . dla niego cię,tka .. Mac Corrpw z N. Yorku. ' ~ę·
praca przy kami.eniOłomach.· _~ , \na. bl~~<l~na. .byJa nawet ~ę :
' Muskularne ciało stało si~ jelil- ' kna. Po smleroJ'.
.sercu leJ
cze. silniejsze, ' serce twar-cłu~:. . tkwił. ~ztylet m_alaIsk~. .
oodróżnicza.
' .
Myga . Z()Slał areSztowanY'
Gdy Z'.ostał zwoltliony, po. P.rzedeWls.z:ystkiem dlatego, 7:3
Miss Com1edbeef . wskoczyła . szedł. do. ~su, twarzą ~zy1.g1llął ()ikręt już odpłyną.!, powtóre dla
na mula, kolO!l'owy boy wziął do ZIeml 1 tak ~rzelę-zał .cał.'" te'''oże nie było innego willlO '
zwierzę za uzdę i prowad~ je
dzień. Zost.al rybakiem, a po . ",;j~y i wreszcie dhitego, IŻe
po niekoń<!zą.eej się ścieżce gór tern poła~czCIJD per~ł. NalV
1:'
'l"·~· hi
"
.ho
M"
po~cJa nie U!U~ SIlę
amowac.
skiej, aż do ' miejsca, gclz-i,e dym Wano. iO · •.-.a~ym
yg-ą .-~
Myga. miIezał. Podczas pn e .
i ORień buchają z otworu oto" Nigdy nie okazywał lęku. Alt:
. był'
..A
.
.
.
.
słuc harua
niemy, ...
pv... czas
czClJlego drutem kolczastym. -- . g?y dos~rzegał.
-gduekohv'łE"l. .f.asądz:eWa także się nie odeMiss robi zdjęcia, m&wl "oh", białą kOfb,i;et.ę, UCIekał czemprt! zwał i jakby nie s.ły~zał,
że
albo "y es" • boy :prowadzi zwiedzej.
sk:lzali gO' 'na dożywO'tJnie cłę:i·
rzę znowu z powrotem na dół
PeWIDego. razu stał w porci ~ kic rOtboły..
.'
i dostaje do ręki m()i11etę mieokręt z B:razyl.fi.. Majtkowie piPo sześcIu mleS1ą<lach pobydzianą.
Ii, §·p jewall. "Wytłukli okna w tu w wjęzieniu był ulubień.
Myga był miJły, przystojny, ki.nie, [ale zaplat.cili za wstyśŁ· '-'enl dOl;orców. W dziesiątym
za wsze wesoły i bardzo podoooł ko M do C<"l1ta Za każde (}m') lT~jesiąoCu ]mSiadał brOIł palll1.ą,
się turystom. Zwykle otrzymy ·
dziesj~ dolarów,
!ł czasem którą w ukrycie nosił pT,Z:y sował Wliększy napiwek od innych
me. w noc sylwestrową, gdy
chłopców.
d02io'r~y popijali mo.cny grog,
Razu jednego miał pecha.rozlał My"a czternaście d.zba ·
SILA ' PRZYZWYCZAJENIA
"ÓW benzyny w phV\J~'lICy,
a o
Pech był w pos,taci niewieściej
W pe.wIlym domu była. papuga
jasnej . rafin-owanej, która .za - ogromnie riieprzyzwoita. Gdy go- świcie zaalarunowano straż po·
pragnęła
zabawić się kolorożarną·
ście schodzili się i grali w karty,
wym cMopcem.
Wi~illiowie krzyczeli w cepapuga ' siedziała obok i prawie po
Myga nie rozumiał nic z kul · kaźdelll .~ło~e grająeych wykręy lach. OKłl'ia nie moma było
stłumWS, a Myga .z:nilklnął.
tury i igraSZlek, które biali na· kiwała spro~'nEi wyra.zy.
Długo myśleli wszyscy, 'jak odu. Później dopiero wojsko otozywają miłością.
Gdy przebyJ
z amerykanką drogQ trzyń1:ib . czyć biednego ptaka: tego brzYdkie r.:/:yło gmach więzienny i pocz~
Wrcszeie postano. lo odrzucać zwalisb. i popioły
wą" był cały w og-niu, po prze · go z:wyczaju,
b-yciu nastę,pnej mili doprowa- wiono p.o.każdem nieprżyzwoitl'lm W zglnszczach leżał .z:węglony
słowie ~amyka.ó papugę w W. O.
truP. pochowano 1(0 razem. l
dzony był do ostateczności. Po dwuch :tygodniach papuga. !Jłil innymi.
Jasna Wenus z Bos.tonu ZIllalaczała, j~~ zalclęta, nie zwracając
zła: się uagle w muskularnych
Zarzl:\d~aj~ev więzieniem czę
wogóle uwagi na. grających. At oto
dłoni3ch przewoźnika ii zaczę·
jeden z nich, bardziej impulsywny, sto myilał o nim i często mó'
ła · krzyczeć.
wił:
rzucając kartę, stuknął palcem o
..Stkoda, ie Myga 1.giJ,1ą{. Bij~
\V sześć godZ'.ID potem zna stół.
- Zajęte! Proszę !.2czokac! _ h
clny, rołty djabeł, mógł byc
razI s..ię Myga pu{'d sądem. wołała. papuga.
Wf~rtl aaszego zakładu".
:lozprawa byla kl'Mkfl i lup..,1

Bo

sfor i zar.zucamy ko,twic~ w
Konstantynopolu. Trudno o.pi
·sać pięJ~no widoków, jakie si~
roztaezaj,ą dokoła. noś~ powie
dzieć, że dla tUirysty,ldóry to
widzi po raz pierwszy, jesIt to
przeżyCie, J)O-Z'ostające w parnię
ci po wSze czasy. Z jednej stro
ny jui poważnie zeurapeizowa
na Peirr-a, a na drugim brz~
callkowide wschodni SŁambul
hły&'iczący w promieniach .za

'by

\-.

, ..

)łyp oprowadzał codzoziem
cMv. Był to kolorowy :boy. ~
den z wielu. którzy towar,z,yszyli podróżującym ang~ko~
na s-zczyt wulkanu. Wyelec.~
takie są. &tara.n.nie opracowani!
pr.l'ez COOika"i lila każdej wy..
s,pie . południowej, która Dia
szcr.ęśeie posiadać . W11lkan, zor
ganizowana jest 'wiebna służlba

warunków życia w równowa·
dze chwiejnej, a nawet w przer
wach między atakami ohrzydze
. nia dla świata doczesnego to
czą się' wesderoZJDowy.

~da

że

KO«lstantyn'Opol wy .
miera. W&z,y s,tko, ...0 tyje i myśli o przyszłości, przenosi się
do Alllrory';,'nov.te"j' - Sto.ucy Tur·
cji. KOD!SItantynopol staje tlę
.
wielkiem muzeum h1stMyCI'
nem., ka:rlą Izycia, która się Jttł
odwródła.
Między Koostanłynopol{JJll i

Jaffą przeżywamy jeszcze je·
de-!1 raz poważne h:urzliwe mo·
rze. Niemal wszyscy na sŁatk'.l

przechodzą

mo~ą

choroh~

Dopiero następny ranek proZy ·
'losi ulgę, a po 11 tIku godzi
nach ukazuje się w oddali ląd
To Jaffa. Wśród em~rantów
.
mesłychallc podniecenie.
Roz

.

.

"

palonenll
wpat,!u,Ją SIr. .
. . oc~aml
.
. _
. w ZIemIę obiecaną., co ktorej
slpLeszfL z nadzieJą w 4ierca i po
chwili na pO!kład-zie rozlega si~
~hóralnyśpiew, witająr.;y iJmpo.
.
. ,
.
•1
nUJ~ce dzIelo Ich hr~cl - Je
AWIW, l1owoczesne mIasto, Wj' sHkiem ludzkim wylZarowane
z (Jiasków pustyni. Wyladowlł
nie ludzi odbywa oSIię na pettlen. morzu w bardzo vrymityw.ny sposó!b. Poproslu pasażerów i ich baga.ż wrzuca się. ·~
pokładu do motorówek. P~nuje
taki zt-<lea. i krzyk. że pozostający na statku Odl1lOSZą wll':lże
nie, iż za chwilę nastąpi, a mI..,
że llaw-el .iltż nastąpiil'a straoS7.l1a
katastl'ofa. P9 ldllkngod.z{llnym
postoju l'llszamy dalej, aby
n~ebawem zawinąć do wyg<>drrw
go portu w Haiit'f·le.
Palestynę obejrzr. do.p iero "
drodze pow ..otnej i wtedy po
dzie1r. sir. wrażeniami

. H. KI·ouman.

-

4
CIarIt Holbroclf.

REWIA

ryki
'Przemrcanieludzi
do
'
m
w SZDonach "Doczciw,ch agenl6w"
Nieszc~eśni " w,'cho~źc,

Pomimo, ze w Ameryce, jla!i
na całym świeC':e, s-rożys.i ę kry
'l:y's z nieodłączn. bezroboo:'em
nie brak dotąd lud,zi, którzy

Zjaw.ia się , nowy ' doradca.
Nic jest agentem ,b iura p'od,r ó
iy luJ'\ ' towarzY~,wa ok,r~towe·
go. Jest cze:mś' gorszem ...

wiel'lZą

WychodŹ<. y .. Z'Ilurerii, zl'Oflpa·
czeni, , po'zhiw"eni już , 'prawic
&rodk?'W pien:I~ŻlIiy:~h ' ~otowi 'są
na wSZly1s'tko.
" ,

święcie, ł..e zacznie im

~ję powodzić

z ehwiIq gdy ZDaj
dą s:ę w Nowym Świecie.

RuSlini, ludy bałlliań.skie, fial ,
n{}we, zydzi wschodniej Ew.)'
py widz'ą wcią'ż jeszcze w Ame
l'yce ztiemię ' obiecaną· ,
- Może panl-rzekł dla , m11i:J
agent - ' jechać przez Trjest
lub Genuę, jak lównież przew:
Hamburg, 100 któryś z fr,aatClUJ'! "
'kich portów. Jeżeli Iednak r:hr.t'
pa,n ,posłuchać dobrej rady, to
jedź pan przez Anglję,
gdzie najłatwiej o zezwolenfe na
wjazd do Ameryki.
Cói wie kroacki wiC'~ni'aJk n
kartach okrętowych i geogtD 1'jti? P,ewnego dnia po długiej
: n użą<cej podróiŻy przyibyw~
do LondY'TIlu, ' gdzi,e zaopatru1e
się w kartę okt<;o'w a do Hawanny.
na K ulH:.
przez '

l-rzybywa następnie
~dzie

Dlo7..e

po.l.ostać

osłem

dni.

Uprzejmy " .. dorarl;c'li" - mówi
kl1ku
j,ęzykamL
' Emi~l{'owal
przed 'dziesięciu ' laty z EstOOlH.
czy kló,regoŚ ,g, ' h,ał!ka:llSikich , ~tra

jów. '
.,;".. ,Słu~h'aj
~Ó\W, u.po ramdernu zrol\paCbQlle~o 'enU~~t~ , ~ gdy ,uda
si~ pwu dQshić ,do 'Apieryki,
niłkt ,parna lnie _ z'ac~epi. 'Kuba
jest IlUl~a, . Am~ryka " zaś , do.ś,ć
melka, , aby : ~~y , z,ualaJZł " w
niej, miejsce. ,

pan: - '

der.zająoe

Nie trreba , się ' tam , ęleldo~a,ć.
Należy' się .tylko 'tanI dos~a:ć. ,
Nadzieja' w:stw~je' ~ w słUcha
jącego tych ' słów : biedaka. 'Jego
tawa'rz'Ysze ' ' a'oczą': ' @ę 'dQ ;;do·
radcy, ' który u<htje ', zdtimi(;nego .~obuI1ZoĄe,go. ,' Chce im ,po.
'.
.móc, ale '

Dte ży~ aobie 'rozgłosu.. ,
•

I

•

•

tanu nie o wiele więcej. Sta·
tek motorowy może ją prte
być w , ciągu 6- 8 godzin.

dZJy, gl<odni i :bezradni. ,Gdy si~
, woodjj w ' ręce policji. '
,

Za' kilka godzin mO'Łna znaleźt
się na ziemi' obiecanej.

rakiety. '
Statek "Newy of fagatires" ma
W
ll'azie
n.ieposluSZealISŁwa,
boo
miejsce dla ó~ podr6żnyeh.
dyci
id-ą
'
na
dno
Wll"az
z-c
.s.ła
l'K3Jżdy 'z nich mUlSiilł ' zapłaClć
,
kiem,
zmiecEmJi
wystrzałem
nad
co ' najmniej sto dolar6w. Zarobek "kapiJtana" wyniósł w~ ' hrzeżJ'<ych haIterjl. Ałly ullliknqć
te.i' nocy , 5.000 dolit'1'6w" nie lii- te.~o losu, zatmynlują statek

Nl1ktŁ

nie pow:e, że sto dolarów
s!runow.i za wysoką cenę podróży po SZCZęŚdll. Wielu nie po·
siada jednak tej S'lllIIly.
Muszą, ~pr~edać
ją zdolbyć.

nia, aby
'

reszt'kli mie-

Odda!ją

za bezcen zegark~.
odlziez.
Nie
mają. Dn'IllCj rady.
Tydzień dozwołonego poby~u mJnie })ięd
ko, a z policją mioe '~cową nitcma ?,artów. O Cz'11owiaku , który
przyrzLkł im u];a;lwić przedosta
nie sie do An.neryld, wi,edzą 'ty'
le, że
obrącz1ki śl1.llbne,

nazyw~ją

go "kapitanem".

Tem ,./k apitalll" jest czlonkiem"Na'.'y of fu.gatiJres'" (prze
wóz zbiegów). To handlarz biM
mi, gan[:,'s ter naj~orszego ga'
hm'k u. Nie wLedzą o ter.n ero!
graJIl.ci.
Pelni nadziei fiadają. do motOIrO'Wej łodzi, ,która wypływa
powoli iDQ ' pełlneworzc. ~a.
mknięto ich w UiwSnem pOmie·
S7lCZenJ~. pozbawionem IPO'wie .

,Talk' głosi jego pas.'llpOlrt. Im1r
Może omówić
""rawę -z jeagent, niemniej uprzejmy, ,n't~ "d'IIyIlIl
niCh.' Pl:1Jybysze ~ią'
ten, który dorndziłm~l , kieru , zadość ' jegcf':wo1i, oddabją; się· ttźa i ' ~a. ' Gdy w.ydme i ;:
nek drogi, postaral iS'ię o ostem, Jeden tylko omaw(~ , z ' .. dorad· znikło. z' oczu, pu;epl"Owaikah
ptow~e paszportu,
rozumie C&" sz(,zeg6ły podróży, kltórll k.h'-dwójkami do i,ooego ~~
9;~ za odpowtied;niem ~a~rr-)
ma rOi2'JPOOZą:ć sie z -uadejśokm szczenia. Tu muMą si~ rozehra~
'd",micm. Prosia(,zkowie są. nie· nocy.
do IlaiRll. 'Nikt n1e zwa:ża na ich
uśmadomiem,
,
Pi·otesty.
MarzenIe o '5~iu ' w: 00brobycie . naibralo now,e j ' 5tlły.
włeną drukOwaDeJIlU słowu,
Stoją wobec. wbrojooyeh w
BadOlsne ', wzruszenie , ~amia
jak święłoścl. ,
l"t.wolwery zl»rów.
IV HalwaJl1!llie dJoipii('ro dowfudu · biedak6~. ',GwiaT.d~, 'na: ~o.d' Odebrano ' im wszystko, U}
ją. się biedacy, że muszą opu· nem niebie ,Hawanny ' tn.nJgają przedstawiało , jakąkolwiek W)l
ścić wytspę po (}!Śmiu dnJia<::h, za-c~ęca,jąoo.
,
tość i zamknięto ,w ' <f emlll ej ko
Odlegtość ,do ' 'połuim"rowycn morze. .
M~gą jechać dokąd chcą. Na Ja
nlajkę,
Ha:ih, ,t>orta'r iko I'll'b wybrzeży Flarydv ~ wvnosi ' 250
Zamiast zrabowanej odŻieiV ,&,
km., do meksykańskiego J'uka"
~rlriejndztiei.
. ..-zYmaU Jiędzne łachmany.

z

Zupełnie

~ Radość życia ,

.' ,

upadli na duchu 0'czeJdWali liedacy zbawczego
poraDJk.a. , Statek płynął
ber..
świalteł. prze.mknąJt sie , sz~ę5il~ ..
Wie' obok łodzi straży ' brzeg .liwej i przylb~ d:, ib!rrogu. przed ,
Wschódem s:1!ooka. Podróż,nycn
,wys,adtzono, ,r.zucono im iCh
nędzne manatki i poradzono:
,- Idźcie prosto. Za pół godzi
ay bę(b.iecie w Nowym .
,,'
' orl4.".anie.
Były to bezczelne kiPiny. Od
po~~owych wybrzeży Florydy do ,Nowego Orleanu jest 800
kilometrów.
Niedoszli móljl'~el'?y l10tali na

TURYSTYKA

PaJistvio Konewka. wybrali się
do Włoch, we Florencji ~ądają
wnętrze starego zamczyska..
~wodnik oprawa.dza. ich
P,Q
komna.taeh, objaśnia.jąc:
- Ta sal& ja.dalna., znajduje się
w taJclm' sa.uym sta.nie, jak przed
400 la.ty_
Pani Konewka wzdycha. głęboko,
mówi:

- Tak.t, Wt...

ll;ie ehee
.lIlGIdIIl

UłZ gospodarz t.eI
Dam ZI'~ t.adneJr.O
~

.~

rozwidniło,

cząc zrabowanych , :rzeczy. Dwie,
trzecie Łę,go "zarobku" naleti,ą
do niego, resZ1:«: OIlrZl''1Uuje za·
w
, ' obowGązany
łioga. , "Kapitillll
jost ' z pmypado.jącej . na megu
części' d{)chodó'w ' UlT"'tymyWiłĆ
w Pal'ządku .~tittck, żywić ' zało '

g~ ~

wpłaeat! cżęść . do 'kasy ' ~,to'wa-

ków, ' naJliazuje mu

lZ<altrz\"mac

się, dając

7JO.ak przez wypuszczenie

Część załogi z ' rewolwera.m.i VI
ręku
wypl'Owadza ' niesze~'
snyeh 'emigralltów na pokład

i kaic im skakać do wody.
Opierających się zabiAA Polcja na statk~ straJŻni.ctym słJ;
s'zy wołania o pomoc, Iec2'! gd'y

się zbliży, na kut1rże bandy C"
Idm ni~ma już sZllllIUglowan"cJi
pasażeJrów. Reflektary ,s tram;,
cze o,śrwiecają morze, ' aby uraro
wać. co :1!'J:e jeszcze da, ale
zwykk niema już kogo

rży'stwa", spółki ' b8rdzo roz-,
gałęzionej, '
'
mając.~j . swe P';'l c dSt:nvilcf. elstwa na wS,zy:>tkich wyspach
zatoki Meksykańsk;ej, w Kanaratować.
dzie Alas~e, 'Ho.nólu,Ju, · a na ,
'Gdy policja wchodzi na kUwet w. Zi~ni~ , Ogl:liste~.
ter, znajduje tylko za~paną za..
Wypadki. . , ~dy
handy<:ki logI;. Przed:s't.uw~ciele władz .....
"przewóz" ogranicza się , do o- ,,"jedzą doskonale, ' co z a's zło ' na
grahien~a' 'emigrantów z gotów ', przemytnic.zym stat'lm, , a/l e
ki i 'rzet.7Y, ' riale tą "do rzad, wobee braku' dowodó,~ są
szych..: ,D:illek,? , c~ęści~j 'niJż to,
bezsilni.
dochodzi ' do publicznej , Wllado-, '
'edz',
6
' "
k' '.. ' I
'.
'
,
,
Wl, ij,1I' Will Ie.z, ze " a/lll.,an .
m'oścl" ze
-: zbliżając się dQ hrzegu. kaŻ!
taki noc,n y • ~anspo,rt ~a zupel- la6 na wodę olej anyżowy, 1.;t(\ ,
nIe' ~y przebtęg.
l"'j,
W razie h'owie:ai -:SChwytania
przez strrui brzegow,ą sta~u z z,,'abia rekiny, krążące ""eorly
. w pobliżu statku.
jego ładwnkf;em "klliPiltrunowi"
i zrullodze ~r,ozi wielO'letnie wię·
zienie. Należy więc W(}b.~c groź

Kqjlcpsi to pomocnicy pll'ZClll\:
nik,ów' p.rzy usuwaniu ,1ł)w(ldów
n~ ni~bezpiec.zeństwa pozbyć zhrodnli. Zdarza się c 7 ęsto.
p, .
si~ "łaoun'k,u" l
' przemytnicy krępują emigran,
50 nędzarzy ' znajdłJje śmim'ć
tów z~ua,z po wprowadzen':l
na dliie morza; lub
paich na statek" aby w Il'azie po ,
,
~za~h '. rekinów. )
trz,ebv ułatwić ,s.o(bic wTzucpn lt
Gdy stalek ceby ,100 titraŹlni- do mona niebezpicczn,cgo , ła
czy dostrzeże : ~/ er' pTzemytnł- dUlnku.

:w

.. T ani~c.· 'węgierski na lodzie
!'

REWIA

Podróż

po,) slze~ciogodzi.nnej podróży
z f'hh.9Tesztu wysiadam wreszcie l brudnego, źle oświetlone
go pociąf.!u rumUJlskiego. Con~ iv.nza. Tragarze chwytają wa'
!ill-d i pr(\wadzą mnie do tak·
sówk; Po krótkim targu z szof t! Em, jadę do portu za trzecią
C1ĘŚC żąda1l1 P j sumy.
Godzina dziesiąta wieczorem.
~>ałe ciels.ko "PoIonji" wytania
;; ę z mroku. Z kominów unosi
,i·, wą1ska smuga dymu. Przedemn.ą trap! !Lecz okazuje .!dę,
1(' 11 ie iest 011 tak blisko ja:k1IY'
si,: wydawaŁo. Trzeba przejść
jc~L(:.ze przez ręce celników i
Uil~Ólljj:ÓW rumuńskich: pasz
Jot'>I. WIZli, ri!'niądu' i rozmaite
całkiem 7h<;d;,c pytania. Na
SZC7.f:~('je i h) "ię wreszcie kOłl
cly. Cwję r cd stopami deski
pokłaclu. Iclt; WPlost do kabiny.
,VS,'(:dl:t pcbno 'liGzi, w kory·
!:lr7.a h ~t(l'iy
""·a,,zek. HomoIJ"" i !c,holkr,w t f' ze.jme ~te
ward"~sy w- k~ullją r3sażerom
klhill~' i W1H.l~Zą !f. ( zne walizl"i. a stC'W~lfI!!.; tl j·)ieszczają
hag:\/e w ~pee~lnem
pOllli"~l"7cniu
'V< .ędzie ruch

\. il:k"ll'

: g \\'~I r
f'.l

n,I:l:Ij,J[f~r. 'm ')ją kI bin·ę. Jcst
'iI,,:! IlHlh.:łka. ~le, na szczę

:~i\\

rl\\'IIJ~'lb(lw". ho zlOikowuw rd",: T1row~L' Tycznie. ra
It'm l 1lIllj'l to·.\:~r7.: szk.ą i wra

ir.

-II'

r';IIl1Y lIa p "lt,lad l. " l już po jedC'nastcj. Rozlega się przeraźli
w', gwild',\lr'I':., Trzeci sygnał.
Tr·w !':krzypiąc posuwa się w
górr. Ofi~erowie wyda.;ą rozkaz~· ,11a rynarze speŁniaJą .Fe szyb
k()
Okręt drga zleklka i robi
!J ,'" obrotu, .Jedziemy.
. ,I . poklndzie panuje ",z~lę(ł
lin cIsza. Pasaż~rowie patrzą;
::a oddalający 'się tpOw-oli ląd' iŻ( ~nają Europr..
\V oczach emigrantów bl'yszcz.ą łzy.
Jadą do upragnionej
Palestyn~r, lecz wielu z nich zo
stawiło w kra.tu rodzłne i naji li;;Slvch. :'IIoże ruż kh nigdy
nie lZ·oIbaczą, m-oże na zawsze te
gnają Europę... Przed nimi no·'
We żyoiel Lecz co ich czeka,
c'''' sl'płn~n sic nadzieJe- przy.
szłość kryje się za wielkim roa
kicJ11 zapytania.
Od morza wieje chłodny
I;\·iah·. Ciemne sylwetki odrywa
ją się od barjery. Ciche rozmo·wy, westchnienia. Pokłady pu-

StOSlU~ją.

Schodz~ do kab'1l1Y. Na koryta
fzach gdzictti'Cigdzie grupki łu·
dzi. Z kabin dochodzą. dźwięki
rozmów. Jakaś matka uspakaja rozpoła'kane dziecko. K<toś mo
dli się głośno.
- Cicho! Ci ... i... LI - roz·
Jegn si~ z za jakichś WZWl.
Zamykam ka1bhlę i kładę się
sz\' IjJ\:o do. łóżka. Usypia mnie
kklde kołysanif! okr~tl1.

Śniadanie

słoneczniony pokład.

Schodzę

na dół i przyglądam się pasatŻerom,
ILłumnie
każdy centymetr

ob}.egaj~ym

wolnego miej-

sca. PJ.'Izeważająca ilość pasaże
rów, to ludzie starsi i kobiety
z dzie6m1; pierwsi - to rl)dz~·
cc, jadący d-o dzieci, a drugie to żony, Móryc.h meżowie juz
jakoś "urząd·zili się" w Palestynie. Pozatem dużo chaIuc6w,
obo.iga płci. Ludzie starsi wzdy
chal}ą i rozmawiają półiglosem;
Dź\,·i~k gO.n~ll,
- P1'OsZ~ w'stawać! - wola matki biegają za rozdokazywa·
ną. dzieciarn~ą, a cha luce rozstC'ward, uderzając w gong. prawiają ~orąco.
Widać zapal
Prosz~ wstawać I
.
Siódma godzina. Zrywam się na młodych twarzach: idealiści
i p<:dz~ do łazienki. Wszędz:ie zbliżają się do ce1u swych ma ·
jnż pC'll1o ludzi. Spacerują i r()lz rzeli.
Podchodzę do jakiejś gru1)iM
glqdają si~ po wszelkich kątach
i zaułkach swego tymczasowe· nl.ł-odzieży, w której rej wod2:i
jakaś przystojna dziewozyna,
go domu.
' - C:zy 1ll0~Q prosić o kąpiel? ostrr.vlźona po męsku. Zna do·
brze Palestynę. gdyż mLeszlka
- Za chwiI<:!
Z kranó,,! tryskają slt,~.rmie tam od oŚlIOiu lat. a teraz po
raz p'ierw~zy odwiedzHa rodził,ic ,!torącej" morskiej wody. Wspania 1:t, orz·eźwiająea ką.ptel nr. w Polsce. Pracuje w kwucy,
która uro.sła z, nią . razem. Z za·
Trzeba siG Jednak śpieszyć, pałem o.powiada o . ciężkiej pragdyż na kąpiel nie braku:e ama
torów. Zresztą nie wol!,!o się cy na roli, o budowie domków,
o hodowIi bydła, o szk6Iatach
spóźnić na śniadan~e.
-- Którędv dostanę się do Sa· młodych drzewek owocowych.
Patrzy w zachwycone oczy słu ·
li jadalnej? - pytam.
Stewarrl uprzejmie wskazuje chaczy i prawi bez ko.ń-ca o cu,
mi drog~. Duia, ladrna ·sala; "WO ckvch, kitQ·r e rÓ)V1Oie.ż są jej lI-

*

po Palest,n;

li fotele,
znakomite: kawa
lub herbata, świeżutkie pieczywo, masło, wędlina, sery, marmelada i jajka. Sluilba grzeczna
i zręczna, uprzedza wprost kaide życzenie pasażera.
O dwunastej znów rozlega
się dźwięk gongu. Wszyscy
schodzą do sal . jadamych. W klasie trzeciej są, trzy zmiany pasażerów przy posiillkach.
w drugi~j - dwie.
Przy stole ludzie już się trochę " rozkrochmalają". Począt
kowo rozmowa się rwie, lecz po
&pożyciu smacznych zwkąsek
mięsa i owocó~ przy czarnej
kawie i papierosach rozwiązują
się języki. Naturalnie pierwszy
temat rozmowy, to: Skąd? Emi..
grant, czy turysta? Fachowiec,
czy nie? Ko~ó ma tam? Kogo
zostawił tutaj?
Okazuje się, że przy naszym
stole są tylko dwie turysbk i, ląO
Ja towarzysZ'ka i ja, a reszta to powracający do d-omu ob~. .
wa.teIe paleSltyńl5CY. lub erol.
gramci.
- Miałem w Palestynie 'do'~
skoo.ale prosperujący sklep mówi jak.iś ogorzały :brunet '!.
GaIic.ti - lecz tak tęskn!lem za
krajem, 'że wszys.łko sprzeda·
lem i pa.jechalem do domu. Okalało się, że w domu tęskni..
łem za Palestyną. Wracam teraz, aby zacząć wszystko od po)
czą,tku! Nie um~'em jut żyć
gdz[eindziej!
.
- Ja tylko odwiedzi:łem ro·
dmę w Ko,w.nie i wracam. W' PaJeSltynie ,ielSltem od trzech
laŁ i cZ'uje się tam znakomicie.
Jestem
a.gron-omem - m6wi
m6J s~iad, wysm.ukly mlodzienieco - A to jest mój znajomy
I - dodaje, ws.kazują,c na wysoki~o bruneta, o marzących ocrach dziecka, który 'dostał engagement do orkiestry do King
David Hotel w Jer()zolimie. Gra
pl'lcśooz.n.ie i odrazu oftiarowano . mu dos'konałe honorarjl,lm.
- Jadę do męża - wtrąc!ł
drobna blondynka, obok które;
biega dwuletni bobas. - Wyj:echał 1.0 mie$"ęcy ł~mu, urzą·
dZi'} się dość dobrze i przysłał
mi certynkat.
- Przenliesiemv się na poHad! - proponuję.
Druga zmiana zajmuje nasze
miejsca, a my wracamy na roz·
koło stoją stoły

5

działem.

