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BRUKSElA, 24 kwietnia. (PAT). Dziś o godz. 11 w młnłSłcIIl'wie spraw zagraniemy(h
dokonnno af..fu podpisania 2-ch
tlokllruenlów.
P'E;ł'Wszy z nich slanowi 'd eklarac.ję franewlko -. belgiJskJl
w spra",ie zwolnlenła BelgU od
Z'oNłwiązań locarneńskicb, drugi ,...aś jest potwierdzeniem odbioru tego aktu przez Belgię.
Dokumenty te podpisali: mln.
spraw zagr. Belgii Spaak oru
ambasadOl'owie Laroehe i Esmond Ovey.
LONDYN, 24 kwietnia. -'(PAT)
Wspólna
deklaracja, złożona
dziś' w pół'udnie w Brukseli
pf zez ambasadorów bryty jskiego i francuskiego belgijsk~emu
ministrowi
spraw zagranicznyr.b brzmi jak następuje:
,W myśl instrukcji otrzymanych od swoich rządów ambasad o!' J. K M. i ambasado'!' fran
cUJski mają zaszczyt złożyć rzą-
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IsfnJejące pomi~dzy zjedn~,
do:wi brytyjskiemu nastę-pujące mują do wiadomości oświadcze kłada on na członków ligi.
nia,
jakie
rząd
belgi~ki
składaJ
4)
W
konsekwencji,
uwzględ·
nym
królestwem a Francją llOoświadczenie:
na
temat
interesów
Belgii,
a
oiająe
przywczone
powyżej
pobowłązanła
wzajemne".
l) Rządy zjednoczonego krózwłaszcza
przyjmują
do
wiado'
stanowienia
i
zapewnienia,
rząd
Pow)'ższa
deklaracja b1'fl1J.
lesjtwai pólinocnej Irlandii oraz
mo§ei:
zjednoczonego
królestwa
i
rząd
ISko
francuska
zakomunłkowa
republiki francuskiej· nie omiesz
11
postan&wfenłe,
W}1'Mone
republiki
oświadczają,
że
UW
Ana
zostanie
Ii.be
narodów, . .
kały w ciągu ostatnkh paru mie
OBECNIE ZA lem zareJestrowania.
sięcy z;wróclć pełną uwar!.ę na publi~znle ł przy n~jednokllot· tAJĄ BELGIĘ
PARYŹ, 24 kwieltnia. 'fI'AT) .
pragnieni , rządu belgiJskiego, neJ okazji pnez ~d belgijsJd ZWOLNIONĄ OD WSZYSTKICH ZOBOWIĄZAŃ, jakle za- Deklaracja francUlSko - brytyjaby międzyn.a:rodowe prawa i o- eo do:
a) obrony granłe BelgU eiągnęła ona wobee innych, a ska W1ręczona w południe belgijbowiązki Belgii zostały wyśwłe.
przy użyclu wszystkich jej wynikające bądź z traktatów" skiemu ministrowi spraw zagra
tlone w tych dziedzinach, w któ
alł przeelwko Jakiejkolwiek Locamo, hądź teł z zarządzeń, niemych, zakomunikowana .,.
rych okazało się to korueezne
napaści lub inwazji oraz za- przyjętych w Londynie 19 mar słała równłeż w Loodynłe ł Pawskutek geograficznej sytuacji
pobieżenie, aby terytorium ca 1936 r. oraz, że utrzymują w ryżu przez ministrów Edena t
BeJai-i- i w~kutek ZWłoki, jaka w
Belgii w celach napaści pr:l4P mocy w odniesieniu do Belgii Delbos przedstawicielom Niedalszym ciągu · jeszcze może.
eiwko innemu państwu m. ZOBOWIĄZANIA
UDZIELE· mł..e ł WIoch, ponieważ oba te
trwać, zanim nas.tąpią rokowagro
być
myte
dla
przemar·
NIA
POMOCY,
do
których
rzą' państwa są sygnatariuszami unia i zawarci~ paktn ogólnego,
szu
lub
jako
baza
operacyjdy
te
wobec
Belgii
zobowiąźał~
kładów locarneńskich.
mającego zastąpić traktat locarna na lądzie, morzu lub w się w Powyżej przytoCZO!llych
Rząd belgijski ogran·iczył sl~
neński.
powietrzu;
dokumentach.
w
dniu dzisiejszym jedynie do
2) Rząd zjednoczonego króleb)
zorganizowania
dla
ICoI
5)
Rząd
zjednoczonego
króle
przyjęcia
deklaracji francuskostwa i rząd republiki, p,ragll1~
go
celu
OBRONY
BELGII
W
stwa
i
rząd
republiki
zgadzają
brytyjskiej
z najwyższym zadodać pebty wyraz życzliwego zr()SPOSÓB.
się
w
tym,
że
zwolnrenie
Belgii
w:oleniem.
W
przysd'ym tygoSKUTECZNY
zumienia tego pragnienia rządu
2)
Ponawiane
zapewnienia
z
jej
robowiązań,
jak
lo
przertniu
min.
Spaak
złoży w tej
belgijskiego, pDSItanowiły uczywierności
Belgii
dla
paktu
ligi
widziane
jest
w
punkcie
4,
w
~prawie
oświadczenie
w paf\la. .
nić następującą deklarację:
3) Wymienione rządy przyj· narodów i zob,owiązań, jakle na żadnym słOl)lUU nie wpłynie na mencie.
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ruea wizgta Blio.
Rozmowa dotJcz,la spraw

rumuń~kie stwierdzają, że min.
BUKARESZT, 24JV (PAT.) - Beck przy.jęły został przez króla
Dzisiejsza audiencja ministra Karola z wyjątkowo uroczystym
spraw zagl'anicznych Becka 11 ceremoniałem.
trója Karola II w pałacu króle",·
skim trwała półtorej godziny i
stanowiła jak gdyby zakończe- .BUl{ARESZT, 24.1V (PA!.) nic rozmów politycznye,h, pro- I Mmisłm' Beck wraz z małżonką
\{ adzonych w Bukareszcie
zostali przyjęci w dniu dzisiejszym przez królowę Marię ru-"'skt dwnkrotnej andiencji, 11- muńską.
dzieloneJ przez króla Karola pul
:-)~iemu mi.nis~owi spraw za:!raBUKARESZT, 24.IV (PAT.) --mez'llych, .Jest zywo k{,lt}ll'n~o\V~. Minister spraw zagranicznych
lly w tuteJ~ZYc~ koł~('h Iwhłycz: Jillton~cu udzielił przedstawiu!ch., W D1e~zlelę ~leeZOl'e11l m~ cielowi Polskiej Agencji Telegra
ms~e~ .spr. zagral1lcznych Beęk ficznej oświadczenia dla prasy
w)Jezdza do Warszawy.
polski~j:

BUKARESZT~ 24.IV (pAT.) -I Powitaliśmy

D~("a

Karola II

iJWO interesuiącJlch Polska i Rumunie

bitnego męża stanu, kierującego nością i talentem polityką za·g raz tak wielkim autorytetem, god- nkzną Polski
Po szeregu rozmów, które odbyłem z min. Beckiem w Warszawie i G;ellewie narady ostatPARY t, 24.4. (PAT). _ Ubiegły nich dni po~womy n~m ~ozpa
tydzień giełdowy, t. J. między 19 .a trzeć ponowme syhlacJę. ~ęd~23 b. m. przyniósł dalszy spadek narod~wą, oraz z~gadDle~a IDfranka w stosunk\l do funta i dola. teresuJące Polskę l RumUlllę·
ra. Ostatnie 'posiedze,tie giełdy w
Ustaliliśmy, w jakich punk:
tym w tygodniu, jakie miało miej- tach P?glądy nasze s~ zg~~ne l
sce w piątek, dn. 23 b. m., zakoń- raz
Jeszcze
potWIerdzilIśmy
czyło się notowaniem franlta na po- wsp?lną wolę. kontynuowania
ziomie 1 t 1 25 fr u funta i 22 52 wysiłków w kierunku nadania
fr. za dola:.a. Ndleży zaznaczyć,' że pełnej w.a'ftośc:i zas~dom, na kłó
na początku tygodnia funt notowa- rych ?plera Slę soJusz polsko no 110,05, dolar zaś - 22,37.
rumuns'k i.

DaISI' spadek I ranka

Daladier

BUKARESZT, 24.IV (PAT.)przyjaz'd miniMinister
spraw zagranicznych,
Prasa
rumuńska omawiając s tra Becka z całą życzliwością
powrócił do Pary2a
Beck przy jął dziś na audiencji
wczorajszą audiencję min. Becka po pierwsze dla tego, te wizyta
u króla Karola II podkreśla, iż jego jest wyrazem serdecznej
LONDYN, 24.4. (PAT) - Francu posła francuskiego w Bukareszrozmowa króla z mill. Beckiem przyjaźni, która łączy nasze kra ski minister wojny Daladier po kil
cie oraz następnie posła jugod()ltyczyła spraw żywo interesu- I je, a z drugiej strony dla tego, kudniowym pobycie .... Anglii odJesłowiańskiego
w Bukareszcie.
iae.vch Polskę i Rumunię. Pisma, że możemy gościć u siebie wy-_ "iał dziś do Paryża.

ll

Umowa turrstreln.

podpisana

BUKARESZT, 24 kwiemia,. - "
(PAT). Dziś podpisana została
przez min. Becka i min. Anftones.cu umowa w sprawie ulał·
wień płatniczych w ruchu tury.
stycznym między Polską l Rumunią.

Rokowania w tej sp'rawi~ pro
wadzO'lle były w Bulkall'eszcie
przez delegację p.olską pcd
przewodnictwem radcy Vetula·
niego oraz delegację rumuńską
pod p·r zewodnictwem mtnisłra
pełnomocnego Crisłu.

Umowa przewiduje zniżkę
cen J)aszportów dla turystów o..az ullroszczenia w turystycznym obrocie pieniężnym, celem'
popierania turystyki między obu kra.iami~
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~w. wnicjowanej przez ,,'Wia- Jn1{ aroo~e stopniO'Wej emigracji de zasiadają po prawej, mIędzy swy ,nej --- w danym wypadku wył.- r~liiBqii-liiiiii.
Literackie" ankiecie fydów z Polski, przy czym emi- mi wrogami, narai·he się na bójki. szych uczelni - do jakichś pry II
,
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k
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, . Ten upór J(:8t europejskiemu poezuclu
ń
i
,.PJsarze po scy O WesUl zy ow graCja ta Inlałaby być Ujęta ja- (rodnoie1 mpelnle obey. Któryś z fIIo- watnych zebra
towarzysk ch, I
~.v
~kiej" w numerze z dn. II kwiet ko akcja międzynarodowa i mu zolów anglelskleh powiedział, że nie I które mial na myśli filozof an- IIIIIM.___~
nia b. r. zabrali głos pp. Ale- siałaby być zaaprobowana i po- ebdalby przebywa~ w towarzystwie, I gielski, wzmiankowany przez
• I~' •
~!
ksander ŚwiętochowoSki i Jerzy parta przez "wszystkich izraeli- w którymby jedna osoba nim gardziła. Swiętochowskiego.
.
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Tymezasem studentl łydowsey pragną
N'
.
t ó
"
l
.
~
}Jul
-J
eWlCZ, przy czym o y waj
w w Wl~le,
torzy przeClez lI.onleeznle siedzieć mIędzy kolegamJ
Ie Jes r W11lez S us~ne uzy• •
lajęli stanowisko antysemickie. wywierają potężny wpływ na którzy nlmI gardzą, Ponieważ pogard~ te przez Świętochowskiego poOczekiwaliśmy dalszego ciągu rozwiązanie najważniejszych za ma bardzo wiele maezeń, mleszezą- równanie z politycznymi ciała
łL.
lej ankiety i chcieliśmy ją omó- gadnień politycznych". Jest to t'ycb ~Ię między o~elgą a zaszezyte~ mi zbiorowymi jak np. parla·
' " SIę wszystk'leh "Od pOWl'edz,
'" k t órą O d k'll
l
l pODlewa! dolkmęty nią nie uwaza
t
W CIa
. ł ach t ycl1 C'Z ł on k 0WI'ć po Uk
aZanlU
I tU at się za obrażonego jeżeli w swoim prze men y.
odpowiedzi, jednakie wOtbee flY propaguje Roman Dmowski.
konaniu na nią r:le zasługuje, przeto wie istotnie grupują się według sam Świętochowski - "przyczekły, iż w ostatnich dwuch nume
Nie wdając się w szczegółową zdawałoby się, ż~ st,!d~ncl żydowscy kryterium politycznego, co jest piają się rozmaite żywioły rozrach "Wiadomości Literackich" nnalizę krytycmą tej "odpowie I1le !ylko powlnDl zaJ~c osobne ławki.' lupełnie naturalne i odpowiada kładowe i awanturnicze".
. __.1 .
., . "
• d'
. alt: leh stanowezo zaządać. Przeciez
. k"
l
Jak widzimy, nie tylko "euro
d a l sze od:pOWl'edz"I SIę '!lle
.U'l\.aza ulll. .za~·aczam! Je yme,. IŻ lakie odosobnienIe jest naturalne I wym~gom samej a ' CJl par amen
pejskie", ale w ogóle poczucie
ły, pragmemy odpOWIedzIeć na rozwazama
ŚWIętochowskiego przyjęte we wszystkich cialach zbloro tarneJ,
wynurzenia zawarte w an'kiecie. wy;raźnie w tym pun'kcie odbie- wych, w któryeh ezłonkowle grupują
Historia ze specjalnymi ław- honoru .musiało podyktować stu
dentom żydom stanowcze przeAleksander ŚwiętochowskI, ne .rają od konkretnej rzeczywisto- się według różnie polltyeznyeh, spo- k
. dl
d ·'
. d'
t ' + • k "ś l .
'li ś'
.
lecznych l rellgljnyeh. Socjalistom, ka aml
a stu entow zy ow ma
·
s tOl' pol Sk lego pos ępu Jes.., Ja
c l moz w.o CI rozw.oJowych, łoliIwm lub polakom w dawnym par- zupełnie inny charakter i wla- ciwstawienie się tworzeniu spewi;adomo, zara~em nestOTem pol a~owiem w ob!.iczu prz.erażają- lamcneie nl~mie~klm albo polakom w ściwe odiwn tego sławetnego cjalnego "rewiru" na uczelS~legO ~nłY5emIły~u, gdyż właś ceJ pauperyzaCjI szerokIch mas dumie. rOSYJskieJ nie przyszłoby na . projektu wypływa z .okoliczno. niach, jakiegoś ghetta akademic
me SWlętoch.owskI stanął pned żydostwa w Polsce sędziwy au- myśl ządać siedzeń pomiędzy Darodo- : (,.
. k' h
. kt
t l kiego, swego rodzaju studen·
.
ś' t
I
k
t
•
....
l
h
wo - liberałamI, hakatystami łub zwo-' ~Cl, w Ja IC proJe
ten P{)WS a
w?Jną wla o.wą na. cze e e ono- or I»,s,~e~ lL. ~ wa ce ,!d~c na lennikami Pobiedonoseewa I Kalkowa. ~{)raz z intencji projektodawców, ckiej "czerty osiedłości" (strefa
IUlcznego bo~kotu zydó~ w Po! rodów ZydZI przewazaJą "stra- Czy student żyd wyobraża sobie mo-, Żądanie antysemitów by studen osiedlenia) w carskiej Rosji.
Chodzi również o ewentualne
sce. An~s~m~ty~m sędzłweg<? pl tegią i uzbrojeniem ekon.omicz- żliwoś~ za,imowania ławki mh:dzy "en tom żydom wyznacz~n.o specjal
."arza rózm Się Jednakże od lde- nytn".
dekami"? Doprawdy okazałby nadzwy I
'
.
.
.
.
.
skutki polityczne, jakie wynil ..
t
'tó ml d
d
l'ZajDą bezwrażllwość nerwów l brak ne mIejSca po lewej strome, me Myby dla żydów w Polsce w ra~,ogu. an yseml;:
o o-en ~c
poezucla godnośel".
I tłomaczy się bynajmniej jakimś
k~ch . I ,oener.ow~~ch. .StanowlZ J)owodu powyższych rozwa I rzec:zowymi względami a jedy- zie zgody na projekt ławkowy
. k.o SWIętochows~~ego Jest nat .o.
Swe rozważania kończy Al. żań Swiętochowskiego, musimy 'nie chęcią gnębicnia i poniżania antysemickiego warcholstwa.
Ze względów zasadniczych na
llllast bard,.zo zbhzone do poglq Świętoch.owski długim ustępem, zaznaczyć, iż ~08Obliwe" pojmo-!.sludentów zy' dów. To teź prodów wyrazonych przez Roma dotyczącym aktualnej kwestii
tury politycznej żydzi nie mogą
ki
.
ksiąt.c - "ławkowej".
w:mie honoru wykazuje w da- jekt len stanowi na terenie aka
mows ~o W. Jeg.o
" e
nym wypadku sędziwy autor, demickim jakby nową edycję rezygnować z praw, przysługują
" Wlat po;,.oJenny I POIska ' .
MI ustępie tym czytamy:
a nie studenci żydzi.
średniowiecznych "żółtych łat" cych im zgodnie z konstytucją i
M'. art~ule ~eksandra Wl.~: "Podjęle dotychl'zas w rządzie i w
Rozumowanie
"ławkowe" i dlatego zarówno przez samych z innymi ustawami, gwoli war·
chols'k im zachciankom elemen .
10chowsklCgo me ma dema"o"ll p rasie sposoby stłumlcnia Jub złago- Ś
•
·d r .
t
tł' n n I dzenla załartej walki "narodowców" więtochowskIego polega na za- studentów żydów jak i przez spo
Wl ~c, ze ?U or s ~ra.. SIę Q ~a- z żydami okazaly się bezsilne Isku słosowaniu szeregu porównań leczeństwo żydowskie słusznie tów anarchizujących , które na
oame swej enu~CjacJl. ,?owazne ltezne by~ nie mogły. Bez zamiaru do zgoła ehybionych. Jak wiado· został odrzucony. Zwłaszcza, iź miejsce prawa, na miejsce ustag~ tonu, Tym me mm.eJ odpo- daula do nleb JI'!J2't'ze jednej ehyblonej mo .,comparaison n'est pas rai- projekt nie pochodzi bynajmniej wy prÓbują forsować swoje "m
wledt Aleksandra ŚWlętochow- próby, cheę zwrócić uwagę na osobl!-'
"
•
.
.
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•
d'
'k'
.
da'
h k ' dzi mi się".
skiego nie jest pozbawiona ele- ..,q laUykę 1 pojmowanie honoru ży · sOdn , p°tąro~lldanIe dnIe nl oze m- c czynłnl ow.mlka:o jnr c . 't to
Sprawa ławkowa jest daleko
. r·
h
d,sw. Rdzeń taJfnnu anlysemleldego g Y zas pIC OWO u, zw as~cza re mog y y Się -lerowac ID enm~tów ~~e ~~~JbYC ,z} p0"ia~ą ,Jrzesuwa się głównie przez sklepy i gdy wchodzą W grę porównania ciami rzeczowymi aczkolwiek bardzo skomplikowana, nU to
au ~ra:, opn. .0 me 1 .na ezy audytoria wyższych zakładów nauko- p<Yroniooe.
może i niesłusznymi, lecz .od war się Świętochowskiemu wydaje ~
przeciwstawiając się projektowi
zahczyc następujące tWlerdze- wych. Studenel "narodowi" żądają,
N"
. .
ó
h ł'
d'
,.
. '"
d i i
l
k ' Ob'" Ich koledzy żydowscy zajmowali
le mozna przeclez przyr w- C o ow, O tej CZęSCl t. zw. "na- specjalnych ławek, studenci ży
ma, lZ zy z
po aey są s azam
~
,
•
t
t
"
r
hl
b
d
."
l
d
"
k
d
.
"na obustronną nienawiść przez "SOśbnł' lahwkl Pi o ł('wej strod"liće ~all, ell ~ywtytac ~s yż UtCJI paśn~ rOWYbl!~ ~ r] ~ ?wde J kt.m ? me.z Y at a eI~llc- dzi stają w obronie nie tylko
'
d hist ił" lub za n 1e e rą s ę na to zgo z I upar- ms
UCJl U y eczno CI pu lCZ- uej, O oreJ - Ja k. o pIsze swego honOTu, nie tylko hon<>l'11
peligi JDY
są
or
ze mażydów polskich w .ogóle,
lecz
s~ żydowska "żąda nie tyl!,o MATERIAŁY NAJPRZEDNIEJSZEJ JAKOŚCI
rÓW1llież w obr·o nie supremacji
~przrdar
rownyeh praw, ale przywUejow ,
prawa nad wybrykami nieodpo
dla swoich przeżytkowych bar- -,
.
wiedzialnych elementów.
baryzmów". Od dawnego szermierza postępu w Polsce, pomiS. Cueze1Dłeld.
:no jego antysemickiego nasta•
wienia, mieliśmy prawo oczekiwać krytycznego ustosunkowaII
nia się do zgoła niesprawiedliwe
go i niedorzecznego rzekomego
"religijnego sądu historii". Po
dawnym redaktorze "Prawdy"
Jomości

I I r.

I
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DHDRALLE"S
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OS D
.

Ś

ł

J N

możua było się
spodziewać, iż
będzie umiał odróżniać "przy-

W

I

b

fabryka sukoa Bielsko •

tó~t

detaJj[loa:
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le.

kr'
Koronacja Jerzego VI odbedzie sie wedle

,

lomo

•••

starożytnego ceremoniału

wilcje" od "równouprawnienia".
Nie bacząc na te bardzo ważJuż za trzy tygodnie odbę- skicb obchodzi wszystlcie ezte- ści kościoła anglikańskiego, je- mUJ' e błogosławieństwo arcybine, podstawowe usterki, z których nie omieszkały skorzystać dzie siQ w opactwie Westmin- ry kąty opactwa i wykrzykuje: go doktryny, jego kultu, jego skupa, które kończy tę część ce
pisma, ziejące zoologicznym ży sŁerskim k.oronacja króla JePanowic, przedstawiam dyscypliny i jego wewnętrmej remoniału,
najdooioślejszego
dożerstwem, należy pod'kreślić rze~;o VI wedle starożytnego ce wam Jerzego VI, niewąłpliwego administracji w zgodzie z istnie pod względem wewnętrznegcr
różnice, które w naszych cza- remontału, Jednego z na.istar- waszego króla. Wszyscy wy, jącyml prawami.
sensu i symboliki.
Słłch upadku intelcktualnego i szych w Europie.
Niektórzy kŁóTZy zebraliście się tu, aby
Odpowiedziawszy trzykrotnie
Czwarta część ceremoniał1f
moralnego, ustawicznej złej wia znawcy zagadnienia za p eWilllia- oddać należną mu cześć, czy "tak'" na stawiane przez arcy· polega na tym, że królowi wrę
o:y i rozpasanej demagogii ant y- ją nawet, że rytuał tcn datu,ie gotowi jesteście wypełnić swój biskupa pytania, król podch.o· czOOe zostają regalia: mieel'.,
~el11ickiej, świadczą o podejściu się jeszcze z czasów kr6la Salo zamiar?
dzi do ołtarza, kładzie prawą pierścień, rękawice, berło i t.d.Swiętochowskiego dodatnio, na- lllona i ceremoniał angielski
Obecni 'Odpowiadają na to dłoń na otwadą Ewangelię i
,
l·
'
. powtarza podobIlO w całe,J' pełni okrzykl·em'.
. wygłas.za:
Arcybiskup Canterbury
LUra
me w por ó
wnamu
z rasl.
k: WTę:cereInoniał pomazania na kr6- Wszystko, co przed chwi· cza opat.owi westmmsters lunU:
~; lowskimi brukowcami endecki
- Boże chroń króla Jerzeó
kł d .
mi i endekoidalnymi.
la syna Dawidowego (za wyjąt,
lą przyrzekłem, wypełnię. Tal. lo:oronę, ~t rą ten
a zle na
kiem obrządku włożenia koro go.
mi dopomóż Bóg.
głowę krolewską, Tłum woła:
Takim plusem jest przeciwsta
Następnie rozpoezynasię dm
Boż
broń kr61 'u Op t ~
, . SIę
. Ś Wlę
. t ocl10WSk'JelW "po ny, który dodany został p6- ga częśc' cerem"'"}l'ał.u _ przyGdy król podpisał formułę
e, ólc , b .bli. a. .ak a
.
wleme
l
ł~
~
żnie)')
•
k
ó
przysięgi, rO'7T\oczyna się trze- cz.al.er OWI _ l
ę, J .0 ,,nar.
gromowi barbarzyftskiemu, cal' .
SIęga, to jest uznanie przez
r
~p
d
ść,
k
kowicie niewykonalnemu" anty
Symbol ceremoniału koron a - la swych obowiązków w stosun cia część ceremoniały - po- ~I~ .,szf'~ rorwolOaocć"enno
Ja ą mo
cVJ'necto
polega
na
tym
że kr6l
mazanie.
\
zna
o
la
.
h
,
'
ku do ku,lU. Odpowiadają.c na
semiLyzmu radykalnego, używa "
niu "środków brutalnych, obra- poślubia naród przed obliczem trzy pytania arcybiskupa CanOpat westminstcl"S'kl bierze
Król zajmuje młeJsee Da &fJ.
żających elementarne zasady Boga. Odpowiednio do '<tego terbury, król przyrzeka:
do Jednej ręki naczY':lie z ole· nie i przyjmuje wyrazy w!ert!(l
l ' ." J d
ś "cnsu ceremoniał składa się z
.I·em świętym, do drugiej sre- poddańczych uczuć. naprzód od
.
prawa l mora nOSCI. e nocze cz't erech części: uznania, przy1. Rządzić zgodnie ze statota
.
d l
• t
r.ie odgradza się Świętochowski ł .
t • k
'1
mi, przyjętymi przez parla- brną łyżk~ wysadzoną cztere- wyzszego
ue lOWlens wa. Da.
s ęgI, pomazan a I oronacJ.
,..
. .
. ma wi"'lklmł.
od członków rodziny
o d an t yselm't yzmu rasowego, mmcnt .
I zcoome
z Istnlejącyml
" . brylantanIł. N"l"., '" stęn-nie
p"
"Uznanie"
odbywa
się
w
'
.
h,
••
wa
na
łyż'-ę
nl'""o
olej'u
l'
wykrólewskiej',
a wreszcie od pategralnego, gdyż pisze: "muszą
prawanll l obyczajamI
IK
..'"
sposób
następując.y:
Usadziw<
.
'
c
I
'
"
,
<
t
a
,J'ą
do
a"'cybl'-"llpa
Canter
rów.
być .. , wyłączeni wszyscy Semici.
.
2 C
ić t~
b
fe......
• M~
którzy są 'kulturalnymi ludźmi i S7.y parę królewską na t.ronIe
•.
zvn
•a ~ spraw - bury, który pomazuje głowę 0D.opiero teraz odbywa się ko
prawdziwymi polakami, jakich pośrodku katedry arcybIskup dhwość urzeCZyWIstniana była lejem i wygłasza:
ronnc.ia królowej, która pokloznaliśmy i znamy wielu. Ci nie Canlerbury w towarzystwie z łagodnością i współczuciem.
__ Niech głowa twoJa będzie niwl5zy się przed królem, 7.a imn
nalcżą do sprawy, która obej- Wyższych dosto.tników dwor.1 3. Bronić całości i nietykalno pomazana olejem świętym, jak je swe miejsce na tronie. (T.T.)
muje tylko prawdziwych ży- ·
byli pomazani przed tobą królo . . . . . . . . . . . . G' . . . . . . . . .. .
dów".
6' Ja
wyświetla najprzedniejsze
wie, pierwSi kapłani i prorocy.
DANCING
A eóż proponuje Świętoehow.,~
filmy I
NastęP'Ilie pomazaW5zy pieT.
Ja
~"
ski uczynić z tymi "pl'awdziwysi i obie dłonie królewskie, arey
l-łl
J.łl
mi żydami"? Jasnej i konkreLGrata G a r b o
biskup dodaje:
Dziś i codziennie
;,ej odpowiedzi sędziwy pisarz
Robert Taylor
_ Podobnie jak' król SaloATRAKCJA
nie daje, Odpowiedź ta ma być,
w przepięknJm romansie miłosnJm rei. G. CUKORA
mon :rostał pomazany przez ka

I"

V"

u

!

I

PITOl

zdaniem Al. Świętochowskiego.
podyktowana nie "przez jaki I:olwiek fanaLyzm rasowy luh I
religijny, w ogóle zły i głupi ,
lecz przez rozum i UCZCiWOŚĆ" ' j
Z .ogólnikowych zdań autora wi
dać, iż autor szuka odpowiedzi

amiI K' m'IImiejsc na wszystkie seanse

,,'MB R I 1.,.

I

W'

płana
Cadoka I proroka Nata- KA6L .JAZZUJ
na, tak bądź ł ty pomazan, blo

AD. ROSNER ze swoim zei pośwłęeon na kró- spolem, oraz atrakc}inv program
l!l narodu, kr6reeo rządy dane
PIERI ET JEAN WAR
ci zostały prrez Boga. W łmł~
Tańce hisz:pań::kie
Ojca i Syna l Ducha Świętego, LOTHAR - fenomenalny śpiewak.
Amen. _ Król klęka i otrzy~
gosławion

.......................
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rze siki

Do gmachu

s. G. H.

.. GLOS PORANNY- ...... 1937

I den ÓW niwersJI lu J.
przynosić

nie wolno

•

leczek, walizek ani paczek ·

Warsz. kor. "Głosu Poranne- Warszawie ukazało się wczO'raj kich paczek jest wzbronione". rektO'l'a jest dla uczącej się mło
go" telefonuje:
zarządzenie rektora Miklaszew
W myśl tego zarządzenia dzieży kłopotliwe, gdyż ;,między
W związku z uchwałą senatu skiego następującej treści: "Wno wczoraj woźni odbierali słudcn innymi wychowańcy przynosi6
uniwersytetu J6zefa Piłsndskie szenie do gmachu. i na teren" tom przy wejściu wszystko, co muszą na wykłady komplety do
go o wznowieniu częściowym szkoły teczek, walIzek i wszel- z sobą przynosili. Zarządzenie księgowości.
zajęć praktycznych dla studenLów wydziału lekarskiego slarszych kurs6w, zdecydowały wła
dze uniwersyteckie dla utny·
nIania porządku, wprowadzić
przepustki do tych pracowui.
Akademiey, udający ~ na te
l'en pracowni nnlwersyteekiej ma być m. in. tematem obrad z przedstawicielami Van Zeelanda
będą legitymowanL
Ostatnia ut::hwała senatu U!DiWarsz. kor. "Głosn Poranne· skiego Van Zeelanda dla prze-, nie postula~ aby przedmiotem
wersytetu Józefa Piłsudskiego o go'" telefonuje:
prowadzenia rozmów na temat obrad tej konferencji były niepodjęciu zajęć pomija kwestię
Dowiadujemy się, że w tych przyszłej konferencji gospodlU'- tylko sprawy wymiany towa·
terminu W'Z1lowienia wykładów. dniach przybyć mają do WlU" czej międzynarodowej. Delega- r6w, ale także wolnego obrotu
Dotąd mimo, iż z dniem 20..<fym I szawy delegaci premiera belgij. eja premiera belgijskiego wysu· kapitałami.
kwietnia upłynął koniec trymestru zimowego, czas trwania
trymestru wi~ennego i termin
zakończenia roku akademiokie·
go 1936-37 pozostaje nadaJ pod
znakiem zapytania.

oln,· obrót

kapilałami =E~fi~!i~;g:
I

Na

*

dnwiach

Szkoły Głównej

przemglle

wejściowycb
Wanz. kor. "Głosu PoranneHandlowej w go" telefonuje:
Z dniem 23 b. m. minister
przemysłu i handlu rozwiązaJ
30 um6w karteIlzujących przemysł naczyń emaliowanych o..az innych wyrob6w z emalioł wancj blachy żelaznej.

Polski

przemysł naczyń

Dft(zgn

*

I

ema·

noczenia Polskich Emaliernr-,
odgradzając
się
skrupulatnie
od
ływ&w
I ' k nk
wp
wo neJ o urenW procesie o zniesławienie cji. Tymczasem, jak praktyka
•
wykazała, WGlna k onk urenC)8
sen. Malinowskiego
-_..:1b y ła Jedyna, k t 6 ra mogI a~....
WUIZ. kor...Głosu Poranne- wl~ slosun.kl tej J(ał~ przemygo" telefonuje:
.
-- .... pna wyełimlnowaole trłab-

WARSZAWA, 24 kwietnia. _
(P AT). Komisja kontroli cen na
· w d n. 24 b . m. u
. d
pOSIe
Z-elllU
h
I'ł
. ek w spraWIe
• Ou'L
c wa l a wmos
nitki ceny blachy białej o 10
proc. Wniosek ten został przed-

włókienniczych
I:a~
g~:~: ~:~:o:!:e;~:~ą~:o~~e:b::~
•
parlamenCie cywilnym senatu, a na-

zbadane b~dą przez komisJ~ kontroli

•. dki
Płlc. KOC SWII em

cji; jednoczebnle pracował naukowo
przy katedrze prawa cywllncgo Unis rom. ona IM omISJa \.On ro
I I P I
b ki
l·l cen' pos t anowaz
ił
b a d ac' ceny wersy
e u ekers urs
ego.
W 1919
Cheł' ki
rób'
h
t
'
h'
łók'
ro
u p.
wyro ow U lllCZyC I w -len il d k . i
I ł mons
d k tpow
niczych.
~a~a:~u
zos a a wo a em w

I

W Wlo(lawlu ,entl'ala pl'asow.

poran'l

i iiiiiiiiiiiiiiiiii..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..ii....ii.
wobec ojwiadczenla

płk.

Kowalewskiego

wadził

z.dnych rozmów z kierownikiem tego obozu od chwili ogłosze
Zarząd główny związku żydó" nia deklaracji ideowej.
uezestDikó" waik o niepocUegłoś<t
Celem ustosunkowania się zwią7
Polski ogłosU komunikat " związ. ku do ogłoszonego wywiadu, zwon z wywodami szefa OZN pik. KOr łane zostało na dzień 2 maja r. b.
walewskiego.
plenarne posiedzenie 7llltządu ZWią7
Zarząd gló\Vlly związku ninieJ- ku z udziałe.n wszystkich prezesów
szym etwterdza, ze nie składał Zad tJ:OSZCZególnyeh okręgów.
nego akcesu do OZN, ani nie proWarszawskl kor~._ "Glosu Po
ł8JUlego" telefonuje:

Zbrodnicze pOdDalenie

domu mieszkalnego w czasie snu domowników
Radomski koresp. "Głosu Poran- \ Domownicy spali i zdołali się tyJ
nego" telefonuje:
ko uratować dzięki temu, że jeden
Niewykryci sprawcy podpalili w z sąsiad6w, który zauważył ogień,
nocy dom mieszkalny i wszystkie obudził ich wybijając szybę kamie·
zabudowania gospmLarcze, należące niem.
do jedynego iydowskiego mieszkali
Cały budynek oraz zabudowani"
ca wsi Słowne (pow. radomski).
spłonęły. Straty zn.aczne.

zakupiła
patent na wyrób lanitalu
MEDIOLAN, 24.4. (PAT) - Grupa przemysłowców braniy wełniauej w północnej Francji nabyła W&
Włoszech patent (n:t Francję i Bel·
gię) na wyrób z kazeillY sztucznej
wełny "lanital" i przystęJluje do
budowy faJJI'yki, mającej produko
wać 10 tys. kg. dziennie. Należy za-

znaczyć, ze we Włoszech prodUKcja
lanitalu tak wzrosła, że krajowa
produkcja kazeiny okazała się zby1
małą i w ostabim wykazie towarów, których przywóz jest dozwolo
ny w obrocie uszlacbetnialący~
zamieszczona Jest m. in. kazeina.

Berlinie utworzono we WrOCla-j Opr6cz gazety organizacja bęwiu centralę propagandy nie- dzie dysponowała agencją pod
mieckiej na Polskę·
nazwą "Deutsche Pressediensl
Codzienne pismo hitlerowskie aos Polen". Agencja ta będzie
we Wrocławiu ,,5chleschische l działa w kontakcie z gazetą
Tageszeitwng" zostało przezna- ł "Kattowitzer Zeitung".
Clone na organ do propagandy
~
wśr6d
mniejszości niemieckiej
w Polsce. Ministerstwo p. Goebbelsa do celów ofenzywy prQ- I

I

słęprue w b. mlnislerstwie aprowtza-

ł zony
.
. t
0t
pzall1d~:eksow~n!mlInltlll-

Propaganda nl-em-Ieck "Polsce
Katowicki kor ...Głosu
nego" telefonuje:
..Der Deutsche in "Palen" ,organ niemc&w chrześcijańskicb
w Polsce donosi, że naskutek
decyzji ministra p'l'opagandy w

IiwOści

emaliowaDu,b

Cen, w,robów

nie sen.przez
Mabymiliana
skiego
dziennik Malinow
..słowo
Pomorskie" bc:dzie !'OZWałana
po raz drugi przez Iląd o~owy w W8.'l"szawte 18 maja.
W pierwszym terminie nie sla
wił się jeden z ~ł6wnyeh świad·
k6w oskartyciela ptk. Adam
Koc. Na drugi termin świadka
tego wezwano ponownie. P. Ma
linowski należy do sektora wiej
"kiego OW.

Chełmoński

Prof.

wiceministrem sprawied.

30 umów BarlelOluch

~~:~:;~;v~za:a~~~:~~~
• •

Głośna sprawa: łJ z:n'~włe-

:!:!~~WWOOZIE

WARSZAWA, 24.IV (PAT.) P. Prezydent Rzplitej mianował
p. Adama Chełmońskiego, profesora nadzwyczajnego uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, adwokata w Warszawie.
podsekretarzem stanu w mini·
szych przedsiębiorstw, produku skartelizowanych wyrobów do sterstwie sprawiedliwości.
iącyeh towar drożej, albo gOl-· siły nabywczej krajowych kon·
szej .iak&śc'.
8ument6w. Wysokie ceny skar·
P. Adam Chełmoński urodzony l '
Przeszło 8 lat istnienia. nie. teIizowanych artykułów emalio Warszawie w 1880 roku, ukońezył "
wysta.rczyło teI?u kartel~wI !l~ . wanych wyw?ływały ~ręcz od-I ISt3 roku wydział prawny uniwersyteprzeprQWa~~ellle Od~?Wl~dllleJ WTotne s.k~tkl od z~mlerzon~cb tu w Petersburgu, po czym uzupełniał
ko~centracJI ~r~ukcJl, ~lezbęd przez. "~,~ednocze1l1e PolskIch studia z zakresu prawa cywilnego. w
neJ d.~a potamellla kosz10.w pro Emaher1)J
Paryżu. W 1914 roku został kandydadukcJl oraz dostosowan1la cen
lem do lłOsa(l sądowych w Warszawie,

ROZwiązanie
1f

OBIJANIE SIĘ DO JEGO DRZWI POZOSTAŁO BEZ

I

W roku 1920

,,"łąpU

do

woj'" Ja-

~o ochotnIk 1 zoslał porunnlld_ ••.-

sądowego.

1922 roku objął wykłady pn1nl
handlowego l wekslowego na uniwersylecle Stefana Batorego w Wilnie w
charaklerze zaslępcy profcsora a pll
habililacjl, został mianowany w 1930
roku profesorem nadzwyezajnym łych
przedmlol6w.
W 1926 roku zostal wybrany do ra·
dy adwokackiej w Warszawie, prze'
dwa lata był wicedziekanem tej rady
a '" r. IS34/35 jej dziekanem .. '

pllS1I
W

inie.
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Mowa, ktorei
Biuro sejmu prostuje endeckie

..

o

kłamstwa

WARSZAWA, 24 kwietnia.- I miał rozwiać tezę, że prawdzi(PAT). Biuro sejmu komuniku- we zjednoczenie narodu musI
je:
być oparte na porozumieniu s
gen.
Hallerem czy PadCftwskim.
"Warszawski Dzienm.ik Nail'oDw.owskim,
Witosem i Korfandowy" z 23 kwietnia 1937 roku
tym.
powołując się na toruńską "O
bronę Ludu"
podał rzekome
Tekst ogłos.zany, zaczerpnięły
przem6wienie
posła Edwina I rzekomo "ze stenogramu sejmoWagnua wygłoszone jakoby 11.3 I weg0", jest mistyfikacją i lalsyostatnim posiedzeniu sejmu w fika!em. Biuro sejmu stwierdza,
sesji ubiegłej. W przemówieniu ie a,n i poseł Wagner, ani te! tapagandowej w Polsce nie mogło tym p. poseł Wagner wedhtg' den 7. posł6w przemówienia teprzeznaczyć żadnego z pism ber
tekstu podanego przez "War-I go lub też podobnego w formif
lińskich i dlatego uciekło się do
szawski Dziennik Narodowy", I i treśd wOI';óle nie wygłosił.
gazety prowincjonalnej.
Szefem. centrali propagandy
niemieckiej w Polsce i jej organizatorem jest radca ministerialny Berndt.
Franciszkanin oskartony o "Greuel-Propaganda"
Pochodzi on z Wielkopolski,
BERLIN, 24.4. (PAT) _ Jak do. 'obozach koncentracyjnych w Niem·
do pomocy wezwano mu dziennoszą
dziś pisma partyjne, w dn. 8 czecb.
nikaTzy, którzy pracowali już
ongiś w odrodzonej
Polsce, a kwietnia odbyła się w klasztorze
NunCjusz DilD:eski
N
hmianowicie Wiesego z Bydgosz- franciszkanów Frauberg w FuJdzie
U
czy i Jenscha z Katowic. Flro- rewizja, podczas której znaleźć mia
pa-ganda ma być szczególnie sil- no bogaty materiał, dowodzący nie-l BERLIN, 24.4. (PAT) Nuncjus't
na na polskim G6rnym Śląsku. legalnej działalności zakonu. Brat I papieski odwiedz.i.ł wczoraj min.
·laik Donatus uznany został przy spr. zagranicznych Rzeszy von NeuPORTO ALEGRE, 23.IV (Pat) tym _. jak ;lOdają pisma - za jed ratha. W koŁach dobrze poinformoDonoszą z Rio de Janeill"o, źe na nego z moralnych sprawców kam' wanych sądzą, że nuncjusz papieski
torpedowcu "Humayta", nastą- panii antyhitlerowskiej. Franciszka f prosił min. Neurath:ł o kilka wyjaś
piła clcsplozja, wskutek ozego nin ten przekazywał do Ameryki nień niektórych punktów noty, wrę
został ciężko ranny kapitan-me- sprawozdania,
zakwalifiltOw3no czonej niedawno w Watykanie
chanik Lucie Martins Meira, je- przez władze niemieckie jako I przez ambasadora Rzeszy w wyniden podoficer i czterech mary- "Greaeł - Propag:mda" i zdrada ku o~łoszenia encykliki papi~skieJ
narzy. Wielu innych odniosło stana. Jeden z hstów, wysiany 20 przecIwko narodowemu soeiabzmolekkie rany.
'lutego r. b. mówił o więzieniach i wi
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Bilbao

CZYŚCi

WSZYSTKO
Do czyszczenia przedQ1iotów~etazp.ych, mieazio.,,..fl;, , '. 'J
nych i mosiężnych wy,s tarczy :_odró}:,ina Vimu na
wilgotnej szmatce. Je'. ~
. ,,\,~ ."- -.-:',
dynie aluminium czyści
się na sucho,

bł!Z c:bl~ba

Culera bombardo.wana. -

BILBAO, 24.4. (P AT) - W dniu
wczorajszym w mieście po raz piet
wszy dał się odczuć br.ak chleba.
Dzisiaj chleb będzie dostarczony tyl
ko do '!lzpitali i oddział6w wojsko
wych, gdyż zapasy mąki są niewy
'starczające
dla zaopatrzenia w
{'hleb ludności całego miasta.

Ofiar w ludzIach nie było

PERPIGNAN, 24.4. (PAT)-Dwa
trzymotorowce bombardowały dziś
Culera. Samoloty zrzuciły ponad 40
bomb, z których 20 spadło w pobli·
żu wiaduktu, a 2 na most. Bomby
te nie wybuchły. W okolicy cmen
tarza padło 18 bomb, uszkadzają"
m. in_ most kolejowy nad rzeką La
muga w pobliZu wsi Villa Bertram
Ofiar" ludziach nie zanotowano.

S'rajk autobusów

Londyn obawia

się

jednak wiele dom6w zostało l1li,
szczonych.
MADRYT,24.4. (pAT) - Raalł
tatem wczorajszego bombardowu"
~tolicy było 21 os6b zabitych l 12
rannych.
SANTANDER, 24.4. (pAT) _
Do portu w Santander zawinął sta~
tek francuski "Dałri Guerrme", ula ,
dowany żywnością.

lU

Anglii

chaosu komunikacyjnego w okresie koronacji

LONDYN, 24JV (Tel. wł.) Od pewnego czasu wśród konduktorów i szoferów, zatrudnionych w przedsiębiorstwach autobusowych w Anglii zaznaczy·
ła się silna tendencja strajkowa,

Wczoraj strajk ogarnął połą
rzenia autobusowe Cambridge i
okolicy oraz miasta Norwich (Pracownicy domagają się skrócenia dnia pracy z 8 godzin do
7 112 ).

w którym oznajmia,
muje ingerencję.

że pode~

Zarząd przedsiębiorstwa autobusowego stwierdza, że skrócenie dnia pracy pociągnęłoby za
sobą dodatkowy wydatek 600 tyPrzed kilku dniami wybuchł
Po ogłoszeniu uchwały sh·aj- sięcy funtów rocznie.
strajk w hrabstwach: Kent, Sus- kowej ministerstwo pracy opuWybuch strajku autobusów w
Isex i Essex.
blikowało komunikat oficjalny,
Londynie oznaczałby całkowite
załamanie się
komunikacji w
Mi'
.stolicy W. Brytanii, albowiem
autobusy obok kolei podziemnej
są na.ibardzieJ używanym środ.,
Idem komunikacji w Londynie.
Gdyby w d,odatku strajk trwaJ
w okresie koronacji, to Londyu
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WIEDE~,

24.4. (PAT) Dzi§
wieczorem wydany został następują
~y koruunikat:
Kanclerz Schu
schnigg po powrocie z Wenecji prz)'
jął współpracown&a
"Politische
Korrespondenz", któremu udzieliJ
dłuższego wywiadu.
Na wstępi~
kanclerz oświadczył, że komunikat
urzędowy, wydany w Wenecji, ni~
wymaga żadnych daleko idących
komentarzy. Przed wyjazdem do
WenecJi kanclerz akcentował, że
NIE MA ZAMIARU SZUKANIA
NOWYCH DRÓG, a spotkanie we
ne~kie potwierdzUo niezmłenne od
trzech lat linie wytyczne politykł
zagranicznej Austrii.
Równiei potwierdzona została w
Wenecji teza, że państwa protokółów rzymskich nie tworzą żadne·
go bloku, skierowanego przeciwko
innemu państwu. Jednoeześnie kanclerz widzi się zmuszonym. zająa
stanowisko wobec artykułu, który
ukazał się w "Giornale d'Italia" dn.
23 b. m. bezpośrednio po ogłoszeniu
komunikatu oficjalnego, a w którym znajduje się zdaniE\, źe NARO
DOWI SOCJALIśCI BĘDĄ POWO
ŁANI DO DZIELENIA ODPOWIE·
DZIALNOśCI Z FRONTEM PATRIOTYCZNYM i źe w najbliższym
czasie przewidywane jest miano·
wanie narodowo - sucjalistycznego
przedstawiciela dla Frontu Patdo.
tycznego, który ma omówić wspól.
Ide z kanclerzem oraz sekretarzem
I01anu Zernatto szereg dotyczących
tego ruchu politycznego proble
mów.
Ze względu na wielkie zaintereso
Nanie europejskiej opinii pllbliczIlej tymi wywodami, kanclerz uwa~a za konieczne dać pewne wyjaśnienia. Uważa 011 za błąd łączellie tego artylcułu komunikatom
weneckim. Włochy są ob(!cnie, podobnie jak były dotychczas, wierne
Ziasadzia niemieszania się do spraw
wewnętrznych Austrii.
Kanclerz Ilodkrt>ślił, że niejedno
krotnie już jako przywódca Frontu
Patriotycznego mówił O MOżLI
WOŚCl WSPÓŁPRACY OPOZYCJI
NACJONALISTYCZNEJ W RA
MACH FRONTU PATRIOTYCZNE
GO. Przypomniał on zawartą lV
swej mowie na apelu Frontu Pat rio
tycznego w dn. 14 lutego zapo.
wiedź utworzenia w dowództwip
Frontu Patriotycznego specjalnego
reft>ratu politycznego. Trzeba bę
dzie spróbować wszystkich środ
ków, lctórymi możnaby wcielić naw
dowe koła Austrii do Frontu Patriotycznego, Rzecz jasna, że NIE
CHODZI TU O WYDELEGOWA
I!'!IE JAKIEGO~ ZASTĘPCY NIE·
LEGALNYCH ~AR9DOWY~H SO

CJALISTÓW, a raczej o wysianiE'
odpowiedniej osobisto{f.!i, która po·
chodzi z obozu narodowego i ciesz~
się zaufaniem dowódcy Frontu Pa
triotycznego.
Podobne usiłowania czynione są
w ramach Frontu Patriotycznego z
członkami byłej partii socjalist~,cz
no - demokratycznej. O bnaku u
działu w rządzie nie było mowy.
Kanclerz S{'huschnigg przypomniał,
re ustrój Austrii wyklucza rząd~
koalicyjne.
Zatyni, wewnętrzna
austriacka droga jest zupełnie jasDO llakreślona. Dla nas m6wił
kanclerz - istnieje tylko Front Patriotyczny. Partie i przedstawiciele
partii nie mogą liczyć. na aznanie
Icb ani w formie otwartej, ani te2
w zamaskowanej. Austria stoi moc
no na stanowisku protokółów rzym
skich. Uważa się ona również zobowiązaną wobec umowy lipcowej,
która wiąże ją z Niemcami. Austria
prow,adzić będzie politykę, która

w interesie kraju. Z tych wzglę on przypuszczenia na temat we,
dów odrzuca polityKę tworzenia wnętrznych spraw Austrii, to popeJ
bloMw_ Austria przyczyniać się bę nia błąd i opuszcza linię, która zo
t.tała wytyczona w ,",:enecji.
d~ie stale do utrw •.renia pokoju
Artykuł Gaydy był napewno pCidylł
W końcu kanclerz Scbuschnigg
towany usiłowaniami podkreślenia zaznaczył, ze konferencja wenecka
stanowisIta WIoch i Austrii w kwe- spełniła wszys.lde jego oczekiwania
stiach, dotyczących polityki ze i i; ~ lkreśliła na nowo silną przy'
wnętrznej. Natomiast, gdy wysuwą
iaźń włosko - austriacką_
leży

Aresztowania w Wiedniu
Wykrycie

ośrodka

nielegalnego ruchu "arodowo-socjalistycznego

WIEDEŃ', 24.IV (PAT.) -

Ko wała manifestacje narodowopotw!eTdza socjal,istyczne w Austrii w dniu
wiadomość o aresztowaniu pew urodzin kanderul Hitlera oraz,
nej liczby narodowych - socjali-! że udzielała dyrektyw w sprastów i wykryciu centralnego o- I wie organizacji nowych manife~rodka nielegalnego ruchu naro- stacji, dostarczając w tym celu
dowo - socjalistycznego w Au- pieniędzy i mabe!riału propaganstrii. Ze znalezionego materiału dowego.
wynika, że centrala ta organizomuni·k at

urzędowy
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POZNAN, 24.1V (P. A. T. 'V sobotę wieczorem rozpoczęły
się w Poznaniu finałowe rozgrywki o mistrzostwo Polski w
boksie.
Wyniki I dnia były następu.
.
Jllce:
W W ADZE MUSZEJ
Rundstein (Wa-rszawa) zwycię
żył na punkty poznańczyka Liszke, a Pawlica (Śląsk) odniósł
naeznaczne zwycięstwo nad Stachurskim (Lublin).
W W ADZE KOGUCIEJ
Jarząbek (Śląsk) pokonał nieznacznie na punkty po ciekawej
walce Teddy'ego z Warszawy.
W drugim spotkaniu Koziołek
(Poznań) wygrał na punkty z Za
lewskim (Lublin).

W WADZE PIÓRKOWEJ
Kowalski (Pomorze) odniósł zasł,!żone z,,:ycięstwo nad PiotrowlczeI? (BlalYStok), a Chroste~
(Krakow) wygr~ł p~zez teC?Olc~n~ k. 0: w Tdru~leJ rundZIe z
IuaJcwskun (~ubllD).
W WADZE LEKKIEJ
wobec niesŁawienia się Nerga
(Lublin) zwycięża walkowerem
Woźniakiewicz (Łódź). W druf!im spotkaniu Błażejewski (War
szawa) zwyciężył Jaworskiego
(Pomorze).

I

W W ADZE PÓŁŚREDNIEJ

Doroba (W-wa) przez techniczo. w drugiej rundzie zwy
Franczaka (Lublin), a Szy
go (Kraków) przez techniczny k. mura (Poznań) znokautował w
o., a Sipiński (Poznali) pokonał drugiej rundzie Pietrzaka (Łódź)
Ackermana (Lublin) na punkty,
W WADZE ŚREDNIEJ
W WADZE CIĘŻKIEJ
Pisar'ski (W-wa) odniósł zwycię- Mizerski (W-wa) wygrał walkostwo po zupełnie równej walc c werem z powodu niesŁawienia
nad Bartosiakiem (Łódź) na pun się przeciwnika z Lublina, a Pikty, a l\Iajchrzycki (Poznań) Wy-I łat (Sląsk) wygrał niezbyt zasłueliminował Woskę (Lublin).
żenie na punkty z Klimeckim
W PÓŁCIĘŻKIEJ
(Poznań).

Kolczyński (vVarszawa) w 3-dm ny k.
starciu zwycięża Mieczysławskie c:ężył

osu komunikacyjnego.

"Gestapoli
zlikwidowala

iydowskie instytucje
charytatywne
BERLIN, 24.IV (Tel. wł.) Niemiecka policja polityczna zU
l\.widowała w ciągu kilku godzin
wszystkie żydowskie instytucje
filantropijne i zakłady opieki
społecznej na terenie Rzeszy.
Setki starców i dzieci znalazło
się bez dachu w sytuacji zupeł
nie bez wyjścia. Skonfiskowano
przy tym cały ruchomy i nieruchomy majątek zjednoczenia
Bnej - Brirtu, które utrzymywal
te instytucje. Aresztowano
185 działaczy. Większość z nich,
a m. in. także nadrabina Berlina
dr. Leona Baecka wypuszczono
na wolność, reszta przebywa nadal w areszcie, Konfiskata obiektów Bnej - Britu odbyła się jed,
nocześnie w kilku miastach
W ten sposób ludność żydow.
ska została pozbawiona także
możności
odbywania zgromadzeń, które przeważnie były wyznaczone w salach koof,e;I'encyjnych Bnej - Britu, a jak wiadomo, zgromadzenia takie nie mogą się odbywać w lokalach nieżydowskich.

60 kajaków

sploneła

, BERLIN, 201.4. (PAT) Gwal·
towny pożar, jaki wybuchł dziś .a
przystani klubu sportowego "Blauweiss", zniszczył dwa budynki, 60
kajaków i jedną łódź motorową.

