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. z.,.,ięki "" gabinecie brytyjskna
tle zagadnienia austriackiego
I",ie zasadnitz dec zie ziś, o owie Hi"er
-

j

BERLIN~ 19. lutego.

'C'PA";'

anr:=leJskie ~
znaeunie do posiedze:twracają
dużą uwagę na WJe
nia gabln. bryłyJsldego, stwlerda :renia w li d)'D.łe. ChoetIlŻ w nłedzielę JOPOIudnla.
dz .ląc., te JlR te j naradzie .....
mało mówi ,iI l o tym lU'ZędoW hltł!J.~ ·.,......:-;;:......mI'nran:,. kołach poJltyfznyeh ułr~mują, że na dzisie.i- dyskutowany zostanie eaJkow!O. z łelegra'łUów koresponden zym po$iedzeaiu .ablnela lUIIaezyła alę w loku obrad bardziej WYRAZNAy NIŻ DOTYCH- I tle eftłokształt zagadnJenIa 810łów
10ndyńskleh motna wyCZAS RÓŻNICA POGLĄDÓW na zagadnienła polłtykl .zagranlezneJ. Wyjaśnienie sytuaeji na- ',u nłtów angielsko - włoskleh.
wnioskowae, jak wielką wag~ stęp. prawdopodobnłe lUl zwołanym na Jutro ~ied&en.u gabinetu, tym barddeJy te jego człon I W czoraj8ga rozmowa premie
przywiąmje sfę do rozmów pro
l'a Chamberlaiłna i mln. EdeJUI
kowle zd..łłt a1ę jot zapozna~ z postulata~ zawart,mł w przemówieniu kanclerza Hitlera.
wadzonych mit:.dzy rządem bry
LONDYN, 19. 2. (PAT). AgeneJa Reutera donosi: W kolach oflejalnych zachowywana 1 Z ambasadOl'eDl Grandim dO.
\yls'k.i~
ambasadorem włos jot JalmaJwlększa dyskreeJa na temat dzisiejszego posiedzenia gabinetu, które ograniezyło się ) prowadziła do punktlL w któkim, lak f do decyzji, ktÓt'ę po- wyłęeznłe do przedyR.utf).anla zagadnień polityki międzynarodoweJ. O wielkim znaezeniu dzi- rym GABINET BRYTYJSKI
weźmie 11.abinet.
siejszego posiedzenia rzędu hrytyjsklego 'wiadezy lakt, ł.e minister Macdonald, który miał po- ZDECYDOW AC MUSI, W JAndyńsey korespondenci nie
KIM KIERUNKU
P ÓJDZIE,
wUa~ na dworcu przybywaj'lecgo dzi8iaJ do Londynn de Valerę, w ostatniej ebwili wydelegomieccy zgodni są w twierdze- wał na stulę lednego ze sWJcb podwładny eh.
czy w kierunku dalszego uzau. źe polityka angielska "UReuter dowiaduje się, li na posiedzeniu gabinetu omawiano eałokształt sytuaeji, a w leżnienia I'ozwo.iu stosunków z
J iVNIA N AGŁA. I NIESPOWłochami od szeregu
warunszczególności STOSUNKI AUSTRIACKO - NIEMIECKIE l angielsko-włoskie.
DZIEWANĄ RUCHLIWOŚĆ".
ków, jak żądanie wycofania
Nie zapadła jednak żadna decyzja.
Dowodów tego dopatrują si~
Włoeh z Hiszpanii,
zaprzestaKrążą pogłoski, te MINISTER EDEN ZGLOSIŁ SWĄ D\'}fISJĘ, nie ma jednakże żad
1li'1,~de wszystkim w fakcie, li) nego potwIerdzenia tej wIadomości.
nie propa~alldy }'adiowej na
min istrowie b rytyjscy pośwlę
Obserwatorzy polltyczru tłomaczą zwołanłe nagłe gabi netn jakimś nieoczekiwanym świat arabski w Bari, ewentual{'iIi fl'ndycy jny wypoczynek SD- rozwojem wydarzeń w ciągu ostatnieh dwuch dni, co do których brak wszelkicb wiadomości.
ne wycofanie wojsk z LibII,
!lotnl, decydując się na zwoła -j
czy w kierunku nieuzaleŻl1ianla
nit' nadzwyczajneJ rady gabistosunków z Wiochami i WieI·
1Jetowe,i na ten dzień i zapowia TERWENIOWAĆ W SPRA wrn zarządzeniom Wloeh w Libii stosunki austriacko - niem1~- kąBI'ytanią od żadnych istotda,~ąc DALSZE OBRADY NA AUSTRII, jednak nie należy po odsnwane są na dalszy pIan.
kie.
nych warunków, leoz pozostaX rEnZIEL~
PO
MOWIE minąć pewnego nacisku, który
"Naehtausgabe" pisze, że ci
.,Boorsen Ztg.'; oświadcza, że wienia tych spI'aw s wemu losoK..\.NCL:E.r~
a następnie na wywiera~ musi Francja na pu- wszysey~ którzy łlnteresują si~ wywody prasy włoskiej dają wi, ·t. zn. pozostawienia kwestii
l"" ! ,....
litykę brytyjską.
kwestią, jak daleko mdżna wy- Odpowiedź tym kołom w Lon- hiszpańskiej
całkowicie w ra,korespondenci wyAnglia nie przywiązuje joi grać Włochy przeciwko Niem- dynie i Paryżu, które liczą mą~h komitetu ni~iuterwencjf,
pusz czenie, że .led- takieJ wagi do pierwszeństwa rom i AustrU, powinni zapo.- na osłabienie osi Rzym-Berlin, uznania S)łrawy propagandy sa
lów rozmów z am· zagadnienia hlszpańskiego w znać się z głosami prasy włos lub na przywrócenie frontu w kwestię dru~orzędną i odczeka~ randim
BYŁA ramach rokowań angielsko- kiej. Prasa włoska wypowiada Stresie. Współpraca niemieeko-I nin 'wycofania wojsk z Libii "
-'
.
,
'J;'RIACKA. Wy- włoskich, że nawet 7.3strzeżenła się stanowczo przeciwko mie- włoska jest bez zastrze~ń.
LONDYN, 19 lutego. (pAT).
(Dokońezaaie na 8tr. S-ej).
tym chęć niena- Anj:(lii przeciwko wojskowym szaniu się paJ'istw trzecich w
i d
wielkiego ZIl8Czedon Włoch.
.~iemIeclde

koła

LONDYN, t •• %. (pAT). P_ledzenle gabinetu, które rozpoezdo się et godz. 3-eJ popo·
zakoAezone zostało po przesJło a-godzinnych obrada eh o godz. 18.US. Sprawy, nad kłó
J'J1DI gabInet raddl, nłe IIOSlaIJ Jednak ....lwlo
dal8~ t~ obrad gabłnehl odbęcbie alę

polltyezn~

łudnlu,

Dziennłkl
.tą duże

l

~~ gabinetowej~

. ~tlent "Angriffu·
wciu politycznym
.d em niepowszedlem obrad była za!"wa austriacka, jak
T'r.ilJ Rzymu do

..
ITL
ZISMO
Kanderz
slan fakt,czny slosunków lustro-niemieckich
w,jaśni

l

BERLIN 19 2 (PAT) _ Ju- to wać będzie mowę kanclerza ' granicznych, jak również w nie- , lokułu dyplbmałyczncgo. Z jego.
lrzejsza m~wa' kałlclerz~ Hitle- na cały świat. Mowa ~owtórzo-: D11eek~ch .kolach po~ityczn~cb. ~zczeg?ła.Dli opiu!a. pttblihna,
lil:audull, .lak ra trwać będzie, jak słychać, na ~ędzłe po raz drugi o godz. SpodZIewaJ, się tu ogolnie, iz w I.lak mO,!Ią w BeI'l1Uu~, !apoznn
zcmc gabinetu dwie <1odziny.
.
24-eJ w nocy.
J mowie swej da kanclerz szereg bię w IDlarę wykonywama ukławieJ k1e.i aktywe
Jako najważniejszy moment bardzo doniosłych
przyczyn- duo Nie wątpią tu dalej, że kan.. J V. n~ytanii.
~owa kallclc!,za :smera uans- \ prasa uwypukla przejęcie mo- k6w do układ? zawartego w cl.erz p~rus~y I'ównież zagadni~. "B~ rllJlel' Ta- mlt?wan~ b~dzle me tylko .przez wy kanclerza w Reichstagu prze Rerehtesgaden l ; AUTORYTA- ma P?I~łykJ • międzynarodowe.h
a u~, zt' przcpro- radłO panstwowe w Austrh. lecz, de wszystkim przez Wiedeń: TYWNE \VYJASNIENIE STA-, omaWIa.ląc mc tylko stosunek
'OZIDO' ...'X brv również przez rozgłośnie węgier Pragę
NU F'AKTYCZNEGO STOSUN- Rzeszy do swych sąsiadów, lecz
są_ boda:i naj- Iskie, 8 rozglośni włoskich, radło I
•
t KÓW
AUSTRO - NIEMIEC- , i stanowisko wobec zasadnicze"4, jakie od- szwajcarskie, dwie rozgłośnie BERLIN, 19. 2. (PAT). W mla . KICH, gdyż dotychczas nie opu go dla Rzeszy ZAGADNIENIA
h:..bliaeh. - czechosłowackie i szereg radio- r~ ibUżania się terminu przcmó bJikowano jeszcze treści zawar- ' ~\:OLONIALNEGO. SlY'chać rów
, stanowiła stacji zamorskich pohtdnlowo- wienła kanclerza w Reichstagu ' tego układu. Z innej strony slY- j nież, że kanclerz skorzys ta z 0 ' " rozmo- amerykańskich. Niemiecka ra-/rośnle niezwykle zalnteresowa-' chać, iż układ nie jest ujęty ja- / kaz.ii by udzielić odprawy na nCHCE IN- . diostacja kr6tkofalowa transwi- nie \\' kolach obserwatorów za- ko formalny tekst w sensie pro- slatnie enuncjacje Stalina.
eutsche AU-