_
- Ilu ży(ł6w jest obecnfe w
Palestynie? - pada pytanie.
- Będziemy ich liczyć wówczas.. gdy poł()wa ,żydów z całego świata będzie w Palesty·
nie!-od,powiwa z ogniem clla·
Iucka.
- Czy wszyscy mają p~c('?
-pyta jakiś blady m..lodzieniec.
- W'&Zyscy, wszyscy, przecież mamy za mało rąk do pracy. Miano t~ iż dWoimy się, ~o
imy, WlSlystkiego zrobić nie możemy. Z radości.ą witamy pN.ybyszówl Nowvm jest z począt
ku tr-o<.hę cięż,ko, ale szybko si'ę
przyzwyczajają,; zresztą po mie
siąou sami !Się n'l.e poznacie, nabierzecie ciała i sił. bę.dzi~ie
mieli m.i~ś.nie. jak altlecil
Zasłuchana

mfudz1.et

ł.owi

&.

zachwytem 9l'owa pehle zapałU.
Zbliżam siQ do grupki luwr
stal'SlZych.
_ Ch~nie jedzie pani do Pa·
lestyny? - pytam jakąś s~ar
. sZą, skromnie ubraną k()lb5etę.
- MarzyliŚillly z mężem o .
tem od paru lat, ale nie mielM·
my pieniędzy ąa podr6ot, ani na
pobyt w Palestynie. Lec.z dwa
lata temu pojechała do Hajfy
nasza córka, archiltektka; odra·
zu doołała pracę, a teraz ma
JUZ
właslIle biuro.
Przysłała
nam certyfik.aJty i !bilety okr~o.
we. Będziemy Jnll.esxkal i z nią,
razem. Ja zaJllllę się gospodar.
stwem, a mąiż napewno jakqś
pracę znajdzie!
~ A ja jadę dO' syna. ',N$e
ehcę być dla niego ciężarem;
jes:zcze mogę praco.wać! - m6·
wi jaki·ś barczysty męri.czyz.na
z si'Wą, brodą.
- Nie wiem, czy b~ie mi
służył ten klimat wtrąea stu
sza, wą.ltła kohlecLnka. - Tam.
"podobno, jest stra~'Znie gorąco!
Ro;zlega się ~nów dtwięk gon
~. Wpół do siódmej; gong wZJ
wa na obia'd.
Po smacznym i obf"lItym posiŁku pa ~żerowie WJ!3Cają upokłady. lladjo I:{ra tęskne ton·
ga i wesołe polki. Pasażerowie
pierwszej i drugiej klasy tań.
czą. w barach i na górnych pokładach, a challlce dalej rozprawiają z za.pałem.
W,reszcie radjo milkrme. Na
dolnym p-okładzie rozlega się
chóralny śpiew chalueów. Chwytają - się za ręce,
twOl'lZą.
krąg i zaczynają tańczyć "hO'rę". Z począltku tańczą. wolno,
potem coraz prędzej. ŚpIewają
i tańczą coraz szybciej i z coralz więikszym ogniem. Krąg sic!
powiększa. Tańcuy do · upadłe
go.. Nogi, ()Ibute w ciężkie buty,
uderzają ryilnnlteznie w drewn,i a·
ne deski pokładu. - Wreszcte
krą~ si~ rowada. Tancerze odpoczywają. Pierwszy dz:ień podróży zbliża się ku końcowi.
Następne dwa dni mijają.
mniej więcej w podobny spo·
sÓ>b. JedzenIe, odpoczyne'k, roz
mowa, tańce, kino, gra w karły.
Słońce grzeje coraz silniej, a
noce ~.ą coraz cieplejsze.
Ostatniego wieczoru na okrę
cie panuje niezwykłe podniecenie. Przecież jutro o S-ej rano
okręt będz1.e .jluJż u c~l'U :podr6ży.

,

P.rzed

óSmą.

*

jeSlLem

.jII,LŻ

na po

kładzie. nad którym r-ozcl~gnję

to zasłQny IZ; żaglowego płótmll.
Stoimy na k(}twicy. Doskonale
widać :bliską Jaffę i nieco dalej
położony Tel-Awiw. W~aniały
widok.
Lec.z nie dają lSi~ nim l"OZ'ko·
SZOW8Ć. Do okrętu przybija duo
ża łódź, z której wysiada banda
podejrzanych
obszarpańców:

tragarze arabscy. Wrzeszczą. w
niehogłosy i larmOSiZą pa;saże
rów, z którymi się por-ozumieć
nDe mo;gtłJ. MaJą oni zabrać
wszystkie walizki. Z~ smutkiem
patrzę na moją walizkę, którą
jakiś czarny obieżyświwt zrZUlCa
z pokładu do łódki. Dziwię si~',
że trafila i dz.ielę się tem spostrzeżeniem ~ jednym z towarzyszń-w T\()ctrr.~~v, kt6 r v miesz·
ka od kilku laŁ w Palestynie
i kilka razy był .już w Europie.
- Niech pani będzie całkIem
spokojna, jes~eze rugdy nic b·
taj do morza nie wpadło! - 'Po
ciesza mnie palelSltyń.oz.yk.
Zresztą niema czasu na 'dalsze kłopoty baga:żowe, gdyż
tueba llstawi'ć się w ogooku do
rewiz.ii pa1Sz;portów. Podobno
kOlllisje pasZIJ>Ortowe już przy '
były na stattek.
Rabi się C0l'9,z cieplej, słon
ce pra:zy niemiłosiernie. - C~
chwila ktoś opuszcza szereg .;
udaje się na 2wiady. Ludzie ISle
nieeiel"pl~wią.

.,... Mój Boże - lnÓ~ je(len
z moich towarzyszy stołu - ży
dzi dwa tysiące lat cz·ek.ali na
Palestynę, to chy1ba jeszcze te
dwie godziny wytl'llymają,1
Po UJpływie godziny, stewar<!
partjami wpuszcza pasażerów
na gÓlmy pokład i odbiera od
lliJch paszporty. Po pewnym cza
sie wywofuje lDatzW'ilska flych,
którzy są już dopuszczeni p.rzed
.
oblicze komisji.
WreSlzde przychodzi ltolej na
mnie: -oddaję paSZiport !i po 'Wy'
wołanru m~o nazwilska, wcho
dzę lila -oS'7'ldony iJ)'Oklllad
l-ej
Iklasy.
Przy beli stolacn
si.ea~
trzy komi/sje: angielska, wrah·
ska i !żydowska. Chudy, ja:snowłosy an.g'lllk trzyma w rękacn
mój paszport li pr:zv~lą,da si,~ po
dejrzIlwie fotograljl.
I I

.

rówce, która szybko zbliża si~
do Ib.rzegu. Stajemy! Jakiś gl"Uby arab pomaga wysi·ąŚć IZ motorówki. W'chodzę do budynku
portowego, który jest hrudrną,
obdrapaną szopą. Urzędni'Cy m6
wią do mnie po arabsku. nie
rozumiem ani słowa i nie wiem,
on co im chodzi. Okazuje .,ię,
\ż4t znów It.rzeba pokazywać past
port
i róż.nokolorowe kartki
które otrzymałam na okr~cie.
Nie medząc komu co poka'zać,
trzymam
w ręku paszport i
kar&i
i wymachuję
niem;
przed nosem ro~ma,1tych urzęd
ników.
Korytarzyki, schodki.
pokoje, pokoiki, hałas, smród i
brud. Osobista rewizja: zażyw·
na kobieta \V ~zarym fartuchu
gładzi mnie od stóp do głów j
pyta, ćzy nie mam papieros6w.
Ozęstuję ją papierosem, a ona
bierze trzy.
Wreszcie schodze. znów 1.)0
schodkach na dóił. W dużej sa L
stoją długie stoly,
za którymi
celnicy przetrząsają walizki pa·
salżerów.
Teralz przypominam
sobie, IŻe przecież nmi'e nie "Ut;dzie celn1lk rewidował, gdyż WIJ
g61e nie mam walilZki.
Zaczy·
nam s~ rozpytywać uświado
mionych, skąd wziąć waliz~l~"
Ktoś wskazuje mi sąsiednie pomieszczenie. Wchodzę i ... dzię
kuJęI Na podłodze leżą
sto·sy
",al~z i tohOIatÓIW;
tu ~~wiem
s-kJładaljąj ba~aż tlragarnc aralhsey. Zaczynam sZ1lkać. Jestem
doprawdy zdziw~na, gdyod·
najduję mój bagaż.
Przecież
pJie •miał żadnej opieki i mo.ją
wal1'zlkę m6g1 sobie jlUż klolŚ W}·
hl·ać. Oikazuje silę, jak mi po..
tem powiedziano, że jeszcze ni.
gdy nikomu tam lilie nie łZgti
nę.ł!o.

A więc mam wa·lizkę, którą
teraz trzeba pokazać celnikowi. Widzę, ;że rewd.zja jest bar·
- tle, - myślę sobie, --- ~o dzo dokładna; urzędnicy przehędzie, jak me przypadnę mu trząsają gorli,w ie manatki i roldo gustu?
.
maite paczki
dla anajomych;
Po. doklaooem
przejrzeniu pozałem waLizka jest tak pełna
paszportu, od początku do koń. że z ledwością. się zamknęła.
ca i od końca do począ1tku, 3!n Gdy się WlSzystko rozrzuci, naglik zarzuca mnie
pytaniami , pewno nie da się
z powrotem
w czem dzie1mie m'U poon.ll!ga·jt~ zamknąć. Patrzę szybko na cel·
dwaj towarzysze.
ników i stall'am się ocenle ich
~ Jak sj'ę
na~ywam''1
De gorliVwoŚć i ewentualną słabość
ma.m lat? Qz.y złożyłam kaucję? na wdtza.ęki niewieście.
Do kogo .ladę (imię, nazwisko
Uśmiecham się do
jn'ldegoS
i dokładny adres)? Na ]ak dłlu·
czarnego grubasa i podsuwam
go? etc. etc.
mu wa}i.zkę i neseser.
()t1;powiadam dość dobrze, za
- Co pani tutaJ ma? - pyhaczam się ty}ko p'rzy. przaUo·
maczaniu na hebrajski, iJlllierria: ta po niemiecku, uderzająIC dło
Ignacy, - lecz kIto§ z komisJi nią w wieko.
- Moje rzeczy - odpowiażydowskiej przychodzi mi z podam.
mocą. Anglik wkłada do mego
- To można mieć, - mówi
paSlZlpOrtu M1ltą kart'kę i rzuca
grubas, llśmi~chając s~ę. - .Alf:
go na ~ąsiedni stół.
Komisja arabska; powtarzają czy nie ma pani rewolwerów,
się te same pytania. Na stole le-. brownhllgów?
- AI~ż skąd, j!a broni wogólc
ży wielka gruba księga:
sp'~
WlszystJk.ieh tych, którzy próbo .nie Ibiorę do rąk!
:- A co pani hierze do rą~ '}
'Wali kiedyś nielegallli.e dosłać
się do Palestyny.
lu'b zoSltalJ1 - pyta zalotnie celnik.
- Tylko mężczyzn! - odpoz niej wydaleni.
Na szczęście
nie figh-uje VI niej moje .nazwjl- wiadam.
- To proszę, - mówi
0.sk().
mnie
Do J)3szportu przybywa karl' rz~dniik, i wysuwa ku
ka w innym kolorz·e,
poczem gmbą, owłosioną rękę.
Bez chwili namysłu, ujmu;j,c;:
przechodzę do rąk komisji lży·
dOWlStkiej. Zmów pytania,
for- te rękę w dłoń i potrz.ąrsam ni[)
silnie.
ma:lrności i trzecia kartJka.
- PaJni robi to doskonale! -"
Trzymam w rękach m6j pQ'Szport i chcę już opu§ej,ć komi- wola śmiejąc się celnik i robt
s.te, leocz okazuje się, że mam na obu waLizkach znaki kredą ·
Wal<itzki
są
zrewidowane,
zamało [;:artek, że trzeba
'WY'lTlie o~lWorzy·
·kupić kartkę .qranatową,
kt6- ehoć ilch nawel
ra jest kwi,t em
za opłacenie lam.
Opuszczam budynek portow"
Pl'Ze"Wozu na ląd i transportu
i siadam do auta, które wiezie
walizek.
Wreszcie stoję pl'Iz.y trapie.- mnta do Tel-Avivu. Jest godzi.
For·
Żegtnam ~r~eeznię znajomyeh na pierwsza w południe.
mal'llośd w porcie trwały p1ęć
"l za:łogi, dziękuję za mile chwi.
le, lSIP~dzo.ne na .. PolonH", i p:J go dzil11.
D01'a'Ł Waserc":bank~.
kIl1ru clrwi.lach sioedzę w moto·
a

_
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Ma
z,nJ
pod
aresztem
Wspaniale _nalaz";." które nie uirza
dziennego.
,' bo

Wiele sLe mó\w.iło i pisało llg
temat zagadnienia, czy ł:waltow
ny rozwój wynalazków i mecha
Il~:'tacji pracy
jest kOll"zystny.
czy · też szkodliwy dla dobrob:v·
lu ludzkości. Ze mechan:zacja
ezyniąc .zlbęd:nymi

tysiące rą'k

roboczych, zwiększa szeregi be,·_
robot-Dych oraz gwałtoWlIlie u·
szczupła pojemnoś'ć rynków zby
tu i siłę kU/pna społeczeństwa,
lo nie ulega wą.tpliwości, ale "
drugiej sLron,y wynalazki two,
l"7ą o]brzym~e
zupebnie now"
gałęzie przemy ·lu, że wspomnimy choćby tylko radio i samo·
loty, które dalją zatlrudnienie
dziesiątkom tys:ęcy ludzi. Jedno jest peWlIle, lie do obecneg;' ,
kryzysu światQwego 'W memaIym stoipmńu przyczyniła się ta
gwałtownie post«wu jąca mecha
nizacja pracy i że przy obe~"ł
panującym na św~ecie systemii:
kap~ta.]listyc'zll1Y1m takie gwałt()ot
": !1e

wstrzą.~nienia

powodują

poważlnc tiruOm.ości

Nie

przesądzając

rozwojoWE".
,kwest:ji s2'Jk.o

dliwośd

zn;szcz"łJlbv całe

Maszynę tak~ Z'budowano w 'ił...
m6rVce li zaezą.ł z niej wypłY'"'
wać potop
żarówek,
kt6rego
nie moina było powstrzymać
Istnienie produk<.ji '!Żarówek na
całym świecie ZOSIłało gwaIttowni-e zagrożonoC, to też mi,ędzyna
rodowy ka'l"lel ItaTówkowy za
kupił plany, patenty i samą ma
szynę" zamykają(. ją, QO niedosl.ppn~ wi~enja.

'

'

W,klecie maszrn,
do Dudelek

Produkcja pudelek do papierosów, jak wiadomo, daje stale
poważne
zatrudnieDI;e fabrykom, proclUJkuiąeym 1e pudel ,
ka. W AmerY<-e'-lIDudowano automat. który produkuje pudeł
ka z kartonu mniejszego forma
tu calikowicie samodzielInie ł a
którego zdolność produkcyjna
przekracza stok.rotmie pil'acę rę
C1JThą. Jednakże koszta maszy·
nyi TJatentu są tak olbrzymie,
że !koszt wyprodukowanych pudełek zupeł!nieby si~ nie znmiej
szył. W obec te~ w szeregu
pańlsltw
umli.e'zkodJiwiono!len
wylll~lazek w ten
sposób, że
związek producent6w pudełek
zobowiązał się pod ' żadnym po-.
lO!1"em, tailtiego!lutomat'U :nie -ln-

czy też pożyteczlllośd
tego rodzaju epokowych wynala7.kÓW, chcemy poniżej opowie
uzicć o kiiLku już
dok{)nalIlych
olbrzymich, o epokowem znaczeniu wynalazkaeh, ktore byłyby zdolne całkowicie zastąpić
wieLkie ga~ie produkeji - Dl"Że stalować.;
mysłowej i z t~o wlaeewzglę
flu zoS1al'y .,ohłoiroate alI'esztem'~
to znaczy zakup:.ooe i staI'8!IlOie
uk-r yte przez oJhrzymie koneerny przemysłowe, aby tak pręd
Przed rokiem ~wiat facliowy
ko nie lIjrzeć ~tIła dzi~ i:lowiedział sLę o skonstruowago.
maszYlllY szyl)kooplatającej,
cło oplatania :kabli i SZ!Durów ka
PotoD
b1mvych. utywanyt.h w telefoPrzed paru laty nad~ła ~ nach i radjaeh, ,izo1ująel\ mtką.
Ameryki
sensaeyjna wiado- Niefachowioee zda sobie sprawę
mość o wynalezienm maszyny do jakieRo stopnia rozwoju dodo produkcji żarówek, QPartej ~tła techn!ka budowy maszyn,
na ta'k zwam.ym pil'ocesie Cornin jeśli powiemy. że _lDii'esl~hana
ga. Jest ona w stanie wyprodu- .zdol1J()Ś;Ć prodUlkcyjna tej nokować fantastyczDl:l liczb!! 650 ' wej maszyny wystarcza, alby w '
Lysięcy żarówek dz:enniel Ma- ciągu miesiąca płacy pokryć ca
szyna ta wzm:lł:a dotychczaso. łoroczne zapotrzebowanie lilie· '
mieckiej poczty państwowej.
wą mOWloM produkeyjną 550krotnie, to maczy, że jedna je; Z\'Vll'aC3mv uwagę., .że , i<We tu Ol
dyna maszyna w jednej fabry- jedną jedyną maszynę. której
ce może wyprodukQWać lOa go, prodwkcja mogłaby pokr,y<l to
całe zapotrzebowanie.
{{z-jlnę tyle, ile dotychczas pro..
dulkowalIllO w ciągu , 550 godzin..
SIta tysłycy an.gielscy oCem1}aJą

Nadlnllr Sznar6.,
IIlblo",cll , '

tar6.ell

li.

Aerodynamiczny bobsleigh

'światła

galezie przemJlslu

długo§Ć linji telegraficznych Da
świecie wed.łtq{ stanu z r. 1920

na

oIkrąRło

10 miljonów

trów, to znaczy

łdome

25~otnl\

odleg

łość księżyca

od ziemi. Według
dam.yclt z r. 1930 ~ość linjl
teleanficznyeh Niemiec wynosiła przeszło 1 i pół miJjona
km.. linja kabli przeszło l i pół
mi.Ijon8. a lWnja po1:ąezeń tekfoniczI1ych 14 i pół miljona
km. Zużycie roczne wszełJde,co
rodzaju sznurów kablowych po
ezty niemieckiej wynosiło l i
pół miljona km.. Ponieważ ta ilość smwrów odpowiada jedno
m~sięeznej
produkeji owej
sz}'lhkooplatają.cej maszyny. więc wedle oblk-zeń maszyna
ta mogłaby pokryć całe zapotr7ebowamie wszymkich poe':t
i telegraf6w na ' świtlcie w cL.!łlgu 5 miesięcy.
'
Zrozumiałe chyba, eo %8 oJbrzymi przewtrót spowodowało'
by uruchom:enie takiej maszyny. Setki fabryk musiałQby stlll
nąć. a tysiące bezrQbotnych ob
ciąiŻyłoby skarb państwa. Wobec tego zaLnteresowane czyn~i zakiupJy pataIllty i ,plany1 ' zamknęły to wszystko w niedlOlStgpnem miejscu..

600 milJon6w astm
,
do golenia
Szczegó.lm.ie . (.-iekawym plnzy"
!ldadem walki człowieka z ma·.
szy.ną. stanowi wynaleziona w
Szwecji. pracują<:a automatyC'tnie maosozyna, któ.ra jest w sAa'nie wyprodukować Ifocmie 600
miljonów ostrzy ci<> golenia. Co u,ruchomienie tak:ej maszy~
ny znaczyłoby dla przemysłu
OSIVrzy do golenia zilusłrujl\ naj
lepiej ' poniższe cyfry.
,.zPyt ostrzy do golenia ~Slt o'
gromll1y, , i,s'bn;eje wiele fabryK.
których produkcja dochod,zl da.
100 tysięcy ostrzy dzienmie. Alby wyprodukcwać dz.ieO'Ilie
100.000 ostrzy, potrzeba 4.500
metr~ taśmy
stalowej, wagi ,
100 kilo. W tej taśmie ma pPasa wycimać dziury·; kanby, o.
znaczają,ce długość
ootrza.Ptrasa taka iPOtrafi wyprodUJk.G'
'Yać <lzieJ;l.Ilie 35,.000 surowycli
ostrzy. Dla dzi'e miej produkcJ.;
100.000 s.tuk potrzeba. wo.l>ec
tego 3 maszYlu. Następnie taś-,
ma stalowa idzie pod walec po
lel"ujący, który gładzi i ,poleruje ostrza. Walec talki obrabia w
cją~ 8 ,godziln pracy 35.000 o.
str_zy, a w;ęc znowu potrze!ba 3
takie walce. Automatycznie pra
cujący piec hartujący hartuje
VI' ciągu 5 i pół godzin 100.000
o:strzy. Nast@l1:e taŚlIlla idzie
znQW'U do pła~kiej maszyny po
IClrujące,i. która poleruje 100 ty
sięcy sztuk w ciągu 8 godzi:n.Przez wyłamanie ' hartowa'11ycli
OSILrzy z taśmy zakończona jes~
produkcja surowych ostrzy.
Do oczyszczenia tyeh pokry~
t~h brudem O!trzy WTZuca ~
je do kJręcąeej się stalowej ~
ki, nqslfi!Pl1ie odbywa się proc~
wyciskanIa napisu firmy, kt6ry'
ookonywa genjalnie pomyślana
maszytDa. Maszyna taka w eią
gu 6 ,godzin automafycmie wy..
konuje 50.000 stempli, ezyli 25
tysięcyostnzy. pooieważ stemPle wykonywane 8!łi po obu mo
nach osina. Maszyn takich po-

trzeba

więc 4.

~ maszyn ~jalnych: obsh·
giwalllycb przu młode dziewo~~

ta.
'WIi~

przedewsz}'ISlIlde:m
dziennIe
4.000 09ł;rzy, czyli że takich
szlIfierek potrzeba 25. Nast~
nie odbywa si.ę ostrzenie i polerowanie, przyczem produ'kcja dzienna: jednej tak;ej maszyny wyn<>si 2500 szt,uk, potrzeba ieh więc 40. Z ."kolei o·
Inna groźba
slrza oostaią się do centryfug:,
Ale jes,z,cze inne gro:hne niewypeł.niwiej bardzo delikatnebezp:eczeńslwo wisi Il1J3.d -prze·
mi opiłkami z twa-r dego drze"
mysłem ostrzy do ł:olenia,' cował gdz!e dokonywa się czy~z
prawda
tym razem nie w posta
czen~ i -suszenie ost,rzy. Dht
ci jakie,jś maszyny, lecz. specjał
produkcji 100.000 potrzeba 7
takkh apalratów. Następnie 0'- llego ma lerja1iu., a mianowicie
strza zoSltają jesz(,ze raz ł:ładzo kar~du wolf1ramowego. Fi'l"Dl:.ł
ne, przyczem dla produ.kcji '100 Krup w Es,seD ma patent na
produkcję t.ego materjału, któtysięey szłUk potrzeba talkiIch
maszyn 25. Na tem kończy .dę ry ma niesłychanl}l odpowiada'
jącą praw;e djamentowi twar' cała praca i ostrza sa gotowe
dość.
AmerY'kański przemy~
do opakowalllia.
sŁali szLachebnej,
wykorzystuOp~ko.wa. dokonywa' ·SfpUjąc patent Kruppa, w~onał oc:alna maszyna, która kalżde a- strze do golenia, które na pod.
strze pakuje w pap:er parafitno· stawie ze sŁali ma ostry brzeg
-v oraz w drugi papier ' z ' et y- wykonany z kanb~du wolframokiet,ą. Do opakowania 100.000
wego. Ostrz-e takie kosztowało
sztuk potrzeba 35 taki'ch ma· by o ' jedną p'ąt:} część drożej
szyn. Jeśli zSUlm.'Ujemy I!~zbę po od os1.rza zwykłego. natomiast
łneboych do tej produik.eji, to _przy użyciu 200 razy l'oe1JD.ie
oWe się, że pot,rzeba 140 ma· wystalI'czyłoby na 60 lat, zachoszyn oraJZ okolo 175 :robotni- wując swą ost.rość. Rzecz zro.z,u
ków.
.
miała" że amerykanie nie wy, :A teraz u,Pnytomni.jmy wbie korzys~a1i swego wynala.z:ku
w ciągu krótkiego
że wynaleziona w Szwecji, s ' poniew.alż
wykonam.a w Niemczech przez czasu pokryliby caIlkowicie zaA. E. G. maszyna produkuje a!1 potrzebowanie całego świata.
tomatycl.nie 20 1l'azy więcej, tu poczem na: lat 60 staną9lby cały
Z!Ilaczy, IŻe zasłlępuje ana 2800 przemysł ostrzy do ~enia.
nruasryn i poibawia pracy 3500
Możemy sobit:' wyO'brazać, co·
ludzi, potrzebnych przy dotych by się stało, gdyby taki{! trwa,
czasowej metodzie produkcji..
ł:e Oisoł:r;za zaczęto produkować
Oczywiście nastl\piły powaiJ, wyżej w.spomnianą maszyną a II
ne pertraktacje dla urałowa'OJa tomatyczną!
J\

s:difierka,

obrabiająca:

Pomnik króla Aleksandra I w Paryżu

wystawiono wldnfe modele pomników, które w najbliż
JUlosło'Wiańskiego
Aleksandra L 8ł to dzieła rzeotlłłana- francuskiegC\
MaksymilIana
Real &hl Sarte. Na JUlS1eJ DuatracJl widzimy model ~ postacią króla.
UJcaza)e OD nam rannego kr61a na Jego koniu. Po prawicy stoi Gj~~
kr6la, PIotr L, • po 5ewłą - marszał~k francuski PrancMt d'Espe'tą. PrIed
Iłoi " . amordowattego króla, - llIIody król

w Paf7bI

szym casle maJ4 być zbudowane ku ezci, króla

Teraz ostrza prze
w etadjum astatec_etO
WJkóńr-ia .. _ łIobm".. ...
l.Wr ......... lIIIra,
cbod.z~

przemy.slu ostrzy do Aolenh
i po trudnych i ciężkkh o!bradach O'statecznie :postanowio.no,
że zaklady słali szlachetnej w
Dii.sseldorfie zooowiązmją, s:ę
nie rozpOczynać produJkcji Gs-trzy 'na tej maszynie, ,że automat będzie śe:Ślle zamknięty
i trzymany jedyrue W pogoto
wiu da ' celów pokazlowych.