Z ("·STAT 'lEJ CHWILI

Krwawa r z rawa n zowa
•

w lokalu Str. Narodowego przy ulicy Limanowskiego 135
wieczorem dopiero policja. Okazało się nowski~go 51) zostall:iej rann1.
wówczas, iż w czasie bójki dwie
iLekarz przewiózł Tarczyńskie
go do szpitala im. Poznańskich
rodowego przy ulicy Limanow- osoby zostały ranne.
skiego 135 rozegrało się krwaPrzybyły lekarz pogotowia w st~n!e nie rokuj~ym żadnyc)7
we zajście.
stwierdził u 36-letniego szewca nadZIel.
Odbywała się tam zabawa Jana Tarczyńskiego (Wrześnieó
Policja wdrożyła energiczne
członków stronnictwa.
6-a) głębokie rany klute klatki l dochodzenie, które doprowadziW pewnym momencie mię piersiowej z przebiciem płuc i I lo do aresztowania kilku uczesł
dzy kilku pijanymi uczestnika- narnszeniem woreczka sercowe· I ników krwawo zakończonej za·'
go, druga ofiara bójki 40-1etru bawy. Wyniki śledztwa trzyma
mi zabawy powstała bójka.
Krwaw~ zajście zlikwidowała Józef Kaczmarek, tkacz (Lima- ne są w tajemnicy.
Wczoraj

późnym

w lokalu koła Stronnictwa Na-
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U'hwalv zjazdu dziennikarzJ

Podkreślenie apolityczności organizacji. - Echa incydentu
w sejmie. - Projekt ustawy prasowej
iWarsz. koresp. "Głosu Poran- następujące rezolucje, przema- nikarsłwa polskiego.
nego" telefonuje:
czone do ogłoszenia'
4) Zjazd potępia jamajostrzej
1) . Walny zjazd Związku dzien wszelką robotę rozłamową - z
Wydmal wykonawczy Związ.
l:u dziennikarzy Rzplitej komu- niIi;arzy Rz. P., stojąc na stano- jakichkolwiek. powodów prowanikuj<!, że w wy;nJku dyskusji, wisku apolityczności organ iza- dzoną na terenie poszczególwalny zjazd Związku dziennika- l'ji zawodowej, wzywa zarząd nych syndykatów, która w wyrzy w ubiegłą niedzielę u~hwalił główny do obrony wolności pra- niku przynosi wielkie szkody 0sy i swobody wykonywania' za- gółowi dziennikarstwa polskieA
wodu dziennikarskiego Rzplitej. go.2) Wobec zamknięcia przez p.
5) Zjazd zwraca się do komimarszałka sejmu przedstawicie- sjl zawodowej związku o przyłowi jednego z dzienników wstę- śpieszenie prac nad ustawą o zaBroszura w Języku pu do gmachu sejmu, walny wodzie dzienni'k arskim, dążenie
zjazd dziennikarzy R. P., ",idząc do sfinalizowania tej niezwykle
węgi,erskim
w jawności obrad parlamental'- ważnej dla zsyndykalizowanego
BUDAPESZT, 24 kwiebnia.-, nych i w wolności ich oceny pod dz.iennikarstwa sprawy w ciągu
(PAT). W ostatnich dniach o· stawowe gwarancje konstytucyj- bieżącego roku.
puś' ciła tu prasę broszura majo.
ne, wyraża uznanie klubowi spra
6) \Valny zjazd stwierdza, 'że
ra wojsk polskich Michała Lip- wozdawców parlamentarnych ł jt'dyną repruentacją zawodu
csey - Steinera p. t. .,Edward poleca zarządowi głównemu dziennik8J'Skłego w Małopolsce
Śmigły - Rydz". Broszura na
Związku podjęcie kroków, ce- Wschodniej jest istniejący od lat
pisana w języku węgierskim lem przywrócenia dołyehczaso- 15 syndykat dziennikarzy lwowzawiera 50 stron dużego forma wego stanu na lel'we sejm o- skich. Tym samym żadne inne
tu i ilustrowana jest staTauil1ie wym i zapewnienia prasie swo- stowarzyszenie nie może być ud obranymi rycinami.
body informowania o działalno- wsżane za reprezentację intereści izb ustawodawczych.
"ÓW publicZIJ1ych i T.awodowych
O berlińskie
3) W slny zjazd wzywa zarząd tlziennikarstwa w Małopolsce
W płomieniach
główny, aby w odpowiednieJ Wschodniej.
chwili zajął się Pl'zygotowywaWalny zjazd zatwierdza stano
BERlLIN, 24 kwietnia. (PAT). nym przez rząd projektem usta- wisko syndykatu dziennikarzy
Dziś o godz. 15 wybuchł pożar wy prasowej, trzymając się za- lwowskich, zajęte wobec ostat-,
na Iofnisku berlińskim Tempel- sady wolności prasy i obrony rze nich wydarzeń na terenie azialelnych postulatów pracy dzien- łalności tego syndykatu.
haf. Ogień p'owstał z niewyjaś
E
niollych p,r zyczyn w jednym z
wielkich baraków biura budowlanego i rozszerzył się z wielką szybkością. W biurach znaj.
dawało się wiele dokumentów
powolał
świadków.-Poszkodowani w.toł:zgli
i planów, których część urało
wali bawiący jeszcze w biurach
wqlokości
zł.
pracownicy.
PRZEWODÓW
4) O wydanie polecenIa ezIo....
Do stłumienia pożaru wezwaKRAKÓW, 24.IV (Tel. wł.) 1) O założenie związku zbroJ- PRZECIĘCIA:
kom zw. zn1szezenia towarów
no liczne oddziały straży ognio- Przed kilku dniami jak już nego na terenie pow. krakow- TELEFONICZNYCH.
3) O wtargnięcie na czele gru- w sklepach tydowskJch•
. Pl . .
kI b d
donosiliśmy, dóręczono inż. A. skiego i myślenlckiego, dostarw.eJ. • ~m~eL11e i - ę y . y'mu u - DOboszyńskiemu akt oskarżenia ezanie związkowi zbrojnemu py 20 lu~zl do lokalu posterunfi) O wtargnJęełe na eI'lIlII ....
memozhwlły na peWIen czas :zawierający 20 stron pisma ma- bl'OOl i kierowanie nim.
ku polłcJI wMyślenlcach ł ZA- I18łnJonej llośei osób do mlesaruch kołowy w pobliżu miejsca szynowego.
.
BRANIE Z NIEGO 20 KARABI- kania starosty wMyślenlcach.
pożar u. 'Vysokość strat nje iest • Inż. Doboszyńskł o8~arżony
2) O wydanie polecenia, w no- NÓW, 4 REWOLWERÓW, a6) o zatrzymanie, rozbrojenie
na razie ustalona.
Jest o 8 przestępstw. MIanowi· ey z 22 na 23 czerwca nieustalo- municji i innych przedmiotów
l uprowadzenie Jednego stratnicle:
nym członkom swego związku, wyekwipowania pollcyjnego.
lLa miejskiego.
'1) O wydanie poleeenia POJ).

"Edward Śmigly-Rrdz··

lotnisk
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Krwawe starcia
VI Bengalu

Katastrofa pod

Mysłowicami ~~!~::::..:. ~

KALKKUTA, 24 kwi~tnia.
{P AT). W Bengalu doszło do
krwawych starć pomiędzy straj
j~si
zdaDi~m olkarŹODu€b
kuj ą,cymi robotnikami a policją
L
- - ..
.- Trzech policjantów i 13 robotłZa€,.
ników odniosło rany. W obeckilka miesięcy i wskutek tej koKatowicki koresp. "Głosu Po· świadków.
n ej chwili w Bengalu strajkują
zniesiono do polowy liczbę
34 zakłady przctwóTCze JJUtowe., l'arunego" telefonuje:
Pierwszy zeznaje ostiadony misji
parowozów przetokowych na
Sąd okręgowy z KaŁowk na Prbanek, dyżurny fUchu na staz atruc1niaj'ą<ce 130 tys. robotnistacji.
ków.
sesji wyjazdowej w Mysłowi c,ji mysłowickiej. Zeznania jego
W tym miejscu przerywa Urcach przystąpił do rozpaŁrywa- t:hwilami są oskarżeniem pod
banowi
przewodniczący, pyta·
t.l'SagzL5
l nia. tra~icznej katastro~y kolej?- adresem komisji racjonaliz3l'ji
u~" ft.u"
u j wej, ktora wydarzyła SIę w dnIU p ..aey przy dyrekcji kolejowej w jąc:
- Kto więc, . zdaniem oskar!\:RÓIL EWIEC, 24 kwieŁnia.- ~ 15 s'tycznia b. roku o g'o dz. 5.15 Katowicach, która przebywała
żonego,
powinien zasiąść na ła(PAT). Donoszą z Kłajpedy, że: na. d\;olfcu. w M~sł~wicach, ? ": na stacji w Mysłowicach przez
wie oskarżonych?
'l
tamtej,s zeg'o
leprosorium I~toreJ pomos!o. SmleJ'Ć ~ ?sob 1 'MTS7l:mtttrtttctrr m oma r p=r
Oskarżony Urbanek: - Komizb iegł chory na trąd Prana!! a6 ~dłl:osło Clęzsze lub lzeJsze osja racjoualizaeji pracy powinna
Gauduttis. Mimo wysiłków po· l hrazems..
..
.
tu siedzieć z nami.
lieji zbiega ni e udało się do I W s:z~z~lme wypełmoneJ sah
tychczas schwytać.
l sądowej l przed sądem groma- BERLIN, 24.IV (PAT.) - WIa - No. dobrze, ale przecież od
l czą się tłumy, wśród których dze pociągnęły do odpowiedzial tego czasu nie było już na stacji
\ przeważają kobiety i kolejarze ności pewnego fabrykanta mar- katastrofy?
ciepła 'w mundurach. vVśród publiczno garyny w Kilonii Ul systematy- - Bo, po katastrofie pociąg
ści znajdują się również rodziny czne nieuiszczanie opłat od tłusz mieszany zniesiono i więcej nie
ofiar katastrofy kolejowej i o- czy. Ogólna ilość z,akwestiono· powstawiano wagonów towaro!-.IOSKWA, 24 kwietnia. (Pat). skarżonych; można zauważyć wanych tłuszczów wynosiła je- wych na torze 7.
Następnie zeznaje zwrotniczy
W czoraj przeszła nad Moskwą wiele osób, przeważnie kobiet, den mi1iOlJl kg. Fabrykant ma
Michał Ko~ioł. Służył on w koktóre
płaczą.
zapłaci'; g:zywnę w sumie 3 mipi erwsza burza z piorunami i u·
lejnidwia od 32 lat. Krytyczne.ll,onów
marek.
Na
ławie
oskarżonych
zalewnym deszczem. Maksymalna
go dnia K,ozioł pełnił służbę od
12 godzin.
temperatura wynos iła wczoTaj siadł zwrotniczy Mikołaj Kozioł
dyżurny ruchu Karol Urbanek i
Wizja lo'k alna na miejscu tragwałtownie
20,7 s topni. Jest to nsjwyż s zfl kierownik lokomotywy Stefan
gicZ'Ilej kataru,ofy odbędztie się
tem p eratura w tym okresie cza· Krzyżanowski.
przyb~era
prawdopodobnie w poniedzia•'iU notowan a od lat 16.
Do rozprawy wezwano 38
BERLIN, 24.4. (PAT) - Na Re- lek.
ii___. i._iiiiiii--iiiiiM'rtii-.iiiiiiiiiw;'iii"**,*_i!i'łi.i,iiiiiiii-ii...
nie i doplywa~h zanotowano znów
gwałtowny przybór wody.
Przed

- ",gnikiem
zarz"dzeń nOmlSJI ".(JOn8
pratu
-

trlDldoVlatega

IJ

Plllioncwa grzywna

20 stopni
w Moskwie

Ren

iii_i-.

ZgOn

w~ tolda Mościckiego :c:.e;:::~~ ~a~~~:~:::n:;::akU:
brała

Pana Prezydenta

W:lrsz. kor. "Głosu Poranne· były właściciel majątku Majdan
go" telefonuje:
Skierbieszowski w Ziemi LubelWeboraj zmarł w Wronczy- skiej.. Zmarły żył lat 81.
n ie w Poznullskim ś. p. Witold
Pogrzeb odbędzie się w ponie
Ja n i\1 o ści cki, bra t p. Prezyden- działek , 26 b. m. w kościele pa·
Im Rz eczvoosnolite i. ziemianin, .afialnym wSzemborowie.

KoblencJI nad Mozelą· W pobliżu
Duesseldorru zwinięto pośpieszni~
cyrk, rozlokowany nad brzegiem
Renu. Dla uratowania licznycb zwie
rząt musiano
zawezwać pomocs
wojska i policji. W dolinie Renu
trwają deszcze od 24 godzin, zaś w
mieJscacb gÓczy.st.Y,cb p'ada śnleL

I

flDir

wyjeżdża

8) O kierowanie akcją zbrojn~
i STRZELANIE DO FUNKCJO.
NARIUSZÓW POLICJI I STRA·
ŻY GRANICZNEJ na terenie powiatu myśleniekiego ł nowołar
ski ego.
Prokurator wniósł prośbę, by
sprawa inż. A. Doboszyńskiego
I'ozpatrywana była przed są'
dem przysięgłych.
W obs~ernym uzasadnieniu
prokurator podaje- reznania łut,
Doboszyńskiego, w którym określa on swój czyn: "jako demon·
stracje przeciwko stosunkom ad
ministracy,łnym i polil'yjnym w
pow. myślenickim, które nważa'
za symbol panującego systemu".
Prokurator powołał śwład·
ków: w tym 17 oficerów l szere·
gowców policji i straży granieznej, 13 poszkodowanych, oraz
14 uczestników wyprawy Dobo.szyńskiego przebywających w
więzieniu lub na wolności a objętych
aktem oskarżenia w
pierwszej sprawie, która odhę
dzie się wcześniej i przed sądem
zwykłym.

Poszkodowani żydzi złotyli 3
pozwy o odszkodowanie za spalone wzglę(lnie zniszczone towary w _wysoko§ci 3.330 zł.
iM

-

IraDsjordiłDii
na

koronację

AMMAN, 24.IV (PAT.) - Emir
Abdullah wyrusza 28 b. m. do
Londynu w celu wzięcia udziału
w koronacji króla Jerzego VI. Emir zawiezie parze kr6lewwej w.-paniały prezent w po-

do Londynu

sład noża arabskiego w pochwie
złota, wysadzonej drogimi ka
mieniami. Nóż ten jest dziełem

le

,sztuki, wykonanym przez jednego z najbardziej znany~h artystów Bliskiego Wschodu.

•
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z ,,, r rok" areSzlGw
sie
Zeszłoroczne

krwawe

zajścia

w Haarlemie mOgil ·

powtórzy,

/

strasznie pobity. PO' chwili Har..
ry Green również znikł w thl..
orle. Murzyni postanowili zlynczować egzekutora sądowego.
Kiedy po upływie 5 minut ną
miejscu za.i.ścia zjawiła się pO'licja, Harry Green leżał na podło
dze w kałuży krwi. Ktoś zadał
mu cios nożem, PO'wodując głę-boką ranę· Niesz.częsny egzekutor miał złamane dwa żebra i
wybHe zęby.
Polic;ja areszŁo",-ała kilku murzynów, którzy tłoczyli się wokół Greena. Ale główny win()-'
wajca zajścia, "Czarny Bóg"
znikł już bez śladu. Ukrywał
się on prawdopodobnie w Haat
lemie wśród swych fallatycz.l
nych zwO'lenników.
Żaden z "apostołów"
ni.,
chciał zdradzić miejsca pobytu
swegO' "nauczyciela", O'świad
czając jedynie kró t.k o, że "prorok rO'zmawia z Bog·jem".
, Boski ojciec" murzynów Haarlemll, przed obrazem, przedstawiającym go jako Mesjasza.
Napis okolo lampy
Po pewnym czasie policja wy
brzmi: ...Fatber Divine jest światłem światła".
kryła jednak jego kryjówkę i a~
reszŁowała go. Aresztowanie
W Haarlemie -czarnej uziel- de wszystkim dzielniey Haar-l - "Hoski ojciec" jest cudow- .,Boskiego ojea" może się sŁać
nicy Nowego Jarlku, zapanowa- Iem.
l1Y! ,.Boski okiee jest naszym hasłem do powtórzenia się zeło niezwykłe porl.liSzenie. Właś
Tam _ .• w Haarlemie każdy Bogiem. Pokój z nami I Pokój z szłorocznych krwawych star~
między murzynami i policją na
nie bowiem! szef policji no-wojoT niemal "kolorowy", to wyz.naw- nami" Alleluja!
uJicach Haarlemu.
skiej rozesłał do wszystkieh pod ca tego .,proroka", głoszącego
Nagle na estradzie, obok geległych mu komisariatów dziel- pokój powszechny i słowem "Po
stykulująceg'o
"Boskiego ojca"
nkowyeh rozkaz tej treści:
kój" pozdrawiającego wszystzjawił się człowiek, który wy"Aresztować Je'l"zego Bakera, kich swoich czarnych bliźnkh.
ciągnął dOli kolorowy papierek.
ojea Divine alias majora Divi'n e,
We wtorek wieczorem "Boski
Był to egzekutor sądo·wy. Balat 60, wzrostu 5 stóp, koloro- ojciec" zaprosił swych zwolenker, dysponujący ogrolDll1ym.i
wego".
.
ników na bankiet - kazanie do środkami, chętnie roz.rzucający
Bo ów J~y Baker, popular- teatru "Paradyż". Na zaproszepieniądze na prawo i lewo, nie
ny w Haarlemie i w całej A- nie zjawiło się pnesz.}lo 2.500
ZJIlosi płacenia rachunków swameryce pod mianem "Father murzynów. Wieczór był w peł- ieh dostaweów.
W KINIE
Divine", to nikt inny, tylko "czar ni, podnieceni krasomówstwem
Na widok egzekutora sądowe
ny prorok", bożyszcze wszyst- Bakera murzyni śpiewali psalkich ciemnoskórych obywateli my, tańczyli i od czasu do cza- go, Harry GTeena, "Bóg" pod·
niósł straszny krzyk. Tysią.ee
Stanów Zjednoczonych, a prze- su wykrzykiwali chocem:
.--- murzynów odpowiedziało na jego zew:
KLĘK
~ Biały e'l1owiek
podniósl Czarując!!.
rękę na naszego Boga! "Boskie.
Zaohwycająoa
go ojca" obraż()llo!
Niezapomniana bohaterka f.
I fanatycy rzucili się ku e·
stradzie. Współpracownik pew· •• Mayerling··
OTWAnTY OD l-go MAJA
nego pisma nowojorskiego, któ·
Stała oDieka lekarska
Telefon 128·50 ry wpadł tłumowi w ręce, zostal

l

o mocno zaawansow.anym wieku
pewnej znakomitej aktorki wal·szaw
skiej krążą w stolicy fantastyczno
plotki.
Ostatnio, siedząc w kawiarni w
towarzystwie kolegów, gwiazda
o~wiadczyła:

47

Powiem wam szczerze: maJU
latł ...

- Nie licząc chyba niedzielnycb
popołudniówek! ... szepnął ktoś.

*

Szkot Sandy Mac Duffy ożenił się
Maggie Mac Int-yre. Naza·
jutrz po ślubie młoda rnężatk!a do·
stała straszliwego bólu zębów. Po
dlugim namyśle Sandy poszedł:l
nią do dentysty.
Ten, po zbadaniu chorebo zęba,
~ uroczą

oświadczył:
~ - Powiona pani była przyjść do
linie jeszcze przed dwoma tygod.
niami.
- A więc jeszcze w okresie na
tzeczeńsbva? - przerw:ał Sandy.Pan doktór zechce poświadczyć mi
to na piśmie i przesłać rachunek
memu te§clowi!

[l~D ~fIOHU 1~]1

:I:

Kiedy Je~ VVaszyngton był
jeszcze deputowanym, kongres de'
batował na temat stałłl! armii. Je
den z deputowanych postawił wnio·
~ek, aby armila liczyła najwyżej
300,000 żołnierzy. Wówczas wstał
Waszyngton i powiedział sucho, że
zgadza się z tym wnioskiem, ale
pod jednym warunkiem: należałoby
w takim razie również przeprowa·
dzić ustawę, iż nieprzyjacielowi woJ
no napaść na kraj przy pomocy
armii, liczątej najwyżej 200,000 żol· iiiiii.iiiiiiii.iiiii• •ii.iii• • •iiiiiii.ii• • •iiiiiiiiiiii..iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
uierzy. Kongres wybuchnął śmie· WM
chem, wniosek przedmówcy VVa
szyngtona zoshł oczywiście pogrze·
bany, a uchwalony został budżet
na wielką silną armię.

(ASI O

DOnliniuln

PBnsio at Sanatoryjny
Złoto

'*

Amerykańskie

to niesr6wnany

Henr;
Garal

l'Iiasta bruko"aDr. droaimi kamieniami

zamiłowanie mło·

dzieży do rekordów jest może lep
lizym sposobem "wyżycia się" uii
obrzydliwe burdy i napasei nla słabo
tizych, wśród hańbiących godnośli
t~złowieka przejawów nienawiści
Jednakże i te wysilania się na "re
I{ord" mogą sporo kosztować nie
winnych, jak tego doświadczył pe·
wien chicagowski restaurator.
Restaurator ów wywiesił w swym
barze ogłoszenie, że wszystko CQ
gość zdoła zjeść na jednym posie·
dzeniu u niego, kosztuJe pół do
lara.
2t-letni VViIiatn Guzan przybył do
Lego baru i nie wstał od stolika
przez pełnych dziesięć godzin. W
tym czasie spożył:
2 wazy zupy, 14 kotletów wie·
przowyc'b, cztery wielkie porcje
jajecznicy ze słoniną i dodatkiem
spagetti, trzy porcje różnych salat,
5 tortów, kilka puddingów, pięć
szklanek soku
pomit!orowego,
szklankę soku wiśniowego, porcję
lodów, pięć filiżanek kawy i dwie
lizktanki herb.:tty.
Płacąc swoje 50 centów Guz3n
rzekł tl0 kel.lera:
- Nabraliście mnie. Mógłbym
zdaje się zjeść jeszcze więcej, ale
nie mam CZ3SU.

lezg na alitg...

Daniele
Darrieul

Ulice wybrukowane złotem i
drogrmi kamieniami istnieją nie
tylko w bajkach wschodnich.
Naprawdę
nie było ich w czasach Haruna al Raszyda, ani w
miastach starożytnegO' WschO'duo Mamy je natomiast teraz, w
naszych nowożytnych miastach.
YV Kalifornii znanych jem kil}
ka szos, pokrycie których z&-wiera drobinki złota; sławą cie
szy się tak zw. "Błękitna Szosa",
której powierzchnia mieni się
błękitnawym blaskiem,
co pochO'dzi z odłamków diamentów,
tkwiącyeh w asfalcie. W. Ekaterynburgu, na Uralu, gdzie zamordowano rod.zinę carską, bru
kowano ulice kamieniami zawie
rającymi spore ułamki topa·
zów, malachitu, jaspisu, berylu
i innych drogich kamieni. Wieuziano o tym, ale bogactwa kopalni uralskich były tak wielkie, że z właściwą rosjanom roz
rzutnością nie dbano o jakieś
tam "resztki" i brukowanO' nimi ulice.

w Kalifornii. WyłożonO' je mianowicie masą z kości wielorybich, należycie sprasowaną i
7mieszaną z asfaltem i smołą
W krajach obfitujących w roz·
maite surowce używa się do po
krywania jezdni najzrozmaitsze !rodzaje odpadków. Tak więc
w Indiach np. tam, gdzie rozpo-

PIGULKI KOWENA
(Cauvin'a) o składnikach wyłącz
nie roślinnych są najskuteczniejs:l:ym, najprzyjemniejszym i naj·
tańszym środkiem
przeczyszczającym. CENA PUDELKA ZAWIERAJĄCEGO 30 PIGULEK ZL. 2.50
Do nabycia we wszystkich aptekach. Wystrzegać się falsyfikatów.
Zwracać
uwagę
na oryginalne
opakowanie z napisem "Cauvin
Paris"

wszechniona jest fabrykacja cukru, używa się dość częstO' do
wykładania jezdni melasy, produktu ubocznego, który w Europie służy jako pasza dla bydła.
Melasę wiąże się
oczywiście z
różnymi materiałami, jak asfalt,
beton, smoła etc.
W stanach południowych czy
ni się próby z wykładaniem jezd
ni prasO'waną jutą, bawełną. W
Australii i Szkocji użytO' kauczu
ku i gumy, układając je jako
cienką warstwę pośrednią mię·

w niezwykle dowcipnej
i pikantnej komedii paryskiej

"
Największy

ekranów

sukces
zagraniczno

dzy fundamentem a nawierzch·
Dziś pocz. seansów
nią asfaltO'wą ery betonO'wą. Dla
umO'cnienia podłoża nawierzch4, 8, 10
~~
ni ulic używano też w Stanach 12,2,
O godz. 12 i 2
Zjednoczonycl1 bloki szklane,
ooranki .
wyprodukowane z prasowanych '
gr.
ceny od
starych butelek, w Niemczech I
zaś, przed kilku laty, płyty meta I
Dziś przyjeżdża
lowe wyprodukowane z praso-,
J~drzej Moraczewski
wanych pudełek i blaszanek po
Dzisiaj przyjechać ma dO' Lo konserwach.
dzi b. miJlister Jędrzej Mora
Nie ma więc, jeśli chodzi o no
czewski. Przyjazd jegO' pozosta wO'czesne bruki, nic parado,
je w z.wiązku z rozdźwiękami, ksalnego w powiedzeniu, że pie·
Najosobliwszy rodzaj brUKU jakie powstały między organiza niądze leżą na ulicy.
WARSZAWA, 24.4. (PAT)
Or.
posiadają ulice miasta Montrey cją łódzką zz.z a cenll..ralą,.
Dziś o godz. 14,55 wylądował Da
D Z I $, o godz. '045 wiecz. Jedyny występ
lotnisku cywilnym na Okęciu pilot
............ e •••• ~••••••
pol~kich linii lotniczych "Lot", p.
Zr6dłem I d r o I a ~Ia
Te1. 21-38ł
Jerzy Mitz, który w służbie polskiej
przed wyjazdem do Ameryki
komunik.acji lotnic.!;ej l'Jmńczył mik id g
k CI D I
Bilety do nabycia w kasie
W programie: Niedoula kr610wa. Negro Spiritual (Piosenka murz,ńska),
Z sz,szką ..MevoDin".
Fdharmon\i
Piose"lti ukraińskie, ludowe, krakowakie. §Il\skie, Kslętniuka Wlndsoro- lion kilometrów, przebytych w powietrzu.
wa i cały slereg aktualnych pio.enell
l ..........._••••••• ~.
Pr~ fortepianie Ańur BaIs-.

a

e o. to

w

e

II

lala Filharmonii

2

milioner
powietrzny
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Oficjalne dementi urzedu wojewódzkiego w ł.odzI
Urzędowa Polska Agencja Te
l~graficz.na rozesłała następują

cy komunikat:
Urząd

wojewódzki w Lodzi
komunikuje, że wszelkie informacje, jakie się ostatnio ukaza-

I

*

Iy w sprawie powołania rady
przyboczne i m. Lodzi nie odpo-

przełoźooym gminy radę przy.Na zapytanie jednego z urzę- boc~ą i może nadać jej upraw
wiadają rzeczywistości.
dów wojewódzkich minister- I nienia w zakresie kontroli nad
stwo spraw wewnę.trznych WY-l działalnością tymczasowego za-I
W związku z wiadomością, jaśniło, że po rozwiązaniu rady rządu. Uprawnienia takie rada
jaka ukazała się w .iednym li mie.Iskiej gmina miejska aż do przyboczna może wykonywać
pism o zatwierdzeniu listy człon ukonstytuowania się nowowy-I bezpośrednio lub za poś·red.ni
ków tymczasowej rady Vrzybo- branej rady jest pozbawiona or- ctwem s.pecjalnej komisji, która
cznej miasta Lodzi, zwróciliśmy ganu wewnętrznej kontroli oby. sp,r awuje czynności kontroli asię w tej sprawie po informac.te watelskiej, nic ma więe możnoś nalop,icznie do komisji rewizyj- .............................. ·r • ...-v .... ., .................... ' ~ '"
do zarządu miejskiego. Tam o- ci powołania komisji rewizyj- nej. W tym przypadku jednak
świadczono nam, że do tej 'pory nej. To też w okresie tym na władza nadzorcza ma obowiązarząd miejski nie oh'zymal żad władzy nadzorczej ciąży obo- zek wykonywania nadzoru nad
F. O. N.
komlZwołanc zostało posicdzenic
•
. •t
t
nego pisma z mlDlS ers wa spr. wiązek wykonywania należyte- go-spodarką gminy,' ponosi bo· tetu miejscowego oddziału F. O. N.
wewnęłl'znych O nominac.li tym go- i czujnego nadzoru nad go- wiem
odpowiedzialność
za Przcwodniczący prezydent Rącza8zek
czasowej rady przybocznej. spodarką finansową gminy.
skład tymczasowego zarządu j II zreferował bieg akcji, która ma bye
Należy więc przypuszczać, że o-I
Wł d
rady przybocznej.
rozpoczęta oraz zakomunikował, że
'k
l' t
•.
a za nadzorcza może ur dotychczasowe wpływy składają się Il
Puhł I owana IS a opIera Się ra- t
. , przy tymcznso-wym
IOfiar towarzystwa przyjaciół UterałuczeJ na domysłach, zwłaszcza, I s anOWIC
ry i sztukI, Cechu rzeźników, zarządu
że zawiera szereg nazwisk, któ- I
miasta i niektórych firm, łącznie w 8U
re wogóle nie znajdowały się na I
Ozi', w niedzielę dnIa 25 kwietnia, jako w pierws:;r~ bolesnl1
Imie zł. 2.685.- Obeenie rozpocznie się
liście oficjalnie proponowanych
rocznicę śmierci naszej ukochanei
akcja na szerszą skalę i jcst pewność,

I

*

Tomaszów

DYżURY APTEK. Nocy dzisiejszej dyżurują następujące apte·
ki: H. Pastorowej, Łagiewnicka !ł6,
J. Kahanego, Limanowskiego 80,
S. Trawkowskiej, Brzezińska 80, J.
Koprowskiego, Nowomiejska 15, M.
Rozenbluma, Śródmiejska 21, M.
Bartoszewskiego! Piotrkowska 94,
L. Czyńskiego, RokicińsK'cl 53, E
Zakrzewski i S-ka, Kątna 54, I. Sitlieckiej, Rzgowska 59.
kandydatów na członków rady
przybocznej.
ZAPISY DO ,SZKOŁY PRACY.
Kwestia powołania rady przy
- Vi' czasie od dnia 27 kwietnia do
dnia 10 maja r. b. ()(tbywać się bę bocznej w Łodzi, według aulo·
dą zapisy kandydatów do klasy rytalywnych informacji "Głosu
pierwszej, urodzonych 1930 r. Zapi· Poranne!{o" nie zna.lduje się w
~y przyjmuje koedukacyjna szkoła tej chwili wogólc na warsztacie II
powszechna gminy misjskiej Udi czynników rządowych, które uważają ją w danym momencie I
p. n. "Szkoła pracy".
za drugoplanową.
Bliższych informacji udziela kan·
Sprawa Jest obecnie najZUPeł-/
ceI!ll'ia szkoły w godzinach 8,30 do niej nieakhialna.
14.30 (ul. Lęczyck.:t 23, tel. 138.36).

I

*

b.

nil

że mieszkańcy gorąco ją poprą.

MIRIAM KACENELENBQGEN

(i!J
odbędzie się o godzinie 1 p. P. nad lIrobem nabołeństwo
oraz odsłonięcie pomnika, o czym sawiadamiajl1

żałobne

!I zostanie
w najbliiszym czasie zorganizowany
specjalny
propagandy.
dzicń

Ofiary można składać do K. K. O. na
rachunek Funduszn Obrony Narodo·
MĄt I SYN
wej.
l.i1f!h\MłA'I'!MI SESJA WYJAZDOWA SĄDU OK~Ę·
GOWEGO
I W dniach 28, 29 i 30 bm. Sąd Qki-ę
Cłęboko wzrusaeni śmiercią
,gowy w Piotrkowie na sesji Wyjazdo! wej w Tomaszowie rozpatrywać bę
: dzie cały szereg spraw karnych mieI szkańców Tomaszowa i okollcy.
wyrażają głębok : e wap6łczuQie naszemu współpracownikowi
I
:lAŁOBNA ROCZNICA
W związku z przypadającą w dnia
F-ma Dflkman i personel
12 maja r. b. rocznicą śmierci pierwsze
Mł.go Marszałka Polski ś. p. Józefa Pił·
Mapa sudskiego, prezydent m. Tomaszowa
ne Si
.94&6&'• •
M
p. Rączaszek zwołał organizacyjne zeNaszemu Knled,e
branie komitetu w sprawie omówleała
P. MAKSOWI K O RN OWI
szczegółów obchodu•
• 'ntencli SIIr~cz1n
S~TO NARODOlVE
I P.NIUTĄ WOŁKOWICZÓWNĄ
W sali rady miejskiej odbyło się pe
składa serdeczne tyczenia
siedzcnie komitetu urządzenia świę"
PERSONEL
narodowego w dniu 3 maja. Komłłeł
F-my "t6dzka Manufakturaprzystąpił do opraeowanla odnoŚDrełt
w tod.1
Zbiórka PPS-u odbędrzie się bojowników na Polesiu Kon- obchodów.
WaOTaj %05tały ostatecznie
KOMISJA POBOROWA
us.talone trasy dwóch pocho- na Wodnym Rynku, skąd wy-- sta.ntynowskim.
Mężczyźni urodzeni w lataeh l11ł,
Po raz pierwszy pochód nie
ruszy pochód o godz. 11 rano.
dów
pierWlSzomajowych
w
Lo1915 i 1916, którzy posiadaj, bL B,
ZNALEZIONE PORTMONETKI.
Pochód przejdzie ulicami: Głów będzie szedł przez Plac W o-ln.oś winni zgłosić się do komisji poboro- W dniu 21 kwietnia r. b. W' biu dzi.
wej, urzędująeej przy uL P. O. :W. I
Pierwszy
wyruszy pochM ną, Piotrkowską, Legionów, :Le- ci.
na wydziału poda.tltowego zarządu
Na czele pochodu MOCZyĆ bę · o godzinie 8 rano w dniach:
szno,
H-go
Listopada
na
groby
Bundu.
Zbiórka
członków
partii
miejskiego w Lo,hi zna.leziono dwie
10 maja r. b. nazwiska rozpoczynadzie OKR PPS, nastę!pnie pójdą jące
się lit. A do F.
portmonetki skórzane, pos08tawlo i bundowskich związków wypoczty sztandarowe, stowarzyznaczona została pny zbiegu
11 maja rb. nazwiska rozpoczyuaJą
ne przez interesa.ntów.
szenie b. więźniów politycznych, re się lit. G do Ł.
ul. Andrzeja i Al. Kościuszki.
13 maja rb. nazwiska rozpoczynają·
Portmonetki te odebrAt motna
dzielnice (wraz z grupami rabry
Punktualnie o godz. 10 rano
,., biurze wydziału.
cznymi), organizacje młodzieży, c!' się lit. M. do R.
pochód ruszy ulicami Andrze.ł~
14 maja rb. nazwiska rozpoczynajII'
TUR. Pochód zamknie milicja ce się Ut. W.
PIotrkowską, Śródmiejską, Że
porządkowa.
15 maja rb. nazwiska ro~POCzyn!lJIł
romskiego na Plac Boernera. Na Polesiu Konstantynow. ce się Ut. Z i Ż.
Na placu odbędzie się wiec. Dokt6r
skim odbędzie się wiec, na któKOBIECA STRAŻ OGNIOWA
Przemówienia wygłoszą rep reI'rzy miejscowej ochotniczej straly
rym wystąpią z przemówieniazenland Bundu, PPS i NSPP.
mi pp. ChodyIl.ski, Wachowicz, pożarnej zorganizowana została sekPo mowach wiec zostanie rozcja kobiccej straży pożarnej. Dotychs.zewczyk i GoliIlsld o.raz przed czas do sekcji tej zapisało się 40 pań.
wiązany.
stawiciele Bundu i NSPP .
Śródmieiska 7
Porządek urtrzymywać będzie
4
Pochód NS-PP wyruszy o g.
LARYNGOLOG
milicja partyjn.a. Na zebraniu
12.
Trasa
tego
pochodu
nie
zoo
p OW R Ó CI Ł
party~ym ustalono, iż okrzy~i
BAL PERKALIKOWY
Dorocznym zwyczajem Polski Bia·
Wm.OSIĆ będą tylko członkOWIe I ZNlZKI KOLEJOWE NA TARGI PO- stała jeszcze definitywnie ustalona .
ły Krzyż organizuje Bal Perkalikowy
milicji porządkowej.
ZNANSKIE
Krążą wersje, że w każdym w dniu 8 maja r. b.
Na tegoroczne Targi Poo:nańskie
i iiiiiiiUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiilii,i:iiiii.iiiiiiii-i wzorem
Komitet balu szykuje za najpiękniej
lat ubiegłych min. komunika- z trzech pochodów mają wziąć
suknię wartościowe nagrody.
('ji przyznało zniżki kolejowe w wyso- udział kilkuosobowe delegacje sząCałkowity
dochód z balu na rzeelll
lwści 75 proc. w drodze powro,tncj. bratnich partii.
oświaty w wojsku.
liir.
1#
•
Zniżkę uzyskuje się indywidualnie na
_.
podstawie karty uczeslnictwa, którą
,
,
,
u
'V)'dają kolejowe kasy biletowe i biu-K,·n~ Dziś 2 poranki
... o 12 i 2. Ceny od
..
ra podróży pl"zy wykupie biletu do Po
•
Liczne badania w kierunku stwo· cią ora.z niedyskretnymi sytu~ja. I znania. Karty uczestnictwa przedkła
Potężny
film
według
słynnej
sztuki
Fodora.
pod
tyt
da się w kasach wejściowych na Tarrzenia t zw. telefonowizji Zl>sta.ły roi.
gi, gdzie za 3 zł . otrzymuje się nalepnareszcie uwieńczone seasacyjnym
Pomysł inżyniera F. zos~J wyko· kę upoważniającą do wykupu biletu
odkryciem polskiego konstruktora rzystany w przezabawnej kOIloedij powrotnego za jdną czwllrtą ceny nor
Intynier F. stworzył aparat, zapo· polskiej p. t. "Fredek uszczęśliwja malnej oraz do jednorazowego wstępu
La Targi i karne lu zniżek w Poznaniu
mocą którego każdy rozmówca te thviat", osnut.ej n::. tle przezabaw w hotelach, teatrach, muzeach itd.
W roli głównej SIMO
Ił: SIMON
h,-foniczny może widzieć, co się dzie nych perypetii "telef-Jfiowizyjnych"
Zniżki dla przyjezdnych z zagrani·
je u o!wby, z którą rozmawia. PoWplecione w ogromnie zab3wną cy są udzielane zarówno na kolejach
kaz nowego wynalazku wypadł do fabułę pi()senki 'IV' wykon:tniu chórn zagranicznych jak i polskich na podslawie legitymacji targowej, którą moż
skonałe. Eksperymenty przeprowa.
kobiecych rewelersów "Te 4", ob sa na zakupić we wszystkich konsuladzone przez grono spccjaIist<. ~ da. najlepszych komików polskich tach polskich. Legitymacja upoważnia
powędrowało do aresztu
obfitowały w arcy'tabawnc epizody, fcen i ekranów, skJadają się na do bezpłatnej wizy, zniżek na kolejach
zagranicznych
w
wysokości
od
25
g dyż rozmówcy, nie wiedząc () wIą makomitą caloŚĆ.
Wczoraj dop)' owad zono do
Sąd, po rozpatrzeniu spraw,
procent wzwyż w obie strony i do zniż
czeniu instalacji telefonowizyjnej.
"Fredek llszczęśliwia. śwhlt" wy ki na kolejach polskich w wysokości sądu starościńskiego 6 żebra- skazał wszystkich 6 na kary anie krępowali się prawdornćwnoś świetlany jest w kinie :,Europa'·.
33 proc. w obie strony. Oprócz: powyż ków, którzy wslali przez funk- resztu od 10 dni do 2 tygodni,
szych zniżek organizowane są w kra- cjonariwzy policji wyłowieni z natychmiastowym osadzeniem
ju pociągi popularne z Warszawy, na ulicy Piolrkowskiej.
w all'eszde dla odbycia kary.
Wycieczka
Wilna, Gdyni, Krakowa, Bydgouczy i
--------------~------------------szeregu innych miejscowości. Jednocze§nie przybędą wycieczki z zagrani
cy - z Francji, Niemiec, Belgii, Holao
dii, Austrii, Czechosłowacji i z Anglii.
Cztery dni świąteczne w tygodniu
od 5-17 maia
targowym wzmogą znacznie roch przy
jezdnych.

b. p. REGI NY RAJ SOWEJ
,

Przygoi ania
•

•

o 1 lDaj

Ustalono ostatecznie trasy pochodów P. P. S. i Bundu

••••••••••••••••••••••••

Weisbrum
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k
Sensa .,rU'ft U wUna sze

e e onowlz".n

Grand

85 gr

,,1'IJ\ IIł I"

6 iebraków Z ul. Piotrkowskiej

~!t~e ~~~

do Wiednia i Budauesztu

Wycieczka do LONDYNU
od 8-23 maja
Wycieczki morskie.

POlskie . i u r o

Informacje i zapisy:

Podroży

"UniO" bbOYiJf'. lódl, Piotrkowska 42, tel. 107-87

I

2ZiŚpo~€~~! I~ ~r.

Ignaty Pa~erewJki ~~i:~~~_r,:A-

w
W SZKOLE.
Nauczyciel: Przypuśćmy, źe jest W pOlOatałych rolach 1l16wnych:
was pięcioro i matka. musi podzieBARBARA GREENE i CHARLES FARRELL
Reż. LOTHAR MENDES
lie między was cztery kartofle, jak
PADEREWSKI wykonywa utwory Beethovena, ChopinII, Llsda i .lune
~obic poradzi?
Uczeń: Zrobi z nich purce.

~
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Łódź
ana
Skanalizo
Marzenia ".Daru
sDelnisia sie w nasz,ch oczach
\

-(~, i'uł

Dokoleń
zrobiono i (O pozos1alo jeSl(Ze

do wgkonania

~
PLAN SYTUACYJNY SIECI KANAt~w

Delegacja lodzi
na zjazd związku miast
polskich

-

W dniach 26 i 27 kwietnia: r.
b. odhędzie się w Warszawie
nadzwyczajne zebranie ogóLne
członków
Związku miast pol·
skich. W zjeździe tym weźmie
udział delegacja zarządu miejskiego z prezydentem miasta p.
Mikołajem Godlewskim na czele.
W skład delegacji wehodzą
pp. wiceprezydent Kazimierz
Kozłowski,
dyrektor zarządu
miejskiego Mieczysław Kalinow
ski oraz naczelnicy Heliodor Ko
nopka i LeOlD Chwalbiński.

\lI. Fabryczna

Na ul. Magistraekiej prowadzone będą prace na małym odcinku od ul. Pomorskiej do Po-

Kino

DROPA

Pocz.

B.

Zbiormk woclJ.
na Budach
Stokowakieli

łudniowej.

12. 2. 4. 6. 8. 10

Wielki program humoru i §miechu!
Arcywesoła polska komedia

telefo llowizyjna

111. Be(ł:nanta
l\okieie
LiDie pełDe (kanały murowane) i gmłie przerywane (kanały kamionkowe)
...wuj, lUl odcinki, gdzie istnieje już kanalizacja. Linie cienkie kreskowa_ wsltuu,i4 ulice, które w tym roku otrzymają sieć kanalizacyjną.

,.

.

.f

. -.

Ulica Tylna, od Sienkiewicza
do ul. Kilińskiego, otrzyma w
połowie kanały kamionkowe i w
połowie murowane.
Ul. Kiliń·
ski ego, od ul. Fabrycznej do ut.
Emilii, otrzyma kanały kamionkowe.
Na ul. Łąkowej, od ul. Kara.
Jewskiej do uJ. Bandurskiego,
ułowne zostaną kanały kamion·
kowe. To samo dotyezy połącze
~ia ul. Łąkowej z ul. Żeromskie-

g~

Na tym wyczerpuje się plan
robót kanalizacyjnych na bieżący rok.
Zachodzi obecnie pytanie, dla
czego zamierzenia na r. 1937
nie objęły tak ważnej dzielnie,'.
jak pÓłnocna, dlaczego do tej
pory nie pomyślano oBalutach,
które są największym skupi.
skiem
ludzkim,
siedliskiem
wszelkiej zarazy, rozsadnikiem
chorób.
Okazuje się, źe prace w tym
rejonie są narazie uniemożUwło
ne brakiem planu regulacjt Nie
można projektować sieci kanałów tam, gdzie nie wiadomo jeszcze, jak biegnąć będą ulice.·
Plan regulacji Bałut został jm
wprawdzie opracowany i wysła
ny do ministerstwa spraw wet
h l
nie został Jewnę rznyc , a e
szcze w Warszawie zaakeepto.
wany. To samo dotyczy dzielnłey widzewskiej.

Jak to juZ mejedno&ołnJ'e cji, elloć mniej, niź na odcinku nie na prace we wschodniej czę
rodkre~lali ł".:c_ną.szy.~~ wy~ia- wodociągów.
śei miasta.
dach prasowych ludZIe, stOjący
Pieniądze, jakie otrzymamy,
Sieć kanalizacyjna na ul. Prze
u steru zarządu miejskiego, pozwolą nam !la ~Jżenie 9:400 jazd zosta~ie I?rzedłu~ona do ul.
główną ich troską jest kanaliza· metrów kaualow l rur kamIOn- PrzędzaIDlane.~. Ułozone będą
cja, owa "pięta · Ac~illes~wa" kowych.
tam rury kamIOnkowe.
drugiego po WarszawIe mIasta
Główny nacisk położony zosta
Ul. Przędzalniana od ul. Przew Polsce.
•••••••••••••••••••••••• jazd do ul. Fabrycznej otrzyŁódź będzie jednym z ostat- IWONIł:Z.IORÓJ ma kanały murowane. Ponadto
nich większych miast, które o- Sezon ulgowy od J maja do 20 czerwca prace prowadzone będą na ul.
trzyma sieć kanalizacyjną· Ma
b
Nawrot na odcinku od ul. Wodto jednak i dobrą stronę. Otrzy· Zł
rvc;:aałt a; t~~oa~iOWY nej do ul. Przędzalnianej, gdzie
W rolach Ill6wnJch:
mamy kanalizację najbardziej
•
• 24da)ole prospekt6w. ułożone zostaną kanały kamion
HALAMA • LUBIEMSKA nowoczesną, przy budowie któ- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 . kowe. Taką samą sieć kanaliza
wyzyskane zostaną wszystWYCIECZKI NA LOTNISKO
cyjną otrzyma ul. Główna w reRAKOWIECKI • GRWID rej
Ide doświadczenia, jakie dotąd w
LÓDZKIE
jonie Wodnego Rynku. Ulica
KONRADT • FEiiTNER tej dziedzinie poczyniono w Łódzki obwód miejski LOPP. poda- Fabryczna,
od ul. Targowej do
"az pierwszy na ekranie Polsce i zagranicą. Fa<;how?y, j~ do wiadomości, że z <l:niem 30 k~iet ul. Przędzalnianej, otrzyma czę
. b'lecyc h rewe l
'
kto'rzy
r: b. rozpoczyn~ SIę n.a lotnIs~u ~ .
k
ł
e
KO
ersow
b'. k zapoznali
l' ' . si"
h z planem
L dzi n,la
łodzklm sezon przYJmowanIa wycIe- .ClOWO ana Y murowane, a cz ,"Te 4"
ro ot ana IzacYJnyc w o 'czek LOPP.
ściowo kamionkowe.
Ponadto: rewelac~lny kolorowy
zgodnie twierdzą, że jeżeli zaWycieczki kół szkolnych LOPP.
Ulica Główna, na odcinku od
w tY9goddn!~, Wodnego Rynku do ul. Wysofilm rysunkowy reż. D. fJelschera
mierzenia
miasta
zostaną
całko
przyjmowane
będą
rdaz
od
Wyspa SyndbadalJ
wicie zrealizowane, sieć kan ali- mia~J.Owi~ie w ~iątki o g ~', o ,
..
. ' •. b wycIeczkI zas kół zamIeJscowych kiej, otrzyma kanały kamionkoJeżeli chodzi o regulację rzeIf,
z KUBUSIEM - MARYNARZEM zacYJna w naszym mI-eSCIC . ę- LOr"> - dwa razy w miesiącu, w nie- we, dalej do ul. Przędzalnianej to w bieżącym roku koryto J.w roli 1l16wnej.
dzie mogła być wz{)rem dla ID- dziele, mianowicie w pierwszą uiedzie
Dziś o godz. 12 i 2
nych wielkich centrów.
lt: po 1 i po 15 każdego miesiąca, rów .- murowane. Ul. Wysoka w po !oieni nie będzie w ogóleł opraco.....'
.
.
.
nież w godzinach od 9 do 12.
łowie otrzyma sieć murowaną, a wywane, natomiast ca y naCI:t.A.
k
I
Poran - U laWe
Posłuchajmy co mOWl o tym, Wycieczki muszą być conajmniej W połowie kamionkową.
położony zostanie na Lódkę.
Ceny miejsc na
zawsze dla Łodzi aktualnym na 3 dni pn:ed wy~ranym termin.el!l
Ul. Miedziana od ul, Wyso- która otrzyma kryty kanał na
r
,--w_'s_z.;;.y_s_tk_i_e_s_e_8_o_se__o_d__
9__-.. problemie, dyrektor przedsię- ~~~:~~~ot>P.Ló~z~lei~o~~:~~~a M~:~- kiej do ul. Przędzalnianej otrzy I przestrzeni 728 mtr. (widoezaa
~
biorstwa mic.j~kiego "Kanaliza- tel. 106-50).
u.
'Ima kanały kamionkowe.
na planie linia kreskowana) .
....ia i wodociągi", inż. W. Woje___
Tak przedstawia się w ogólwódzki.
N
f
.
nych zarysach plan robót kan ••
- Zamierzenia w d'Ziedzinie
ewa, ascynUjąca
lizacyjnycb i regulacyjnych _
• k ana I'IzacYJliyc
.
h mla
. ł y po- niezrównana
b ot
ro
•.
1937 w L o d Zl..
Izba przemysławo . handlowa w
Łodzi komunikuje, iż w dniu 13 bm. czątkowo zakres, jeżeli chodzi o
~<')"''''~~' -'''<:).c · •••••••
WYPo;lYCZALNIA KSIĄtEB:
wpŁaciła na PKO na konto FON su rok bieżący, macznie większy,
mę zł. 1095,95, uzyskaną z dobro- lllZ
obecnie. sum
Spodziewaliśmy
Ił
!oię większych
z Funduszu
wolnego opodatkowania się jej pra- Pracy. Ponieważ jednak F. P.,
cowników pnez obes półroczny.
przeznaczając duże kwoty na ce
D-ROWEJ S. ROBINSONOWEJ
le ogólno • państwowe, zmniej- w rewelacyjnej kreacji
SródmieJska 40
szył budżet pożyczkowy dla sapoleca ostatnie oowoścl.
Z KLUBU INTELIGENCJI ŻYDOW- 11110rządów, również i Łódź 0Bogato zaopatrzone działy: dla dzieel,
SKlEJ
trzyma mniej, niż spodziewaliśmłodzieży i LEKTURY SZKOLNEJ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
We wtorel" dnia 27 bm, od'l«;dzie my się·
~il( WY,kład krytyka literackiego poet.)'
Będziemy mieli fi milionów

153 -

I

80

Pracownicy izby
na F.D.n.

MA lA EG' E lH
Bl O

r

.

r.r. ,Juliusza Feldhorna na temat: "U
ł
b
b t k
(hiał żydów w literaturze Wstęp
polskiej" z otyc
na. ro o y. ana 1zacyt
;')0 wykładzie dyskusja.
wy no· wodOCiągowe I na regulaCję
!1:,znip dla czlon'-ów i zaproszvnych rzek i tylko w granicach tej su·
przez zarząd klubu ąo~ci.
my możemy prowadzić prace
Począteli. punkla!'..me o gJ::Iz. \l O
.• .
..
t
k e~
minut 15, po czym drzwi na salę będą
~zywl~cle, zmm~Jszy O za .r
1amknięte.
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ObOwiQZeB zairudniania InwalidOw
-d h:i:i

25 d n i

P r8tO d a"tU muza o d • II pta na k az gt:
pratOwnikó" ZailOaażowat • inwalidc .

w.,podróły

o fi c u p o ł u d n i a

3 dni

_.

W "Dzienniku Ustaw" nr. :ło-I W rozporządzeniu wYkOlJlaw., postanowień powyt8zyeb orD
;17 ukazała się ustawa z dnia 14 czym do tej ustawy ogłoszone sposób l warunki. w Jakleb....
!t.wieŁnia 1937 r. o zmian!e usła- zostaną władze powołane do, ją by~ zrealizowane niniejsze

morskiej.

11 dni plaiowania w OUBR _ VNIKU
_
Zwiedzanie
Wiednia, Budape8lltn
. ' i całego ' wrbrzeta Dalmatyńskiego.
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Warszawa, lYIazDwlB~ka g

wyWo zaopatrzeniu
inwalidzkim. , i
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o charakterze pubilczno - prawnym oraz wszelkie inne przed-
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!~i~~~~~t:~
~e%~ł~~~jr:ąCYw~~:: Niemc" wracaia do 48-godzinne*o
t"godnia "raCJI
nosclą,. obOWIązane są zatrud-I
",
';\
nM na każdych 33. pracowni-

ków jednego inw.ahd~ zaś na
każde 33 pracowruce Jedną wdo
wę po poległy~ ~arłym lub
zaginionym w ZW1ązku pl'zyczyn owym ze służbą wojskową,
o ile nie przekroczyła 50 I'oku
życia.
W przedsiębiorstwach o zIDien
nej iloś.d pracoW1Ilików ilość in.

walidów

lub

wdów po nic?,

przypadających do. załrudniema
w danym miesj.ącu kalendarzowym oblicza SIę według prze-

ciętnej miesięcznej i1?ści z:'tr~d
nionych w poprzednim mIeSlą'
eu pracowników, przy czym za·
robek inwalidów lub wdów po
nich nie może być niższy, ani·
żeli zarobek zdrowego pracow~ka o tej samej kategorii pr~cy
l płacy.
.•.•
l!stawa wchod.ZI w zyCIe dma
1 lIpca 1937 roku.