~rdza! że ~iąt

I
I

I'

I

j

2

!O. JT.-- .. GŁOS l'ORANNytl -

•

ak w.
,I CI ola , la

e olsk dl

Ogłoszony w gru(}niu '183:; l'
:\ianifest Towarzystwa Demokratycznego, skupiającegO' na
emt~racji
po powstaniu li sto[Jadowym
żywioły demokl'alyczne
wychodźtwa postawił
dla celów waJki współczesnego
lllG pokolenia i pokoleń na
stępnych szereg tez, dotyczą~
cych właściwego zorganizowalIia materiaLnych i moralnych
clóbr narodu gwoli podjęda
~kutecznej walki dla zdobycia
niepodległości j osiągnięcia pel
l1ego rO'llwojn sil duchowYCh i
fizycznych, założon~h w głę·
l:akich pokładach gleby ludo·
weJ. w masach wielO'mi li on 0wych rzesz, sił bezcennych, a
lt;ewyzyskanych i ginących bez
),ożytku dla sprawy narodu calego. Równość, zniesienie przyv. ileju kładzie M:mifest u pod-

..

Nr.

19M\

pelni więc 'dzisinj, jako prz(,dstawi-l\larh~ci nas do samonbóstwj~nadal ciele hleologii polskie,i pałrio- nia naszej mocy?
drzemiących w zamknięciu.
lyc7nej demokl'ac.ii mie.iskiej., Pnytoczyłem tu kiJl,a zale·
Wars>twa ludności miejskiej, Jesteśmy jedynic ogniwem w I dwie zagadniel1, W'zi~:tych nieja
której pewien odłam reprezcn- !uńCiJchu pokoleil, świadt1mych. ].0 bez wyboru 7i powi{!rzchni
lu~e zebranie dzisie.}sze, zapis:1. s,,'ych zadari i obOWIązków, ;', naszego ż"da publicznego. Żala już w historii naszej ojczyz- rOI~ przypadających 11:1. Has w rlne z nich nie je:st dotychcLas
uy nienajgorszą. kartę .. , Powie- zakresic Słllil~y publiczlJ. ,: ",in. rozwiązane. Dookoła każdego
działem "pewiClIl odłam". ~jyż niśmy
wykonać rzet.~illil'
\" tO('zy się bÓ.i dwóch obozów,
żywioł wielkomie.iski nie 'er-:t 'llIiarę lndzkich sit i nzuolnic,'! dwóch
systemów CtYCLt1y('h,
jednolity. Nie moiem:,' uzurpo- lwszych.
dwóch :; 'iatów - świata rewać /Sobie p:rawu reprczentowa
Czym jcst nasze !yc:ie Pll- prezE'"ntującego taką, czy inną
nia mas robotniczych, bo te bliczne naokoło 1lllS :i~ 1'ozin· elitę i ś\··,-iata najszerszycil mas
mają swą naturaLną reprezellta czające? Żyjemy w nicpoc.ile- milionowych. Od wieków najcje w odpowiednich stronnie- głym już .paJlstwie 1??lskim i. ~.o l' możni.ejsi uważali się ZU\;ls.ze
łw;ch politycznych, nie jesteś. .iu;t. ta ~\"Jel~a l'a<.lo.sc, SZCtZęSI'Il'l zr,[I na.l'I~PSz?·ckh. -tU~Y'~ttOktrar..la.
my też p.rzedstawicielami owe nasze nt~Z~Ierzon~, w s 05:111- ,ecz Ou wIe 'OW ez IS o a po·
go koożuszka od górnej 'W31rstew kn do PH~CI~~~h1C~'lych poko.- stępu spolecz,nego polcgałl.l na
ki, który bvm nazwał IID1UZ
Y D Z I ś!
nOwą nader <:tłośnej w dziO t lM a r C:,I e
I n I a r n I
liiejsz;m życiu ;ublic~~lych zna
PRZY H..:\SDLr WIN iWODEK
czącej nie mało, której jcdnn.k
~ Al tel. _
OWa ważkość nie wvpiv\'va ani U W m'
'1
w
U LA 112-30
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oceanie. życia

ludzkości. Fale podobne ob:ie;·

wujemy nierzadko w przebiegL1
7,~'cia poszczególnych uarod6\'
Ze ~tanowiska historii będą c.
DC
niewł!tpliwj("
chwilą It(!
zlłaczenia~ choć dla wspókz(;'

I

_

.tych im pokoleń są nieraz (. ,
kresem całego życia. DIa nąs
.iasny jest przemijający ch arak
tCI' fali, jasny dlatc!,;o, że widzimy jej nienaturalność i sztuc~
t!OŚĆ, jej niezgodność z duchew
pa,gzego narodu, jej sprzeq
1l0ŚĆ z rozwijającą się samowl
dlą n!a!s .IUdowycdh. I dhlate g.
Wl'eSZCIC, z: w
US7~C, .n9
szy~h. cz~,lemYI' się ludzDll
hldzml. wV'lnym • . ,
,Jestesmy peW~J1,. ze zaszczt
l)lona nam ~ blIskIego zacho!lv
zar:ua zez'':.IerZ~CO?~go n~clo
uahzmu, ktora nasilIła o~.la",!

~I~~~~ s;i~~~~ ~'io~~1!~11 ~~~~1~ ~a~~;~~zb~z~:ni!~:~~b a~t~II~~~ Lokal gruntownie odremontowany, - tV niedziele wejtrie przgz brama., ~:.~t~~~~~::.,. :~C.s~ii!~ ~~~~~;:i~~~,
parę zd~il z zakresu rozważań