,...,.1edI

b1rz

~ ,. . . . . . . .
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Król

ważYł

leprzebrane -s k,a,rb

swych

gości

August Mocny obflto",ał w orygi
nalne pomysły. Gdy raz siedział w
gronie wesołej kOlllllanji na swym
ufortyfikowanym zamku Konig-'
tó - jedlluk
_ Z Węgie r n:t~chodzą w1c~ci, zO na temat llalluętllej mil.o:k:i, która BIedą. ()br~y1ło mu
s1ean zapropono.wal swym gościom
dze
fantazji
i
snuć przypllsz0zenia, wkońcu, gdyż ka.zał swYm zaufv,fpec
jalua.
komisja
prowadzi
od
pew
obejrzenie fortecy. Zajrzano. także
zmarrych nym zamordować, brata i objął wła
do arsenału, gdzie komendant jął ncg'O czasu intensywne PQszukiwa- musiała łączyć dWOje
dzę, jak-:, autokrata.
półtora tysiąca lat temu ludzi.
11i3.
gJ'oh,
u
króla
Huuuó,,-,
At.ylli,
wychwalać akuratność pewne.i wazwanego
'1Biczem
Bożym"
i
"ufło
w
Siedzib:t Atylli mieściła siQ
Komi.,ja. archeologiczna, zachęCI)
gi. Mimo.v.:oli ogarnął król ,okiem
tern świolta".
dzisie.iszych Węgrzech, a dawnicjswą tuszę i spojrzał badawczo na
na. dotychczasowYJUl
W)'~~~aml,
~wyclt towarzyszy. "A możet,yśql~
Nie poraz ~)ierwszy to itiea odnn, szuka wciąż grobu naiważlliejsze ~zej Panonji. Był to dosyć prym i·,
tak, moi panowie, kazali się zwa- lezienia groba starożytnej zllakomi go, grobu człowieka, który lubo- tywny gr jd, właśei",ie obóz, w ktć
rym tylko "pałac" Atylli wyrćż
wał Się ulożonem przez siebie po·
~yć. co?" Ta'k też uczyniono. Ale
tości ożywi.'1 uczonych badaczy:. Pi
ten _':nvilowy kaprys stał się póź sali~ll1y w '5woim czasie o prc.bach wiedzonkiem: "Gdzie mćj kOJ'I pf'lC lIiał się rozmiarami i ozdobno~cią·
niej stałym obyczajem. Każdy gość znalezienia gro!)owca.
Pod wlailzą "ojczulka" zuajdow:t
Kleopatry. leci, tam trawa nie porośnie".
przybywający do KOlligstein zmu10 się - jak zaznaczyliśmy - oPoruszano też w swoim czasie myq
,OJCZULEK1'.
szony był ważyć się wobec całego szukania grobu Aleksandra Wielgromna tery torjum, , obejmują.ce dzi
Wyraz
.,Atilla"
oznacza w goc- siejRzą południową. Rosję, Rumundwom i przy zachowaniu pewnego kiego. Prl.jbąkiwano
o projekcie
ceremonjału.
odwrócenh biegLi rzeki Busenł' o i kim języku !li mniej ni wi~cej, jak ję, Bulgarję, Węgry, Austrję, Jugo
"ojcznlek". Wolno
przypuszczać, tlawję południowe Niemcy. Liczne
W roku 171:3 zaprowadził Au~ust zbadania jej łożyska, co może na·
że pieszczotliwe to miano zOt<tało
l.yły ludy, kUrym Atylla rozkazyMocny osobną ,.Księgę' wagi dostoj prowadziloby na ślad grobu Alary
przez wał: o.strogoci, gepidowie, hcrulollycb panów", w której starannem ka. E'antazja reżys~ra filmowego nadane "Biczowi Bożemu"
stworzyla. koncepcię odnalezienia ironję. Guyby bowiem tacy ojczul- wie, rugjowie, markomani, kwądo,
pisnlem wpisywano nazwiska, tytu
kowie, jak Atylla, opiekowali się wie, alemanowię, swewowie, chaza:
grożn'3go.
Dżingis - ChaM.
grobu
ły 1... funty. Księga ta, w skórę oświatem dłuż ej. r,Y'?hłoby zabrakło uy. lJlf1gały .,Młoto.wi &wiata:) pl,!
prawna, !lo dziś dnia znu.iduje się D1:tczcgói I\i~'l Atylla ma być gor
"dziatek'.
miona słowiańskie, gel'mań~kie, Har
w Dreźnie. Dowiadujemy się z te gil S7,Y?
AtylIn., syn ~llllldzUI,-:;, octzledzl- mackie, tureckie. Siedemdzlpsiąt ty
dohume'ltu, że w roku 1712 ważył
CO ZNALEZIONO DOTYCHCZAS? ('zyt wła r.l Q w państwie lmnnó'\\', f.i~('y wojownikó,y czekało skinie
August 260 funtów.
1I 2(!lllg tLdyC\ji, At~ lIa został P,) wzciągahcil si<: od 1l1. Kaspijt<kie- llia władcy.
g:o a~ po Ren, w roku palbkim 434.
(;bowany
s~czorym stopir, gdzieś
przy.kazań pomiędzy wDunajem
BIZANTYJSKI HARACZ.
3. Cissą ,
w po wuju, zw'tuym RU(1 albo Rugila.
Odurzony
własną. potęgą. zupra·
\':
ciągu
pierwszych
h
t
dzieE-ięciu
tJ zech metalowych trłtnml) ch. oło
~ dzielił Atyl1a. rządy z
bratem l1,Ilą.ł Aty1h rozszerzyć jl~ jesz('z0
wianej,
srebr:1Gj
i
złowj.
VV
grobie
Francuski pisarz Paul Reboux po
aa.iet(}..cioro przykazań CIa mło- 'dOŻOllO również; wielkie skarb" VI
[łocie i cellliych kamieniach. 'J e"~'
tlych matek:
więc czego szukać. W r;tzie znalezi,)
Przewidujący
1) nie dawaj dziecku wszystkie- nia grobu, hm, znaiduj~cy S!~ ]1rzy
~o. tego, cz'!go tylko zażąda,
szkielrcio .,Bk~a Bo:i:ego" . 0" ici.~
2) nie ~ach ,vycr,.i si~ niem głośno, \~ płaci trnrl: r koszty.
3) nie mów mu, że się nie ''''lerzy
~arazir
jednak
poszlIkiwanh
w jego poprawę,
trwają. Nic moina Dowiedzieć, uv
4) niech się rodzice nie kłócą ni- były one całkiem j:tło:we. Rozkop:~
gdy w obecności dziecka,
no sporo rćzi1ych sypanych kurl1:t·
5) nłech jedno nie zabrania tego f nuw i dogrzebano s ię wielu wcalp.
cennych z' punkt.n widiema ·~ar('he:)
('o pozwala drugie, ani naodwrót,
logicznego wykopa:1isk z - ezasćw
6) nłech matlca nie
krytykuje końcowego okresu hist01'ji - staro:
J1fzt'd niem ojca,
żytnej i P()CZą~ÓWl ~TedniDwiec~.
7) nłee~ dobiera dziecku staranZnaleziónó 'więc- ~:t).6~iw6 .:!,lon~t- '7..'
nie towar'Zy 'ty zabaw,
8) nieeh się nie śmieje zbytnio z wize!11\1~~em .Ma:k~ ,Ą\l;(>,U~~!!~. ' ~e'
.
.lego dowelpów i nie każe ich po- earza. - ~110zofa, cesarza. st01lia, ~ą.
....- Co się stało z twoim wozem?
clrego wł3.d~y ginąceg6 - 'Rzymu. "
",tarzać przy gościaeh,
- Nic. Jet on celowo tak zrobiony, aby nie dalo si<; ni<: zauważyć,
9) niech nie
krytykuje przed 'lnaleziono old0by kobiece, w posta gody moja Ż0119. na co wpadnie, siedzą.c przy kierownicy.
niem nauczycieli w szkole, a pod- ci kolc~ków z perłąmi, naszyj nitrzymuje zawsze łch autorytet,
kćw, branzol3t, Znaleziono _metalo10) nłem nie daje mu nigdy dużo we przybory do manicure i pedicv
pjeni~dzy do ręki ł niech wymaga
re, co shnowi o jeden ,przykład
'wpisywanIa wydatków.
więcej, Żn ll!1SZa shwiona. cywiliza·
<:ja ni0 ~ bardzo ~nów odbiegła,
{Id owej ~lahki!lj epoki. Znaleziono
W HOTELU.
PIANISTA
.:\bly Jag· jest po raz pierwszy groby
j43źdźców
pogrzeb:tnych
mieszka obecnie
"" hotelu. Czym napis na drzwiach: lVTaz z kó*mi. Rozczulającv dowal
"Na kelnera dzwoni się raz, na po- przywiązania , ~ar~l\r~yilcÓw do
Kościuszki '
koj(; IVkę dwa, na służącego trzy". wierzchowcćw. Znaleziono _i naWflt
dwa o.sobliwe, bo złąezoue . USClJn(; rtziwi się i pyta. ojca:
Ceny lnyzysowe
'
Tatusiu, "Czy służący źle sły· skielll szkielety~m~~ki i > kobiecy.
Można puścić, w związku ' z ,tem wo
&2

ukr,te sa podObno w DOszukiwan,m grobie, Al,lli

lO-ciuro
'. dla matek

..,~

.~.

PruL FELIKS HALPEln
53, lela oficJaa II pietra.

lU.

-

zarna i

iZę przyznać,

&Ii iem i opowia(lali§my sobie przy-

łóżko. Następnego tan~a

p'ody mitos11<!. Tylko .iedf'n z naszego grona, ZJUMY muzyk, dyrygent
orkiestry, Nausen, siedział VI milczeniu. Wreszcie zaczęlibruy 11a nie
go napierać, uby nam t31[że coś o

się na
nl1we na·
dzieje pr~ez· dzień, nowa gonitwa
za zarobkiem, a wierzór nowe roz:

prosię nic nie wspomina~
płatniczemu szepnęła. Kawa została zamarkowana jako czarna.
Nazajutrz przynio'3ła mi panna
Rysia żnowu białą kawę.
- Mój Boże - szepnęła z uCJaIll'm zdziwieniem - znowu się po-

~zarowanie.

myliłam.

Na obiad zjadabm pęczek rzodkiewek z kawałkiem chleba, wieczorem dotawałem czasem od poczciwej gospodyni kawałek bulki lub
innego pieczywa "do
sko!Jztowania".
Nie miałem już nic więcej do
spieniężenia, jak tyI1w trochę ksią
żek, które sprzedawałem stopni~ło.

Ale jej wzrok mówił wyraźnie
nie była to pomyłka. Sprawi~ło
nam to obojgu uciechę. Na trzeci
dzień przyniosła mi fuż z zupełnie
pewną miną białą kawę, mówiąc z
figlarnym błyskiem w oczach:
"czarna".
I tak było już dzień po dniu. 00~tawałem białą kawę, która była
znaczo.na przy kas)e jako czarua
najpodlejsJ;ego gatunku. Po nieja:kimś czasie Rysia stała się jeszcze
7uchwalsza: przynosiła mi regularnie białą "mokkę" z bitą muetan-

Siedzi~liśmy

w

kółku

przyjaciel-

lJOwiedział.

-

Moja przygotda nie jest tak
wasze - powie
a ja jednak ~wa
.ia za na]głębsze przeŻ}'cie,

interesu.iąca i.tk
dział wreszcie - żarn

ja/de

1II111c spotkało.

Miałem wtedy
dwadzieścia dwa
łata. Bybm młodym muzykiem bez
mO.i~ PQłOŻ~l1ie było
tem
cięższe, b nie otrzymywałem żadnej
pNll0Cy od rodziny, która wyrzekła

grosza,

6i~ mnie dlatego, iż za:miast obrać
Jakiś porządny zawód, puściłem się
1Ia mu~ykal1ta.

Były

to

ciężIde

czasy. Mieszkaizdebce u ubogiej
Jem w nędznej
wdowy i eodzień rano szedłem do
1,ewnej kawiarni Ila J1ajgorszą czar
tlą kawę, jakA wog61e istniała w
mieście al~ która była również
najtańs~. Zjadałem do tego I[rom·
kę chłl~ba i . przeglądałem w dziennikach dział ogło;;zeń. Codziel} łu
dzt1el1l 8i~ nadzieją, ze znajdę zajęcle i zarobek, a wieczór rozczaro.

wany i

Co

znużony, rzucałeUl

będzie potem~ie wiedziałem.

Czesto ~\1dziłem się rano z beznadziejnem
pytaniem,
poco to
wszystko. Ale ponieważ gospodyni
m(fJa' czekała już na moje wyjscie,
aby móc posprzątać, ubierałem się
i szedłem do kawiarni, aby zacząć
na nowo poszukiwania.
Pewnego dnia usiadłem, jak zwykle~ przy stoliku ł zamówiłem u
"panny Rysi" "czarną". Ku mojemu 3łiziwieniu przyniosła mi białą
kawę·

'- Ach, przepraszam rzekła
- przez pomyłkę nalalam mleka,
ale to nic nie szkodzi?
- Przeciwnie! - podziękowałem
jej za tę niespodziankę uśmiechem

Ale

że

ką·

Ta machinacja wymagała speejaJ
nej ostrozności. Mogła przemycić
moJą białą tylko
wówczas, gdy
przechodziła koło kasy z większą
ilością porcji na taey, bo wówez,-W;
ItasJerka nie miała ezasu skontrolo
wać jej zgłoszenia.
W ten sposób eszukiwali§my codl.iennie przez kitka tygodni g06po
darza ' o rózllicę między szklanką
czarnej a białą mokką.
~ei;eli

mam

b}rć

szczery,

POLA KAiALAUNICKIE I RZYM
Zaj,ęty
prz~goto~vaniami
do
.. Drang nach Westell" ptłścił AtyI
la płaz,em obelżywe dlań słowa następcy' Teodozjusza, :Marjana, ' któ·
ry odmówił płacenia bizantyjskie.
go haraczu, mówiąc: "Mam złoto
dl:1 pTlYjaci6ł, a dla 'wrogćw _ żo
bzo". Atylla.. ruszYlzc wszvstkiemi
t'WeJl1i siłami 'la Ren Pod Troyes,
na, polach katalaullickich, natknął
~ię "Bicz Boży" na zbrojnv
opór
roł~czonych sił wizygockich, buri rzymgundzTdch, frankońskich
~kich.Poniósłszy ciężkie
straty,
j\ tyll<1 zawraca ku swym
leg owi~J.:Olll n:tdcluna,jskim. Wkrótce P')tC'm prf.bu je znów ~zczr:śtin, za!!rav.:1jąc zrJ.)byciem Rzymu. Osobista.
iuterwilnc.h panie:i:a Leona I-go ta.
tnie' jodnak jakimś cudem wieczne
llli;1"tO prt.".-l zagładą. AtyIla ze swyJl.i hUlluami r,awraca, by nigdy j11i
wir:c'ej nie powrćció.
SMIERĆ

Z PRZEPICIA.
W -1-.33 r. zapragnął _\tylla pO1':tz llif'wiarlomo który
zrzędu
wstąpic w związki
małźeńslde,;
],f'Wl1ą ponętną germuuką·, imieniem

I1dika. Wyprawiono huczne wescli:>ko. Niestety, ,,'Bic?;owi Bowtn1l"

uie

byłQ jut

da.nem

skor~sta.ć

z

rozkoszy ma.łteńskioh nocy puś1u
]lnej. Wskutek ha.dmicrnego spoty"da alkoholu, nastą,piło ciężkie za ·
trucie calego, nadżartego już zresz
tą rozpustą., organizmu. AtyUa wy
zionął ducha, pozoetawł"ją.c S) 'Y"
nów. W~rld hunnów powstał wielki
IJlacz i zgrzytanie zębów. Zm&rly
,.fu onora.to con esequłe eontuoał
s/;ime" - jak powiada. wło!ki ' Mo~l'a,f Aty1li został uczczony naS·
kosztowniej~zym pogrzebem.
Ska.rbów Atylli,
stanowilłCfCIl
widomy znak owego, najko!ztow~
niejszego pogrzebu, ftuka.ją wk'
śnie węgierscy': a:z:cheolodzT..

»

wdzięczności.

-

b:udzi.d: Mobilizuje więe swe Kon·
Ile hordy i rasza na południe, zalt>wając niemal cały półwysep balkan:
ski. pobite Bizancjum lli1,lsi prosić
o pokój. Cesarz TeodozjuEZ li śpie
';:,zy złotyć ",Biczowi Bożemu" je.
dnorazowy ha:acz 'IV wysoko.ści 6
tys. funtćw złota (może to złoto la
ży wbśnie w posz.tlawanym grobie
Atylli), 3. ponadto przyrzeka płacić
corocznio 2.100 funtów
cellllego
kruszClI.
Zadowolony z takiego
0brotu sprawy AtylI a , 7.wraca się
ku zar-hodowi.,

ił) IIlU-

ze uJe miałem z te- rz~e, Jakg:dyby ch~ła mI po"''''
go powocJu iadnych wyrzutów su' dziel!:
mienia. Przeeiwnie, ' wstając rar.o
- 2yczę'ci ~ calego serca, ateti1,
ja, samotnik,. nie mający żadne g!>. ci . się dobrze ,powiodło. w iYciu.
przyjaciela; .cieszyłem się . juS Da- _ ~lo ~ j&j spoJ~e p()Zegnalne.
przód n~ nasze porozumiewawcze Nigdy więcej już jej nie zobaczy.
spojrzenie. A świadomość, iż co ra- łem.
na czeka mnie ta drobna przyjeMuSZł wam wyznać, że tG spo]
mność (nie stojąca zresztą w żad
rzenie utrzymało mnie przy iyclu.
nym stosunku do niebezpieczeń Przyszły 0.'.\ mnie strasznleJne
stwa, na jakie nas naraiała) t to ezasy. Byłem bez dachu, samotny
od osoby, która z tego powodu nie w wietkiem mle§cie, zwątpiłem D !y
mogła liczyć na żaden zysk, była
ciu ł byłbym zwątpU o ludziach,
w owym czasie jedynynl impulsem gdyby to ni~zapomniałle ~pojrzenłe
kióry podtrzymywał moją odwagę nie było mi przypominało., że nie trze
do walki z żyeiem.
ba tracić nad~ei, że są na §wlecie
Nigdy nie pytałem się dziewczy ludzie dobrzy, gotowi pomóc bliź
ny, dlaczego zaczęła tę grę i ona niemu.
nigdy nic o tem nie mówiła. Wogóprzerwie
Nansen
Po długieJ
le nie ro.zmawialiśmy nigdy ze sobą. ciągnął dala]:
Witaliśmy się tylko i
zamieniali
- Było to jej poiegnanle. Nazaznaczące, przyjazne spojrzenia _ i
Jutrz, kiedy jej nie zobaczyłem
to było wszystko.
w kawiarni, zapytałem o nią płat
Pewnego dnia Rysia przyniosła niczego:
mi znowu .• , czarną. Zanim mogłem
Wczoraj wyrzuCiliŚI)ly J'4,
Ją jeszcze o coś zapytać szepnęła:
- Proszę się nie gniewać, dzi- ponieważ markowała fał.szywle
~wiadczył mi.
siaj nie :mogłam tego zrobić.
A więc to było przezem!lie. WteBąknąłem coś, co miało znaczyć,
·i.e nie ma przeciez żadnego obo- dy, kiedy mnie żegnała, ",iedziafa
już, co Ją czeka. A jedl:ak...
wiązku. Ale ona juz się odl!,:tliła.
Nansen nie dokończył w:dania:
Przy mojem wyjściu rzuciła mi
na po:iegnanie dziwne spojrzenlb, Mruknął tylko coś, czegośmy nie
w które było Jeszcze więcej przy- ~lOzumieli.
jaźni ł zachęty, aniżeli kiedykolTego wieczont żade" z nas nie
wiek. Było to dziwne, eiepłe SPOi- ~władał Jd swoieh bistorJi.

REWIA

8
Prof. Berlrand Rondll'DII
(Londyn)

giganł"cznJlm hotelem drobnoustrojów
jadów, powodu · który zażą<bl od Kocha prówprost
NaiWJlrz,malsle roznosicielami
najstraszmiejs1ze epidem bówki z bakterjami cholery i w
ciach te drolbniu.t1de ·stworzOOli1lInych osób
stworzenie
je, prowadt'Jla oczywi!ście !?a'rka" których tysiące miljonów

Ziemia ies·t
nae

Cdo'wie!k
jest hy.najmttiej
I;anem te;go ziemskiego padołu .
llez porównania potęimiejszym
o d n:ego, zarówno po.d wzglę
t l ~m fczEfunym, jak li. pod w2)gl~
li em siły, jest naród milk,rooólW,
l ,:~h zaiste
,;,.awdziwych władców naszej

Swiał mikrobów

fallita.styc~nych

'i~()Ś ,

jącymi

łatwo się pOtmięśdć mogą

w jed

Wyltrzymal.ość niektórych ro-

nym centymetrze szę§ciennY:ID. dzajów balk,ter ji jest wp:r(),~t.
Tworzą one . w na.szym w:dxia.I. trzeba przyznać, fantaiStyc.ZIlU.
nym świeci,e swoje ' wla'S4lle nje- Niektóre z :n.ilch MOSl'ą zupełnie
' wiorlzałne pańJ:;two, ' w którem
spoko,hrle najniż:sze temperatu panują tylko 4:h praw!l i UJs,ta- iy, . jakie potrafimy wy:l:w'OIrzyć
planety.
.
w naszych labo:ratO'rjach przy
Mikroby opanowały ws~ytSt- wy
. W>Qhec kh'. o1b'r.zyIrl~te.i. ró:Ż1Iio poolocy bardzo skOIl1JPllikolwa1, :e dziedzmy żyda i św1 ata,
r \wet te, które są i pozostaną rodnQści . ~dtlIlliewają.cą m»ste nych aparatów.
dlJ.a (.zlowJ:elka n:ewidzia'line i wydać się ,musi .
Nawet w skroplonem pow·etrzu
nikła ilość zewnętrznych ·form.
zarodki leli nie tracą bynaj·
11 iedostęp.ne, pomimo że zdają
mniej żywotności.
~: ę być wsz.oohobecne, ,niby w których objawiają .. się . na, szym oczom ' .
Lnne natomialSlt potra.f<ilą. spro
,;Ylższa· silla matki-natury.
WY1srOko, w górnych war- lIa 'Poś·rednict wem mi&.roskopu. stać najwię'kszemu iarowi, me
Jedne ·z ,nich . wY'gl~ą, ja/k mowu nie mtraC81ją, swojej
<wa'c h 'POwietr.Z'nych,
40 kłm. ponad ziemią,
drobne laseczik~" :Dhe . zaś są, ku wprost nieokiclznalllej siły rozlis.te, 100' podobne do. :kork~qą r.ódezej nawet w rupebnej prÓIŻ
101 m gdz(e ' dosięgają jedynie gu
li lOwe balo;niik:i
meteorologów. gu, przyczem ilQś.ć"7.wojÓ:w by- rli, w rurach, Il których wypom
·.; tajdu,ją sę one tak samo, jak wa rOZ'maita. ,Niekfóre gatluik t powano powietrze.
mikrobów woigóle ,trUJdJno odr6ż Można te mi.k.roskopijne słw9.
w najglębszych czeluśeiaeh
ziemi, .
nić. nawet przy· pomqcy najdo- rzooka poddać
eiśnieD':u 2000
<:okąd mogły dot,r:z.eć jedynie skOOlalszych iIJ1strumęn.tów opatmosfer,
tycznych: jedyn:e r6ilnice w ich przepUlSZCZ'aj-ąc przez nie prądy
:,widry elektryczne.
działalIliu wskazują, na ł"Ó!lino o wysokiem napięciu, kt6reby
Mo-Ż1l1a je rówm.ież znaleźć w
rodność ich tl!S,t rojów •.
t.;lębinach oceanu, we krWIi ry!b
uśmierciły
hitpopotama.
SdIla
Drobniulkie bakterjekuliste,
':ę-binowych, we
wr, Z'ącej woIeh jeSlt bezsprzecznie większa,
,:,zi'e gejlzerów, w siarczanych łąuące się w łańcUJSzki i żyją amżeJi sila tych pot.ęg żywio
Ct' Z'upełlndlC niewmlllt.e w ślinie
oparach' .wulkanów.
łowych; wytrzymują je bez najPjachy pustynne . Sahary S.'ł Ludzkiej, zdają się być nawet mniejszegp lliSzczeI1blku dIla s·w e
. lk samo ' ich ojczyzną, jak lo- pod soczewkam.i najp1>tęż'niej go i.5tnieal i a i swo~ płodnościi.
szych mikroskopóW oZ'Uipoode WytrzymałOść ich pirzewyŻlsza
:owce podbiegUiIlOwe.
identyc~ne z oWY1mi fat:rlJnymi jedynie tempo ich I1oZ1mlnażania
~ie bez s.h.t!szno~ci
pohratymcami, wy wolującym i się. ZDalIle są, ogólnie rodzaje
uazwano ziemię gigantycznym we .krwi człowieka jedlń.ą z ~
mikrdb6w. których
hotelem mikrobów.
straszliwszych, chorOb zakai- aastępne pokoleJl'b powstał,
l~ ołe1em, gdzie przebywaj~ w nych.
już :w .ciągu 13 mlnut.
Czy są. to roś!liaty. c'Zy tez
z:wf.~ nic o tem b1i:iej nie
Pawilon
wfemy. Majq, <me Il jednemi i
drugiemi wiele cech WlSrpó~ych,
jak rownież dzielą ilch ZillalCzne
r&i:n\ce um-ojowe.
e

Dzlwak-Dorlier
.• raiuszu

. tr.fJIl

~wjat m~k.rdb6w był Z'll'

pełnje
nieznany
1udzk.ośc i
przez ~:.e tysiąclecia i lIlawet>
najjałniejsze umysły

nie pne.--

czuwały jego JstnieIia.
Bakterje żyły z nimi, wiele

Da p'J'~ygotowywanej-

wystawie wsz echświatGwej . w. BrUkseli.

Uroczyste
' prz! '.jęcie
· nowicjusz'ó~ ."
. .."
.'.

dzo d>tu:ga i żmudna droga clern~owa . i wprost
trudm.o uwierilyć, IŻe'

.

zaledwie . okres

życl~

jednego

pokolenia dzieli nas od c~wiIi,
kiedy pierwszemu balderjol~o
wf udało si~ niezbicie udowod
nić, . że jeden z gatunk.ó,v tych
złowrogich drobnoustrojów jest
. pl'zyczyną pewnej choroby.
Był to

ROBERT KOOH,

Te Wt:ekop.omńe

'

OdkrYcie, ' j.a-

ko jed~l . z najŚ'iniel's'zy-ch .· i najbardziej , ł?'0haterskich wyczy
nów ludzkIego ' ducha, udal:o
si,ę
prZ1epI'owadzić
Robertowi
K·ochowi, który . dOKonał tego
przy pomocy licl1e:g!o Ill'ikroskupu i ])rymittywnych 'ilnstrumentów , wil8iStl~o ' wyrdbu . w małym. pokQ:ku
o:idyna,cyjnym,
g~ie .chlq>om zap~sYwał p'1gu!
k~; lub wyrywał zęby.