I

~ bilansaeh wielkich ban-I we »Tzedstawia się korzystniej, sła powatnie, jednaJJ w bilan., wzmógł się popyt na wełnę roków niemieckich publikowane niż w roku 1935. - Na odpisy sle o tym się nie m.~wi. Pomi· ślinną, jedwab sz.tuczny, chemisą obecnie sprawozdania doro- przypada mniej niż 82 miliony, I mo to zysk brutto z\'łiększył sic:, kalia, sztuczną benzynę i sztu·
czne głównych J)lTzedsiębiorstw podczas gdy w r. 1935 pozycja na 704,5, zaś czysty zysk D:l 55.4 ~ cmą gumę· Uderzającym jest,
przemysłowych. l. G. Farben· ta wykazywała 64 miliony, wszy milionów; w roku poprzed:nim! te o gumie sztucznej, której pTO
industrie, koncern niemieckiego S'tkie wydatki na maszyny i u-I zyski te wyrażały się cyframi 'I dukcja uznana została przez naj
przemysłu
chemicznego, ogła· rządzenia, które doChodziły do 1611,9 wz.gl. 51,4 milionów ma· wyższy czynnik w paI1słwie ja~
sza swój bilans stosunkowo w milionów, zniknęły z bilansu w rek. Wypłaca się znowu 7-proł'. · ko "rzecz konieczna" sprawokrótkim czasie. Charakterysty- ciągu jednego roku, w którym dywidendę i na przyszły rok zdanie I. G. Farben nie mówi ().t
czną znowu jest pozycja, wyka- zostały wydane. Poniewai gron pozostaje do dyspozycji 12 milio l>obno, a tylko nawiasem w ra
zująca
znaCZ'lle zapasy goto· ta i budynki fabryczne wyka- nów marek.
mach prodwkcji innych materia
wych środków. Środków bieżą- zują nadwyżkę około 20 milioFaktycznej sytuacji, w jakiej , łów.
cych ~ykazuje 143 miliony ma- nów marek, pozycja "maszyny" I. G. Farł>enindustrie się znaj·
W niektórych oddziałach 1'1'0
rek a za tym o 3 miliony wię- w gruncie rzeczy również wzro· duje n'ie można ustalić z bilan· dukcji wrócono od 40-godzinnecej,' niż w r. ub. Natomiast zobosu. Niemiecki przemysł chemi go do 48-godzinnego ty~odnia
wiązania bankowe wynoszą tyłezny w lic1Jl1ych gałęziach zaj- pracy. Na uwagę zasługuje, że
ko 25,117 milionów; w każdym
muje pozyeję monopolową, co zmiana ta nie wpłynęła na porazie wolne fundusze wynoszą
wyzyskuje w całej pełni w kra· zycje płac w bilansie. PodClW'l
108 milionów, z czego 100 miIio
ju i zaglI'anicą. Sprawozdanie gdy liczba pTacown.ików i robot
nów pozostaje w gotówce lub na
handlowe nie mówi więeej ni1 ników zwiększyła się o Hl proc.
rachunku bieżącym w banku.K~EM i PlJDER
pozycje bilansu, podając tylko płnce i zarobki zwiE:ks.zyły się
Zobowiązania bieiące, które nie
o~ólne dane dotyczące poszcze· tylko o 10 p;roc., ch?C!aż czas
wątpliwie obejmują i rezerwy,
golnych. gałęzi. •
pracy znaCZlIlle przed.uzono. t nie dochodzą do 130 mmo.nÓW
RynkI zagramczne nie przy· Zarobki przecłętne zatym zna~
(bez długów państwowych) na_/
~ "Ul!towa,
czyniły się do poprawy wyni nie zostały obniżone. PoniewaJ
tomiast należności wynoszą ol. I~UUJ, ~
ków produBccji. Wywóz utrzyma nie można przypuszczać, by do..
kolo 428 milionów marek.
SOCIETE SECOR. PAR,S
ny mógł zostać na poziomie je. tychczasowe zarobki zostały o~
Także zamknięcie rachunk()!Iynie o ile chodzi o wartość, a niżone-w Niemczech, jak wiaponieważ wzrosła konkurencJa <l?mo jest to zakazan~ forma 1i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iii
_
państw, które
zdewaluowałv nie prawdopodobme nowO
IWą walutę, przypuszczać moi pTzyjęci pracownicy orzydzjeJ~
na, te eeny były nlisze. Wywo- ni zostali do kategorii niższycb'.
zł się zatym mote większe iJo§ a plaee akordowe obcięto.
noszone przez młodzie! szkół jrednlch
ci, jednak przy tych samych do W ten sposób omłja się . . . .
z wywom. Na konku. obniżania zarobków.
.
laki sl4f dowładujemJ) miDIo powył.szym mJnłsłersłwo chodach zagranicy
uskaria si,=
PnJ' ..p.reJa, wsdęela~b, wywokb
słersłwo wyznań rellgijnycb I.,.. zawiadomiło .........ząd gospo- reneję
świecenia pobUcznego rozwua darezy eeJem nebronłen1a zaln· zwłaszcza oddział materiałów fo słanie pnepoDl brzusznej, uelsku w
olroUe,. serea, naturalna woda gorzka
obeenle możUwo§ć wydania ' " teresow8DJch firm od ewentual· tograficznych.
FnIlelszk. - Józef. brana na czczo
Inna
sytuacja
przedstawia
się
porządzenia, znoszącego oho- nych strat. mogących wynikną"
powoduje obfite wypróżnienie, przywiązek noszenia przez młodzieł z produkowania wlębzyeh za- na ryn~u krajowym, gdzie z p,o- ,spiesza przemianę materii i wpływa do
wodu zbrojeń ł braku
dałnlo na obieg krwi. ZaL przez lek.
szkół średnich ogólnoksztalcą- pasów łych .....ez.
cych i zawodowych tarcz z numerem oraz Uterą łypu szkoły
na lewym rękawłe obioru, ustall
i trlko
lonego rozporządzeniem młnl "Jed,nie
sz,szką NOWODIn za.,
;
stra wyznań rellgijnycb l oświe
i Sil," Tramwaj propagandowy na miejcie. - Akademia
cenla publicznego z dnia 27-go
marca 1935 rokn.
.......................,
na Widzewie
w IWiI\Zku z trwajlłcymi obecnie dą ulotki onz Wygłaszane hasb ·
"Dnianu przeeiwgruźliczymi" odbę· przeciwgru:fhcze;
dą lIię dziś następują.ce imprezy pro
o godz. 11 ~ grua,chu szItoły pol
PINE - ZWYCIĘZCĄ W LENIN 10 p. z możliwych 14 (bez przegra· pagandowe:
w5zechnej przy ul. Zagajnikowej 54
GRADZIE.
Ilej) i grał, jak za swoich na.jlep
Od godz. 10 do 16 kursować l)ę (fdbęd~e się przedstawienie dla'
Drugi turniej treningowy, uną· j,zych czasów.
dzie po mieście tramwaj przybrany dzieci szktł powszechnych;
dzony w Leningradzie z okazji po,
Właściwą rewelacją turnieju by]
O go.iz. 12.30 odbędzie Eię na. Wj..
bytu arcymistrza Fine'a, miał mimo jł'dnak młody amator dr. Weil, ktl plakatami propagandowymi przeciw
t·raku w nim llil.zwisk Ragozina j ry zwrócił na siebil.' uwagę już pod gruźliczymi i sztandarem międzyna dzewie przy nI. św. Kazimierza. ut. ,
Lisicyna, bardzo silny sklad. Prze- C7.as olimpiady w Monachium. Prze- rodowego związku przeciwgruźli fi "Aka.demia przeciwgruźlicza".
ciwnikami amerykaniJ!a byli cham grał on tylko jedną partię w ostat- ('zego. Na postojach rozdawane bęl,ioni Rosji 1934 r., inż. LcwenIiscb niej r'lDdzie z prof Heckert'm i za·
i HaNnowicz, znani z wieJ u między j:!ł dnlgic miejsce w turDj('ju z U
n:lro,lnwych turniejów oraz llin
J:. Dals'Łe miejsca obsadzili: Podhor
Żeniewilki, Rauser i Budo. Fine zre- 7t:r 9,5 PO, Spielmann, Gla~l!, Keller
misował z Lawenfischem i Żeniew po 8,5, DorD 7 p., Briickner, Fischet
I,kimi wygrał pozostałe partie z 4 i Ru),jnstein po 6,5, Mtiller 5,5 p.,
l'I'Iuaz..... ..Ią zobac:zyC:!
[I .. zdnhywając 1 miejsce. 2 miejscil Dawid i Palda 4,5 p., Haberdił.z 3,5
z:ljął Lewenfisch 3 PO, dalej Rabino [o., LCJlDer 2,5 p.. Słał>y wynik o,niezwykła. fenomenalna.
I jak zmiewicz 2,5 p., Hauser i Budo po 2 r. ~iągn1ł Spielmann. grający zaW8ZC
niona. Gdy porównam jej kreację ....
"Mayerlingu" z typ~m, jaki stwO'l"zyła
i Ilin . Żeniewski 1.5 p.
'1 dużym pechem w tnY'nit'jal'h wiew obrazie obecnie wyświetlanym (.. Nie
WIEDE~.
deflskich Równid nit' powiodło aię
pon") wierzyć mi się nie chce, że to
Tegoroczny turniej o mi~trzo~two i ma~sowi, zeszłoroeznt'mu mistrz o
ta sama osoba. Zdumiewająca aktorka.
Wiednia, poświęcony pamic:ci zma.r wi Wicdma, a ju! st:mowczo pont- A mm? - zapytujemy. /'
- .. Nicl)oń"., Ależ ta komedia
h'go pr'Łed 10 laty znanego wiccwl· Zllj swoich możliwo~ci grał MOller.
jest czarująca. Chociaż widziałam jut
l'tl"la i miłośnika. szarb(w baror.a HliRtrz i wielokrotny olimpijczyk
film kilkakrotnie, zawsze jt>dnak śmie
Dbry'cgo, miał bardzo sensacyjny ll11strilh1ki i nota bene w8zerhstronję się
przy pewnych scenach. Nprz.
r·rzebieg i zakończył się z?Tycie,· ny sportowiec, zjaWJ~ko rzadkie
bójka w knajpie, sceny w więzieniu, w
pałaCyKU. w salonie pana mecenasa i
!'twem prof. Beckera, który zdopyl wśr(>"l mistrzów 64 ~L
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Dni- Drzecl·wgruz'licze

~ilDiel
z
cbowuje zdrowie

Najpotężniejsze
arcydzieło

produkcji
polskiej, wielki hymn
na cz eść młodego
pokolenia
wkrótce

w6rand · Kinie
ONA WIE.
_ Wiesz co opowiadają? Ze Ka
roI oh'nil się z tobą tylko dla pieniędzy, żeby popłacić swoje długi:
- Ach co za Llaga! Karolowi nie
?ni się nawet placić długi!
---_.------~---

I. GELBARD
institutriee dipJomee enseigne
]e fran«ais aux enfants et adultes. S'il v. p. s'adresser apres
8 h. da soi Na'łMll"ot 'IS/S

nr
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LACE"

DZIŚ

~OHAnKI

od 12 -2 i 2 - 4
ceny od

~

.,...,-

Wiadomości

szachowe

Jeśli

ChCQ mleC dObru humor
l

za

Bradarew'cz. Wrszn;ftwslra.
(wiklr-"ska.
..
II
Junosza-Stepowski, Grabowski

O

DdalSZYyCia,gnfilmUa"
TrtędOwata"

O r
M.-wg.cho"owsk-.
Heleny Mniszek
~

w in. Cała kopalnia pomysłów, dow·
cipu i humoru.
Melodie świetne. Atmosfera pugodna, niefrasobliwa. Krótko mówiąe:
hrawo "Nicpoń".
- Dziękujemy za uznania w imieniu Danielle Darrieux_ Czy można prosić o zdjęcie?
- Chętnie.
Fotoreporter nie traci czasu.
- Dziękujemy p inżynierowej.
szym ciągu p. inżynierowa - twarzy widzenia!
- Do widzenial Do jutra. Spotkam1.
bardziej pociągającej, usmiechu mocs.i~ zapewne znów na "Nicponiu" w ki.
niej
...
Ta zniewalającego
Danielle Darrieux
jest
uie "Casino·'.
Mamy zaszczyt przedstlIwic!: Pani in·
y nier o wa S. K. Dlaczego jest uśmiechni«:ta? Czy wygrała na loterii?
Nie.
-- Humor mi się zawsze poprawia;
gdy patrzę na Nią· ..
Rozmawiamy przy wyjściu z kina.
Panią K.
zauważyliśmy już dawno.
Od pewnego ezuu jest tu stałym bywalcem.

l1.

\-NieZnam-zwierzaSięwdal-

GR •
powieś<,i
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p~rostu

na

10

ra

sprawie krzykackiego
terroru
,
Na gorąoo

robi

się

n hIe a •

.:GfJOS PORANNY"

I

Pare ~ł6w Uiupelnienia
W

~5.1V -

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

wiele

G;u~~t\:i/;~a~~e~~iec:~ise t;~~
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aba" 'azJwa c,bedzie W

łodzi

szczeka sobi e, a potem pójdzie . I
,,'
I' i :
,','
•
do budy. To też, gdy jakiś p. " ,' ~taro~~a gr-.Q~kl ló~z~! po wy-! na wymi~nione . niżej artykuły
Kade zaaata kowal mnie swe!','O' i ~ł~c~~}Jl\l ,opI~~! komIsJI, powo-I ~owszedlllego uzytku, następu
czasu w "Orędowniku" za
~}-lneJ ',4ubadanta cen, wyznaczył I Jące ceny:

dział

'u·

w -organizowanym przez
w ydz iał oś wiaty i kultury zar zqdu m. Łodzi "WieczO'rze lilcrac1dm" - pO'traktowałem to
wy r o zumiałym ' milczeniem. "Za
rzuty" były tak oczywistym
n ons ensem, a poziom napaści
hk rO L:bra.iająeo niski, że nie
mi ałem żadn e j potrzeby, a tym
hardzi ej ocho~y podejmować l
.l:.l kimś p. Kade jakąkol wiek wy

I

.;,. : ~':)
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,al PRZY SPRZEDAŻY

Te,. ir,

32 zł. 50 gr.
27 zł. - gr.
42 zł. - gr.

w

4C

•

,w-

b) PRZY SPRZEDAŻY DETALICZNEJ:
70%
za 1 kg. 37 grosą
mąka żytnia razowa 95%
za 1 kg. 31
"
mąka pszenna 65 %
za 1 kg. 48
"
chleb żytni z mąki 70% za boehenek 2 kg. 65
"
chleb żytni z mąki 70 %
za 1 kg. 32,5 "
chleb żytnł razowy z mąki 95%
za 1 kg. 27
"
Ceny powyższe obowiązują od
4-G dnia 26 kwietnia 1937 roku.
Kupcy, żądający lub pobieraJący wyższe ceny od wyznaczonych niniejszym ~arządzenie!ll.
będą karani grzywną
do 3.000
złotych, ,lub ar,eStZtem 6 tygodnio
wym, a towar, będący przedmio
tern sprzędaży, będzie skonf!·,
skowany.
Starosta grodzki
(-) Dr. H. MOSTOWSKl
mąka tyłoła

Iftuzyka i radio

TEAtR MIEjsKI

HANS .JARAY I LILI DARWAS
W środę i w czwartek o godz. 20.30
i we wtorek o godz. 19.30 w dalszym wptąp'ią w Teatru' Polskim aktorzy
l11 ian ę zdań.
ciągu komedia "Gdzie diabeł uie mo- Wi e deńscy w świetnej komedii Bus Zł ożył o się j ednak taK,
'~e że". Ceny zniżone.
Feke-tego p. t. "Jean". W ' rolach na. ,p raw ę t '~ porus:!.yła "Gazeta
Dziś o godz. 20.30 sensacja W. Spe- czelnych: Liii Dam'as, Hans Jaray, J.
I:erwin . Moissi Kurt von LeSSEm, E·
Polsk a ", a " Głos Poranny" dn, yera "Adwokat i zabójca".
gon von Jordan i in.
21 b . m. wystąpienie owo, pię·
NOWE WŁADZE TOW. MUZ.
TEATR POLSKI
tnujące stosowane na łamacb
im. FR. SZOPENA
.,OrQdowniku" metody niczym
Na odbytym w dniu 18 kwietnia b.
I roku walnym zebraniu czlonk6w Tow.
uic uzasadnionego napastowa.
Muz. im. Fr. Szopena w Łodzi, (ulica
nia - przedrukował. W<lbec tt
Piotrkowska 92) wybrano następujący
go dorzucam ze swojej strony
zarząd na rok 1937:
p arę słów uzupełnienia.
W. Taubwurcel - prezes, dyr. J.
Wolczyński I wiceprezes. J. WalkTen srun cel, co zaprojektoki - II wiceprezes i skarbnik, St. Ej\V :lnc w wydziale oświaty i kul
bich - sekretarz, Z. Domżalski - gotury zarzą-du m. Lo-dzi " wieczo- I
spodarz, J. Melchinkiewicz - inspekTy", o których pisze "Gazeta
tor ch6ru. Z. Kostrzewski - inspektor
Ol kiestry. S. Sysiak - przewodn. sekPolska " - mają inne moje po
cji dochod6w niestałych.
czy nania literackie. A więc n~w iadami,ać
co do p.ięJma ty..
INDYJSKI BALET "MENAKA" .
Jak si ę dowiadujemy, indyjski ba- f Dora Kalin6wna na przyjęciu u p. am""ego słowa. pouczać co do (Izie
let "Men..aka", który na olimpiadzie w I ł,asadorowej Raczyńskiej w Loodynie.
jów naszej literatury ojczyroku ubiegłym uzyskał I nagrodę, zastej i h is-tor ii... W tym duchu
wita. wkrótce do Polsk.i i wystąpi w
DZIS WYSTĘP KALlNÓWNY
p i s uj ę jako krytyk i publicysta
ŁodZI wraz .ze .zna~ą hi.~d~ską ~rkieDzisiejszy występ Dory Kalinówny.
n a łamach " Gł.osu Porannego':,
~trą w salI. fllharm~JDlI. Jed~le w który odbędzie się o godz. 20.45 w filcz~v~rtek, ~nIa 29 kWletDla b. r. o go- harmonii wzbudził wielkie zaintereso,.,Tygo.onłka
IlustrO'wanego",
dZlllle 20.4".
wanie,
,
Kuriera Co,.Ilustrowanego
dzienn~go", "Polonisty", ,.PioJADZIA ANDRZEJEWSKA
Zł

Dziś o godz. ls-bj, w poniedziałek'

l

~~'; p~fs~~j~!~e:~c:~~!O~it;r~~: I

miżo.

a nrzemiana

małeril OPluśpiesza starość

DziJ o godz. 16.30 (po cenach
-Id ego" i innych pIsm. W tym : nych) o~a'z o g~. 20.30 .:Pann8; MaliZanieczyszez'o oa krew 1Dożel świadczenie wykazało, te w
t e ż duchu wygłaszam w PO'I- I ezew~ka . W roli ,łówaeJ Jadzia AD- powodować szereg rozmaitych p.horooach na Ue złeJ' -przemiadrzeJew-ak&.
-; kll11 .Ra?lO odczyty oraz udzi~TEATR POPULARNY
dolegliwości. bóle artretyezne lny materH, chronicwego ~alam ~H~ .lako prelegent rozmal- , Dziś o godz. 16.15, j o godz. 20.11; o. wzd~cia,. odbijania, bóle w wą- pa:rcia., kami,eruach żółciowych,
1y m lllstytucJom artystycznym, l' raz: " poniedziałek świetna komedia trobIe, mesmak w ustach, brak żółtaczce, otyłości, artretyzmie,
iak Instytut Propagandy Sztu- Stefana Kiedrzyńskiego ..Raz się tylko apetytu,
skłonność do tycia mają zastosowanie zioła Choplamy i wyrzuty
na skórze. lekmaza" H. Niemojewskiego.
ki , Teatr MieJsld i i,n ., oraz I i)"Je".
sŁowarzysz'eniO'm, jak Polska
DZISIEJSZY PROGRAM
C.?or~by złej pr~emi~ny ma~e- Broszury. bezpłatni.e
wysyła
YMCA., związek pracowników
RADIOWY
rlił msrezą organIzm l przysple- iLnhor. Fi,zj.• chero. Cholekiużvtecznośd publicznej i in.
Pł~;1 Muz)'lka na "Dzie! dobry"
szają starość. Racjonalną zgo- naza H. NLemoj-ewskiego, War\V dalszej popularyzacji lit e- 9.00 Koncert w wykonaniu ork'iesłry dną z naturą kuracją jest n4lr- szawa, Nowy. Swiat 5, oraz
~ 'ł.tury sięgnąłem do nieruszo- rozrywkowej z Lodzi na wszyatkie roz mowa/n ie czynnośei wątroby i apteki i składy apteczne..
llych prawie u nas rezerw ro. głośnie P. R.
nerek.
Dwudziestoletnie dobotniczych, które piękna art y- inr~~5 "Uroczystości odpustowe w Gnie iii.iiiiiiii.i",R
.....iiiiu.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.i;iiiiiiiiiiiiiii.ii
s tycznego łakną, ale które tet
12.03 Poranek symfoniczny poświęwyp.1agają ilnteres~jącego ich eony twórczości Piotra Czajkowskiego
audU~,·e
"poleczn p.~;o tpmam. Rooząe te14.00 "Wśród wesołej harcerskiej
.,.
Lwowa na wszystkie rozgł-ośnie o godz.
ny wś ród naj:szerszych warstw gromady"
DWIE SOLISTKI POLSKIE
n aszego miasta zamił.owanie du
1~.30 Pols~a kapela lud~:wa
Koncert poznański o godz. 12.03 21.00.
. 1".~5 .. SzaJne ~atarynka - o?raz- , posiada program zupełnie jednolily _
NA HORYZONCIE ŁÓDZKIM
słowa ojlCzystego, kult sztuki i ki naiwne na szkle malowane Wmcen ' obejmuje bowiem w całości utwory
Toczy się w ostatnich latach w Lo·
poezji, a treścią socjalną zacie teglo53Poolpa d k
Czajkowskiego. W programie suita dzi energiczna walka z brz:yd»tą mia·
••
• • k O Je
. d naJąc.
.
. Aoga
a
. dek do orzechó w,
"S ym f oma
. F - sta. Walka to ciężka, jeśli zwazyć, że
nIeJa
so- 1545
d an
. dl
_.
" Dz/a
1, a wJaJą{;,
'e
uwagę
dałem
nowemu
.
u.
yCJ~
f a W~I.
moll
i
koncert
skrzypcowy,
który
wy przez długie lata Lódź nie posiadała
J) l
,16.20 Splew l _orte~lan (pły~y).
kona czołowa polska skrzypaczka Ire. dobrze zrozumianej gospodarki, była
~lu~haczowi szereg speejatnych
16.30 "Na .hoł"yzoncle łódzkim .. fe- na Dubiska - Poznańska. Miejską or- dewastowana, tle zabudowywana. i mprez. A więc przypO'mnę m. beton wygło~1 red. Cz: Gu.mkows~!
kies trą symfoniczną dyryguje Zyg· Walka z brzydotą Łodzi będzie temaIn. poranek n. n. " ,Pieśń i poe- 16,45 !,Bal , który Się UJe odbył - munt Latoszewski. Następny kon,cert tem felietonu red. Czesława GumkowsłuchOWisko
d"
~, ia proletariatu'" poruszająey .1.:.15 .. Po~~ieezoT~k przy mik.rof~: ~ofi~ z'J;I~~~ewic:~lt~u::~~~~::r~ skiego w niedzielę o godz. 16.30.
temat robotniczy w poezJi pol- me transmlsJ~ z salI ho1elu !,Bns:.ol przyniesie w programie m. in. popusld ej od Słowackiego i Norwi- 19.15 ,,10 mmut dla pesymistów.. lamą sonatę A-dur Mozarta z mar11
da do wspókzesnych, lub opar . 19.25 Muzyka taneczna - gra zespoł ~zem tureckim.
ly na " Bibule" Piłsudskiego, po Jazzowy
21.00 Wesoła audycja ze Lwowa.
r--------------------------~ W ostatnich c1ndach zawarta
ś wi ęcO'ny walkom niepodległo~
21.30 Recital fortepianowy Zofii Ja· PC DARKI DLA KONFIRMANTC)\V została ciekawa umowa Q wyuFOTO·PIPPEL wf. Alfons Fiedler ' mianie kuchmis,trz,ów między
gci..owo - socjalnym w naszym roszewicz - Hulanickiej
miescie, poranek p. n. "L6-dź
22.00 Chór Dana z Warszawy j z Kra tÓDt, NAWROT 2. TEL. 205·61. Polską a Francją. Na zasadach
kowa. Kwartet Schramla.
podziemna".. .. Pl"zyp01llJllę da·
wymiany ma przyjechać w najCHÓR DANA
AUDYCJE ZAGRANICZNE
k j o podobnym charakterze au
btiż.szym czasie do warszawskie
WIEDE~ (507)
Koroną pogodnych audycji radiodycje, nadawane przez Polskie 15.40 Kwartet fortepianowy Es-dur - wych będzie występ o godz. 22.00 chó 1';0 hotelu ..Bristol" na O'kres 3
ru Dana, który śpiewać będzie dla ra-' miesięcy d!wueb wybitnych kuRadio na całą PoLską: "Robot- Dworzaka
PRAGA (470)
diosluchaczy sentymentalne i wes~łe cha.rzy paryskich, naszych zaś
nik w poezji polskiej", "Wier,5ze o Łodzi ", "Wiersze fabrycz 11 15 Utwory J. S. Bacha (Suita C-dur piosenki. Całości tej audycji dopełni dwu'c h milStrzów sztUild kuJ.inarna o rk iestrę i cembalo, Kantaty Nr. w wiedeńskim stylu utrzymany kwar.
ne", "Pi eśń i poezj,a robotnitet Schrammla, wzorowany na rozpo- neJ wyjeżdża na taki sam okres
53 i 54).
cza".
KALUNDBORG (1250)
wszeclmionych zespołach lu<!owych do Paryża, d'O słynlllej restauraeji "Ritza". Obu stronom cho.
W jaki j,ednak sp'osób cała 20.15 Trio z waltornią Es-dur Brahm- przedmieść wiedeńskich.
sa.
BOGOWIE
OLIMPU
d'Zi o sz,cze'gółowe zapoznanie
la działalno~ć mO'że mieć inny
KOENIGSWUSTERHAUSEN (1571)
Rogowie Olimpu, o którye,h prócz się Z obecnym stanem sztuki ga
chara kter, ani ż eli pedagogicznie 20.30 "Titus" - opera Mozarta
prOfeSOTÓ\V fil ologii klasycznej i nie- stron-omicZIIlJej francuskiej i polliteracki - j es t to już tajemni·
HAMBURG (332)
uczniów nikt nie wsp~mina, skiej', które maJ'ą na śwIecie ucą
osohli wej mentalności p . 20.00 Fragmenty z oper Verdiego i Puc i.tórych
schodzą w słuchowisku radiowym ze
oi,niego. WROCł,AW (316)
1\ ad -e .
swych wyżyn na ziem,ię i jak ongiś staloną markę· Wymiany tego
przV1l"zynl'ą SI'" n,':""watZres zt ą , n ic zwracajmy na to 19.10 "Walkirie" _ opera R. Wagnera dzielą tycie II: zwykłymi śmiertelnika. r-'''zaJU'
l1U
J
SZTUTGART (523)
l!li. Jakie wynikły z; tego kompli~acje, pliwie do uj-edll1osbajnienia kullwagi: poziom " Orędownika"
"
h Jaka
była z tego awantura, dOWIedZIlI h •
; . . 'cO' ma duze
.
jest rzeczą dostatec mie znaną· CJO.00 F ragment y z naJ'.popu IarmeJszyc
się wszyscy
ze, słuchowiska Zofiii Na- C Dl eu~opejslueJ,
Grzegorz Timofiejew.
wr{)ckiej. ilustrowanego muzyką Ena- znaczeme ze względu na ruch
oper SZTOKHOLM (426)
22.00 Symfonia B-dur Haydna, Minia- na. Audycja ta zostanie nadana ze turvstvezmy.
tury na
smyczki
Con- rów
~przedat
pozost/lłychodbywa
łow'"
certo
gros~o
~.durIIenneberga,
Haendla i Suita
z wyprled/lty
na smyczki NJelsenll.
.I~ jeszcze na I pi~tn:e.
I\bsolwent1<a Szkoły Pielęgniar·
RZYM (420)
Wej§cle I bram, Plo'l:rko1llrska
II
Recital skrzypcowy i fortepian 0 •
ti
stwa w \Vafszawie, wylu)llvwa 21.00
wy (Drobne utwory)
Obecne ceny kapeluszy firmy Hiickel: Merkur zł. 10.80, Aero zł. 13.20, Turit
wszellde zabiegi oraz przyjmu,i<'
MEDIOLAN (368)
zł. 14.40, Flexible zł. 15.60. Standard zł. 16.20, Estra zł. 17.40; SlIezial zł.
dyżury.
21.00 "Bacco in TO'scana" - operetka ,
19.20, Superiox zł. 20.łO. Habig i Borsalino zł. 27.
Płasz"e m~skieJ damskie, dziecinne oraJ suknie.
PI. Dab..I.9..JYskiC2Q...a. Tel. 169·91. BrQii'ego.

: .'

l

m.

od Doniedzialku 26 b.
1)
2)
3)
4)
5)
8)

HURTOWEJ:

l)mą~ , żytni.a :70%
za 100 kg.
2) mąkażyJnla, razowa 95% za 100 kg.
, 3) Dląka 'p s,zenna 65%
za 100 kg.
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FU JOPLAS flKOn Moniuszki 2
,,5 I AM- daleka kraina
i dzikich ełoni
Wstęp

świłltyń

25 gr., młodz. i5 gr

WłOSJ
śdelego krÓla

Anglii

W Londynje otwarto
dniach wystawę różnych

pamiątek

i sukienki córek Mikołaja II
w

tycb

btanowiących własność angiel&kieJ
rodziny królewskiej. Wśród ekspo.
natów figurują meble, odzież itp.
przedmioty, mające niejednokrotnie
dużą wartość artystyczną l historyczną·

ZzamItu windsorskiego dos~
('zono na wystawę fisharmonię, ...
której królowa Wik.toria gryw~
każdej niedzielt pieśni kościelne.
Jest tu talde poduszka, własnoręct
uie wyltonana i wyhaftowana pnez
królowę l\'~ary dla królowej AJe
ksandry, żony Edwarda VII-go.
Najwięltszą jednak atrakcją wy,
stawy jest przachowywany jako re
Iikwia domu królewskiego. kosmyk
włosów angielskiego króla Karola
I, zlepionych jego własną krwią w
chwili glly łdadł głowę pod topór
kata w r. 1649.
Duże zainteresowanie budzą d /
branlm dziecięce, będące wlasnoA·
cią córek ostatniego cara Mikołaja
II, a podarowane im swego czasu
przez ich cioteczną babkę, angieJ.
~ką królowę Aleksandrę•
Wszystkie eksponaty znajdujące
!:ię na tej wystawie zostały ubezpie·
czone na sumę pół miliona funt~
ett. czyli przeszło 13 milionów zł.

DJskretne

szkło

W Stanach Zjednoczonych w
laboratorium jednej z naJ",ię'
kszy~,h hut szklanych udało si~
wytworzyć bardzo ciekawy rodzaj szkła , dający się doskona·
le formować w bardzo ' cienkie
płaszczyzny. Tafle szklane skł.n
dają się z killm bardzo , eienkich warstw, dających różny

spółczynnik

załamania ' promieni świetlnych. Patrząc z jedneJ' sttrony tak sfO'rmowanego
.. zkla widzi się doskonale wszy
k
.
•
'd .
st -o, co SIę za mm znaj llJe,
tak jak przez normalną szybę.
OdW'l"ot nie natomia~t widzi się
uie ",iele , p rzedmioty są słabo
widocZ!Ile, jak prz~z gęstą. mgłę ('. k
l
~ •
t
.1P. uwy ten wyna a7.e", mewą
pliwie znaJdzie bardzo szerokie
. T ego rod
' szyzast osO'wame.
zaJu
by w oknach zastąpią wszelkie
zas~ony, rO'lety i t. p. Tytułem:
'
h
pl' 6b Y zast
ą.plOno
W samoc odzie normalne szyby n.owymi.
KierO'wca l' pasażerowie dosk()o
nale mogli obserwować otocze
nie, sami bęuąc prawie z,upeł-

11 3

l

nie niewidocmi.

Ł6di,

GLOS HANDLOWV

25 kwietnia 1937 r.

Kfo zaplil(i za
Czy

należy

zwgłkl;

Łownien1a przemysłu węglowego przy pomocy podwyżki cen
węgla w kraju. Ja:ko rzecz niezmiernie charakterystyczną pod
kreślić należy fakt, że w dyskusji głównymi .,speakerami" prze
mysłu węglowego byli nie przed
stawiciele tego przemysłu, gdyż
główny ciężar odpowiedzi spoczywał właściwie na publicystach, reprezentujących interesy

przemysłu.

Odpowiedll:i przed-

sŁawicieli przemysłu wypadły
na ogół dość blado.
Na podkreślenie zasługuje sta
llowisko zajęte w obronie przemysłu przez szefa prasowego n-

nii węglowej dr. L. Falla. Poruszył on m. in. głośną w swoim
czasie sprawę zysków t. zw.,.ba
ronów węglowych" i wysokich

proc. dyspozycji tego przemysłu
jest dziś w rękach państwa, które nie tylko zapobiegać może uchwałom : posunięciom niekorzystnym, ale inicjować poliły·
kę poi.yteczną dla życia gospodarcz,.go kraju.
Różnicę cen węgla musi ktoś
w końcu zapbcić, więc znowu
albo konsument, albo podatnik,
albo eałe społeczeństwo w posta
ci suhwen("ji. jakie udzielane
były np. angielskiemu przemy·
słowi węglowemu. Zresztą zbyt
węgla w Polsce, który w r. 1936
wyniósł 18 milion6w tonn, nie ·
mal w połowie przypada na prze
myst Na węgiel opałowy zapotrzebowanie nie przekracza ł
milionów tonn l j. 20 proc. całego zbytu. Wynika stąd, że wla~Iwym konsumentem węgla nie
jest konsument domowy, alt'
przemysł. Na wschodzie Polski
nie ma przemysłu i tym tłoma·
("zy się niska konsumcja węgla
opałowego, która wynosi tam 8
k:.{. rocznie na mieszkańca. Je·
ieli dodać do tego olbrzymią od
ległość od kopalń i kosztowny
traI1iSport kolejowy - wówczas
sytuacja stanie się jama.
Ze strony biorących udział w

25

I<wiełnia

Ii

Now,

1937

ł.

zarząd

stow. przędzalników.
Ostatnio odbyło się ogólne zebr
nie członków stowarzysU'nla po.
~redników handlowych (Piotrkow.
§Ci energiczne wysiłki w kieruu ' ska 64) na którym wybrany został
lm zwlęks~a
eksportu na I nowy z~rząd w składzie n.. ..;tęp.~
wschód Polski. Wzrost zbytu na lącym:
.
tych terenach może iść jednak
Wolf Gajzler - prezes, Abr. Matw parze tylko z rozwojem pr'ze
mysłu. Możliwości wywozu wę- gulies i N. Gerczykow - wicep....
Markuse sekretarz, Gołd·
«la zagranicę są może lepsze i ozesi,
po lepszych cenach, ale zbroje- &Ztajn - skarbnik, Dubner, Pereł·
nia wymagają węgla koksowego utaja, Serebryjski i Gorman którego w Polsce jest bardzo ma członkowie.
Zarząd przystąpił do intensywne)
lo. Zresztą wzrost produkcji me
jest czynnikiem decydującym, akcji celem zwerbowania nowycb
ponieważ wzrastają też i koszta członków.
Tak np. koszt drzewa niezbędne
go dla produkcji jednej tonny
węgla wynosi 73 grosze. O ko!Jztach robocizny deeyduje na
~ląsku rząd. Również i ksztą.łto
wanie się taryf przewozowych
jest dla węgla niekorzystne. W
tych więc warunkach samo
7wi~kszenie produkcji nie podniesie jeszcze rentowności przemysłu.
• ••••••••••••••••••••••4
Zamykając obrady konferencji prasowej, prezes Sowiński

upafist:wwowwie kopalnie
(Od specjalnego wysłannika

Sosnowiec; w kwietniu.
Dyskusja na konferencji prasowej, zorganizowanej przez nbt: przem. - handlową w Sosnow
eu, obracała się w głównej mierze dookoła zagadnień ceny wę
gla.
Ze strony dziennikarzy, repre
tentujących dosłownie niemal
całą prasę w Polsce, podniesiono szereg zastrzeżeń w odniesie
niu do ewentualnych prób uren

wedla'
Polsce

Łódź,

• Głosu Porannego")

I

kOOlferencji dziennikarzy wysunięto szereg zastrzeżeń przeeiwko zwyżce een węgla I przeciwko
nicdostatecznej ekspansji
przemysłu węglowego Da wseJao
dzie Polski.
J eden z przedstawicieli prasy
warszawS'kiej podkreślił, że jedynym radykalaJ1D rozwłązaniem kweatil węglowej w Polsce

byłoby
UPA~STWOWIENIE KOPALrq
Większość z nich bowiem nalety do kapitału zagranicznego,
którego interesy rozbieżne są
częstokroć z interesall'i gospo-

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

darezej racji stanu Polski.
W odpowiedzi na to dyrektor
gen.eralny towarzystwa "Saturn"
p. Przedpełski podkreślił, że
wtłoczenie kapitalist6w zagraniez,nych w ogólną organizację
przemysłu węglowego, jaką jest
konwencja, daje rządowi możność wpływania na jego poliły·
kę. Istotnie jest to przemysł pod
szklanym kloszem, gdyż jest on podkreślił, że upaństwowienie
stale kontrolowany przez rząd, kopalń nie usunie deficytu w
7arówno jeżeli chodzi o koszta I tym przemyśle, ale jedynie prze
rrodukcji, metody pracy, orga-/ rzuci ten deficyt z jednej grupy
!lizaeję zbytu, dekretowanie cen społecznej na inną. A to nie jest
i t. d. Konwen~ja węglowa po- iadne rozwiązanie problemu wę
dejmuje w najbliższej przyszło glowego w Polsce.
Miecz. K.

Bez zm an

na rynku walorów.
Na rynku walorów nie zanotowa.
wczO'raj żadnych zmian. Tran~akcje były nieliczne przy słabej

GO

podaży.

8 proc. pożyczka stabilizacyjna
nadal 367 kupno, 368 sprzedaż.
6 proc. pożyczkl dolarowa 54
kupno, 55 sprzedaż, 8 proc. pożycz,
ka dillonowska 5,50 kupno, 52,25
sprzedaż, 4 proc. prem.
pożyczka
Rozwój eksportu moi:liwy po odmroi:eniu nalei:nojci
dolarowa (dol!arówka) 44.25 w pla·
JaJi Juz donosił "Głos Poranny" m informacji. dotyczących rynku towych w zakresie wyrobów włó· ceni u, 44,75 w żądaniu.
bawił w Łodzi p. B. Telatycki, re- irańskiego, który na skutek postę- kienniczych.
Z papierów złotowych jedynie ~
ferent handlowy poselstwa R. P. w pują~ej moderruucji warunków ty.
Przyjazd p. TeLatyckiego zbiegł proc. pożyczka konwersyjna zniż 
Teheranie celem zapoznania się z eia ludności miejscowej zyskuje na Ilię z akcją inter~encyjną, podjętą kowała o 50 pkt. do 58,75 w płace
produkcją łódzkiego przemysłu włó t:naczeniu Jako odbiorca wyrobów ostatnio przez samorząd gospodar· oiu, 59,25 w żądaniu.
czy w Łodzi i zmierzającą do u·
kienniczego, który w ostatnicb la- gotowych.
Nadto p. Tełatycki podal szereg płynnienia zamrożonych należności
3 proc. pożyczka inwestycyjna l
tach wznowił energiczne zabiegi w
kierunku zintensyfikowania wy". wyjaśnień w sprawie oddziaływania oraz unormowania eksportu włó- em. nadal po 65,25 kupno, 65,75
zu na rynek Irański. W czasie kon- ograniczeń dewizowych, obowiązu· kienniczego do Iranu na odcinku ' sprzedai, Ilem. 64,25 kupno, 64,7!i
ferencji w lzNe przemysłowo - han· Jącycb w Iranie Da likwidację za· dewizowym, jako zasadniczego wa. sprzedaż. 5 proc. ~ożyczka ~ejo.
d10wej z delegatami farm eksporto- mrożonych należności nrm okręgu runku dalszego odpowiedniego wy wa 56,75 w płacemu, 57.25 w ząda.
wych, ntrzymuJących stosunki han- łódzkiego powstałycb z tytułu doko ~skiwania możliwości wywozo ni~, zaś 4 proc. pożyczka l{ons~lida
cYlna 55 kupno, 55,50 sprzedaz, za
dlowe z Iranem Ił- Telatycld udzie- nanych w ub. r. transakcji ekspor wych Da rynek irański.
odcinki grubs~e 53,75 kupno,
54,25 sprzedaż za odcinki drobne.
Za 5 proc. listy zastawne DL Lodzi ser. X K. płacono 51,50, iąda
Kompensacyjny wywóz wł6klennlczy do patistw zamorskich - zahamowany ~ no 52.

płac
wyższych urzędników prze iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
mysłu węglowego. Jego zdaniem
była to tylko legenda, która zro
dziła się przed kilkunastu laty

dzięki złośliwości jednego z wy
dalonych UliZędników - niemców. Urzędnik ten ogłosił w jed

nym z brukowych pism górnośląskich

"rewelacyjne" informacje, jakoby dyrektor generalny
jednego z przedsiębiorstw wę·
glowych pobierał 118.000 EL
miesięcznie. Pensja ta w istocie
wynosiła około 30.000 zł. miesięcznie, przy czym był to wyją
tek. gdyż ów dyrektor generalny
pełnił
obowiązki
kierownika
dwuch kopalń j pobierał wówczas najwyższą płacę na Górnym
Śląsku. stanowiącą z:resztą jeszcze pozostałość z czasów niemieckich.
Nawiasowo dr. Fan dodał, fe
pensje większości generalnych
dyrektorów nie są obecnie wyż
sze od pensji naczelnych redaktorów dzienników polskich, a
niższe od uposażeń pobieranych
przez kierowników banków pań
stwowych. ..W spólnota Interesów" stanowiąca jak wiadomO'
domenę wpływów państwa, usta
lita dla swych kierowni,k ów pen
s je w granicach, na jakie zezwa
la dekrltl Prezydenta R. P., t. j.
po 2.500 :zł. od każdego przedsiębiorstwa, t. j. łącznie 5.000 zł.
miesięcznie, ale trzeba przy tym,
zdaniem n-ra. Falla, wziąć pod
uwagę odpowiedzialność tych ludzi za olbrzymią produkcję i
wielką ilość
zatrudnionych robotników. Jeżeli uwzględnić sto
slInek tych poborów do produkcj;, która w poszczególnych ko
palniacb wynosi 200. 300 i wię
cej tysiecy tonn węgla miesięcz
nie - WÓWCUlS okaże się, że na
tonnie węgla płace te nie stwarzają żadnych obciążeń i
nie
\\-pływaj4 ani na ceny węgla ani
n3. rentowność tegO' przemysłu.
Zyski t. zw. baronów węglo
,,'yeh t. j. akcjonariuszy i współ
właśClcil!li kopalń węgla są, zda
niem d· ra Falla, również tylko
legendą Jeżeli bowiem lata ostał
nie przyniosły przemysłowi wę
glowemu 300 milionów zł. strat,
to trudno mówić o nadmiernych
zyskach. Kopalnie dawały zyski,
ale tylko przed wojną i przez
hardzo krótki okres powojenny. Zrrsztą rząd doskonale zna
sytuację kopalń, gdyż przemysł
węglowy jest przemysłem, który mo7.na określić, jako znajdu-

jący się pod szklanym kloszem

Wszystko bowiem w tym przemyśle jest kontrolowane i rządo
wi doskonale znane. Zresztą 30

Rynek Iranu dla Lodzi

I

Iłłłormft ~"sporto koszt~1D łodzi

Na odcinku naszego handlu
kompensacyjnego zaDotOWa1lśmy ostatnio pewną reformę.
Jak wiadomo import towarów
kolonlalnyeh, a szczeg6lnie her
bały był dotychczas pokrywauy eksportem naszych arłykuwłókienniezvch w sIosunku 1:1.
Przy tym stosunku hoporter
towarów kolonialnych był dodatkowo
urumelenłem
pomocy obc~żony
dla
wł6kiennl-

rmn

czych,

wywożących

ty na te

swe artyku

rynkł.

Obemde relacja importu do
eksportu towarów włókienni
czych zmniejszona zostaje o
wartość
surowca zagranIcznego w łych tkaninach, a więc w

łyeh krajów
nosi eharakler
"ekspol'tu pionierskiego" I naj
mniejsze
ułP1ldnlenła
mogą
zmarnować
znaczne wysMkłl
włożone w tll'lldhomienie eo.
portu włókienniczego do państw
zamorskich.
Zdaniem sfer gospodarczych!
reforma ta
powinna został
zmodyfikowana w kierunku do

stosnwanIa jej do potrzeb eks
portu włókienniczego.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Komis na Warszawc;
(Przedstawicielstwo kons,gnac,jne)

obejmie poważna firma z odpowiednim lokalem (Nalewki).
Pierwszorzędne referencie handlowe i bankowe. Oferty sub.
,.556" do Biura Ogłoszeń Fuhsa, Piotrkowska R'f.
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Układ

•• 8orJlszfJwskiei

odrzucony

apelacyjnego fabryka będzie wydzieri:awiona
swoim eza·
Sąd okręgowy układu nie ~a- ' sprawe upadłości firmy "Bory-

Do wyroku

sądu

Jak juź donosił w
sie Glos PorannT' w sprawie

z założe- szowska Apretura06 rozstrzygupadło§cl firm,.
nia, ie głosowanie odbyło się nie.
,BORYSZOWSKA APRETURA ~ nłezgodnle z przepisami prawa
Do tego czasu, celem nlepoDRUKARNIA, WOLF
i że sędzia komisarz niesłusznie zbawiania rolwłników pracy,
GOLD I S-KA"
uznał, że za układem głosowało sąd okręgowy zezwolił syndy(Pk-karska 271 oraz osoblAełe dwie trzecie wierzycieli.
kowi na wydzierżawienie przed
wspólników: WoIfa Gułgołda.
Ponadto sąd w motywach s~ębiorstwa na czas do 31 grudHersza Motyla, He~ Gómego, stwierdził, że układ nie .'est re- ma b. r.
Majera LiehtensztaJua I Jnkó- alny gdyż upadli nie mają po- --~·---------'-.-d
ba Tajbluma, odbyło się zebr;-' trzebnego kapitału obrotowego. B~~robo~n,
I nar~,e
nie wierzycieli. Na zebraniU
Od t
k
dIi
• §li
«złonk
'ększość aod1Ji1a się na
ego wyro u pa
wme I
Ib
- - -II",' ,
tym
W1.
kł ~
i
. aTW'lacJ'ę do "!ldu apelacyJ'nego l
O
propozyc,lC u auowe, m anowl r~
'
kl·
- - P I k
eie na 25 proc. w kwocie nomi- w Warszawie, który ostatecznie.
oalnej długów, płaJlnyeh w clą- - '.5

praktyce, wobee znacznego od·
setka bawełny w kosztach wla·
~nych produkcJi łkanin stosunek knportn do rkSl)Ortu zm.nieJ
szony zostaje o 30-40 proc.
Reforma ta nap0z6r słuSZl1~
gdyż eliminuJe premiowanie su
rowea zagranicznego, nosi .lednak w sobie niebezlłieczeńsłwO
zahamowania eksportu wł6kien
niczego na te rynki.
Surowce włókienn.ieze, mhnA:
szeregu procesów uszlachetnia
jących i przerohienia ich w artemu
tykułv gotowe,
co daje zatru- wniósł sprzeciw adw. St. Heydnienic licm.ym robotnikom, za
man, jako pebtomocnlk dwóch
wierają poważny odsetek kosztów surowca w kalkulac,ii ko- wierzycieli firmy "Lłidert i MiiI
sztów własnych. To też elimina IP-r Sp. Akc.'" oraz firmy "A~a
cja kosztów surowca w relac.li ter i Lichlenutajn - inżynie
importowej, obciąża dwukrot· rowie".
nie importerów i uniemożliwia
Na rozprawie sądowej w sąim eksport włókienniczy, jnko dzle okr~owym w Łodzi, o zawybitnie deficytowy bft Włd6-1 twierdzeme układu &dw. Heyków na kompensaty. A prze- man wycofał sprzeciw firmy
cleż eksport
włókienniczy
do "Liidert i Mtiller".

i

twierdził, wychodząc

Gur-I

I

nlp,sz, Jest ro ...·n'em
rz,mle.
oreJ na Imle o. a

gU~!:-WkO układowi

l

Na rynku akcjowym obrotów nie
dokonywano.

WY(lftZH4 DO WlfDNIJ.\
odjazd 11. maja

I

Na P'jordy Nor1Alegii
od 15 do 26. VJI -

od

Bł.

330.-

Informacje i zapisy:

I

VłIagons- Lita/Cook

Piotrkowska 68. teL 170-70
Piotrkowska 6. teJ. 170-71
r.________________________
_
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Wielkie święto
sztuki filmowej

"RIALT

nalwiQłsze

wVdarzenle UJ dz:eJach Blnem . tOgralii

Wzruszające ~rzeżveia kochającego oficera,
1831 roku zmusiło do wyboru mi~dzy głosem

kiem

względem

którego powstanie
serca. a obowiąz

•

Ojczyzny.

REWELACYJNA OBSADA NAJLEPSZYCH ARTYSTÓW EUROPEJSKICH:

bley
t ......I .

v.lllly
Hansi

I

UWAGA:

Knote~k

i Willi Bi rgel

TRAGEDIA POLSKIEGO OFICERA UŁANGW, KlGRY ZAKOCHAŁ SIĘ

I

I

W

ROSJANCE.••

Rok 1831. Dwa szwadrony polskich
Pewnego dnia gubernator czerni-I ODcerowIe decydują się wyruszyć duje się, że jego koledzy - polacy poJutro. w poniedzialek
t~łanów pod dowl;dz!wcm rotmistrza I kow ul'Zlldza wspanlaly bal. Moment samL Niestety gubernator Czernikow v.bawieni zostali praw ł skazani przez
dn. 26 b. m. o (Jodz
Stanlewskleg~ i rotmistrza Wols~iego ten Stan!ewskl chce wykorzystać dla powiadomiony o rozrnchach w kraJu: sąd wojskowy na karę śmierci przez
10 ej wieez. reprezen- ~·raz pułk do~skich kozaków, staclonu-I swych oswiadcz;rn. Na chwilę Jednak przez kllrlera rosyjskiego, zauważa powieszenie.
tacyjny p o k II II dla
.lą w G;rodme we wspóląyeh kosza- przed rozpoczęciem balu Wolski do- hrak polak6w na balu i postanawia
Przy pomocy ulan6w organizuje za ·
pr.ced,tawicieli władz,
rac~. Między ułanami I kozakami Ist- staje wiadomośi o rozrucbach w War- obstawić wszystkie dro~l.
Oficerowie sadzkę. Odbija prowadzonych na egzeprasy i zaproszonych nleJc tylko pozorna zgoda, ~.ego do- szawie oraz, te Polski RZIId Narodo- pobe, .atJuJ. Ilę Da oddział koza- I kucję kole~6w i poleea lm prowachlć
gości.
wodem są częste raDne przeJazdżki do wy wzywa oba szwadron, do stawle- k6w, z kt6l'Jml zmuszeni są stoczyć ~zwadronJ do centrum kraju, do War·
Wielka v r o c z y 8 t a lasn, .gdzie odbywają ~ię pojedynki. - nla się w stolicJ' Wolski w trakcie ~a- walkę. Klika z nich pada. Ranni po- szawy, a sam z garstką ludzł zajmuj('
L~5 Jednak zd~rzył, ze rtm. Stanlew- bawy. poleca polskim oficerom WYJŚć .rucznik. Malinowski ł podch. Milew- pozycję przy bramie l trzyma kozapremiera we wtorek,
ski zakochał. SIę w si~st.rzc gubema- z aleJ eich.~zem i zebrać się w alta- ski zostajll uwięzieni, a zrezygnowany k6w w szacha, lIalemożHwlaJąe Im
,-_d.nl.II.2.7•.;,;,go_b•••m•._-, lora grodzłenskiego, kslęzniczce Kata· nie parkoweJ. Wszysc1 .tawW się za Wolski UID oddaje się w ręce rosjan. pośełg.
rąnle Czernlkow.
wyjątkiem rtm. Stanlewskle~o.
Następnego dnia Stanłewsld dowlaTam, broabte, pada_

I

I
I

Olbrz,mi rekord Dowodzenia
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w Paryżu. Londrnie. Wiedniu, Budapeszde i Sztokholmie

..

Kolars VlG n.oez

•

•

Uje Poplr'll

wic:eprezeSft

W oficjalnym organie polskiego startów:
"Aby w pierwszym r zędzie
l,o]arsJdego "Sport kolar
um.,żli wi ć liczny udział zawod·
ski", wiceprezes PZTK p. S. Rad
niczy \V imprezach międzyklubo
lVaJiski I,reśli ciekawe uwagi war·
wyl'h zwią:7,ek wywierać l.tędzie
lykule p. t. "Główne wytyczne".
naci:;k na organizator~w zawoNa w.,tępie autor przypomina, że
dów, aty opłaty z wpisowego
ustalenie
linii
wytycznej prac
og r aniczy ć do minimum - szcze
zw iązku na sezon bieżący nasląpiło
~dlli o dla zawodnik(w z kartajuż jesienią ub. roku, tak, że wszel,
mi v:yś ci gowymi.
kie posunięcia miały na celu przy
Dh dania przykładu w tym
Ftosowanie progiiam!1 do linii wy
kicrnnlm związek zorga.nizuje
tycznej .
lub poleci zorganizować w jogo
Naslępnie autor oma 'fria tenden
imi0uiu o nagrodę PZK zawody
{'je w kierunku IIm:lsowienia sportu
w okręg'1ch wyłącznie dla za·
kolarskiego:
woclłlików z kartami wy~cigo
"Za 5n.c1 ą. :1a czelną. rozpoczęto
wynti z wpisowym nie przukrago sezonu .iest praca w masach i
czajllcym 50 gr. od zawoJnika.
ll1ot.ilhowanie tych mas dla
W ykigi takie odbyłyby siQ
sportu kolarskiego. Że llasta·
w początkach maja IW. terenie
wicnb okres .} zimowego dały
poszczee;ólnych okręgów, przy
efekt mnże świadczyć o . tym
czym dąż·~ niem związku jest,
b~1Tl1zo licz1.y udz!ał braci lto[araby l)y1y mo żliwi e licznie obesła
sldej w lIroczystych otwarcia c!
De IV pierwszym rzędzie przez
sezonu poszczególnych
oJnę
młod7,ież dotychczas nie zrzes7.o·
gów.
Jlą . Kie ZllilCly t o, aby wyłącz.
Ta naczelna zasada pocir!:;a
nic ta"v startowali.
za sob ą koni e('zno~ć ·w piel·
To byłby pierwszy krok w reW05:lym rzędzio przestawienie
alizacji na;ozych zadań, nie zasposobu m yśl e ni:1 n:1szych antu ·
niedbllją0 oczywiście prowauze
Zj'18t ów r 2kordów i ni eprz acię t ·
nin ak~ji międ ~y 8lemcntmn zan.veh wjc'/'ynów na. inne t ory, w
wodni,~ zym już zn:mym i wypr<:.•
'''ynik,v 'lJ 'Dniej efektowne, nahowanym, -11.'1 przygot<.'wania go
tomiast OlOZDi-ejsze swą Ucztą
do zamierzonych imprez w se
i szerol{Qśd ą zasięgu~'.
zonie".
Zasadę umasowienia mo-ina Al1tor widzi wiele przeszkód na
zdaniem al-ton. - zre:lIhować prze
dewszysikim przez udostępnieuie drodze realizowania programu za·

~.wiązliu

związek
organizuje Makabi Warszawa w dniach 15, 16 i 17 ma·
Ja r. b. '" Warszawie.
.
Zgłoszenia zawodników naleiy
nadsyłać do dnia 27 kwietnia r. b
na adres Klubu Makabi - Warsza-

..Makab. '• w Łodzi
le Makabi - Warszawa w dnłacti
15 i 16 maja r. b. w Warszawie.
Zgłoszenia zawodników nalely
nadsyłać do dnia 27 kwietnia r. b.
na adres klubu Makabi - War8za·

wa.

Boks organizuje lIakoah - LódS
w dniach 15 i 16 maja r. b. 1f Lodzi.

organizuje

Piłkę nożną

z. I. Ił,

P.
"gDllrz~Dia
p. lładwań5kiet!o
Związek dążyć będzie do umasowienia i powiększenia

ł:iekawe

Mistrzostwa bokserskie

--=J\Y:~~

.