. ..
113. "Jcrzym" takze, z radu I
\VegO' wkladu Ich pekulacYJncJ I . '\'"' ..
.
1"
tj"
'1 ,.
I J I t ']
.
. k'
.
'1
pracy lecz 'est wy_nikiem: ];0- ('~Il '" łlUl1ll!l1;\' 11lC\'ątp IW.IC l:. og~anlcz:llllll P!'/YWl C.l0W yc l ,:.( '.'c lnS~\'J1 ·ty 1111' zna.l~ ą o
,.SpołecZ<llość
obowiąZKom niuruJtury cl~'Wilowl'i i posiada ltle~o(Ucgłosc! S{r:7CC .lako nR,l- lI;lJlep::,~ycJ.l z .1eOnucŻeSll:;lll \1- p:'.wlCdn!c.l glcb~·. w 'I1asz~J P~)"
-;\,,,\,111 wiel"iIla
dla wszvsłkich n 'ch ka 'tal'"
. WyZ"'l~gO dol ra 1)l)W87eebllc- dl)ro,h;.pnJC111Cm go co faz "zel- duce narodoweJ, ProblCrzem
czJ'onków jednakowe zapewnia}
pl c ow.
.
I ~u. jej obl'onj{. po':więci::' .... ~?,y- !"l~'lll krt. golU ludno' d.
jednak wartości naszych prze
korzyści i każdemu do zasp oko
J. tych nic reprezcnhlJcmy slko, co jest l1a~'z~'D1 lH'y\"~l·
\Y krajach o w:r,wt~im r.ozio- k(ma(1. mocy naszej wiaTY 1
jCl1ia jego potrzeb fizycznych, ta.kze.
nym dobrem, Ale l1iet~'lko wo· mir kuHury politycznej .. naj- charaklertl jest naszu c z y n
11111ysłowych i moralnych rówJesteśmv
p.rzedstawiclciami bee najwyższego postulatu, jn-j lepsi'" jeśli sir: jeszcze ,' ći iJ1lą li n pOI'5'lu'.va społeczna, nasz
11:1 niesie pomoc; prawo posia- Jedynie tego typu ob~'walela - I,jrp ,ie-Ł sam hyt pał't~twa. in- od o:zółu, lQ chyba .. cel ';W11:;' zcloII1o~t: do współpracy au'
:I.m.ia ziemi i każdej innej WIR- pracownika, który od chwili. tp,'''S f'gOlst~'CZIl~' ,,,i.nien USU-I ta". ,\y ż",riu cudzicllnym start rozwiązywallirl11 zadmi palI" ,
MlOści pracy tylko przyznaje; gdy si~ :narodził na bruku -:os· ,'at sic: w cicll. ::\i(>wą~p)i\y\e .ie~t już pr>lwic ró\yny dla wszy -':~'ch, i do wSłJóincgo wysilk,l l
przez publiczne, jednostajne i '11ących miast w Polsce, stal f(il~ ]Iajważllir,iszą r7Cczą jest posia stkich oh~·\\'aldi. Z wi('lkic~o dIn nsuui~cia łych zastarzalytłJ
\. szystkim domwne wychowa- życia mieJ kiego
cz.'nllikiem douie
~łasn(>~o domu.
ĄlI.' l'ezC'rWlHHll ludowego po\y~tajq liszai. co pokrywają ciaJo naJ'CI
I~ic, przez zupełną nieograniezo najbardziej politycznie uŚ\".. ia· \\ ~zak nieobn.ic:tnym jesŁ tc'~. I1C'WC
"nrstw~'
intrlekiualne, do,,"c. wslrzymująe je~ wzrosl
i ą wolność
objawiania Illyśl i dcmiolIlym. cZY'l1nym, ruch!:· jak w tym domu urzą,dzió sil! k~6rc dOl'Ookiem swcj juk,jaty- i rozwóJ.
•
'.ładze członków swoich rozwi wymi do wszystkich war.,tw potrafimy.
Czy w domu na-o Y. inlen1t1. cl!al'lJkteru ho~ac:}
Takie
cele ogól
sta i
ja: wOlność sumłenia prześlado przenil(ającym, t. zw. inteligen SZ)'lJJl zgodn i praca panować hi! kraj rodzinny. Tak żyją wicI· \ przed sobą nr~a\1i/.acia Klub~ '
wuniem i nietolerancją nie kl'ę cji miejskiej. Z szerokiej sk!.1H ozie. czy też jed!'i lUle.szkań~~· kic demokra.c,i e • zacl10dnie. i I D~mokratyczn~o. Ter~z ,-:iech
lluje; drogę swobodnego rozwi zawodów szli znakomici p:zcd· hędą wyzyskiwac drugIej). ~Il- Sh1iH.1~nawskJe. fam zaga.dme- mI "{lIno lw.dl.1C tal\.ollCzyC sir
;;1J1ia się i wyrabiania sił naro- I stawiciele 'te.i warstwy naszych IIj('jsi uciskać słabsZ}·cb. :1 spry llin te:. o kfóry<,h mówiłem wumi, któr~'ch tre'ć chciałhY1
lowych z przeszkód egoizmu i miast, a w pierwszym rzędnc darze
oszukjwać naiwnych. przcd cln·iJą. w n1cmal~j już widzieć jako dewi7Q 7,ycia i -,
(iCJUl110ty OCzy5zcza i, nie poje- stolicy, do waIki o pra-wa nato·,.,
} d'"
nil ., . dn
dl \ mierze 1o~tały. roz\\ ią.zanc. .
blic. zne.go każdego czlonl~a I
d,VJlczo tYl1ko oderwane części do we w okresie zaborów. Obok u.zy. )~ ..ZJC r~. ~łC
~
a
\V innych knł.iach obserwuje ""tej organizacji: Nie PoJ
parodu, ale całą jego masę ku- bankiera Kaposta:su, czy Kro. \'5Z~St.kl~h pla"o, cz~ tez PlU- my jukb,pr(}ces
rt)~woju din polaków. lec'z POL,'
~~o będ~J.~. sługą, ~ nIC ,pan~~lll! wsłccmegó. Je>..t ',to nic\.vątpli-. OLA POLSKI!
,
I('ją ciągłego pOStępu j doskona nenberga długie szeregi. t. zw. Sflug~l' bkadz~ego,. !,-t? '\\ lakIer" wie chwila wznIeSIenia Sl~ ~3)l
Dr. Stanisław 'Więckow
ICJJin prowadzi". -- .,Równość UJ zędników
i
pracowników c lWI l ę zIe mla, Sl1.ę '" swyc l
wprowadza w życie dwa wieI· p-rywatnych, jak GiHer, Awej· n:kach? Czy będzie szanowany
kic wszechmoone uczucia: bra- d~, Szwarc, Bobrowski. Chmie· człowiek jako taki, czy t"lko
lCJ'slwo i W1>lność".
l"wski i ci ,".szyscy, ktt'lrzy twn wpływowy luh możny? Czy jeJeżeli teraz od tych rozwa- r:>:yJi Rząd Narodowy r. fi3: dl!a nieIiczna gru.pa mieszkaJi.
3&
:la 11. z przed 100 laty zgórą zwró dzieimika,rz,',
jak Mochnacki, ców naszych będzie mogła cią·
('imv wzrok
ku potrZebom Asnyk, medyków j:lk Chahthi'l' gDąĆ JukraŁ."wllc zyski z ci~ż·,
..\lamy zaswz.yt podać do ogólnej wiaclocln,:jli obecnej, to przekonamy ski. Neo:aj, rzemicślników, ja!{ ldej pra y szerok ieh rzesz, CI}' \
mości, że premiera najnows7-ego filmu naszej
'iiq bez trudu, Że niepodległość, KiJillsld, Jaroszyii..ski. Ryli :li. t(,1; odwrotnie chleb ma być na
w owym czasic pierwszy cel al1 de- patriotycznych k~ięży ?\tiko l'ówni ud7Jal-em wszystkich, a
genialnej rodaczki
lurów Manifestu. dzisia.i
~7f'w>skiego, Mejera
j Inllycll. lHldmieme apetyt.""
kulecznie
I, rwią najlepszą wielu pokoleii l'T.ic brakło lldzjału sp,ro1l·tar,rzo 0kiełZllane. Czy w domu !lazdobyta - nakłada
na nas, wanego inteligenta mic.i:;k;ego I !.zym a.partamcnty lul~sl1<;owe
~lczQśliwych JllZ .lej posiada· w ezynie legionowym Piłsllci nl.ają być oto<:zone rojem wllniem, tYln hardziej bl'zwz~lę' sk:ego. Powi<,dzmy c'I.czcri',e o /:lotnych, uter~'n i ciasnych pod
dn~1 obowiązt>k kontynuowania statni
ruch nicpodlcgłościo ~'\' dasz)". r,zy może p'fzeeiwnie:
zrealizowanego w Wiedniu p. t.
llI'ac rOz}JOczęłych przed wie· w przeważnej cz~ści na tej war Sll{'..h·ą pl'zewicwJlą izb~ da,.
kifm. podjc:in w, 'siłków wtedy stwie f>i~ opicraJ', o ile Cil0dzi () tF.'zeta każdemu. chociaiby\vy;·[.iniejownllY('h, a. t~k ~~I~kic~l k::'d~~ \~.oh~,o\yą, o k?s~i('\' .)~'- narHo na ten cel rozparcclownt':
dzi~ je zezc od T('a\iznC.l1 wyqlt ~:Imzac.ll.
le uHu'odzdJsmy SH) aparlamenty'? Czy dzieci jeoTI\'~h
7.
U::lS,
niezależnie od
~l'~,,'ych uzdolnień i charakteru,
tnają po 'iadać .p rzywilej na stu
oc1b0;dzie SH~ w naszym kinie juź za kilka dni.
dia w uni\\·er!.ytetach, a dzieci
1)7-1b i dni
drugich i licznych bal'dzt? ll~u.
nastGpnycb !
sZQ pozoS'tać ana.lfabetami? Czy
I mkszkańców niepolskiego pocIwdz('nia tl'aktować będzicm~-.
ULUBIENICA WSZYSTł\ICH. ooilatcrka filmu "PENNV'
• k'
I
• k
• ......
" ta k .ja pan:s...·o rosYJs!C PO-I
s~el~owało
z jnOrodcaml, ezy
może tak jak 11am nakazywały
oraz slynny dyrygent LEOPOLD STOKOWSKI w rewelac:yjnym
filmie reli, H, Kostel'litza
uniwcrsały
I(oścluszki,
na·
tchnione 'slowH M ickiewicza i
"Ianif<, l
Rządu Narodowcgo
1863 r.? Czy i!1eałami, czczony
mi w hclu naSZVIll.
ma być
prawda" i sprawiedliwość - po
wycieczka od 22/11 - 8/111. zł. 275,jc;de dobra takie, jakle wyrobi
W po;;os[alych rolach'
la wlelowiel'owa cywilizacja,
ADGlF MEHJOU - - tUICE BRADY
.Ił
"Ż codzienne, indywidualno wyjazdy
zrodzona w źródłach antyku, ::I
Orxicsb'a S"mfoniczna filadelfii.
W rcpcrta rr.c; Mozart, L!só!ł,
\ przcświetlo1na IHmktl miłości UW.(DEŃ wyeieczki i wyjazdy indywidualne
C:loJI<owsk! Verdi i InnI.
Il\t';:~'iowunego, czy też ll1 07. e
Wvcleakl do:
SAN REMO g·dniowa, wyj. 20/H zł. 375.":"
"dOhro" je: t nim wtedy ty Uw,
Pas"C'j1artouts i bilety ......'olnego
BUDAPESZTU 8·dniowa,
'", 26/H sł. 190.~:dv odpowiada naszemu intere
we!ścia niewllżne I
na
RIWIERE
23·dniowa,
,., 5/lIl zł. 575.~owi, a olw,rze należy wznosić
CC'llV mieise nH
Załatwia wszelkie formalnośoi,' bilety, juiormacje, przv]I Jedynie bóstwu własnemu"
jaWbZ)'sl k ie ~eallse
y •
kiemuś pOlSkiemu Wotanowi,
muje zapisy: Polskie Biuro Podróży "AH.GOS" w Łodzi,
Piotrkowska 60, telef.: 104-:)0 i 101-76.
' l<lćr~' nic będzie nam mówił (J
prawach i-nnYlCh, a naod'vlót
<.