Prof'sor'"i;e.choler.
Jak dalece zil'W2ięta bYła nie

~ lJw<lizi w tej lS!prawl~e; jesze7;e .pię&Llliesiląt lat temu., Jd:edy
sława · Pa:MeUll'a , , obiegła . ca!y

ś.'wia't, a Koeh dokonywał ' jedne
~

wielkiego oCJk;ry<2;'a , za, drug Jem, ~w.i.adczy najlepiej

CzyJa D14;)D8chljs~. profe8OJ'8
,m~y~yny Pettenkqfera,

:Kr91 .'

wypił

chcac w ten sposólb udowodnić, źe cała ta teo1'
ja o bak-1erjach jest POpIIO!Stu
bluffem.
Pettenkdf~ Otrzymał 'żiądam

bakterje w poł.k.tlął je w obecno
~ci rozentuzjazmowanego gronJ
swych ' wi.eJhiciel. Moma by1ło
!by zapll'3.wd~ przypuszczać, ż·~
profesQTów strzegą sp,eejaJ.ni an·iofuwie-sf.lróże, albowiem
prof.

lek3lI'Zl prow,m,cjlC1llaf1ny, mlLeszkająt<..y ~dz.ieś, w zapadłej ' mid~Utte pruskiej. Pdkrył on we
krwi . owi~c,cłi,orych na ' wągli
ka, bak,terje te.i <ho,f!OIhy 'i prz~z
tysiąlCkrotn:ie powta.rzańe doświadczenia udowodnił na~e L
naJbardzIiej scep tyc:Zln emu ' lekaNowi, że
myszy, ' kł!órym wstr;zyknięto
krew .łycb owiec, g,inęJy na tę
straszną .chorobę.

obecnlO\Ści
jej zawartość

Petłenkofer pozostał

zdrów.
Prze.,
jakiś
ni,esamowidy
Wip l'ost prz\)'1padek zniósł bez
szkody dla o~ani>zmu bakterje
cholery. bmi, którzy go w tYm
szalonym eksperymencie: na.Ś'la,
dowa~i,
. "

zmarli w straszliwych męetnar ,
niaeh.
~bnąl już il'Oma.ntyCZiIly

oki'ec:
:mikrobów". Na całym
gLolhie z1emskim tysLą-ce OCZ'l
i rąJk pmcuije niezmordowanie
\" celu zerwaJJl1:a zl3Isłony, za·k ry
wającej nieznane dla na,s j~s"
cze tajemnice tych niewidzIal·
nych istot żyjących. 'Vraz z ro'
mantyzmem
nic mina! jednak heroizm bakterjologji,
"lQWCÓW

aliHO'Wlem nie wszysł:klle .zagadki w te.i dziedziJniezostaly 'roz .
,,"1ąJz.a.ne, a może ilStotnCenajw3lŹlniejsze, jakie· świat mJik'ro ·
bów jes-zcze kryje., NiezUi()zon:?
są jes':wze hekatrOmlby morskhen
ś,wiJllek, 'królikÓW i1nymy, któ ·
re tTZeba bę,dzi.ezlloŻYć ,idu w .0 '
f1 eTŻe, zanim ziśśi , " has!"
Pasteura':
'
"Nadejzie tłzień, kiedy z PO'
wierzchni kuli ziemskiej .znikm,
mrazy ,i chorob.y".

V

z pO§.r6d nieh, jak bakterje
'szwedzki Gustaw
gruntowe i fermentowe, 5łuży
ły 111d.Z'.iJol:n,
inne, jak zaoraz'ki
cholery " dŹUlIl1Y, należały do.
;ch najzawzięLszych i najbar ·
dz:ej jadowtych wrogów. ~st
mały ome w bilj<lllowych iloś
cia.ch, a ludzie n1e mieli J1d,j .
l1lJIłiejszego o tem pojęcia. Dopi.cx.o
250 ,l at minęło od czasu, gdy
pierwszy czło',v.iek, uzbrojony
,~ nader prymitywny przyrząd,
tlrototyp dzisiejszego m1krosko
p~ .za.b'zal IZdum!onem ok~eDl
w ten nowy obcy świat.
Cz'liowleildem tym był
. ANTONI LEEWENHOEK,
protop,l asta wszystMch haMer ,
JolQgów, dviwak, który zajmował ' . się w wolnyeh chwila,c h
sż'lifmvarr:em sz,ldeł optycznych
i , wszystk'O, co mu wpadało w
r~,ce, badał przeZl swoj.e szkła
'C:tem był Krilysztof Kolu.mb,
który odkrył tylko jedlną ozęś<6
świata, ' w porÓlWnaniu . z tym
prostym człowiekiem, który otworzył
pr.zed nami ()lImo na
~w:ai nieskoI'i-czenie małych is, zaini~jował uroczystości z okazji 500-lecia istnienia parlamentu '"
toto pokonał swego odkrycia 1', tym ,kraju, przyczem towa(zyszył mu wnuk, książę ' Gustaw Adolf,
glE:J>qkiej wierze w swoje wznto
.
_ ,najstarszy, syn . następcy tronu.
słe posłan.n':dwo. Podobnie, jak
Lęewenhoek, wszyscy późn1ej.'Si
badacze mi~robó.w, którzy życie
swoje pośwlęchli studjom t~h
dro.b niuslrojów, . zdawali sobie
najzlLpe1niej spraw(> z,e sw~
poslallilll:ctwa dla dohra ludttko. PIANISTA ·
~.
mieszka obecnie

·Prol.·FELIKS HALrEln.

do niemieckiego zakonu rycerzy (,dbyło się 'w obecn~ci kal'dynala
dra lnmtzero (5. od lewej strony) i feldmarszałka arcyksięcia · Euge:
ujusza (4. od lewej strony). ', ,
' (:

Dec,dui." ekSle,,ment
Od odkrycia tych drobnoustrojów do poznania, że są ODe

,RI.' Kościuszki. 5S, lewa oficyna II pietra.
Ceny kryzysowe

~~~~~~~~~_~~~R~E~W~/A~~~~~~~~~~~~~i'
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" .Dusza angielskiego narodu"
Film propagandow,. ilustrujac, ostatnie 35 lat historii Anglji

Londyn, w styczniu.
Anglicy nie " 'M:ale tak trze

źwi i chłodni, za jakich ucho ·
dzą. Są czasem uczu.e:ow.i, zwła

szeza podczas świąt Bożego Na
rodzenia. Patrjotyzm ilCh jest
rÓ'\,~nieli; szczery i gorąey. lec ~,
nie ma
nic wspólnego. smwinizmem
.
i manją , wielkości.
Cudzoziemiec. przyibywa~y
do Anglji, ma odrazu wrażenIe,
żc anglicy nie uW8lŻają wszyst.
l~iego. CO a:ngielJs.kie, . za ,Iliajl~·
sze. Gdy obcy zaczyna krytY!"
kować ich poUtykA:. obyczaje.
sp:osOb ' życia i kobiety, nie usłyszy _nigdy w odpowiedzi:'

--Jer.ieI1 ci •

ba.

11 D8S Die

podo-

m0że8s ~ Anglję.

-:Angtik poUara 8~ w takich
wy,padkach dowie§ć, IŻe obcy
jest ~ ~ie. lecz nie udeknie. się · do poaiZcmia jego narQdowokli.
.W LondJUie wyświetlają ~

Edwarda i W ilhelma,

-

.

W dzień mordu w Sarajewi~
odbywają, się- wielkie
wy5ci~:
w Ascot, punkt ~ulmilIlacyjn)
loJ\dyńtSkiegG sezonu.

wuja i

siO'S.trzeńca.

Na e.klr anie otwarcie pan:ł
menbu, w którego ceremonjalc
po dziś dzień nic się nie zm.iel~ło.
Cechuje go ten sam tra'dycyjny przepych. · jaki wy.słę·
puje w Vlbrazie.
Edward VII, wyniszczony nadu
~do1J.1i panowali dzie 9{ ęć lat.

..itrzępek pa'Pieru". Zebrana .pl,
blicznooć Gdczytu~ .~o z trudemo To gwarancJa neutral ·
ności Bel,gji. Widać na doku
mencie podpi!sy PaImerstona
i Biilowa, ojca przyszłego kan
f'_lerza.

Wojna skończona. Na ekr;>;nie ukazuje się traktat werl'alsk,i z podpisCim' Lloyd George'a.
Pll'bIiczll1JO~ śmieje iię·

Nikt pnooież nie zwalcza chis
tego traktatu tak ~ne..aiczn.lc~
jak sam twórca.
Zaczymają .~aJŹyć się lÓsy EuTłum. zalega I>owniog.street.
FUm demonstruje dalej cz..q ·
rGp.y. - Anglja . żYwi jeSzcze no
c!z;eję, te nie ~ie uczest;li. · cdz1e odbywa się ostateczna I\a sy powojenne bez tuszowania
rada ministrów.
lub upiększr.c.n:a fa!ldÓ"iV. Zwyczyć w krwawej tragedjt ' J..ec.[.
Ludzie'
czekają,
godz~nam.i.-,
cięstwo
nie wydaje OWOCÓy, .
niemcy wtar~ęJ.t do Belsji~ Po '
sef angielski ' w Beflinie zwtraca Nie powzięto jeszcze decy zji Na ekra,n ie tryumf socjalnej d~
Tłum widział, jak wesz1ido do- mOlkracji w wyborach, _ Mac
si.~ do . k!~~I.er~ ·N.i~
mu obrad ministrowie: .Asquiith DOłl1ald jest pr.emjerem. W~ró~
;-,li. traktat? - 'Pyta.
sir Edwar.d Grey, Kitchenl"~. ce jednak o~ejmują !rządy kon
- Pftyp~m, Ze .Anglja ·nif! ChuirehiJI, Lloyd George i ilIUli. serwatyści z Baldwjnem.
będzie wo.f!wać z powoda
. Przeds.tawicicle rz,ąodu lIlie m10 Ogólny strejk. Londyn Odcięty
AA widocznie dojść do porozu·
od świata.
strzępka: ·pl;lpiera .- _odpowłac1a
mienna: TIr.teJ z ' nićh są przeCiw
'
Bethman-HoIweg.
nlkam,i wojnJy.
Mecz pi~i nożnej wśiÓd niatłtwoty
pobu<lz·a
wl(Izów d,)
Na eltrarne pojawia ~ .-teu
Leczzdanie
Grey'a
przewaśmiechu.
t

Nagle

Przepych uwidocZIllionego M
ekranie pogrzebu nie da~ si~
wale opisać.
Co' za wspaniała p:rocesja tru-

pó",! .
W orszaku pogil'zebowym k'ro
ezll areykJsili'ż~ Franciszek Ferdynand, wrellld kJSiqxlę Michał
Aieksamdro~i.c1;, ikr~. bel.gdjsk ~
Albert i wielu ill1nych cz1!onków
pancjących rodzm, którzy zg:-

wyśc~

przerwano, król
opuszcza lożę. . .

żyło.

nęli śmiercią ~wałttoW1Ilią,.
TU!t
za trumną pos~pują Jerzy V,

BUda KUrwin

cesarz Wilhelm ·i kJról hisz.paJń·
~i Alfo.nJS XIII.
Na trumlIlłie
skrzy się ko..ro.na Anglji i bed'J
królewskie. W złodstej karoc~
jedzie

Oto ciężkie chwile 1931 roku. Kryzys. Anglja żegna się z~
złotym ~lNltem. Mac Donald pstępuje, Ale zerwał ju!Ż z socja.
ną demokracją.
Po
kilku
dniach

Historyczny zegar . na wieh
'parlamentu wybija 11-tą go·
dzm.ę.

Otwierają się

wkońcu

podwoje i Asquith zWlraca si~
do oezek:ujących tlumó'w:

becnie fiJm pod nazwą "Dusza
- ~pełniliśmy
naS7 obo- tWOI'ZY ~abinet narodowej kon
uarodu". Jest to fUm 'propagan
'Włll~k!
centrac.ii ipal'tja robotnicza wy
c;lowy, Mc.z niema w mm
królowa wdowa Aleksandra
.
Tłum obnaża głowy.
ll~zlekreśla go ze swego grona.
~
siostrą
Marją
Teodorówną.
\tni ·krzły tej n1eDawiśeł i ~r
cesaIl'Zową rosyjską.
gają
się
dzwięiki
hynmu.
Artur
Henderson, 40-letni to .
dy dla innyeh narodów,
W tym samym cZll.sie na Tu warzy.sz pracy, p ozo'staje wieI'
Kl'ól
Jerzy
V
l.iJczy.
w
chwill
któremi 'Ioi~ obrazy; naDiefalgar--squaore od!bywa siQ wie': ny
czerwonemu standarowJ
wstlMJ)ienia na tron 40 lat. Wimi.eckiclh ekranadL
przecrwniików
wojny.
Publiczi
zrywa
z od s l <:pcą . Baldwin,
'dziany 'W'5Ipaniałe uroczysłJOlŚci
1IM'Odu" to 1Iii~ koronacyjtlJe. Bur,za oklasków
ność w sali poznała
najzacllJ'l) l1i e;.! d yś wr~ Mac
łych 3ó lat hi8ł.orjl Anglji. ptzywódcę robotników Ram- Donalda , zosl a je prem~rem, f4
rozlega się w sali, gdy wtid:roCzęść filmu staDo\'ri4 stare zdX wie poznali
--Ara .Mac Donalda, rzucające- Reading obejmuje tekę spraw
cia, pochodzltU z pierwszych
go gromy na rząd.
weWlIlęi.rznych. Gabinet ten, w
czasów kiDao W,jr6d dobranej jadąeego w po-wode z. brałml
Obok niego stoi -8nowden, obee k,tórym z8lbrak.ło obecnie jedy .
publiczoości.
zaproszonej na SIiedmiOietnlego wóweuAi bIe-.
nie par AngljJi, brodaty Sidney nie Readin.ga i Herberta ,~.
ma Kenta.
pierwszy aeaM, zo.ajdowaIi -się
Webh, obecnie lord PasfidJ. muelsa, rządzi 1)0 dziś dzień.
uczestnicy
tych pi.erws.zych
i wJelu iIllnych. będących dziś
Film nie by)by propagando
F~ demoi1,struje dalej etazdjęć. Ujrzeli tam siebie 1L1oyd sy przed'M:ljeimego . f9żkwitu Au
ezlontkami rządu.
wy, IRdyl»; nie
George, Auatin ChaDllberlaJiJn, Iillji. Na ekranie d~ kominy
Niema na ekranie obrazu, lIn- podkreślał roli tych rządów w
Wi'llJStoa ChurdUIJ, ladies Ox - fabryk, ~ąj się o.7JIlIalki dostrującego aresztowanie Mae
dziedzinie ekonomicmcj poford i ~WY1. · która
brobytu, rozwija się zamll'owa Donalda"
prawy.
patr-zała Ile w*!uaaeaiem .Da łJO nie .do. sportów. Anglicy 2'Jbier...·
Blak również domu jego w DTateJ::o Jpojaw:adą 5.ię na el{'ra ·
stać sw• . aieżyjąeego męża.
ją laury na śWiatGwych ~~ .
Szk.ocji z natk-reślonem na nim nie ostatnie niezwykle OIŻywro
kach.
. towarzyszka zmarłep na wyspach piętnem ,.zdrajca".
ne mecze i uIi.oe. przepemiooe
Film demonstruje dzieje AnEJkran demou.str;uje 4 hitil tłumami. SiPiesZlą~ymi po sprćl
glji od ~wl1i WlStą'P1enia na Lecz na hotryzoncie 'Polftyc~- GaIapagoJ dr. Rittera, powraca na
nym powoli gromadzą się
woj/ny. . Walki na lądzie, mo- wumlki na świ~ta Bożego Naro
pokładzie yachtu "Velero III" do
tJron Edwarda VII. Na ekranie
Europy
chmury.
rzn. pod wo'C1ą i w po,wielJrzu . dzenia 1984 rokJu. Obraz ogólprzesuw.~ . sioę sceny z odwieNa płótnie wiozi się !Same _Co- nej pomyśności kOllezą Ul'OCZVdzilIl , ~aryża przez IIlastęp:cę Wl
kropności. Wido'i{i bratnir.h mo stości weselne ks,ięciaKenl';J
kt9.rji: powstanie "entente cor~
gił nie znikają ~ cią!.~u wieLI - o których mówi speaker:
dial'.', entuzjaz.m tłumów na Po
mmuł.
- Ze wszystkich obrazów
laćh' Elizejskich w. 'c hwili prze - .
Int~1igentne żądania "czer'wonych bandytów"
jazdu kp~la ~ _pirezydentem Lou
Grzmoty okIa"'ków witają
które tu widzieliśmy, ten · jest
h-et'em.
. . Gdy się dotychczas jak!:ejś spraw,:edliwo§Ci, a Wtl"es,zc~e UOYll George'a. pacy~istę z nam Mjbliższy i najdrolilszy
, 'B.yly to ~y zbrojeń.
1934 ~oku. ·
'.
~est ~ymbole'111 potęgi A'l1'l'IJi
bandzie pandytów chillskich u- p11Zyjęcia całej bandy do jakiej~
l wyrazem
miłości
tnarodu ,
., Prz.ed · oo.zY'ąla widza rozwija dawało Uiprowadzić europejczy- armji narodo.wej, czy prowinOklaSiki
te
są
może
przepowie·
]>~zyw
!ą'Za'l1ego
w
równym
sto"
s~e.\ pot·ęina !tota Wielkiej Bry- ka, towzamian za zwolriieni e " żą. cjonalnej. Bandyci stawa'li sj.;~
tanji, , ~enry rywalizacji z N:em . dano przedewszystk;:e~ wiel- .. regularny~" żc1n.ierzamd, a dni.a., wyniku (bl~żają(:~ch 'sli; 'l1U do k1faju i do. dynastji.
A. A-m.
ca~i i s~z.egóły antypatii, ce- kiej sumy pienięą,zy, iIl.ast~pnie
niejeden marszałek, czy ,gene- wyborów;
J
cJmj~ej_ wzajemny
stosunek niekaralności wOlbec wymial' U rał. stworzył soobi.c w ten ' sp.o·
s:ób pokaźną siłQ zbrojną. .

,.Du.z.

R~djoaparal.

jakO Okup

komul1~ści,
okreŚilani u -rzędowo. jako " czerwani ba'!l-

Ale

dyoJ", zainiJcjo·wa'lłi ,nowqjilakjak to w.s'kazuje wypa<let~
hiSlzpa6.sk i ego jetui'ty Lopeza.
1{si~z 1L000ez znajdował saę w
małem
miasteczku prc,wjncji
An-we-i., gdy na mi,a,steczko na ·
padły bandy ko'ID.uIDstycZlIl>C. Ksiąd.z
próbował uciec przez
mwr, ale upadł, złamał nogę
i dostał się w ręce napastników.
Leczył go. •• c~e1'WlOny lekwr,z" ,
a po kiLku dniach wysłano balf
WO <lryg.im.a,l ne żąda/nie okupu.
Komuni!&ci zażądaH mianow.ce 2:a zwolnienie lLopeza dwud:
krótkofa,l owych apa,r$łtńw na dawczych, trzech odbotrnikcw.
pokazną porcję lekarstw i trochę p;eniędzy. OświadczOłl1o
przytem, (że na temat wysok<llś,
ci sumy pieniędzy moŻilla jesz
cze pomówić; natomiast radjo
apwraty m1.LSZą. być za wszelką
cenę dostarezone. , Zwykle ży
czenie ~yjęcia !bandy do. ~
nej z armji .1I'I1.e- zostało. nawet
.w spomniane.

Nowy gll:lach .. parl~~entu abisyńskiego

tykę.

•

~

Denver, gdzie obecnie znajduje się w bezpiecznym skarb·
• całl zapas złota St. Zjednoczonych.

Król

Sełassie

I

dokonał

w Addis-Abebie uroczystego otwarcia
go _badyaku izby posłów.

"

110'"
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zóc:J, dziurawiący sto
nie cola sie przed niszczeniem
Okrcślenie .,wrzód dziuraw.ia
ey" nie jest bynajmniej prze"
sadn.e. lUo widz-hił taki wrzód,
Ilih go m-a, mógł stw:erdzić, ŻB
nazwa ta 11ie mija się z faktyL~:
nym stanem rzeczy. NietyIk0
bowiem skq!l.'u i tkanka podskórna przen'S'lawiają wówcza,
li hy tek, ale

tkanki

głębiej

'Vsp011lnieliśmy,
że najbal'
dziej charakterYMyczną cechą
wrzodu dz:uraw;ącego jest brak
JJolesności. Czy zniesienie czucia bólu Ilic 'nasuwa myśli o

zw,;ązku CZ),' wpły"m

Nie . ulega n:tjmniejszej wąt
pliwości, że

leżące, mięśnie

układ nerwowy wywiera wpływ
na ślan odżywienia nss.cyeh
tkan'c k.

kości, są .iakgdyby przedziu-

rawione,

układu

nerwowego.

wydrążone.

Wrzód ten, opisany przeż 'Ne .
Że 'tak jest; świadozy o tem
lalona, 'mi.mo tendencji' do <trą:
fakt,
iż p' rzy ~ uszkodżeniu ner'
żcnia :"v głąJIJ., posiada' roziilliary ,
WÓW ,obwodowych lub rdzenia
małe,
występują jaskrawe zmla:ny w
'lujdaIej wielkości monety dwn , likankaQh 'u nerwiooych'przez te
złotowej. ,
włókna ner"wowe, a mia,n,o.wicie ,
Najciekawszą jego w-ł'aśct:woś zanik mIęŚ/ni i kośoi. Jeżel:' '
eią jest to, że nie jest boles.ny.
zaobserwować k~iiczynę1 w kłÓ
:\awet wprowadzenie z.glęhnikn ' rej ncrw wstał uszkodzony,
do tka,nek lls.zkodzonych aż do
samego dna nie daje wrażell bó wida6, żetC'st cieńSza w porów.
iowych. Można jeszcze zaryzy- Jl:lIIlhi -z'c zdrową. Skóra ,n a TI1:ej
rÓ'\vnież ulega zmianom odżyw
kować powiedzen(e, że
czym, czyl1 t.zw. zmianom, tro·
im wrzód drąty głębiej, tem ficlJ1ym; iest ściel'lcza'a, wygł~
jest mniej bulcsny,
dZOJl a,
połysk ująca,
czasem
prtyczcm zmesienie czucia bó- znów zgrubia la, st wardn.:ała .
lu. obejmuj'e nietyl'ko pole usz- twardzi nowa. Z abarwienic skó
kodzone, ale l'ozprzes,trzenia ~ę ry równeż może ulec zl1lianoorn.,
zja,.... iają się' hądź-to plam'y
I. czasem na całą stopę i dolną
C":cmn,il'jszt'. jaku wyra l. wi~k,
~ zęść podudzia,
W jaki sposó,b powslaj';! szego skupieniu barwnU;:n, lub
pola .in~nie.isz~ z mniej.s,zą zawrzód dziurawiący stopę?
'wartością ,ba~·"\"Jlika .
Zm:aJny
Na początlw mOżna Zauwa- troficZlllC na tle ncrwowem nie
żyć na sklepiennu stopy wzglęu
nie w miejscach oparcia stopy
o ziemię t. j. w okolicy pięty
lub sawów palców, zwłas.~·
cza dużego (,p alucha) i pią,tego
najmniejszego).,
, . ,
odcisk, nie rwanący się napa-

~'i::~e::~::oty:~n~~
1'1lk.

. <i

'"

Innem/j słowy, czy wrzód po·
"'staje naskuiek noszenia ciasnego niewygodnego obuwia lub
w wanmkach, k:edy powierzch
nia podeszwowa ~topy ,jest sta·
le mVl;erana?

Wpr~wdziez,auw~zono, ' że

wrt6d dziurawiący stop.ę, po·
w taje u ludzi starszych, prze
ważnie u m~żczyZln,
pracujttcych fizycznie, lub zmuszonych
pozostawać przez długi czas w
pozycji Sltojq>cej, u których skó
ra podesz:wy ulega stałemu tar
ciu, to jednak trudno jest przy
pllsz<.zać, by te czy.n.njlk~ mogły
dać takie naSlt!':pslwa. Nie dZ1iwi nas, gdy w miejscu, wysta ,
w ionem na stały 1lacisk, powstD
je odcislk. Ale czy każdy odcis:,:
lIi 'ga owrzodz~n;u? MUSZlą tu
zn tem odgrywać rolę
tllllC

czyn:niki

zasadnic.re, we-

wn~trzne,

podczas *,y czynnik mechan'·
za pomocpowstaniu
wrzodu dziurawiącego przy ist·
n :eniu ~nnych głębszych czynnilk.6w.
Jakie to mogą hyć czynniki
W"cwnetnne?
~z;ny należy uważać
niczy, sprzyjający

paznokcie stają się kruche, łam
liwe~ . wypadają. Włosy siwieją
lub w,pacfają.
Do rzędu powyższych obj-aw6w troficznych skóry należy
zaliczyć wrzód dZ~Ulrawiący sto
pę. 'Argumentem przekOlIlywujq,
cym yv tym w"J(lędzie jest fakt,
że

Wl'~ , , dziurawiący występuje
w schorzeniach układu nerwo
\Vego, ·.iak . wiąd rdzenia, jamlstość rdtenia, zapalenie wielo. .'
nerwowe.
ZmI:any

'"'rYm'

W'

układzie

n.erwo·

lila tle oukrzycy rÓW\Jlież
Jl:)ogą stworz.yć podłoże do po-

W'sllarnia. wrzodu dziurawiącego
stopę: Wresz'cie trąd moie dać
daleko idą!.c za,burzenia odżyw
cze skóry. Można poW':edzieć,
że w każdym prawie wypadktt
wrzodu dzaurawiącego stopy
daJe się stwierdzić istn::enie jed
nej z wyżej wymienioI1ych cho

rólh.
W celu wyjaśnienia przeb:egu i postępu wrzodu dziurawią
cego stopę,
dopatrywano si~ równieź przyczyny w zapaleniu naczyń
(w zmianach
sklerotycz.rnych)
stopy. Badania naukowe i do, ·
swiadcz-aline w~kazały jednu

i

kości

że

jest raczej odwrotnie, to zn:l
czy, że Z1Illiany w naczyniach

krwionoŚlnych

są,

następstwem

wrzodu dziurawiącego, a niE'
jego przyczyną. \Vres.zcie ze
względu
na
ekspaJllsywność
wil'Zod1.1 dZ';urawiącego i małQ
skłonnoś'ć do ~oj,enia się, moŻlllaby było pomyśleć o pocho dzeniu infekcyjnem (zakaimem)
wrzodu. Gdyby tak było, dla·
czego spTawa miałaby się roz·
pocz.ąć od ooC':sku?
Dlaczego
inlIle odciski nie miałyby ulegać
tym samym kOffiplilkacjom?
Infekcja zatem odgrywa tu
tylko d.odatloową,

rolę

Infekcja może się dołączyć do
wrzodu już istmie.ląeego i .,.,-

nicradyknlllc. SI)l'awa bowit'łh
ma tendell~ję do nawl'oh~.
Zabieg chirurgi, zny jednal'.
korzyslny o tyle, by. l~h
lepszych warunkc;,~
gojenia si~, oczyścić wrzód o')
tkanek obumarłych, by 11S111Hl';
z głębi martwaki (:kośC':), Poza
tem naleiy
jtst

tworz~niu

dbać

o

jałoOw('

uh"zymanic Wl"l9
dn,

by nie dopu ścić do powtórnej
infekcji ..
Leczenie miejscowe po",:nl1 ':;
zawsze iść w parze z leczenir.J.:
choroby podstawowej. W
czas moŻilla os:ągną>ć lepls,ze wy

Ó,'"

niilci.

gorszyć sprawę,

Z ogóLnych uwag w kt:eru.nku
z 3J)ob ieg ania
powstawania'
wrzodu dziurawią>cego stopę,·
'!iależy zapamiętać:
'
Unikać nadmiernych w~łków
rizyemych i psychieznyeb. Zmienić zaw6d w miarę moź
ności, o ile zmusza do p01lOStawania w pozycjI stojącej. Nosić
wygodne obuwie. starać aę
Rzadko kiedy wrzód dzf.ura· I)rzytem jaknajmniej chodzie.
wiący' stOlPę krwawi. W warun '
Brać częste kąpiele n6g, by
kach z u.p eł'l1 ego spokoju pO
unJknąć
powsta waruu odcisst~p s.prawy może się z-afrzy'
k6w, zwłaJslZcza na J>Owierzchn~1
mać. Trwa to jednak krótko,
podesz.wowej stóp. Od czasu do
gdyż po pewnym czasie sprawa
crasu poddać się badaniu lekar
znów się pogarsza.
Sk:iemn.
Wkroczenie cbirw-g·czne jest
Dr. Z. s.

t. j.

wywalać

ropne zapaleniE'
tkanek gt~!ej leŻlą>cych. Ta,k
czy owak przebieg wrzodu jeSt
postepujący, nie zatrzymuje się
przed zniszczeniem kości.
Obumarłe części tkanki kostnej
wypadają czasem wraz z sączą
cym się płynem z głębi wrzodu.

, .'
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W d"
!
•
. . • ' o różmen.u Jednak ,od od
clsk?,w ba?-alnych, .OdCl,sk na
pow 1erzchnl stopowej
\l~ka szybko i na miejscu jeg~
powstaje owrzo.uenie, .
d'
dtąd
ł h
s :.ją,zą>ce tO . w. g ~ w s.po,O )
po~ ~.puJący .1 ~e ~-aJąc~
!endencJ, do. zaJgo.Jema. SI<:. J Ul
f 1....
l
~amd ,aAJ~, ~e pows anIe dz
,w.rzou
u zl~raW1ąceg~ poprze . a o·
kres, kiedy w mIejscu jego ,jP~i
odcisk, na,suwa pytanic,
czy w powstawaniu Wl'zoOdu oJ
grywają rolę czynniki mechaniczne.

ograni zają się do samej s,k óry,
ale , obe.imuj~ ta~że przyda,t k!

mieśni

ChorobliWe oddzialJlwanie ludzi na pewne
'

.

Idjosynkr:1zja jest to skłol1110Ś~
pewnych osobników, którzy na nie
które środki odżywcze, przez ogć.ł
dobrze znoEzone, reagują objaw:t,
mi cnorobowemi. Idjesyllkr:nj~t 1.:1,
chodzie Illoże zarówno woLec ciał
r::>ślinnych i zwierzQcych, j<tkoteż
nieorganicznych, Wśród lail,Lw od
dawien (lav,-n:t budziła zaintu<:'sowa
nic 'wrażliwość niektćryeh Mt.,b
.
na pewne kWIaty
i rośliny.
rtimulki. zwiastuny wio, ny. gwąeo
witane przez ogćl, posZ('ze,~,\lnym
osobom nic sprawiają rach~l"i. Ka·
wet nieznaczne dotknięcie l'9Śli!ly
wywołać mOŹ-3 palenie i sw~dzenie
palGów i rąk, czasami Dawet p~che
rzyki, bGJ.') przy pOłyk:1.'lill, ,lmizr,ość i gorączkę. Pow, z(,(·hni .. znaną
jest idjofiynkrazja na ~rotlki spo·
żywcze po pn'3i~ciu eJ\) ]}l'lewodn
pokarmowego. Do najbard'l.iej zna_.J I .
t
'I'
l~yC l JOs wraz' lWOŚĆ
mi poziomki, borówki, grżyby
,
i t. p.
oIJjawiająca się
p.'liwośC'iarui

mht:3t silniej
Ea.

mniej

si\niej dole-

żoładkowemi,
natoświądem i katarem no-

Ciała .nvit'flęcc,
oJJo,ktnic l'z.v
j;;ko środki odżywcze, czv w innej
l!ostaci, odgrywają. tu znaczną rl"

Ię·
Już ukłucia' pcheł i pszczół wy·
wołują przykre objawy.

charakteryzujący się silnym kata·
10m nosa, zapaleniem spojówek, ka.
tarom tchawicy, wkońcu nawet napadami astmy. Badania wykazały,
że m&.my tu do czynienia z idjosyn
hazją. liR pyłek kwiatow, trawy,
zboża i SIana., Powietrze w pobliżu
l[lk
]'est na WJ·c·
. i pc'l przqpełnl'one
!>llę pyłem ro~lillnyill. Podczas gr1:;'
Illa wiekszos'C'l ludZI' ,"chł."nI'~nI'e tn
, "..
1"0 I)O\~'iAtrz!'
,bst
I'o~kosz,",
r
~..
,J" o , dla
wrażliwych staje się ono prawclli.
wą m~ką, gdy?;

pył ten drażni zaoal"ic błony
śluzowe dróg oddechowych.
DoJe!?;liwości mog-ą być tak znaczne
i ur!ążIiwe, 'lO choremu nie pozosta
je nic innego, jak tyUw 1lciec du
(,kolie, w któryeh w Owym czasie
l"ie k,,:itną jeszcze trawy. .
IV pewnych przypadk:H:h
kamy wybitmc.'

spoty-

wrażliwość na surowice lecznicze
od czasu odkrycia slUowi('y kcwi
('zej przeei wko dyfterji (błonicy)
fTzez Behriu:;a, leczenie gzC'rrg'u in
11Jch chorćb surowicami znal:lz!o
w medycynia szerokie zastosowanie. W płynie slil'owi('z''lm znajdu.
je się okolo 7 proc. białka, i ono
wla~nie wywołuje n wrażliwych go
rączkę.
obrzęk gruczołów, silny
~"Wiąd, bćle reumatyczne (,raz wykwity skóry.

Do badania. warto~d 5urowiev
ler.znicl-3j, zwłaszcza. przedwko hł~
Dicy, używane są świnki morskie.
~twierdzono, ze
świnka morska, której poraz drugi
w p<!stąci ,
obrzęku warg, kataru nosa i astmy wstrzyknięto surowicę, bądź ginie
Często oddziaływują. niektórzy na w~ród objawów wstrząsu, bądź też
po krótkiej chorobie wraca do
leki idjosynkraz.ią. W wielu przyzdrowia,
, padkach stvl'ierdza lekarz, że dane
leka.rstwo,
doskonale
znoszone Jeżeli dnlg'1 1awka surowicy liyła
przez setki chorych bez objawćw llieznaczna, wówczas c};orooa ta.
uboczp.ych, nag!e u jednego osob- przet>iega wśrtd nieznacznych obja.
nika Wywoł'lje świąd caJego cłała., wów. Ptzytem okazało się, te ZwiA
wysypkę, i pęcherze. Do najdpkąw.- , l'Zę, kMre pozostaje przy życiu po
szych postaci idjosyllkrazji na1c?y
drugim zastn:yku, tut. długi okres
t. zw, katar sienny!
(''lasu traci wra2liwość na dalsze
Znanem jrst, że wiela o:;ób ouczuwa wstrp.t do ryb i nif'dy ryb nie
sp ozywa, z powodu naglej rea.kcji

podawanie białka. Nastąpiła. zatem
o.lpornoM wzglę1nie wyleczenie po
JiiOrw8zym ~aatrzyku powstałej idj/)
r;:ynkrazji. Po pewnym czasie ten
!·tan wyieczenia ustępuje, zwienę
z poWCQt0ID staje się wrażliwe; moŻ'emy jednak
wstrzykując małe ilości odpowied•
b' łk
d
'ć
mego la a, znowu uo porDl
zwierzę·

b l
.
.
Te wymki al ań dośWIadczalnych
'''ykorzY'3tała. medycyna do celćw
leczniczych. Jeteli choremu na. ka·
hl' si~nny wstr:~yknie się do~kórnie
wyci~S piynu kwiatowego i traw w
znaczDt'lm rozcieńczeniu, wćwczas
reaguje on silnym katarem i zapa!enielll :>pojl.wek Ot'J,Z skórv na ten
gatuMk pyJu, na który jest wrażli"y. Ja. i1lII'3 wyciągi pyhl roślinne·
go nie reaguje wogóle. Można zatem zapomocą tych odczynćw skór·
nych pozna~,
na który gatunek trawy reaguje
dany OiObaik katarem siennym.
.

Jesteśmy zatem w stanie zmnioj~zyć, wl.~1~dni9 llsllnąć wr:tżliweM
chorego, jeźeli "11'1i'lj więcej na 2
miesi~ce prz'ld okresem f0zkwitu

lov;atGw i traw, wstrzykuje siC)
stoJlniowo coraz więl,s7e dawki wy
(\i1gu z odp(lwiednic,h pvlkćw. z~t
czynają.c od na.jmniejszych dawek.
W ostatnich latach wzbudziły
illjosynkrazje w kolach lekarskich
haczniejszą uwap:~, ponieważ znaCl
na częś'ć przypadków astmy, prze·
lotnych obrzękćw sktry. świądu
itp, okazały się schorzeniami nil
tle nadwrażliwości. Katar sielmy
był tym pomostem, który
pozwolił nam poznać astme, jako
chorobę z nadwrażliwośc4
chorobę alergiczną.. Pod wpływem
świewgo siana, trawy itp, wy~tępu

je u skłonnych skurczowe zwężenie
oskrzeli Z obrzękiem błony 8luzo,vej i wydzielaniem śluzu, zatem
obraz t.ypowej astmy. Nasuwala się
myśl, że u wra~iwy('h oe6b idjo-

synkrazja do innych

ciała
cial wywalali

może również astmę.
Dalsze spo·
strzeżenia dowiodły, że zbytnia wra
żliwość na białka. z jaj
wywołat:
napady astmy, Jeżeli osobnik taki

spoZyje jaja.
Przekonywano się zwolna, te przyb
..
k
czyną. astmy moie yć ldJosyn razja do bardzo wielu ciał: do środków spożywczych, lekćw, welny,
. -" l• w ł"
.
i w.
futer, łuple,,'y
OSIJW, pIeru
in, Szczegćlnie często
są przyczyną

astmy łupież i włOSI.
Nierzadko znika astma, jak tylko
z otoczenia chorego ualmie się pie
rze. Lekarze opiBUj~ przypadJa ,
astmy w związku z włosami kotów
lub pierza ptaków. kUre U!ltą.piły·
po oddaleniu zwierząt. Badania. by
gjenist6w przypisują znaezn~ ro~
prochowi mieszkań w powst."wanla'
astmy.
Wspomnieć nareży dalej 'O i4!josynkrazji niektórych osobru"ków
na światło, zimno, nawet na nfe.
znaczne mechaniczne drażnienIe
skóry.

Po drażnieniu
powstają bąble,

sktry natycnmiast
które przybier:l~
mogą najrozmaitsze
postacie. ~p.
przez D'ł.ciśnięcie plec0\V ręką, pawstaje na nich zupełny obraz r~ld,
utworzony przez pęcherze. \VkOl'Wt.
n1 o]dćrzy, zwłaszcza kobiE'h·. oddzialywujq. dziv,'lic na "rażenia
zmysłowc. Pro!. 'KalllUJI'rl'l
opis9ł
przypadek jeLluej kolti, ·j l'. 1,1:t1<l orl
najmłodszych lat
reagowała na barwę pnśredni'l 1'<"t
między kolorem niebieskim a zie!"
nym, nudnościami, a nawet w:\'mi ro
tami.
Jalc widzimy dziwną zagmllq je,,'
nieraz ustrćj ludzki. Jest wiplb
zasługą medycyny, że może dZlsia i
stany te rozpoznawać i często w
sposób prosty uwolnić niee~tw.~m
wego osobnika, z więzów i katuszy
nadwrażllw~ści

Dr. H.
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PielfnJl film. "tóry sie dobrze zas'uż~ł 'Po'sce

jUt Ja slę , a-nim 'za