ZaSIęgu

PUkę ręczną

panów

~

organizu·

Makabi (Palesl,na)

blteresowanb zawod.lików torem~
grat b,dzie W Łodzi
"Oezywist:1, jt'st rzeczą, że
Reprezentacyjna
druiyn.a piłki
realizacja każdego, chocbv mjręcznej Makabi Palestyna
przymniej sk.>mplikowauego progra·
mu wymaga dobrej woli nietyl· jeżdża do Polsld dnia 8 maja r. b. i
ko jego twórcć. w, ale i reali~a to bawić będ:'Ye do 15 czerwca r. b.
Tournee po Polsce obejmuje narów w tym wypadku okr~g6w.
stępuJące
miejscowości:
Lwów,
Dlatego też w pierwszym nę
Przemyśl, Tarnów, Kraków, Biel·
dzie należyte wJkonanie progra
mu zależy od zarządów okrę ~ko, Częstochowa, Łódź, Warszawa,
Białystok i Wilno.
gćw.
Przyjazd reprezentacji z palesty·
J cieli chodzi o wzmożenie za.
ny
wzbudził zr.:>zumiałe zainteresointeresowania zawodniklw to·
wśród naszych klubów.
wanie
rem, to obawiam się, że mimo
najlepszych intencji w tym kierunku związku i przygotowania
całkowicie realnego prograillu, leżeli chodzi :) kolarstwo torowe:
"Ze sprawą sportu torowego
sprawa ta me będzie taką pro
wiąże się kwestia odpowiednich
stą. Ptzede wszystkim moili
torćw oraz hali sportowej, w ktl.
wość szybszej utraty tom dyna.
rej r\)wni-3ż znaleźć winien po
sow~kiego,
uniemożliwi w du
mies~(lzenie tor. To zagadnienit>
żym st.opniu przeprowadzenie
jest przedmiotem analizy i byr
projektowanych poranków dla
może, że w najbliższym czasie
młodzie:ty w celu wył(\nienia
związek wystąpi do władz z pro
klasy 3, 2, 1 i extra..
Dość
)ektem i kosztorysem budowy
zresztą mamy
dowodów, że
toru clrewnia'lego w Warszawie
sport kolarski, choć mająr.y zna
Sprawa. ta w ostatnich dniacb
czenie wielorakie, nie cieszy się
nabrała. szc~egć1nej ostrości i wy
należnym poparciem u czynni·
maga. natychmiastowego dzia
ków właściwych, co w dużej
łania.
mi~rze Pl)worluje trudności w na
Nie jest wykluczone, że rok
leżytym postawieniu tej gałęzi
bieżący w zakresie wyczynów
sportu".
torowych i rozwoju te.J gałęzi
W reszcie om6wiona zostaje spra.
8portU nletyłko. że nie posunł.,
wa budowy drewnianego toru ko
się naprzM, ale być moie je
larskiego w Warszawie. Autor koń·
szcze się cofniemy".
czy artykuł, wyraiaJc}c p.e~ymizm,

wa.

Zgłoszenia

zawodników nale!y
na adres l-łakoah, PIotrkowska 61.

nadsyłać

Uczestnicy mlc:trzostw korzystaJIł
bezpłatnyh kwater oraz 33 proe.
zniżek kolejowych.

z

Mistrzostwa
reguła.minem

wych
~~

odhędą się
odnośnych

związków

zgodnie

I

państwo

sportowycb.

••••••••••• o . . . . . . . .

Źr6dłem zdrowia dla
k a i d e q o, to k a Di e I
z' sl,szką "Nova Din".

........................
19.000 funtów za obraz

holenderskiego mistrza
Podczas licytacji zbiorów barona Lionela Rotschilda w LonJynie, obraz holenderskiego malarza Hooch'a z XV1I wieku osiągnął nienotowaną dotąd cenę 19.250 funtów
szterlingów.
Obraz zakupił pewien zbieracz

amervkański.

Ani jedno dziecko
w Polsce nie moie być
głodne. Kaid, grosz,
złożony na konto P•• 0.
Nr. 70.200 Drz,niesie
ulge bezrobolnym .
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MYDł.O

JELEŃ SCHICHT
"

.o~zczę:d~za bieliznę I
czyni
białą iak śnieg

i9

~lłtłWlf(

DJll'lSHI

L. PEREWOSKI

POLECA NA SEZON WIOSENNO-LETNI
_

c

.najnowsZe mode!e zauraniczne

s

L. .J a s i fi s k i

Nr. '561 EgI
w Składach moich
prowadzonych od 1870 roku
w Lodzi, ul. Andrzeja Nr. 10,
telefon 168-56
w Łęczycy, ul. Poznańska Nr. 30,
telefon 125
łodzi
polecam pierwszej jakości:
NASIONA rolne, traw, drzew, warzyw- podąje do powszec}me' wiadomo§cl, te niłej wvszclIeg61nigne nierucłtomo§cl w ł.od.i poło łonej
obciążone Pożycl:ltami Towarzystwa za
nlelaplacone raty wraz z I:aleglo§ciami, wy .~lIwione 10·
ne i kwiatowe.
CEBULKI i kłącze kwiatowe.
stały na sprzedaż puez publiczne Ilcytacle, odbywać się me;ące o godz. 11-oj Irana prsed ni·
NARZĘDZIA i przyrządy pszczelnicze. tej wymienionymi notarjuuami prly Wydziale Hipotecznym Sądu Okr~gowt'go w todli " saIi
Wydzialu Hipotecznel!o Sądu Grodzkiego w Ło:h:i, przy ul. Pomorskiej 21.
KAWOZY do celów ogrodniczych.
PREPARAfY chemiczne, owada
Zbi6r objaśn'eń i warunki licytacyjne zna,duill ,I~ w księgach hipotecznych odpowIednich
nleruc:homo§ci orllz w bil(rze Dyrekcli Towara:ystwa Kred~toweilo m. Łodzi i tamże prleglądane
i grzybobójcze.
DRZEWKA i krzewy owocowe.
być mogił.
Cenniki rozsyłane są bezpłatnie.
W ruie gdyby dlleń wyznaclony dla sprzedaż, był §w1lłteclnym, aprsedał odbęd.ie alo
dnia następnego.

Załotona

w roku 1891

Oure8Cja TOWarZUSIWa KreduIOlUeoO · lieczniciI ~Ia Zwierząt
miasta

CZystość

Nr. Nr.
III potec:zny
nIeruchomo dci

i higiena

to zdrowlel
Cylrlinowanie, drutowanie i fro·
terowanie posad ze., c:zyslIcze·
me wystaw i okIen, sprzątanie
biur i pokoi. odkurzanie elek·
troluxem. Rel"eracje linoleum.
Pakowanie okien i drzwi.

przy ulicy

Licytacia
Vadhlm rozpocznie
się od sumy

Al. I Maja
27.000 202.500
4 7-ad
Zachodniej
12.000 90.00U
52
105/106/107 Drewnowskiej
1.100
8.250
21l-A
Północnej
11.900 89.250
270-cc
Zakątnej
20.820 156.150
5.35-A
Sieonkiewieza
17.840 133.800
768
Piotrkowskiej
6.680 50.100
Piotrkowska 44.
Piotrkowskiej
46.540 349.050
785
19.600 147.000
tel. 202-"4. 792 ros. e. Leszno
6-go Sierpnia
4.280 32_100
':'95-t
3.120 23.400
796 ros. b. Gdańskiej
"O
1.1.1. 804-a
IWólczańskiej
2.160 16.200
II
805-a
Gdańskiej
460
3.450
twirki
10.180 76.350
Kancelarja T-wa "Orl" w Ło 843-f
tw:rlU
50.940 382.050
dzi, Wólezańska 27, przyjmuje 84:3-0&
Brzozowej
6.400 ł8.000
zapisy na n6stępuillce kursy i 8D7ca
972
ros.
L.
Cz«:stochowskiej
6.000
45.000
warsztaty zawodowe.
1075.f
Abramowskiego
1.900 14.250
Pońc:los.nictwo mechaniczne
KUińskiego
15.840 118.800
Tkactwo mechaniczne,
11085
Dziewiarstwo mechaniczne
1088
Kmńskiego
18.100 135.750
Wyr6b IIwetró" i r~kawiczek,
1
Składowej
22.000
165.000
Krawiectwo damskie i kr6j,
1124-e
Kilińskiego
52.760 359_700
Bielitniarstwo i krój,
1.274-a
Rokicińskiej
24.940 187.050
Gorseciarstwo i kr6j,
Ondulacja i manic.re.
Rokicińskiej
3.580 26.850
. 1284-a
Kancelarja czynna codziennie od 1296
Sienkiewicza
4:1.240 309.300
godz. II-ej rano do 7 ·ej \\ ieczor.
1351
Traugutta
4.100 30.750
CZESNE
Narutowicza
25.400 190.500
1365
m_OBNIZ0N&
Cegielnianej
4.120 30.900
1042-A
flll'WIIDłlędnuJ 1419-e
Kamiennej
15.420 115.650
lakDtll 1442
Kilińskiego
29.160 218.700
'aśmy 1843
;Wacława
13.000 97.500
,n 95
Czarnej
3.200 24.000
:228
Św. Jerzego
16.920 126.900
TUSZK I Klaju 2551
28 p. Strzelc. Kan. 8.800 66.000
2673
Piotrkowskiej
29.400 220.500
4093
Hipoteeznej
5.940 44.550
p'!!eca
FABRYKA
Ł
4208
Lim.anowskiego
16.860 126.450
CHEMICZNA Sp.
" I: O. o.
1823
Kraszewskiego
6.000 45.000
Ulanzawa, ul. budna 6-B, tel. 953-58 321-kx
Św Jerzego
18.060 135.450
731
Piotrkowskiej
48.320 362.400
Przedstawiciel:
~~~-·,
767
Piotrkowskiej
43.640 327.300
Ll'UHiI
1126
Kilińskiego
17.620 132.150
Legionć9 17, tel. 144-13.
1346
Traugutta
41.260 309.450
_ _ _ _ _ _ _ _ 2il-ka
Gdańskiej
49.800 373.500
Południowej
22.900 171.750
489
1344
Traugutta
3.560 26.700
73.800 553.500
926-a/927 -a Senatorskiej
(W s _SNOWYM LESIE)
L6dź, dnia 24 kwietnia 1937 r.
DLA DOROSł.YCH I DZIECI
Inhalatorium i pneumat,czDa kamera
przeciwallerg~nowa d!a ~stmatyk6w.
Elektl'ycznośc. KanahzacJa, telefon
f
.'
- . ' .. ' ) _.-:
STAŁA OPIEt<l.A LEKARSKA.
Zglosl:enia: Telefon 122-60 i 127·81.

J. HUPERT i S-ka

Uczcl"e SI zawOdu

',ll14-n

KaIki,
Atramenty

E"

S ONC

D. l

lódz"

~anaiOl} um w[~ełma[h

...
"
:!!O
N

•

..,

CN
O
A

i dni

prled notarjllslem

•
N
..,

"

O

O

Do

nasleDn,ch!

Dziś

w przychodnI od 8- 1 i 3-6
towarzystwa opieki nad
I:.iarzętami płacą ulllowe ceny.
Przyjęcia

Członkowie

pięknym

~~S~~~Ą~~~~~~::~~: (( Pue:~\,r~~
De 11 pokol • meblami I 4 kuchnie

ICAt.Y(
Mietscowość licznie odwiedzlIna
ROK
.pacery, sim" NARTY.

łodzi

Ładne

Willdomo§ć:
Tel.1 208·86
203-!łJ

Stala komunikacja AUTOBUSOWA .apewnlona.
-

UlJN'lJ

10-2..4-8

bl.2.ąI-89

=

--

Kupujcie

z l-go

źródła

W6ZK6W dllieci~eyc:łt
metalowych
MATERACY wy§ciełanyoh
MATERACY 'prę!yn.
.Patent·
l.OŻEK polowych
w fabrvclInym
- - sldadaie "
Ł6ŻEK

1

OOBBOPOL"

marki "Rubber·
LODÓWEK
LEŻAKóW, HAMAK6W
ROWEROW i drezyn
l.6dt, PIotrkowska 73
w pod ... Tel. 159-90

OGLOSZIENIIE

-

Zan~d Centralnego Stowarzyszenia Kup·
e6w i Przemysłowców Woj. Łódzkiego (ulica
Piotrk owska 10) podaje do wiadomośoi P.

'F.

Członków,

te termin Walnego Zgl'omadr:enta
wy&naezony uprzednio na dz. 2 maja 1937 w.
.ostał prle8uni~tv na niedzielę, dn. 9 maja 1937 r.
godz. f-ej pp. ,.. I-vm terminie, o godz. 6-ej
pp. w o·im terminie.

°

Pon,dek d.ienny Walnego Zgromadzenia
(zgodnie z ogłoszonym
dn. 18 kwietnia r. b.).
ZARZĄD
pozostał oiezmieniony -

•

I t; T O W Yl f J"
gr. "

.... ..-.

l.ÓŻEK komodowych
WYżYMACZEK

Nlem!rzanka. Fertner. Zabcz,ński i Sielańskl

~:lsc od 54

-I

Wielki wyb6r:

IzczeDko i· O

poraz ostatni!
!ł

2 Do~anki O g. 12 i 2

na

luchym lesie

Najweselsza ' komedia polskiej

W pozost. roI.:

Oz'ś

KaDiele
DSÓw.
KUCIE KONI, nitowanie kopyt.

J)nia

S. Baran·owsk.im
30 lipca 1937
H. lUesem
~....
P. Lewieckim
.."
"
A. Rżewskim
......
K. Okszą-Strzeleckim
..
..
"....
S. Tułeckim
J. Zaborowskim
..
..
tt
S. Baranowskim 2 sierpnia 1937
H. Klesem
....
,.
P. Lewieekim
..
..
..
A Rźewskim
,.
..
,.
K. Okszą-Slrzeleek.im,.
..
S. Tułeckim
..
..
.,
..
,.
B. Witkowskim..
R. Wodzi6kim ..
,.
,.
j. Zaborowskiim.. . "
..
H. Klesem
3 słerpnl. 1937
P. Lewiec.kim
..
..
,.
A. Rżewskim
..
..
"
K Okszl\-Slrzeleekim..
,.
S. Tułeckim
..
..
Ile
B. Witkowskim..
tt
,.
R. Wodzi6skim..
,.
"
J Zaborowskim"
..
"
S. Baranowskim 4: sierpnia 1937
H. Klesem
"..
"
P. Lewieckim
"
"
,.
A. Rł.ewskim
to
"
..
K. Okszą-Strzelecltim"
"
"
"
"
S. Tułeckim
B. Witkowskim"
"
"
R. Wodzińskim,.
"
"
J. Zaborowskim"
"
..
S Baranowskim 5 sierpnia 1937
H Klesem
""
..
P Lewieekim
..
..
..
A. Rtews'ktm
to
"
"
K. Ok5'Zą-Strzeleckim t,
..
S. Tułeekim
..
to
"
B. Witkowskim..
. ..
..
R. Wodzi6skim to
..
..
J. Zaborowskim..
..
"
S. Raranowskim 6 sierpnia 1937
H. Klesem
....
"
P. LewieckiDi
..
..
,.
S. Baranowskim 29 wrZ'elŚnia 1937
J. Zaborowskim 30 czerwca 1937

lEDZIE wlro~c~l~c~

"...

Tal. 112"07.
I chirurg:czny
SZCZEPIENIA ps6w i Jeoni
STRZYŻENIE psów i Ironl.
ODDZIAŁVf wewnętrzny

W

D,rekcja Towarz,stwa IredrlOWegO m.

Dz~ś

M8D. Wut. H. WRRRIKOFFA

ul. KOPERNIK>4 22

Pa,.e-par'o.łl I bilety
ul,owe nie•• ine. -

Polska k~media ~uzyczna.
W roli

•

głównej

pod tyto

.-

14

-

_.

-

_
!5IV-, "GLOS PORAl\TNY"_ .......
1M1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nr.
C~

KI ,eE
-"

ARTYSTYCZNEGO

EH

11.

~~~

e

SI DnU IIIODY ~ ,
1\ -

OTWARCIE
~b",

~~

"
_F
b!"

,,:,

ZNANA PIER!SZORZĘDNA .

Pracowwnla.

,

981alnie

-

okry·c ~6

i kostiiurnÓ1iV damskich

POLECA NA

- •

NAOCHODZĄCY

mod~l~

PO CENACH

SEZON

galgskie

PRZYSTĘPNYCH
?

LEKARZ

STOMATOLOG

KROJU, SZYCIA

CHOROBY ZEB6W
i JAMY USTNEJ
POŁUDNIOWA
Przyjmuje

zatw.

Pa J.j
E!
U

I

i

Zakładaj"

MODELOWANIA
R. ł O. P.

przez M. W.

najlepsza

CAŁKOWITY

KURS

nauczenia

Kończącym śwlar:teciw8.

TYLWO

75.-

Drz~wDeDo

ochrona

Do nabycia 6-go Sierpnia 39
m. 10 front U

,lont ZAWADZKA 36" m. 3. let 231·03

R

najtańsze

przed upaln .. m
słońcem I ~wi.tłem dziennym, piękne
desenie olbr.symi wybór.

isfniej"ce od 1902 r.

_ ' ,",

na swoje okna
i najtrwalue

RoIeJ} Okienne l Drutu

DRyft BLATT

. JYłlRY

9

9-1 i 3-7.

DOKTÓR

Kupcy i Gospodyniel

KURSY

óZEf IICK

WYd

piętro,

tel. 211-80

ZŁ.

Kancelarja clynna od 9-1 i od S-7 p. p.

spec. ch OT. seksualnych,
wenerycznYch I skórnych
(włosów)

Andrzeja 2, tel. 132-28

KI0i inny ~otrafi cduadnąt Twą pruszłoit?

" r'uJmuJe od 9-11 fano i od 6-8 w
W nledlielę i święta od 10-12

naisłynniejuy Jasnowidz-Grafolog
WOMOliTH Mistrz Międzynerodowego
Instytutu Wiedzy Taiemnef.
Zavwiadon'lienie
uznany jako wszechświatowy fenomen
dysponujący mocą sugestii i magneNowoofworzony skład sukna i kortów firmy
tyzmu oraz jasnowidzenia na odległość. Przy pomocy słynnego i jedynego na kuli ziemskiej Medium "TA~
:boroby skórno-weneryczne
MAHRY", które posiada nadprzyrodzo
fr. I
tel. 144-20
ny dar promieniowania i wysyłania
i seksualne.
poleclI najno,wuc i najleosze mate jal!, damskip. I męsltie:
fluidu astralnego. W transie- jasno widzi bez różnicy oddalenia, za pomocą
tel. 106-30 kontaktu pisma i kilim włosów danej osoby. Odkrywa wszelkie tajemnice ży
CENY PRZYSTĘPNE.
,
ord. 9-11 i od 5-8
'
ciowe każdego, odgaduje pnr.esz1o.Ść, teraźniejszość i p ,rzyszlość, opracowuje
, " nied.lele i lwięta od 9-1.
horoskopy i analizy grafologiczne. Daje możność zdobycia miłości pożądanej
osoby, rady i wskazówki, odzwyczaja od wszelkich nałogów. Odnajduje zaginione osoby. Medium "TAMAHRA" jest nieomylne. Zestawia w transie szczę..
śliwe i pewne większe wygrane. N-ry losów wskaże, gdzie takowe można naW myśl § 83 rozporządzenia Rady Min. z dnia 25.VI.1932 r. opostę'
Dr. med.
być. Napisz natychmiast do mnie, podaj pytania, stan" datę urodzenia, załącz
powaniu egzekucyjnym władz skarbowych (Dz. U. R. P. Nr. 62; poz. saO)
kilka włosów i 1 zł. znaczki P.oczt. na koszty . przesyłki, a otrzymasz w przel? Urząd S~a.rbowy w Łodzi pOdaje do ~gólnej wiadomości, że celem pokry·
ciągu czterech dni odemnie dokładne przevowiednie - horoskop, który wprawi
eJa zaległosCl podatkowych l o-bcych wierzycieli odbędzie się sprzedaż z li,
Cię w podziw i zachwyt.
'
.
cytacji niżej wymienionych ruchomo~ci:
SpeoJallsta oho rOb sk6rnych.
Medium "TAMAHRA" wybierze dla Ciebie w transie szczęśliwy Nr. losu,
Na dzień 27 kwlt'tnla 1937 roku.
wenerycanych I moo.opłclowych
który pod gwarancją będzie wygrany. Otrzymasz odemnie prawdziwy klucz
m. Narutowicza Nr. 83 30 sztuk swarsztatów tkackicn
zł. 2.800.front I piętro nowego życia, który przyczyni się do. poprawy Twego bytu materialnego i zaUl. N. - Zarzewska Nr. 26/28 50 mtr. desek sGsnowych, !totelefon 213·18.
dowolenia duchowego. Wiele wielkich wygranych, to owoc mej pracy, dlatego "
Jarskich i drzewa
rl. 2.140.-'
Zajęte ruchomości moina oglądać w dniu licytacji od godz. lO-ej cle
pnyjm. od 8-9 30 rllno i od 5.30-9 w. tei kaidy zwracający się do mnie dziękuje. Pisz jeszc:&e dziś do mnie na adres:
W niedz. ł święta od 9 -12 w -poło .Jasnowidz WOMOUTB, Kraków, Lublc2j 2S m. 2 _ Bezpłatnych horoskopów
16· ej w Joltalach wyżej ws'lyI.zanych.
.
,
.
nie wysyłam.
- ; ,'
.
Za Naczelnika Urzędu: C-) B. WAJ..CZ.ł.K .

t y lko

---- -------

Dr. SI. Hibernal

••Tex.'til- a-elaki··

I

p.,

PIOTRKO WSKA 19,'

Zawadzka 10,

Ob"
.
WI€8Zt:ZfOit! O li-tgta",· i

. . ._---------..,.".L. I !CKI

Nawrot 32,

D~.

S.

Kryńska I

Chor. ak6rne i weneryc.n.
. (kobIet, I dzłecti)

Slooktewl[18:ił tol91. 146-10 l
god". prl}'l. od

u-t

MASZYNWiCiiuR
do

i 3- 4 pp

ŁÓDŹ, TRAUGUTT A 2.

WSZEL.KIC", SYSTEMÓ'N

w

Ł U M A OZA

DOI~ rl~ ~ an a

i

PRZYSIĘGLEGO

LgE n . R

śłaclÓw slIpecących włosów.
Przylmule 10-2 i 4-8 wiecz

~

_ 1\

d Rk h

.

Traugulla 9, ~~~~619f
prl,lmuje od 8-U i od 6-9 w
w nied •. L §wl-=ła od 9-12.30 pp

s~· l, U'f. med. HELLER

mieszkaniowy (6 pokoi) dom
z ogródkiem w okolicy
du

PRZENIESIONA ZQSTAŁA
NA ULICĘ'

PIOTRKOWSKĄ

Okręgowego.

Wiadomość telefoniczna
(tel. 200-17) w godz. od 3 do
4 i od 8 do 10.

80

Spec. ohor6b weneryCllnych. mocaopłoloW)'ch 18Il6rnych

Traugutta 8. Tel .. 179·89
Pn,lmule od 8-11 i 4-8 wlecz.
w nled.lele I 'wie ta od 10-1 pp.

Dziś i dni następnych!

1\ I TA
Sienkiewicza 40, tel. 141-22

leazenie chor. wanervcznyclt
I ak6rnJch

Zawadzka 1,

O

Poc

ątek
z I

Arcydzieło

n

w dni powsz o g

.,

•

4,~ w

niedziela i

świ~ta

ar
o l:il w pol.

teL 122-73

HeIenaHalDern
LEKARZ. DENTYSTA

P OW R Ó CI ŁA

NARUTOWICZA ·2
Godz.

TEL. t 70-96
od 11-2 i

przyjęć:

~7.

dni następnych!

.:;a

...

e
es
%WW #
i
głośnego utworu
Piotra
Benoit, czł.
Akad. Franc.
W rolach głównych:

Ellssa Landii
i ..... O nLodge

Katarzvn'ł1III.-H·-e"pZ burn

- a S_o a r j
r
lJłI

Dziś i

W

Na pierwszy

'

cBynn& od 8 r. do 9 wlec.&.
Poreda 3.t.

.~~~"~aE. . . . . . . . . . . . . . . .mg~. . . . . . . .~mu~nnDBam2&"

..aa

a=mE2BB2zm~. . . . . .""".s............"""""""""~"""""~'
treści, gry l reżyserii,'D"
wg.
Diwiekowe kino

_ _

Specjalista chorób wenerycznych
skórnyoh i seksualnych

parterowy murowany jedno·

Mo~r~;;kr1~w~~~te;;~_99. u·ra Hlmanua H eru~I~a
wznowila DrzyJęcia
Usuwanie wszelkich
defektów cery.
Usuwanie bezpowrotnie I bez

.

" ' . _ - - - - - - -......---------.-.;....,'

'f

tel. :J46-09

DyO~OOBWSKI Pi~rwsza PrzYJjhudnia
HENR
WenEROLOGiCZnA:
wznOWił DrZJleCl8

PRZYJMUJE DO REPEHACJI MASZYNY BJUROWE

K A N C Ę I.. A R I A '

Zg .- e r s k a 11

,.. w niedzlole i

-+-

I

przYJm. od 8-11 rano i 5-8 w.
\Ii nledl1llele i łwlęła od 9-12 pp.

-z."muje od 8-lf rano i od 5-9 w
święta od 9-f 2

WARSZAWIE

DR. MED.

puylmuje od 8-9 r. i 4-8 w.

Andrzeja 5, telef. 159-40

firmy
W

'

speo}alleta
ek6rnyc., I sek8ualnych

TELEFON 236-69.

Prs.edsta~~cielstwo

leueoie promieniami Roentgena

_Południowa ZB. fal. zos·ga

-

TEOFIL GLOCER i SYN

Spec;61ista chorób sk6rnyoh
'wenerycznych- i seksualnych

Z

nIEW
I" ż SKI PI Taubenhaus
ChOł6b ~eneryc.n,ch A~USZER.GINEKOLOG
- DR. MEn.

PisaDi~o~~~O~~~~~i io~~::;:~~a ~~~c~aJkUlacji

HER

'l!il'dlJGebir:t kosmetyki
ł.ec'snlcz.el 11o,8Ie'OWeJ

WE

ST. 'łłVAOBLEWSKI

DOKTOR '

R

l81~LllnE ~i~Ita~k~~~ij!:4

med•.

sean;- wszystkie

miejsca po 54 _9~·

r-p.;'ed-;i::= M'';;::;;;f,; ~~i~

Na najwyższą miarą zakrojony film .

Oałkowicie . nowe uj~~ie p~ęknej. i tragicznej

postam szkocklel krolowel.
N t
' gra:n' WIERNA RZEKA". Wielka epopea filmowa. Wolna przeró.)ka powieści ::)teEana heromskiego
ad ~pny b~~y mi~j;c na I-y Beans po 50 gr. - Ce~y miej~e: l.m. 1:09, ~1 m. 90 g. III m~ 50 g. Kup. ulg. 70 gPoczlltek seansów o a. 4-6J, w Dledslele l śWl~ta o g. 12-e

Nr. 113.

15

•• ALFA-AA
LÓdz. Nawwrot:... 'l:el. "S3-&0

e lASZCZE

DAMSKIE, MESKlE li UCZN.

NI.PRl eMAKALNE

orllz dllmakie,
OSTAT NIE

BEZ

GUMY

wełnillne

KREACJE

MODY I

poleca:
wytwórnia
Płaszczy

,.MANIEIU"
.

~

~

PSY MI.ODE czystej rasy Cocker .
Berlin, okazyjnie sprzedam. Żerom- Spaniele, Buldoczki francuskie,
- Att·
_~ _ _ _ ~ ~kiego 41, m. 31, drugie podwórze. l'!zkockie Terriery, Ratlerki itp. ma
WYJEŻDŻAJACYCH na światową
548b---3 do sprzedania Zakln,d Zociogiczny
O. Folkmana, ul Andrzeja. 7, teł
wystawę do Paryża nauczy bardzo
555-2
systemem KUPUJĘ i spr.;~daję meble. dywa.- 124·76.
s7.ybko franc~skiego
Iro!. "Lagrange" Miss Mary, Piotr ny, maszyny do szycia, porcelanę i
SPHZf:DAM dom przy Piotrkow
kowska. 24, m. 7.
różne sprzęty domowe. AndrMja 7,
skiej.
29,000 dochodu, przy wpła
skład mebli, tal 258-99.
30'~
cie 90,000. Zgł. do "Głosn Poranne·
MBS MARY ndziela angielskiego,
go-' p(·d "Okazja 90,000".
francuskil:lgo, niemieckIego. Zalat- ---------~-WILLA murowana. niewykończona.:
wia wS'~elką korespondencję. Przyj
2 razy 5 pokoi :z kuchnią i 2 razy TANIE źródło resztek najmodniej
muje 12 - 2, 4 - 8. Piotrkowska
r.o 1 pokoju l kuchnią., plac front szych towarów na damskie palta,
nr. 2-1, m. 7.
120 łokci i głębokość 70 łokci oral k.;stiumy, suknie, bluzki, spódnice i
c.grćd owocowy z 50 drzew przy ul.
uhrania OIQskie. Warunki dogodne
1 ZL ANGIELSKI, hebrajski, judaPrzędzalnianej 106a.
Wiadomosć:
Duży wybćr najnowszycb wzorćw
iftyka, koniirmacja,
przedmioty
Radwańska 44, ID. 3, I piętro od
(·tamin., ba.tystów, kretonów itp
I.~~' f.l ne. 1'('1. 187-59, Kamienna 10,
godz. 5 do 8 ·,viecz.
KiliiJski'3go 36, oficyna, II w. l p.
Il~. 8, od O-W, 2-3.

---

FRANCUSKIEGO krótką, łatwą
metodą (Amon) nauczv się każdy wyjeżdżają.cy na wystawę,
na studia. Absolwent Sorbony

CENY

DAOB~E

I KASĘ ogniotrwałą firmy Arenheim,

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

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

Piotrkowska
61
tel. 177-11

po prz. of. I p.

HURT-DETAL

1········OGLOSZIENIA
.. ".......- :.-.......'''' . . . . II.. Hauka
I wycbowaDl8 I

tódź,

[eotrala

FABRYCZNE.

1

••••••••

PENSJONAT kompletnie urządza.
ny do wydzierżawienia. Wiadomość:
E. Nakielska., Głowno, bufet kole·
jowy.
547~

!--KLEPY frontowe oraz lokale hau
dlowe natychmiast do wynajęcia.
N'arutowkza 44. Wiadomość u da.
7.orcy.
7 9-a

ZGTTBlUNO dowód osobisty wyd.
f:.1"7ez magi'5tra.t ID. Pabianic na
nazw. Cychtiger Szulem Josek, zam
w Lodzi, Zawadzka 54.

DO WYNAJĘCIA pokój z niekr~pującym wejściem i wszelkimi wygodami, Sródmiejska
Nr. 27, fr. m. 6.

znFBIONO KWIT kaucyjny EleKtrowni LMzkiaj na zł. 15.- za. nr.
t:770r., na nazwisko Blausztajn
Abram, zam. Masarska 12.

POKOJ umeblowany z wszelkimi wygodami, wejście niekr~pu
jące. Narutowicza 41 m. 17 codz.
od 12 - 4

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

___

Zakład

PierwSIorzedny
M

1'1. f

Ił

Ę

Krawiv[ki

S K I

Jl J 1'1 Ił N

_ _ _ <I

_

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

POKóJ umeblowany frontowy
b.
lHoneczny, z oddzielnym
wejściem do oddania Cegielniana ~O. m. ~, naprzeciwko
parku Staszica.

OKAZYJNIE sprzedam kredens o· przeniesiony został z ul. NarutowiczlI 4
•
r7.echowy, '3tćł okrągły, krze~ła, gar
na Piotrkowską 61
POSZUKUJĘ
trzypokoiowego
o<.'robę, p'lJ"ę łóżek "ptasie oczko". lewa ofie. Ił 'PI. parter. Przyjmuje mieszkania słonecznego s wszel·
Wl)lczańska. 157, u stolarza.
zam6wienia na dogodnych warunkach. kimi wygodami w pierwszon:~
Legionów 11 m.l3 Dawidowicz
nr ..... dnvm starym domu. Wiadomość
g. 11-4, 8-10 w.
OKAZYJNIE do sprzeda.nia ~abi- KWIACIARNIA natychmiast ko·
Posad,
telefon 124-24
_ _ _ _ _ ____
• net, sypialnia. lakierow3.na f'Łylowa łZvstnie do sprzedania. Slirznie u"
su •
;
_.....
,..
BOCHALTERlI włoskiej 1 ameloraz inne meble. Andrzeja. 7, skład rzqdzona w najlepszym punkcie 19 LETNIA pan~ z d~brego domu W NOWYM domu Radwańsh
rykańskiej oraz pisania na ma _m~bli.
301---2
Oferty
6-klasowymposzukuja
gImnazjalnym
_ _ _ _ _ _ _..._ _ _
___
_ _. Kwiaciarnia".
" _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ zkształceniem
posadywy
do 4-a są do wynajęcia 3-4 pokojowe mieszkania komfortowo
szynie gruntownie wyucza za
25 zł. Skrócony kurs w ciągu
dziecka. Oferty sub "M. D:' lub wykończone........ Wiadomość D8
1 miesiąca zł. 15. Pisania na
dzwonić: 266·19, od 3 - 5. 51---2 miejscu
-2
....
mas7.ynie 5 zł. Udzielam r6wv.~~'tU~"""Ul.4~. I . I...
- - - - - - - . - ----.1
•••
lm
.., ~ INŻYNIER - chemik z praktyką DO WYNAJĘCIA pokój z wszel. łyki
niei korespon\lencJL
l ary
eSU'\oT1
l
nnANIA CHEMICZNEGO poszukuia posad y. R e f arenc]e. kimi wygodami s Diek.~pujł'
handlowej i stenografii.
\OJ
VI(
TT'I"
k'
50
f'
yna
~
pierwszorz~dne,wymaganiaskro.1\.. 1 lOS legO
,poprz.ole
.
~~.~
1~ . P
. " cym wejściem. Wiad. Żerom
I piętro. Zapr3wadzam księgi
_
.._
~ ~
mne. Oferty Bub. " racuwlty skiego 36, front 11 p. m. 241
i spl'rządzam bilanse.
......o.u... CHEM' PRALNIA. FARBIARNIA do a~minislracji
\VOraAl~SICA 2~'TEL: 210,01 - - - ' - - OD 1 LIPCA do wynajęcia ......
=
RUTYN<?W AS A gospodyni Pl'Z!j- j.,we ruio,m.1ro.nie ze wBzelkimi wyp
WYKWALIFIKOW AN A
~·ycba.
tnie wspołpraeę w lepszym pen..~Jo darni w oficynie na I piętrze, dwa
LI
wawczyni do niemowlęcia. lub do
w~jścia, przy AL Kościuszki 93.
Plołrllowska 4, 67 i 147, NarułowicSll 27, Gł6wna 48, nacie na dogodnych wa,~uukaeh.?
~tarszego dziecka, wła.dajq,ca grun'
ferty pod "Rutynowana do admlll. _ _ _
•
Nllpi6rlrowskiego 35, R.goweka 47.
tcwnie jęz niemieckim, szuka zaję
000-2 I POKÓJ slon9Czny umeblowany dla
p A B lA N I C Il: Plac D__brOwsklego 3.
cia. w mieści9 lUb D& wyjazd od
:
-- \ 1 ewent. 2 osób do odnajęcia.. 2ezaraz. Na. żą.da.nie powatne re[erenPOTUZf.HNA
wykwalifikowa:na rOlliSki~go 11, Solnik.
('je. Oferty s'lb "K. W." do "Głosu
l'anna do pracowni gorsetów ,'pa. __________ _
Porannego".
316-2
572-2 JEDEN lub dwa pokoje elegancko
CKNO na wodę sodow!l do wyna· la'" Sil~nkiewicza. nr. 31.
~ęcia rog An lneja l W Ólczańskiel·
.
umeblowa.ne z wszelkimi wygoda.lIli
Różne
WYKWALIFIKOWANA wychoP05ZUKl'JĘ posa,dy do chorej lub do wynaję':lu w centrum. Dzwonić~
~kład apteczny Pływackiego.
wawczyni z dobrym hebrajskim
starszej o~ooy w miejscu lub na Vi) ~06-41.
;:łZd. P.,,,ia1am wiadomości z zakre_ _ ._ _ _ _ _ _ __
poszukiwana do 3-letniego dziec- DYW ANY: Perskie, krajowe,
ka. Wiadomość: Dr. G. Fogel, ręczne i maszynowe naprawia
ilU pit>IQguiarstwa.. Oferty sub "Su.
DO ODDAN[A 1 ewent. 2 pokoje
Artystyczny zakład naprawy uCegielniana 21
mi~nna'·.
z telef., na. 7.ą(hnie z utrzymaniem
Panu
D-rowi
Wiktorowi
szkodzonych dywanów H. MilAl. KlIśdllS~ki 53, mieszko 1'{.
H1JCHAT.TEIUA - kurs całkowit.y groma, Kilińskiego 18, tel. 192-46 Ziegemu za radykalne wyMŁODY, energicmy z wy".lszym wy·
leczenie mojej tony, siostrom:
...
--- oplata ilnystępna. Nauka pisa
kS'ltałcenie:n poszukuje j:lkiejkoJ· MIEJSCE do spania dla 2 panów,
lIia na llIaslynlt:l 10 zł. IrJormacje i ZAKOPANE Pensjonat "Melior" Wierze i Klarze za troskliwą
wiek pracy. Wymag2nia skromne. Oddzielny pok':j. Ewentualnie z cal
Magidowei przyjmuje zamówie- opiekę, jakoteż ~ałemu per; lJf~rty sub: "Akademik".
z:tpi~y. Cpgiell11ana 25, ID. 35.
kowitym utrtymaniem. Piotrkowska
nia na kolonie letnie. Wiado· sonelowi LeczniCy Sante
tM_W*W~.==·
'==_~Uk
nr. 8Q, !Ił. S.
składa
tą
drogą
najserdecz·
mość Łódź, Sródmiej~ka Nr. 31
rOTRlEB~A starsza podręczna do
Kupno i sprzedaż.
niejsze podziękowanie
Birger od 4-6 w.
salonu mód . Narutowic7.a 9, R. Wej LOKALE na l, II p. Piotrkowska
Ludwik Karpf
nerman(:wna.
~g, po 5 pokoi piętro, nadające Bill
OKAZYJNIE sprzedam kredens EEKARZ - dentystka dvpl. pol.
na biura, lokale handlowe, składy
orJ!echowy, okrągły stół, ó krze- na Łódź lub sezon letni pOBZU- PIEHWSZORZĘDNY Zakład Kła ~ZW M:'l.KA lub krawrowa (zdolna) do wynajęcia .,a 1 lipca.
seł. fotel pokryty skórą i tapezan kiwana. "Współpraca"
. ____ . ______ _
wiecki Damski M. Rozencwajg, 6-gG do szy.~j:t trykotowych bluzek jed- ___
w dobrym stanie. Zawadzka. 23,
Sierpnia 37, m. 13. Przyjmuje na wabnych 7.~łosi się do F. Tenenbau- . 3 POKOJE, kuchnia, wygody, dwa
m. 51, liawa oficyna, 11 wejście. DO ZAPROWADZONEGO, do- Fezcn wi,)se.1ny i letni najnowsze ma, riotrkowskll. 38, tel. 179-60.
balkony od 1 lipca do wynaj~cia.
brze prosperującego interesu. modele paryskie, jako też przyjmuje - - - - - - - . - - - - - - front I piętro, ul. Cegielniana 55,
HAKmTY TENISOWE od 6 zło poszukuję wspólnika z gotówką palta. i kostiumy za pruto 15 d., za lIS0B.\ w średnim wieku, umiejąca obok PIMu Dąbrowskiego.
tych firmy "Ol mar" do nabycia w od 20.000 wzwyż. Oferty kiero- kostium 20 zŁ Wykonanie solidne 7.~.jąć się ~(l~PQdltrstwem pOll7ukuj~ _ .. - - - - - - .
~,kładzie zaba.wek. Piotrkowska 119. wać pod "Solidny" do admini· Proszę się pczakonać.
..Jpowi(·dni03go zajęcia; może byc :;t.r01(0JOWE rr.ies7kanie z W8'Zt'14
5482---25
straeji
- -- - j na wyiazd Of.~cty: "Gospodyni".
kimi wygodami poszukiwane. Tel&............
. __ • CZYSZCZENIE ta.pet, ścian, sufi I
1iIlIdUiiW" ...". ~,._go.g.
f('n 110.91.
~Ia.EPm_'·E urządzenie dla konLokale
-----------SZKOL A psó-w. Wyucz:lm llezkon. uhv suchym eposobem. Ceny_ nis~e
ft'kcji galanterii. manufaktury,. per kurenl:yjuie
wszelkiej
tresury Wiadomość: Mała. 2, róg 6 Slerprua.
'11'101_ _ _POKóJ z kuchnią, wygody, dom
ft\ffiCrii, komf0rtowe, w czę8Clach 3)Jr:Zl'1łanl "B'3cnardyna" i .,Dober Skłep farb. Wia.trak.
KOMFORTOWE 3-pokojowe miesz· willowy do wynajęcia. Zagajnik owa
lull całc·ści tanio do sprzedania. numa". Hadogoszcz, S10sa Zlierska
kanie, nowoc~esne uroz;ądzenia, cen- ur. SO, rJg N:uutowiczn, tel. 270-11.
Zgtoszenia od 10 - 12, ul. Piotr·
ur. 47, Adolis.
PLAC do wvdzierlt\wi~nia oraz staj tralne ogrzewanie, z wszelkimi wy- -- -- ---kowslu\ 113, Pfeffer.
- -- I1ia na kilkA par koni, blisko bocz- godami do wynajęcia w nowym .-]0' POKÓ.J nmeblowany, oddzi~lne wej
ZMa~ĄL młody wilk maści :!rebr nicy kol~jowej. Wi:\domość: Wól- mu. Gdańska 57. WiadODlOŚC telef. ~de, wi'lelki'3 wygody wynajmę kuJ
SAMOCHOD Cytroen 40y1. ka- ul'j. (/(Ipruwadzić za wyr,agrodze. <"7ańskll 91, l piętro, front, mieszko 185 94.
557-1 turalnf'Dlu pana. ID. Piotrkowski
retka w dobrym stanie sprze- niem. Gdań:5ka 63, Wrtblewski.
6; od godz. 10 - 12 i od 3 - 5 pp.
nr. 70. m. 5, teł. 12-999.
dam. Wiad. Sklep Samochodo2 POKOJE II kuchnią. wszelwv Andrzeja. 12
AlI}UNI5TR.\.TOR
energiczny ELEGAi~CCY panowie szyją sobie kimi wygodam!. do wynaię~ia. POKÓJ umeblow:tDY uiekrępująq
.... ł'r7.yjmie
nomy
w
administrację
j spodnie tylko u pierwszorzędnego Tr~backa 18 (Cegielniana 71) 7. wszelkimi wygodami do oddania
POEZUKIWANE :l.Uto cięiarowe
543-3 l'iotrkowsk:l 120-2 L.
1 i puł ew. 2-tonowe. Wiadomości: daje również zaliczki na. komorn? specjalisty. który powrócił z Pary od 9-11 rano.
W
vmaO"ltnia
skromne.
R€-f~rencJ('
ża.
B.
Fajwlewicz,
AL
I
Maja.
2,
.
td. 212-78.
DO WYNAJĘCIA od 1 lipca: 5 po W WILLI w ogrodzie umeNow&D1
pi~rw,,~orz~dn'3. Oferty do admin fr. lp.
koi
z kuchnią z wygodami, front, pokoik 1 od1.ziehym wej~cielD do
DOBRZE prosperująca bezkonku· !'uh "Energiczny i ~()lid.'ly".
nr
piętr.), Andrzeja 7. 6 pokoi li wynajęl'ilt 50 i 65 zł. mie~ięcznie.
nie
PRZEPTSYW
ANTE
na
mas'L1
rencyjna kawia.::nia. - dar.cing, dwa
-(';dań:5ka $'14.
kuchnią z wygodami, front ID pię
),ila.rdy. kl l mpl .3~ne nowoc:zesne u- I ..RTYSTYCZNA cerownia przyjmu ora.z powielanie wykonuje rutynotro
i
lllkal
hll.lldlowy.
~arlltowicza
......
wana.
ma.szynistka.
Piotrkow~ka
nądzcni~, centrum miasta, okazyj- ie do cerowania wszelkiego rodzaju
nr. 9. Wiadomość na miejscu lub L,)'KM handlowy do wyna.jęcia.
107,
prawa
ofi~yrut.
pa.rter
(w
Zwią.
uszkodoz;cnia
materiałów.
Brandes;
nie do f')lrze(hrJa.. "Cafe - Roma",
329-2 Piotrkowska 81, w podwórzu.
ku Lokatorć ...}
541-2 telefon 102-56
Piotrkl. wsita 69.
:roma.sz.~w - Ma.z..
Z POWODU przeprowadzki do
sprzedania różne meble w dobrym stanie. Obejrzeć Pilsudskiego 76 m. 9 od 2-5
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21M V C I E; ST""O

1'I0IO(1'1llf
(D. IfNfNDIlJl'I
HURTOWNIA WYROB6W GUMOWYCH

RIT

ODNIOSŁA

Nr. 113

ANGI~LSKIE,

NARUIOWIUA 16. IEL. 140-59

re pr.

n3

woj. łódlkle

NORIOM. ROYAL EMFIELD

Kepr. BłlłSON -5fl'lPfDIJ

oJ'a~·cz!;ciS;a~i~!~~L!!~8~rla.

Opony sClrnoc:hodoWlre. lnot:ocykloWlre i ro""ero·ww. zawsze na

składzie.
g' ;

ul. HOki[Iń~ka ~ł.

~_~~~

Od1lViedzc:ie nas. a przekonacie się. la
.. OOO-ce os6b Drzed Wami, że nasle cen, Sil niezw,kle niskie.
Uskuteczniamy

wysyłki

PACZEK DO ROSJI SOWIECKIEJ

_____~_~~_mD.~.aE~~~~~_w.~.a.m=iBw_ł.16•.___~a.al~P.~.8.~~w.~~~.e~~.a~~~z~d~~~~~~~~m!:~~~~*~~~L
URSY, !~y[IA, mlEHUnlJ L I ił Y K A U , H A N
ROJU , I MODELOWanl4 SienkiewIcza
67 113-51
tel.
Zapis}' na nowy kurs dla ppróg Nawrot
Krawcowych puyimuje kance].

K

Poszukuj..
sp6.nike

BIELIZNĘ MĘSKĄ,

BONJOURKI,PYJAMY,
SZLAFROKI I T. P. ŚCIŚLE PG. MIARY,

:I kapitałem

8000 d. do gotówkowego,
dobrse wprowad:tonego. bezkonkurencyjnego interesu. Zgloslenia pod .0. L..

WYKONUJE RENOMOWANY MISTRZ BIELItNIARSKI

Bernard Blulnen"eld
LÓD2, PIOTRKOWSKA 73,

że pr~iiie

musi

spr:lwiać

wicie

Dru[lane

kłopotu

i trudu. - Od czasu. kiedy poznałam
Persil i stosuję go umiei~tnie, przeko-

leca firma

nałam si~, że

niema nic prostszego, jak
gotowanie bieli:tny w Persilul

i

PIERWSZA

S:foma"oloeit:zna
m~~. S~ d ok i er sk i eg a

RUDOLF J U N o : l e . : z n i t : a
181 tel. 128-97'

ł.6dt,

Wólczeńska

__
ROk_SOI.':::::• •

YI

.e.,- ! Dr.

ny. samochodllki,
wó.zki. drabinkowe

~:~:~~~j: ~~k~~:j:

PRZYCHODNIA
WEłłER OhOIiICZłłł\
Prywatna

chor. skórne i weneryczne
Od B·el rano do 9 wieczór,
w niedz. 9-1 po poł.
Panie pnyjmuje kobieła lekars

ChIrurgia zębow, szczęk i jamy ustnej

-

TEL 129·77.

Przychodnia clynna od godz. 9 do 12

Dr. mecL

Dr

• m

•

ecL

M. RUHIUlflH S~e~~:l~D
AKUSZER-GINEKOLOG
tel 127-84

UL. PIOTRKOWSKA 90

Prz,jmnje od 8-e1 do lQ-ej rano
i od 4-7 wiecs.

PnJimaje od 8-2 I od 6-D "...
W nled-. I '.Icłe od a-&

Pomorska 7,

PIOTRKOWSKA 161
PORADA 3 ZL

mOł;:tCDlla

ZE STAŁYMI ŁÓZKAMI

PIOTRKOWSKA 56

8. Micha~ak

ANDRZEJA 24, w podw6,au

Do

w podwórzu, tel. 187-75

ogrodll.1
WYKWINTNY KRÓJ. WYKONANIE PIERWSZOBZĘDNE
nla, pll-l ' .)
clan"ll tkanIn, po.' ......------------~-------- .

..

tel. 129-45

Dn'1ED -

Dr. med.

.

- Z ~!!k!!~~~n~!n~
l'IaiSi(~!ina!~at:ki
lo" z·-e,;R·bMEUD_ I"
t
Wołkowyskl
praktvk~
1'I0DIuazk.-"
bU
tel 166 35
C· I· 1

POKó.J UMEBLOWANY dla Pana
h,b Pani, z wszelkimi wygodami i
telefonem, ew. z utrzymaniem, od
z wieloletni"
bielsk5 ch wyrozaraz do wynajęcia.. Mielczar~kiego bów kamg!lrnowych I sdraJchgarno
nr. 24, II piętro, front. Tel. 163-50. w,ch i półwelnianY'lh męskich z
Pn,\:eerwSlorzędnymi referencjami prag-

---

--~_._---

j-ł'OK'JJOWE

ełoneczn~~

eiepłE'

zmien!ć posadę

mieszkanie z wszolkimi wygodawi
oflerfy ~ub.: "Bielskie Wyro·
Uol wYllaję,'ia od 1 lipca.. Gdańsl{3 by·'Łask.
do B. O. Fuksa, Piotrkowska 87

~

choroby chirurgiczne
i o.rto.pedia
przeprowadzIł SIę na
~

Godz.

ul. Moniuszki ..

prz,lęćr

Spec. chorób weneryc.nyoh.
aeksualnych I skórnJcft

~

-

8-1, 5-7 po

eglB OlanB l,

poł.

__

telefon 183·17.

D O kt'
or Me d ycyny

Najtaniej Tylko w
najstarszej firmie

wznowiła DrZYJ-acia
'Ii
p lOT R K O W S K A 89

ul. Piłsudskiego 51, tel. 170-03
Przyjmuje 8-10 i 4-8 w.

I. B. wotHOWYSHI

TEL. 112-59.

tel. 2l8-D2

Prllyłmu;e od 8-12, 4-Q •.
w nleda. i święta od g do t po po!

:~!~~~, !~;~:~~::.~~~t~::;; U,,·::~:::~·D::;:::..... DustaUJ Kubo mikOłaj BOrnslein
----- -- ----- M. puYiIrlHYt ~~~~~~N~9~77 A. Dft fJlfn~ llOK ~ Wnchordb k;bl~O~;~bi akuslerll mieEt!r~~t!~bie[e iakuneria
361-~

nr. 46, r.ig LegiollóW.

.JEDEN pokój z kuchnią słoneczno,
front, balkl)fl, wygods. do oddania.
TcldolJ 12i 90.
~l-P(\K(!.J(JWE

z kuchnią ze wszystkimi wy sudami ,nieszkanie do wy
lIuj<:cia. Ui Żeromskiego 77-79. Do
<'>Tca wskaze.
~-

---.- ----

- -

~!rFszK:\NI.\ 4-pokojowe, 2··poko
j"WC. Il pj~trn, slo:1.eczne do ""-yna
jl'cia Polwlniowa 28.

~--

i

- ---

N erutowlcZD 11
tel. 1~7-70
WOZKl dZIecięce,
.______ ... ._ __
IliotKA metalowe i polowe, \'lIIITERAlE
l
•
•
różne, WY~YłllRCZKI. bODOUf"IE i t. p.
l OKoJ llm,; blowany do wynaJęcI'!
Reperacja, lak:erowanie wózków
,!la f;olidnych. WÓICZ8.1iska nr. 37,
i 16jek
Itl. 10.
Firma egz. od 1896 r.
~()WOC'ZES~Y pokój z -ciekrępują
cym wejśeiem (dla izraelity) do wy.
l!:lj~:eia Piotrkowska 61, m. 9.

t PC-KOJE

z

'I

-

l~tni~ko Wlakowi[a[b
do

ku cnnią,

w,nalecia

PRyWAT~RZyCHODNIAiD. -Dóżauł!r

------

mieszko 2.

POKÓJ fr"n~owy do wynajęcia d:a
[,:l na. Wdc:zańska. 4, parter, tel
D414.
POKÓJ u!r..~blowa!1y słoneczny 7
wY!-rodarui. ła7.ienką, z wejściem nie
kr<:puj'V·.\"In ao wynajęcia. Piot~
k'JW ska 120, II p., m. 34.
~ . _------ - -----

i

l~(ZDi(ił

P lOT R K OW S K A 88
Czynna od , r. do Ił w

blczunlu ahar. U/unBryczn- i skdrnych
Specjalny gabinet kosmetycZOl·
Panie przyjmuje kobiet. - lekarz

3

kuchilią

1~~~r!~~_e~~eA.p::,:>.

-

.11-a

Zamenhofa)

....

-"'Ih armOnll.

IliIa F

telef. ::!13 84

Bilety do n"bycia w kasie Filharmonii

~,.,. odn. Józef Nirnsteill

....Aul. .

•
..
•

-».

k6

h

h

rnyc&~k:'-::i:~~~·n,c
g II D.. fru nI
naruto Ul łClił,
S

'fel 128-98

p,.,jmuje od 0--1 i 5-9 wiec-.

ZL

D1L MED.

H. fPSJflN
Chor.

wewn~trane

przeprowadził ~~ na

ul·

PIł.SUDSKIEGO

31.

teL 142-75
pnyjmuje od 3.30 do 4.30 l od , ......

----- - -----

Dt80RnUflnna l. RUftoDiffilftOWA "'a Izbicka
$ródmiejska 29

Chor dzieci
WZŃOWIŁA PRZYJĘCIA

Pomorska 7, tel. 127-84

teI. 134-90
od 10-12 i 3-7

przyjmuje od 3 do 5

popoł.

wykwalifikowana pielęgniarka
• długoletnim doświadczeniem

prz.dmuje wuelkie zabiegL
DV:tURY.
TEL. 246-36.

wznowiła przyjęcia

_________ Do wwykoficzenia dOlnO.,

d I a _~ s ~ '" Dr

z meblami do tidańska
(.ddanh Piotrkowska 51, m. 52, od
(róg
tel. 175.7'1
:tO - 4 pp.

POKo.; z

Specjalista chorób

dla chorych

.,eneryczne

PORADA

Nr. 212

tel. 266·38
Godz. prsyjęćr 10 -12 i 1a

DR. MED.

wszelkie wy·
;.!'ody, sl('neczne, cieple II p. do umeblowane 3 pokoje z kuchnią
z bie~ącą wodą i oszkloną wewyllaj~cia Piotrkowska 61. Wiado·
randą.
Wiadomość: PIOtrkow- choroby kobiece i akuszerja
mość u gl'5polbrza.
ska 80, front II-gie p ~ t r o,

------- -

_,_______

Piołrkowska

LUdUJift Falft

IlhO~b' slldmB i alBn.rycln
Nawrot 7.

tel. 128-07

przyjmuje od 10-12 i 5-7

DosadzMI. d~Z~1 i oftna ~~~:~~~ł .orze,;,:",

..