Ć
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PARVZ 19. 2. Mówią I kretarz stanu Pacelli porozu- 'I wasala Rzeszy, która winna jest
- -- .
,u że w p'rzyszłym tygodniu kan' miał się .,uż z kardynałem Ver- Austrii 100 milionów szyli n6IfłV_...,..~~".'""'~,.'""'_...,"WI~,.V~".IW~.,.""
cJ;rz Sehusehnigg wygłosi wieli dIer w Paryżu, aby ten ostatni gów a teraz szantażuje kraj i
ą mowę o nowej sytuacji w Au- I uczynił użyiek ze swoich wply- rozkłada front ojczyźniany. Le-,
Irii. W mowie tej umotywuje wów we Francji.
gitymiści zapewniają, że nacjollowziętą już dziś przez się .deWJEI?EN, ~9.~. (PAT) .. -:- naliśei obejm, w Austrii wlayzję podania się do dymiSJi.
Wczoraj w Wledl1lU zebrah SIę dzę tylko po Ich trupach.
~ WIEDE~, 19 lutego. - Z tu- p~zywódcy wszystkich .związ.
Niepok6j w Anstrii odbił. się
podróźować koleją
tcjszych kół dYPlomałycznych1kow zawoqowych robotlllczych. na ruchu turystycznym. \Vlelu
nformują, że kardynał Innitzer
Na zebraniu tym udzielił wy- turystów opuszcza już Alpy, a
rzede wszystkim odrzucił żąda jaśnień min. Rott, który zazna- biura turystyczne odwołują zaia RzesZJ ł zaproponował, ja- czył, że ostatnie posunięcie p~li- P?wiedziane do Austrii wyciecz
'0 alternatywę porozumienie się tyczne podyktowane zostało m- kI.
Niech wyłnie, czvtelnie wypełni, przykrei znaczek
~ socjalistamL Schuschnigg '!d- teresem ~?spodar~zej .odbud?. lt"'w'"'cu~ra~!lR:.ell\lli.,e
S-cio groszowy i wrzuei do skrzynki pocztowej fen
'ZUcil jednak tę propozyeję, Ja- wy Austru, co lezy w mtereSie
nu u
...
elii
n
. ' O beznadziejną.
robotników.
kupon:
W związku. tym kardynał \ Zebranie uchwaliło rezoluc.tę,
WIEDEN, 19 lute~o. (PAT).
pOl'ozumial się z Rzymem, pro-podkreśla.iącą zdecydowanie wo \Vczoraj późnym. wieczorem
...I
tiząe o poparcie Watykanu. Se- lę robotników bronienia wolnej
~
Austrił.
biuro
pras-owe
przywódcy
'1
WiEDEŃ, 19. 2. (PAT). - W ,.Frontu Patriotycznego" wydaProszę o informacje o prelo komunikat o równouprav,mie
, ..
Linzu odbyły się. wczoraj ,,:iel- nlu auslria~kich narodowych
miach turystycznych.
t
k fe t z.gromadzc nl8
S
rOpbotnICze soc ialistów i dopuszczeniu ich
~roazy
t am e]szego
o k ręgu.
rzema- d .
, -,F
.p t ' t
Imię ~.- ... --_ ... _ _ .. _ ....... .
~~~~~~ Wla
. ł przyw ódca mleJs
., ,
, ' or· o szerego"
... oweJ
,,' F , rontu
p ' a no y-"
.. F
t P t . t
cznego . "ront atTlOtycznv
.
Nazwisko _ ... _.... _~--:ft-=~~§!;~iril ga!!IZacJl {~on u a ~~ czne - uważa za najważnicj,s:zy ~oDo firm.,
poczta
go ?raz 1 u przywo cow ro- ment, że przyszła d;'iałalność
Fral'lciuel< Fuchs
hO~lCZycl?-k
b
.
eh 10 polityczna narodowych socjalimiejsc .
, S.wle Sp i\kc.
wym. u ze r~m~ n wa - stów jest dopuszczalna tylko w
Warszawa 1.
~;;;;;;;;;;;;;1ł-11"° rezoluclę. w klore) robotniey
'h F
t
P t . ,
ulica .............. .. ...
1~.....!ł_ _-=cJ,!.!'=='=!:!:!!:::===:::!:=:II
.' swą wierno
~
ść
ramac"
rem du h ak flolyczncpo dk re• ślAaJą
dla
".
t
t
..
\
"ł,ioclowa
Nr. tV
dom Nr
~o
l na za~;a uc
ons y ueJ!.
ol n CJ us t'l
yw
rl •
.
t P
•.
". d
l
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WIEDEŃ 19 2 (T 1ł ł) _ "Fron
atl"lolycmy zą a ~4
stllr. odbiu1'niki Ell doplat" na
W f
,.;
e w.
swoich członków wyznawanIa
IIAJNDWOCZdHIEJSZE SUPERHETERDDYłłY I d 8 eracll rO~OłmCzYChł nłyarahsł~ zasad nii~J)OdlcgłC.j, cbrześcijall- J
~
z ener,,:owame, a ~awe s. c a~' skiej, niemieckie'j, stanowej i
CZEKOLADA
KAMIEłłSKI!l°mrukl re!"olu~YJne. Zaczyna-!nutorytatywnej AustriL
• o r od - oddz .. ł:..od.i
Ją wyhuchac słraJki ł szerzyć się
N
,
.. #
tI
Ił • p.
S K A 51 demonstracje, skierowane prze- Główn)~m zadallliem "Frontu
~'a~.I~'
p
O
ciwko Sehuscbniggowi ł oddaniu PaJbrioty-c~nego" jest właśnie
Anstrll mUerowi.
skupienie wszystkich obywa·teli,
A
wyznających
podobne zasady, "
...
•
Duie podniecenie panuje poKARMELKI
natomiast "Front Patriotyezny"
międz:r. l~gitymistam.i,. .którzy wyklucza moŻliwość tworzenia
W walkach pod Teruelem tym sIl~leJ głoszą dl1s:aJ zasa- jakichkolwiek 6ekeji polltyudę, że Jedynie restytucja Habs'.varszawski koresp. "Głosu Po· burgów potrafi ocalić samodziel llYch w jego ramach.
liCgO" telefonuje:
ność ł snwerenność AnstrU.
Program ,,Frontn Patriotycz- "r uważają, że wszyscy e;,kió zmuszeni rio
N tych dniach nadeszła wiado- W. Salzburgu odbyło się zebra- nego" nie moie ulec jakiemu- n;y nie będą respektować zasad sIrii.
·ść, iż ZDany w Waruawie dua. nie legitymistów, ataknjących kolwiek bądi rozszc7.epiettiu.- I Idei .,Frontu Pab'lotyeznego'cz S~*U8tyezay, lł9leiący do gwałtownie Schll5C:bnJgga jako Władze"Frontu Patrlot,-eme! aIe«Da karom l będą mogU być
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:3zpanjj \IV walkach pod Teruelem
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(pAT).
rano powrócił z Berlina
minister Seyss 111quart z radcą
stanu dr. Kcpplerem.
Dziś

•••

Wszyscy obywatele Austrii będą jednakowo traktowani

młodożeniec

STAMBUL, 19.2. tp A.T) _
Jak
W
pod:lje prasa tutejsza, do urzędnika
lEDEN, 19 luteąo. (ŻAT).
t'ln
Prezes wiedeńskiej gminy żysanu CyWI ego w Izmir (Smima) dowskiei radca stanu dr. Desi-

nfewZfuszenie na gruncie konstyiuc.łi związkowe., z maja
1934,lrwa.iąc przy zasadzie rów
nych praw wszystkich bez różnicy wyznania obywnteli.
Na pods'!awie swych Wormac.ii dr. Friedman stwierdza,
iż nic .fest przewidziane żadne
pI'zystosownnie związkn austrlackie~o do
Rzeszy pod

<,

.lglosił się pewien starzec w ~ieku der Friedman złożył przedsiła-

l06ł;a\ragn~cy. zawrzeć związek wicielowi ZAT oświadczenie, w

ma ens z Dlewlastą w wieku 43/ którvm stwierdza na po-dstawie
lat imieniem "ltalia". Narzeczony ofrzy· ma.nveh "'rzez I'CerO b _
jest OIbywatel
j
ł"
ki
J
ł'
n n a 50
em ugos OWl&nS ID, lutnie au'łorytatywnych infornarzeczona zaś - "łoszką.
macji, że rząd austriacki stoi

I .

ULUBIÓNE GilZY WIĘKSZOŚCI PALACZY -

U

w.

Fabryki Gilz •• S O K Ó L"

z

Powiat czeslocbowski

nie bt:dzle przyłączony
do Łodzi?

Kwaśniewski

6 tyg;odni aresztu i grzywna

BARANC '"
Warszawski koresp. "GłOSIl Pc·
vv!CZE, 19.2. WAT) łannego" ~tl"'ronuJ'e-_
W
dniu 18 b. m. w s tarotltwie po..
Donoszą nam z Sosnowca, ze wiatowym , B.aranowil:zach odbywczoraj na p05iedzeniu izby prze- la się rozprawa karna prz~ciwl..()
m"'słowo • handl
•d G d
ki Karolowi S~tejnIHlJel1owi, oslmrźo
01
oweJ r. a oms
nemu (\ zabicie w d".
oś i d
ł, i.. 16.1 38 r.

ustawodawstwa.
Doniesienia prasowe o mają