'.' '
UmieszCZGOO w prasie notatki za
- Poco to?- .p yta Szqpen, poniadające film p. t.:
"Akordy
pr~ież mówiłeś (mi ::zaWłze pro'''·
Szopena" z WoHgangiem Lieben.
sorze, że prawcJziwy ·tęleJ.lt zawsze
einerem w roli tytułowej! Jest to
sam sobie drogę , utoruje! .· .
wad ocznie ten sam film, który pod
~ Ja .to mÓwiłem?':": ' dziW! się
nicę:
tył. "Walc pozegnalny~' odbywał
EIsnet
.- Nie moZe ; by~! ': A . zreśzt,
Za
trzy
tygodnie
zacl.fuamy
juz od trzech miesięcy
swój po, może mówiłem, i to ' jest . prawclą,
powstar.ie!
Jeśli
Fryderyk
będzie
lV
chód" tryumfalny po
Niemczecb,
ale to mOże długo trwać., Lepiej" s0'"
Austrii, Czechoslowacji
i po in- kraju - będzie chciał póJś~
bie drogę utorować prędzej nli p6ź
zawita pierwszych szeregach. Moze zgi_
nych krajach. Do Polski
nieJ.
'
." . :
nąć!
Nie
wolno
do
tego
do~ci~!
później niz gdzieindziej:
AnoZapr.zyJaZnienle - się z KalkbrenOn
jest
Polsce
potrzebny,
musi
dla
zdarza się to dość często nietylko
nerem naturalnie słę nie udaje.
Szopenowi Ciekaw Je8tem tylko w niej zyć i tworzy~
SpotkawsQ' się z nim ·przYpadkowo
Profesor
EIsner
·
otrzymał
właś
jakim języku będzie wyświetlany.
w restauracji I nie ~J.llc ,go, WfWo
nie zaproszenie dla Szopena na kon
Są bowiem dwie wersje: niemiecka i
łaje .z nim Elst,ter awant1:U:ę. i obracert
do
Wiednia.
Koledzy
mu
przy.,
francuska. W wersji
niemieckiej
Q. Jest . zrozpll-czony i .' prZygnębiC?
mówi młodzieticzy Szopen bezustan rzekająt, Ze go wezmą, gdy chwila
ny t, gaffą ' I. Szopen ~ go ·teraz poZatrzymuje
go
jeszcze
nadejdzie.
ku o Polsce, w wersji francuskiej
ciesm:
.
:
.
miłość
do
Konstancji.
Lecz
EIsner
- w większości wypadków słow"
·
.
To
nic!
'
PrawdziWy
'
talimt
.i
"Polska" zastąpione Jest słowami zdołał ją poinformować, że chodzi
tak' zawsze ~sobie d!pgę )utoruJe.
o
ocalenie
młodego
spiskowca.
I
"mon pays" albo "la bas". Myślę
Nadszedł dzień koń\le~tuw sali
jednak, .ze w Polsce mógłby Szo- Konstancja Gładkowska _ łamiąc
Pleyela.
Szopen zdeńerwowa'ny o
swe
serce
.
kłamie
Szopenowi,
że
pen-patrjota mówić z ekranu jako
tzekuJe
w
salonie 'obok . sali koneer
go
nie
kocha.
FryderYk
Szopen
polak - po polsku. Bo po niemiec
toweJ. Pan Pleyel wchodzi 'zadowo
ku będzie to Jednak trochę dziwnie • EIsner i Szopen odJeżdżają "dyr..
.' .
zansem pocztowym zagranicę.
ko, obszedł redakcje,' zapor;nał ..się lon,..
brzmiało.
Ma
pan
całą
śmietankę
ParyPo sukcesie wiedeńskim płerw~ z krytykaini. Jecltiego nie . zdołal sa
W Berlinie brzmi to w uszach tei
.
szy
koncert
Szopena
w
Paryżu. Nie poznać, najgroźniejszego: Kaątbren Za na satU
nieco dziwnie. Ale to z nieco inne· Uchyla drzwi i ukazuje:
poczciwy nera.
go powodu: poprostu trudno uwie- zmordowany, śmieszny,
, Oto sie~zą' Wikt~r H~gp Aleksan
- Ale nie obawiaj się ~ JJŚ6wi
rzyć oczom i uszom, Ze w
berllA· profesor EIsner przygotował ,",szyn
der DUmali, tąm wchod,d pan Holikim "Gloria Palace" koło Kain9rjusz Balzac z ·Ior~no.n w ręku.
ser Wilhelm Gediichtniskirche", z
W loty JeSt George Sand z p. Alniemieckiego 'ekranu w niemieckim
fredem de Musset.
.
tilruie słyszeć się będzie tak chwyta
Szopen zdumiewa się. ,Jaklo, dla
jąee za serce, tak głęboko patrjoniego, młodego, nieznanego jtsz~
tyczne, tak polskie, eho~
w niemuzyka przyszli eJ wterey I sław
mieckłm Ję%yku wygłaszane słowa
ni? A na to odpbwiada mu Pleyel:
Szopena. te się zobaczy poprostu
- Ma pan _żękie, . młody czło
pierwszy polski wielki film patrJowieku, jegt pan ·PO'*J~.,.! . A dzisiaj
tyczny - po niemiecku. Na naj '
1'~1&.i · cały P8QrZ ~tyłko O Pelsee
wyUzym naprawdę poziomie artym.6wł! '
.
.
.' . ' ...
wspaniałą stroną
stycznym I ze
· - maezego?
dt\\iękową z mtlZyką szopenowską,
- Juto . pan nie wie? .I!.le -eą
kt6rą - nawiasem mówiąc natal pau lazet? Powsł.a1iiew Połace!
grał nie byle kto, bo - Cortot.
Wydobywa ł daje Szopęnowł dzłea
Fakty historyezne nie są mote w
t:ik, w -którym na ptęrwMe) stronł.
tym obrazie zbyt I§clsłe, ale duch,
wielkie litery k~CZIł: ' "Aulatatid
przenJkaJący cał~ć mmU, Dfe jest
in Warsehau".
fałszowany.
, Szopen 'Jest %ldra~t~; ' KoJe..
«by • .splSkowcy o nbB zaponddell.
Rzec:z się zaczyna w przeddzłe6
Przyrzekli" m~ że go wezwą, gdy
wybuchu powstania. Na odsłonię-
godzina wyb~chu ' wybije i zawietym ekranie ukazuje się najpierw
dli go ' okrutnie. Zappmnłełi. Chce
sztych, przedstawiający starą War
się co'nąć, odwołać ' koneert.
Zaszawę. Napis mówi:
"Warschan
późno... Płey~1 zapowiada właśnie,
1831" (O rok się autorzy omylili
~ pan Fryderyk .Szopen· z W.;-sza
- to nie!). W domku talUm, lak
wy odegra Menuet M~atta:.I Sz0są dziś na toliborzu,
młodzieńczy
pen wychodzi na estradę ' ze słowa
Szopen komponuje walczyka pod
mi:
.
okiem profesora Elsnera. Ulicą prz.
,
Jakież
ja
będę'.
grał
ten tałd
jeZdżają kozacy. Szopen Jest ucz<> r
~dzięczny, idylliczny utwór Mour
nildem spisku powstaniowego i ko·
ta, gdy tam w Warsża~e moi bra
cha się w pannie Konstancji Gładeia giną w walce o wolJto~~ Polski,
o wolność mojej ojczyzny!
-Przejęty i wstt7.ąśnięty do głębi
siada do fortepianu. by grać Mo·
Porlądek
być
zarta. Gra. z wysiłkiem, nie mogąc
George Sand w roku 1837
Hollywoodskł korespondent jedne
myśleć o tem, co gra. Wreszcie u·
go z paryskich pism kinowych oporywa. Otwila ciszy i zaczyna się
wiada następującą ciekawą historyj
improwi~acja Szopena.
_
kę, której sam był świadkiem:
Na filmie pojawia się świetny lo
tomomai. U dołu 'ekranu klawiaDo studio, w czasie największej
tura, po której przelliegają dłonie
gorączki pracy, wpada "dyrektor
Przemysłowcy amerykańscy ulo
Tłomaczy się to przedewszystmuzyka, a środkiem i gora wśród
produkcji". Jest zdehąmorowany
żyli tabelę dochodów naJwybitniejkłem astronomicznemi cyframi ich
dymu i mgły prz~uwaja' się wizy)
i wymyśla wszystkim, bez róinicy
szych kapłanek i kapłanów X mu- honorarjów, które oczywiście obni- ne sceny powsta.nia: pulk czwartastanowiska i bezpodstawnie. Perso zy.
.
żaJą dochodowo§ć filmów, a poza- ków idący do ataku,~'. płonąee włos
uel kryje się po kątach, czekając,
Wśród mężczyzn na pierwszem
tem niewątpliwym zmierzc~em po- ki, obrona zdobywanej baterii, .,..
aż burza minie. Nagle dyrektor
spostrzega w kącie skromnego mło miejscu figuruje Will Rogers, po pularności obu gwiazd. '
gień i krew. A wSzystko to na tle
nim idą: Clark Gable, Walace BeeSzopenowskiego poloneza
as-dur,
dzieńca, który, nie spiesząc się, no
ry, Bink Crosby, Eddie Kantor,
nagranego na taśmę przez Cortota.
tuje cOŚ w grubym bruljonie.
Dick Powell, George Arliss i in.
S21a w pierwszej chwili zaniepo·
- Co to za wałkoń? _ obrusza
Z pośród kobiet na pierws~em
Znany wykonawca ról kowbojów, kojona i zdumiona ' s.za1~Je !: entusię
dyrektor.
Natychmiast miejscu znajdujemy Janett Gaynor
Tom Mix, przed kilku laty porzucił zJazmu j urządza młodemu m.uzyko
7.mniejszyć mu pensję o połowę!
poczem następują: Mae West, Joan ekran i za posiadane pieniądze za- "i owację.
'
Kierownik S'CUdja raportuJe,.ze Crawrord. Shirley TempIe, Norma kupił wielką farmę ' w jednym ze
Ale krytyki nazajutrz SlJ; niedolO':.. łkoń nie nnleży do personelu. Shearer, Katarzyna Hepburn, Clau- v.-echodnich stanów.
bre. Tylko Jedna George Sand pl
Jest to student, przygotowujący re detłe Colbert, Joan Arlow, Greta
Kryzys, który szczególnie dotkli- Sze o nim:
ferat o kinie i przebywający co- Garbo, Marlena Dietrich ł inne.
wie dał się we znaki amerykańskim
Gen.lusz, Jaki raz na sto lat sie
dziennie do studja celem przeprowa
PowyŻ92'Je zestawienie opracowa- farmerom, całkowicie zrujnował To
pofawia!
{!zania obserwacji...
no na podstawie danych o wpły ma Mixa, wobec czego zlikwidował
Inni jednak" wytyhJą usterki teon wszystkie swoje interesy i wró' chniki
wach
z
filmów,
w
których
wymieDyrektor w pierwszej chwili zaP. PJeyel odmawia ullzielenla sa
niemówił, ale
niebawem znalazł nione znakomitości grają główne cił do Hollywood, aby zacząć zycie
od
początku. Tymczasem moda na
li
na
drugi koncert; Nje:cb.ee teZ wy
role,
przyczem
pod
uwagę bierze
wyjście:
dać kompozycji Szopena.
się równłeż kosń filmu. Bardzo cie filmy kowbojowskie minęła i Mil:
- To głupstwo! Wyznaczyć mu kawym Jest fakt, Ze Greta Garbo dość długo musiał szukać, zanim
Szopen ~a wobec . niego s-.re
50 dolarów tygodniowo pensJi i i Marlena Dietrich zajmują w tej zdołał podpisać kontrakt na uclział słynne "Scberzo"; lecz 'PIeyel, kle
!W mmie .Człowiek 1& TekSIIIU".
piąe art)"Stę po ramieniu, lIl6wh
natychmiast zredukować O polow.ę! tabeli jedno z dalszych m1ejsc.

BERLIN, w styczniu.

musi

do Szopena -

kowskiej. Dla niej komponuje walca i zanosi Jej na imieniny w upominku. Tymczasem do
profe,;or,
Elsnera przychodzą trzej koledzy j
przyjaciele młodego Fryder:yka z
prośbą, ~y . wywiózł Szopena zagra

prayjaźnło!

I

"BojnoSt" ewiazd

Powrót Toma Nixa

to jest ł"~
ale j.ą panu tego nie wydam, bo nie mogę wyda"a~ lozeczy, których nie będę mógł
· -

Młody człowieku,

prawdę dość ładne,

sprzedać.

I tu pl'zychodzi druga z kulmina
cyjnych S('en filmu. Elsner, zgnę'IJlo
..y i ,ponury, stoi z Szopenem w ga
binecie, w którym Pleyel ich pozostawił, gdy
drugiemi
drzwiami
wchodzi na salę audycyjną,
wy!'!mukly. wytworny młody człowiek,
porusr.ający się na salach I"reyela,
jak u siebie w domu. Przechodząc
koło rortepianu dostrzega rozłoZone
nuty. Rzuca na nie okiem. Zaintoce
sował się. Czyta. Siada do fortepia
nu. Próbuje. 'Zaczyna grać,
.EIsner i Szopen
słyszą nagle
dźwięki kompozycji szopenowskiej,
dochodzące z sali audycyj!1ej. Szopen \vraea na salę. Widzi grające
go. Podchodzi. Lecz w chwili gdy
ma dó niego przemówić, dostrzega
o1)ok drugi fortepian (dwa fortepia
ny 'stoJą tam klawiaturami ku sobie). .Szopen siada przy drugim fot
iepianie i rozlega się "Scherzo" gra
ne na cz1ery ręce.
· W pt'wnyl11 momencie nieznajo·
my nie przerYW'ajc gry - mó·
wj~

.

. _. Wenn ich mich nieht irre, S(I
spielt dort der Autor dieser entzo
ckenden Komposition, Herr Friedrich Chopin? I Szopen odpowiada
tak samo:
- Und icti bin sielier, 'itass _
spielen nur Franz Liszt kann.
Owym meznaJomym jest sI,.
już PraMi~zek Lłm

Liszt po cbwUl mówi

pon~

..;... Chriałbym uklsnąć
pa.
dłoń, ale ial mi się od pa1itkłeJ . .
zytł ~erwa~!

· - Mam na to spos"66 - oCtpGWllr
da Szopen - Nleeh pan gra przez
chwilę w baele, a Ja poprowadzę
melodJę·

Obaj artyAcl gr~)ą jeifnę ręka :
drQgą wyciąg alą ku sobie ł 'ciskają
sobie serdecznie dłoń.
T(, Jest dopiero dwie trzec1e '"mu. Nie będę opowiadał do końca
-- ani koncertu u księżny Orleań
skiej, ani poznania z George Sand,
ani końcOWE-go,
melancholijnego
spotkania z Konstancja Gładkow
wską '<IV Paryżu. To trzeba
zobaczyć i słyszeć. Zn.am niemców
VI
Berlinie, którzy po 3 i 4 razy na
ten film chod7.ili. Szopen, powstaniec, Jlolak, patrjota i muzyk oduo
śi, w tym filmie nowe, żywe
fy.
T. S.

'ry'''!

Ofiara

Greły

Garbu

Pewien żołnierz paryskiego garnizona zwarJował
niedawno na
punkcie, że jest..• narzeczony Grety Garbo. Biedak opowiadał wszyst
kim, jak to on spotkał na ulicy zna
komitą artystkę, jak zawarł z nią
znajomość, jak Greta Garbo zakochała się w nim i jak postanowili
się pobrać.
Począ.tkowo W'izyscy się śmieli z
opowiadań żołnierza, ale następnie
spostrzegłszy dziwny upór, z jakim
powtarzał on te historje, postanowi
li go ooddać badaniu psychjatryczne
mu. Obecnie nieszczęśliwy żo l"

:majduje się w domu obh!kanych. a
lekarze twierdzą, że stan jego jest
nieuleczalny.
Komiczny posmak ma ta
r'
s~utna historja: przełożony żołnie
rm posyłając raport do dOWÓll?;t~'Ą
napisał, ze chory wciąż mówi:
"o
jakiejś tam Grecie Garbo,
która,
według przeprowadzonego
śledztwa, okazała się 'Znaną kobietą·
szpiegiem,
rozstrzelaną
podczas
wojny"

Benz,na i eter•..
Z różnych wyczynów techniki,
które sprawiły, że świat się skurczył do jakiejś c?;ąsteczki siebie sa
mego z przed stu lat - radio jest
lIietylko jedynym cudem, nieprze··
widzianym pr uz JuJjUSZ3 Verne'a,
lecz naJzłoś1iwszym ze 'Wszystkich
figlów, jakie człowiek spłatał czaSOW! i przestrzeni.
Bardzo szanownym jest aeroplan,
ze swoimi iluŚ tam setkami kilome
trów w godzinie i z owym słynnym
lunchem w Warszawie,
na który
mialo się wyjeżdżać z Paryża po
wcale póinem piel'wszem śniadaniu
(i może będzie się kiedyś wyjeżdża
ło, chociaż teraz nie można). Ale
jakimże bełkotem dziecięcym
jest
cała latająca gastronom ja
w stosunku do przygody, jaką opisał mi
w liście do Sumatry młody polski
dyplomata, a , kttlTa zasadzała się
'''. tem, że zwiedzając po drodze
dalekie o'
do Warszawy jakieś
I<rawld Chin, natknął się
gdzieś
niedaleko Tybetu
na miSJonarzy
polskich, a ci potraktowali go naj~wieższeml, prosto z głośnika wiadomościami o tem, co dzisiaj wieczorem slychać w Polsce. Mój przy
jacieł dowiedział się,
że fWldusz.
drogowy odrodzi szosy polskie, nil'z~m kuracja \Voronowa, został poidormowany o najnowszych uchwa
lach związku filatelistów polskieh
I był głęboko wzruszony.
Ja sam teg,,> lata schwytałem się
~a gl owę, gdy wracając w Truskaw
c'u od Naftu'!!i zobaczyłem lwio dan
cingu moich siostrzeńców, którzy
przyjechali autem potańczyć sobie
trochę i oświadczyli mi, ze na lmlację, na wczesną wiejską kolację,
wrócą "oczywi~cie" do siebie, -to znaczy do majątku, z którego za
moIch czasów wybierało się końmi
do Truskawca najmnie,i na dwa dni,
be jechało się 2! dwoma popasami,
jednym ł drugim dość długim, jako
;;e trzeba było pokonać zgór,! czter
dzJeści parę kilometrów.,.
Al naprawdę 1l8władomił~m Q
bie różne przemiany wówczas, gdy
dostawszy się takim samym, jak
oni, samochodem na
taką sarną
wieś podkarpacką, pojechałem sobie w kilka sekund do Verony, aby
uczestniczyć
w ' przedstawieniu
"Aidy" na. starorzymskiej arenie,
słyszeć jak tłum warJuje za Laurim - Volpim, który śpiewa Rada
mesa i smakować wspaniałą orkies trę, mając jeszcze w ustach smak
taki~h klusek z serem, o jakich w
Veronie nikomu się nie śniło. Dla
ludzi, którzy majlJ dość odwagi,
oraz dość pieniędzy, aby podróio
wae aeroplanami, świat
skurczył
się rln jal.:iejś niezbyt wielki~j piłki
nożnej. Ale dla tych, którzy mają
w swym radjoodbiorniku
krótkie
wlaściwie
fale - kula ziemska
;,iebardzo istnieje, w swym dawniejszym kształcie
i wymiarach_
Ostatecznie trudno zaprzeczyć raIdowi, .że człowieka z Ameryki sły
szymy tak, jakby siedzłał w drugiln poko.iu. Więc grly rozum powia
da nam, że mamy do niego tyle, a
tyle tysięcy kilometrów, to, napraw
dę, tem gorz~ .i dla rozumu, a tem
lepiej dla wyobrdnł.
.
To tez zdaje mi się, że najgłęb
~zym i najtrwalszym i chyba najdo
l1io~lejszym wpływem
radja 11a
świat będzie to, Iż przyszłe pokolenia będą mialy szezel!61nie wyostrzoną wyobrainię. Słuchacze re·
portażów, oper, słuchowisk,
dra-

przemówień
niesłychanie
śl'ieJJiem wyobr&źni,

poUt:vcznyeh
","ysokiem eł
która dorabia
~m. do 1'2;eczy słyszanych, wszystko co trzeba widzieć.
Znam ruI odą osobę, która słucha
jt!c ognistych przem6wień Hitlera
wyohraziJa ~o sobie lako porywają
ca "blonde Bestie" o błękitno - stałowych oczach. które sa jak dwie
toledariskle klingł, o wzro~c!e SieJ!
frieda i o ramionaeh boksera wagł
piórkowej.
Jest to tak, czy nie liaz.,
Cł~'m razie radjo jest jak stworzomatów,
~!I pod

'*

Czler, IUlarze

Naiwartoiciowsz,m elementem jest rozumnr

Dla rozszerzenia sądu o rudj.osłilChaezaeh, jaśruejszeg'O ju.Ż

dziś na podstawie ankiety prze-

prowadzol1ej przez muro sŁud
jów Polskiego Radja, warto po
Zil1.aĆ się ze !Stosunkami angielskim i.
Instytucja angielska - Dział
pcSZulk.iWa'll (DepartamellIt of
Resea'reh) - odpownadaiąca bi.u
ru studjów, przeprowadziła już
nieco dawniej amkietę, wielostrolllli)C tratktującą G stosunku
l'adjosł'u!Cllaczy do progra:m.ów
'radjowych. W 3Jnikieeie bryty}
sk·iej zgromadzono ma·terjał tak
obfUŁy i tak różnorodny, że 'Olepodobna go Sil:reścić nawet po.
JJieŻlIlie. Pl'zytem wY'mowa cyfr
i zestawieil tamttej radjo.fOlllji
niE' może by.ć, bez zasILl'Zeżeń,
źródteIIU porównania
i wniosków dla stosunków naszych.
Jest to zroZ'U1lliale z powodu
Fóżn ie, jakie dzi.elą radjofonje
naszą od Ihrytyj.sikiej w zakresbe ~ęsltości stacji, miljDn()IW~h
rzesz 'radjoabonentów, zasobów
tinam,sowych, zafluesu progra·
n: ów, długości dnia lIladawania,
Z:1 s.i~gu świaJbowe~.o (;przez: .sta!;: róikofalowe i sieć kaJbl.o\ \ ',',

ju), iż.e wresz·cie lllajJx:miej rekmtują się abonenci
radjowi
w klasie prac(')lWJl,iczej.
Wiej
pozycji podobień~twa, jest jednak mała r6'im,łca
na kórzy6ć
praeownl:Di6w prywatnych
w
stosUJl1lku do prae'OWIIlików admitnJJsllracji cywilnej pań$bwa i
samorządu w Angiji. Przytem i
odsetki są zn8ICzn:e większe od
w)11taZ3Il1ycll w naszej ankiecie.

Najcleka'WISzym jednaIk
bę;dme dla nas poozW radjosruchaczy pod wz.ględem ich psyc:hkzn~ stOSU!llkiu do radjofonji a śolślej do pJ'Ofrl'am6w
radjowych, W
Jrom,mia'l'zaoh
do ankiiety anglicy piszą, że:

.,W wiEiku analizy li ~owa
dz-ania wszY'~~ do staty·
styk1~ zwykły - albo,
ialk W'
tym wypadku, nadzwyczajnyradjosłuchacz nie może unilkną:ć

kłasyfilkaeji. MuSti OD przeto na
leieć do jak<i,ejś kategorji słu

Wl&zysmdcli %&'tern ra.djo~
chaczy MJ«ietSlkf:clt
2Jgniba na C2JteJ'Y. lkategorje z"sadnicze.

cIzieli.,

WrOgoWl8

t udzież rozległości ,zadań.

4 kategorii radiotów

0Ib0ik różmie, wyniki poszu;k8wali polskich j angielskieh ma~i. jednalk podóbileMt.wa, co jest
ja·s ne, bo chodzi o te same czyn
nl:ki zasadarlcze,
a wi~: prog,ram radjowy i slruchacza radjow'ego, jaJk..o podmiot tego pro
gramu. StwierdzO'lllO zatem ..
Anglji, .laik u nas,
że procent
radj.osłuchaczy w miastach jest
większy ,już na WIsi (co nUls małlC) pociesza, bowiem Anglja jest
k'rajem przemysłowym,
a lIlie
l'o1niczym), że większość radjo&łuchaczy ang'elsik,l,ch, to POSLacJa~ cz'e odbiornLków lampowych,
(co' nas nie dzi,,"f, bo wielIUy, że
społeczeństwo angie~skie jest za
mOŻlne w klasie średniej i ma
wi'Clki przemysł radjowy w kra

W tyeh czterech #u!pae1i za·
sadniczych wproW'adza eh: jeszcze rozr6źnienia - odchylenia
w kierunkach $krajoyeb. I talk,
do grUlpy słuchaczy łA:e1'lllych,
droga prowadzi prze. kT6t!k1ie
~har:UlktleryzowaJll'i.e ..-wrog6w

stwardnieć.

Witołd

Noskowski.

szkadzają, choć

00

nie prze-

sam i się

W

't,m

kierun'ku nie kwapIją. Jest to,
jalk nam mówią, nieli.czna gromadka ludzi, którym albo sIlrWk:
tura duchowa lufb :iatne w3l1"'Un1d
szczególne pl1zeszkadzają trwale lub naTaizie w z~:l11It-eresowa 
niaeh w tym kierunku.

Obojętni
Właściwą grupą pierWlSoZąl ~
dą radjośl'trchac~ <wojętni sym,patycznyni~:

słucha,ją,

ale

*-

rown te dobrze nie
Ta gIrupa jest licmiejsza,
a przedstaw i ei€le jej, prawie
wszysey, a mówimy ju1ż o 050·
haJch samodzielnych, mają! !]n.
słaJaeje radjowe, bo nle wypada wszak prowadzić domu ~
radja. Jest to typowym zresztą
objwwem snoibizmu,
dość powsreemym w,śrM osM> nawel'
najzaeniejszycli.
mogą
ehać.

JtalogowaJ

które nie ciesz..

wi~'&zej

iroś~:

prólb, ale pozwoli na ()St~anie
innyeh efektów artystycznych,
uiż to był:o możliwe przy dotychczasowej organizacji.
Od
CZaSllo do czasu w godzinach po
Dołudniowy<;h umieszczone bę·
dą.
w pr<>!glramach
występy
z,Il1Illiejszonej or!ldes-lry radjo·

~ KJ'1IPę słanowi2!l

~,

00 musz~ mieć

zm:eniła
swą
doty'ch~alSową
falę, przechodzą!C na 1022 Ke ..
czyli na falę 293,5 m. Nowa ta

Cala

nie

przy7..r~3illJ3.

została

wprawdzie
Krakowowi prze1.

międzynarodową
",.djofonicz:ną,

konferenCję

ale Kra:k ów zajął ją, pon;eważ miejsce to by ..
lo wolne w eterze, ()kupowane
tylko P'l'lez drobną, llllieśiy.szaT.
ną u nas stację biisęańs.ką·

Dobra

przeCiętna

Grupę trr.recią,

i bodaj najpo..
radjoslv.
chaeze, orjentujący się w p!03
gramach, posiłkujący st~ niemi
i taey, co układają sobie z pNo<
gramów włtasny reperrua.r, "W\e-I
dle osobistY'Ch ~ i pOI"
trzeb. Najlic1lIliej N!Prezemtujq;
tę grupę niewiasty, od naYJtar,oo
sz~h d'O najmłodszych,
miło
dz.ież męska, zwłlaszcza w w:te..
k.u szkalinym, melom3Di, ~
waim~jszą stanowią

śnicy źyw~ !Iłowa, łodzie

t.

iD:-

słowem ~

'L'W. ISłuehac.z przedięłlly.

tej RfQJ)le lud.me

~
polegają głbw~·

radjo. To _ jIIl
;,nałogowcy radjowi"',
którzy
samiłowad.e
tak dAJe·
ko, że !Die n10A poprostu pra-

nie Da Jjl'OI,gI'amaeh Ikrajowydi
i JJl/Oie dkWteglO najlicmiej i _j
ch~j zasypują swoje stacJe

oować, myśleć,

kGresPOndeniC,R,

posunew

odpoczywać

a.

bodaj zasYiPiać, jeśli nie słyuą
dźwdę(ków muz:yki lub ~u

z

~

Tych _
Są

to

s.wego apaIruu.

w

Angl.J bardzo d1do.

najczę$oiej

ludzie !ltafti,

spracowani lub osoiby

o pew-

wej, co

dot~hczas przewalż!n.· e

było niemotnwe ze w,z,ględ.u Da

pr.zygotoW7wanie się ()J'Ikil!Słiry
do audycji wieczorD1ch. RównoczeŚnIe postaJW,'wiono zmniej
Slzyć j.lo-Śtć recitali, które nie cle
szą, się lSY'mpaJtją sliuchailzy. Zamiast nich Polskie Radjo nadawać będzie au-lycje zespobwe, ja'k tria, &ckstety, Dt1kiestry mandoIill~S'l.ów, orkiestry
dęte i t. d. Już obeonie takie
ze51POły zostały zOl"~3JIliz.owane,

program

zaś

ich opiera si'f: ol
repertuar drobnych
kOIlllp'l)zytorów. Kiero'
wtnJ.ctwo muzycme r~.dja posła
przyst~l>ny

nowiło

Il'ównl~z
z.mniejsz~ć
1
ilo~ au.. ycji Jllz ZQlWYch.

Nowa fala Krakowa

W .z.wiązku z ;rozpocz~iem
pracy przez r07.łgioś.nię · tol"U!ń
ską,
radjostacja
krakowSlk!i

podziękowań.

teresu, §wiat JiI1ley,

się sympatją słuchaczów

KwroWlIlictwo muzyeme Pol
lOkiego Radia pracuje 'Obecnie
nad zasadniczą przebudową, tego działu, tak waJżn~o w całe]
Dolityce programowej radja.
1J~ra wlliolliO
przedewszyst·
kleru działalność wielUej or·
kiest·ry radjowej, która w tytn..\
mku podzielona b~zi.e na dwie
ez.ęŚICi. Spowoduje to nietylko
możliwość
urządzania
przed

miłośnik

nycll 2'lllOWU dyspozycjach psy .
chieznyeh. Db tej grupy., jak ~
dla POlPfzedn1.ej, program jest
rzeczą obojętną.
Niewiele tu
waty kito gra, co gra i 's.kąd, Jeżeli ~ają 100 śpiewają
zagI1IoŚlIlO, wy!Stalr'czy wlledy
ś-ci
sz:yć aparat. Z tej strony radjofonja brytyjska spodziewa się
najmniej pTetensji i dezyderatów, a więcej może pochwał)

T:u:y są to'ierUln!ł)aml

blierW,

ZeSDol, zamiast recitali,

każdą audycją

ne do obudzenia wyobraźni. Mówi ..
lem z ludźmi, którzy
asystowali
przy owych słynnych przez swą zna
komitą reżyserję
"spontanicznych
manifestacjach" w berlińskim Sport
pal aście, urządzanych z udziałem ł
na benefis Hitlera, Goeringa Ol n
Goebbelsa. Opowiadali mi to,
00
widzieli - i zawsze miałem wrażenie iż ja, siedząc przy gło~niku.
widziałem wszystko o wiele wspa~
uialej, huczniej i w większym wymiarze. Tupot maszerujących oddziałów, okrzyki, które waliły się
lawinami w olbrzymiem crescendo
gdy ,,Fuehrer"
pod,ieżdżał
do '
gmachu, wrzaski "Heil!" i "Sieg!"~
okrzyki -"DeutschIand ueber Alles!"
- wszystko to jest radjoroniczne
do jakiehś fenomenalnycli wymiarów.
Wytrenowanie wyobraźni przez ra
djo wydaje mi się przeto pewnikiem. Poprostu dlatego, Ze gdy clą
gle będziemy pracowali tym cfucho
wym mięśniem, to musi lIrość i

radja", ale takich,

chaezy".

cza

słuch

Przejście na nOlW,ą falę 293,5
m. usunęło ważną przeszkod"
w odbiorze Krakowa. mianowi
de ·stację genueń,ską" która pru
cowała na daWln.ej fali kra:kow·
~kiej. Obecnie Kraków znajdu·
j~ się pomiędzy stacją Mancheste'r (50 Kw.) i HeiIsberg (60
l{W), co n:e J)Owi!DlIl'O jednak