PlaksymIllan Jakubowlez 1.1

teromskiego 90/92, tel. 115· 74, 157-74
Ustawiamy parkany wg. przepi.u Wydr:. Budow. Zarz"du MiejslrlelO-

. ...............................................m. . . . . .. .

o Z J Ś,

w niedzielą, dllia 2S kwletn;a br. o g. 12.30 w południe WlęLKI WARSZAWSKI FESTIVAL MODY wiosenno-Ietnlel (kreacje luk_Ulowe)
U[lział biol" firmy: Dom Modelowy "Ewelina" (toalety) W'wa, Chmielna 24. Lamartre (futra) W-wa, Jasna 10. Maison·nMariette" (kapeluue)
W-wa. Krucsa 34, A. Zaremba (stroje męskie) W-wa WSD61na 36, "Barbara- (dessous) W-wa, Jasna 10, »Oora- (gorsety i pasy) W·wa, HoŻII 34,
Szwarc i Jabłoński (uclesanie) Ł6di, Moniuszki 2•• Barocco·Jaquard· (pończoch}'). Unlver.ite de Beaute .Cedib· (kosmetyki), Inecto Rapld-Paril
(farba do ~losów), Worth·Paris (ostatnie krea. 'e wDdy i perfumy Je reviens), "Ryccills"·Paris (niezr6wnany tusz do ocz:u)•• Luminex" (płukanka do
wlosów~.
Conferellcier Witold Zdc\towieclli.
Bilet, do nebycia w kasie FilharmonII

Za ~dawnictwQ ..Prasa". JVydawwua liP.. z ogr. odp. Eugenjuu

KrODDlaJL.

Yi drukarni własn.:j Piotrkuwska 101.

Dzisiejszy numer

••
RE"" ••
-A. Boruta: Czy
jest ulenędza

czalna?
Grzegorz Thllofiejew: Najciekaw
sze podróże.
B, Orit>czklo: Znakomici amerykanie.
S, Babad: ,. Rozdroże" Dąbrow
skiej.
Prof, Charles Buck: Dzień grozy
w Nowym Londynie.
Paul Scheffer: Bogowie Jawy na

ilu

płótnie.

d\Va11&.

Prof. E. Decsey: Ostatnie chwile
Beethovena,
Rene Dafour: Tajemnica Kolumba.
Paweł

Specjalny dodatek "GŁOSU PORANNEGO" z dnia 25 .. go kwietnia 1937 r.

Nr. 17

y n d a J'.'

Rozreklamowana

przez stobroszn-

łeczną "Gazetę Polską"

ra komunistyczna, zawierająca
nowe wskazania taktyczne Kominternu. wywołala żywą, szcroką dysknsję prasową, i to nietylko w kraju, alc i zagranicą,
Ze złą, zjadliwą radością I'eweIacje o grożącym Polsce podminowaniu przez siły podzIemne podchwyciła nieprzychylna
nam prasa niektórych naszych
sąsiadów. Z nieukrywaną natomiast troską i niepokojem o bez
pieezeństwo kraju piszą o nich
organy wszystkich niemal odia
mów naszej opinii: od obszarni' cz-o - konserwatywnego "Czasu"
do ~jalłslyeznego "Robotnika".
I troska, trzeba pnyzna~, je·
śli wic.-ozye mamy "annom "Ga
z.ety PolskleJ", byłaby aż nadto
uzasadniona. Bo I jakie; Prąd,
płynąey dotąd

łoiysk1emawej

parłJJneJ

~ą lliewidziallle OŚl'odki pl'opagandy sowieckiej.
Co wobec tego pocz'lć ma w
Polsce obywatel - patriotą? Czy
poniechać wszelkiego ndziału
czynnego w życiu spclecznym i
państwowym, wyrzec się wszelkich, najdalszyeb cho~by zaiuteresowań pnblicznycb, niby pu
kus szatana, i wycofać się w zacisze domowego ogniska? Czy
nallrawdę .,Gazeta Polska" nie
widz" już w społeczeństwie żad
nych tam, zdolnych stawł~ opór
komunizmowi? I czy, naprawdę,
jedyną wedle niej bal'ierą, zagra
dzaiacą drogą prądom rewolu
cyjnym, jest polityka sądowej i
polif'yjnej represJi?
Byłożb~'
prawda, że poza w. 1'0 jem sądu
ł zakazem adll1inistrae.ii nie ma
już żadnych granic dla propa"
~n d y kiłmun ł zruu'.
: ~t6ż granice takie są i najlcpiej o nich wie ta właśnie prusa; któ... najgłośniej krzyczy o
niebezpieczeństwie różnych doktryn rewolucY.lnycb.
AlarmuJ'ąę bowiem opini" l'a1e
'(
ęzywistymi lub domniemanymi
postępami agitacji komunistycz
ne.J·, prasa ta stale zastrze!!a,
że
<7
Komintern żeruje tylko na nie-

ul czai a?

"Jodzię beZl'obotnych, ll~ nicdo- zysk, na głód, na niewolę gOSI)O- szczano tyle tonn bawełny, Ue
&y h'zeba na jej przyodzianie'
li i poniewiercc bezdomnych. dnrczą.
Ilekroć w prusie mowa jest o _
Na szcz-:śeic tak nie jest, Kul- Czyżby j u nas zamykano jedne
akcji Kominternu, zawsze sly· tma i technika Ilowoeze 'mI da- kopalnie węgla, aby podbić ceSZyllly, że ofial'llUli je,i stają się Ja nam do rozporządzenia siły i ll~ dl'ugich?
ludzie ubodzy l upośledzeni, zde ś.'cdki, które mogą zapewnić
O straszliwym paradoksie, któ
kłusowani Inb pol{rzywdzeni, .Je dostutek, jeśli nic zamożność j "y paraliżuje cale nasze życie spo
śli wlec komunizm uchodzi zu w~'go{lę, wszystkim tym milio- le~zne, gospodarcze i polityczne
('lwI'oJ)ę zaraźliwą i nagminną, nom ludzi, któl'ZY dziś są wyłą- ~wiadczy rozbrat między g6rą
to .jednak zaraźliwoś~ je.1 ogNłI1i czcni z udziału w obiegu dóbr nagromadzonych bogactw, nie
czasię niemal wyłącznie do ~os podaJ'czych i kultUl'alnych.
znajdujących zbytu, a młliono
(:hszal'ów nędzy ludzkil'j. NaNit' nłeuelll'onnu konieczność, wą rzeszą nędzarzy, nie znajwiedza ona ubogich, ale stroni nIe błędy w ol'ganlzal'.il życia go dujących ani ehleba, ani zatrud
od hogatych, Ci, któl'zy najbar-. spodarezego spl'awi~ją, Żt~ tak nienia.
dzie.i J~kłł.iłJ si~ komunizmu, nie wiele .r,l'szcze "'śl'ód nas istnil.',łe
Na tym to rozbracie, Da te~
czu.ią żadnt'j trwogi na myśl, Jl~dz~' i krzywdy. Ziemia nasza
tragicznej przepaści między Dad
iżhy aJlihłtol'
komunistyczny .test dość urodzajna, aby w~'ży- ll1iarem sił wytwórczych, kt6re
mógł wcł8ną~ si~ (lo LevintRu8 wić głoduych Wytwórczość fa,
nie znajdują zastosowania, a nad
do Związku obszarnlk6w lub do Ill'vk prz('m~'słowyeb jest dość
i
"
h
t
b lu"'. _
'
,
m arem zywyc
po rze
UZó-lubu ~fy:lłws łt'go,
lłot~z na, Rb, ' w, zy~tkJ(~h nas za- kich które nic znajdnją zaspoLecz skoro t('f'enem podat· Hlmh'z~' ć w przedmioty niezbęd , k . ' i ć
ej a..tta
.
oJel~ll, zarzur8 s e
IIW
~
nym pod siew komunizmu są tył ' uego użytku. KOlłalnlC węgla są "i bó'
tu Jednakowoż
': . .. ..
. ' J. __ I'
ki ' I. eJ o z przewro .
ko klasy ubogie .i upośledzone, dosć. ,,,~dalne, ab,y wszy!lł e 1,18-, I_ 'd k k
tę
w organl, .' . .
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",az Y ro pos pu
to niebezpieczeństwo ,lego agitll ~ze (lomy ogl'znc I uswie\hc. Gdy
'l'"
od
cze"o
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7ael ZyCUl gosp ar . ~ staje
eji nit' przedstawia si~ tak groź hy było lllaczeJ, gdyby wylwol'- się'w takich warunkach 7'Aobynie, 'J'ak możnaby wnosić z nil- czość światowa
. _ słala ponitej po- czą, uszcmpł a j ąe ą pole pod sieć
zbył lllatmistyczllyeh głosów nie Iły tu, ezyzb:ysmy słys~e1i o "klę- ,'ewolncji. Każda krzywda wy_
któl':vch
or"ł1nów
prasy, Sytna- sec Ui'odzaJu"? Czyzby
raz p oI-ownana
.
. na lUWl
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•
e.;łł byłaby groźna i n3",et fatał ,'az dochodziły Jlas wiescl o tym,
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111 W spo ecznyc
.. " 'tna J'edynic wtenczas, gdyby nę· ze w kralU
talUlu
a
takim
spaJot
d
i
'
a rzecz
lHHl
'"
•
!O welll o n eSlOnym n
,
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zboża orato"
.
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a włęe łatwo poehwytnej organizacji, ma odtąd - Jak
ostrzega poważny dziennik stoleczny - rozlae się po kraju wie
lu różnymi karlalamL Komunizm w Polsce - pbze "Gaueta"
- ma stać się nlewJdoczny, aby
fym pewniej, tym skutecznłe,l
mógł docierać tam, gdzie go się
~d~n~s.~.t.k.u~.i.n.ę~d.z~y~.II.~.Z.k.i~~~~.u.a~.n.~~s.k.a.z.an.y~l.w~n.~~u.c&IE11~~&n.n~y~w~y~~nBa.k.a.~tin.lnenml~e~c~a~ł.~~.P.o.~~.,.w~~
najmniej obawiaJą; aby wciskać ..
się wszędzie, do kBŻdego obozu,
światowy
do każdego .tronnictwa, związ
ku, organizacji, stowarayszenia,
cecho.

Koncert

Gcb'b)'Ż

terenem

zamierzo-

nyeh podbojów komunizmuubolewa prasa prawIcowamiały być
tylko stronnictwa
opozycy~, '.':. Ale niet Apetyty
jego id" o wiele dalej. W zasię
gu j~go propagandy - jQk gło
si przytocZona przez "Gazelę
Polską" instrukcja
KomintcJ;'nu - mogą .i powinny znaleźć
sit: również i Iiezne rzesze dotychczasowych zwolenników sa
nacji i ende('ji, których zawiodły dotychczasowe rządy i którzv pI'agną, by Polska była pali
stwem wolnym i niezależnym.
Wnioski ł perspektywy, jakie
t; powyższych rewelacji się nash'ęczają, zatruć mogą uajpogod
niejsze dusze patriotów, stoją
cych czy to na prawicy, czy na
lewicy społecznej. Ani godła endecji, ani godła sanacji nie mog't odtąd uchodzić za tarcze prze
ciw podkopom
komunizmu.
Pod "mieczykiem" narodowca,
pod korporancką czapeczką tycerza kastetn taić się odtąd mo-

de Kruil: Starość przychodzi za wczc~nie,
W. Tatarlnow: Chore migdaly
trzeba wycinać!
.
Iza Norskll: Czuję i kocham L6dź l
Pltligrllll: Elegancka. tajemnica;
E, de GrlłmoDt: Spuścizna po. panu Golfie.
.

wany od za~p~~~ każdy w.
gOll bawełny, ocalony od spalenia . pl'zez spekulantów, grają
cycb na zwyżk~ cen, a przeznaczony na użytek głodnych i bosych nędzarzy, będzie cegiełkIł
w budowaniu tamy przeciw.10m przewrotu. Tamy rozumnej, chrze!licijańskiej, glęboko
ludzkiej l - jedynie skuteeJInej.
A. Boruta.

smutna statystyka
Swieio ukazała się naldadesn
Statystycznego R. p, "Statystyka druków za
r 1935", która przynosi olbr~y
mie bogactwo materiału liczbo··
wego, jako ilustrację potrzeby
założonej
przed pewnym cza.sem "Rady Książki",
Oto kilka ciekawych eyfr:
średni nakład książek w Polsce
w, nosi 2767 egz., k~iąiki nauko
wej zaledwie 610 egz" literah;tlY
oięknej 2633 egz., podręczmka
6927, a wydawnictwa popularno
naukowego 4779 egz. OgółelD
wvdano w Polsce 7460 książek
w- nakładzie 20.645.700 egz. I tl
na przeszło 34 miliony ludności.
Czyli dwie trzecie ksi:rrJd na jed
nego mieszkańca na cały rokt
Rardzo smutne ...
Głównego Urzędu

"-

Każdy z muzgków jest wirtuozem na swoim instrumencie, ale, niestety, każdg Ira iMą melodi,

-

2
Grzegorz Timofieiew

••

•

al ,

PaleslJ1na ; Sowiel~ '- Drz"kli.wa;ą

Czyt:elniltowi -d zisiejszych ksią
żek podrófniczych - a jest tych
sprawozdań z turystyki wiele
- -nasuwa się ciekawa uwaga.
Oto, jak inna wizja prowadzi
dzisiaj- człowieka po obcych kra
jach i społeczeństwach, jak inna
r.adzieja i · tęsknota rozpłomie
nia podróżnika! Już nie romantyczna ułuda, nie czar egzotyki
- jak dawniej - nie miraże in
nego piękna, ani osobliwość kra
jobrazu, każą wstąpić na pokład
oceanicznego okrętu, lub wsiąść
do dalekobieżnego ekspressu.
Pisarzy i ludzi, oczywiście z tej
grupy duchów wiecznie pos'zukujących i pytających, interesu
je dzisiaj najbardziej konkretyzacja współżycia ludzkiego na
nowych zasadach poczęta, budo
wa nowego społeczeństwa i Cf> za
lym idzie, przemiana psychiki
jednostki. Ta to głęboka i rozum
na ciekawość rozchyla przed
dzisiejszym pisarzem - podróż
nikiem rozległe horyzonty, pro
wadzi go do ziemi, w tym czy in
uym sensie obiecanej, każe przy
patrywać się i
konfrontować.
Dlatego każda książka z tego ga
lunku :zawiera fakty i idee, obra
zy i zagadnienia. Każda - stara
się dać odpowiedź na nurtujące
wspomnianego pisarza - podróż
nika pytanie - czym jest społe
czeństwo, na nowych podstawach zbudowane? A że jest to
pytanie natury dziś najbardziej
palącej, bo socjalnej stajemy
wobec odpowiedzi powszechnie interesującej i doniosłej.
Z tego. cośmy wyżej powie"dzieli. wynika dające się zauwa
iyć obecnie w literaturze zainteresowanie Palestyną i Sowietami. Dwa te kroje, ' tak odmienne
a zarazem tak jednako młode reprezentują

przecież

budzące

najsprzeczniejsze uczucia idee
i z tych idei wynikające rezullaty. Do Palestyny pfiowadzi
głos odwiecznej tęsknoty, wizja
ziemi wyśniOlIlej przez religię i
poezję; Sowiety ściągają na siebie uwagę społeczeństwa, pisarzy i .,duchów wojujących".,
Na czoło literatury podróżni
czej o Palestynie wysuwają się:
książka Hanny Mortkowicz .. ~
Palestynie 1936" oraz publik.acja znanego reportera L. Farago
p. t. "Palestyna na widowni" i
"Palestyn'a płonie".
Ksillżka: Hanny Mortkowicz
powstała z obserwacji, poczynio
nych w r. 1936, z bliskich oglę
dz-i,n "ziemi obiecanej" i bezpośredniego zetknięcia się ze sprawą ..Erec Izraelu". Lecz trudno
nazwać ten zbiór ba1
rwnych i cie
kawych kart jedynie relacją tuxysty; talent pisarski Hanny
Mortkowicz zawsze potrafi, uni
kając sztywnego opisu, odtworzyć żywe olbrnzy życia palestyń
skiego, a niezawodna intui.cja
artysty pozwala wniknąć głę
biej i poza fałdami dostrzec
ważne, niekiedy groźne pl'oble
my. To też s.~iążka nosi trufny
pOdtytuł. "Ohrazy i zagadnieni·a ". Tak bowiem urzeka nowe
życie Palestyny, tak zaciekawia
i czaruje, że materiał obserwacyjny aż prosi się o zamknięcie
w sugestywny kształt kompozydi obrazowej. Treść tego obrazu budzi ciągłe pytania, przyświadcza nam
lub przeczy jednym słowem widnieje przed
oezami, jako dojmujące najroz
maitszymi sprawami zagadnie·
nie.
Podróżnika, który sŁanie na
.<:l.-w.lWleJ ziemi palestYllskiej, u-

uwage pisarz"

derzy bolesny kontrast między -ny -od - słońca. _schodzi · na -JeroMimo wszystko z książki oma
marzeniem, wykołysanym w głę . zolimę nowy wojenn.y dzień wianej przegląda raczej optybi serca, a rzeczyw1stością, mię~ Lecz ,·mimo ' te-go ·upalnego -dnia, mizm. Odtwórczy dar słowa,
dzy snem, a jawą. AutQ-~a traf , pełnego zamętu - walk, w -Palesty wnikliwość intuicji czynią z "Pa
nie powiada, że ~st.ępuią jakoby nie tworzy ' się nowe - życie: Po- . lestyny w r. 1936" ciekawą i
na dno pieca I1bucnającego od wstają miasta, _osiedla, sady po- wzruszającą lekturę. Całość nskłóconych pasji, gorzkiego i marańcz.owe. Zwycięska inwa- rozmaicają piękne fotografie z
spiekłego od namiętności". Pa- zja wydziera pustyni żar i piach, Palestyny, Edwarda Poznańskie
lestyna płonie. Tłuszcza namięt niesie za sobą kulturę i dobro- RO. dodające niektórym opisom
nego Wschodu ustawicznie skrę byt. I ·mimo 'wojny - .r.ozbrzmie podróży kształt optyczny, wica się w walce, rabuje, . pali. wa pozdrowienie "Szalom" t. -j. zualny konkret. zawsze z satysDzień każdy znac'z ony jest wy- "Pokój ~bic". Niekiedy - żydow- - fakeją oglądany.
strzałem;
gaje oliwne i poma- ~ki 'element zagęszcza się tak
W odróżnieniu od książki
rańczowe grożą pożarem, każda · bardzo, że -tworzy zwarte kom- Hanny Mortkowicz, ujmującej U
uliczka - zasadzką. Słoneczne pleksy. Ale poza nimi ' - poza terackimi walorami, publikacje
Jeruzalem, które zarówno dla tymi wyspami _. rozciąga slę -. palestyńskie L. Farago ("Palechrześcijan jak i dla żydów jest pustynia i szalajenienaJWiść ara - styna na widowni" i "Palestyna
ttcieleśnieniem najgłębszej wia- bów.
pł. onie") usiłują raczej uchwyry, miejscem ekstazy, objawień
Nie da się zaprzeczyć, -że -imi cić fakty na gorąco, więc operu
i przemian duchowych - pławi gracja żydowska spowodowała ją szeroko błyskiem reportażu,
się w żarze ludzkich namiętno- wzrost nacjona1izmu wśród ara korzystają z notatek, odtwarzaści , niszczy się i rozszarpuje na bów. że wzmogła - ruch panarab- ją posłyszane lub przeprowadza
s trzępy, kipi ciągłą wojną. Ja- ski. Powstaje więc niepokojące ne rozmowy. Pierwsza z brzegu
Ide dalekie to jest od wizji reli- pytanie: czy Palestyna ostoi się już w czasie . podróży do Palegijncj, która z wiecznego miasta wśród morza obcego żywiołu, styny miJana - charakteryzuje
uczyniła
ośrodek
mistyczny zwłaszcza gdy ten wyzwoli się specyficzną atmosferę, w jakiej
świata ! \V Jerozolimie toczy się z pod władztwa · Europy? I - jaką odbywa się emigracja do kraju
walka. Dzikość i fanatyzm, od wartość reprezentuje społeczeń- Izraela. Reporter pyta swojego
wie~tów. władne na, ~Vsch~dzie, stwo żydowskie w Palestynie, towrurzysza po.d~Óż;V, czemu mi
zdaJą SIę wybuchac Jak Dl.ewy- jaką jednolitość psy.chiczną _sta mo 32 !at ma JUZ SIwe wł?Sy.
gasłe wulkany. Oto noc l o t o · ?
- SIwe włosy? ZawdzIęczam
dzień, jakże sugestywnie od- - nowI.
ie może temu, że byłem w BerU
tworzone przez autorkę:
Na pierwsze groźne - pytanie nie dyrektorem teatru!
"Mistyczne noce schodzą na -. odpowie ·czas. 'Druga sprawa-na- Dyrektor teatru? - zdzi ·
skaliste białe miasto w zapachu daje się · dr) aJIlalizy. Według , au wiłem się. - A co zamyśla pan
oliwek i cyprysów, w słodkim torki, w tworzonym .' społeczeń- robić w Palestynie?
migocie
gwiazd.
Rozkazem - stwie wyzierają jeszcze dawne
- - Zmieniłem zawód. Jestem
władz zatrzymana·- w domach -nawyki i tęsknoty. Nic , dziwne- - ogrodnikiem. Niech mi pan jed
ludność żydowska drży wtedy go, powstało ono _przecież z lu- nak wierzy, że primado~lDY są
w naprężeniu, gotowa do obro- dzi, którzy zbiegli się ze wszyst mniej kaprys nie, niż kWla.ty.
ny. Mimo ostrych praw stanu kich - prawie stron świata, nioTe i tym podobne eplZ.ody
wyjątkowego, ' tam na- wzgó- SAC prócz - entuzjazmu obciąż e- składają się na istny ka~eJdo
rzach rozpalają się łuny poża- nLa lat wygnanozych, skrzywie- skop wrażeń. W ~<lles~Y?Ie borów, kule araibskie ze świstem - nia,psvchiozne:diaspoTyi nawyki wiem ciągle coś nę dzIeJe. Jest
lecą przez wąskie uliczki, riko- różnorodnej obczyzny. Ale ·oto dzisiaj tym dla świata, czym daw
szetem odbijają się o -mury. Na w warunkach racjonalnej, jak niej były Bałkany dla Europy.
bramach żydowskich domów ~'ja- powiada Hanna Mortkowicz, ho Tu krzyżują się inte~esy dobykieś tajemnieze ręce kreślą zna ' dowli dzieci, _kształtuje się nowa cia nafty,. sprawy pa~stw arab:
ki groźby i przestrogi,
społeczność,zaródź -na odmien- skich, polItyka AngIn, Wło~h I
A po tym świt zastaje -trupy ny, a jednolity naród. Czy jed- ~Tan~ji, h~igracja .z .twoTZC11lem
w kamiennych z'a ulkach, świeże nak owo p_okolenie dorastające SiedZIby zydowskIeJ oraz .. rozgliszcza podpalolI1ych domów, z taką troskliwością i- pieczołowi szczenia religijne chrzcśClJan,
dynamit i gwoździe na s2)osach. tością chowane ostoi się
mahometan. .
I głuchy od nienawiści, rozpalo wśród arabskiego - żywiołu?
Farago podaje w żywej for-

1 Czol"j przed Kapitolem w Waszyngtonie. W ubiegłym tygodniu odbiJa się ,'" Waszyngtonie przed prezydentem
Roosev~ltelll wielka rewia armii amerykańskiej, której ~i~m byJo zad~m:nslr~vranie
najnowszych )edn.ostek
broni technicznej wojsk Stanów Zjednoczonych. Na ZdJ~I,! naszym ~ld~!my Jeden. z czo!gó~ w def~ladzle na
Lle Kapitolu waszyngtońskiego. - 2. ~ajmlodsi a~to~ IWIata. W na,Jb.b~s7.ym CUSle ukaze SIę polskI pr%ekł~d
sensacyjnej książki "W. jedenaście lat dookoła śWHlta , ~tórego. a~to~ml Jest r~produkow~n«: na naszy~ ~d~ę.
cia rodzeństwo: Patence, Ryszard i John Abbe. Wspommana kSlll~a.J~st st'ns~cJą ~meryki. Jedną.z naJczęscleJ
cvtowanvch, najwięcej omawianych, lI!1jbardziej · zabawny,c h opowlescl ?st:,lmch kIlku lat. Czołow! krytycr ang'l osascy ' określają ją jako p~awdziwy fenomen samorodnego talentu drleclI:cego. AU1?rzy. ~~o dZIeła Pa~lence,
Ryszard i John Able, są dziećmi Jame,a Abbe. z!,an~go f~lo~eportera. autora ,głośneJ kSląZ!t 1 "FotografUJę Rosf(: Sowiecką" a obecnie prz~bywające~o na !roncl~ ~ls~pansJ.lm. Matka rod~enstwa :o\bb.y J~st ~o~y Platt, !,-rtvstka ~cen nowojorskich, ktora obecnie baWI % dZI~ClJU " Hollywood. T~eścllł OPO~I~ŚCI tej. społkl autorskIej,
i których naj starsza Patience liczy sobie 12 lat, a naJmłodszy John :r:al~~le 9•. ~ą dZleJ~. ro~zlDY Abb~ od czasu
urodzenia się dziewczynki w Paryżu. poprzez lata spędzone w~ Fran~JI, .... ngln. Aust~n,. Nl~m(}ze~h l ZSRR ~t
Jo 1935 roku, kiedy Abbowie mieszkali w ,stanie Colorad~ ...~ Jedenaścl.e !at .dookoł!! sw!ata napisana .zupełme
dla dorosłych przez dzieci, które w naiwności " ducha. robI, · nIeraz 1l:wagI, Jalle ludZI dOjrzałych wprawIć mogą
l! prjlWdzlWe zakłopotanie.
• .::li.

.;'

· mie swoje spostrzeżenia i rozmo
wy z ludźmi. Ma wielki dar spo
strzegawczy, znajomość zagadnień polityki,
spraw gospodarczych i narodowościowych. Nad
to pracę jego zaprawiają dodat
nio poczucie humoru i wytrawDOŚĆ dziennikarskiego, zwięzłe
go stylu. Wszystko to sprawia,
że omawiane książki czyta się
bez znużenia - poprostu jako
fascynujący reportaż doprowadwny do ostatnich dni. Znaczna
ilość zdjęć fotograficznych ilustruje tekst. W tej liczbie zwła
szcza zamieszczone w publikacji
"Palestyna płonie" są wymowo
ne.
Ta sama ciekawość, pasja spo
łecznika i poszukiwacza prawdy
prowadzi podróżnych do ZSRR.
Ostatnio eskapadę taką przedsiębrał wyznawca socjalizmu i
niedawny entuzjasta Sowietów
na kredyt - znakomity pisarz
francuski Andrć Gide. Echa tej
podróży brzmiały

dość donoś

nie po łamach dzienników. Gide bowiem zwierzył się ze swoich wrażeń w książeczce p. t.
,.Powrót z ZSRR.", z której rół
n~ politycy czynili różny użytek,
przytaczając ad liliitum te lub
inne - urywki. Gdy prasa so·
wieckla brutalnie potępiła Gi- '
de'a, gdy zachodni sowietofi1e
conajmniej wstydliwie milczeli,
to reakcjoniści wszelkiego pokroju skwapliwie głosili o odwrocie pisarza francuskiego nie
tylko od Sowietów, ale ł od 50ćializmu. Jakżeż jest w istocie'
C'zyź Gide, odwracając się od
ZSRR, stał się faszystą?
Czytelnik polski dopiero dz}staj otrzymuje na wszystkie te
pytania odpowiedź. Bo dopiero
dziś _ma możność sprawdzenia
prawdy u podstaw. "Biblioteka
Polska" ogłosiła właśnie pełny
tekst wrażeń Gide'a wraz z przy
pisem jego i wygłaszanymi tam
mowami! Przekładu polskiego
dokonał J. E. Skiwski.
Pozwala 'nam to ustalić belsporne fakty. Gide nie odwróeił
si~ od socjalizmu: błędy popcl..
nione w jakimś kraju - powiada. mając na myśli Sowiety nie wystarczają do skompromitowania prawdy, tkwiącej w
sprawie międzynarodowej i uni
wersalnej". Natomiast pisaa
francuski 'odwrócił się od Sowie
tów, które przestały być dla nie
go ziemią o realizowanych idea
łach, krajem, z klór~ ....Ji wiązał
swoje szczytne nadzieje j rados
ne oczekiwania. Gide skonfron.
tował wiarę z rzeczywistością i
doznał rozczarowania. ZarówDQ
z wiary, ze złudzell utraconych,
jak i z goryczy przekonania spo
wiada się znakomity autor "Fał
szerzy" w przedmowie do omawianych wrażeń. Otóż ta przedmowa - mało jest dzisiaj rzeczy -tak boleśnie pisanych, ludzkich i przejmujących. Tu rozsypała się w gruzy wiara "wojują
cego ducha" (wiara w Sowiety),
tu jak zawiedzony kochanek wy
płakał żal swej niezaspokojonej
miłości i tu wreszcie podjął pokutę. Postanowił wyznać prawdę i niewątpliwie prawdziwe są.
te wszystkie spisywane wraże
nia, przedst::ł.wiającc Sowiety w
świetle ostatecznym zdecydowa
nie niekorzystnym. Gide z zaszczytną uczciwością przyznaje
się do błędu, oświadcza, źe mylił się dawniej co do ZSRR. Lecz
mimo tych rozczarowań, znajdu
je w sobie dość siły, by nadaJ
wierzyć w socjalizm.
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Henry Ford, nieskuszony wojennymi zamówjeniami.
Nieudany ;,Mesjasz" Woodrow Wilson. - Człowiek,
który zamienił "organizację" w "morganizacjęu. - Zabawny klown "Mark Twain".
"Korsarz" KorneJiuśz
. Vanderbildt. - "Król szarlatanów~4 Barnum
AlIlLl'\'ka,

łącząca

najwyższy

sfopi41 J-apitaIi tycznego ro,zwo
ill i czci dla złotego deka z naj

u.c!llol-mf. 'c7.lljC' j!'.zymi
zasadam; ,v'póti,vciG ludzi, wydaje się
('Ii rope.i<:zykowi krajem bardzo
(hlc1drn,
zarówno fizycznie,
ja]- psychicznie. Pomimo tO'
pLZyl'uwa .i('~o tlwa,gę, bowiem.
choc1aż daleka i zamknieta . w
s,lbie,
z.iawia się ez~sto na arenie świa
ta w rQli decydującego czYnuika w sprawach pokoJu i wo.iny,
spo,łec~.ne.i pomyślności i socj'alnych wstrz,ąs.ów . Będ'ąc na.jmłod
"zym z kraJów świa'l-a,
wydała szercl! znakomitych
ludzi,
nie mniej Lmponującveh Europie. niż .iej wł,asne sławy.
Józef Fr3JI1k w swojej. książ
ce ,.AmerykanIe" opowiada o
wi-elkich ludziach AmeL ki od
BENIAMINA FRANI{LINA. dro
kana, pisarza, fizyka, polityka
i dyplomaty, współtwórcy amerykańsilde,i
niepodległołci~ do
HENRY FORDA, króla sarrnoc.hodowego przemysłu i teorety
ka kapitaHzmu. Przed oczyma
czytelniJka staje galeria portretów z:naJwmirtych Judzi, których charakteryzuje rys wspólIty Judti-vrn Nowego Świata łą.crenJie interesu z ideą, pogoni za złotem z reli@Ljmą mistyk~

*

OsfJa'l/nim w gat~ jest HENRY FORD. Postać amerykań
skiego kr6la samochodO'wego
znana .T'est euroopejez'Y'kom w o
góInych zarysach. Framk dopeł
nia ją kilku chamkterystyez:ny
mi szcze.gółarni.
Ford ujrzał w ttzieelństwłe
lokomobilę.

Widolk ten Z'all'Ył siJę gł.ęibolko
w jego umyśle i ski'erował je.go
myśli ku obecnej pralCy. Celem
jego stał sLę samoch6i1 dila miHonów,
nie zaś
Jedynie dła
.,wyższych
drliesieciu tvsięcy".
Celu tego prawie dopiął.
\V roku 1910
fabrykował
dziennie 10 wo·zów przy pomocy 4.000 robotników. Po uplyw1'e 13 lat
prollukował ich dziennie 4,000
rękami 50.000 I'O'botników.
Fnrd jest jedy;nvm prawie 'l
pośrród przedSltawkieli ŚWhatoOwego przemysłu. który
pod('zas wielkieJ wojny nie
ehciał pl'zv;mować WO'.leu-.
nych zamówi()ń.
•
Pow(Hlzcnie w fahrykalCJi samochodów pozwoliło mu na
przyiemn{)' Ć odrzucentl3. i'lln'\.'Ch
zarobków. Ford hołdował idei
pokoju i mnlżał siebie za wyhra.ntgo uo Je!!o przywrócenia.
\V tym celu lHbł si,ę do Enropy
w asvścic całego ~z t ahu dzienni
h1T7V i o.perfl,f/orów Wmowvch.
,.P!rl"rzVPlka" nic ofl'lio"la
slmłk'l i For(l zacz:>ł budo'ać Jllaszyny wo,{rnne.
Dyl nrzekonan'{ o trwał-o~ci
,>wei filozofiii stó~lmków pomię
,!z ..; prac.'l a l nnihlłcm - świ~,-
toWY l-rvzys HU ;nowal te tł'oO
rit', . jfl 1{ inne sysłemv rzo<:pod~r
ez('. Ford n;,e po{'Vl'f11 si,ę .iedflak i nrnC'll ie nadal w obraI\YIll kierun 1:l1.
~

TOM SZ WOnDnOW WiI.SOS. pr('z~,-dcnt Stn.nów Zjedllo
czon\,,,I1. I-I{lrc"'o imi!€' ł~cz\' si'ę
z uczesln: 'lwem Ameryki w
świfllmwi

wojnie

i traktatem

w \Vcrsalu, proff><:{)1!' i adwokat,
zost3ł
w pi,nćdziesiątym szóstym rolm żyda gupel'nnfoifem
stanu e ~ - JC'l'sev, !>kąd przenir'isł sic <lo Di.ął~o Domu.

Jako lUały ebJopiee IltnymyWilI, że posiada "pierwSZOJ'zę.
dny mÓ7..g".
Gdy stał się niekorooowanym królem Ameryki. postaU(lwil dokonać niemożliwości:
zamienłć prawo siły na siłę
prawa.
P9Jeyfi ta z imperialistycznymi tendencjami wiódł Amerykę ku pokojowi, a przywiódł
ją do wojny,
pomilllllo że wybrwno 1;'0 powtórnme pod hasłem:

- Wilsonie, lLStrzeż nas 00
wojny!
Gdy udait si'ę do Europy w ce
lu llawalfcia pokoJu, na ulkach
Paryża, LoOodynu i Rzymu prze
ciągnięto tr~.sparrenty
z napił.
sami :
- Niech żyje Wilsón Sprawiedliwy, twórca nowej ery!
Ten pochód tryUiDlfalny okazail: silE) dla mego Golgo1ą.
Amerykańska moralność nie od
powiadała europejskim nastrojom,
kt6re z kolei nDe znaIaz1ły od~
dźw~ilm
w Ameryce. Wi,l son
wydlaw.al Slię sam sobioe Mesjaszem, wybranym dJo pTzywróce
nia "pokoju na ziemi". Ale Mesja·S'Z stracił adeptów.

Ciężki wsłną6 ner ow" kłórJ
spowoclował pa1'81Jż lewej polowy ciała, uez;ynił z niego nJedo..
łężne dz;ieeko.

Świat zapOll'llniał o-

M.esja-sro,

który odJszedł, godz'ą<'. się 1: my
ślą., że "n1ioe można walczyć ~

Ro.giem." .
$dła

*

amerykaI'lskiego kapita·

łu

_Szcr..egómlie in1eresnjące
rozdziały książki Frmka, w

są

któ

rveh jest mowa o
wału

Morgana z królem stali
Carnegiem.
On jeden
nie chdał ustąpić
w&zeehwładnemu finansiście i
uezestniezye w j.e~o truście. Roz
poczyna się zaei'ęta watka.
Carnegłe żąda za oddanłoe 8WOteb przedsłęb.f6J'shv 442 miliony dołar6w. Morgan ofiam.;e ...

wlllnych spadkobLerców ntdeia.
ly również Ulrzędy podatkowe.
!\{orgalD
zostawił wszystkiego 70 Dlili~
nów dolarów,

*

Galeria znakomitych amery·
lian liczy nie tylko potentatów
złotego cielca, lecz i tytanów
ducha. W śród nich znajduje się
genialny SAM CLEłIENCE, któ
remu sądzone było sta'ć się !\fur .
Idem Twainem.
Jak lo często bywa z wj,eI.kilUli ludźmi. Mrurk Twacrn w dzie
chislwi.e był rzad!k.im gościem
w szkole. Etapy jego karieTY

spoczywa w rękacll Morga.
nów. JOHN pmBPONT MOR~den.
~AN, bankier Tządzący finansa
.
MOIfgalll
mobilizuje
swoje zami całego prawie świ'am,
był
typowym amerykaninem, wal· soby duchowe i finanwwe. LucLrioe mówią, że "o!l.'ganizacJa za
cZl ąi("ym od TI1!lodoś.ci o złot<l.
Dz.~ejle
pOIWstamia ogromnej mieniła sję w mOD.'ga'IlilWcję"· .
fnrtUJny
Pli.erponta )100rgana,
szły
Morgan
.
której pods1tawą była s.puśdzn-a zmobilizował pod swoim S.zlall- od cyrkowej areny po przez
po {)Ijcu, mniej są ciekawe, tl'i,i darem caJ- amerykańskl prze- zecerni~ drukarską i reportaże
po-szczególne etapy .leg>o dlI'ogi mysł stalowy i zwyciężył przedziennikarskie,
d·o finansowej władzy nad świa
aż do ławy ,,,ielkiego pisarza.
ciwnika.
tem_ Drogą tą było
Satyra , Ikw~ąca w jego duPobiw zy rekOt'd kapitaHprowadzenie pożyczek państwO styczny, .. torgan zapragnął po- szy, je z.cz.e w czasie, ~uy by~
cyrkowego
wych.
bić kułturalny. Chce zostać naj- czym~ w rodzaju
Zna'Czuąt czę§ć swoidi kapi- większ}'l1
kolekcj'011Lstą
w kJpwna, r>ozwim.ę.ła się p6źnie:
I a-łów
Morgan
ulokował w
Śwk'Oie.
Utrzymuje w Europie w wspanl.aly k\\'iat talenh~. Ży
przedsiębiorstwach kolejowych.
sztab znaweów i agentów, któ- ('.ie wymierzyl,o mu kilka do
sów.
Przez zwot.alItie k<mferencji ame rzy
Nosił sit" z zamiarem zbudowft
rykaiiski.ch królów kolejowych
skupulą dla niego obJ'azy.
nia maszyny składające.l,
w roku 1889
Płaci :miJti'ooy za Rafaela i ofialecz
skończyło się na straci~ ll położył kres szaleńczej walce
ruje skaIrby sztuki muzeum 1"0konkUl'ency,ineJ towarzystw
dlzimleglo miJasła. UmaTł w ro- dl1lllaillych pi.enLęd.zy i dostania
kOlejowyeh.
ku 1913 w Rzymie. Do rooczaTo się w ręce ł,jehWliarzy. Z trudem wydobył sd~ z clętkiej sytuacji, lecz żywił odtąd, święty
gniew na ludlkOŚć.
Jadowite pociski swego talentu
sldeł'owal przeciwko AngW,
ciemi.ę.iycielce bwrów, przeciw.
ko krojowi belgijskiemu Leopoł
d'Owt, tępiącemu ty~ mwzy·
boczne pawilon,. były odległe jll jako widę nadawczll stacji ra nów na pantacj.aeh Konga, pru
od siebie o 350 mlr.
diowej. Do tego celu używana ci'w!~o Europie, ~cej ChiObcenie znikł już ten niemod jest ona do dnia dzisiejszego. ny w itorię mdłości blitniego.
ny. stworzony w nieszezerym Oo!ywiścłe, rue~ zrozumiała, że Amerykanin TwaIn wydawał
stylu gmach. Boeme sknydła użyło ~ również dla celów re- sie swoim złomkom "zabawnym klownem".
zostały przebudowane i zmO'der- klamy świetlnej. Podczas nowej
Nłe
z.roz.urn:ieli
gł.ębi jego "bła
nizowane, cały gmach eentrał wystawy 1937 ma ona być użyta
ny został zburzouy l wybudowa dla zupełnie wyjątkowych efek- zeństw", które pl'ęd'Zej poLmfi- ,
łla ocenić słusz.nie EUlropa.
ny na nowo, a zachowano jedy· tów świetlnych.
nie częściowo znajdujący się w
Półtora miliO'na franków, któ
podziemiach
teatr na 6.000 re wydano swego czasu na wyKORNELIUSZ
VANDEn- ..
miejsc.
budowanie wieży Eiffla, niewąt RlLDT, za;}joży'Ciel dynastij mipliwie dosk<lnałe się rentowało liarderów, nosil holend-crski(!
w
międzyczilsie, bowiem dzień nazwisko "vau der B~..Id<t" Van
d'Billeł
w dzień cudzoziemcy i krajow- rlL.'rbldt<Jwi'e s.ą potomkami 110Pole Marsowe, ten stary plac- cy korzystali z wind wieży, aby Icn.<Jerskkh eTI1!ilgr.antów. KXQl
ćwiC'Zeń, na którym w r. 1790 w
dosłać się na szczyt i podziwia~ k<,lejowy
roczńicę zdobycia Bastylii ogło wspaniały widok na Paryż i oko- rO~.pcc:lął swoją karier .. od kup
szone zostały prawa człowieka i lice.
tła 7:1 otr7.ymane od matki 100
obywatela, było zawsze głów
dolarów łodzi.
nym punktem wszystkich wyktór&
utrzymywał.a
stałą komu
staw. W r. 1889, w setną roczm1tację pomiJędzy Nowym J01fnicę rewolucji francuskiej, mia
Wystawie z r. 1900 zawdzię- ki'em, a staJnem Islandią· lLilCzyl
la tu być urządzona szczególnie cza Paryż jeden z najpiękniej- wtedy 15 lat. Do końca życi,a uwspaniała wystawa światowa.
szych i najnowO'cześniejszych ważaI d'zień , w którym nabył
Jako najwspanialsze dzieło widoków miejskich. W ciągu J.ód.ź, z,a najs.zczoęślliwszy w swotej wystawy zbudowana została trzech lat budowano wedle pła- im żydu. Celem swoim uczynił
przez' inżyniera Gustawa Eiffla nów Ch. Girault, Deglane, Lou- robienie majątku. Nic pos,iadal
wieża, cała konstrukcji żelaznej,
vet i Thomasa w bezpośrednim iIl1nych z,aiJnter·esowań. Po pi*.'TW
która jeszcze dziś jest symbo- sąsiedztwie Pól Elizejskich dwa szej llod.z.i nabył ill1il1e..późnlkj
lem Paryża. Ma ona 300 mtr. pałace wystawowe, które jeszcze zaczął kupować parowce, wal- ,
wysokości i jest wciąż
jes!eze dziś służą do tych !.I&.mych ce.
cząc z konkurentami zniżkq
najwyższą budowlą Europy, pra
lów. Kosztowały one 24 milio ·
taryf.
wie dwa razy wyższą od 159 mtr. ny fr. i wybudowane są w stylu Zwycilężał i: ponosił porażki, aT
wysokich wież katedry w Kolobogato doszłO' do pemejz.amocskiej pq
nii. Cztery żelazne pale głóW1le pseudo - klasycznym,
. drÓży.
przeładowanym, z halą ~olum
spoczywają na kamiel1!llych fun
Nie znał litości w stosunku do
nO'wą
wysoce
monumentalną·
damentach, zajmujących 26 mtrMoma być r6żnego zC4'i1ia co "ywatl. Stąd przydomek ,.korkw. powierzchni, przy czym fun
sarz".
damenty te sięgają po stronie do ich arctlitektonicznej wartoLicząc 68 łat życia, KOIr'l1elilllSl ,
~ci, jednakże spełniają one doSekwany na głębok<lśĆ 14 mtr.,
Vanderbildt,
popędzany llIie- l
po drugiej stronie 9 mtr. Kwa- skonałe swój cel, dostarczając zmiennym hasłem "robietnia m~
wiosennej
i
jesiennej
wystawie
drat przyziemny !ha długość
sztuki obszerne, jasne pomie- jątku",
hoczną 129 mtr. Jeszcze na wyszczenia. Używane są również przenosi swoJą działalnolić Da
sokości 276 mtr. na trzeciej piat
ląd,
do
cO'rocznych konnych konkur
formie, mieści się salon szklany,
zaczyna
skupywać a,k cje kO'lejo
sów skoków oraz do wszelkich
posiadający 16.5 mtr. w kwadra
we i sta.te si'ę k,r61em tej komu
innych celów wystawowych.
cie, a mieszczący 800 osób.
n.i,k acji.
Szczególnie piękny jest widok
Wieża Eiffla początkowo zoPieniądz, będqcy .i~..go cetenl.
słała zbudowana bet jakieJ(okol między dwoma pałacami ~a ho· od wczesnej młodości,
stał sk
wiek celu praktyclnego, jedynie leI Inwalidów nad brzegat:W1i Se .ie~{) panem.
aby pokazać, do czego jest zdoI kwany. Przez rzekę prowadzi J{icliszek wina, zalecony mu
na technika. W nowoczesnych most Aleksandra, który rów- I,rzez lekarza. wydawał mu się
czasach otrzymała cel, o którym nież zosłał wykończony na wynapewno nie śniło się nikomu w stawę z r. 1900.
E. J.
(Dok<lńczenie na str. 5-ej)
r. 1889, mianowicie urządzono

Tr ca ero i wieia Eiffla
Paryż,

w kwietniu.
wielkich
wystawach,
lwiązanych % olbrzymimi wyd&lkami, dążeniem jest oczywiście budowanie gmachów, które
przetrwają znacznie swój piel'"
wotny cel. Masywne wielkie budowle kosztują zbyt wiele, aby
się mogły rentować w ciągu kil
ku miesięcy wystawowych. Z
drugiej jednak strony ze sły
lem wystawowym zawsze zwią
zane .iest coś sprzecznego z dłu
gotrwałością, coś głośnego, nowoczesnego, silnie wpadającego
w oczy.
~
Pogodzenie tych dwuch czyn·
ników jest" trudne, czego najlep .
szym przykładem mogą być naj
starsze pozostałości dawnej wy
stawy w Paryżu - Trocadero.

przy

Pałil~s

de Troratero

\Vystawa światowa w r. 1878
pierwsza po przegranej wojnie
1870-71, miała pokazać światu,
że Francja już po upływie tak
niewielu lat, odzyskała swą materialną i moralną siłę .• Kosztorys całej wystawy światowej wy
nosił 35 milionów, został jednak
o przeszło 20 milionów przekro
ClOny. Ponieważ dochody wyniosły nieco więcej, niż 24 miliony, przeto wynikł olbrzymi
deficyt w wysokcści 32 milionów franków.
Trocadero był najwspanialszym gmachem wystawowymWybudowany został wedle planów Davi·oud i Bourdais na
wzgórzu Passy naprzeciwko pola marsowego. Kosztorys prze·
widywał 5.220.000 fr., wykonanie pochłonęło jednakże prze,,:rło 10 milionów.
Cały gmach
wyhudowany został w nic!praw·
dziwym, teatralnym orientał
TJym stylu. Gma:h środkowy
miał na skrzydłach dwie 70 mtr.
wysokości wiei e, w rodzaju minaretów, do których z każdej
<lrony przylegały ' symetrycznie
budowle boczne z halami kolnmnow.)'mi i galeriami. Oba

*
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R Okwestii
Z E"
chlopskiei

"R
'Maria Dabra-wska

Maria Dli.;;rowsk~ nie należy
dCl pisarzy "olimpijskich", ser'arujących się oel życia, zamyka
Jących się w słoniowej wieży
swego artyzmu.
Autorka "Dnia i nocy" - acz
J.:olwiek nie jest zaangażowana
w bieżącym życiu politycznym
-- reaguje jednak żywo na każ
dy poważniejszy objaw rzeczywistości
społecznej,
rzuca na
s7alę swój talent i autorytet mo
ralny - za każdym razem, gdy
(akazuje jej to uczynić nader
ezułe sumienie pisarza i społecz
ll~klł.
Pamiętamy wszyscy wspania
Iv artykuł Dąbrowskiej p. t.
"Doroczny wstyd" w mę-

skich, prostych i szczerych sło
wach. nacechowanych prawdzi
wym patriotyzmem, istotną tro
ską o zdrowie moralne młodzie
ży, o przyszłość kultury polskiej
- piętnujący barbarzyńskie wy
bryki bojówkarzy endeckich na
wyższych uczelniach.
Dąbrowska nie jest socjalist}tą. A jednak w chwili, gdy armaty "chrześcijańskiego" fa~zyzmu austriackiego waliły w
domy robotnicze na ulicach
iWiednia - zdołała Dąbrowska
wyczuć i wyrazić ogrom rozgry
wającej się tragedii, uważała
za swój obowiązek oddać hołd
wspaniałemu dorobkowi kulturaInemu i społecznemu "czerwo
nego Wiednia".
Ni~ wię~ dziwnego, że autorka "Dni l nocy" nie mogła
przejść do porządku dzienneg~ ,.
nad najba'r dziej palącym proble
mem Polski wsoółczesnej: kwe
stią chłopską.
Już w przedmowie do "Pamiętników chłopów" zwróciła Dąbrowska uwa
gę, inteligencji polskiej na zag~ilnienie wsi, na fakt olbrzymiej, przełomowej miary: wkra
czanie wielomilionowej masy
chłopskiej
w obręb . polskiego
iycia kulturalnego j społeczne
go, Ale całokształt . swych rozważań i uwag o kwestii chłop· "
skit>j rozwinęła Dąbrowska dor iP.fO w wydanej obecnie książ
re p. t. "Rozdroże"..
Jest to rozprawa publicystycz
na. poświęcona wsi polskiej, w I
pierwszym zaś rzędzie 'zagadnie- '
T.iu reformy rolnej. Praca nader .'
sllmienna, oparta na dużym ma·
teriale naukowym: statystycznym, historycznym i fachowo:-olniczym. Pisana jednak popu
1IaJ'nie, stylem jasnym, spokojnym i rzeczowym, potrafi książ ,'
Dąbrowskiej
każdego, komu

i(a

rozw~ązania

·.(1ft~ó- 'g6~n-e1- frazeologii - pa:trlo z~emiaństwu
tyczn~j}~

(j_~

i po utraCie -niepocoprawda
jednostki
(szczególnie na emigracji), rozu
mie,iące konieczność zniesienia
ooddaństwa i uwłaszczenia chło
'pów, ale ogół szlachecki tkwił
nadal w swym egoistycznym za
dległości. Znalazły się
nieraz
światlejsze

Za cza,sów' przGJlrozbiorowych,
mQo.
wisko uprzywilejowane-' tym,
stoi na straży . ca~ości kr,aju., ·ie
ofiarą fu~eti,lątkr.wl brgIii,,<>jczy
zny. DąJ)r9\v"~k~' 'WY.kazuje' 'jednak, że · IIiaś~': 'cWbpskie w nie- śleoieniu.
mniejszym. a - cz~s,em i więkTo tez rolę "dobroczyńcy" w
szym stopniu brały udział w 0- stosunku do włościaństwa odebronie kraJu - nie żądając jed grała nie "przodująca warstwa"
nak wzamian żadneJ zapłaty i narodu, lecz , władza zaborcza,
nie poczytując sobie tego za spe przeprowadzając zniesienie pod
cjalną zasługę. Wiadomą jest po daństwa i uwłaszczenie chło
za tym rzeczą, że szlachta na o- pów. Zrozumiałe jest, że w tych
gół dość niechętnie i opornie warunkach nie sposób było uospełniała swe obowiązki patrio- bywatelnić masy chłopskie, potyczne, niezbyt chętnie szafowa ~iagnąć je do walki o niepodleła swym mianem i krwią. Poza głoŚć.
tym umiała doskonale dyskonto
W dru~ieJ części książ'ki przy
wać każdą swą ofiarę na ołtarzu c;tępuje Dąbrowska do rozważa
ojczyzny, otrzymując wzamian nia stanu dzisiejszego. I tu "pocoraz to nowe przywileje poli- tykamy się z tym samym obratyczne i gospodarcze, coraz to zem. Widocznie doświadczenia
llowe prawa w stosunku do wło nrzeszło shlletniej niewoli nicze '
ścian. W swym egoiźmie klaso- go nie nauczyły ziemiaństwa;
wym nie godziła się szlachta na nadal tkwiącego w najbardziej
przeprowrrdzenie jakichkolwiek prymitywnym egoiźmie klaso:reform na rzecz stanu chłopskie wvm, skrzętnie zasłanianym bogo. Każdy, kto ośmielał się pod- g~jczyźnianą frazeologią. ' Zupo
nieść' głos w obronie chłopa, każ rem, godnym lepszej sprawy,
dy, kto miał odwagę wystąpić z przeciwstawia się ziemiaństwo
proiektami choćby najbardziej przeprowadzenia ref'lTmy roIumiarkowanymi ulżenia doli "ej. A przecież reforma rolna
włościan,
okrzyczany bywał jest koniecznością życiową Polprzez gmin szlachecki, jako ski wsppłczesnej, podstawov.:ym
"zdrajca", "bezbożnik" (pojęcie ' ~rodkiem rzeczywistego podnieżyd o - komuny jeszcze wówczas, sienia-,;Polski · wzwyż". PUDlicynie istniało) itd. NaweŁ pod gro:E styka ziemiańska wysuwa w
bą utraty niepodległości nie zdo !'wej propagandzie przeciwko re
q.vła się szlachta na akt wielko- formie rolnej najrozmaitsze. arduszności wobec chłopstwa, na gumenty, patriotyczne, na.ukoczęściowe chociażby zrzeczenie· we itp. Ale cała ta argumentasię swych przywilejów - by w cja - jak wykazuje Dąbrow~ka
ten sposób uobywatelnić wielkie - iest nieszczera i nie wy trzymasy' chłopskie, przyciągnąć je " muje krytyki naukowej. Z pod
do walki o ' zagrożoną ' niepodle- ' frazeologii patriotycznej wyżie
głość kraju. ,Ta sama linia postę :: ra i tym razem wcale nie patrio
p.owariia przyświecała ' zresztą! 'tyczne oblicze obszarnika, górli
. .
'
uzasadniała' sr.la'chta' ~we

ze

wie i czujnie stojącego na straży
swych przywilejów i swego stanu
posiadania.
. Dąbrowska zbija przede wszystkim tak często powtarzany w
publicystyce ziemiańskiej argument o rzekomej nierentownoś
ci drobnych gospodarstw chlopskich. Słusznie wskamje Dą
b"owska na przykład Holandii,
Czech, Danii itd. W krajach tych
doświadczenie wykazało, że dol)re Elospodarstwa chłopskie są
rentowniejsze, niż wielkie mająt
ki ziemskie, i że wspierane przez
~ęsto rozbudowaną sieć koopera
tyw wspaniale potrafią one' iść
w parze z rozwoje'm techniki.
Na przykładzie Czech wykazuje
również znakomita pisarka nie·
rzeczowość twierdzenia patriotycznej publicystyki ziemiań
skiej, jakoby drobne gospodarstwo chłopskie . nie potrafiło . zado.:ćuczynić potrzebom aprowizacvjnym nowoczesnej armii.
.. Rozdroże" nie jest zresztą je
dynie aktem oskarżenia pod adresem ziemiaństwa. Książka
Dąbrowskiej to jednocześnie
wymowne memento, przypominające opinii społecznej istnienie -k\vestii chłopskiej, to wezwanie do za ię.cia się nareszcie
istotnie za!{adnieniem wsi. Prze
prowadzenie
reformy rolnej,
rozbud'Owa szerokiej sieci kooperatyw wiejskich, ,rozwój' prze
twórczego przemysłu rolne~o,
podniesienie poziomu oświ'aty
ludowej, podniesienie siły kansumcy.inej ludności miejskiej,
wreszcie' przywrócenie masom
chłopskim praw politycznych ~
oto zdaniem
Dąbrowskiej
istotna droga do rozwiązania
problemu chłopskiego: do opar
cia · rozwoju-i przyszłości Polski
na mocnych i zdrowych p~dsta
wach.
,S. Babad.