cej ewentuaLnie nastąpić rewiz.ii praw obywatelskich są cał
kowicie bczpodstawne.
Dr. Friedmal1\ dodał, iż nastroje Ipaniki wśród ludności
żydowskiej byłyby zupe~nie nie
uzasadnione.

Ye.m

w

ZgOn

kfo"la
gGilmfill'egOSII
"
II
uw
NOWY JORK, 19_2_

(PAT)

-

wiatuwy w Baranowiczach skazał
na;)"'00 z ł . \\T :\liami Beach zmarł w 70 roku
grzY,way z zamianą l1a 3 tygodnie życia Herny Firestone, znany w
aresztu, na 6 tygodni bezwzgłęd- całym świecie jako "król gumowy"
!lego aresz. iu i na kotti'isk.atę s.ztu.- Posiadał on olbrzymie plantacJ-e
<::era, z kt
- orego zos t ał za bI ty 111" d Z- ' j ił C k
r k'ans
• k' .
wa czy
z pogłoski o przyłą- w Jasach panstwowych n,tdleŚnic. wiedź
- ! { u zu u wary
lej murzynczeniu powiatu częstochowskiego twa Rzepichowskiego niedźwiedzia.
,Jak wiudolllO, niedźwiedzIe w f'kiej republice Liberia.
do województwa łódzkiego, a za- W wynilm rozprawy starosta po- w Polsce zllajdu;ą się pod ocitroną·
S
ł
głębia Dąbrowskiego do wojewódz
IWG
twa śląskiego są nieprawdziwe. De
~JUJ;~'ien,-a
24 b.
legacji powiatu częstochowskiego
§ , ~~
WARSZAWA, 19.2. (PAT)
oświadczono w ministerstwie spraw
dwu ch człllnlc:ów or~anii!acji [SAR
Na czwartek, dnia 24 lutego r. b.
wewuętrznych w Warszawie, z.,
PARYŻ, 19.2, (PAT) - Z pośrM mości.
11 ~odz. 15 min, 30 zostało zwolane
sprawa nowego przydziału powiatu ol;kar~ol1ydl w aferze CSAR CharNa10miast F iII ol ma znajdować r1enarne posiedzenie senatu.
częstochow;kiego nie'. jest jeszcze łes Huguet i Jean FilIol zbiegli. się w więzieniu w San Sebastian,
N
.11_'
•
•
Ouaj byli. uważani za sprawców za- gdzie został z nieznanych dotycha porząwiU dZIennym znajdUJą
rozstrzygnięta i projekt talti nie b:ij twa brąci .RQseUi.
cza:; powodów osatlzollY przez się projekty ustaw, uchwalone
fest wygo-to"aily.
O Huguet brak wszelldch ~iado- lIiszpmiskie władze powstańcze.
I przez sejm i komisjeenackie.
I\.' a 1'ola Sz Le'lilh '1."ena
"

i

I

enat
na

Uc;ecz:

l

any
m..

'V sprav..ic jego pobytu w B(.l"
linie i jego rozmó'\ z HitlerclD
i Rudolfem He~sclll nip został
wydany żaden kumun :kat, tym
nie mniej opinia publiczna o~
czckuje z wielkim zaciekawieniem dalszych zarządzeń, które
są spodzie~anc w wyniku rozmów min. Seyss Inqua.. ta z kan
clerzem Rzeszy oraz naczelnymi wladzamI NSDAP.

Rewbt~a
układu tur stycl~ego

I F. Pacholczyk w Warszawie

en"aa

L

względem
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TO PATENTOWANE

Isrlądzeń

WIEDEŃ, 19 lutego.

BERLIN, 19 lutego. (PAT)ł~
Dzisidszy "Hamburger Fremdenblatt' potwierdza przewidywane w niedalekiej przystłośei
dalsze rozwinięcie stosunków
niemiecko-aus·triackich w dziedzinie gospodarczej i prasowej.
Przede wszystkim dziennik
zwraca uwagę, iż dołychczasowy układ turystyczny między
.\usirią a N:emcami stanowił
dużą przes.zkodę i ten pUllkt _
jak wynika z doniesie6. dziennika _ ulegnie daleko idącej
reW1Z.Jl.

! P:erwsza

\V,,~eCZ:la

BERLIN, Hl lutego. (PAT).JaJ' donosi niemiecki "Front
PraC)" prze,vidziana jest. w 0kre. ie od 8 do 20 maja pierwsza
wycif'czka zbiorowa niemiecka
w celach informacyjno - gospo.
darcz -ch do Austrii.

I

~. wycieczce tej za ni! wie)·
l ą oplnl~l llczcsinkzyć mag':}
l w",",zysr: członl-o\\ic "Frontu"

'~o, JI,- .. GŁOS P"RANNY" -

•

asonaml
S ra
U_w ertura do walnej rozprawy
Premier

'Rr. 50
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z ministrem Poniatowskim

wszechpoledze wolnomularzy w Polsce

Składkowski ośmiesz,ł i wykpił brednie
o
, .
oia. Duskusja o lDa~ouacb, ktu- i wyjaśniając, że z!,!brania takie-, ,MOgą
Wraienia
ra tchn~ła blagą, TRW Ał,A KIL go w ogóle nie było. Pos. Du-'
_
,

sknocie"

.Ja też przypuszezarn, że Ooł
.
." "
uważają, że ja jestem za mało
Sprawo;,r;dawca sejmowy "Glo- KA GODZIN, a dyskusja nad bu dzill&~i \'" długim przcmówieniu
S~:a", u l1l:l&~l1Crll .me zo~ta- poważny, ażebym doehował ta~u 'Porannego" tele~onuje:
dżetem, która dotyczyła kilku- ~ udowuclbinł, że obowiązkiem sej ła ~lęC ~Ob}d za~atwlOI?-?- przez jemruey do grobu.
W piątek ziewali nietylko set milionów złotych. SZłA'I'mu jest kontrula orr:nnów wyko 34 lząd), nic 'pr~ez mOJ tylko,
Otóż p. redaktor Koskowski
dziennikarze., ale i posłowie. SZYBKO.
l n3WCZY~)1, dl;:}l~>go też interpclo- al~ pt~cz całe ~4 _
... zą~;, . w tYD?- pisze w ten sposób: "Kto w PolSejm wyczerpał ,sił!., stracił wą_,
1
wał p. p.remiera . \V cZflsie SWf.- wJelok.rotue rząd~ Ma s~łka Jo see nie jest oskarżony o maaońtek, wygadał się całkowicie w
~,
go przemówienia' p·os. DudzilI- zefa , PIlsu~skiego, na k,,?re~o po stwo'? I kto, uniesIony gorączką
dyskusji czwartkowej nad buł D d - ~ -k
';
ski lll:ył dWllkrotnic słów, obu- woł~rwał su~ kol. DudzlDSkl.
polemiczną, nie rzuca na głowę
dżetem ministerstwa spraw wc- DOS
J:~g,O
tajqcych rząd,
co został .pp:yPowiem swoje wląsne zdanie przeciwnika podejrzeń promawnętrznyeh. Gdy doszło do dy- ·Na pierw,slylil punkcie p ;)-I ,,"ołi1l1Y 40 porzr!dJ,u.
i właściwą mi proslotą,eho- sońskleh?" Ja też przypuszczam,
skusji nad budżt'.łem minister- rządku dziennego posiedŻenia! \
_ ciaż :(;aws~ jestem- za lo bity po że moŻe w tej saU jest jakiś masiwa ~wiec~ni"!,. zapi~ło ~ię , s~jnlu' znajdo_wał~,.się inl~r~cl,~masoner~a ghJwie~ J~ko polak;' jako ~z~f son, ja nie wiem (wesoło%).
~rana kilkudzlesl~cl,!_' mowco~ cJ~ ~osła JULIUSZA ~UD_ZT~- 1 P~' lOS. DudziJ'lskim zabrał rz., du u~azaQl wpływy. mason- _
'
i jak jnż podkreslabsmy, ' kon- SKIE~O w. sł!.rawic _ łla]ezenH~ I ;"łos p~ premier który powie- skJC ~v Polsce za szko~hwe •. (O- Liga O. P. C.
cowe obl'ady toczyły się 'v o- funkcjonarmszow p::mstwowr ch
ł
-.
'
klask!). I masonom , me uf~lfn.
Z
BECNOŚCI 15 MÓWCÓW.
do nielegalnych organizac.1 i, ma- " Z1.~ m. 111." ,
(Oklaski). I dlah,'go głęboki nie
•
~t
t · ' jącycb centralę poza granicami
Pl'z{',idźmr do , samfj s!Ił'awj: pokój od('zuł~m w momcncic,
Żeby nie być gołoslownym ~
,DopIero w' _80 ~ nas ąPI O państwa i udzielema ~Iila.chów "sfJ'aszuyelt.. masonów. Otó;;:. kie~y zoba4.'Zy.łem, że kolega Du- do mego stosunku do mieszania
ozywieni~. Sejtllznalazł ~eDł!lt. państwowych na zcbrllułc ta- 1 prbsu~ kolegó,\~, ~ą trzy rod:w j' dzióąk~ lak szaleni.e ura temu się masonerii w sprawy państwo
Poczuł Sl~ .we Iwł:.snl~d ZYWI:- kiej organizacji.
.
państw,
trz~· ustosunkowania \ a~nerykańskieJUu
piśmidłu i wc i wykazać, jak ja się z tym
l':,. Wszystkie p. ot I, Uj!, ga ._