wpływać szkodliwie lla odhłór
a.ud~ji · w Kraka.wie.
Is'tlO.t nie pierwsze próh:v oka ·
zały, że warulniki
w Krakowie
aie doznały wcale l)ogor~r.en J a

tłS_iatowcY"
Jeszcze jedną wa:rstw~, o peo
wnem oblilezu stałości upodobaIń i "Wy'l1l8f{arń, sta~
chaeze, interesujący się
100 pr<wamem
stacji bajo ...
WJcll, ale wylb!'egający dalek·.)
poza ~o Rf8Ilice
na faJladi
swych odbIiomik6w. Jest to ka~
tegorja słUlChaczy, których ko.
responQe.ncje watone q przez·
Broadeast1ng BrJ!tyjs1d, . jako

"'1.

.au-

W'IlIOS%ąCe wartościowe UlW.!
poro'W'ruld:a. Są to, powiedzmy,
iaI'1dbliw, ..hadacze prtOC'I'8~
mów", Jadzłe, kt6rzy potrali~

sio z godzin snu) abYj
np. podsłuehiwo8.Ć
~~
Sowiety lub BaDdoe:Dg.
Pfty.
tem haczną uwaR~ JlWr8eaIR na]
p~y
l'OZftłośDi ewopeJ..·
Sk.:ilch, chwytają t. zw. .,du.ehy i
zjawiska radjowe", t. j. 1Ulkla·
danie się fal innycll stacji, jako
laa lub, .jak to w~imy, od lilie...
da wna, - odbicia
fal radjo...
wych od stref Heavivside'a. ~
to najsympaltyczn:iejsi zapaleń
cy radjowi - element twórczy
przez a'ktywnOŚlĆ swej poz~ji
biernej, jako słuchaczy. NajJilcz,n,iej rekrU'lują się ze lSła'rszej
ml'odzłety,
l'u'b ~n:t:lemanów
stą..tecm)"Ch,
z,albezpi eczonych
na Marsze lab., ludzi ży jących
'Okradać

dos,tlłJbn:lo.

S'krajnem nit'jako ich skrzyalbo szczytem - są juź
krótlwfałowey, właściwi radjo,
amatorzy, ck'sperymentatO'rzy
Dla tych jednak programy rad·
jowe nie maja większego <lna·
ezenia, Nie Jj~erz(' 5iG ich przeto
\" tr.i analizie w rachubę,
dłem

B.

~

HUMOR i

f
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P. K. P.

John Hool Igan

Pan Mieczysław oC?(~kuje pqyjazdu swej żony. Pur.ktualnie o godzinie, o której powinien przybyć
pociąg; zjawia się na peronie dworca. Czeka kilka minut, lecz pocią
gu ani śladu. Po kwadransie pan
Mieczysław zbliża się do kondukto
la i powiada:
_ Panie konduktorze, do czego
to podobne, pociąg się spozmu.
Już prawie dwadzieścia minut czekam. Nie rozumj~m, poco w t'lkim
r:lzie istnieje rozkład jazdy?

Był przemytlliJdem alkoholu.
Mial pałac. W pięćdzies:ątym
roku życia, w dmilu s.wych madziu, kupil: sobie
kochan'k..-:,
trzech kom:sarzy i gubernato·
ra. Tajemnica jego pochodzenja polegała na tem. iŻe był ·a.merykaninem w 'stu pll'ocen·
tach, natomiast alkohol jego
był ałkoholem tylko w sześć
dziesięciu pięciu
procentach.
l\inie - jako sędziego śledcze·
go - łączyły
z nim
więzy
prawdziwie duchowej przyjaini

~ Gdyby nie było rozkładu jazdy _ odpowiada flegmatycznie kon

[:uktor "jedzial,

toby pan

że pociąg się spóźl!-ia.

ROZKOSZE

Ic

prz€ciet nie

GOŚCINNośCI

Pewnego ~alll:k:l 'W mic~71ia
niu mem zadźw'ęczał 'telefon.
John H{)oIi~an wzywał mni ...
Natychmiast udałem się doń .
Hooligan chodzi! nerwowo po
pokoju, poczem opadł IbeZ.siłnjf~
Ina krzesło elektryczne (W1spa'
nialy ga'rniltur meblOiWy).

Państwo RabinensoJ;l wydali ma·
przyjęcie. Między gośćmi znalazł

cię również

pan Salomon Pipson.
PaI! Salomon bynajmniej nie brał
udziału w rozmowie, lecz skromnie
asiadł przy stole i przysunąwszy
sobie pudełko sardynek, zjadał
jedną. za drugą.
Gospodyni starała się odwrócić
uwagQ Pipsona od sardynek, ale na

Jestem zrujnowany ,..-

j~.

c7.at

ll f óżno.

Nie widząc innej rady pani Rabinenson. rzekła dyplomatycznie:
- Wie pan, panie Pipeon, jak ja
j('m dużo sardynek, to mam w nocy
nieprzyjemne sny...
- Ja wie pani _ odpowiada Pip
son - tst mam sny, a.le ja w sny
nie wierzę.

.-, Co

si~ s.tało?

. L-

lJIPy·t a·

łem.

- Gzy pamię'lasz ten nieSZcz~g,ny dzień, w którym Zofii;;
siono prohibicję? Dzień, gdJ
pol1...ja orzekła. że alkoh{)l m6j
stał się
produktem lega1Jnyru
i wskutek tego przestaje korzY'

Lotnik przy kierownicy

KLIJENT - NASZ PAN
Pan Alojzy Pllszczek, właściciel
renomowanego zakładu pogrzebowa
go omawia z klijentem s7.czegćły
uroczysto:'r.i żałobnej.

stać ,z ochrony celnej? To byl:
pienV's.zy cios. A potem kraC!l
ba:nkowy. W ciągu jedneg..t
dnia stracHem ml.ljon c~tÓw.

kO'Nd dwa ... "
Po chwili uniosłem głow~.
C~sza. Z wielkiego wazonu wy·
stawała głowa mego pTzyjacie·

Wówczas zosłałem kidnappe
rem ~ porywaczem
dzieci.
Porwałem kilkoro dzieci i roz(;
słałem do ich ojców l1s.ty z żą·
dan:em olmpu. Wyobraź selbie,
ja,k ie odpowiedzj , dostałem? Są
szczęślirwj. że w dobie szaleją,·
ccgo ' kJryzysu plzy,ga1'lllą1em ich
poc:echy i zdjąłem ten ciężar 1bark ojców, proszą., tŻebym byi

la.

łaSlkaw ~oiiliwie
pr.zetrzymać je -

-

--- Tak

jest

codzień -

ję

knął.
Zrobiło

mi się go żal.

Czem
bo·

może , pomóc sędzia ś,ledczy.

.

ja,knajdł1.lJże~

gaczowi?

.

Móżeby

de tak zaaresztospr6lbowa'em.
U~liechiIl!~l się IS<zyderozo:
- I CÓż Z tego? Próoowa.·
łCłll . wszystkiego. Byłem w są·
ozie. Błagałem o wię<:Iede, jak
"-.;

wać?

A przy katafalku szav·jwlle.i Itlał
ustawimy oczywi~t:ic cztery
świece ...

żonki

-

Sądzę, 'Że

wtrąca świeżo

dwie wystarczą -upieczony wdowiec.

- Dwie świeczki? Jak SZ:lllO\I"l1V
pan życzy, mogą. być tylko awic,
ale ja osobiście radziłbY!ll: cztery.
To zawsze jednak ":fsląc1a wesclr.i.
HRABIA I KRAWIEC
Hrabia K. siedzi 'IV klubie. -W
pewnej chwili podGhodzi do niego
jakiś jegomość i powiada :
- Pan hrabb sobie mnie nic
przypomina?

jak M ~ni pi
szą. ..... w moim pen.sjon.aiCle~ W
ciąJj{u tygodnia moja
.banda o łas'kę. Opowi.edziałem wszy~t
- Nie.
s'Prowadz.lła mi około
setki kie ,swoje zbrodnie. Nie ' porno ,
- Jestem KraWl!em. Uszyłem pndzieci. Czterokrotnie większą gło. Ci ludzie opłaceni ' są przeliczbę dzieci sprowadzili sami łemnie lila '~'Qik Z'góry. Nie ",każą nu hrabiemu smoking w karnawale
i jeszcze pan hrabia mi nie zapłacił.
ojcowie. Około 200 dzied lIbie- mnie. Są na to zbyt uczciwi...
gło do mnie z domów rodzi- To bezczelność - oburza si~
Nagle goowa Hooligana zni· hrabia - z takiemi sprawami przy
.. ip.lsJdch. 1200 sztiUk dostarcz)'
kła w wazonie. Gwar azio!:'! chodzić do klubu! Jeśli pan ma do
ły clęiarowemi autami Łowa·
rzystwa dobroczy!n:ne. Mn-sia· zbli,żał się. Uc.iekłem przez 0- mnie interes, to niech pan da swój
kino,
bilet wizytowy portjerowi!
łem w·ezwać malfa.r-ly i pałac
przelbrudować .ta p!I'zyt.ułek. Za'Po pewnym czasie dowkPo chwili portjer przynosi lirabieangażowałem
trzysta mameh, działt;,m się z ~azet, że mój mu wizytćwkę krawca.
siedOOldziesią1t p.ięć hon, szesna
przyjaciel John HooligalIl SlPr.z ~
Hrabia rzuca okiem Da Kartę i
slu kucharzy i p6ił tySLąJC8! kore dal majątek, wyjecha' do ilIln ~ powiada.:
petytQrów. Specjalnie zbudo- go "tanu i tam za resztki fo:
- Proszę powie<1sieó teInu pmu,
wana bocznica kolejowa przy- łuny kupił sobie karę śmierci.
że mnio tu niema.
wozi mi codzienuie 7.000 litrów mleka, dwa wagony płat
k6w
owsianych
"Ouaque::
Oa'16'" l p6l1too-ej ronny . m~-zk.ł
NestJeca. Wszy/St'kie rewolw.ery;
1llljnawszvch c;·;lS.tC'lllmy mJl.~;ia-,
~cm ~przęrabiać na 'StusŁrz?-ło
\vf!. Ci smarltacze nabijają gro '
thein moje kara:biiny nla8zyUO' li, I,'~I,- :.
we, a pontem, ;';OOy dogodzić
ich fn.iekuHuxałnym ·zachcian-·
kom.. musiałem ~azać dorabiać
ucha do hełmów stalowych mo
jej handy. A z~~.sz;tą, ~ popatrz
sam!

Popisowy numer .,"

John HooHgan, milcząc roz..:
jakieś
wielkie WI:ota.
Przeż drzwi te z nieludzkim ha .

sunął'

łasem

- TylKo bez obaw, kochanie, lądowanie jC$t
cnwili nieco przykre.

,

tylko w pierwszej

"D,lwoneM 'alarmowI"

Mój. przyjaciel Robinson . prze-.
Iliósł się pewnego dnia do G., gdzie
>;aczął wydawać "Dzwonek Alarmo
~'y", organ niezaleinych postępow
;ów. . Po ,raz, pierwszy Robinson
,tał się wyrazicielem poglądów tej
n;ezby.t dokładnie określonej klasy
. obywateli . . Zato niezależnych konberwatystów reprezentował już trzy
I.rotnie.
Jednem słowem: wczorajszy po
stępowiec lub jutrzejszy konserwa
tysta.

NiezaJe.żni postępowcy byli jednak widocznie bardzo nieliczni, lUb
rei może nie zależało im wiele na
własnem piśmie: Faktem jest, że
,.Dzwonek Alarmowy", mimo cennej
współpracy znakomitych mężów
stanu, szedł bardzo słabo.
Robinson postanowił
nawiązać
bliższy Itontalet z czytelnikami. Aranrował plebiscyty,
w których
brały udział nieprawdopodobne rze
,ze wyborców. Poruszał kwestJe z

dziedziny socjologji, dobrego tonu
gastronomji, kosmetyki i hygjeny.
Pytania · i odpowiedzi nie zawsze
napływały do redakcji w dostatecz
nych ilościach i dlatego
zwykle
sam Robinson stawiał pytania i odpowiadał na nie •
"Młoda, trzydziestoletnia kobieta - pi~ał - . jest. zrozpaczona,
gdyż z każdym dniem staje się bar
cłzie.i tęga Byłaby szczęśliwa, gdyby jej ktoś wskazał jakiś, nieszkodliwy dla zdrowia, śl'Odek na zeszczuplenie".
Już następnego dnia uprzejmy
czytelnik nadsyłał odpowiedź:
"Osoby, które w nieszkod1iwy
sposó.b .pragńą stracić na wadze, po
winny przejść .się z dworca Wschod
niego n.a · Za~hodni. Ludzie, chcący
utyć, powinni pójść w kierunku
' 'Urzeciwńym".
..
Dla wzmocnienia swych .merdzeń dodawał: "Sam wczoraj zwa
żyłem się na wadze
na dworcu
Wschodnim. Okazało si,ę, ile. :waZę

wtargnęło

ni~z1iczone

r.1Towic dzieci. 7.o st31em ~łll
szony.
obalon:y,
zgnieciony,
stratowany.
Mnó two
drob.
n)'1Ch nóżek. łaził'l mi po gło
wie, karku, pchaJ:o s~ę w nos 1.
w uszy. A potelll halas , z:;tmillkt.
w powietrzu row'zmiała lago·.
dna melodja. Przez pok,ój' prze
jech!)la falanga wÓ7kÓ\v-,pchanych przcz flegmatyczll1c ' UJalik;; śpiewające mi.arowO'... "Ana,
82' i pół kg.Pot.em zwą.żilem się
na dworcu Zachodnim .::... równe 80
kg. Po powrocie zaś na dworzec
Wschodni ważyłem znowu 82 i pół

albo ' niespodziany efekt
baczyć :: u~ochaną, umieszczał
w
"Dzwonku Alarmowym" . taką wia

znamionami zewnętrz.
llemi. Twarz była męska z białą
domość:'
brodą, natomiast dolna część cia"Poważna katastrofa na ' granicy . ła wyk<lzywała niewątpliwie cechy
l{g.'~
niemieckiej!"
.
l\łaściwe dla płci żeńskiej. Kilka
Gdy już
skrzynka pocztowa
Innym razem donosił znowu:
osób, które widziały twarz denata,
"Dzwonka Alarmowego" st(acila
"Wykolejenie pociągu
na linji " poznały w nim niejakiego
Johna
urok nowości. Robinson przerzucił Paryż - Berlin, ' pięciu zabitych, Stompsona, elueryta, który posia.
się na sensacje.
piętnastu rannych!"
dał w pobliżu domek z ogródkiem.
Pewnego dnia na pierwszej stro
Znaczyło to: "Czekam , na ciebie Nikt nie prZYPuszczał czegoś ponie pisma ukazał się . następujący dziś w parku o godzinie piątej mi dobnego. W dwie godziny późl1ie.i
nagłówel{, wydrukowany olbrzymie
nut piętnaście!"
wypłynęły na brzeg zwłold drugie.i
mi literami:
przeciete
hermafrodyty, również
"ŚMIERĆ 50.000 MURZYNóW
Choć "Dzwonek Alarmowy" nie na dwie części, zaszyte w worek.
W CIĄGU TYGODNIA!"
miał wielu abonentów, doniesienia Ta hermafrodyta
jednak miala
Na pierwszej szpalcie znajdowało jego wywoływały w mieście poru- twarz ~obiety, a dolną cz~ść ciała
się bliższe wyjaśnienie:
.
szenie i władze naka.zały Robinso- mężczyzny.
"Wziąwszy pod uwagę
ogólną nowi opuszczenie okolicy.
Przedsięwzięto wszelkie mOżliwe
lil'zbę murzynów na ' całej
kitli
Biedny "Dzwonek Alarmowy"! kroki w celu ustalenia identvcznoziemskiej, ·oraz· przeCiętny' współ Leży przedemną jego ostatnI nu- ści zwłok. Wreszcie komisar~ policzynnik śmiertelności, obUczono, Ze mer. Na pierwszej kolumQie . widnie cji wpadł na pomysł, żeby zestawić
w ciągu ubieJ!:łego ' tygodnia zmar- je następująca wiadomość:
dolną część ciała z jednego worka
ło olwło 50,000 murzynów'! ' Bez ko"Dwie hermafrodyty't
z górną z drugiegt:!. Rezultat byl
mentarzy!"
W dniu dzisiejszyu zameldowano niespodziewa!'ty: Dwa zupełnie nOTPewnego dnia Robinson- zaKochał policji, że na brzegu rzeki, w po- malne trupy sześćdziec;il."cio'etniego
się w kobiecłe, której mąz ..był za- bliżu North
Bridge, rybacy zrobili staruszka i trzydziestoletniej !wbie
7.drosny. Ponieważ korestlo~dencja straszliwe 9dkrycie_ Znaleźli mia- ty! Choć sprawa straciła przez to
tistowna"jes't doŚĆ 'niebeZpieczt\a, nowicie przecięte na dwie częscł wiele na tajemniczości, władze zaj
Robir>son ebmyślił następujący s~n zwłoki ludzkie, zaszyte
w gruby muJą się dale tym nłezwykłym wysób. Gdy ua,rzyJdif.d chclaJ się zo worek. ~włoki te odznaczały sił) padkiem".
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Pr~esz1ość pOdsqdnego jest niełykalnem tabu
Wyrok uniewinniający, jaki wy- wania właśnie przez podsądnego.
grany w Badfordzie (St. Zjedn,) wo dał niedawno sąd angielski w spraNIE WOLNO MóWIĆ O PRZEwp,isa6 10 wyrazów, kl6reby si\~
bec 200 widzów,
SZŁOŚCI.
wie
niejakiego
Manciniego,
w
któczytały
jednakowo poziomo
o::.;!!
Najcharaklel'ystyczniejszą cech"
Białe; Rzeszewski
rego
pokoju
znaleziono
pocięte na
i plionowo - wyrazy ollnaczone
s' ~~
Czarne: Każdan.
kawałki ciało mieszkające} z nim lc,zprawy jest zakaz uświadamiania
lemi s-ameml.i liczbam~.
'f,
I
kobicty,
.' I
wywołał we Francji. olbrzy przysięgłych co do szczegółów bioSg8-f6
1. d2-d4
grafji podsą'l11ego. !\toże 'On by .
~I .
mie zdumienie.
'J
Znaczenie WY1'azc'iW:
c7-e6
2. e2-c4
zdeklarowanym recydv\\istą - kustępuje,
gdy
się
To
zdumienie
$
d1-d5
3. Sbl-e3
1) Miaslo w Indjach hrytyjwa przysięgłych nie dowiaduje s·
przeczyta
wydaną
w
~ych
dniach
. ~
li g
10
4. Sgl-f3
e'?'-e6
::.kIch. 2) Twal'da . masa z wę
o tem aż do kOllca, bowiem sądz
ksiązkę
radcy
prawnego
francuskie
'6
9
c6xd5
5. c4xd5
gla, używana dp krajania djago poselstwa w Londynie, Jana o~karżonego za dane .pr zestępstwC'
6. Lcl--g5
SbS-d7
I'
mentÓw. 3) Skamieniały skoru
l
Duhamela
i znanego angielskiego a nie za jego miniOile życie. Na;
. 10
. J
LfS-e7
l r '.
piak. 4) Polityk polsko-amery- . 'l. a2-a3
adwokah,
DiIla Smitha, pod tytu- drobniejsze pOWOłanie się na da'-'
~'7-a.6
S. e2e3
ka(lski urodzCh.'ly w Pols<;e, za·
ne sprawy może pocil'gnąć za scb..,
łem ,~rzestępstwo o podłożu ro'L..~
lIao..I
9. Lf1-d3
b7-h!'i
mieszkały w Chi<:ago. 5) WieI·
k(lsację całego prccesu.
mantycznem
pod
sadami
angielski
Lc8-b7
10. O-O
kolud. n) Zabawa. 7) Odłamk!
Z PIER'./SZYCH RĄK
mi".
Ten
reportaż, który się czyta
11. Wal-el
0-0
muru. 8) Pisarz żydowski. 9)
Drugą cecha
charakterystyczna
({l!. M. Doktorczyk).
z
zapartym
oddechem,
wyjaśnia,
12. D11-e2
Sf6--e.t
rozprawy jest, że świadek mnże m ')
W powyższą f~urę nale.ży Pr.zylą.dek. 10) Trusta twarz.
jak
bardzo
angielskie
zwycza
ie
i
16. Sc3-a2
obyczaie sądowe różnią się od fran wić tylko o tem, co sam widział 11,1
13. Lsr5xe7
DdSxe7
własne oczy. Jakiekolwiek opowiacuskich.
14. Sf3e5
Wa8-rS
dania z trzecich ust nie są dopuWe
Franc,ji
sąd Jest pobłażliwy
15. Se5xd7
De7xd7
przy
stosowaniu
okoliczności ła~o· szczano. Wystarczy, aby świade!;
nej, dalej do turnieju, zawodni.
wie szpony
Przewiduje forpocztę dl<.'\, skorzka dzących, ale moze uznać człowieka zaczął: "Ten a ten mówił mi, że... "
ków rzeszo"
,V lrzewiachofiar ,- i epide na e5.
winnym na podstawie jedynie tyl. a już przewodniczący przerywa mIl
Niech zagadki 7. was iJs.kry dow
mją siG s.zerzy.
ko
nrzekonania. W Anglji prawa i przywołuje go do porządku.
16. ..
8e4-clG
cipu wykrzeszą!
Całość nieraz na l~oński'ffi
Wogóle rola świadka jest bardzo
pods:ldne.go strzeżone są do ostaWfS:X('8
17.
WcheS
Póki żar tkwi z ,żelaz~e, trzeM
grzbiecie z"rabnie leży:
ograniczona:
ma on prawo tylko od
tecznych
granic,
ale
za~o
orzy
orze
Sd6-f5
18. Sa2-cl
kuć w kowadło ...
Odejm spółgłoskę - bóg lUOl',
]lowiadać możliwie zwięźle na zadakaniu Jtarv s'\d nie zna litości.
19. Sc1-h3
:;r7-g6
0[0 przed warni zalśnL. co? -ny w e-gipskiej krainie.
wane mu pytania, podczas gdy we
PRAWO MJLCZRNIA
20. Sb3-<.::)
Dd'7-e7
110, abecadło.
Lud, który za rzymian siedzi:il.
Franc.ii
świadkowie wygłaszają eza
Po
wprowadzeniu
pads<ldnego
na
21. f~-f4
We8-bS
Dalej ś:miało, bo niema tu mOtam; gdzie Dni~stru pr<>,gi,
salę przewodnicl<lCY sadu
zwraca sami wielkie ]lrz~mówienia za lab
Sf5-d6
~. b2-b3
wy o "bujdzie",
Bez literki - zaimek męski \'V
przŁ'ciw podsądnym.
się do niej!o przeuewszvstkiem z na
23. a3-3.1
Uii-eS
Natomiast stronom nie wolno
Pitrwszych dziesięć lilterek w
licz.hic mnogiej.
~tęJ>uj<lcemi słowami: Co nan może
24. a-hM
a6xu5
zadawać naprowadza.lącycb pyta11.
pierwszy o~ieii pójdzie,
\'7.r..<ir-, I}:') .inkic :,ię :,zluka ~ce
nowie(łzieć
na
temat
.
oskarżenia?
De7-e7
2fl. Wf1-~l
naprzykład
zapytał
Leol nie w por.z.ą.dku, jaki sh~
niczna rozpada
U"rzed:r..'l,m. -li! ma nan 1,e!ne nrawo Nie wolno
;?6. Dp2-d2
Dr7-c6
świadka:
"Czy
był
pan
20
stytiznła
zazwyczaj plecie,
A z lii erką zdarzenie. PodmiJczel!i::1.. ale ka?de słowo, które
Wh8-aS
27. DdP-L4
w Edynburgu?". a trzeba za~
Pomieszano im szyki,-.. czy
kład każdej piosenki,
'l3U powie. moze byt wylwrzystane
28. Wat-a5
WaSxa5
l10dczas rO<llrawy zar6wno przez "Gdzie pan był 20 stycznia?"
mnae rozumJ1et. ie?
'Wyprzeclzis,z go literą - mate!.'
KO'S-'!'7
2~. Db4xa3
l1:J.ński ~""I) obrońcę,
jlik i przez n- WYROK ZDROWEGO ROZSĄDKU
jat niemiękki.
Za każdą się literą, jak tren"
3(1. KO'l-f2
LcS-d7
To wszystko prowadzi do tego, _
~k:lrż"ciel::l.
wlecze słowo,
Kapłan wschodni; zdejm czap
Ld'i-eS
31. D?5-dS
że
przysięgli, ludzie pro§eł ł aJewta
Jeśli
o,i,arżclIemu
się
podoba,
to
Które ma swe tnaczenie, zna- kę zeń-to masz "posiadam".
32. rt2-gJ
Kr,-7-f8
jemniczeni
w subtelnoki procedury
może
milczeć.
W
tym
wypadku
pro
czy to lrtb :owo,
'Przyrząd, dzięki któremu woda
33. Dd8-f6
Sd~-e4t
I.urator musi przedstawić s'ldowi sądzą na podstawie otrzymanego
34, Ld3xf'4
d5xc4
Zaś wyraz: ten z literą alfabetll
'z rur nam p!ynie,
niezapneczalne dowody jego, winy. wrażenia. Nie nabijaJą im głów bły
D r6--ć! 3
:i5. h:!-lIJ
razem,
Zaś z literą na czele sprz;:t
W
braku takich dO'wodów oslmrZo- !'lrotIiwemi przemóWieniami i orator
;in.
Df6-1,Ri'
KfS--e-7
Nowego znów pojęcia staje si~
niezbC:cln:_ w kinie.
Jly
zostaje uniewinniony. Tak właś sIdmi poledynkaml, za ktÓł'J'Dli
;'\7. J Ih8--117
Dll3--aS
wyrazeln.
In:1czlTj pr,ÓŻni:1k culoś6 Z:1Ś L'l
nie
było w procesie Marlciniego, bó przeważnie . rue potrafią nawet ~e
lI!-h~i
Da8-a.2i·
:1S.
. Jć~tlC zwjcrz~:
Na,h>ierw to pójdzie, czem 's i<:
"iem znalezienie trupa nie jest jesz dzić. Wvrofd sądów angielskich s,~
Da::- ,'2
:1". K[:?--g:3
.starzec rad podpierać,
Lecz do 'ć już! ... .\ teraz milej
cze absolutnym dowodem zamordo- wyrokami zdrowego rozsądka.
.zu,h awy
Całość zaś p6łwyspu nazwę
CZ;lrnlJ odl ,jj;l,i:j piona 'Z korzy
ma zawierać.
'Y.~zystkim życz~ Slczerze.
~eią. Ricie na h7 nie opbcało się·
RodzajnJilk żeński w obcym Ję
',1(1, K!!R.-M
De2xe3
Rozwią.zania powyższych roz
zyku znów s.kłada
41. r~7-1!7
De3xf4
Wyraz dru.gli, a eałość'~ łąlka
l'y,wek umysłowych należy nadW 1935 roku Rosja eksportować będzie 20 -25
42. Dg7 -e5
Df4-f2t
kędy .stada
'syłać do redakcji "Gło.su Poral1
43. Kh4-M
obrazów
Owi« się pasą. w górach, skąd nego" (Piotrkowska 101), z ad43. K~5? wt.
(1200). POlałem wytwórnie ma.'
Obecnie
Sowiety
produkują
notacją ,.Rozrywki wnysło:we"
się panorama
g6xh5
43 . • • . . . .
ją,
niedługo wypuścić 9 filmów
około
200
f.}mów
rocznie,
z
eze
Otwiera cudowna. Dalej zn6w do dnia 3 lutego.
P.4--e3
H. !!4J hj
kolorowych.
go
eksportują
(!1pqew,d~wanta
muz)'czna gama:
Za tra fne, rozwią·zania radak·
45. ~l'5-e4
Df2-f3t
ZapQltn;ebowallie na łaMU.
nu rok 1935) 20 do 25. Przed~\tera wraz z wyrazem, który
cja prz('znacn dro.gą losowania
J6. Kh~-h2
f7-f6
je
s'\.'
bardzo duże. Na terenie R
slawiciele
sowieckiego
p.rzemyll~ro(h: w post:1ci 2 biletów do
Ke7-n
- oddz1eloalY,
.J7. DC'!5-c5t
stu f:lmowego doszli do wnio - sji Z'najduje się 5 fabryk taśmy
dlOroibę znaczy, która lopi ch~.;ri kina.
'48. ~1>4-d6,!
Kf7- f8
ku, że nie ma celu wysyłanie na jednak nie mogą OłIle natątżyt
Kf8xe8
49. FiHb:eft
eksport filmów propagamdo' zam6wieniom i z tego POWOd'l
50. Ilr5-cSi'
Ke8-e7
Rozwiazania rozrywek z Nr. 42 "REWJI"
wych, gdy;ż powodzeniem cie- wszystkie kopje, idąoe zag:ramie7-f8
:'1. Dc8-o7'i'
Rozwiązanie krzyżówki
szą się z~ran:cą t. zw. "neutrał cę, róbdOll1e s~ na taJmie Koda ,
52, h5-h6
D e.2-h 5x
.
ne"
dramaty oraz, ' jak ostatnio ' ka.
!i3.
Kh2--g-2
Dh5xh6
J'oziomo: Rota, An·!!. konkubi· JUa, zbir, orka, ku, AmOK, orkan,
W MO'skwic istnieje AKaaem
:)4 K0'2-f3
Dh6-hl+
kOO1edje muzyczne.
ł1:tt, umie, Oka, bor, Rawa, Baku,
n wa.ns, halon, ruble. ano, bOIl. rOSa,
Dhl-eli
::i5 J(f3xe3
Anatol, Arno. ]'\')el, nos, tu, nic. (ilic, t.rOIl, wob, b;LS. rum, ' mer;
. Na czele produkcji stoi Bory,> ja Filmowa pod kierunkiem Pu
;
6.
Ke3-fS
Det-dli
,rom, Bal'tolomeo, suma, ergo.
oko.
Szumiacki. Każdy temat mU$:' dowkina i 'EiizensteToll. Kształci
:,j'. Kf3-o:2
Dd1xb~
ona ieżyser'ów' ł operatorów,
Pionowo; Rok, tom, Rt'n, set. dubyć akceptowany przez organi .
Iliałc 110ddały ,~ ię,
wyłączają(! aktorów.
zację centralną. Każda repuhF ,
Rozwiązanie szarady
ka sowiecka posiada k:Ika wv'
TURNIEJ W MOSKWIE.
twórni,
których produkcja poza
Upodohanie
W lutym, jak .iuż donosiliśmy, roz nielicznymi tematami ogólnymi
łłotatki
poczyna się w Moskwie wielk,i tur
jest śdśle dostosowana do poNAGRODY
W czasie świąt Bożego Naroifze.
niej międzynarodowy, w
któryu trzeb danej prowinej: i zaponia nakręcano w Hollywood aż 42
Nadesłano o 1'33 r1n wiązrrl.l'ia, ' z !,ależ'y do administracji .,Głosu Po- wezm:t udział mistrzowie rosyj~cy
trzebowania jej 1udnośd., Arty·
~zcgo 1{)7 było dobrych.
r-annego" (Piotrkowska 70), jutro, Graz Lasker, Capablanca, Nimcofilmy: Columbia - 1, FOJ; - 8;' Me
śd, 'reżyserzy i operatorzy s~
1TO 6, Paramount _ 9, R KON~.gr(ldQ otrzyma,ł Herman' En- :w poniedzhł<:'k, między godz. 5 Spielmann, na stałej ga'ży rocznej.
wicz, Flohr, Liliental,
gl end er, żeromskiogo 29, m. R
,7 po południu.
Radio - 3, Unitet Artiśt4 - .3,
Stahlherg i ewentualnie mieszkają
Każdy film sowiecki Illak·ręca Universal - 3, Werner _ 3 oraz
Po odbiór nagrody zgłosić !'li,:
cy'." Partiu dr. Berstein. 'Na~rody
Mi
_
no dotychczas przeciętnie 5 d') irine - 6.
"ynoszą 4-00, 250, 150 i 100 dolarów oraz bezpłatną podróż i utrzy- 9 mies:ęcy. "Wies1.ołyje rehiamanie, ,Przy tej okazji stwon:one zo ta" (..Świat się śmieje") nakrę'
Film allgiels!d "Man or Arall" ,
cano jednak aż przez 11 ll1iesi~!, który otrLY'l"ał na festivalu w We
staąą dla biorących udział wyjąt
kowo korzystna warunki podrÓŻy i cy. W rOKu obecnym ukazał s~ę uecji pubat Mussoliniego, odznac:zn
okólnik, skracający czas zdi~ć ny żostał wielką nagrodą "NaHoruJ
pob~tu w całej Rosji.
maksimum do 6 miesięcy. Za Boal'd ot Review" w Ameryce, Jalw
z,naezyć trzeba, że "Świat !li::: najlepszy fII"l1 produkcji światom."
MECZ ALJECHIN - EUWE.
śm:eje"
nie , oieszy ~ę wielIdcEJ w ostattiim roku. Film tt~n .~~ i .
Mistrz świda Aljecbin zapropono
tycbczas,
nie. został
zakul'jo;-"
powodzeniem w Sowietach.
'vał bard,.;o oryginalny sposób tOProdti.kcja sowtiec:ka wytwa ' przez Pohkę, a wyświCtlany- j2e'
:,;egrania następnego meczu o mi',trzostwo §wiata między nim i dr. rza olbrzymią , ilość filmów nie obecni~ w Paryzu.
mych, gdY'ż na obszarze Rosj;
~uwe. Część partji ma być rozegra
'la na pokładzie holenderskiego pa- znajduje się 20 tysięcy kin bez
We Francji wielkiem powodze·
rostatku, a ciąg dalswy na ..-ysple apara:tów dźwiękowych.
niem cies~ą się filmy krótko-metraPubHczność
sowiecka siln.it żowe, zwane tam popularnie "FilJawIe. ,
,
,
. o••••••••••••••••••••••• rea~uje na fąm. Bilety dok:i1 my trzyminutowe". O$tatl1io n~ esą tan:e, a: seanse trwaJą od l n