TRYUMF NOWELI
Głośny
powieściopisarz
francuskl
Paul ~Iorand ogloslł przedmowę do
zbioru angielskich nowel p. t. "Unloa
Jack". Jak wIadomo, Unlon Jack jest
popularną nazwą angielskiego szlaa
daru. Morand twierdzi, że Angllcy Clelują zarówno w powIeści Jak noweli
i wymieniu jako pierwszych noweUstów, autorów t. zw. "short storie8",
Stevensona, Georga Meredlth, KipUnga, Georga Moore, Katarzynę Manafeld i współczesnych jak Lawrenee,
Ruxley itd. Zdaniem Moranda, nowela jest typową formą współczesnego
wypowiedzenia się przez pisarzy XIX
wieku 1 nie ma żadnego prawdziwie
wielkiego narodu, któryby nie posladuł jej w swojej literaturze.

CZY HAMLET ISTNIAŁ!
Bohater szekspirowski Hamlet jell
ebyba najbardziej popularną postaea.
współczesnego nam świata,
wlcemle
żywą i ustawicznie zapładnIającą
sły ludzkie.
Hamlet stal się obcen1e
synonimem swego rodzaju fUozofa, ..
dumanego nad bytem j własnym la,
wsze.dł w skład popularnych przysł6w
i powiedzonek, natcbnął eałJ 8Zeret
pisarzy, malarzy i muzyk6w do pru
Iwarzanla swego wlasnego mitu, sta
się niewyczerpaną skarbnicą dla rOI
praw i doeleka6 naukowych.

um"

Obecnie okazuje się, że Jak wieh
legendarnych postaci królewicz duń
ski Hamlet, żyjący w V w. po ChrJstusle, jak podaje Saxo Grammatlea,
w rzeczywistości nigdy nie Istniał.
Najnowsze badania historyczne d.
PROTOTYPEM HA~lLETA
BYŁ JUNlUS BRUTUS.
Porównanie
sagi hamletowskiej z hlstorlą Brutusa
wykazuje tysiące podoble6stw i szcze
gółów, Jak chociażby opowieść o przewIezieniu złota do AngIU znajduje
swój odpowiednik w wyeleczce Brum
sa do wyroczni deOickiej, gdy w W7drążonycb laskach
ofiarował
zioło
PythU. Opowieść o Brutusie dostała
się prawdopOdObnie
do Danli szlakiem handlowym, który II BizancJum'
biegi na północ przez Kijów l Nowogród. Liczne naloty bIzantyjskie I •
rab/lkle w podaniu o Hamlecie wskazują na pochodzenie l wędrówkę o,",
legendy wyranie.

zainteresować,

BEZ KRYMINALISTYKI
Wladze municypalne miasta Melbourne w Aosłralll zakazał, dzlenalkom pod rygorem kamy m zamlea~
nla Jaklr.hkolwlek sprawozda' I No
portu1. opisujących zab6J."ra l morderstwa. Tylko krótka l treściwa k~
nlka wypadków może O.ttlld ,... p.bJać clekawość czytelników,
fllcinycll
sensacji. W ten spos6b wladze pra~
odzwyczaić ludzi od nlezdrowycb ftD
saejl, które często lłII prze. reporte-.
rów wyimaginowane, a które _,kle
wyrządzają wiele ezkody Interesowl
publicznemu. Dzlennlld ocz1"'lśde ..
protestowały przeciwkO nowej "proM
bleJI" uwał.aJIlc, - nie bez slusznoaer
ze swej strony, - ie bez tycb ..k .....
wych" reportaży gazeta wyda się hrleJ
częśel ezytelnlków nudna, co poclU'
nie za sobą wielki spadek eątebal·
ków.

nioerozwiązane

"Rozdroże" to jednocześ
nie wymowny akt oskarżenia
pod adresem ziemiaństwa polskiego, akt oskarżenia, obejmu~qcy przeszłość i . teraźniejszość,
szlacheckie wczoraj i dziś, opar
ty na niezb;t~ch dowodach rzeczowych, śmiało zrywający maskę patriotyzmu i poświęcenia z
klasy, która przez wieki uzurpo
wała sobie prawo do przewodze
nia w narodzie.
Na każdym kroku wykazuje
Dabrowska ślepy egoizm klasowy liemiallstwa, nie liczący się
nietylko z elementarnym poczu
ciem sprawiedliwości społecz
nej, lecz i z niemniej elementar
nymi obowi~kami patriotyzmu

"STRYSZEK" GONCOURTOW
Sprawa zakupienia przez paryskIe wł.
dze munleypalne młeszkanJa Goneourtów posuwa się żmudnym krokiem. Pertraktacje pomiędzy właści
cielem, a władzami trwają l - jak'
chodzą pogłoski niebawem już umowa zoslanIe sfinaUzowana. Na razie sławny "stryszek" badany Jest
przez komisje budowlane l artystycz
ne, albowiem istnieje projekt, by mieszkanko to oddać do dyspozycji llterackiemu klubowi "DzIesięciu". Podobno również wręczanie nagrod,
Goncourtów odbywać alę będzie w
tych "apartamentach".

wiodły, że

nie są obce zasadnicze problemy wspókzesm.j
l'Leczywistości polskiej.
Taki
zresztą cel . przyświecał też pi!!oarce, która zwraca się za pośrednictwem swt>go dzieła bynaj
mmel nie do fachowców rolnych i dżiałaczy wiejskich, lecz
do na iszerszego ogółu, pragnąc
lwrócić uwągę opinii społecznej
na największą bolączkę Polski
współczesnej:
~_agadnienie wsi.

Notatnik miłołnika
literaturv

.1. Spichlerz zbożowy w Sandomierzu. -

2. Reprodukujemy: oryginalne zdję
cie, na okręcie p. .Wandy Wermińskiej, która odbywa obeCnIe pod:óź. do Palesl:-;~(r, gdzie odbędzie tournee ar,tyslyczne. 3. Klasycz.n~ zdjęCIe z zaw: 1::.e" zapaśniczych w SztokholmIe. Aks Jo~a~sohn. zw:rc.lęza swe~o ~rze
dWli._a Niissena. - 4. Do Londynu przybylI ple.rwsl goscl~ zagr~n.lczU! .. c~
lem wzięcia udzialu w uroczystościacł. koronacYJnrch,.a mlano:"'lcle k~ląZ.ę
i lr~iI;ina Chichibu. reprezentujący ccs~r5ką parę Japons.ką. KSląię Ch l.c hI ~\Wf'.ł~ p.~~l.c:'lP. wraz z jel!0 małz()nką rtprodukuJem, . . naszym
.
..tW'.... ~ ..... aiUu ja,pG8"kwoi'"
.. _.

Pomoc zimowa to nie

jałmużna-to Obowlązek
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zien groz, w

ond nie

Niedawno wstrząsnął światem jlraszny wypadek, jald mial miej'N
.. No"\'ym Londynie, w stanie Texas. Wyleciał tam w powletrse olbrlfmi gmaeh szkolny, grzebiąc pod gruzami około 800 dzieci.
(REDAKCJA)

"Cz.arne złoto" tryska z głębi
ziemi. Niesie z sobą bogactwo,
Puste dotychczas połacie wschod
niego . Texasu z.aroiły się. Wszę
dzie wiercą szyby. Nafta płynie
obficie i hojni są ludzie, którzy
zakładają nowe osiedla w pobIi
żu złotodajnych źródeł. Powsta

------------1rJ
ln~Bomicl amerJMan~e
(Dalszy

ciąg

ze strony S-ej)
~arnowaniem §w1etego dam bo
gactwa.
W 75 roku życia ożenił się z
kobilełą, której mógł być dJziladki,em.
Młoda ŻOBa

zaczęła "oswa.iać"

starego korsarza i skłaniać go
do ofi.arnośc1.
"Wypę&iła
MaJre duchy z
dIOImu przy uliicy W asz~tona
i wprowadziła na icll mi'ejlsce
duch0wieństwo".
llcząc 83 lata korsarz zmarł

z

imieolem "Jezus" na ustach.

*
suurlatarnów,

mnym typem

łmlerykarulIla

był król
BARNUM, urrodzm'ly w roku 1810,
:mw.rły w 1891. W dzdeClińsłwl'e
zapałał łądzą zbierania pensów.
l}z;jadek jef;O pomdlał "gabilIlet
sztuk magbeznych". Od niego
mole
1IaUCZył się
Bamum
....~ rq,k". o której mód pótnlej, liezęe lat 15, jako
mędrowny handi1aJfz:
- Spnedaję balrch3ll'l • weł
nę. a ~ za jedwab.

F1i10JJ0fla

Cły:

-

.No

brztniała: wf&.

Dostawe, nas

Onuku}..,

hly O8Z1Ikujem.,. klientów.

Otenek. bam&:l"UICt'W'O, k.ilkakrotne ~nowienłe kaTi.t>ry porowadzą go w końcn 00
SIła drrladka. Bamum

rzemro-

zakłada w.,tJ'OWIly cyrk, w któ
rym Jest kas.fere~ sekretarzem,
eonferenclerem i klownem.
Na.stępnym etaJpem jest nabycie
talk rwane.go "AmerY'kańskt1e~o
muz6'UI1ll". Zaptocilł ZIa nie 15
tysięcy dI01811'ów, ,- ,rozpęta" ni ..
sły>cha.n,ą reklam-ę li w pogolIli
zla atrakcjami pierWs.zy wAm'"
ryce
założył ogra'id na dachu drapa·
eza chmur
p["zy Broadwav, gdlZ!ite plfoduko~
waJlii snę brzuchomówcy, li1lddanaJe, rt1JSal1'ki i kobii8ły z brodami. Najw.ill"lksz;ą jednak a11J:'akcią
był SMll Bartn'lmt. ~nlilUJs7; rekla
my.
Amerylka:
wydruła
»lU
si~
wkrótce za C'iJasllą i
udal się ze ~wołm muzeum do
Europy,
któr-a' w6wcz3Js h:ilła Jleszcz-e pokłon,y przed "Made in America:". Zno1wu s'\llkcesy i kata/s trofy. W rn·ku 1885 muzeum spali
1'0 salę. Po czterer..h mi,esŁą,ca,ch
wvrolsło nowe.
Barnulll zmarł
.i-ako właśddel
wsoall1, iałego
cyrku. Um.i,eJr,a i~c nawet niJe wy
rz.elkł ~Ię swej TO.ti:
- Ile dala' dziś kasa? - zapytaJ zgromadzonych U jego lo

:fila.

Bogata szkola

c7.ęści.

.W szyscy

olczyma czyta.iląlce~o
Fr.amka
prz;e suwa Sl,ę
woj'ele Jesz,cz'e ill1Jllych sŁawnych
amerV'kan. Jeżeli aut.or m.a słu
s,z.n~Ć. twiieJl'd,ząlc,
że w żvdu
.i~dl1mstek odzwi/ercil3dllają si'e lo
sy ilch naT'odlów, to trzyd'zieśd
pOlrtretQw, zawail·tVlch w j.e~o
ks:iązoe, powinno dać uważne
mu czyte101i-kowi klucz do ZT'OZU
mlie:n.ia )«\Ig·ów amerykańskiego
Prz,ed

społeczeństwa.

6.

O~ln.

mówią

z naciskiem
o odporności gmachu szkolnego
na ogień. Jest to konieczne ze
względu na mnóstwo wież wiert
niczych, rozsypanych po całej
okolicy. Pomimo jednak zamoż
ności fundatorów
nie chciano
marnować opału, który nic nie
kosztował i znajdował się pod
ręką.
W chłodniejszym czasie
opalano szkołę gazem ziemnym.

Lalającv

dach

Rozpoczęła się popołudniowa
nauka. Szkoła, do której uczę
szc7ała młodzież

ze wszystk.ich
osad, znajdujących się w prOOlie
ruu 30 mil, zatrudniała w owej
chwili 40 nauczycieli. Dyrektor
William Shaw przechodził właś
nie przez ogród, zmierzając ku
budynkowi, w którym odbywały
się kursy dla dorosłych.
~V gmachu znajdowało 5'ię 700
dzieci w wieku od 8 do 18 lat.
Jedvnie ogródek dziecięcy nie
był tego dnia czynny. W całym
s:{rnll:chu . panowała głęboka cisza.
Nagle rozległ się huk w wieIldej sali, z której wchodziło się
do klas. Huk nie przebrzmiał
jeszcze, gdy zagłuszył go potęż
ny łoskot i trzask. Jes-zcze nikt
nip. zrozumiał, co się stało, gdy
mury zaczęły się chwiać i rozpadać. Słup ognisty uniósł dach.
który spadł w tej samej chwili
'la walące się mury. W powie·
trzu zawirowały poszarpane cia
la. Z pękających okien padały
daleko do ogrodu szczątki wią
z-ań. cegły i str~ępy
ludzkiego
dała. Dach
rozpadł się i pogrzebał pod swymi szczatkami
ruiny gmad1U s.z,k olnego. Powie
trze przepełnił pył, w kt6rym
świeciły ogniste języki. Oprócz
ogniotrwałeg0 materiału, z któ·
rego zbudowano szkołę, znalado się tam paliwo. Eksplozja
w jednym mgnieniu unicestwiła
setkj istnień ludzkich.

ZniSZfzen~e
Z pod

ksia.żkę

ciem gruzów. Zdarzyło się kiutą
wypadków szczęśliwego ocaleni~, wśród których znalazła się
cała klasa szkoły powszechnej,
która miała wolną godzinę. Dzie
ci skupiły się koło otwartego
okna, za którym stanął jakiś
przechodzień i gawędził z nimi.
Dzięki tej okoliczności nie zostały ~asypane S'zczątkami muru, którv zapadł się w przeciwległej stronie sali. Wszystkie ocalały. Usuwanie zwalisk trwało przez całą noc. Nad rmem

ty nowe osady i miasta. Poł"
C'zyły je wygodne drogi. Ludność potroiła się w ciągu dwuch
lat.
Nie bra·k również młodzieży,
dzieci robotni,ków, urzędników.
kupców. Zbudowano dla nich
szkołę, Nowy Londyn jest boga·
tym miastem i zbudował piękny nowoczesny gmach, w którym mogło uczyc się 1500 dzie·
ci i młodz.ie!y w różnym wieku.
Budynek z,ostał wykończony w
roku 1934 i składał się z dwuch

dymiących

~złowiek.

Boczna

ruin

wypełzł

ściana częścio

wo ocalała. Otwierały się po lej
stTonic okna i wyskakiwały t
nich dzieci. Szczęściem dla nich
Jedynie ~rodp.k gmachu posiadaJ
piętra. Dzi~ki 'tej ~koliczn(}śc!
l)logli się wyratować ci, kt6tyr.b
'vyhuch pozostawił przy żvci~
uc,ekając krwią, w J)Q~źat:pa
nej odzieży hiegra diiatwa przed
~iebie, oszalała z trwogi. me WUł

•

ktoś
Szkoła w

dząc,

Nowym Londynie przeli katastrof,

w która strone sie zwr6

l;lĆ.

.Wśród szczątków

dachu wiły
"ię i zastygały okaleczone daLI
I\1'I'w pokrywała opadające lu.
wałki muru. Obraz zniszc:i,enu.
nie poddawał sie opisowi.
,Wybuch usłyszano w kilom&ł
trc.wej odległości. Z pól 119łto.
wveh zaczęły mknać auta. Kał·
dy wiedział, że nieszczeście ~..
danyło się w szkole i mysl;,łl
SWOlm dziecku. Upłynęła ..!i.:.i
-'\k prawie godzina, zalllm ZOl'gani-zowano alkcję ratunko~.
(I

Poszukiwania
ruin

wśr6d

Usuwa'n o ostrożnie cegłę za ce

głą, aby otworzyć dostęp do wat:

dziecko. Gdy odgrzebują żywą
jes'zcze .ofiarę, wszyscy rzucają
się ku uratowanemu, . zasypując
go pytaniami o towarzys.zy. Ura
towane dzieci nie dają odpowi,e
dzi, o ile nawet lany ich są nieznaczne. Przerażenie odebrało
im przytomnoć i mowę.
Nadjeżdżają auta z narzędzia
mi do rozkopywania ruin, i/n ne
przywożą materiał
opatrunkowy. Kolumna vatownicza obala
resztki muru i. odskakuje przerażona. Góra ciał leży stłocz.ona
w jednym miejscu, 34 dzieci, en
la klasa, zmasakrowana wybuchem.
Liczba zabitych rośnie. Braknie już miejsca na składanie ich
w pobliżu ruin. Odwozą ciała do
miasta. Kina, sale restaura~yjne
zamieniają się w kostnice. Tymczasem na falach radia rozbie.
gła się wieść o wybuchu. Zewsząd spieszą z poonQcą.
Gdy z pośród ruin ' pOdnosi
się ktoś o własnych siłach, wita
go z tłumu okrzyk radości, lecz
powstaje bez echa. Pogrążeni
w bólu nie cieszą się cudzą ra-

trzH ruin. Rodzice, którzy. ,t\.l·
chali wykładu w bocmwm budy: lku, stali teraz Z rozpaczą w
mr· u przed zwaliskami. Zdała
leillł chłopiec ze zmiażdżoną ,.zło
wą· Naleiał do grupy, która o.i·
hywaJa właśnie ćwiczenia na
wolllym powietrzu. Cegla. V'j'
l·l.lI C Olla daleko
siłą wybuchu,
r·jlpł-atała mu głowę.
Wśród dością.
SLClątków sterczy ramię· lidy
Błogosławieństwo
stało się
oot.iągnięto za nie, okazało się· przekleństwem. Cały obs-zar wyże jest to już szczątek nie istnie- buchu został otoczony wojskiem.
jąccgo już może ciała. Jacyś 1'0- Wprowadzono sąd doraźny. Zadziee rozpaczają nad skrwawi 0- częto przebąkiwać o liczbie za' nym tenni.sowym bucikiem. Po- . bitych. 400? Nie, więcej. Mnóznali obuwie swojego syna. Szu stwo odgrzebywanych oddzielkają w ruinach ciała i znajdują nych części ciał nie pozwala u.
jakieś. Inna kobieta wydaje !Oz stalić nawet w przybliżeniu licz
paczliw.Y krzyk: poznała swoje by ofiar przed zupełnym usunię

Okres ros,jski
"Manchester Guardlall" otrzymał z
Brukseli następującc pismo:
"Korespondent nasz, w swym dosko·
nałym sprawozdanIu o międzynarodo
wym konkursie skrzypcowym im.
Ysaye'a w Brukseli, słusznie podniósł
wybitny tryumf ros.iau. Jak Closson,
doświadczony krytyk
"Independence
Belge" zauważył, konkurs ten wprowadził do muzyki okres rosyjski. 'l'rzy
utalentowane narody: Francja, Belgia
i Polska, wysiały pierwszorzędnych
skrzypków, ale wszyscy pozostali w ty
le. Celem mojcgo pisma jest podanie
kilku szczegółów tcgo zdumicwające
go zW}cięstwa, które nastąpiło po wicI
kim sukcesie rosjan na szopenowskim
koukursie fortepianowym w Warszawie.
Wyższość rosjan w Brukseli była nawet znaczniejsza, niż to w waszym artykule zaznaczono. Spośród pierwszych skrzypków pięciu było z Bosji
sowieckiej, ale siedmiu z pierwszych
dwunastu było pochodzenia rosyjskiego. Drugi z rzędu, Odnoposow, aczkolwiek urodzony w Buenos Aires, a obocnie solowy skrzypek w Wiedeń
skiej Operze l . orkiestrze filharmonie
cznej, jest B pocbodzcnla rosjaninem.
Makanowickl,
miody szesnastoletni
skrzypek, 11.161')' otrzymał ósmą nagrodę, Jest "wnlet rosJaninem, aezkoiwiek reprezenlował Szwecję.
Gd:rb:r prz:r prz:rznawania nagrod:r
wiek odgrywał rolę, plerw'lIII aacrodę

Ul

muzrce

odgrzebał , tablicę

szkolną

z napisem, który brzmiał w da
nei chwili, jak szyderstwo loS'll.
Na tablicy dziecinna ręka nakre
śliła słowa: Nafta i gaz ziem·
ny Sil największym błogosła.
Wlieńsłwem wschodniego Texasu. Gdyby ich nie było, nie by}loby tej szkoły, w której może,
my się teraz uczyć.
IW utworzonym przez zwali.
ska zagłębieniu maleziono dwoJe dzieci. .zyty i nie były nawet
ranne. Ale okropne pl'lzeżycie
pnyprawHo je o utratę zmy·
słów.

Stal, zaDach
Mówiono wiele o przypuszczal
nej przyczynie katastrofy. Nie
ulega wątpliwości, te była nią
eksplozja gazu. Skąd się w.ziął
ten gaz?
Gaz ziemny, c:zęsto zupełnie
bezwonny, przepaja powietrze
na całym ooSZBue naftowym.
Ludzie tak si~ do niego przyzwyczaili, że nie reagują wme
ua woń:
Zwrócono się po wyjaś'nienia
do dyrektora Shawa, który stal
nawpół przytOOlny nad zwłoka
mi swego siedemnastoletniego
syna. Odpowiedź brzmiała taJ[
.d ziwuie, że budziła podejrzenie
władz. Shaw mówił o rzekomym
zepsuciu się kranu, który jakoby kazał napTawić. Wyratał
przypuszczenie o możliwym zepsuciu się rury lub niedostateel
nym i'z,olowaniu gazomierza.
Tymczasem zdołano usuną~
główną masę zwalisk, co pozwo
IRo przystąpić do dokładnego
zbadania miejsca katastrofy.

Winowaica

uzyskałby prawdopodobnie Borys Gold
,Wtedy to wyszła na jaw pł'ZY
!'fein, młody geniusz, nie mający jesz- cl:yna eksplozji. Pod główną •
cze szesuastu lat, występu.iący w marynarskim ubraniu.
lą szkolną znajdowała się piwTych "iedmiu rosjan, z których nica, w której mieśc!ła się msła
dWl1ch nie jest z Rosji sowieckiej, znaj
110wało się wśród dwunastu plel'w- lacja centralnego ogrzewania.
szych. Tyłko jeden rosjanin znajdo- Do tej instalacji włącz·ono rurę,
wał się na dalszym miejscu długiej
listy.
należącą do obcego zakładu. InPonieważ wasi czytelnicy w Manchc- nymi słowy, opalano szkołę custcrze bardzo interesują się muzyką, dz)"m gazem. Włączenie było
może będą ehcieli dowiedzieć się czegoś o nauezycielach tej znamlcnnej wykonane niedbale
przez niegrupy skrzypków. Czterech z nich u- fachowców.
Iz.olacja przepuI!zyło się u bardzo wielkiego mistl'za,
Sollarsklego, profesora konserwato- szczała gaz, który gromadził się
!i~m w Ode~sie, który wykładał tam _ w piwnicy. Iskra krótkiego .spię
jUZ przcd wOJną.
•
.
Rosjanin Makanowski sludlował a cIa spowodowała wybuch. Dyrek
profesora w rosyjskim konserwato- tOT Shaw pod naciskiem faktów
rium w Paryżu. Nazwisko tego profe"
ł.t.
sora, Golamiana, zasługuje tu na przyznał SIę, ze kazał w ączy"
wzmiankę, bo on uczył inną zdolną cudzą rurę, chcąc zaoszczędzić
skrzypaczkę, amerykankę, miss Bey•
ł
b d'
nolds, która znajduje się na dobrym kosztow opa u. Ta z ro Uleza
miejscu na liście konkurentów. Warto maqipulacja zniszczyła gmach,
tu wspomnieć, źe w wlcku lat piętnad
k Ó
•
stu otrzymała pierwszą nagrodę na na bu owę t rego wydano mIkonkursie im. Krelslera w Leodium.
lion dolarów i pogrzebała pod
Drugi zdobywca nagrody oalel::r 'do •
l' k
. 426
ł d h
szkoły aUSlrłaeklej a osłatnJ z pośr6d Jego zwa IS aml
m o yc
siedmiu plerwszyeb pochodzi II nad istot, zaledwie wstępujących w
Uralu. ale nauczrelel Jego jest alezoa- życie.
o:rl prawdopodobnie ucz1ł ,112 w MoIkw1el'.
ProL Charles Buck.
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rzed zamkiem Windsor, po zamieszkaniu w nim rodziny królewskiej. - 2. Ubiegłej niedzieli odbył się
dynie próbny przejazd złotej karocy królewskiej, w której w dniu koronacji zasiądzie król Anglii z. małżonką· - 3. W programie uroczystości juoileuszowych lOO-ej rocznicy istnienia uniwersytetu ateńskiego są przewidziane ' również alegoryczne przedsta.wi!lnia. Na zdjęciu naszym fragment
jednej z prób improwizacji starożytnej J}a Akropolu: Palas Athene w otoczeniu plejady cór heleńskich. - 4:. W salach muzeum narodowego w War
szawie została zorganizowana wystawa widoków, planów oraz zabytków pJzeszłości, związanych z "Dawną Warszawą". Zdjęcie nasze przedstawia
umieszczony na wystawie najstarszy znany widok Warszawy z końca XVI wieku. - 5. Ćwiczenia lotnicze floty amerykańskiej
wzbudziły podziw
!dzięki niezwykłej sprawności p:lotów - r Znakomity kierowca Nuvolari po katastrofie podczas treningu. - 7. Szkoła obsługi
czołgów powstała
[ostatnio .w Farnborough w Anglii. - 8. !'.ajstarszym wiekiem gościem na angielskich uroczystościach koronacyjnych będzie premier indyjski z Bhavł)agar p. Prabhashankar PaUani. ,....., 9. Odbyła lię w Paryżu - próba ogni alllcMfcJa - -,nu,- E;Jfla.
1. Mom(!ut pierw zej zmiany warty
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ford i Le is
Or3matyczna walka
pracy z kapitałem
Obecnie na~l~ptl.ic wAmery.
.
.
ce moze ua.ith·aIUułyezn1ejszy
JUGment walki pr~lcy z kapiłalem, która sjJ~ ostatnio niczwy; le zaostrzyła.
\'ieul1ikl1ione
jest w na jbliźszej
przyszłości·

.\V końcu Hstopada 1826 roku
Beethoven postanowił wyJ'echać
na krótki czas do Wiednia. Byla to jego ostatnia podróż. Spędzi! właśnie dwa miesiące na
wypoczynku w Gneixendorfic
u b~ata . swego, Jana, któremu
.'
• "
>
,'"
płaCIł za pobyt. \Vszystko przej
,[a,rcic
pomJ~dzy IIenr~ klem mowało go tuwsŁrętem, poczyna
Fordem
i Johnem Lewisem, jąc od samej nazwy Gneixenprzywódcą ameryk::Ulskkh 1'0- dorf, która brzmiała dziko dla
lo1ników.
jego muzykalnego ucha, ·a koń
cząc na rodzinie· brata, którego
GJ;lOŹBA FOlWA.
i: 0l1a , TetesG, "tłusta ' gęś", jak
.
. .
.J~ nazywał, wraz z córką AniaForrd plenvszy pqe·zed~ ,do ltą, wydawały mu się· czarowniataku. Na otwareiu z.ałożone.l . cami z Makheta. Sam Jan .z jeprz.ez nicrto w stUJnie Ge{)Ir gi a go c~ciwoścJą był , mu bardziej
kolonii ~la robotniMw i inży dnlek:~. niż jakikolwiek obcy
••
człOWIek.
n~erów, ktore.f dał naz:wę "Utopm", wygłosił nast.ępuJ'rce pne
Na
mówienie:

drabiniast,m
wozie

.

ec

Dwa miesiące pobytu w Gnei- ciu prze1f.łuć. Gdy z otworu tryxendorfie nie przyniosły mistrz o snęła woda, mistrz rzekł do lewi ulgi. Jadał- - jedynie jaja na karzażartobliwym tonem:
miekko. Dręczyło go bez prze' ..:- Wydaje mi się pan Mojże
rwy .pr~gnienie i odczuwał. sil, szem, mler~ającym laską W skane bóle. ~ w uchu jego duszy łę·
rozbrzmiewały już diwięki dl:ie
siątej s;ymfonii. tan~ec Bachus'a,
".. i
ezoteryczne mel'odie miśterium
eleuzyjskie, znajdujące s·w ój wy
Dńia 2 stycznia 1827 roku bra
. raz . VI toriach. Ogarnęła go nie- tańek J{arol wyjechał. Nie przy
przeparta chęć ucieczki z wstręt puszczał, że nie ujrzy więcej
ncj miejscowości..
.
.
. stryja Dnia 27 lutego zrobiono
Gdy przybył 'do.Gneixendor!u, : czwarte przekłucie. Beethoven
. panowała je~zc~e piękna p'ogp-. : c~uł bliskość śmierci. Nie lękał
da. Obecnie wszystko tonęło :w się· jej. Zadanie jego życia zosta
szar~jmglistej wilgod. Brat Q(;t . ło dókonane. Wielką pociechą
mówił - zamkniętego powozu dla była dlań świadomość, że ma
półgłó:Wka, za jakiego ~~a~a:ł : przyjaciół. którzy spies~yli z po
LlldwIka, wyst~rczy drabmlast~ 'mocą. Towarzystwo fIlharmowóz_ Bp.ethoven wyjechilł, prz.e . niczne w Londynie przysłało sto
nocował w jakiejś wiosce, w zim funtów. jako zaliczkę na rachunej izbie i przybył dnia 2 grud- nek dochodu Z mającego się odnia do Wiednia. bardzo chory. być koncer1u. Odwiedził go mło
Lekarz, dr. WawMlch, skonsta- dy Szqbert. w którym jaśniała
towal zapalenie ·płuc, do ktÓre- iskra ' boskiego natchnienia. Gdy
Beethoven
go przyłączyła się druga choro- . pnybył HWl1mel,
ba. Już w Gneixendorfie spuchł wstał z łóźka na powitanie znaBeethovenowi brzuch i nogi. By korni tego gościa. Lecz przy drula to wodna puchlina. Dnia 20 giej wizycie nie mógł już tego
grud~ia zrobiono pienvsze ~ pię uczyni~ Siły opuszczały go szyb

""n ec zmagania

- Nie uznamy nigdy S3mOMógłby był może wyjechać na
chodowych syndykatów, w te.i Sycylię, przecież posiadał siel i c zbiJe
i kierowanego
przez dem akcji bankowych, Ale bratanek, Karol. jego ulubieniec,
Johna IL ewisa, Ci z naszych ro- wstępował do szkoły kadetów,
hotników, którzy ogłoszą sh'ajk Rdzie wyrośnie może na przyzostaną z.wolnleni. NUle mamy zwoitego człowieka.
im nic dto zalfzucenia i przyjmiemy kh z powrotem, wiemy
bowiem, że ci biedacy zostali otumanieni przez prowodyt·ów.
Muszę dodać, że z wielkim ża
lem użyjemy siły.
WIelki podróżnik

T

Czy

Przechodz,ąc dlo niedawnego
strajku w Ktlinzas - Citv, FOIfo

MNICA KOLUMBA

o żadnej

.

Ni'e mnie.i kalegoryczni.e prze
mawkl,r po ]1;,}n. Lewis.

_. Zmieni »an zdlinie, Hem·v.
,iaf{ zm' n;l .fe Alfred Stoan, kic
~'o Vnil';\' "Genel'al 1\IotOI'S", a 0s~ałłlio rJ'cisJcl'. Cala· zOI'~alljzo
,,"uua klu:ll ]'nbotnicza zwróci
się przeciwko wam, jeżeli bę·
dzi,ecie si~ upierali. Nie. ~apomi
na.icie, że s~i(l lIa.fwyż&zy nie 0Ałosił .Jeszeze deeyz~i w spl'awie
(}I'awa \Vagllcl'a. Jeżeli zo'i1anie
ono uznane za konstytucyjuE\
będzłcc e J)1iN'ó pt'zechvko sobi~
,'ównież l·ząd.

~ył tajnym agentem Jana II?

dal~ie.j krewnej królewskiej ro . "ej ze s.wych .prac o portugal·
cbiny. Czym można wytłuma- ~kiej kartografii bronił tezy, że
czyć, że" młod~ ... P?sz~kjwacz Kolumb był taJ'nym agentem
przygód , u.bogi l llJsklego roJANA n
d u .- .b'lOgra f
' e K Qll1lJlba uOWI
!rzymują. że pochodził z ubo- I~ról ten wiedział o istnieniu Agiej rOdziny i
..
mery ki, wiedział, że ląd ten. za
był
Genui tkaczem ..l.mi~sl~iwany przez dzikie szcze
.
..
..
PY. Ule był wschodem, z które·
ę
n11ał ..wst ,iolo Wt~~:iLeDZOY- ~o . pC'chodziły ,cenne ~torzenie.
dene~l "
. .' , . , . O tym wschodZIe pOSIadaJ doprz~JaClela króla. l ozemł su: z J~ładne irttbrmaeje. Wobee rywa
~;:;i~tą /nako~tego rodu Y1 } Jincji Kastylii Janowi II bardzo
" ,g y . prze ądr kastowe zależało na zainteresowaniu się
(.dgrywały daleko wlęks'7ą roll>
n'z' be .? C
d:'
lł"" Ameryką. co pozostawiłoby Por
l
o cn'e
zym a SU~ wy u tu l"
I' k
.
maczyć że
'. Jla 11 wo ną rę ~ w nawlązywa
_. , .
. .. mu stosunków z Istotnym wscho
król pozwalał ten~u plebeJuswwl dem. W len sposób
siada~ ·w. swojej obeęuoścJ,
gdy zaszczytu tego mogli dostą udało mu się oszukać czujność
Hi'jzpanii i spokojoic skierować
pić jedynie członkowie najwyż .
wyprawę llortugalską do praws2ych rodów?
.
dziwych Indii drogą dokoła
J
to, rozum~eć, że krpl, w.slyn
Afryki;
Dym liście z roku 1488, czyli na
dr<'gę
tę
znał
d()lbrze od czasu
l'ztery laŁa przed pierwszą po- .
dróżą · KQlumba,
nazywa go . wyprawy BARTŁO~nEJA DIAs'Y oim . 'lnajlepszym . przy jacie- ZA, o Ue ule wcześniej.
lem"? Jaka tajemnica .kryje się .
Gniew króla hiszpańskiego
w tych sprzecznościach?
nie miał granic, gdy rozeszła
Zasługuje na uwagę okolicz- · sie wieść o szczęśliwym przyby
ciu VASCO DA GAl\lY do raju
ilOŚĆ, że
korzeni i złoła. A
ówcześni kronikarźe portugalscy
Kolumb
odkrywszy Kubę, nie
albo pomijają ]{olumba milczeniem, albo lllucno . zniekształca- przestawał twiCl'dzić, że jest to
ląd azjatycki i groził załodze odją fakty,
l'lęciem Języka, o ile ośmieli się
zwią~ane z jego osobą. Cortesao
utr~JUywać, że Haiti nie jest
ppdkreś!a w swej rozprawie, że
- "Cipangu" ~ Japonią.
portug·aJscy' królowie starali się
systematy.::.znie otaczać tajemni Pomi'm o, iż wielu utrzymuje, że
ci! podróże · i odkrycia. dokona- Kolumh był istotnie przekonany,
ne przez ich wysłanników w l5 że przybył do Azji, jeden z naji 16 wieku. Stwierdzono rów· 1nakomitszych badaczy epoki
odkryć, HENRY VIGNAND, piniei, że
portugalscy podi'óżnicy byU 'już
przed Kolumbem · w Ameryee,
"Wyniki moich długoletnich
Gdyby Kolumb · fal~tycznie uro- ~al'ówno Południowej, jak i Pól l.oadań dowodzą, że
dził się w Genui, to cz-ym moi~
. nocnej.
Kolumb, szukając zachodlue.l
l.a wytłumaczyć okoliczność, że
Świadczą o tym własne notatki drogi, nie miał wc~le na myśli
nigdy· J1i~ posługiwał się · wło Kolumba, przechowane przez je
ani Azji, ani Indii".
!>killl Językiem w mowie lub piś· go dwuch . głównych ):\iografów;
Na
podstawie
tych danych Corniie'l Nawet·do przyjaciół -swych FERDYNANDA KOLUMBA ł
tesao
wnioskuje,
że
w Genui ' pisał' żawsze po hisz- LAS (:ASASA oraz inne auten~
związek Japa II z Kolumbem
pańsku.
tyczne dokumer,tty.
. . by" łak Sełsły,
.
Portugalski badacz ARMANDO
J
akii
powód
skłaniał portu(ARTESAO pisze w marcowym
i'i jedynie porównawcze bada·
:,resżycie
czasopisma "Contem galskich władców do takiego nie tych dwueh osobi!ltości moc.ziwnego postępowania? Powo- głoby może doprowadzić do wy
r.orary Review":
dem bvła
jaśnienia zagadki
pochodzenia
"Wkrótce po swoim pojawjei postępowania Kolumba.
rywallzacJa
PortugalU
Il Hiszpalliusię w Portugalii !\Qlumb
nią,
ożenił si~ z FELIPĄ MONIR, po
Rene Dufour.
chodzącą z najwYższej
aryslo- Uó.ra doszła do sz~zytu za pano
wania
.J
a'na
II.
Cartesao
w
jedkrac.li,

historycznej postaci
napisano dotychczas tyle
dodał:
dzieł, ile o odkrywcy Amery"ki.
Pomimo to
.
- Nie zrobIl§my Ż3'dnyeJi 11- . mrok ta.iemnicy otacza jego posłępstw. N1łlSi ludżie wiedZą, co rhodzen~e l życie przed dokomożemy i cre~o nie mozemy nanieIą ' w~ekopomnego C1łynu.
czyndJĆ. Ludzie, k.tórzv , do
,. maga- ?
"olVych czasów zachowało się
ją się ,PI'ZY~anla lm eu~l }'ardzo mało autentycznych wia
własno§eł, stoją, moim zdanłem, dom ości C!) Kolumbie z epoki
na równi z właoywaezami. Po-· przed rokiem 1492. Nie ustała ,
lityey, którzy ZIO~i wybrani,. jed!lak p~ dziś. dzień fa~ry~acja
, IJajrOZmaItszych falsyfikatów.,
aby słufyć ...... rawile puhliczll'leJ',
~t'
Władoino~ że wiele ' kraJ~ów n. bie
są w pewnym znaczeniu policją
gR słęo zaszczytne miano ojczyi powinni stawać w oIbronie' n.a-'
zny Kolumba.
sJzych praw!
. .
Nie ma jednak wśród mnósLwa
pisarzy, k'tórzv interesowali się
01)POWJEDt .TOHNA
,:ego losmlli, _d~uch o zgodnym'
I,EWISA
zdaniu. Przyczyną tego zamie·
Odpowiedź rui to boj~e' W'~: szania jest .
zwanie Forda nl'e dała na siebie .' sam Ko]umb, który świadomie
\}taczał tajemnicą swoje pochodIDUlg'O czekać, W Deh'oit odbył
. dzenie .j , dzieje młodości.
się olbl'Zvml meetin~, w' kłó
Czynił to tak zręcznie i dokładI'ym wzięło udział '25,000 .ludzi. nie. że dotychezas nie udało się
Gdy wymjt>on1JaJJbO na,zwisko FOT uchylić nawet rąbka sekretu.
:'\'ie udało ·sic· również zbadać
da, rozlegaly silę gwilZdy i
gi,e okrzyki. W chodzącemu do ptzyczyn- tej tajemniczości.
Większość biografów wielkiego
saLi Lewils owi
tłu:m z~otował
odkI-ywcy podaje go za geńneńburzli:wą OW3JCj~.
'
. 'czSrka, .
BiJC'rwszy przem.awiał Ry- :~hociaź .Kolumb nigdy tak nie
szard FralTIk0JlS~ein . jea,en z twierdził. Pomimó, że własny
ll.ajb1i<żs7.ych n~ńllo~nia(ów' IIA~,*j JE~O SYN zaznacza pocho~ze
l~ie. ojca 'z Genui, dodaje jednak,
sal.
że nie wie,. gdzie. się istotnie uro
- Alho '1"01'0 uZlla syndyku-o dził. R!Swnież
ty, albo zmu~zony będzie· za- PE;DRO ARANA, szwagier Kopl'zesłać budowy
. samochodów Iu~ba, mówi, że słyszał jedy.
- zawalał p.rzv akol1ipaniamcn nie, jakoby był rodem z .G enui,
nie wie Jednak. czy tak było rze
cic hucznYCh ąJdaskow.
~zywiśc(e.
'

mo-

il

nie

w

ak

, na

ko. Odbył ostatnią spowiedi i
spisał testament, a do otaczają
cych łoże rzekł:
- Plaudite, amici, COll1oedin
-est finita - bijcie oklaski, przy
jaciele. gra skończona!
Nie było przy nim nikogo w
chwili zgonu. Młody Breuning i
Schindler, nie mogąc patrzeć na
zmaganie się ze śmIercią, oddalili się. aby wyszukać na cmenta
rzu stosowne miejsce na grób,
W ostatniej chwili przybył Anzelm Hiittenbrenner z Gracu. O
godzinie 5-ej po południu rozległ się nagle huk grzmotu i bły
skawica zapełniła na mgnienie
oka pokój jaskrawym światłem.
J{onajlłcy
podniód zaciśniętą
dłoń i spojrzał ostro przed siebie, jakbY chciał zawrzeć w tym
geście całą potężną energię swego życia. Powoli opadła wzniesiona ręka, oczy zamknęły się,
Skończyła się ostatnia walka 'f
życiem.

Licytacja rekopisów
w

ciągu następnych dni odby
ła się obdukcja zwłok. Ok:\zało
~i~, że przyczyną
~mierci było
skurczenie się wątro by. Danhauser
portretowaŁ
oblicze
zmarłego, a' Jan Beethoven
trząsał mieszkanie, szukając

prze
sied
miu akcji bankowych, a gdy je
ma lazł w kOllCU, ulotnił się tak
szybko, jak się zjawił, usłyszaw
szy o śmierci brata.
Pogrzeb, który odbył się dnia
29 marca, odznaczał się wielką
wspaniałością, Okoł1:> 20.000 os6b
uczestniczyło w kondukcie. Po
upływie kilku tygodni spnedaue z l~cytacji pozostałe po Jl1islrzu rękopisy. Za partyturę V
symfonii o ·iągnięto 7 guldenów.
za fragment "Egmonta" 50 kraj
carów. Ceny te przynoszą wstyd
Jlabywcom.

Wielki

dzwon BOi,

Czy Beethovena można było
uratować? Teodor Frimmel odpowiada na to pyta.nie przeczą
~, o w swojej dwutomowej pracy
G wielkim muzyku. Ii1l1i biografowie Beethovena, jak Rysz(ll'<l
Specht, oskarżają Wicdcll o obo
.iętne trakto" 'anie jego choroby,
o wypuszczenie z rąk spuścizny
po uim. Beelhoveno Id nie stala
!!'ię jednak przez to krzyv'da.
Odosobnienie, w jakim przeżył
ostatnie chwile. było jedynie
godnym otoczeniem dla tytana ,
podobnego do Herkulesa, które
go Zeus wśród błyskawic i hukn
~l'zmotów porwał
do niebu po
nokoll'aniu zadania na ziemi. Odczuwamy jako symbol zburzenie w roku 1903 domu przy
Sehwarzspanierstrassc, w któ·
rym zmarł Beethoven, podczas
gdy kunsztowi nowoczesnej tec,h
niki udało się zachować pol\.ój,
w którym zakończył życic Verdi i przenieść go z hotelu Mila·
no do Ricovero.
Przeraża wspomnicnie o podróży. odbytej przez ciężko cho
rego Beethovena Ol'abiniastYlll
wozem, przeraż'a tym bardziej.
gdy się pomyśli o wygodach i,
}'omforcie. jakim obecne stuleLie .otoczyłoby geniusza tej mia ry, co Beethoven.
Dzień 28 marca 1827 roku uw
że być z jednej sLrony nazwany dniem smutku zc względu na
obojętność' społeczeństwa w sto
sunku do sweg-o wielkiego człon
l.a i niski poziom ówczesnej ll);~
terialnej kultury. Z drugiej jed
nak strony jest dniem radośr.i.
lo hył świadkiem zwycięstwa
CIucha nad materią. Wybrallcy
Boga nie mogą stać się nicoś
"ją.

Prof. E. Dec8ey

5
Cuda techniki i arch'

raw

'; b ," a,ble.unu: Wa.gkan i ISSR··NielDtg i francia
-

~"~ . Najważniejszym

' kobielg··Prawo kobie.u do fronD

z pośród nauprawnienia politycznego ko- grookie odtwarzające nam życie
pra w· politycznych jest prawo biet aktualizują.
codzienne greków i egipcjan
~łosowania do ciał publicznych,
Niemcy, które w 1919 r. przy- wskazują na silną przewagę
'a więc bierne i czynne prawo 7naly kobietom równouprawni e pierwiastka męskiego w kultuwyborcze. Prawo to nie wszę nie, pod wpływem ideologii na- ne antycznej. Kobiety zamknię
dzie zostało przyznane kobie· zistycznej dążą <,lo ograniczenia te w ciasnych gyneceach, nie by
tom. Istnieje wiele państw, któ- ich roli społecznej i do ~amknię ły zdolne do działań prawnych,
re nie wprowadziły równou· da w ciasnym kr~gu osławio- nie mogły dokonywać niczego
prawnienia kobiet. Biegunowy- . nych 4-ch "K" - "Kirche, Kin- bez współudziału swego opiekumi przykładami , stanowiska ko- der, KUche. Kleider". Przeciw- na prawnego. O prawach zaś
biety są: Watykan ze swym teo- nie Francja, której światopo publicznych, a w szczególności
kratycznym, ekskluzywnie mę- ~ląd prawny opiera się na Ko- zaś o prawie wyborczym mowy
skim ustrojem i Rosja Sowiecka. deksie Napoleońskim, bardzo nie było. Istnieje wszakże ciekaktóra słowo "pleć" wykreśliła surowo traktującym kobiety, dą wa legenda grecka, która głosi,
'ze swe~o ustawodawstwa.
ży do przyznani,a kobietom pra- że kobiety posiadały kiedyś w
Czasy obecne, w których z wa głosowania
NaJprawdopo- Grecji prawo głosowania na
publicznych.
jednej strony dąży się do ode- dobniej wkrótce rząd Bluma zgromadzeniach
brania.' a w każdym razie do u- wniesie odpowiedni proJekt do Kiedyś założyciel Aten Akrops
zebrał wszystkich mieszkańców
szczuplenia praw politycznych izby deputowanych.
kobiety, z drugiej strony do naRzućmy okiem na zarys praw założonego przez siebie miasta,
dania tych praw, kwestię rów- politycznych kobiet. Papyrusy mężczyzn i kobiety, które miały

Dziewwczęta "" S01Alietach
,.Mieszczańskie"

W jednej

z

moskiewskich - dza

szkół
kazano dzieciom odpowiedzieć na piśmie na pytame:
"Cz]m chciałbyś być, o czym

nlurzysz ?"
Wiele dziewczynek odpowie
działo, że pra'gną zostać lolni<:zkami, inżynierami, geo,lo.gami,
kapitanami okrętów i t. p.
Sowieckie s21koły są koeduka
cyine i dziewczęta nar6wni z
chłopcami ' uprawiają sporly, bu
dują maszyny, uczą się strzelania.
- Czy nie z tego powodu pyta się na łama<:h dziennika
"Komsomolskaja PTawda" pani
Helena KOIJlomen,k o - tak spokojni są o dziewczęta pedagodzy i wielu rodziców?
Nieraz słyszała:
I - Z dziewczętami
jest 'dobrze. chłopcy jedynie sprawiają kł'(}f1ót.
'
Pani KOII1(}moolw, zapatruJą
ca si'ę poważnie na wychowanie; nie wierzy jakoś, aby 7,
d·de,,"C7; p tam.i działo się zupeł
nie dobrze. "

*

Oto no. album do" wierszy
Ulczen:.cv s 7óstej ·lda.sy. Na pi~r
...yszei stronicV' nalde.iony -jest f).
hrazek, wyobrażaincy gol"bie,
otocwlne winnuszkiem' rM. ił
podliim naryis:
,.M,~żn.a pisać tvlko o koC'ha ·
nin" i 'data: "rok 1936".
Gtlyby n:ł1 data. możnflhv hv
lo Domdlc~ , że album istniej~
już z 50 lat.
W' albumie ,'-śród obrn zków,
ws.tażeczek
i lwlorowvch papi,-'f'1~ów w:dzimy "liryk!'''. lecz
t,..ud,TlO sohie wyobru'dć bar.
<l?:iej banalną. banhiej pozbawioną myśli i uczu.e.
(}to próbka:
"Sekret na IW lat. Nie kochai crarn'"<:h oczu. Wszyscy.

~··

A

H'./"~" ~1. W auli uniwersytetu łoiewski~o w· 1łydze odbyło· się uroczyste poświęce
nie, połączone z pierwszym koncertem na ustawionych tam nowych organach. Organy ryskie posiadają 3958 piszczałek (dud) od 6 ctm. do 6 mtr.
i 70 rejestrów. - 2. W angielskiej stoczni Birkel1head , odbyło się w tych
dniach spuszczenie na wodę olbrzym iego, llowowybudowanego "lotnis,kowea okrętowego". Koszt budowy wyniósł 3 miliony funtów szterlingów. 3. Jedna z najpiękniejszych starożytnych świątyi'l greckich t. zw. świątynia
Nike Apleros rbo~ini zwycięstwa) na Akropolu atellskim, zbudowana z białEgo marmuru pantelikollskiego i wyrzeźbiona dłutem wielkiego Fidiasza,
musiała zostać rozebrana wskutek obawy zawalenia się. 4. Projekt centralnego gmachu L. O. P. P. w Warszawie, który zdobył pierwszą nagrodę
na konkursie. Autorami projektu sąinż. inż. Jerzy Soltan i Stanisław Marezyńsk:i

zwyczaje
się

na

odzyskują

lirykę

w formie

prawo obywatelstwa
11-

stępstwa:

Niech dziewczęta karmią
przynajmniej dobrą liryką,
nie zaś paTJlaniną, która psuje
smak i dziala rozkładowo .na
-

się

<luszę.

*

Szesnastoletnia Nina jest !ttbezradlJla pod względem
p,r aktvcznej
znajomośd
ży
cia. Nie umie ani szyć, ani ugotować najprostszej
potrawy
i nie chce wcallC uczyć się "kuchennej
obrzydliwośd".
Na
prośbę Jica reperuje lnU kami.
zelkę tak, że musi W'szysf,ko roz
pruć i sam dokonać naprawy.
- Od ośmiu lat chodzi do
szJwly i niiC umie p,rzyszyć guzika - skady się nauczycielkom.
Odryowiedziano mu. Ż(' ładn'e
rysll Je i Jest bardzo zdolna do
rachu'l1J'ów.
Jedll10 nie przł1szkad1a
(lru(1:emu - burknął i poszedł
do dl'\mu.
A N:na wzrnsza rllmioof.\mi:
- N'l co mi to? Przecież bę'dl' budown;<:zvm. Suknip, ll~z'Vią
:mi w warsz ł a ł ""l,. a stołować
się bną" w i!łdłnd:d'Thi.
- A .leżeli
be,dzif'Sz miała
{17i e"i1< o, to nie potr~f'ilSz USZyć
mu kOI<;zulki - r1ekła pani Ko
nom"T),ko.
- l\Ti"'dv nie bpde miala d,1j~
I<a. W<;7uK poświt>ep ~ię 31"('hi.te 1 ,ł","Ze
brzmiała
od'Popełnie

",.;('łAt.

Nina patrznsala !'lo>wą, szal'pału warrkocz.
n"łll
wpro~t
ws-pnniałą
z tfi po~ardą
dJa

garnl{a, oielll<:h i cerowania.
Nie wiele dziewcz~t w wieku
12 I - 16 lat umie naprawia~
od1:,eż, orzvs;:yć gu.zik. zac,erować po,fc7och~. Wszystkie jcdnak 1 1 ,roie ią robić s7.vdell{iem i
m~żczyźni kłamią".
z wi<1 rH"mvm zadowoleniem roA ncd kaźdym .,utw(\.em·~ b:'ll s"l>ie modne czapki i siatki
podpi<;:
na wlosy.
.. Na pa:mi~tkę kocharlej przy
Plłi111, KomPl11enko przvtacza
jaciółce od ... "
rzadki wypadek zorrranizowaAlbumy takie widziała pani nia przez
mutki l~óf1,a robót
Konomenko w różnych mia- rpc 7nych. \V szkoła!'h istnieją
stach. Wychowawczynie odbie- kółka baletowe, plastvki j ' wierały je czasami dziewczvnkom
le innv{'h. Nie zakładlfl się Jej pi~tnowały zwyczaj wpisywadnak kółek w celu
dawania
nia si~ę ,do albumów, ale nigdy pra 1<tycznei wiedzy. Stąd ponie rozmawiały z dziećmi po- garda sowieckich
d'ziewcząt
waźnie na ten temat, nie poudla igły.
czały, .iakie~o rodzaju powinna ,
:I:
być ta "liryka".
Pani Koonenenko porusza oWiele sowieckich dlZiewcząt strożnie kwes11ie, która nawet
pragnie c1zytać, g.romadzM li- w kra lach hurf.uazvinych przeryczne u.twory.
Skąd Jedll1ak
stała być ,.dra7.liwą".
mają Je brać, jeżeli partia żą- NaSitę-puje trzvn!1sta, czter
dla, aby wszySiŁko, co się pisze nasta wJosna. W org3JDizmie
miało
praktyczny cha.r~kteT. dziewczęda zachodzą zmiany,
Naw~
pani Konomenke..:; r,ga- li" wY'P't'OWadzają~e ,.gO,. ·z r6QQ.oi

wagi, wymagają odpowiedllliego
ustosunkowania się
do
nich.
Czy
wszystkie
sowieckie
dziewc " :ta wiedzą o nieuniknionych objawach fizjologicznych?
Pionierka Ina z:nikła z o})6.
zu, pozostawiws.zy mokrą od
łez k'lJ'tkę.

- Sootkało IDII1ie nieszez~
"cle. Nie wiem, jak pok'afi~
z tym 7.yć.
N azaJwtrz jakaś starsza kobieta przyprowadziła dziewczyn
kę, kltórą spotkała w lesie. lna,
toną.c we łzach, opowiedziała
jej, że zachoO'Owala na jakąś
straszną ch01'obę i wstydziła się
wrÓ<.'ić do obozu.
- Kto ponosi winę nieuświa
damiania dziewcząt? pyta
pani Konomenko i odpowiada:
Przedewszystkim matka,
która nie uczyniła tego w odp<>
wiedniej chwili.
Czy tylko matka? Pani Koltomenko dowiadywała się w
różnych szkołach,
czy lekarki
szkolne mówią z podrastający
mi d'ziewczętami na temat fi·
7.jolo~ii płciowej.
Okazało si~
że cZYlIlią to bardzo rzadko .

*

Pani Konomenko
zarz~
szkole, że nie zwraca uwagi
powierzchowność

na

d,ziewc~t,

które s!:arają się naśladować '"
ubieraniu dorosłych. Modnie
skrojone i głęboko wydęte sukienki, wysokie obcasy, biżute
ria, puder i jaskrawo czerwone paznokcie nie dz.iwią nikogo. Wszyscy pociesza.ią się, fe
to malpow3Jnie skończy się, gd-,
'izkołv wprowadzą jednolite ..,
mundurowanie. Starsze dziew"!
częta broni,ą się tym,
że nau.. zydelki ubi~ra.ią się z krzykli.
wą Jaskrawością,
chodai Stl
często nie o wiele starsze. Pit'tnastoletnie podlotki orientuj~
się do,skonale
w nowv('h łań
('uch, ale walca nie umie zatań
czyć żadna. Taficząe 7aś, przybierają pozy najbardziei wymu
szone, dalekie od nnturalnel1:o
wdzięku m~odości,
przvkre wrażenie.