'".... .' si~ do maFjonerii. Picn'.-szy __ i(: wszystkie swo.ie oskarżenia i cn załatwiam, to podam kolegom
ki z magla, ktore. obieg~Ją praInterp~l~cJa pos. ~1.idZlllSklC- S:J t. zw.
:
" hl swoJą wiell>:ą mowę opad na przykładzik Jak koledzy wiesę praw'lcową w CiągU wleln !at, go brzmI jak nai'itępuJc:
'
". , _ ~
.
_~
'~, tym opisit>.
'
dzą, do r. 1937 istniała w polcala seria OPOWUDA~ O ZVWł·· ' . . I 'Hl~LKIE DEMOJuUCJE.
,
ł
r
b
Panic kolego , Dudzit'lski, ży- sc~bard,zo ;,vp ~~~owa_ I g a, o ro·
DO-MASONACH, umieszczana :' e~ ~.IL d~llle~u>n .~I'as~~ :l \"- I~-dl kraj~\eh ruasoiwria jf'st
w "Gońcu" i "Wietzorze War-' mlanow ICIC ~,,"uł~ godmkl\ :.Re~ w l"OZłiWicic, mason el'ia jcst zu-I C~,G panu dobrze: Ostrożlljc~ bo . n~ pral\ czło~.u~ka l ob~ ~at~ki' "
ł
i
h vue Internationale des Socletes pełnie jawna Tymi pańsiwami mason'cl'ia już nj('jNJllP.go slmo-/ Ja, oparta o mlędzynarodowk".
sz~ws k IQ ••" w~s: ~ nil I ~'jerze Seeretes" 01'",-9, z dnia, 1. ;). 1937 i S'l: dl" przvkiadu. Angiia Stam- eiia Niech pan 'im' nie ufa
I proszę panów, nie żaden "moc
Ys dU~J! )dna n eNrpeIEaLeEąGAL-łlO-I- l~aris 11 bis rue Poi'taJis, l Z·l·cdll"oczor:c Fr~nc'''' St~'''j·c'~
1\D
p. DUDZ~Sh.I. Pana ·moga ny l'Ząd" tylko mój słabiutki
sła
u zms ego o
••
."
""e Ad" I
l , .:.; "...,. , .... ., ,też
- .sknocić. 1 ,.
•
d kt'
•.
.
o
'7YM ZJEŹDZIE 1\1 <\SONÓW oraz mlcslt~czn .... a w'" W
",e z Itia. Dl'u<tie
' I r~ą, - Ol'y ,~lllC l1~e mow. zr 1\, MACHU DYREkCJI LA- lutego r. b. ~ New York, odb~'- ' , 0 •
_
llildzc llanu im, nic ufać 'V bIĆ", sze1'egIeJll cu~ć za~ne"zlłł
'"
~
'T
'
lo się w dniu 9. 12: 1936, 1'. ze- PAN~TW A TOT A~IS:r\ CZN F I każdym" razie Ja in n,e ura;n. , pojedy{lc~e ogniw:;t i :fa tym Z.'\SÓW PANSTWOWYCH.
branie reprezentantow lOby ma-I w ktorych masonerIa Jt>sl z~ka-I P. nt;DZI~SKI: Ja im 'esze:lc , rząd głowny zlikWidował w
Interpelaeja ta obiegła prasę sońskiej ~brządkłl. szkockiego w zanlł. Dla przykła~u . pOWiem: bardziej nie ufam, niż pa~.
i "-arszawie. Całf1 wi~e liga O})I'O
już kilka miesięcy temu, krymi- Wa!szawle. Pr~Yjezduyeh delc- Wło(:hy, Ni~mcy, Sow~ety: fest . Skąd l}~m wie?
\ ny pl'~w czło'~leka l obywatela
nalny romans został opraeowa- ~atow z centralI. pp. J ..C~wles'" tr~ecI ro~~.1 pa~słw, lstOleJtl.ry
.,
za mOich rządo", została ~ Polny już dawne. Nie od dziś nJda- l dr- W. 1\1. Browna nueh. ~pot- ml~dzy R1~11I. pa"słw~ o l~stro.,~:
IM'e wyrwana z kOl'zeniaml.(okla
da si~ bajki o tajnyc:h sjazdaeb, kae kantraktow! t'ad<';j 1l1lnlS{c\' kłut~ ',l~oze p~~~ po!uma :wdno l
a
_ '"
Il>kl),: Czy pan Prl) pusz.c.tac· moo poł~ach, masońskieh, rządzą- siwa r~lnictwa t rcform roII1Y~'I: I drlłgu~: ;db~ rOZllJ s!~ od _.jednego! , , _ ,
te, ze gdyby "'z~d !UÓj b~ł. l'Zących ... Polsee.
.
'p. StaDIsław Adam St~powskl l i (h'UglCgO I do łych panstw naAieb.y dowieść, proszę kole- \ dzony przez D1afu~ J masoO) J y•
•
inspektor ministerstw" opieki leiy Polska. I tak samo stoi gów, że ta cboroba, 11a k\Ól'ą za- li w rządzie, ezyby sami wyr~'Pos. !>udzińskl stns&ył I~ społecznej p. Zbignie1lf ,Skokow- s'ip-awa masonerij w Polsce.
padł n~z kochany ,i c~~igodny wali się z korzeniami? OskarżeNie legtoalśd, nie peo!"łaey ną- ski. Samo zebranie miało się odP. poseł Dudziński wprowa- p. kolega DlIdziński,leJ mJJSO-' nis pal,ski~ SI[ blfdnc j JCOJoslOłf'
dzą PolskI(, ale S~RASZNE MA- być w gm~e~u naczelnej dyrek- dził v.-~so1tąizb(' w blad. :W Poł- _neriofobii i ,tego str:,łchu
\~h\ru>~\).
,
.'
1<'JE, złożoDe z taJemniczyeh bi- cji lasów pańs..~owy~b, przy \ Sł!C h1"~ak jest d~tlld u~t~~ ~', .za- m~'1lncrią w P~~8ce, nh, jest t.31, \\ rc~~C1l~ pa.rę slo":,, _OS?blŚCl
bliotek8ft1, SlempowUiego, b. tym sprawozd301. e, zawal't~~· \ karują. eej masone~ii_' Na dowód kojeg~ udziałcm, że j~st cl~oro-. do PU:1U kolegJ D~dzUlslue~o ..
koul§ula KIpy. I ..ey~ amb~d!ł- New Age podkreśla z radosClą tegó ;przvtoczę fakt że w b_ za-bą dośc rozpowszecboroną, po~al?1C ~olego, WIC pan - l W!C
r1lY, b)ii młnJ.słrcnn~ odbY'!aJą fakt, iż mimo nielegalności w teJlb"l'ze pruskim ll~ Pomorzu. zwoJę, sobie odczyfać wyjątek_ z kazde dZIecko w Polsee -:- /. ~
narady i eodzieanie deeydu~ą. o orgal';zac.ii zebranie mogło Się/ tak dobrze zna~ym p.posłowi I arłykulu ś. p. redaktOl'a Koskowautorytet temu rzą~o~'i da,le tJ·
losach Polski. Dopomaga Im odbyć w gmachu uądowym.
Dudzińskicmu w Poznańskiem i skiego z "Kuriera 'Vars.zawskic lfal'szałek Edward Smlgly Rydz,
ZwiąJlek Nauezydelstwa Pol.
, .
.
: na Ślasku isb~ie·a le alne ·aw- I go", który chyba nie potrzebo, I gdy llaJJ wie na pewno o tym
skiego, a gdy nie mogłl sobie
Wladomoscl potwierdzałyby \
l:
, kij. g
,J h wał tak. bardzo kochać maso- - jak Ulogło przejść przez usia
.J:.
d
k f·
i
pjepokojące oddawl1a polską 0- ne oze masons e o
zuanyc.
,
l ~'
h
k
da" pa y,
on eruJII pewn e z _ .
.
! adresach o z anvlll skład.de
po nów. Otóż pisze 011 w ten spo- panu ko euze, zC ,.Ila rac une
l)rzedstawicielami groźniejszej plDlę społeczną pogłoskI o wpły, • d. ' . ? ~ h
.
s6b'
obozu legionowo - poewiackicmafii, bo loży "Bn ej _Drith".
w~e? obey~ ~gentnr nie tyl~O I :;:o~jąC:aj:~jk I:U~ '~~ j:w:i: l' GLOS: Masoni siedzą w "Ku- go rzą(lzi zakouspirowana mawsrod społeezensł1\"a poJskieg
y - .
,
,.ierze Warszawskim"
\ fia""
Kto temu !lie. ~ierzy, niec~ ale nawet wśród czynn.ikó~ .r~~,p,.osperlJ"ące.
_
I"
_,
"_
.
~ . ,.
Ntech pan w s\yoi1ll , 1Imicllin
pjj~łut.ha '!'YJaśmen pDS. Bud~nldowyeb, ~ w sZ(~zególno~ei '~- ~ll; GŁOS: O fym pan Dudziński ':~szę
.kO~,:~o~b.,k~l~z:
,ze/te rzeez spOkOjłlil~ r "\"';\, ,
sklego, ktory szukał , poparcJa nislel'stwlc rolnictwa i l'efOi\lll, nie mó\\-;ł.
\ mb{'ćuc m~sobnał' ~ro ~ą,. a c coi ~?- '( Oklaski)
.,
rabinów żydowskich przy WYbO)' rolnych.
"
. \
T.
•
"
•
\ , - me y eOl, 'me jestem Ole
•
raeh i ogłaszał swe odezWy w je.
W,doezme było mu to mew~-I będę masonem. ','
\
l.
•
zykn żydowskim.
_ P" prel~~e~ ud~iem w S:"Oil~l godl1e,
jego • ~;elkiego konia
P. DVDZI~~i{l: Nie_ wezmą
OSi\~rZ~nia
••
. czasie · plsrnlenn~J ?dpOW1.ed?1, te stnenllona. SJ(~ nie nadawały., pana. , ' .
Po p. prem.ierze zabrał gło'
Magiel fonkcJono",!la w ea!ej
pos. Budzyński, który zwr6ei~
ll ełnL "Moja pani
święC1!a
się z apelem do rządu oposta·

Dana

I

Interpelada

I

a u zen s

za

"Straszn,,1I

wrrwana
korzen-Iam-.

3.'

r

lI

I

.j

Moie iest m-::"son '

na sali?

I

I

Pt:ZCdlm,

i

'I

"0.

W stan

ReOrganl·zacl·gU 'III-er
O ' OWO'CIW
' . I ' a'~-UJ
. .-. ' 'z