kranach paryskich ukazal sie c~d\'
r3lno do 1.30 w l1Ocy.
icbszereg, a między itlllymt:' "S.~Obeonie nakręcono' cały sz > I stŁ'm 'sł~t1eczny", "Dwadzieścia wł~
)'cg filmów o średnim metra~u. ków histor.ii Paryża", .,Cz~' chcesz
a między mnemi "Biro-Bidi'an' 70stać mordercą?" ('o Iderowaniu
(1200) O!'1!"Z "Pogrz~b Kirowa ,. autem).
: . ..... ,. . .. ..." . -.
..

Dambit

fil!ora maltitzna

'hetmański

....

.

~:

"

-e

-

.....

Szarada abf,adlowa

-I

Filln

*

IIImomB"

*

*

,

j

~

- .

'Morie i·kolon)e
to
Dolela Polski
........................

Mi"'ós I.orincz

KOJ Y:'p
(H U M O R E S K':A)

Osoby: Pan Zebegenji, pani ZeAnci,
begenyi, VerłS Tegla.ssy,
Magda.
(Rzect dzieje się w godzinach
popołudniowych w pokoju umeblo-

pailstwo Sfł1 mł~em małżeństwem?

Pani Zebegen)i (przystojna. mło
da, kobieta, wchodzi): To u pan:L
j<!st pokój do wyna.jęcia.

Paiti: (podch<>dzi do okna, ręce
w trą.bkę przyklada do ust
i woła,): Lip6t! Lipćt, chodź na gó ·
tę! Pokćj jest... Bardzo miły. (przy
kłada rękę do ucha, ~eby móc usły
87.eó odp:>wiedź z dołu). . Co? Nie
rożumiem. (Teraz
rozumie). Ach
tak_

Vero (wszedł z nią razem): Czy
pani jest samotna?

wi?

w~nym).

Pani! Skądte ... mćj mą.iczeka

na dole z paczkami,

przyszłam ~
zobaczyć, czy po.-

górę

pierwsza by
kój jest ja~e wolny.
Verli: Jest mi bardzo
mnie..• Jestem Ver6.

'
przyje-

złożone

Veri):-Co sz8AOwny malionelt mo

Pani:

.

~e

nim.

się

.

nie Clowie 'Ceny

za pokój nie wejdzie na.

gćrę.

Verii (śmieje si~): Prosz~ . mu powi~bieć, łeby tylko' wszedł, zgodzimy się jut.. .

Pani (woła): LipM! POK6j jest ta.

Vero:Zdaje
jest.

się, 'Że mąż

Pani: Święty Boże,

pani

już

upuŚcił - .. mi

paczkę·

Vero: Idę mu otworzyć
(Wychodzi spiesznie). '

drzwi: '

Pan: Bą,rd~'()p~.ń~w,ę,t· ,podobny
do jednego 1 Wa.sserkópfa.; ' (Bierze
Vero za po~hró"d9k ,' i'; kręci jego
głową, ż~by 'lepiej ,·J Widiiec podob~eńBtwo).

Pani: L!pót, , pro'szę , ' ?ię,
o tym pokoju'? '

co. my-

~lisz

(Pan Zebegenyi 'typ prowincjop.a l
Pan: N:-tjważniejsze, ile <Ji;ąda pan
nego kupca. Obładowany pacz~ami '
Vero?
wchodzi razem z Vero),
,
Vero:: Zgoilzimy' się..
PanI: Lipót, dla. Boga, upuściła!!z , Pan: T-o duio... W ' dzisięjszycll
paczkę?
złych' warunkach , tyle , płacie 11ie
..
._
Pan (dumnie}: TylKo jedn.ą. .. 'z można..
tylu paczek upuścić jedną~ to i tak , . Vero: Prz-3cież nie 'powiedziałem
-jeszeze oony.
wielkie szczęście. '
- Vero: Ju~ powiedziałem sJutą~ej,
żeby zebrała za.wart~ć paciki. .
Pan: A1&.i!
zebrać ... To trzeba

-Pan: ,Ale myślał ·!lan: o :-tem ... i ty
1e płacić nie ,mogę.
. ' . ." .
.
\

nie
Pani: Proszą ·pana, ,czy jest kąPan!: ~begenyzi.
'DL•. Chodź na. gĆł'ę ••• Uwata.1, ~
wytrzeć. Almrat spadły mi słoiki pielowy· pokó.j? "
'.: . '
.
bYś
nie
upadł
z
paczkami
scho,Veri: Pokćj Jest JeszCle wolny.
z konfiturami. (Zrzuca resztę paV,erłi: 'Jest. ZKoryJ;a,~.zi... O Każ.
dach. (Przymyka. , okno).
czek). Przepraszam... Jestem Lipćt <lEJ porzę ' mogą . si~ pa~stwo kąpać.
PalII: :Mote to ten?
Vero: ~y państwo są. , mlodem Zebegenyi
z 'Fegyvernek. (Podaje
~edł: TK, to teD.
Pan: 'reraz chcia,łbYUl tylko ' ,,,iema.łteństwem?
rękę Verli)."
"
,
i'lIde6,
jaka jest cena': te~o pokoju'?
PaDł: Bardso 1Dl1y poliOD(.
•.
Pani: JesteśmY) w po.drói'y po .
, Vero: B [l.rdz o mi przyjemnie.

na.

VerI:

Proar.ę, mO'be

pani , ~

«łzie?
Dzię&ję, ~a.wołam wpierw
~ Czy m~ go zaw0ła.6

PaJd:

mego

~J'%ez okno?

VerI: Proszę, JasKa.wa pani. Osy

slubnej.
Ver&. To jest cudowne. Szczegol
me gdy 'się ludzie bardzo kochają.
Pani: Oc~ywi.ście... Lipót bardzo
mnie kocha. (Na schodach słychać ·
łoskot s{ladających paczek).

Vero.
Pan (ucieszony): Ver6? Z jakiej
rodziny Vero? Czy nie był pan
przedtem Wasserkopf?
Vero (ugmiechając zaprze-cza):
Nie, ja zaw.sze· byłem Varo.

Vero: Sześćdziesiąt ' peugo.

Pan! Za rok?
Vero: Za mieSIĄc .sze,śćdziesiąt
pengo.
Pan (hiene waJizk.ę): Moje usza,
nowanie. Chodź!' " ,
.
Pani: )laximulll możemy
pengG. :
.

pł,wić

r.-zterdzieśui

.Angelils tempie-

Pan: Wraz z utrzyma.niem.
Pani: ' Nie' taJtuj, ·L~P.e.t!. Płacimy
('z~erdżieścj p~ngo ' za ,p~kój.

....
P.an: Więc nie.Cłl ; będzie .czterilzie
ści pen~o ....· będ:de pan ~ał lokatorów, ja,kieh· niruo. ' .'
Vero: Wpra.wdzie7cepa- tego -po .
ltoju jest 'sze~6dżie6ią.t -p~ng6, alt>
wyjąt\owo odda,m za, llięćdziesiąt._
Pani: I:.ipót,.' nie~h· l.lędtie pięćdzi8
Ili.lł!t pengo. . '
'..
,
'Pan: ~Ale -.pOóoty:le~ pi~ni~zY ta',
~ieIńu stateezn'll'Jlu c.zlo,neJwwi'?..
No, mniejśza.·z , tein. ' Ale ,-placimy ' ~
,

dołu.

l'

Vero: Ja. POPr.os~ę z · góry. Ni4C
wiem, jaki jest zwyczaj w:Fegyver..
nek, ale . tu w Bu4:tpeszci,e komorne
płaci się , l gĆry.
,-

~ni: LipĆrt, ' 'zapł8,Ć ~pi~~dziesią.t

,
.
'.
P;n: Proszę, tu ' jest >pię~dzieshlt
pengo. (Wręcza !l1).l :pienji<'Ize).
' Vero: Państwo zaraz .'tll . zo!!taną,~.
Pani: NatllraJ~e. , Jeste~my zuper.
nie wyczerp3.!ll. ,
.
Pan . (po~azuj~c .na je~e drzwi):
. Czy p!1n t~ł.l.n, mieszka? . ,
' Vero: ,Nie,. Tam... tam. mieSZKa.
biorących ud~iał w uroczystem kor E-ie z Qkazji 15-lecia sekty religijnej l,ewien INntleinań. '
. pani Mc Pherson w' Los Angeles.
'Pan: Pe,vieh gentlemalł? Którę·
pen~~

" " ' c j a Da jednym z

wozów,

dy wC'h:)'·lzi do swego pokoju teTl.
gentleman?
VE.ro: Pasz ten pol{ój_
Pani: Przęz ten pokój?
Pan: Pięćdziee;ąt pengo z pow!,ptem i chodźmy! Dlaczego pun tego
zaTaz nie powiedział?
Vero: On przechochi przez te"
pokć1 tylko dwa razy dziennie. Hano wychodzi, wieczorem wrana <le
domu, pozatem
niema go
cal,dzień ...
Pani: Nałaziliśmy się dosyć przew.
r:łły dzień, szukając pokoju. Nic
cJJcę zaczynać na nowo ... Zosta!'!ie
iny tu, Lipót. (Siada).
Vero: Państwo będą bardzo z(',dowoleni... To jest b:u-dzo spokojny
('j(·Ity pokoik. (Chce wyjść).
~an: Po'wiedz no pan, panie Ve-,
1'0, gdy chcę z kimś rozmawiać V'le-fonicznie, to trzeba kręcić?
-Vero: Tak. Ale teraz zo stawię
pall~twa samych, a gdy będzie pań
stwu czegoś potrzeba, proszę mnie
tylko zawolać. (Wychodzi).
Pani: Lipót. To pra.wda? ... (\Vsta
je.obGjmuje go 'l tyłu).
Pan: Co?
Pani: Że jćlstęśmy w Budapesz ,
cie ... w podróży poślubnej.
Pan: .\1'yślę, że ... prawda.
. Pani: D7.iękuję ci bardzo Lip6t,
że przywiozłeś mnie do Budapeezta.
(Uściski, cahtBY) .
Pan: PrOBtę barozo, Bf8Id.
co... ·Czekai moje dzieeko, nłeell •
dzieje eo chcę, a zakręcę ru ..• J_
cie nigdy w życiu nie k!'ęet1.....
(Krę<>i).

Pani (rozmMZO'Ila.r. Jeste&my 'fi
w Daszem spokojMm
ciehem gniazdku.
, 'Pan: W na.szem JpO~ ~,
cbem .glłiazdku. (przestaje kręeić,
('hee objąć 1:onę, w tej cbwili mQene
nukanie do drzwi). Proszę.
.Lenart (młody człowiek, woMazl
w ' pośpiechu): Moje UMa.nowanie
przeprasza.m bardzo, rnmkam mi,
B~dap('szcie ...

!'trza.
Pan: Ja.lćiego misma.?
Lenart: Pan chyba. miesz!ta w
tym pu1wju. Mistrz mieszka w sąsiednim.
'
Pan: Acn taK... SzuKa pa.n tego
gentlemana. Niema go w domu. W
dzień ' nig:dy nie bywa w domu..
Len.a rt: Ależ taK, proszę pa.na.,
bywa. 'Dziś te-'l bę1zie w domu eałe
:r;opoludniu.
Pań: Cieltawe, jaK on :pr7.ej(l?;i,~
przez ten pokćj iJopołudniu.
Lenarł: Widzę, że pan nie zna.
mistrza., jeśli pan ch('e przel'iwsta.wiać mu się... Mistrz jest człowie·
kiem, ktćry ,3zybko wpada, w złoM,
a gdy pan dostanie od niego lewą
ręką. w szczękę, nielada. lekartem
będzie, ,kto panu uratuje ~ycie.
Pan: Ależ nie wynająlem pOKOju
na tak-ich warunkach .
.I.;enart: Nie mam pojęcia, na. jakich ' warunkach wynajął pan ten
pokój .. ;
'Pan: Bez uderzeń w szczękę.
. Lenar!: Ale ja .Jobrz,e znam mł·
strza. ~zynioęłem mu teraz ten
litlt. .. Nie m;Lm ·czasu n::t niellO ('zeka,ć, więc będzie pan h"kaw mn
wręczyć ...
'Pan: Ale w szczęKę nie dostane?
Lenart: Trzeba z nim tylko
grzecznie mówić.... j krótko, bo
mistrz nie lubi zbytecznych słćw.
On jes't człowiekiem czynu. A teraz
w:zepraszam, ~ przes7,kod7iJell't.
Jeszcze raz zwracam panu uwa.gQ,
nie sprzeciwiać mu się, kretko z
nim mówić i robić wszystko, co
chce. Moje uszanoiovanie, (Wychodzi).
Pan:
nająłem

Na lewo: Obrócona w perzynę ulica w', mieście Marmał"a. -

Na prawo: Namioty, .w których nocują-m~~zka6cy zruja.o~ . dOa!~w

. .'

Już się

wyprowadzam. Wyspokojny, cichy pokój.

(Dalszy d . na stT. nast.).
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I

Pani (przez ten czas rozpakowafa rzeczy). Ależ proszę cię, ten mI o

dy człowiek napewno żartował. ran
Voro powia dział, ~:e to Jest gentleman, 3. przecież nie będzie nam kła

reglassy (chodzi po pokoju tam
i z powrotem, mówiąc: idjotą, głu
piec. bestja, bandyta, oszust, poła
mię mu lwści gdy go znajdę. Do Ze
begenyi): Ki€'dy WJóci ta bestja?

mał ..

Pan: B!:'stja rui nic nie powiedzia

Pua: Za pięćdziesiąt pengoi)? Ja
już, klHlualem za trzydzieści.
trochę, Lipót,
dopćI<i robię porządd;;:,
(Nagle z
okrzykiem): Lipćt, dla Boga. Gdzie
t ta malJ, żółta, skÓrzaua. waliz-

Pani: Odpocznij

i(',

ka?
Pali (jakhy ni~'dy nic): No gdzie

j P 8t?
Pani: ZOfitawill'~ w kOl'ytaJ'zl1.
Pan: ~ic zgadł.1ś.

Zostawiłem

w

Były

w

pOciągll.

Pani: Str:t;:;zne, Lipót.
nir, d\vil' pa,ry pantofli.

Pan: Nin Ina,rt.w się. Ktoś jo prze
Cleż; będ zie

nosił.

Najważniejsze,

mojr nzh'l;:o, żo jesteśmy w Buuapeszcie... .Teste~ll1y w podl'ćźy poMnlmej, kochamy się .. i .iestem ta ·
ki 71n~C7.0ny, że ledwo stoję na no·
gaeh
Pani: Puloż siG, Lipót.
Pan (kh rllie się): Kareszcie. Po
całodzieu 11cj lauuiuie jesteśmy tu
'" naszym miłym, spokojnym, cichym (lomu.
(~a dole pod oknem pięt;' szeŚĆ
g'losów wyrzu'la trzykrotnie ostre
bipp-hipp-burra).

Paf} (pr,:e5tr:t9zony zrywa się):
Co to jest? Poi:ar?
Teglassy (mistr~ bokserski wpada, przcz 1r'l,wi bez zapukania, moc
llel11i krokami podchodzi do okna,
!;-iWn, n;k:r na pożegnani r) : Serwus
('hl(\pr~T ... JiłŹlri e teraz Uo
doml1.
8"1'\\"U8...
(Nie·lauwa.żywszy paua. i
pani Zeb?genyi, wchodzi do swego
pokoju).
Pan (przerażony porozumiewa
Ei0 wzroki13m z ~ona): Co to było?
'P;mi: 00 to .iest? Ten typ b€z
pnkanin. wl'.lloJzi i przcchorhi pr'((>Z
J

l :\ ~7.

p()k6j?
Pom( wiC)

z

\ ', -rii.

Pan: Ja nie z Vero porotowiQ ale
jemu powiem. Powiem mu w oczy,
że t.ak nia 1)10ŻM wchodzić do nal'lrgo poko.iu.
(Pię~cia g-rozi ku
dlzwiom). Przyjm pan do wiadomo
~d, że o ile jeszcze raz pan odwa'ly si~ prz9stąpić ten próg...
Te.~hssy (wrhod7.i,

"piesząc sil?
llocie hrdzi do telefonu, kręci pręd
ko, a. potcm rzuca słuchawkę): ROl

n::l win, z kimś innym. No (lz~ęki Bo
(Sb wia. krzQsło obok tf'lefonnu,
;,i:ld:~, wyjmuj0 z kieszeni notesik
i przerzuca stroniczki).
f.!'Il.

Pa') (okt-ąź:t Teglass:v'ego bojaźli
wie, [l'ttrząc !lań bezmdnie, potem
f· or Oz1 1111il3wa się z żoną, co robić).
Pani: Powif'dz mu.
Pan ($zeptem):

Teglassy (wpada na niego z krzy
kiem): Dlaczego pan go nie spytał,
co? Mógł pan mieć jeszcze tyle rozumu, żeby zapytać. Mćgl pan POznać, że jest idjotą.
Pan: Gdy przyjdzie innym razem
zapytam go, kiedy wrćci:
Teglassy: Co tam innym razem,
innym razem? Nie jestem ciekawy
tego idjoty. Gdy wróci i będzie
mnio ~zukał, to niema mnie w do-

mu.
Pan: Więc io Zllilczy,
pan pozostać w domu.

~e

raczy

Tegłassy
(zn!'lw zdojmuje sł1t
chawkę, krę d, po ki óLkiej przer-

wie).
Kancelaria, pana mecenasa
Pan mecenas osobiście? Tu Teglassv... Pros7.e? .. nie Fekete.... Te;(:la~sy... Te·g-la-si.. Chcę tylko po·
dau panu <10 wiadolllOĘci, że nie pła
cę .. W jakiej sprawie? .. w żadl10j
sl~rawie nie nłacę ... Dałem sobie mo
l'atorjum ... To sobie wypraszam ....
Takim tonem nie można ze mną
mćwić.... ja panów nauczę:
Panft
też, i pańskiego kliienta też... Pojutrze przyjdę do pana na górę ...
Pan (ao żony szeptem): Wyrzucę
go.
Teglassy (do telefonu): Wyrzuci
pan mnie? Pan mnie? Ależ powiedział pan ... p owi e d-da.ł pan, że pan
mnie wvrzud. N o, przy tern wy-rzu
ceniu CliC'Q byc obecny. Zamknij
pan gębę ... nie jestem ciekaw. (Rzu
C3. słuchawke ze 7.łością, zrywa się
ch wyta ze stołu ~aczkę bielizny,
którą pani Zebegenyi dopiero wyjęJa z walizki i ze złoś..cią. rzuca ją
na ziemię). Ty mnie wyrzucisz, 10hur.ir? Za' to policzymy się jeszcze.
(O,lehnrlzi spiel'znie).
Pan (w rozpaczy): To nic jest poltój dla' nas.

Pan: Ja tego nic zniosę.
Pani (wojowniczo):

la.

Co mam powie.

rhieć?

Pani: Dlaczego mu nic powiedzia.
lr, że to jest nasz pokćj.
Pan: On o tem wie. (Telefoll
tIzwoni, pan Zebegenyi milkn.ie, bez
radnie patrzy na zor.ę. Telefon
(1zwoni).
Palli: To napewno ZUtoW do nic·
go.
Pan:
No, cl:ciałbym wiedzieć,
(Zdejnmj'J słuchawkę). Kto mówi?
Koteczek? .. Tu nie mówi PapLUL ..
ll?cz Zebegenyi z Fegyverneek. .. Jeśli jeszcze raz pani śmie tu zadzwo
nić ... d03tanie pani dwa razy po ...
llje zawolam go do telefonu ... ZrOZ\l
miała pani, że nie zawołam.
(Te
glassy krzyczy coś w swym pokoju.
Z('beg-enyi patrzy przerazony na
drzwi, potem do telefonu). Proszę,
1,jE'ch p:1lli poczeka, zawolam go.
(ldzie do drzwi, mówiąc do żony):
Koteczek prosi go do telefonu.
wolać

Palli: 20 '10 tego pokOju nie ma
JT:nyn, w tAn s!)0sób wchodzić.

Pani: Masz go nic
fonu.

Pan: Natmalnie. (Znów okrąh.
'l'cg-h:;sy 'eg'o, ale za każdem. pom;''leniem tamteg-o odsuwa się bojażliwie, nic śmiejąc mu nic
powi(~
(17ie(l. Idzia z powrotem do żony).
Powi e". mu. (Nabiera ostatecznie
~!JJia.łoś·d).
PrzeprM7a;n
pana.
(''hciałem tylko powiedzieć,
że ja
1€'-tem tym nowym lokatorem.

Pan: Ale jut ostatni raz. (Puka
(10 drzwi). Niech Papuś idzie do telefonu.

Tertassy: Nie przeszkadzaj pan,
nir widzi pan, żo jf'stem zajQty?
Pan: Pr':YlJieiili list szanownemu
p:lllU. (I\" r!;:cza mu listl.
w.inaom:lIlb:.r:kb odwag'iz yhyś
TegIassy:

Otwćrz

pan.

Pan (2: lękiem): Otwieram. (Otwie
t:l, wyjmuje list) . Mam czytać tet?
Teglassy: Nie. Dawaj pan.
ZebegenYł: Proszę.

(,ree'lassv czyta list).
Pan (prÓbuie się teraz przedstawit) : Ze beg·myi.
Tl'glassy (ze złościli, gniecie list
~ rZt1C'a na. 7.iemi~): Hi ata.
Pan: Nie, Zebeg.eny'i

Teglassy (wchodzi):
~zuka?
'

do telo·

Kto

mnie

Pan: Koteczek chce z panem mó
wić.

Teglassy (uśmiechając się): Ko·
teczek? No to naprawdę bardzo
ladnie. (Do telefonu) Koteczku? Tn
Papuś Serwus Koteczku ... Co? O~'
dynarnie mćwił z tobą? (Groźni "
patrzy na Zebegenyi).
Pan
chałem

(lękliwie):

..Ta teraz
z Fegyvernek.

Tl'glassy

(groząc):

przyje .

No, zaraz to

załatwimy.

Pan: Ależ przepraszam, Papuś ...
Teglassy: Spokój. Dosyć. (Do te·
tetonu) Koteczku, przyjdź do mnie
na g·órę. Będzhsz się nadzwyczaj
dc.brze cluł'l ... Tak .. dziś przez cale popołudnie będę w rlomu. Ale
przyjdź jaknajpręd?t3j...
czekam ....
Serwus aniołku. (Oclk1ada słuchaw
kę a p~tem do Z~liegenyi) PtlJlU po-

REWIA

wiem tyU.w, żeby się pan liczył ze
siowami, gdy pan mówi z mojemi
znajomemi. (Odchodzi).
Panł:

ZMSZę?

Pani: Nie warto denerwować się
zresztą, Lipćt. Rćbmy jak nam 'W'f
godnie. Bądź łMkaw. Lipót, odwrocić się tr;)chę, a ja przebiorę szla.fmk.
PAn: Mam

się <ldwcócić?

Ja, twój

mą.ż?

Pani: Lipa, jestem

dobrze wy..

chowaną. vanieuką... nie rozbiorę
aię w obec!lośaj mętozyzny, nawet

wlasnego

męża.

Teglassy (gdy pani Zeliegenyi
jest już bez eu.lmi, wchodzi, bez
marynarki i kamizelki w pasiastym
bokserskim trykocie. trzyma w rę·
ku mydło, gą.bkę, szklankQ, na ra·
mieniu ręcznik, id7.~e ku umywalni).
Pani (krzyczy): (:;"ięty Boi'e!
Pan: Niech pan oczy zamknie;
Teglassy: Rozbierz się tylko spokojnie, Kotku, ~'idział(lm już takie
cuda. (podchodzi do p:url Zebege.
nJi i szczypie ją. w policzek). Jesteś
ladnym kotkiem, to pewne ...
Pani: Lipó,t t
Teglassy (myje

si~ prysKając

do-

lwła wodą.).

Pan (zd-3jlllnje z plccGw Teglal!'
sy'ego ręcznik, wyciera opryskaną
twarz i kładzie rę:Jzl1ik z powrQtem).
Pani (p,ltrząc na męża): To jest
bezczelność ... robić coś takiego w
mieszl,aniu człow!ek!l.... [ to bu
się.

Teglassy (przy,yoin.ie do siebie
pa.na ZelJeg@yi): Zebenius! TrzyUtaj!
Pan: Do

uełng.

Teglassy ('",ciska mu uo
kę): Trzymxj pan;

r~ki gąb

Pan (z goryczą. patrzy na. gąbkę,
woda leje się na. jego no·
gi): Ile kosztu.iE tera t ~aka g·ą.bka
w Budapeszcie?
ściska ją,

Teglassy (daje mu mydło): Trzymaj pan to tet.
Pan (zmieszany wącha mydło):
1Iydlo fiołkowe ... Piękny zapach.
Pani: Lipćt, więc nie masz nic
ani jednego słowa?
Pan: Ależ mam,
wiem.

Teglassy: Chciałbym widzieć, ż e
nie przyszła .... (Odchodzi, Ze·
begenyi wraca).

Anei: (po pukanin wchodzi i kic
drzwiom :re.
l'uje się prosto ku
glassy'ego): Czy pan Teglassy Jest
w domu?
Pani: Niema go.
Anci: Zobaczę. Puka. do drzwi Te
glassiego). Tu Anci.
Teglassy: (przychod7.i).: Całuję
rączkę, Anci.
Anci: Chciałam ei zrobić niespo- '
dziankę, przyl'3ciałam do ciebie na
Teglassy: Dobrze zrobiJM... Ale
f,vlko na minutę, bo ...
. Anci (wojowniczo). Może oczeliu
jllSZ kogo?
.
Tegla8sy: AI~ż skąd. Kogobym
oczekiwał prócz ciebie? Masażysta
przyjdzie do mnie.
.
And: W porządku , więc tylko na
n,inutę. (Wchodzi).
Teglassy: Zebeniuś! Gdy przyjdzie inna pani, nie wp-uśc jej, póki
ta tu jest.
Palli: Co pan sobie myśli, czem
my włMciwie jesteśmy dla pana?
'feglassy: (wychodząo
do pani
Zebegenyi): Dziewięc, dwadzieścia.
(Wychodzi).
Pan: Co to znaczy 'dziewię~, dwa
ćlt.ieścia?
'
Pani (po chwilowej
przerwie):
Numer telefonu.
Pan: Ja nie będ~ dzwonił do niKc.go.. Wynająłem ciche, spoko.ine
mieszkanie i w tym wielkim spokoju jm ledwo stoję na nogach. (Wyezerpany kładzie się na kozetkę,
po przerwie).
Teglassy (wcnodzi):
Nie macie
roństwo .iald~gOŚ likieru w dom'u?
Pani: Dlaczego pan nie . puka,
gdy pll.n wch'>dzi?
Tegla.sey: To te~ 8ię pa.ni nłe po.
floba, Vl nie ptlkam? Więc ns.stęp
nym razem, gdy wejdę, będę pukać. Ale tylko dla ciebie, ty złośni
co. (Podchodzi, szczypie j8e w polier.ek :I, potem do pa.na Zebegenyi):
Jest likier, czy nie?
~a.n:

Niema likieru.

Teglassy: Innym. ra,7.eDl

zanieŚĆ?

Teglassy (krzyczy na niego): Po
pan zaniósł.

wiedziałem, żeby

Pan (idzie).
Pani: Co robisz, Lipót?
Pan: Idę tylko tam ... zara7. przyj
(Wychodzi).

dę.

Pani: Proszę pana. :Mówię panu
tylko, że ...
Tel!lassy: Co chcesz, mała zło
śnico?

Pani: Mćj mąż załatwi t<l z panem.
TegIassy: Kto jest mr:źem paru?
Chyba nie ten niedołęga Zebegenyi?
Pani:' Ależ taK.

macil!

mieć w domu likier. (Wychodzi).

Pani: Po.cią,guij go natychmias~
dr- odpowiedzialności. Pokaż
mu,
że się nie ulękniesz byle kog6.
Teglassy (wchodzi): Gdzie moju,
sr.klallka?.. Widzę już.
(Bierzo
s2'Idankę i idzie z powrotem).
Pani: Idź teraz do riego
Pan: Idę· (Do Teg\a~sy'ego) f"a.

Teglassy: N o, nauczymy go, t.ego niedOłęgę, jeszcze d1.iś wieczorem.
Pani: Co? Pan śmie mi robi propozycje?
Teglassy: Spodziewa.m się, te
I.'zujesz się za.szczycona? Albo uoże nie przyjmiesz jej? Wieczorem o
dwadzieś'Cia
godzinie dziewiątej
przyjdź do mnie.
Pani: Tak? O dziewią.tej dwadzie
goia... Pa.n mym, ~ mnie
mona

Teglassy (patrzy na niego z góry): Czego pan chce?
Pan: Jestem TJP,lt Z·9ti~gl'"yi.
Teglassy: Pre"z mi z dro..;i. (po~l rh~ pana Ze1:J". en,i. kt·)ry pada
na śeianę i wychodzi). .

Pani: Znćw się ładnie popisałeś.
Pan:. Nie dał mi dojŚĆ do słowa.
Magda (mloda ładna panna wcho
o.zi): Dzieli dobry panie Vero. Czy
mistrz jest Vi' domu?
Pan: Niema go w domu.
Magda: Ależ proszę pana przed
cbwiltt mćwiłam z nim.
Par,i: Więc czego pani cnce zn~,w
od niego?
Magda: Proszę pańs(wa
przy87 jam uo TIiego po autograf.
Pan: Po autogr:lf? On teraz koinnem!l naje :>_~tograf.
Magda' Cbyba nie ta bestja Anci jest znolVU u niPgo?
Pan: Tak, ta. bestja jest u niego,
koleianka p~mi.
Magda: Ja jej oezy
wydrapit;.
(Podchodl.i dCl drzwi Teglassy'ego,
m.wno waJi). Otwórzcie! Otwórzcie~
Nie otwnrz\'C'ip? Dobrze! Zrobię taki ilkana~l: i:J.kip!l'o świat jeszme
:r.i€' widział . (Podd,odzi
do okna ,
otwiera, wołn) P"licj.l! Policja! Po
mo"y'
Policjant: (w('},orhi, spostrzeg-'l,
jak Zegebenyi i Magda szarpią. si~
~d oknem, podekakuje do Ze1rebe
mu~

nyi i

od.ciąg:t

go' od Magdy): Co to

jest, ezego pun 'chce?

tylKO nie po · nie.

Teglassy (wycierając się, do Zebegenyi'ego): Zanieś pan tę gąbkę
i mydło do mojego pokoju i połÓŻ
na stole.
Pan: Ja mam

będzie,

1)'Ijnutę·

Pan (odwraca '3ię): Co za niewinnOE c... UMstwiam L1ę, te jesteś taka niezepsuta... Ale mam nadzieję,
iż 'wiesz o tem, że nie bocian przynosi dzi~()i? (Siad;t, odwróccny do
niej).

przedstawienia.

A co

byś

Dlac:::ego znosisz go?

Pan: Ja go

tylko zamówić i jut?
gdy nie przyjdę?

Pan: Chtę ji!! wy.rwcić
przez
okno.
Policjant: No, jazda do komisar.
jutu.
Teglass.y (wch'Jdzi): Koteczku,
C'J za skandale tu ur7.ądza!'<z?
Magda:

Ta

bęstja

jest u ('iebie.

Teglassy (podchodzi do ]lulit'janże w pewUt;j
chwili wszyscy grupucją ~ię wokół
poli{}janta.).

ta, :\Iagda z nim, tak.

Anci (wychr(1zi z pokoju Te·
przesuwa sie l1i(~2:1111V:\'
'przez llikogo i wy~borlzj).

(Yla!;~v'ego,

i.'na

Teglassy: -estem
ksu' Teglas!'y.

mistrzem bo-

PoliCjant (uckszony): Mistrz 1JQkeu Teglassy?
Teglassy: Proszę nikogo nie za.·
pisywać, nic tv. się nic swlo.
Magda (do policjanta):
l,estja jest u niego.

Ależ

ta.

Teglassy: To tylko mała kobieca;
sprawa, panie władzo. Te panie do
siały trochę większego apetytu na
l1111ie, niż było potrzeba. Ale tego
przeciev nie trzeba zapisywać?
Policjant: Jeśli o to tylko chOOzi,
to niech pa·n u będzie na. zdrowie.
A tej pani radzę się p"ędko zabłe..
ra-ć do domu. (Salutuje i wychodzi)
Magda (do TegIMsy'ego): Ty or.
dynusie, zrywamy z tobą.. (Wycho~
dzi).
Teglassy: No, z ł'4 te! się Utła.twł
łem.
'
Pan: Czy życzy pan sobie jesz.
czegoś?
;
TegIassy (do pani
Zege~n,..
Spodziewam się, te będzie pani,
ku? Dziewięć dwadzie.śefa..

*

Pan: Zostaw pan jut ten numillt
telefonu.
,.
Teglassy: SenraI! (Wyehoddj.
Pan: N o, znaleźliśmy sobie piłi"
ne mieszkanko... Ledwo stoję D& ...
O'ach....
e Pani: PolOt się lJpot
i sprOOuj
spać.

Pan (Kb.dzie aięJ.

Pani (wyjmuje kołdrę, ostroomie
przykrywa męt.&, potem na paleacJI
7.E'by go nie zbudzi6, idzie do !Vl1.
i zaezyna. pon;~owa.6).
Teglas8y (pc małej p!'lerwte IIczyna. strasznie fałszywie Apiewać
w swym pokoju).
;
Pant (puka. do TegJaasy'ego~: Pl'6
iiZę, będzie pan łaskaw
tlSp<Ikoić
się, mój mąż che~ spa.6.
Teglassy (milknie).
Pani (znów podehodzi do szafy; t
nadał porządkuje).
.
Teglassy (po krćlt1aej ptzerwk
wchodd, staje, długo patrzy na. Pf"
nią Zegebenyi, uśmiecha. się): Kotkn?
Pani; Czeg<> pan. elioo'?
Teglassy: Ciebie oheę... . Nłe6
dziewią.tej dwadzieścia, bo do tego:
czaf"U nie wytrzymam, lecz tera.z. '
Pani: Pan zwarjował! (Teglas$y
obejmuje ją., całuje). PuŚć mnłe p&ft,
J.(l możliwe. i'e krzyknę o pomoc.
Teglassy: A wtedy?
Pani: Obudzi się mćj mąt.
Teglassy: Nie daj mu Bćg, te6y
I"ię ~'IDiał obudzić. Dostanie
l~
ręką w szczękę, te nigdy więcej ~
nie obudzi.
Pan (przewraea; się raz na KOZetce).
Tegtassy: Ty, jadę w przyszłym
tygodniu do Anglji, pojedź :te mną,
zabiorę oię ze sobą.
Pani (bezsilnie): Niecn mnie pruJ,
puści!
_
Teglassy: Nie puszczę ei~ ... ('bodź
ze mną na jednego całusa. prz"d na~zym wyjazdem do An!r1ji. (Unoili
ze sobą kObietę).
Pani: Ale oświadczam, ~e ulegam
tylko ~rzemocy.
Teglassy: Grunt, że lTlegasz mo·
,ja droga.
Pani: Mój Boże, może mój mąź
nie śpi i wszystko słyszał.
Teg-lnssv (Q'r0bC); NiE' d~j
ITIU
Bćg. (podchodi do kozetki i pochyta, Się nad panem Zegebenyi)
T .v!

cpiS'l'?
Pan:

J~.zcze

jaK.
lroRTYNA