*

Wystąpienie
ko dowodzi, że

('O

sprawM

pani Kcmom~
w Z. S. S. R. za
czyn a przyga,sać pęd do nis1..cze
ni,a dawnych "rnieszczaJlskich"
7wy<:zaiów, których nie umiano
7~stą,pić lepszymi. Nie są nimi
w żadnym wypadku fOlI'mv, NI
które wskazuje sowiecka dzien
nikarka, bardziej spostrz~aw
cza, niż jej prasowi koledzy.

9

",ob~t

•,

li ,czn

praw poll•. kObi~t--firt.ł:ja-·Dzgm·.Pra"o kanoni'ł:ZDe,
'" Andlii-- Re"olu,ja Iranł:ulka . ·SufrażUI.ki·. (zasu d~ille,~ze
wówczas prawo głosowalliia, aby
uchwalić komu oddać miasto
pod opiekę: Posejdonowi czy
Atenie. \Vszyscy mężczyźni gło
sowali za Posejdonem, wszystkie
kobieły za Ateną. Zwyciężyła Atena, ponieważ
przypadkiem
ilość kobieł o jeden glos pl'zewyższyła głosy mężczyzn. Posejdon rozgniewany pustoszył posiadłości Aten. Zeby go przebła
gać odebrano kobietom prawo
głosowania.

przeszłości,

zwyczajach i
wiekami tradycji.
Po deklaracji "Praw człowie
ka i obywatela" jako następstwO'
logiczne przychudzi "Deklaracja
praw kobiety" ogłoszona przez
Olympię de Gouges.
"Kobieta - głosi Olympia de
Gouges - rodzi się wolną i pod
względem prawnym równą męz
czyźnie... Skoro wszystkie oby.
watelki i wszyscy obywatele są
rówui w obliczu prawa, wszyscy
pcwinni zostać dopuszczeni do
wszelkkh dostojeństw, posad i
urzędów
publicznych
wedle
swych zdolności.. ....
Głos ten ozwał si" donośnym
echem z drugiej strony kanału
La Man~he, gdzie Mary Woli.
stonecraft wystąpiła z głośną
"Obroną praw kobiety", doma~a.fąc się przywrócenia praw ko
bietom.
te na

uświęconej

Na krótko przed wybuchem
wojny światowej sufrażystki an
gielskie podjęły energiczną akLjl,: o przyznanie kobit:tom prawa głosu do parlamentu.
Urządzały one liczne demonstracje, a aresztowane przeprowadzały w więzieniach straJki
głodowe.
Przywódczynią ich' była Emeline Pankhurst zmarła w 1928 r.
Jednakże ruch
feministyczny
był , wątły,
często, ośmieszany,
tak że nie wielkie poczynił postę

ł
a równouprawnI
'!"

.

;

"na państwa, odmawiające kobie -a pośrednio z warstwą, dokt6tom ,prawa głosowania .do par" . rej należy jej mąż czy ojciec. Za
lamentów, .j samorządów.: "
rzucać się' będzie kobietom, że
Państwa te, to Francja ,i 'Wlo- dopuszczone do życia polityczne
eby.,
'
go wniosą ferment walk polio
Fr~ncja, . gdzie ,do ,- głosu . do- tycznych do rodziny, która po,szedł światopogląd socjalistycz- winna być
środowiskiem' wql·
ny, którego hasłem. naczelnym . nym od burz życia politycznego.
jest- niwelacja wszelk:,ich różnic
Argumentami drogiej strony
w społeczeństwie, równoupraw- m. in. będzie, że nie przyznanie
nieni,e wszystkich, _a ,więc-j 'ko- , kobietom praw politycznych do
biet; podejmie lada dzi,eń , akcję tyka ,równo 'kobiety wszystkich
c nadanie praw . kobietom.
- warstw, a przez to bez różnicy
Łatwo można· przewi~zieć., ja . wszystkie klasy społeczne: Jeże·
kie będą argumenty . lW,o lenni- li nawet nadanie praw poli~ycz:
, ków i przeciwników praw 'poli- nych kobietom, na · skutek icli
. tycznych kóbiety. ' . . , .
mniejszego wyrobienia politycz
'Przeciwnicy riiewątpliwie,uży- . nego, wywoła pewne O'słab,ienie
ją argumentu, że kobieta jest tempa życia politycznego, to nie
przeważnie ' pod ' wpływem 'ob- ' wolno zapom~ieć,
że , "prawo
cym, że na.iwięcej wśpólnych in- wyborcze - to włócznia, samu
' tersów ma' 'ze środowiskiem, ' lecząea rany, które zadała".
wśr'ód któr~go żyje,' z' włas!J'ą ró
'
Mgr. 1\1. J:.
dziną, a więc ojcem 'c'zy mężem,

Pra wo rzymskie jeszcze bardziej podkreśla niezdolność kopy w dziedzinie równouprawnie
biety do udziału w życiu polinia kobiet do wybuchu wojny
ty.cznym, a nawet prywatnym.
światowej.
,
Istniała w Rzymie instytucja
Dopiero konstytucje powoj~n
opieki,nad kobietą (tutela mune, w teJ liczbie i polska, przylierom), która polegała na tym,
niosły kobietom prawa politycz
że kobieta bez zgody swego opie
ne.
kuna nie mogła niczego nabyć,
Jednakże i dziś w zdawałoby
sprzedać a nawet przyjąć darosię czasach postępu we wszys~wizny. Jednakże dość wcześnie
ki{:h dziedzinach, wyróżnićmoż
zaczęły się kobiety w dziedzinie
prawa prywatnego emancypować. Najpierw uzyskały to pra·
wo kobiety, mające conajmniej
troje dziecI, następnie kobiety,
posiadające znajomość czytania
i pisania, o ile złożyły odpowied
Iłfflektor
łosg.-"S'iaigstgka · p'~d ~ikrolkopelD ~
nie podanie. Tak więc tutela mu
Iierum stawała się coraz bar·
Nowy Jork, w kwietniu.
tryskają łzy. Próbuje udec.
:...- Proszę iść! ... p.roszę iść!.. jeść, inaczej nie przyszłyby fu.
dziej iluzoryczną· Nigdy jednak
'Rewie na scenie i na ekranie
- Proszę zostać.
Proszę zoStać!.:. '
.
Ozna.imiam im moją decyzję
możliwie szybko.
Tak jest lenie przyznało prawo rzymskie są jeszcze bardw Ulodne w AW 1ca, ociągając Slię·
Leg"an
nd'lneL
koblełom praw politycznych.
C
. gład a?
ny
1\
piej 'dla nich i dla mnie. Patrzę
Przyczyną tego jest prawdo- meryce.
ta -;eży:~r.paIlJ
n
- s' •
S 'uka 'DOS!d, .
najprzód na twarz. Konstatuj~
.
Obok business-girl -spt"lepodobnie wrodzone ŚWIatu sta.. aawczyni i college " girl _ stu.
Dwudziestoletnie doświadcle.
Przegląd grupy skończony. w ten sposób natychmiast, e:r;y
rożytnemu pojmowanie różnicy dE"ntki, pojawił się nowy ro" nie nauczyło go poznawać hl' 250 przyjęto. Garstka ta ule- kandydatka nadaje się na chórzystkę. Wsiystkie muszą być
...oli społecznej mężczyzny i ko- d7.I\.i: show _ girl _ chórzvsłka. <tzi
gnie ponownej lustraeji
~iety. Rzeczą mężczyzny jest tro
h
.
Nowa grupa staJ'e w świetle re zgrabne, aby całość miała eha...
Ruc
ro~1towy
wl'clkie!to
To nI'",~ dla mnl'e ... mam nekłorów. Niektóre liczą lat 15,
ska o gospodarstwo panstwowe,
-. J ••
~
rakter kolektywny. O ile nie są
• miasta
potrzebuje
mnóstwa dziecko
o ład, porządek, i bezpIR'eczen- tych show _ ";11'1. Z ('.alea,o k r a - ' "
inne 35. Większość jest w ko- młode i nieszablonowe, ni~ nastwo w tym panstwie.
zeczą.
1'>'
Reżyser skinął głową w W'o- stiumach kąpielowych. Oko re- dają się dla nas.
.
ad
JU zlatują się też niby motyle nę sekretarza.
. ,
· t . t tr k
k ob le
Reżyser kroczy zn6w Tlrz~
y Jes
os a o gosp ar· roje kailldydatek i cisną się do
żysera śliz,ga SIę po grupIe,
szeregu trwożnie wy~t:r:i~0:~~~h~:~~°:Zii~c7 i~~: poezekalni teatraLny~h i filmo- ną~ Zajmij się pan d:dewczy., sz~a'smuhte '7,aję~ie ~ mawi frontem
czekuJą.cy~h dziewcząt. Każda
Chrześcijaństwo nie wiele wych.
A po chwHi rozlega się mo-. '00 mnie: ,_ Wszystkie te dziew prawie myśli, że posiada dane
zmienia położenie kobiety w sto
[ff~ir ..
!!f!
wu:
cz~ta -potrzebllj~ praey.· Muszą zostania Jean Harlow. Przed
sunku do starożytności. Prawo
tym wszystkie bywały rude. 0kanoniczne ni~dy nie wybaczy
Nie sprawia weale przy.iemno .-.~I:IIIICIlillla~E~._I.IIiI_. . ._ ....__. - . becnie są bloouynkami. Jedna
Ewie, że uwiodła Adama.
~i widol{ rehrsera, kfo.rv musI
z kandydatek oświadcza, że liJeżeli ehodzi o stronę mOTal· wybrać 3.000 kandydatęk do re
czy 35 lat. Nie, - nie umie
tańczyć. Pugnie jedynie -zdoną średniowiecza, to kształtuje Wlii. Niewtajemnkzonym wydabyć "posadę". Ociera mimpwoł
l.1 chrystianizm, co zaś do stro- .ie się .ie~o mf'toda wdeleniem
n~ łzy, uśmiecha się odważnie i
ny prawnej wystarczy wspo- brutAlności. Unrzerlził .iednn k
odchodzi ku gromadee nie pny
mnieć średniowieczną
maksy- zebrane kannydatki.
że nie
jtf~h.
_
mę "Kościół żyje prawem rzym
wS7.V'Sltkie bl'dą przy.i,~fp..
,ReżysCll' przystanął naglę:
skim". Tak wi~c nic nie zmieniDaie 1nak rc:ką. Prtaki świn
....:. Czy pani nie była tu przed
Io się w położeniu kobiet od cza tln refl"ktC''l'ów
P3~tV na fiO
południem?
'
sów starożytnych.
młodych noshci. nd,c;na ;fle je
__ Owszem - odpowiada ko
IW związku ze stanowiskiem ko- plastycznie 00 c;emnego tła.
bie!a. - Nie podobały się panu
biety wobec prawa publicznego,
_ Pro<;.zQ i,,~! Pros?:" i~pl Pro
moje
włosy, więe obCięłam je.
wspomnieć się godzi o an~iel- s?:ę "'stać _ brzmi J>.f'7';to~nv
I)ziewc~ęta... dziewczęta wy.
s1 im prawIe następstwa tronu. Y'VY'0'C
Re~vs"'l' ,.zbnd"l już
, smukłe, tf'gie, dziewczęta z twa
P:.aw.o to gło:i: jeśli w danej li- 2.1)00 1{anrh 'dute'{ i wvhl'al ?:
rzą lalec.zki' i . brżydldinkorpu
nn Ole ma dZIedziców pici mę; h 00 PTo~ed"l'q . .l'adan:a"
sem, z nieładnym obliczem'
('
"'J.
sk if.'J·, tron przechodzi do naJ'- pi~<;t
n:c 7m;""n'1. Bcźyse, r('hi
piQknvrn ciałem, stają prze&
starsze,' księżniczki, chociażby' J,tnk naprzód i pnfl'zv kan""bystrvrn wzrokiem reżysera:
żyli książęta w liniach młod- rl9.t"~ p" h':arz. robi ie""c>:e kil
I - 'Proszę
zostać!...
ProstAt
szych. Dzięki temu prawu osią- ka kTo'-/iw i 1"ÓW natrzv Tl'l
iść!...
g~ęła tron królowa Wiktoria. to t'l'\'ar 7 • Na'it""',,:e cofa się i oglą
Jnka§ uszminkowana liand1·
prawo też gwarl'lntuje tron ma- da cala posta"!.
datka mówi wyzywajllco:
lej księżniczce Elżbiecie, córce
Przvslał mnie pan X •
.J erzego VI. i wyłącza książąt
,- Pr0<:7ę iść! - ro.zlega się
_ Proszę iść! - brzmi •
Kentu i Glouccster od tronu za m0-Tlolonnie.
Mtonna odpowiedź.
jej życia. Ciekawą jest rzeczą. ie
Nip ma od,')owieiłzi.
w regencji t. j. zastępczym peł-_ Proc;ze iś~!. .. PrO"~7." iść Te, kt6re z stal,
nieniu władzy sprzyjano na ogół r('7 "'" sil" da lej bez l{orca.
"
setek dziewcząt, które pnel
kobietom. Kobiety regentki zdaNa"'" rehr<:,~
st"ie przed
dą próbę po południu, zostanie
rzaIy się w krajach, które sły- Sz(~zunlvm d7iewcz n {':em.
przyJętych 75. Wrócą jeszcze
szeć nie chciały o dopuszczeniu
__ Jlt> pani rn'l lal?
nazajutrz. aby poddać si~ "mkobiet do tronu jak np. we Fran
_ (1!,:c'1lna§":e _ 1aorzm;al
mowej
próbie".
cji, gdzie na przestrzeni dzie- Jrtlt[li""v s:,(' ghc; d7:"wc7.vn"t.
_ Jeżeli z tych 75 aosłMlte
jów były aż 24 regentki i to jed- w"glądająeej najwyżej na r2
się do ehóru 12 będzie to prze'la siostra, dwie babki i 21 ma" lat.
ciętnie pomyślny wynik polek.
Heivs(?'l' 7'\wa"'''ł się.
Usta
wiedział mi reżyser.
Począ~ek akc,ii feministycznej
dz!e"·I'~'..,v drr;nQłv, na 1"Z~sach
Kandydatki mUJSzą nalezeć
w dzisiejszym tego słowa zrozu- zawisłv lzy.
do tvpu fotoqenicwego. Ch6·
mieniu - to wiek XVIII. Poja- Czy mieszka pani z matp:ystki w filmie nie chowają
wiają się wówczas glasy domasię VI głąb sceny. Muszą nada
1. Zdjęcie nasze przedstawia nowego "'ęglerskiego ministra spraw wewnętrz
gające się dla ~obie~ równo~ci k!l?
lHaf',u ~oi w d,rl 1,'!:ei PTupie. nych p. Józefa Szella, opuszczającego pałac regenta Hortby'ego, po złoże
wać się do ekranu.
politycznej i SOCJalne.!. Są to Jed
J:'-'it ró,,,.,ież
kandydatką na
Gdy opuszczałem "ra i" dziew
niu przysięgi. - 2., W jednym z miast Szwecji odbył się równocześnie ślub
nak wyłącznie głosy męskie.
częcych
marzeń
dobiegało
trzech sióstr Lindahl, z trzema braćmi KarlssOQann. Zdjęcie nasze przed·,
Nadchodzi rewolucja francu- chń'rzystkę·
mnie
jeszcze
na
schodach
momłode
pary,
podczas
opuszczania
kościoła
po
za·
stawia
trzy
oryginalne
\V szer"~u stfl ie dziewczvna
ska, za jej sprawą zaczyna w
noto'n ne:
warciu potrójnego małżeństwa.
za szczunła na chórzystkę. Gdy
świecie królować prawo natury.
- Proszę iść!
To właśnie prawo natury pozwo- pada wyrok:
. G.~.
li usunąć wszelkie za~uty opar- - -- P-rpszę iść! -;t.. 9.czu .. iej . - - - -• • • • •- • • •-.-.~----~IIII!~
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(O JADAMY!
Smak poszcze~ólnych
ras róźni się bardzo
JednoCz amerykańskich pism
naukowych· umieściło osta't uio
interesu:iąi!y' rurtykuł o Sl1Ułku
różnych ras i plemion.

,

Sa ~" ,nę groźnym

trzeba .wyci ·1

stedliskiem rozmaitych bakier;;

Rzadkokt.o nie -'wie <'ibecnie,
włc:kszą cżęść gruczołów we.tarczykowego.
na tylnej ściance przełyku pIJ'
lu.dz,ie posiadaJą ~ w gardle na · .,
\vnętrznyeh.
Angielski lekarz MACENZI opo wsórują nowe twory.
rządy, zwane' migdałanit, które·
Uczelnf ' ubiegłego stulecia u- wiada, że znakom1ty w swoim
Jeżem więc, jak widz1\my, na·
w dziecmstwie p.legają często wabU joe za biologLczne ana- cza.sie
<.ura sama staIta si,ę zas1ąpić uJEDYNY UNIWERSALNY
zapaleniu i ni,e mniej c.~ęfi'to wy- chro.nizmy, organy "SI~czatkQ prof. Flint utrzymywał, że je- tracony organ, świ,adczy tym sa
PRODUKT.
cięciu.
PQmimo, że 11leclycyna we", lub p'l'żeżytki pierwotnych dyną funkcją śledziony jest po- mym o jego użytec?ności. Istot·
ma z ~igdał~i 'dp.łQ ;. kłóPQtu, stadiów e,,:olucji, p()IJ>rzedzają. więks7Alwe się przy ntalarli, a nie
Autor artykułu stw,i erdza '- llie zdołała wyk ryc,. dQtychczas cych p·ojawie'llie się na ziemi
mil(dał6w - stnn zapalny przy migdały pomiędzy 10 12 fO ~... idząc w tym
ni~zwykłą rozkh istotnej ron w· orrgnni1.mie. niclylkó człowieka, lecz !>saanginJe.
kiem życia potęgują wytwarzamaitość smaków, że istnieje
Przed 50 laty stosowano bardzo ków wOll:6Ie.
.
Nie więc dziwnego, że poglą nie i oddawanie do krwi biatylko jeden. uniwersalny procz~st?
w.ycinanie młgdał~w,
Istni~ie
zewnętrznych
Oil'ga- dy latkie powodowały bardzo łych ciałek, niszczących szkodukt jadalny. Produktem tym
uwazając je za nail'ząd mepo- nów szczątkowych prowadziło cz~ste operacje wycięcia wyrost
dliwe mikI'ool'ganizmy.
jest mleko, lecz i to tylko w
~rzebny i s:zk~d~i~y. Następni~ do słusznego. zresz.tą przypusz- ka robacZlko.wego i gruczołu tal!'
WystaTczy potTzeć lekko. pal.
ci%u
·pierws rv,ch Jat życia
.ledin;ak ~mleI?lł Sij,~ ten poaląd i czen,ia, że znajdują sillę również czykowego, nde mówioa,c ju~ o
cem migdał, aby natychmiast
człowieka: dawni grł'-ey uważali
wycma'll1le mlRdałow stosowano. W~ wnGtrzu olrganizmu. Anato- miguałach.
pide mleka za wstyd dla dorolwi.ększyła si:ę
we krwi ilość
mi.a po'r ównawcza
wykrywa
ba'l'dzo rzadko.
leukocy1'ów.
słego mężczyzny. Ten sam stoNalc.ży poczytywa6 za szezę
Obecnie ścierają si~
i stotn,i e takie narządy . i ustala ście, że
snnek do mleka sPo.tyka SIi.ę u
Wten sposób
i pie,r w oiln e
niektórych
pierwotnych ole- dwa poglądy na kwestię opel'o· ich p·o .chodzenie
migdały tworzą limfatyczn~
chłrurl(ia w owych czasach nie
wania migdałów:
funkcje. Uczeni z3JChodziJi jedmion.
barierę,
.
Rłala tak wysoko,
Jedeill, głównie amerykański, za na.k .za. daleko, .
broniąiCą
mikrobom
dosbępu
do
Wszystkie poz,oftałe prQduk- leea bezwzględnie ich usuwa- uwaza}ąc ~a szezat~owy każdv jiak dZJi:sila,i i lekarze nie wycioddechoty żywnQściowe nie mogą po- n~e, drugi _ francuski sprzed- narząd, ktore~o· roh • nie mogli nali śledziony i wewnętrznych nosogardz.ieli i dróg'
... zczycić sitę o.gólnym uZlIlani,em. wia si~ stanowczo operowaniu
grucwłów.
Obecnie przekona- wych. Poza tym fakt. że pracu-lokladme ustahć. •
\Iurzyru w Wschodniej Afryce tych gruczołów
Praktyczna medycyna jeszcze no się, że n.arządy te o.dgrywa- ją w okresie rozwoju o.rganizsą przeTażeni, gdy widzą,
jak
bardziej skomplil<ow,ał: kwe- ją wi.elką rQI.ę w flllTl.kr.U1rJl or- mu, zaprze"tając pracy w chwi·
.
~i, gdy rQzwój 'ten słabnie, kabiali smarują chleb maJSłem: to
Spór ten dowodzi. ze
Sgfę, żądając usuwan.ia tllikich ganizmu.
hi to na nkh takie w,rażenie, medycyna nie z(lołara jeszczc on!anów.
moJogowie
stwi,eTd'zi1i, że że przypuszczać, że rola ieh w
jak na naS zrobiłby wido.k czlQ stwierdzić, czy gruczoły Dli~daPierwsze ·lllieJ'Ice wRród ska- wycięcie królikowi
zupełnie organiźmie jest dość znaczna,
wieka, Jedzącego chleb p{)!,ma- łowe są ')r~anizmowi potrzcbne, li\anych na z8!'ladę narządów z:dJ'owego wyrostka l'obaczkowe chodaż ni ezupelni,e dotychcza!
rowlliny pastą do zębów. Wyni- czy też stanowią tak zwany or· zaJmuJe wyrostek robaczkowy. go - J)1>woduJe szybki wzrost wyJaśniona,
ka to z tego, że owi murzyni grun niepotrrebny
N3.TÓWni ~tedlIHl k z o.broi!r.:uni
w kiszkach
Lekarze deeydują si, ę również zna.idu.iących się
nż ywa ją masł!a wyłącznie w cemngda1ów istnieją zadęci ich
gruczołów lhnfatycznych,
Jes,z,cze przed 50 I.a'ty reiestr ohe~nie dość łatwo na wyci-ęci.e
lach ko,smetycwych: smalrują tY'ch o.statniJCh .był dość długi. wwos'łka ze wzgJt:du 'lUl nde- . o podobnej budowie. Ana,l ogkz wl'ogowie, którzy widzą w nich
oni masłem ciało i wlosy.
ZaliczanI() do nich n~e tylko gru bezlOieczeństwo z,apalenia. Sto- ny objaw zachodzi w wypad- nie ochronną barierę, a szerflczoły m~'gdałowe, lecz
sunkowo niedawno .jes.zcze było kach usuni'ęcia migdałów. Za- kQ rozwarte wrota dla chorób.
WOŁOWINA W INDIACH,
Amerykańscy lekarze urpatTU·
również wyrostek robaczkowy, wielu zwolenników usuwania czyrua.lą wtedy powi'ę'ks7Alć si~
l\HĘSO KURZE W SJAMIE. śledzionę, gruczoł pIersIowy 1 śledziony, mi~dałów, gru('zołl1 gruczoły w olwl,k y języka, a jq w migdałach źródło aż 4~
chorób, między mnymi
Wogóle, pk piJSre autor myszkarlatyny i reumatyzmu,
kud:u, lotidzie nie używają do je
Z tego powodu zalecają jak!
dzenia
zwierząt,
przeznaczo- Paweł d~ Kroił
M-odek za,p obi.egawczy , usuwa·
nych do. LnncgQ celu. W Innie mi,gdaJÓow,
a wielu z nich
diach krowa jest śwłętym stwo
zalecll z tego santego powod'U
rzeni,em, którego nie je się tylUJSuwantilC wyros'! ka robacz-koWo.
ko dlatego,
że bydło rogate
go.
.i,cst tam jedyną siJą pociągo
W Stanach
Zjednoczonye'h
wą. Z tej samej przyczyny euCzłowi,ek stall'zeje śilę w tym ruje nerw symp'af)"Czny, nie po- racje miaiły pTzebieg tak poistnieją
szltoły,
do
któ~ye~
ropejczyk z trudem może zmu· samym temple, co jego a'ttcrie, '=negJaj~cy świadomym nakazom myś!Jny, jak pierwsza. Promimo
Stić si.ę do jedzenia koniny.
U niektóTych ludzi to zdwn.1enie lekal!'zy nde Zimniej >lfzyjm&wane są jedynie dZ1eCl,
a smutną omaką ich zawcz~s lnózgu.
które przebyły operację wycię
W Sjamie kUlTY hodowane są nej stlliTości bywa czas·em wy5() DC'I'W ten i jet:(o Tozgałęz.ienaa szyło się.
cia
wyrostka robaczkowego.
L- J ed~n
pif'ooont UTa towa~
wyłącwie
w tym celu,
aby kle ciśnien.ilC. Rozumie się, ie "ą eholr'e, 1.'IlaJdują się w słanie
Pomi'm o że amerykanie pocia,głego p odrażn,i'elI1i a, które po
nawet
w
wypadkruch,
gdy
staje
mi,eć koguty do walk, ale ptanych, b·ędZ'ie już wielJcim sukce- wołuj'ą si'ę (\oa obszerną statysty
ka tego · nie będz.ie j!lJdł żaden sd.ę 00l!0 przeszkodą do zawarcia WQduje zwężenile arteru. Chi- sem - módL.
kę,
potwierdzaJącą słuszność
umowy ubezpieczenioweJ, człQ rtllrg przYPUlS7-ezal, że wydęcie
łzanująey si~ tuziemdee.
Ale cMrurg w ktiJllice michi- i'ch PQglądów na rol.ę migdtawiek moż,e żyć z nim bardzo. (', zęści symoaty(">:n.ego systemu
'VII niekt·ó rych olko.u.cach Poł~ . długo. PomLffio to. arterioskl'eTo. usunie skJ.onność jego do PQ- g.ańskiej u.zdrawi.a nie. jeden a łów,
odnoszą sl()
,ni owej Ameryki hodu i.ą indy- za zabija wiJę.cej ludzi w wj~ku atra'Żniell
i ula,twi
przepływ 35 pl'Ocent ludzi, kM,r ym jesz- eurollc.1 SC Y uczeni
ki, wyłącz,ni,e dla p,ierza, lecz powyże) 50 Hoc, n.hż c..yni to kl~ p,rzez a'rte:ri'e rozszerlJQne cze p'l'ZOO trzema laty nię mógł Hceptycznre do tych radykalnych metod,
mięso indycze, któil"e tak lubią r:3Jk. 14.000 ludzi umiela rocz- Skll'!~dem sp ok ojniej;s zego funk- P{HI~ÓC żad'en 1eklliTz,
ruropejczy~y, uważane iest za nie w Ameryc·e skutkiem skle- cjonowa,ni.a kieTowniczegQ nerJakież znacrenie posi'ada ta przytaczają,c z kolei przykłady
ws,u-ętne.
r·ozy. serca, mózgu i nerek. Me- wu. Nerw sympatyczny Qdgry- nowa tera.pila dla setek tysl'ęcy szkodJ.iwego wpływu wycinani{\
Zdaniem doldora
dYlCyna nie miała dotychcz.as wa,l w oTgani7rni~ '7 t1 a,C1.ną l'o.lę ludzi, u któr~h wysoki,e ciśnie migdałów.
"PIERWSZY CZŁOWIEK, KTÓ środki3 na wysoki,e ciśn.1enie W w cz~sa,ch, ~dy ludzie musi,eli ni,e nie p;z'e,jawia si~ ". złośl.i CordiiCll', jest ono powodem coIłY POŁKNĄŁ o...~TRYGĘ, BYŁ p.os-taci zwanej złośliwą, kt6ra stal rz~ć ,:,z.PSlte wa,lki i również wej postad.
lecz powodUJe raz częstszych w Ameryce wy·
CZles,to
S711KaĆ
rAtunku
w
uPo.wQdowala
starZienie
się
tak
przedwczesną
starość
i przez za padków
BOHATEBEM".
szybkie, te dotknięci nią ludził' d~cz~e. Wtedy ro,l a ta polegała atako,wanie móz.g u. nerek i ser
powstawania wrzodów w płu
tJ.odróżndcy afTykańscy
opo- umi,e:rali w sHe wieku o 40 lat na a'Utomaty~znvm zweżalJliu na ca wtrąea do grobu swe ofi3Jry
cach
wiadają, że n~'ektóre plemiona za wcześnie.
czy" brzusżny<:h. skutkiem cze w crt€trd!z~Slłym lub pi,ećclziesią
FROUCHAN
twierdzi,
te
murzyńskie nie rozumieją, jak
krew naoływała szybdej do tvm rOIku życia? Czy pQddadzą brak ini~dałów sprzyja grutUW listopoo'zie 1933 ro1m zglo
można wogóle jeść kurze i inmileści rąk i nóg. Obecni,e ie- s:ilę wszyscy tej nowej swoi.~ej cy,
a FENiE przypisuJe mu
sił silę do kI hiik i uniwersytetu
ne jajka p trus.je.
dnak zna,c znn
cz,pść
systemu opel'llliCji? Nie. Lecz i d~a nIch wzmożoną skłonność dróg oddi'
w Michi~ pacjent z ciężką
W centralnym Meksyku Ma- &lderozą mózgu. Liczył 29 lat, wmpa,tyc'l'nęgo sta~a si,ę zby- istnieJe możliwo.ść Ta,t unku. Wy chowych do wszelkiegfl rodq·
fp, tłuste gąsi,enice pewnych żu postaJrzał si,ę ha,rdzo i nLe ~,6~1 teczmą, Chilrurg naci.ał mi, ęśnlle ~okie śdśnienLe powst3ie bar- ju schorzeń.
.
Sprzeczności te ,tłumaczą SJJ(!
ków uważane są za ,vi'ęlki przy chodzić. Już od czterech m.loeSlę praw~j strony kręgosłupa, UI~u dzo często na tle trosk, ktÓlrych
~ mak: ,d'zleci jedzą je, jak cu- cy nie opusz,czał łóżka, dTęCZo. wajląc jednocześnie cząstkę .le- nie s,zcTędzą ludZ'ilOID . waru~lki ri'wustroolTIośdą kwestii,. Z pUnk
kierki że wzg'!,ę d!u na ich słod ny bezusklnnym bólem głowy..! der.asłeg'o żehra. Usulłl.ął rów- nowo.cz.e sne,g o żyda.. FunkcJa- tu f'izjologii migdały od~ryw~.
ki smak. Le<:z ci sam,i meksy- przebył cztell'y atalki k.onwuls.p. ni.ci cząstki svmn.ał~zne~Q ner mi sympatycznego nerwu ki<E'ru .lą w dzieci~'istwię rolę ~iornl.
wu na p'T7odzie kręgm.łuna o- je gł-ębo:ko położ~y o.środek ka leukocytów i z· tego PQ~ ·
kańczycy nie mogli uwierz~ć, vVzrolk miał tak osłabIOny, ze
że istnieją ~y~i,liz.owani .ludZJoe, ni.fl mógł l'oz,różnlit palców dło raz p(1mi~dlV phl,ca.mi.. Wobec móu.;;o.wy. zwany dlen~phalon. du nie można ich zalic7~ć (},:o
którzy Jedzą ostryG,1. Zresztą 3;- ni.. trzymanej w odległości ~61 teg,o. 7.e p.a,cjenł ?niósł tę opera Jeg.o pod,rainieniie jest przyczy- na,rząd6w niepotrzebnyell.
Należy
me,ryka.tlslde przysło,wle mÓWI, m~tra. Bu·dani,e wz,r oku ustahło cję i stan j.p.go ul,('(tł pe"-ue] pOlo na zwt:żenia arteri:t.
Z punktu ·widzenia· p:tłologii
prllwie. Jekail"z p,owt6rzył po t y- WJi.ęc z.ap'obi<eg.ać powstawaniu
że "pierwszy c7łowi,ek, kfió.ry niezwykle zestan·eni,e si.ę aTtetrzeha
przyznać, że
goonilll tę samą procedu.r€' po le wysoki,egQ ciśnienia przez usuodważył : Sl,ę
połknąć
ostrygę, . l'1i" k~ó.re w wielu mi~js.~'\ch po
WE'i stronie krf'!.{osłllOll. Po u- wanie wywołując)"Ch je przy-. po okresie wytwarzania leuko- '
był bohatercm~'.
pekały. Nerki były równ.i,eż baT
plYVl'li:e trzech
dl1li
lekarze r.zyn i spoglądać z uadzi'eją w cytów mł~dały przestają nh:z·
dzo zrusz.czone. !Lekarze przyczyć mikrOby, stl1hlC sł~ natoi
G STRONOMICZNY KON~ER~ ' s7.li 00 wniosku, że sta,n ch{)r~ stwi.e'I'dz.i.Ii ze Zd'tlllll. eni'en1 cu- pn;y$zlOlŚĆ, kied:v ludzil()tn comiast ieh siedlIsIdem
skutki zabiegu. raz
mniej hę<1ZIDe
7.a~rażać
W~TYZM. .
'
, go jest bezllladzi,ejny i na.leży _o: downe wrę·cz
i
w
tych
razach niezb<:rlne jest
Po U1Pływie pi'ęmastu dni od nnffiwl!zesna starość, kiedy Jej
des:lać qo do domu, gdne lze.1
ltSltni~ci.e Ich ·z o.rgarn izmu.
l
pi,pliwszej
0
1
0
eTac
ii
pac.
i
~n.f
<'OII'az
od
ealejlSza
chwHa
P{llZWO
Autor artykułu pLsze o kon- mu będzie umierać. Chirurg jeW . ten sposób medvcvria· 7.nj;crwwtY.llnie srlmku.: .każdy 'll~ dlnak, bedący specjalistą sc~o~ zdrów opuśdJ kliln.ikę i podiał Ii człowiekowi baJrrll7;Q rliługo
muje
w kweS'tii mIgdałów ,st~
na
noWlO
pracę,
któ.rą
nan:'Ucił,
~ieęzvć się cz·a rem młodości.
y - rr.eń mót.g1.1 i nerwów, był Inwy produkt ' żyvl11 o.SClOWy
nowisko pośrednie, sprzeCIW13
zmusz.ony
chorobą.
Ciśnieni.e
wołujp. . i,n stynktowny . ~p~v.ec~~ . n€g'() zd,:mia i chciał eksperysię meto<lQlln radykalnym i ttkrwi powróri~i() dlQ, nOTlUll}neg<?
wśród ~pożyWCów, Najbarilz1e,l mento.wać.
U LEKARZA
n.i w er sa mym, biorąc .ierlnor.1~~
s:taln
u,
ból
p
.
znitk
ły
,
a
w1il'ok
l
charakterystycznym
przykla_ Co się p;hu należy, panie dokto- nie pod uwagę skompliKQwana
W iad0m 0, ż·e wys·Qk;e ciśni~ nerki wyzdro.wiały zupełnie.
rze?
.
.
.
clf'm jest 'walka. którą p:~epro nie pQwstaje na tlp. "wężema
budo.wę, a z·właszcza indywidu>
wadzono. aby wprQWadZlc kar- na<c7.yń krwion.ośnych, co poDo 'kliTlliki zaczęli napłvwać
_ Trzy złote. 'A poza tym niech pa- aInQM orgalllizmu.
tofle w Europie. To samo. byłJO woduje d'lla &e,rca wielkie tru- chorzv. kierowani przez leka- ni na pnynły raI! umyje dziecko, gdy
pilni z nim idl:ie do lek:lrza...
z kawą. czekohldą i t. d
dności przy wtł.a.czani,u dl{) ,nic_h rzy, którzy mle mogli im poW. Tatarlnow.
-- CJy wtedy będzie taniej'
mÓC.
N.ie
wszystkie
jednak
ope
krwi. Ruchallui tych naczyn be
że

Starali prz,chodzi.za

go

w.

"cześnie

11

rzeciwko
w,maga

G:gantrczn, Drojekl
Od dłuższego czasu wieky
<teo~rafowie i politycy koloniał

zasadzenia szesnastu

ze
miliard6w drzew

dzikie zwi~r~ta.
Dziś z powodu obniżania się poziotam mo.żna jedynie dzi mu wody i wysychanIa źródeł.
ni zaniepokojeni są faktem sta
Najbardziej zagrożonym przez kie króliki i szczury. Tereny,
łego rozszerzania się Saha,ry pa wędrujące
w ki,emn~m połu które dawniej były siliIlie : zale- . Ogólnie many jest p{)t~ny
północ, połudlnJe i zachód Afry- dniowym masy piasczyste, jest
sione, są dziś stepami; dawne Wipływ, a w tym wypad,ku brak
ki. Niedawno powróciH dlO oj- przede wszystkim francuski Su ~tepy zamieniły się w puStyni.ę. lasu na gospodarkę wodną naczyznv angielscy i fralUcUiScy dan, wyspa Kości Słoniowej i
Z tych kilku przykładów i na ·htry. Przez usunięcie lasu zmłe
podróżnicy, którzy zwiedzali za
obszary położone nad jeziorem pods!tlłJwie ohsE!lrwacji w cią~ nia się temperatura, zmniejsza
znika naturalna
grożone
kolonie zachodnio- Tszad; z koIooii angielsIdch: o.stablich lat, obliczono, że od się wilgoć,
ochrona
od
wiatru
i buxzy.
Nigro-ia
i
KamerU/Il
angielski.
15
wieku
Sahara
posuwa
się
afrykallskie.
Sahara istotnie posunęła się dale o 1 kilometr rocmie na
Typowym dowodem niiSzczą
W obszernych
Siprawozdanaprzód
w ostatnich SItuleciach poiłudnie.
cP.go działania Sahary jest zmia
nia"l} opisują oni niebezpieUczeni przvpusrezają, że . 'za- na zajęć tubylców. Ze spokojczeństwa,
jrukie grożą Afryce i zamieniła kwitnące pola w
zachodniej
w siku tek ciągłego kompletną pustkę. DZIęki pra- sypanie piaskiem Afryki zac.ho- nych rolników stali się nagle
posuwania się Sahary. Aktual- com dwuch arabskich r;reogra- dJniej wywołane zostało trzebi e lłooowcami bydła. Dzieje się to
fów z czas6w od 1460 do 1490 ndem Ia's ów dziewiczych. Jak zawsze, gdy mUlrzyn traci grunt
n~ tą sprawą zajlęły się angielroiku,
ZlThane są nam dawne gra wiadomo p'r aca na roli murzy- pod upraw~ rold,. lLecz nieuroskie i francutSikie gazedy, które
nice Sahrury, jak róWlJtież wy- nów rozpoczyna się od ścięcia, dJzajne okolice zmuszają go
w artykułach pod tytułem: "Sa
gląd poln7.onych na południe od
a ozęściej jeszcze od &palenia znów dl() wędrówki w poszukil1ara zabiera nam kolOil1ie" , "Za
niej oikolic.
waniJu pożywienia dla swej trza
ka
wałka lasu. W okresie deszchodnia Afryka umiera l1duszo
I"ZÓW rozpoczynają się zasiewy. dy. Gdy jałowa Sahara odhierra
na piaslk iem Sahary", dooOlszą
o ni,esamowitym bezs,zelestnym KILOMETR W CIĄGU ROKU. Jeżeli grunt okazał się nieuro- mu ostatnią możliwość utrzyma
W 18 wieku wszystkie okoli- dzajmym - muTZyn uprawia w nia, wtedy murzyn udaje się na
napadzie Sahary na kolonie i je
go okropnych następstwach. Gil ce na północ od Tahny, Gao i tP.iIl sam Slposób następny kawał południe i żąda od władz kolozety wzywają władze kolonial- Ągades stan<J<wiły gęsto zalu- lasu. Z tropikalnej puszczy po- Th:.a~nych nowych terenów do one do natychmiastowej obrony dnione WISie. Szczątl{i tych o- wstaje więc z czasem sawanna, si~dlenia się. Władze kolonial.ne ma,i,ą ostatnio
trudny proprzeciwko węckówce wielkiej sad znaleźć mo,żna jeszcze dziś step _ i w końcu pustynia.
Procesowi temu sprzyja je- blem do rozwiązania.
ptlJStyni.
" Niech
obojętność w piaskach Sahrury. Przed 35 la
W zwiąvku ze stałym posuludzka -< wołają L- nie dOlpo- ty zamieszkiwały okoliJCc Dun- dnocześnie wysuszanie tro-enu
maga Saharze w wykonaruu jej

r.any

niszczącego dziełal"

spotkać

•

Bo oWle Jawy na

w311iem się Sahary wyłonHo
się wiele projektów ochrony Afryki zachodniej przed 7:agła
dą. W pierwSlzym rzędzie zastanawiano się nad możliwością
stworzenia "tamy" leśnej, jakt)
ochrony przed naj,ściem piasków, która rozpoc2ięła by się
p-rly
Niamcy,
ciągnęła
na
wschód przez Biruin, Kom.ni, Ka
tzine, N guru, Geidam aż do je~iora Tszad,
na zachodzie zaś
objęła Wahiguya i Segu. Wał
ten byłhy dłu~;im na 1370 i sze
ro.kim na 7,5 mil an,gielskich.
Ilość
drzew, zasadzonych w
odległości 180 centymetrów od
siebie wyniosłaby 15.914.000.000
PRZYGOTOWANIA DO
WALKIW tych dniach komisja fraiftemsko - aM~ielska otrzymała po
l I'('en ie rozpoczęcia pomialfów
na zagrożonych ter enach zacho
dnio - ~frykańskich i przygotowania środ.ków do walki z Sa.harą

H, Sule.

płótnie

reatr 'cieni w domu. •• Student zdaje egz.amin na kierownika teatru. •• Wydatki ksiecia
W książęcej saU widow1s.kowej w Djowja, na Jawie, przyglądałem si~ egzami,n owi mł?deg-o ~tt1denta praw z BataWlJl,
który tultaj ch~ał promoW'Qć
Slię na lcierownitka teatm cieni.
SiedJział z podwin~tymi nogami

netld w ten sposób,
feby ich
od!pQlWiedm.i-o padł na płót
JliO. Cień ten wytwarza świałłio
tarówki, która wilsi nad głową
kierownika" ca.J!kiem nieosłonię
ta i oświetla salę, otwartą ze
wszystkich stron. Sroook szpi~rzed płótnem; między dużym czas.tego ~hu S{>oczywa
na
palcem, a drugim prawej nogi emerech
prost{)lkątn~h kolumiał młoteczek. Uderzał nim w Jl1lll:acl1. Prz.y stole siedJzą trzej
bęben. w celu dodania prz~i.. egzaminatorzy. Z prawej strOllly
sowycl1
s~atłów d'O swych s.iedIz,iJ ksią1ę z rodzilIly sułtań
słów. 'dm! słaby głos; musJ.a1 o;kiej z Djokjalkarta,
sZICzupły,
go natę.żać, gdy na płótnie wka" wy.sOlki., starszy pan, o osh-e,i
zywała się annia i walczyła ze inteligentnej twarzy. Jestem je
złym duchem. Przed nim, obok dJynym europejczykiem w pa"ze
płótna, pif:l.eZ całą &:wgość sali, pełnitOne.i sali..
Obecni mogą
leżał świeżo odarty z kory pi~ być tylko
zaJpT{)S.Zeni f],'oście,
sang, cltrzewo wodne, kM,r e p'O członkowie
diWoru sułtana i
ścięciJU, wiJędnie w ciągu jednej dzieci. Wszędz.le pelltno dzJeci;
nocy. W pień drzewa Sltudent ciche, d'r obne stwO\I"zonka, śle
wsadza delikatnie ikośclallle r6t- dzą z zaJChwytem cienie na płót
ki" kt6re są jedrnocześnie rącZlka nq.e, niekiedy wzdycha ią i odmi , za któxe trzyma. sie ma.r io- wraJCa.ią się pyta.ią.co do mrutki.
n e1!k ę.
Należy
jeszcze powiedzi~
coś, co s/praw,i przyj,emność ka:t
demu mężczyźn~e. Gra cieni i
J(EDYNY EUROPEJCZYK W
. PRZEP!EŁNIONEJ SALI.
iluzje należą tylko do kobiet.
po stron~e kierowmitka siedzą
Trzeba pOIsiadać dużo siły i
aibv
. poruszać mario- wyl1ąanie mężczviI1li. Widzą o, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-.o.i, jak się wszystko odbywa; ia
•
ki przebieg ma rzeczywistość,
która wvwoituje złudlne oien,ie.
Mężczyźni są dtO'pUlSrezeni do
ilstoty gry, do jej techn~ki., do
oglądania artystycmych marlonetek.
Jltkby nam, mężczy7.nom, wolno było. rzu.cić głęb
sze spojrzenie w istotę rzeczy, a
kobietom pozos<tawilo no tylko
ułudę. Jawa,i,s-cy mężczyźni L-tym przvdiziaJem - z·r obili sobie i całej męskości ś",~iata wieI
ki komplement.
cień

metafizyczne
znaczenie. O,J
czasu d"o ('zasu wl:rąJcalem ja..
kieś pyta.nie i OOTIłJZU zor5e>nto.
wałem silę, te n3lleży być bardzo
ostrożnym. Lud, naiwni wid7.o'"
wie, uważają cienie za oLrazy
d'Obrych i dych d'UChów. Mó~
wykształcon'Y i kulturalny 'rHlmówca uWlłJŻa akcję na plótn;f>
z,a u'Postadowanie walkt dobr;a
~ złem i wiecznego zwydfjstW1a dobra we wszelki~b pr 1 ejllwach żyda. li inowy ,.,hal)['Y
end" miał jui oddarwna »(>prze·
dników.
Lud w:erzy,
l:iog.owi~ talo'
właśnie w}g!ądają. Naiwni PrI;;żywaj,ą tado§ć nit.-dostępM dl"

ski ej

st~ZJlości

zyją w świecie,

maitszych ubiorach, z długiillll
dzidami; dla tego dworu, w kM
rym sułtan mies.zlka w jednopi(
trowym domu, stojącym w ką
cie hali tanecznej, a w jakimś
zakątku znajdują się dwIe stare lufy od armat. Słonce oświe
tIa to wszystko z niezwykłą mo
cą,
ża,r jego czuje się
nawet
pod dachami na tarasach. Cztery dz.ielne rumaki, z białymi
grzywlłJmi stoJą w stajni.
Wsz,ędzie ro'sną piękne dlrzewa, w cieniu których siedzą tuziemcy, którzy zda·leka przyglą
daJą Słę tańcom . I znów wokoło jest dużo dzieci, małych dzie
ci, po któ1rych widać, że o wlele lepiej rozumie,i>ą gesty, ruchy
ci·ała i maski, ni,ż dzieSIęć tysilQ
cy ewropejezyków.
A j-ednak książęta na uniower
syŁecie w lLevde.n? A ksiill,żę w
S·t. M'o dtz, który funduje na gro
dy spodowe? Jak to połą'czyć
ze sobą? Jak mnże to powstać j
istni, eć obok
siebie? - Na w
pyb~l11i'e ba:rdzo t.r1ll000 Jest odp owi'edJzi eć.
Paweł Seheffer,

z zachodem, a
ktÓtry nazywa

się Azj-ą.

PAŁAC SUŁTANA: PODWÓRZE I HALLE.
Zrana byłem w pabcu sułta
na z Djokjtakarta; jest to jeden z n,i ewielu książąt, kt6rych
n'Z"lUllła władza holenderska. SuI
t~n,
wymawca islamu,
jak
zresztą' cały koraj, ma dużo dizi-e.
ei, podobno aż pięćd:zies1ąt. Pałac składa si.ę z bardz.o wielu
podwórek, na których z,najdnją się hrul~e, służące dQ zwycza·
jowych ceremon1L Największe
podtw6rze,
na kt6re
wolno
wejść
tylko
boso,
służy
do
ta,ń
!l1dzi wykształconych; włcrzą
oni., Ź',' kierownik teatru 'mario en i ei~głych ćwiczeń tanecznet<!k
wyczarowuJe w św}ct1P nych. Tancerze rekrutują się z
rodziny s-ułtańsldej. Cwiczenia
iampy b~g,)w na plótnie.
Star!t?:y p&n,
kt6ry ' mi In taneczne wydają silę być ośrod
za,jnteres{)wallia
życia
w .. zystko poviedz;..tł. w·,..tiąt\;tJ kiem
dworskIego. Lecz kiJlku ksi'ążąt
jak op, Jon'Y kawalerzyst 1 pru
ski; był. on przez dł\łtszy CZll!ł studiuje w HOIland,i~. J.3Iki odw HoIlłJndii
i cltla. każcreg() ..tęp od tej na poły reHg~jnej,
punktu widzenia mial taki sam na. poły eSltetycznej formy ży
cia! K,a,pela g.amelam,gów brzmi
ton, pełen respektu.
śpiewnie; ła,godne tony bez rezonalThSU.
Tancerze, deliikatni,
PRZEDsTA wmNIE 00 ·5
.
RANO.
ksztaltni, cltzi.wn.ie podobni do - - - - - - - - - - - - siebie, mloolZ.ieńcy, bez mUislkuEgzamin,
tak samo, , Jak łów, wyk{)lIlJU,ią swe ruchy i kro
przedstawienie. trwał od ~'odzi ki z niezwykłą dokładJnością i
ny 9 wiecwrem d-o 5rano., Na wstrzemi-ęźlilWtOŚcią,
lecz bez
Jawie, w kTa!i.nie herbaty" p-oda sztywności,. Wędrują s-ta'iożytny
ją chiIńską herbaJtę, mocno sto- mi ścieżbmi,
rozumi:e.iąc tydJzooą. Ni.eosłOlllięta wówklłJ e- . siącZlDe i nrewzrUiszon.e znaczelektrylCzD'a oślep,ita moJe oczy, nie k8IŹclte{to swego ruchu. U czektóre pieką i bol.ą,. Poddwiam o nIDSlJYTzeczajlą się na te'm at poczy g,ędiziów eg~minacvJnych. chod,zeI1lia tych tańców; prawdo
Istnieją jalwajczycy, któny u- podobme pochodzą one z Indii,
ważają . żarówkę Philippsa
za z głębin reli.gi·j hilJldiuJsldej, kt6"I1IieortodOksyjną". P'O większej Ta i d1ziś p.m uje pod rozmaity~ZęŚD.i używana jest lampka o- mi. poot.aciaJIll'i w tym kraju

ze

P. Alfred Bi(lJk

CIENIE - TO OBRAZ
1;"",,--. L.u-. da.ie 1aJzodoo świa
islamu.
Patrzenie szybko mnie zmp· tło.
czyło i za interwencją mego t'O
NABAB W ST. MORITZ.
Przep~hamy silę przez ClewaTZY'sza, otrzymałem pozwolePtrzypomina SIiIę ksitą!ę tego
nie księcia na rozmowę z gran mną masę mężczyzn, sttojącvch
d'Woru,
który przed kilkoma
z
tyłu.
Na
dworze
jest
chłodn'O
dem, mówiącym po holenderRobię europej.~ie miesiącami wyjechaJ na uroczy
sku. Milty, starszy pan, powip i ci,emn'O.
s!postrzeżen~a. Prawdopodobnie stości weselne do Hagi, i oł>ec
dział mi dużo ciekawych rZI"
czy. Tysią,ce histOlryjek, z daw- ni{:!dy się nie dl()wiem, czy ów nie zaniepokoił sułtana wieścią,
nej epoki, zmieszanych z pod9 student zdał egzamin, ale wąt te wydał w SI. Moritz 15 tysi.ę
nirumi z czas6w p6źniejszyc}J, pię, czy zagłębianie się w kraj cy guldenów w ciągu dziesięciu
mieszanina rel~~ii hindusk1e.1 L cieni zrobi z nieg'O dobrego ad- dni. Nabab z Indii!
00 ~ emocja dla tego pałacu
mahometańską. Ludzie wtaje- wokata. Co przeżywa talki stumn.iczeni 7.na.iduJą w tych 14"' t)",nci,k prnw31? To, eo wszyscy o niełynlkowanych m1lT'UiCh, kt6gen dach głębokie fi1ozoficz.ne i jawajezyey, któ.ny są. w bU- ryeh strzegą żołnierze w na;roz

I

I

Zdjęcie nasze przedstawia ks. Mikoła
JIl rumuńskiego
z jego małżonką

,.

Joanną

Dumitrescu.

mimlowany wojewodą
lwowskim
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Usuwanie DI8m
Tłuste

plamy:

jeśli są świeże, nąle.

i,y nałożyć na nie papkę z magnezji z
h(,lIzyną. Po wyschnięciu wytnepać.
Starsze plamy trzeba szyścić benzyulłt
eterem lub benzolem.

należy czyścić

Plamy od farb:

ter-

pentyną.

Plamy od świet.y: należy przepraso
. . . ać podłożywszy grubą bibułę.
Plamy od krwi:

należy czyścić

cie-

płą wodą.

•

Plamy owocowe i winne: znikają
przy użyciu siarki. Siarkę należy za.
palić i nad nią potrzymać zaplamione
miejsce. Po tym przeprać.
Plamy od trawy:
spirytusem.

zwilżyć gliceryną

kobiety:

światowa.

Paryż,

Czy nie
s'Próbować
przejechać się do
Paryża? Paryż jest zaalarmowa
ny, "haute coutU!fe", chce poka
zać, co mnie.
T 'Zaczyna silę od kapeluszy.
oczek z kwiatów, zsunięty na
kark i odsłaniający pięknie ułożone loczki i pukle . . Sportowe hełmy z wysokilnl' piórami,
bretonki z bukietami kwiatów.
Płaszcze obcisłe, kloszowe ku
dołowi,
('zesto całe bogactwo
fałd umieszczone z tyłu. Wszy
stkie odsłaniają SlUknie. Tylko
s.portowe płaszczyki zapinają
sie na guziki.
Najb8Jrdziej podk.reślona jest
Ull"oda i wdzięk kobiety w wieczorowyeh sulrniach. Sama na?,wa "valse" mówi o tym, do
czego zostały one stworzone.
Poematy z szyfOłllu, tiulu, ko-l'Onki. Po raz pierwszy nie ma
"modne~o" kolol1'u. Cała malarska paJeta jest do wyb()lI'u. Od
smukłych bioder aż do podłogi
rozciąga się s.pódnica. Na nią
spływa poetyczny, malowniczy
płaszcz szyfonowy.
Instynkt i doświadczenie mu
szą kierować kobietą przez piękny gąszcz tegoroczne, paryskiei mody.

W roku koron3iCji chce Londyn być najelegant~zym miastero Europy. Czy niedzielne
przedpołudnie w Hyde _ parku
nie jest odpowiednim tłem dla
rewij mody?
Wydaje się, że teg()ll'()Czna mo
da angielska będzie mniej sporłowa, nit zwykle. Paryż mocno
wpłynął na Londyn. Pr.a wdopodobnie dlatego, że Molyneux i
Worth otworzyli swe filie nad
Tamizą. I tak, przynosi Londyn
na popołudnie śliczne "'zorzyste suki miki pod jednokolorowe
płaszcze. Duże kapelusze, w ko
loo-ze, od'Powiadającym ręka:wi~kom i kwiatom.
Stare, tradycyjne tweed'y są

nO&Zone przez angielki tylko
jesreze do sportu i na wsi.
Na przedlpołudnie w ILOlldynie nosi się małe kostiumiki z
wzorzystymi bluzeczkami, sukienki z bolerkami. lub czterokolorowe kompleciki.
Auta z opuszczonymi dachami
jadą w wolnym tempie
przez aleje parków i młode,
uśmiechnięte "ladies"
nos~ą
barwne kapelusze i jasne eleganckie komplety z tą samą
dmną i pewnośeią siebie, jak
swe angielskie tradyeje.
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Z tasiemki przyszywamy na~
pierw
do kółek odpowiednie
wieszaczki. Przy obrąbianiu za
słony wsuwamy
w odpowiednich odstęp~h Wiieszaczki mi..
dzy kapcilk i przyszywam, Ił
mocno.

J zmyć

Czerwony atrament: bieli się wod,
dtIenioną.