• .m
. 'r.

!r~~~!:~;:::!;a:;a~~~~;~
ll~ZCZ "Go~iec , został pneds\a

_

~~:n~~;' s~~~n~Sk=:~:;:j:C~~

osób: Zbigniewa Skokowskiego,
wlOny w mdyeznym świetle.
Stanisława Stępowskiego, Hipo
Było więc wesoło na sali z poZdementowanie wiadomości o rzekomych fermentach
1it~ Gliwica.' M~~iana P?D ikiewwodu odmiany te,"ato~ Każdy
skI ego, Emda !i!PY, Mleczysła.
rozumial zres~tą, że to nie ~hoWarsz. koresp. "Gtosu Poran-' nik wydziału rzemieślniczego
ku :\Hooej Polski korn:miku :e, wa ,'Vo,łfkeg~ l Zy~mu!t~ Dwocizi o masonów ale o ROZPRA- nego" telefonuje:
,Jace~ .R~~d, kierownik wydz!a I że wiadomość, poda~,a [Jl'ze.l pi- rzanezyka, jak rowmez tych
WIENIE SIĘ 'Z , lUINISTREM
Ki'erownik rtłÓWilV Zwiaz!m lu WiejSkIeg,o - Hcnryk PUZIC- s-mo stołeczne "Czas o rzeko- wszystkich,
których
ujawnJ
ROLNICTWA
PONIATOW- Młodej Polski ~. zw;ązkn z 'ro;~, ' wic!:•. _ ." _ • ,_o , ,
l
myc~ fermen.tach w lonie ~ .• M; śledztwo.
SKIM, że za ,kulisami kręcą sj~ wojent organizacji przeprowa.
~!eJ O\\;l~ctwo Z'.lązl.u :\1.~. P. na. tle ~mIall persona~n)c~ l . Ażeby n!atwić rz~dowi wal!'ę
zi~mianje, że jest to jedynie u- dzii reoJ'ganizac.icc Idt.rownic- de.! _ \?1s.u ne.?es~a~o ag~l?C~' org~OIzacYjnych w Obo~le Z.led z. m~soner!ą zapowIadam wn!e~
wcrtura do opery, która zosla- twa głównego Zwh,z;ku MłoJt>j "Isk_ra l~a~tęp'tlJq~), J~omt!JlJ~:(' n~~z~nia Naro.dowego Ole odpo- SICOle . pr~~ektu us!a,,:y. przeCIW
nie odegrana wc wtorek przy Polski, któreg'l skład przedsl,oJ<lerO"lllch'\o oło"ne ZWJ .Z· WJada prawdZie.
organlzaeJt masonskleJ w PoJdyskusji nad budżetem ministel'- wia się obecnie , następująco:
sce.
sl:wa rolnictwa.
szef sztabu - 'Vłodzimiel'Z pic
~łl'I- pol~
BAŃKA MYDLANA PĘKŁA trzak~ kierownik wydziału te:y1'1
n u iIt.,
~.
~
~
O mandat
PO PRZEMÓWIENIU PREMIE- torhllhego- Janusz Meyer, kic
(Telefonem cd korespondentów .. Głosu Porannego")
HA., który nie potraktował intcr- rownik wydziału propaf;3n,dy --- D . d .
. ...,. l b. ' .
W . prawie osobistej zabrał
Helen Jan: onłtówna
kierow
!'lWIa Ujemy su" ~e ,..ezoraJ "Ą' nll- o eJlUJe ~ytuaeJ~ polityuną· Punkt
n
STEIN
pr.!lantów zbył' serio. Ośmieszył ,
a · J
• .. '
- lOl\il'acb z inicjatywy tamtejszej grn- drugi -to wybory rady naczelne.j i pre- głos ~OS. SOA- : JER.
•
on autora, wykpU oskarżenie!
!ly "Zarzewia'" odbyły się p()Ufne zes~' sll'onnłełwa, Następuie kougres
"NIe obchodZI mnIe temat o powołał sir. na g. I). Bolesława
obrady "Zarzewia" ~ udziałem delega- pOlVcźmie uehwały polityezne i ogól- 1l1awiany, a tym mniej osoba po
Ji'osko ~'skiego, który odkrył jarSleu eDłl Z, UW Obrady
tów z Warszawy, Lwowa i Krakowa. ~:' Obra~y kongresu poprzedzi oabo- sła Budzyńskicgo, Jakkolwiek w
dotoezyły aktualnej sytuaeji zen8hl'O zalobne za zmarłych człour..:
k
b·'
b· et ł
ko lekarz na ł ogową cb 01'0b ~
domaga się ' organ
PolllYCZDej.
'
ków !lll'onnicłwa. Ponieważ jednak 19~~ rO u 11 ra mow za lee a o
Himmlera
:Ił
plerw~zy dzień obrad przypada na nic SWOj mandat.
MASONOMANII. która jest nic
mniej groźna, od choroby pOS. I
.'
_.
Nowe władze Związku Nauczyciel- dzlelp" , nabożeństwo to odb~dzie sir.
Zabiel'am glos, żeby odeprzeć
Rudzyńskiego, pl'zyjaciela pos, ' '" IEl}EN, 19 lutego. (1 el. wł.). stwa Polskiego, obrane w Krakowie pr~ed drugim dniem obrad, w pODie- stanowczo insyl1uacj~, jakoby le
Dr jz'ińskiego. któremu Pf'('fuier I - Z Berlina donoszą, że w ostat- ' w dniu 2 .lntego, ZWIOlal Y na 2tł i 27 dZłareli.
"alne towarzystwo charytatyw•
.
• • •
' ,
S h
"?" I bm. do W arsza'ł1l'Y p erwsze pe ł ne poI"
.."
'
zalecJł leczcllle SJ~ Jcszc:!e W ze- mm numerze " c warzer ł h.CJTpS,
siedzenie
zarządu
"Iówne"o
z
udda
M'
'I
t
t
•
h
ne
łoza ma.
.."
lO S ers '111"0 spraw
zagramczuyc
' "Bnei Bl'Iłh byłO
u '
szi~'~n ('O!;;lI.
"
orgame Hlmmlera, ukaz a S!ę arty lem delegałów.
powołało do żyela po ' raz pierwszy sońską.
.
.
Ualszy bieg rozprawy uad bu- kuł wstępny, domagający Się przy
konsulat dla obszaru kolonii belgljNastępnie sejm przeszedł do
dżetf'lu l'lUcrylur, długów, Ino-ll11~sowegQ wysiedlenia żydów z Program kongresu StronDIdwa Lu -j sklch w Ałryel', Obowiązki te ,powle- kweslii odroczenia wyborów w
"OpcJi a nawet nad sprawą od-I ~ieTlliee, Pismo Himmłera twierdZ! dowego, zwolanego !la 2.7 i 28 bm. zo- 1 rIC.o no ko~snlałowl w Al!twerpJi, roz- I I odzt i Poznaniu, Sprawozdagłał ustaJonr. Pierwszy puukt porząd- clągająe Jego kompetencje ua teryło ,.a(~z('ma wyborow dla Poznanm ze dot,ychczas
opusctła
Niemcy liu ddennego to spra'ł1l'ozdanle naczeJ-1 rium Konga,
,
me o tyn1 podujemy ne. ml1~ ;1'
i Lodzi., nie Emdził z~tintereso\Va- 1 tylko jedna cZl,,'arta część iydów. ł uego komitetu wykonawczego, które I
miejscu.
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Chcą żydów zmusić do nieprzychodzenia na uczelnie

"GłOSIł

rozpoczęto

zmusić żydów

I

arszawski Imresp.
PO, Obecnie
zbieranie pod
do zrezygno" ania
rannego" 1elefonuje:
pisów na indeksach.
Po podpisy' z przychodzenia na uczelnię.
:
zgłaszają się liczni studenci żydzi.
Ostatnie zajścia na wyższych
czelnia~h w Wars~awie, jak ustalo- W związku z tym grupy bojówka110, mają następujące tło:
rzy ONR-u usiłują terorem i biciem
Jak się dowiadujemy
tuden 'i
_
trzeciego roku prawa Uniwersytetu i
•
•
J. p~. stoj.! W obliczu utraty roku
a'l •• c~A.k~ Abr!lz!.ł stu(how a to z tego powodu, iż
fi
_ _ g
~~6
ą
U
U Iq, prof. Rybarski nie pozwala studen· I
Tydziell WięZienia za uchylanie się od hitlerow- . t~m - żydom st~ć ~a s~oich wyskiego pozdrowienia
kładach, Studencl - ~ydzl nie przy- l'
I ~hodzą wobec tego na w~ldady,
BERLIN, 19.2.. (PAT) - Z Frei- ' kuratQra na odwiedzenie znajome- i nie mogą o1rzymać podpisu profe- i
bu~ga donoszą, ze. ~ąd. tamtejszy go, znajdując.ego się w areszcie. sora. Z braku podpisu nic będą do-l
w~?ał .wyrok kwahfllruJący UCh Y-\ Petent opuścił wówczas gabinet pllszczeni do egzaminu.
ł!!.Bliil~~~:;;
lel~,e Się od pozdrowienia hitJerow prokuratora, mówią" na pożegna-I W sprawie tei żydowskie stowa- ~
~klego . ~ stosunku do urzędnilm,! nie "Dowidzenia" zamiast .,Heil i rzyszenie prawników U. J. P. pa-I
Julw clęlką obrazę osoby urzędc- Hitler". Aresztowano go i skazano dejmie interwencję u władz aka-!
wej.
na tydzień więzienia,
demickicIt.
I""-_______--'___~--.....-----'.....;..;..-___....._---'
.Jeden z tamtejszych mieszkań
MAi"
89&
ców nie otrzymał zezwoleni.a pro-
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Pik. Dreszer w imieniu armii