CZY

Bolerko

iest "an; zawsze

wlaiciwie ubrana

B~ zawsze

odp&wiednło ubran" naJ et y do najtrudniejszych zadań i do sztuiki, której
nie motna się ooUJCzyć. Być wła
(do ilustracji w tytule)
śeiwie ubraną. to prawie to saKostiumik wygląda dopiero mo, eo być taktowną. Albo się
nią jest; albo nie.
wtedy elegancko, gdy mamy do
Nigdy nie naletv i§ć z wizyniego
odpowiednią
bluzkę.
tą do chorego w ciemnych koNasz model jest rodzajem kami l()/l'ach, ho to przygnębia, 8!ni w
zelki z klapkami i łańeuslkiem zbyt jaskrawych, bo to denerwuje.
w obu kieszonkach.
W spód'Iliczc~ i pulIoverku
Na chłodniejsze dni nosimy
idzie
się na "five" tylko w
do kostiumu szalik dwubarwny
sportowych hotelach, wieczoz wełny, lub jersey'u.
rem w balowej sUJkni tylko, kie
Jako ostatnią noWOŚć pOdaje dy partner nosi frak lub · smotny rękawiczki z kieszonką, do king. Przed połudJniem nosić bi
kt6rej można wsunąć bilet tram. żuterię Jest również nie eleganc
k,o, jak brylanty do wełnianej
wajowy i bilon. Na,sze panie po sukienki.
witają tę praktyczną inowa'Clę
W angielskim kostiumie jest
z radością.
!ię zawsze ubraną. Jest to "enCiekawa jest również puder- się zawsze ubraną. Jest to "euniczka z aUJtomatycznym czy- tout ~ cas" strój do każdej okazji. Nieładnie jest siedzieć w
ścicielem lustra,
który wstaje bluzce, mniejwięcej
tak, Jak
wprowadzony w rwch przy o- mężczyzna bez marynarki. Do
twarciu pudełka ,
wieczorowych sukien należy

ltk(elorla

kostiumu

Odpowiednie okrycie; JMn 51,
go nie ma nale!y wzl,ć futerko.
lub aksamitny płaszczyk, nigdy
angielskj płaszcz nawet wtedy.
gdy go się ,,4 tak odda do garderoby".
Przybranie z koronki jest Od'
powied,nie tylko do cienkich
materiałów,
do wełny ładnie
wygląda pika, linOlU lub hafty.
Do sportowych sukienek naJe
'ży nosić paski i obuwie z §wiń'
skieJ slkóry. Zamsz jest na Mi
południe, strass na wieczór.
Nieodpowiednio jest na mróz
wyjść bez śniegowców, tak ~a"
mo nieelegancko Jest wyjść na
deszcz bez parasolki i płaszcza
d esz.c zow ego.
Do właściwego ubrania należy .. ,flak", s}lowo nie c:laj.ące się
wytłumaczyć,
"mieć
dobrego
nosa". Nie zbyt jaskrawo, nie
zbyt młodo, nie wył jednostajnie się ubierać - oto ł:ljemni
ca . dobrze ubranej k-obiety.
Być zawsze
niesood7.ianką
dJa innych i dla siebie, Ja~klt
wa pan·ill

Bolerka są znowu modne i no rypsem. Drugi model - to sa&Zone przy wszelkiego rodzaju kienka z szafirowej wełny.
sukwach. Nasza rycina przedsta wzorzystą bluzeczką w jaskrawiG skromną sukienkę zjedwa wych kolorach. Trzecie bolerko
biu w pasy, z bolerkiem, które- jest z pailletów i nosi się je na
go klapy ozdobione są gładkim wieczorowej sukni.

PRACOWNIA OKRYĆ DAMSKICH i FUTER

Pracown:';; ubiorów damskich

Ma~,on
Łódź,

N • ..IAKUBOWICZ

"WIGAO"

Piotrkowska 189.

dlugoletni pracownik f-my G u r t

Tel. 223-54.
~

PRACOWNIA SUKIEN

ł

Maison IRENA
P lOT R K O W S K A 51
POLECA NAJNOWSZE MODELE
- pierws:"orJędnych dom6w paryskich-

\..

ł.ÓD:t. PIOTRKOWSKA 80.

DOBRZE KUPISZ

•
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PRACOWNIA SUKIEN

•

• HELENA CYMERMANOWA •
•

ŁóDZ, ŚRóDMIEJSKA 28. TEL. 200-3J

•

•

poleca na se%on nadchod%IICY

•

:

NAJNOWSZE MODEL,E I- ARYSKIE I WIEDEIQSKIE
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ak kobieta .zakupuje·' · i
i

Jest coś, co się nazywa "prix
rlxe". Dawniej tego nie było.
Dawniej była walka między
tym, który miał towar, a tym
który miał pieniądze.
I jakkolwiek
to
dziwnie
brzmi, kobieta zachowała z owych czasów reguły walki i zwy
czaj e, Przypatrzcie się kobiecie,
która idzie coś kupić; nawet wo
bec najniższej ceny nie zrezygnuje ona z walki. Waży, mierzy, pyta o cenę, krytykuje ją,
waha się, szuka i nigdzie chęt
niej nie kupuje, niż tam, gdzie
cena jest płynna: na ' tar'g ach,
lub na wyprzedażach.
Nie czyni tego ze skąpstwa
(cb chęci kłótni - jest to namiętność.
Kobieta zna jeszcze

mrok prahandlu, walki o cenę,
której nie hołduje już współczes
ny mężczyzna.
. Gdy mężczyzna coś kupuje,
jest to poprostu nudne. Wchodzi do sklepu · i mówi: "Chciał
bym kupić stojącą' lampę I" Pokazuje mu się trzy, cztery, pięć
lamp. Wreszcie wskazuje jedną
i pyta: "Ile kosztuje?" Sprzedaw

ca wymienia cenę, mężczyzna '
kiwa głową i ... kupuje. Mężczyz
t'la nie odważy się nigdy wyjść
ze sklepu nic nie kupując. Bierze zatym swoją paczkę, idzie
roz'czarowany do domu - i pTO .
si żonę, by ją wymieniła. I znowu zwycięża świetna taktyka
kobiety. Nie naruszając prestiżu mężczyzny, doprowadza ona '

Pielęgnacja
Suche i szorstkie włosy należy bardzo ostrożnie myć shampoonem. Najlepszym środkiem do nich jest mieszanka z 3 żółtek, łyżeczki rumu i
szczypty boraksu. Do płókania należy
dolać tr.ochę octu.
KĄPIEL Z OLIWY
Bardzo zdrową dla wło~ó.w jest. ką-

tiarlonka sp8t:erowa

'''''losO''''

piel z oliwy. Należy ją . zrobić przrd
snem i nałożyć na głowę gumowy cze
pek. Następllego . dnia trzeba bardzo
dokładnie j starannie umyć głowę.
BRYLANTYNA ·
Jeśli zauważymy, iż włosy tracą połysk, należy je dobrze
wyszczotkować i natrzeć brylantyną,
ale nigdy
gliceryną. Oto 'bardzo 'prosta ' recepta,
stosowana z wielkim powodzeniel!l:
należy wziąć zwykłą kuchenną oliwę,
nalać

do' małej flaszki i dodać trochę
soli. Dobrze potrząsnąć i dolać trochę perfum. Jest ,to ' najlepsza
brylantyna, jaką znam, Wierzcie ,mi.
spro-bujcie, a nigdy już innej . używać
nie będziecie.

'

zwykłej

U'Y8ga,

mo~e

do tego,
lampę

że

zamienia '

stołową

na garnitur szklanek do

piwa. Kobieta, która wchodzi do
tego ' sa'm ego sklepu ' nie. mówi
nigdy: "Chciałabym kupić lampę". " Mówi: . "Chcicałabym obejrzeć lampę". Ogląda wszystkie
lampy, jakie się znajdują w -skIt.pie, .wreszcie w kącie dostrzega
lampę wiszącą.

E

E

E
E

E
E
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"Ach; ile kosztuje . ta lampa
wisząca?" Po tym każe ,sobie po
kazać :wszystkie . l.a mpy , wiszą·
ce.
Pomarańczowy budyń
I -teraz nadchodzi 'coś ' cudow.
50 gr. masła
nego, . taktyka . walki,któ!-,a . raz2 łyżki mąki
b~aja natychmiast spI:zedawcę,·
4 łyżki cukru
Zostaje zastosowany . najskutecz
Irochę soU
niejszy środek kobiecy" slRbość
4 żółtka
i ·be:i:siła. "Tak, nJe mogę .sama
pół litra mleka
si,ę · zde~ydo~ać,._ mu·szę .. przyjść i olarlą skórkę od pomarańczy nale!)
.
Z moim . m"żem".
...
..
dobrze
wymieszać 1 zagrzać do gęsio
, Ale chociaż często ~ kobieta śfl ba parze. Następni~ dodaje Iłę
w.ychodzi, ,nie ' kupując, jednak , sok z dwuch pomarańcz I miesza ' się
j~st ona najleps,ząklientką. Nie aż do ostygnięcia. Wkońcu dodaje
kupuje tylko' pierwszego, . co wi- sit: pianę z białek l strugane migdalsi" i -nigdy nie godzi się na cenę, ki. Wszyslko wkłada się do wysm.nawet nujniższą.
rowanej maslem formy i lekko zaple
Musi kupując, walczyć ' i , to ka w piecu tylko 111e, aż masa łroch~
jest jej właściwą cechą.
,,·yschnle.

r

(do ilustracji w tytule)

Z miękkiej wełny lub jersey'u ' ~z.onki. Z k~loro.wym . kapelusi.
!robiona jest · powyższa sukien- kiem. i r~kawiczkami 'garson~a
ka, której przóEl zdobią zakład- , ta stanowi wygodny i eleg.a ncki
ki i szereg guzików. Spódniczka strój s·p acerowy.
ma podwójne fałdy i wcięte kie

Bez ciepła, ciemności, . sp·okac.
ju i . pożywienja nie mogą : si'ę
rozwijać gąsiet;lice moU. Wszy.- _
stkim . tym waru'llltom.· odpowia
dają nasze . szafy. ,.Z nas~ani,em .
ciepły<:h .dni ' należy zatem swą.
zimową garderobę skrupulatnie
zabezpieczyć . przed żarłoczny
mi szkodnikami.
, '.
W ' s,łone<:zny dzień należy_ zimowe ubrania wywietrzyć . dokładmie na. powietrzu: Następ
nie czyścimy je ' z plam. r ku- ,
rzu i wkładamy 'lo 'Ozr.zelnych
worków, . kt6.re prz,y . wieszaku. :
zamykamy . dokł31dmie. · 'Rze.czy,
które od.kładamy do , pudełek,
są tylko wtedy zabezpieczone " -Bluzeczka z szyfonu w kolo · rzącym rodzaj barwnej kamłzel
przed molami,
jeśli okleimy rze czerwonego wina jest ozdQ- ki.
Zapinana jest z przodu U
Illi(!jscll między pudłem ' a ,po- Mona na ramionach i z prl0du
krywką s·z czelnie papiere~n. .
żółtym .i ~ zielonym haftem, -two- "zą~ błyszczących guziczków.

ElEGANCKA ·PANI INA WIOSNE
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KOSTIUMÓW IFUTER
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GDAŃSKA 45.
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TEL:EF. 184·69.

PIERWSZY

.SAbOB
WYTWORftBIiD OBUUJ'
"
Nagrodzony dyplomem uznania
1934 roku .
w

Nagrod.on}' s, e b r n y m med ale m na w~ stllwje
,
'w Po.naniu w 1935 roku.
Nagrod.ony r6wnlel w ŁOdai w 1936 roku.
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Czuie i ko«ham
łódź

Łódź jest brzydka, Łódź jest
~lllutna~ ł.ódź jest brudna. Przy

nvvczailiśmy się

do tego. że każ
uy na Łódź narzeka, każdy bia
da nad);>if[, \y nnjlepszYlń razIe
!'ozkład;.i,l:~cc ' hezJ:adnie i mówi: "Ha, ~ trudilO i tutaj można
:~yć!" Ch-odzimy ,vąskimi ulicami i wzdychamy nad ich wyboja
mi, przechodzimy przez jezdIlię
__ ~llchną nam rynsztoki, ludzie
mają po,m irc twarze i jeszcze ty1
lu- nasz"e koJ)iety znajdują łaskę
w oczach obcokrajowców i naszych własnych. A i to często
słyszy sję zdanie:
_ Warszawianki są elegants.ze, łodzian.ki są zbyt wystrojonel
Nasze kawiarnie są źle went ylowane, nasze tramwaje za wolno jadą, nasze taksowki są stare i rozklekotane, nas>ze teatry
są prowincjonalne i marne. A
klna? Panie, toż t.o budy brudne i ciasne.
Przyzwyczailiśmy się biadać
n:)(l Lodzią, przyzwyczailiśmy
s: t: Ilo tego, że tutaj jest wszyst
1;,0 złe 'i hrzydkie. Poprostu nie
wypadl:l, aby ktoś powiedział coś
miłego i dobrego o tym wzgardwny11.l mieście; popatrzą na
nie~o i'wirriszą rahllonami. '
Urodziłam się w Łodzi i mie
sl.kam tutaj od wi'e lu lat..
Zawsze, kiedy wracam z dalekich podróży, z gwarnych i lud
nych stolic świata; kiedy pociąg
sapiąc i dysząc, 'powoli wtacza
sie na źle oświetlony dworz.ec
łódzki; kiedy roztrzęsiona doroż
ka wiezie mnie przez wyboiste
ulice <lo domu, zawsze wtedy
troche mi smutno i trochę mnie
serce boli:
Biedna., brzydka Łodzi<!
•
Naprawdę ulice są wąskie i
na chodnikach pełno jest dllur
i wybojów. Naprawdę domy są
szare i odrapane, naprawdę czę
st(') brzydko pachnie wieczoramiNaprawdę nlało mamy p' ar.

ków i tłum na ulicach jest niesforny i niespokojny.
Ale jest jeszcze wiele innych
rzeczy, które można dojrzeć,
jest wiele wzruszających opowie
~ci, o których nam mówią rachi
tyczne 'drze'w!m na skwerach i ni '
s'kic d6:fuklriit centralnych -ulicach. ,
.WychDdzę o zmroku na ludną
o tej porze ulkę Piotrkowską.
Lampy jeszcze nie są zapalO'lle,
gdzieniegdzie żar_ą się tylko
neonowe reklamy, Domy wieIkie i ohojętne, jak w każ'dym in
nym mieście_ Na rogu ulicy stoi
wysoki,
barczysty policjant.
Uśmiecham się do niego. O dziwol odpowiada mi uśmiechem.
Stoi pochylony i długo, a cier,
pliwie tłomaczy coś niskiej kohit;cini>e w chustce. Wspolnillam
piękną sławę,

jaką

cies'zą się

angielscy policjanci,
sławni
Bobby albiońskie. A przecież jeslem W Łodzi.
Idę spokojnym krokiem dalej. Czuję SIę zagubiona w tym
falującym, gwarnym tłumie ludz
kim. Nagle ktoś mnie trąca.
odwracam ..,010''..'''''.
Gnl'ewnl'e
..
Spotykam
cZY.J·eś niewidzflce
'.
oczy, wymij,a mnie młoda para,
Przytulona -do siebie i wsłuchana
w swoje glo,sy. Nie mogę się
niewać. Przypominam sobl'e, że
przecież wi.osna idzie,
Powoli .zaczynają jaśnieć lam
py. VV oddaV majaczą ' czarne
:>Jylwetki kominów ._ s)rmbol
Lodzi. Środkiem jezdni suną
Ulochody.
!!.
OJ

sa

Skręcam w przecznicę· Z 0twartego okna dochodzi metaliczny dźwi-ęk ' jakiegoś radia.
Przedemńą jasnieje
szeroka
aleja, wysadzana drzewami, o
dwuch szeregach błyszczących
lamp. Na białych ła,wkach siedzą ludzie. Wieczór jest cichy i
DOlZodnv. l tu. nad tym mi~ ,

l'Iic:hal

14łSZ'Z~Dko

- Zy·

,'OstatI'lto i),pnydl~tzyła mi się f9 Z1l110Wy wtrącił , się na§;le int.- my. Przekona 3i~ 01.1\ Ba wiu', kat dym wariatem patrzeć? Swo
łeh P ilfl1Uję.
iiie\.~amowita his{oria. Jechałem ligę.l)lt 4Ldł~gich wło$ach. Roz- ne (l~zy.
pocią Hiem,l'ddóry , W.lieidta do ,mowa
golooezyła się żwawo.
Ki diabeł? - MvAIQ sobie. Sprawa p'rzybrała- przykry
MoskwY "had - wie,CZQl"enl.".:-: "pę~ c)Nlądoll),o, rlłowiek kulturalny, a może !laprawdę l)Ojechać do obrót. Zwróciłem się do napadróżfl1y>ch 'by;ło 'niewiele~,,9'sta·' ~.,.ytany. Gadaliśmv o tynt i niego. Z.obaezy6 j~k teki unikał dnięief,'o pasażera z przepro
tecznie znalazło się i miejsce owym. ,A dokąd pan jedzie, a zachował się w czasje rewtllu- szeniem.
siedzące. Więc siadam.
ile kosztują w Moskwie rót'll«ł cjl. A mote Ol'ł' bujd
- Prz,epraszam L- powia~rzyglądan}&$~,',lO)'\i:a.l'rZYSZptn" produkty spożywc,;ze ł jia k tam
Tym ba'r dziej. że siwawy męi dam. ~ ale zdawało mi sIę, ie
mOJej podróżY.m; ~)'i.ię.J>. , powie. z mieszkałliem. Czy bardzo daj~ cZYPla, co cl'lwilł1 chichoc~e. i pą.n wariat. Myślałem, że ....
dz!ałem, miało sitl,;pol1l .wjcczÓ>r. . się we z,naki kryzYl$ mi e!'zk.a,. Zirytował-o to mnIe 1 jut chcia- Myślał, myślał... O mało
Nie zacien1l1o, aletcł i nie wi- uiowy.. Inteligent Tlowiada Jem !!ro.bić mu uweg/ł. Ale w'
co
, e~tia nie zadusił m.nie. Cz\'
' dno. Wogóle zmrok .. A wagon .ia tam żadnegQ , kryzY!lu mie. tej ehwiU l'aatłŻer 'l: WMam.i i
odróżnić od
nie oświetlony. Niby że oszczę· s1:kaniówego ·nie _ OdC2'llWam, w c%apco ~ jakimiś urzędowy pan nie potrafi
d'lloŚĆ się przeprowadza. ,
tym baTdziej, że mies;zkam u mi Q!/llakllmj upOl'Rł się z obie Wariata człowieka normalnego?
Patn~ sobie, na jadących , i siehif'. Manl własną PO&iarlloś~ ranielU ,iabłek. odłotył na sto- Pr,,:ecież widzi pan, jakie spojwidzę, że towarzystwo niczego koło' Moskwy wyjaś.ninł.
lik kolejowy scyzoryk l pawia- rzenie ma wariat, a jakle ja. '
~~ Nie- powiadam nie
sobie. lLudziesympatyczni,swoj
- Jakto posiadłość - pytam' cła. do "mnie:
scy, bez fasonu. Zwłaszcza je~ - ma pQ.n własne mies.zlłianie?
-- Przestań pan gadać. Pne- ",idzę. Pan ma w oczach .;akiś
den pll;sażer przykuł moją :uwa P.ok>ój, . czy jaką budę -dla R~ą ~ ~i,eż. to ,p>
s yehicmie choTY: ,Czy męt, a broda s.terczy klinem jak
gę: Bez czapki, z (illtugimi .włosa
L Co tam pOl{Ój', Wal p:art ,na :, pim :nie widzi? : "
,
' , u wariata.
mI, ubrany w czarny t:nzurek. całego. Martn dZlewi~ć , pokoi, ' ', Wtedy rozejrzałem , słę, po 'wa :
- Złan g.o pan za tę brod~
Jednym słowem int'eIigcd'lŁny , nie licuic 'oczywHeie , słu.tbQ- .: gonie i D1'Zyjrzru:etn sJq dokład-' wtrąeił się wari>at, kt6-ry uda~złowiek. Obok siedział .]akH . wych, różnych ubikaeji; im:yhu ) nje, w jakim ·towarzystwie 'jar ' wał ziemianina. a zaraz prze·
Jegomość ~ ~hilg~ch but~CJl i w . d~wek i. t, P",
.'
."
rłę. Pa~ie ~więt'y, wi, to wa~it'lCi s.łanie głupstwa gadać.
cza,pce 7: JakIellllś , urzędoYlymi
'- Chyba pan 'bUJa? - ooipO pod QPIeką ,dozor~y. I' hm ToteBlf'odacz chciał wsz.cząć awan
~~na~~mi .. Wąsaty;. Ale' chyba ; W'i!ldam, - ~i' .u ioie ' to'pie włas : lige.nro .aJu.gteh ~ włosMh. I tell,
tttrę,
nIe akurat przyjechaliś
me mZyOler, moze agronOlIj., noM 'pana. 'ale mies,zka pah 'kll- c9się Ś>niieje. ' ' I ten"bez ręki.
albo ?O'lOTCa z ZOO. Do%ć, ' że " tern ,w' jttkim:ś sowchbzłe?
; Ws,z ysey wariad. Rzeko-my in>- my do stacji,. przy kt6rej zna.jCZł?Wlek n~ . wygląd d?ś'ć ' miły,
' - , Ani naw,e t -:-- tWierdzi, D-' waUda prac,- poproSltu ma wIo- dował się szpItal dla umysłowo
ObIera sob~e . scyzorykIem jabł- , peT~:zywie mój rozmówoCa . ...:.. to ' żony, kaftan bez,pieczeńsfcwa. Tę chorych. Wariaci zabrali się do
ko, kraje na kawałki i daje je. jćst moja rodlowa posiadłoM,. %( ce skrępowane VI tył. Jednym wyjśóa. Wysiedli dość spokojnie i posłusznie, tylko bezrękie
sąsiadowi obok Tel} ci cl;lo'P~- OjC9,' pradziada. Naj.lepiej niech , słowem
jadę w towal'~ystwie
na był bez rąk, więc wkłacla'Oo par> ,przyjedzie 'do' mni:e:· Niekie ; wari.atów. którymi opie:kuje się go musiał dozorca poszturchać
mu kawałki jabłka do ust. Biec dy robię przyjęcia, W o,grodaeh ów faeet z wąsami. jak się te- pięścią..
KorzysŁa,ją.c z postoju, zwródak wzbudził moje szczere poli- peln,o wystrojonyeh ' gośei, biJ" raz okuało, dozorca.
towanie. Napew.~o i31,:ali<la z fontanny, ~ymfMicz:ne. ockie·
Pał~~ włęe na to eale towa- ciłem się do konduktora z p'l'OŚ
fr?ntu pracy. Dos~ młoay. ello stry co .~hwlla wake ~aJIl·rzystwo i niepOkoję ~ię. Diabli bą o 'wyjaśnienie. Nie ma ' się
WIek, a bez ob?- rąk.
Bardzo~ Cm: to L..- rollmlałe'm sJ~ wiedZ4> a nuł zadus7!l\. zagry~ co obrażać - oo>wiada. '-- Prze
przyk1ro na .takle ~ lt9lectwo. pa- - .to pan ·ma p~ywat-~ włUJ 7-ą.. Z warlałami wszystko mo· c;et nie możllla przewozić wadla bydła,
~rzeć. Al: WIdzę, ze bezrękI ~a- nosć?
,
łUwe. nie odpowładaJtł za sio.. riatów wagonem
więc jadą w plJ"zedziale .pasater
Jada ~oble z apetytem; Jabłek
- OW'SŻem', . prywatną· Je- ' bie.
~kim. Na tej linii zdarza się' to
mu me żałowano; brał je do stem '!:ieitii-arunem. -. , , ' Wf ',
tnę
rf ł
ust wprost z ostrza scyzoryka.
_ CoO - pytam ':z COCa:!': 'wi.~ koł , em. pa Lo..ł.t --'b.~a a. eo dość często, jako, że przy niej
PaLI'zę i podziwiam. Bardzo hu ks;zym -.lllml·eniem - j-t pan b 'odil\.?mme aj''''''''!' ~ l ! eza1"!'lą 7JIlajduje się szpital dla umysło
~
"'.,
r'
SftO rza na eL-cy
na
manitamy oblazek. Godny pió ziemianin~1 jak ,t.o 'm am · ~u ; t I'k'
'':1 J'
,
..
k wo chorych. Cóf, trzeba przera naJwiększych al'tyslów. ' - m;eć? Chyba ' by.łym zielD-iani- ' li o l. U ....0 e o.~
S!!yzfJfY. wozić wariatów pasaterstcim ł
Naprzeciwko zaś tej grupy sie _, n~m:' PrzeCież --, pO-wiada:m;·....:,. , SpOJrza!",l powoH wYeJ",,, DO nie ma się czego obrabĆ.
rl,7:ał niemło:Iy 'Siwawy m~iCtY rewolucja proletariacka mlosl. ' me/to. l"~ę·
•
Właściwie mówiąc, to Ja
n"a, który eią,gl~ ttśmiechał się. wasz staJl1: Przeprasia)m;'" ateń1e i . .c.ee uderzyło ml fW8ft()W. się- tam
nie obraziłem, alp. nAlJ3~4i ~'Oie,nnJm ",~jadł.e~..9:~t- ,~ogę się w tynt. wszystkim. , co ~~e, p.o. eieJ~ pneszłJ cla~1d. ~W padnięty przeze mnie brodacz
POCIIlJ:tU, odbywała się między
pan ri\ówi,., połapać. VI Rosji _ ' JerlneJ ehW1lJi zerwałem ~l~. nu pogniewał się na serio,. Patrzył
tymi ludimi jakaś rozmowa. P_ pp'w iadatp _ rewolue.,ja. piatiJet cnem się na bł'odaez.a .1 złapa na mnie poohmurnie i z niepostami pasażer był jakby czem.ś kit, lm<loWriidwo socjalistyczne - lem ~o za rękę, Mlłu.ląC wy1"koJem śledził każdy m6.i rUJCh.
podekscvtowany i CQ ehwi~a i t. d., a pan tu o jakichś:de- wać mu se.yzoryk: Brodacz waJ Widocznie nie oozekiwał ode
chichotał.
mianach gada. Nie ma tako- ezył. z wkletdo§eul: k01'~ł n?- m.nie nic dobrego, Bn wresz.~ic
Najwięcej jednak zaciekawił wych. "
gamI, drapał, /tryd zębami: f\.!I~
zabrał swoje r~"y i QT7f'uińsl
mnie bezręki. Patrzę na niego
. _ A jed~ak s-ą,. Niech pan . lem tru~ą pł'zeprawę· Juz: ~z
4i-ię do innego przedziału.
ze społecmążalobą i wprost popatrzy .na ~nie. ,Je!Stem ,zie. dawał m} rad~, /tdy wtrąCIł SIę
Nie miałem nic przeciwlr"\ tepodrywa mnie zapytać, gdzie mia.Iiihem., Żyję sobie pomimo do. w~1kl wą-satv doz.orca .• Jakf>n taJ{ wpadł, że o1}ie rę,ce słra- rewolucji' r nic mnie wasza pia fez Jed1!ak byłem rdum!ony, mu. Wariat, czy nie warin t ci}., Ale oczywiście pytać nie tile't~a nie 'o~hOdzi. Jestem dla gdy nmlast te~o, teby .mL no- kto go tam wie. Zawsze UT o·
wypada. Więc milc.zę, a myślę siebie i 'pluię na wszelkie soojal ' móc•.do'Z!,rea złapał .mme obu· ezach m~ jakiś męt, a brpda
sobie. Niech się jalwś oswoję z ne rewolu,,".ie.
rącz I ulSlłował odCIągnąĆ od klinem sterczy jak u warillW.
tvm towarzystwem, Tnz~adam
Spojrzalem na niego zdumio. ~odaeza. 'Chcesz si.ę pan przesiąść. Pr.a
się, a potem .lui zapytam.
ny i>nie wiedziałem W'pros>t, co
- Co pan robi? - zawołał szę bardzo.
Nawiązałem rozmowe z pa- ' p (>wiedzieć.
TYII\ozasem ije- rlozorca - jak panu nic wstyd.
Zostałem sam. A że jlt1. l.~U
saierem co miał czapJ'ę, 'Z ja- mianin pow;iada.,
.
N~padl pa,n na ltieznajomcf{O i fala się noc, więc zasnąłem.
kimiś urzędowymi oznakami.
_ Niech pan ,P'l'zyjedzie 'do Bo~ ' dueha winnego człowie' Nad ranem przebudziłem się w
Gadam to iI owo, ale mój w,sr6ł , mnie, to zobaczy. Chce po.n, to ka?
jak najlepszym nastroju. Niesa
towarzysz podróży odpowiada zaraz wpadlniemy do , mej . po_ Jaklo' _
wykrztusiłem, mowita przygoda W pocią.gu
niechętnie i jakoś pochmur'n ie. si'adlości. Zobaczy pan wspania nie oehł()lUlwszy .fe!lzeze z prz_ wydała mi się teraz dość zabaw
Nic z tego nie wyszło. Ale do ł~ wielkopańs>kie życie. Jedzie- rażenia. _ Złapał scyzoryk. ,
na.
_ \Vięe co z tego? Pneci.ez

sl~, jak i nad każdym innym rymi kryją : się ciemne, ponure
wiosna rozsnuwa swe zapachy, mury nieczynnych fabryk;
gwiazdy powoli zapalają się i
Na przedmieściach o'd rapane'
wscho-d:1;i księżyc.
fas'a<ly z ,dziurami, jak ropiejąGdzieś z boku ,bieleje parkan, . ce rany, szyby z~lepione gaz,etą,
a za nim czerwieni się w mroku stopnie wydeptane przez nędzę.
fabryka.
W Łodzi każdy dom, kaida uliS'la,d am na ł awce
'
t
T o en mówi widzącym oczom i czu
1 pa rzę.
d d
l
l'
.
jącemu sercu więcej, niż lśniące
praw ,a, rzew"a a eJowe są Je- asfaltowe ulice wielkich zachod
szcze bardzo młode, nie ma pięk nJ'cl.! 'Jnl'asŁ Europy, które , mo'wI'ą
11vch
wodoLrysko'w
11
.
'
, anI' r'zęsl'
' - Ylszystkie
tym samym banał$ci{! oświetlonych kawiarń, z któ nym .,·pz'yl(l·em ' o' dot.!robycl'e}'
rych docll0dzI' wesołn..
muzyka'"
a
•
współczesnym rytmie 1.1życl·a.
Ale nie ma rówl1:eż, jak w wielu ,stolicach zachodnich, dwuch
Licznymi światłami lamp garzędów bezimiennych domów, G, szą 'one cienie na muraćh dojednakowych fasadach i bra- mów, a poza zielenhl' drzew umach, wszystkich
jednakich. krywają często bezbarwność i
Tutaj każdy dom ma swą wy- monotonię swych ulic.
Łódź obnaża swe serce!
mowę·
I dlatego tylko tell, kto je u- Jedel! stoi strzel.isty, . ,,:ys?ki, ' mie dojrzeć'w w.ąskich, 'prostych
o 'YąSklC'h. oknach I dł~lgleJ,. Cl'~I~ .. uHcacn, 'w slers:ią'cycli, 'cz>arnych
neJ br~llme. Inny znow l~IS~I. 1 kominach i pełnych wyrazu doszeroki ~ prostym dachu I l~n.tą mach wie, że Łódź jest niełvlko
c~ch duzych sz~bach. ~ .wsrod miastem brudnym i miastem
m~h mał; dom~I, ~rosmę!e w 'brzydkim. Ten rozumie, źe Łódź,
ulIcę - zywa .hIstOrIa ŁodzI. • można kochać.
' ,.
Lub brzydkle oarkany.;> ~a kto
łza Norska.

to. jCil<'o własny scyz?ryk •. który
mI po.fylCzył do , obleranla jahłek. W .
ła,SIIIY, ~le w ~tasny.
~ >cJał. m l'! Ie Zam?I?O ~c. Z wa
rIataml me ma zadów. ••
! - Aleź co p~? Przec!ez t~
tnormalny. ez!owlek. tT~mel
c trzeJ
d
o ~ wR,fIaCl,
poros
a,lą
y. ~~
p
m?Ją (1 .teką. A ten c~owlek Je
d.zle.sobIe dO' .Mo'skwy tak samo
k 1 pal!' P, OZYCZY'~i ~:ł~ scyzo-,
.la.
ryk,
WIęC. mu zWló.elłem. A
pan... e h ,.Jak panu me ws ty d .
fil
dn
dsa
ł i
. floa Ięty o.
pną
powlada:
- To Ja im sc)"zoryk poiyczam, a oni mnie za to za gardlo łapią. Dziękuję· Dziwny
S'l)'os(,b postępowani'a. A może
i to wa,r iat - rzekł. wskazująe
na ml1ie, - to niech go pnn-zw,ródł się do dozorcy - pilnu
Je. Nanewno wariat, r1Uica się
na 11107.1. ' łapie za gardło ...
- Może '" i wariat - odnarł
dozorca, - - aiabli go wiPdzą.
Ale co mi do tego. nde należy
dl() mojej pa,rUL C6ż. mam za
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- Co mamy uczynić? 'WarUll
ki były na pistolety na odległość
25 metrów. A tu nie mamy pistolt:tów a przeciwn;cy obstają
przy warunkach odległości 25metrowej.
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EL G

CHA TAJ

Gdyby Pierrot, mrundJoIiJrnilsta, ,.ClaT'idJge", "Majestic", ,,Negret1i,e był zakochany w OIlotliwej seo".
Kolombinie, jedynej istocie go- Miałem kiedyś f1a&z.eczk~
dnej jego smętnej muzylci, był ale... - wyjąkał Pierrot i spojby przyjął pooadę w j31zz-ban- rz:Jł na tłustą plamę na kurtce.
dl',ie, w jakimś CarltOll1be i zaMężczyz.na roześmiał silę. Sw
rahia'lby tyle, aby móc się 00- fer skorz,ystał z okaiZji iJ badał
dziell J,tollić. Zamia~t teg,o był on molw.
zmUISIT,OlTly pudtrowa-ć sri.ę magne- Opowiedz mi sWoOją hi sto- .
zją , aby ukryć za["ost. .To był
rię - rzekł wł<tŚciciel auta. wła §ciwy powód romruntycz.nej
Wiem. że i bez mej propozycji
bl a dości PitelM"ota..
oPowied:ziclbyś mi ją.
K8JŻdy
Przez kiilka wiec~or6w intere szanujący się PieNot jest robo
s>oW3J'a silę KolomhilTla tesk'llrymi wiązany do opowiadania jedJnej
tonanll mamdoliny; leca; gdy już
znała na pamięć
stale powła
rzaJąree si'ę tony,
a zakochany
nmzyk nie odlnawiał swego reP(!l"tuaJru, prz,es'tała SLę ukazywać na bałk,onie,
ohrośni,ęŁym
kwiaJtami. A PiJerrot grał ",'Wliaz
dom L kidka jego łez Sttoczyło
s i'G na strunę "E".
Czekał przez S!ZeTeg n.ocy. W
hvi,eUe kSlilężyca nie zajaśu,iaiły
juź włosy, myte co tvd'zień
w
szampiOlIllie, runi nie ukazał się
c ueI'i runell1lreznej, pięknej kobiei v. Pier,fot płakał. Płalkał tak,
jak tylkoO Pierrot; plaJkać umie;
z z,ilellllii, Zll"'oszooej jego łzami,
wyra,SJtały grzybki.
Postawił mandolitnę w kącie,
postarał Sl~ Q paczkę papieru
Jistowego i o bibuł,ę, i 00 wiecz6r wsuwał liśdJk w sZpaJrę
'dlrZwtil, wiooących do pokoju ukochamej. Kobieta zabierała 11sty, ałe runi r3JZU me uka-zała
się na oolkO'Illi'C dla potwierd2e
nia icll odbioru.
Zakochamy muzyłt
mlUlSiał
sprzedać maoooli.nę. aby kupić
drugą paczkę papIeru listowe-

ze swych łmwyeh hilstoriti miłoO twoja Kolombina. Ja jej te sło
snych katdemu pierwszemu lep wa na.plszę.
szemu przechodniowi.
Wyciągnął zeszycilk z kieszeI PieTrot opowiedział o dare- ni, oopisał na nim JdJka SIl6w"
mnych serenadach mamdo}:ino- wyrwal kartkę i wysuszył ją po
wych i o lmaeh bez odpowi,e- piołem ze swego grubego cy§'a dJzi. Nie:rmajomy słuchał,
la.
Właściciel auta wsumąl kart- CoŚ do niej pisał?
kę d'O koperty, którą mu podał
-- Ze .tą kocham.
- Całkiem słusZllde, '-- rzekł Pierrot i zakleił ją staraUlIlie.
automobilista. - Lecz istnieją Szofer zamknął klapę od motopewne cudiOltw6reze słowa, któ- ru i czarodziej z kędzierzawą
rych nie znasz. Rozsłrzyg·ające brodą zn1Jmąl w chmu:rze dysłoOwa,
którym nie oprze się mu, ja;k czaT'odziej z bajki.

dzierzawą

bl'odą,

zatrzymując

nuto. BlarloHcy Pierrot ~P'ojrzalł
na mężczyznę, pokrytego kurzem i na auto, obładowane bagażem.
Na kufr.a.ch widniały
luu·bkJi z najwi~kszych hoteli:

Pewien Slzlkot,
nazwiskiem
Golf, cierpiał niooo na wątrobl!
i z tego powodu odbywał co·
dzienną przechadzkę.
Miał laskę z wygiętą rękojeścią. Trzymał ją je dnak
kojdcitą śóna,ł

za koniec, a Tę
wrzosy. Pewnego razy potil"ą,cił o z,rupomfnia!Jlą
przez jakieś dJzilecko pNkQ. Pod

J)j, ł ją

w górę.

Pj~ka zakreśliła

w powielirzu wielki łuk, a pan
Golf biegł za nią i wciąż ją pod
bij'ał. Nie n.udziił silę odltąd p,odczas ~pa,ce!Ml. Jakiś ~ąsiad naśla
dJowal g'o. " Tpadli obaj na pomysł gOIutWy za pittką na wyścilgJi. ułiQż y li regtmy gry i po
wsW g:olf. Było to mniej wi~
ccj nTZed trzystu laty.

*

z jej nitOCówną powilerzchn.ią, wzg6rzami, wrzosowiSlkam5. dlOłami" z których trumno wydlobyć piU,~ i strumyka
mi, które trreba paesa<Lzać jedtnym slk.Qkiem, jof'JSt idealnym
terenem dla g.r y w golfa. Angiel
\~ki powieśdo)}isa'l'T. 18 wieku,
;,snwUeL
~ą.cy
ówczesnym
Szkocja

głucha

na

wołanie

mandoliny,
ukazała
się
na
dźwioęk klaksonu.
Pierrot
z nieoowi<erzaruem
rzucił jest list. Kolombina, świe
żutka, jak sałata, wyciągnęła rę
kę, można było zauważyć, że
pielęgnuje 0Jtla starrunnie swoj('

pruznokietki.
Stal si~ cud. Z.aledwie Kolom
bi!Jla otworzyła koplertę, spuści..
la z balkonu drabinkę ze s,ztuez
nego jedwabiu, po któr~i wdrapał Soię Pierrot, czując w sercu
zapoch mandarynek.
I pocalował ją w .iedwabi'Sty
dołeczek, obok mjęśnia €:leid'O.
masWtideus.

*

auta.
-

Chcę ten osta'fnil Który
rrucił
cię w moje ramiona I
Dzięki któremu wstałaś m'Oja.1
został urządzony oryginalny turniej, w którym zawodnikami były psy wszelkich ras, żyjących w Japonii. Na zdjęciu naszym widzimy zwycięzców turnieju, a mianowicie odświętnie przystrojone psy, które po pokonaniu na arenie swych przeciwników, są oprowadzane w uroczystym pochodZie przez ulice miasta. - 2. Oryginalne nasze zdjęcie przedstawia największą gitarę na świecie, długości 2 mt:trów. Olbrzymi ten instrument pos.iada jak każda inua gitara sześć strun. Dla porównania, właściciel gitary trzyma również drugą , normalną gitarę, która wygląda jednak miniaturowo. 3. Kieł mamuta, długości półtora metra o średniey 30 ctm., znajduje się
w muzeum w Poznaniu. - 4. Zdjęcie nasze przedstawia podobiznę Wojciecha Bąka, nauczyciela gimnazjalnego
w Poznaniu, liryka młodego pokolenia literackiego, którego pierwszy dramat p. t. "Protest", wystawiony przez Teatr Polski w Pomaniu, spotkał się z gorącym przyjęciem.

1. W Tokio

SpUŚ Cizna
Narodzing i

Gdy zaikochany Pierrot podna balkon, ujł"zał Ko-

ndósł oczy
lambinę;

Prz,ez kilka dni byli szczęśli·
wi. !Lecz uczuciowa Kolombina
wkr6toe
z3Jczęla s~ę
"ludzić.
Pierl'ot ztl1udz11 się ~szcze szybciej, nIż ona. Jakil', dancing zapropoil1owall mu d()brze pła,f.ne
miejsoe w jazz - bandzie ; mial
grać na banjo.
Przed rozstaniem
uśds'l1ęli
sohie ręce,
bez wyrzutów i
skarg, jak sta1rzy ~rzyjaciele.
A ponieważ Pi,errot udawał się
w wielki świat, gdZIe zdobywanie kobiet mog~o pom6c jego
ka,r ierze, chciał pOZJliaĆ SIłowa
cudotwórcze, które w noc beJ:ksi'ę.iycową napi'sał czrurodziej !
kędzierz a wą brodą.
- 0ddaj mi moje liisty KoIombi'llo! - rzekł.
KoMeta otworzyła smf1a&:ę
i wyjęła z nie.i pac2ik~ IiSlłów,
zwizrunvch podwiązk~
Mandolinista pomał Je ~
zu. N a każdym ma,fdxywał Iłę
bieżący n'llJIIleT; wszystkie były
pi~e jego ręką. Między Lis-lam;
nie było
kall'tki
właściciela

*

W pe'Wlilen wieci6r liez'ksilęży
cowy. gdy mów pł9!CZIąIC cz·ekał
na oopomed.'i , która nre nadchodziła, nagle ciemnooć rozda,rły d'w a światła reflektorów
i oświetliły Pierrota.
- Gdzie tu moŻilla kupIć ben
tynę? k - zapytał j'aikiś pan z kQ

ICA

PO panu Gollie

dziej~

jedneeo .Z~ sportów

Dickensem, opowiada w j('.dnej
książce, jak podczas pobytu w
Edynbur!!u przviaoi,e}e zaprQwa
dzit'i go na plac do golfa: "Mieszkańcy Edyll1bUJl'ga pisze -

Samą procedurą gry Smol,leb
maJo si.ę in,t eresowat Nadmienił tylko, że w EdynbUirgu istniał związek małych chłopc6w,

którzy nazywali siebie "Cawzabawi,ają się nową grą, kt6~ doos". Chłopcy ci biegali w noO113Jzywają gOilfem. Posługują SIJ.~ cy z po3Jpierowymi laiŁaJrkami,
do niej rodzajem zakrzywione- p~lni~i fUJtlkcje pos.lańoow, oraz
go kida i małymi skórzall.1ymi różne drobne posługi. Byli b31rkul rumi. wypełnii(mymi pierzem. dzo zuchwali i niezwykle przeKule te wyrzucaj,ą
z jednego biegli.
dołka do drugieg'o tak ZlI"ęcwie
Chliopcy ci podm.os.iilli kule i
i z f'aiką siłą, że lecą niezwykle kije grającym w ~olfa.
daleiko. Szkoci tak upodobali
Gra rozpows~hniał:a silę i
sobie tę grę, że gdy pogoda do przp~z~a na pol'udln.i,e, gdzie obpi :u je, można Jlaipotkać na pla szerne łąki wprost ,zapm&Zały
cu gry ludzi wszystkich sta,nów, do niej.
przyglądających się z Tlaj\\yż
Joo'lllO\Stajny teren
nasUlIlął
szym za,ięci.em roch()m kul".
myśl
stwoczenia sztuc:rnych
I dndaj~
przf>sZlkM. Kopa!)() więc doły,
,,\Vszy cy obywatele stoliicy USY'PywalIl'O pagórki.
bez względIu tta st.Mt maj,ątko
wy, już od przeszło stu lat odf\oprero z.nacZll1ie pómilej za
dają się tej rozrywc.e i nie kła
dą Silę ni.gdy Sp3!Ć
bez uprze- mioniono skÓTZ8Jl1e piłki na ~u
Golf rozpowszechniał
dniego opr6żnieni,a Sipore.i buteI mowe.
ki wilna. Ten bezustanny rtreh się Jednak 00 fiOIku 1860 zajna powietrzu pcńęguje niewąt mow3lł ootatnie miejsce wŚlród
pliwie apetyt i chrO<tlJi od cho- sportów.
rób",
Z ehwiaq, powstania. gumo-

*

wyeh piłek golf zaczął się im:en
sywniej rozwijaiS. Gra SJta~a si~
brurclziej skompHkowamą. Place
do nid zmieniły wy~ląd. UrozmaicOJtlo formy przeszk6d.
Zmil3nY, .rakie zacz~y lachodz.ić w życilll kobitP.t, jak pnede
wszySJt:k im
zwniik kTY'J1JOIilIly,
stwoll"zyły nową generac j.ę
niepooobną do mal:ron
Dickffl1Sa.
Zmirula ta wpły:JlJęł-a również na
wygląd placów do golfa.
W końcu 19 stulecia fr3iIlJCU7j., których 2mudził już kroki,et,
wpro'Nadz~li goH na kontynencie ewropejskim.
Pierre Deschamps założył w
roku t901 w )}obHżu Wersalu
pierwszy pruryski klub golfowy
"ILe golf de Pall'i,s ". Przyjaciele
DeschaiTIlpsa darli silę pociągnąć
do tegoO "głupstwa", a cała rodzina załOŻYCiela gm-]i.wie upraJW1QJła IliOWą gr~, aby za(,hę
cić do ~ j ludzd,.
. Klub rozwijalł się: jedJnych
pociągała ~s.a.cja, innych chęć
zaivwmia rtrehu, nie brakło
SIloMw, którzy udawali miłośni
ków nowe~ "portu, ponieważ
s.łyszeli. ze uprawiaJllie J!O należy do dobrego tontU
Snobizm
propagował nową p.'I"ę i ruj.n.ował ją jedmoczclnd-e.
Utrzymam.ie placu do gry w
go\fa jest kosztowne. Nie mo-

KolomMna, która przed Instrem maIowab sobie waTgi~ na
kreślilła gorzki uśmiech.
- Ach , Wlirlzic1e go! Co ty
sobie wyohrażas.z! - frelov,'tlla. - Mvślisz o czeku. Oddawna oddałam §1O do banku. Miał
pokryde ...

ż.na więc było przebierać w kan
dydałach na czł.onk6w klubów.
Ale stosunek snobów psuł cha-

rakter gry.
Wyobrażają sobie, że przyna
lezność do klubu gry w golfa,
czyni z nkh arystokracj,ę, doskonalszą od reszt'Y ludJzi.
N1e
grają dla pnyjemności, lecz w

celu zwraOOiIlia na siebie uwagi widzów.
ROiZwÓj gry

*

w golfa

czynił

wic~kie pos.t~py

również
poza
granilcami Anglili.. Przyczyniała
się doO tego w dużej mift"7.e 0koliczność,
że
na\vet słaby
gracz mógł ba wiiS się do.bne

przy golfie.
Trzeba wielu lat
ćwiczenia, aby stać się dobrym
teni'sistą. Trzeba od wczesneglO
d:zd,eciństwa przyzwyczajać si~
siodła, aby W5tać zręcmym
jeźdźcem. Przy gol fie 7.aŚ m0żna p<lłZuać głóW1Ile af1kana gI.-y
w ciągu lrz~h miesi~cy i czuć

00

si.ę dlobrY'm "sportowct'm". Poza
tym gOllf jest mniej ni'C"bezpiccT
ny, mnie.i nu:tą.cy i tańszy od
konnej j,a,zdy, posia<łając jedrno
cZeŚonie jeszcze
jedtną zaletę ·
Gracz nig<ly nie traci
w tej
grze wp'r awy, czego nie tnmna
powiedz.i,eć o innych spoctach,

E. de Gl'amont.
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wykonany przez

- NAJNOWSZE MODELE
MOtESZ NAJTANIEJ TYLKO
iW WARSZA WSl{lEJ FIRMIE

najsłarszą ł ZDaną

FABRYKĘ

WEŁNY

PARASOLE i SAKIEWKI

TAPCZAN

MEBLI

Karol
Wolke,
[egielniana 42
w
dnia
ciągu
eleganek~m mebelkiem,
w nocy I!:aś na nim
świetnie spać można.

Jest

NA KOSTIUMY, PALTA
I SUKNIE NAJTANIEJ'

,,,H Jlwl.ł'IH. KamusicwleJl
f l 10 N"
PIOTRKOWSKA

I JEDWABIE

P. KUPERMAn i S-Ma
PIOTRKOWSKA 8

81).

TAPETY

BIELIZNĘ

DpauJ, Linoleum, Cerat,. i Chodniki
,Kokosowe w dużym lfYborze
poleoo
,

A.

ł..ÓDŹ, PIOTRKOWSKA 56

SPEC. SAWNY DAMSKIE
DLA WYTWORNEJ PANI

W

.,OHA"
BIELIZNĘ

,,REX",
PULOVERKI "TE-BE",
GORSETY GUMOWE "TRYUMF"

SI. WEILIACH

TEL. 223-46

ZKI

NACZYNIA KUCHENNE

MUDUle sla ZI-aD ZrOdła
IInanJm FABRYCZNYM
BOBnOPOI"
SKŁADZIE

WY%YMACZKI w najwyższych gałun
hełt. NACZYNIA
ALUMINIOWE
SCHWERTE • FRIGIDAL
poleca

Łódź

R" Weinberg,

PIOTRKOWSKA 154.

ŁÓDŹ, PIOTRKOWSKA 73
w PODWÓRZU. TEL. Ui9-90

PANfOFLE

WSZYSTKO DLA DZIECKA

KANARKI HARC. i

ELEGANCKIE PANIE I PANOWIE
nosIlIł tylko
LUKSUSOWE OBUWIE

do nab,aia w firmi.e

Przybory do ryboldsfUlI

ŁÓD~,

L.ODERBERGA

I. fRYMER
OBŹ,

ŁÓDŹ, PIOTRKOWSKA 33

LUSTRA
HURTOWNIA SZKŁA TAFLOWEGO,
SZLIFIERNIA I FABRYKA LUSTER.
EAtDE LUSTRO JEST ZAOPATRZONE
ZNAKIEM OCHRONNYM FIRMY

"AIK6Er~FilLi:x

.. VlOLIET··

je

w:

Piotrkowska 95. Tel. 158-59
SPRZEDA!
pre(NIratów kOllllletyel!:Dfeb

ELIZAnETH ARDEN
New-York

-

Lond;r-a

MEBLE
CnIę lIę

dobrse w moim domu,
Idft meble moje pochodZił
Z NAJSTARSZEl FABRYKI MEBLI

Karol Wutke
CEGIELNIANA 42.
Wielki wyb6r st)'lowych
1 nowoezesDyeh mebU.

-

w

KAPY, SZTORY I OBRUSY
RĘCZNEJ ROBOTY
poleca

L. WALDMAN

ŚRÓDMIEJSKA 22.

Tel. 186-77

Eglo od U110.

-

LINOLEUM

(

"RJ KDRI 11'11111

CERA"

CHODNIKI, DYWANY,
CHODNIKI KOKOSOWE
pqleea W DUZYM WYBORZE

KllPlllB SI'
- 'wo 11" ••• -

H.BoyiS_B

"ELEKTRODOII"

PIOTRKOWSKA 154

PIOTRKOWSKA 111. TEL. '14-4~.
BADtOODBIORNJ1[J,
.ttRANDOLE, tELARA
GRZEJNIKI,
CZAJNIKI,
ODKl1RZACZ!'..
tARóWKl ał.,.

SPRZEDA t NA RATY

MOTOCYKLE
, ROYAL ENFIELD A , J, S,
p o le c o
Ł6daka Centrala ma.zy"
I .kładnlca sportowa

S. KAOKOCKI
PIOTRKOWSKA 81, Tel. 206-24

CZEKOLADA

RĘKA WIeZKI

BIELIZNĘ

"REX"
POrQ'CZOCHY "MARWO"

KA- RI- a l
PIOTRKOWSKA 84. Tel. 268·1-1

WYKWINTNA OPRAWA
'Jlko
W SPECJALNEJ FABRYCE RAM'

Owoce cukrzone

ORAZ

l. NIKEL
NAWROT
ł..ÓDŹ,

• firmy

•• DOROTEAU
SĄ

I

,

Piotrkowska 80
'elal. ZtZ·3DBnlICHUS" -lielU,
Reprezentacja

Da

Polskę

morki koniaku "napoleon"
win firmy Etienne uallquetou,
Bordeaux.

DYWANY

RESTAURACJA

FIRANKI i LINOLEUM

Elegancka publiczność IIpOtyU alę
'lir najwytwornJejszej r e s t a u r a c J 1

na sezon wiosenno-letni
poleca

NAJTANIEJ SIĘ KUPUJE W FIRMIE

PRACOWNIA SUKIEN

PIOTRKOWSKA 37. Tel. 177-58

I. ROTENBERG

Ł6dź

--

CUKIERNIA

WI NA

....FIRMY LIBERMAN
Pl.fE W POLSCE KAtDY STAN.
GDYZ SĄ DOBRE I TE2 TANIE
TO NASZE OGÓLNE MNIJ!;MANIE.

'ff

•• T "V
O I.
:-: Przejazd 1.

FILIA. NOWOMIEJSKA 1. Tel. 167·)0

KOSTJUMY I PALTA

1'1. filJt, Ił T

6.-

'wlałowej

poleca WYKWINTNĄ BIZUTERIĘ
I PRECYZYJNE ZEGARKI

POWRÓCIL Z PARYŻA

zł.

WYTWÓRNIA WIN I MIODU

•• K A M E A "

TEL. 216-44

Kg.

FABRVKA WÓDEK i LIKIERÓW,

PIOTRKOWSKA 73. Tel. 185-22

Hermlnl Puftermanowa

-

, LIKIERY I KONIAKI

ARTYSTYCZNA PRACOWNIA
JUBILERSKA
PRECYZYJNE WYKONANIE ROBÓT

SUKNIE
NAJNOWSZE MODELE

NAJLEPSZ. ł

ŚRÓDMIEJSKA 6.

BIŻUTERJA

l-JONIUSZKI 2. -

1&

FIRANKI

SWETRY
SZALE, CZAPKI,

WYBORZE
poleca

Nawrot 41.! Tel. 242-98

tanio 1 dobne

NAJSOLIDNlElSZYCH FIRMACH

DUŻYM

M. KE

kapow.~ moła. łJlko

A wiec, la mnllll

PERFUMY

W1ŁĄCZNA

PIOTRKOWSKR 59.

PIOTRKOWSKA 29

Je Si iasne iaM na dłoni,

ŁóD~, PIOTRKOWSKA 20

~~~pt

Działoszyński

I

Józef

PIĄTKOWSKI
T

•• HAL""IN'· ·

ZIEMIANSKA

Piotrkowska 107. Tel. 141-73

H. L1BERMAN, ŁÓDŹ, PÓŁNOCNA 10

FUTRA

KWIATY

DANCING

poleca:
wielki wybór SREBRNYCH LISÓW
PO CENACH KONKURENCYJNYCH

poleca

Ł Ó D

I. II fi f

.~IOTRKOWSKA

Ił,

29. Tel. 213·22

"MARYSINIl lOdl
PIOTRKOWSKA 76. Tel. 112-26
WŁ.

HODOWLA W RUDZIE
ZLOTY M MEDALEM

Lod.

'ABAAI

Atrakc:,Jny program orłysł,czny
nil Ciele
PIERI ET JEAN WAR
Tańce hls.pańskle

e=~~~~L~O~T~H~A~R~~~~~~~LJ