reumatvcznych,arire1ycznych
inel'wonólach słosuje sięiab·

letki To gal. Togerl stCf5uje si~
w dawkach po 2 tabletki 3 lub
It razy dziennie. To gerl jest
dobry-p środkiem prz~'
~iwbolowym - przynOSi
ulgę w cferpieniach.

naświ~~ljił

wileńskie

zajścia

Dnia' ~łębokie. i m~cne uczucie wial'~ \ .iesł .świadomym lub nieświado-! Na zakończenie wezwał mloJ }1rzyWJą~aDla (lo 'Vmlza.
mym DZIAŁANIEM NA RZECZ I dzież do spokojnego zastanowie
Stefana B~torego o~była się Po,d
~bce agentury chcą tę w.aI·- WROGÓW PflLSKI.
I uia się nad tymi rzeczami, bo
\,prze~Todmctwem Jego magnifJ- ło~ć m?raInł! naruszyć. Kazdc) Taki właśnie charakter, GRA· \ każdy krok, który w najmniejeeneJi rektora, U,. S,. B. ks. dr. dZIalan~e, ktore ma na celu
NICZĄCY ZE ZDRADĄ, miał szym stopniu podrywa autoryte!
Alek;<Jandra ~oyclcklCgO ko~f~-l tlerwnme :mtorytetu
1Vodza, I 3rtykuł
dr. Cywińskiego w Imuii i \Vodza, .iest bezwzględrencJa z udzIałem pn.edstawlclc \ - ~ "Dzienniku Wileńskim" któl'V I nie szkodliwym i działaniem na
li ~oiska oraz wS~'Ystkich wU~ń
w sposób chytry i zam'askow~ . \' korzyść wro~ów pU(lstwa.
•
I---.--------.-.-,--- s~lch organizacji akademt('ny! ~ytując mało j~szcze Z?8nq
Po przemów~cniu }lłk. dYl)1.
n
kICb.
. !
kSIązkę,
przemycIł obeJzywy })I'eszer OdjloWladał przedstawina w~s'iawie nowojorskiej Na konlerencJi p~k. dypl. Drc .
w.yraz znieważający Marszałku c.iclom młodzieiy akademickiel
NOWY JORK, 19.2. (PAT) _ (szel' ~. ifDfe,nfu WOjska naświePiłsudskiego.
na stawianc p -hmia.
Organizacie żydowskie w Nowym tUI zaJscla, Jakie ostatuio wydaReakcja wojska W stosunku
.lorl-u zwttcily się do zarządu rzyły się w Wilnie.
do winnych musiała nastąpić i
Stalłlent
WSl chświatowel wy'tawy
nowo,
~Iówiąc o poglądzie wojska
to w sposó,!l tak silny,. ~Y. nikt
jarskiej w r. 1939 z zawiadomle- na życie PolskI, wskazał, że Jedna przysz\ ~ć nie ~śmlel.Ił SH~ na·
na mieSiąc aresztu
niem, że gotowe są przeznaczyc ną z najważniejszych przyczyn
ruszać nas~ ycb ŚWiętOŚCI. •• I WILNO, 19. 2. (PAT). Zatr,.,.
15(}.OflO doiarów na budowę specjał npadku Polski w historU .było
Mówiąc o reakcji młodzlezy I
uej!o pawilonu l'ale't:"liskiego.
WARCHOLSTWO, NA KTÓRE
akademickiej pIk. dy~l. preszel' I many pod~.za~ awantur uIle.
W pawilonie tym miałby znajdo- ZA SŁABO REAGOWANO.
Z OBUnZENIEM porĘP~ A- nych w 'Wllme tudent U. ·S. B.
"ać się dział Jerozolimski. I},t;iał
I dziś znowu manłY to warNONIMOW Ą ULOTKĘ, dąz~cą Zdzisiu ~ Wolski, przy którym
pokazujący rozwój Tel-Awiwu i cbolstwo, a rzadkie są momenw sposób godny metod Komm, znaleziono nielegalIlie posiada(lz.1a', ilustruJący kolonizacię 'Pa ty współdziałania wszystkich
......
ter~u do obniżania autorytetu D~ rcwolwer skazam został na
1E':,(ynJ'
dla Polski. Jedynie mocnvm mo
WOjska i dow6dców oraz wez- .'
., '
.
•
OJ
IJ..~ ,
J.
ł d b jk t
• • b k I ' 'eden rdJesu,c bezwz~lędl1e~o a.ruOU
wa o o o owanla lC
o pOl ~
to
to
Sprowadzony tez ma być z Pa. nolitem Jesł armia, w której 0festyny teatr ·i.ydowski i orkiestra bok środków materialnych, rolę
terów.
iesztu.
"ymfoniczna.• założona tam przez decyduJącą odgrywa wartość
~,."
.d~!
_iiiiiiiiiiliiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiubermana, a Toscanini ma być za- moralna.
~
lroszony do liierowania
orkietej
ObO\l
11111
patriotyzmu i poświęcenia jest
Z ...6wno u dorosłych
VW
WILNO, 19. 2. (PA!).

18 bm. w gmachu untwersytelu
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loka~ach

Warszawski koresp. "Glo II Po· Jlvdełek tekturowych, której ",Ja..
rannego" telefonuje:
I ~ciciel jest żydem. W Kielcach nieZ prowincji nadchodzą znowu znani sprawcy pozrywali i poroz·
wiadomości o wybijaniu szyb w lo· I bijali tabliczki i szyidy .adwokatft
kalach żydowskich. A więc w Tar- i lekarzy żydów. W Lublinie wybito
nowie wyhito szyby w lokalu tow. I !'zyby w magazynach "Pendant"
"Akiba", powyrywano także ramy I' i "SteUa".
oldenne, wybito szyby w fabryce

OVOMALTYNY

włoskiej

biją

D O'

w mieszkaniach i

4

nIezrównanej odtywki, bogatej w pełno
wartojclowe składni
ki I witaminy, atwarza
z.aoby Illł, I energII,

RZYM, 19.2. (pAT) Charge wiedL w języku włosIdm.
tl aHaires ZSRR w Bukareszcie p.
Wobec zakwestionowania MenButel~~'o wygło~ilł d~js. wieczorem : t~'-czności Buienki prasa Ziamieszcza
w ~alllo f2,yms~al1 krot~1 ?dczyt,.w I fotografie jego legitymacji z Rumu
Ido~~'m
po vtorzył o '~vladczema, \ lIH wraz z fotografią dokonaną w
z!OWJlt'
d',"ol1m. clmu!ui
Legitymacja wystawiona
",lvd-IeJ I zagramc:t.l1e), Os'.'nad I jest przez rumuńskie mini.;lers1.wo
o _eni. te ndal~ charuk!er wywiadu I spra, zagranicznych.
Bil cnI o olicr.yt 'IV' 1 'Swą odpo-:
'f4iCMH!5

P:7.~(~

sittJ

wartości

led mi ,ofonem'

powtGi'zył oświadczenia, złQtone

-"'Ile

1.11. .==-_-

l

kt6rzy zabili lekarza wojskowego dr. Aldersona

-I

JEROZOLIMA, 19.2. (tAT)
gieJka Diana Newman przebywa w
Akcja pościgowa wojska i policji &zpitalu w Halfie. Według oplnlt
: R l ~ 1I!!'ł
l!! mi ~n ~
Dvskrełnr nił~IZOr
w następstwie wczorajszego mordu I lekarzy nie grozi jej życiu niebez~;ih~
U
&;U~ g
I nad z.walnianymi przed- dokonanego ptzez terorystów arab: pieczeństwo, aczkolwiek była Om!
tDnkOllczenie)
\ Woei'mana. któl'('~o :równieź PO)
t
- OWO
!'kich na osobie lekarza wojskowe trafiona pięcioma kulami. Newman
(~ '('słe lJltiJl;c.i.';z~·m, gdy dł1dzą wiadomił o treści rozmuw Od-/
erm,"
go w stopniu dowódcy esk.adry lot jest pierws:rą angielką, Ittóra pa.:i~ U']('ZI! ~ L.bawi('1lJ1C sknt.d :1.a- l):t-t~'eh z llrł>miel'em ChalJ.l~el·- 'Varsl. kore~p. "Głosu pomn niczej dra Aldersona, trwała przez dła ofiarą teroru arabskiego w pa-.
~ '(:l.łie:u';.(1J ptwolUlll.ieuin m.i.{~- Ja.incm i miu. ,Edenem.
nego" telefonuje:
całą noc. Przy pomocy ps6w policyJ lestynie. Ranny w nogę Salomon
,;z:v o" u rządami.
W poni~działek po południu
Główny komendant policji wy' nych wojsko i policja znalazły się Marko~er był szo~erem samochodu,
..Daily Tckgl'ap." twic 'fizi. łli'zewidzim13 ,;~si w izbie ~min dal instrukcję, aby nadzór nad I na tropie morderców. Ślady prowa- l ita ktory terory§ct dokonałł nma
lI' w k<rłaeh wJoskil'1J panown- debaia na temat sytuacJi mł~- przedterminowo
zwolnionvmi \ dzą do wsi. arabsk~e! Ibldn, Odle-\ chu.
l'. W('?'u!'u,i po H(lh~·t~TI'h l'OznHl- cł7.)'uar'odowe,l, w której cwen.•. .
glej o 8 mil od miejsca zamachu.
wacll Z~ (hwolruie.
tnallli<, u~tal(}lle zostanie. w ,ia- Wlęzmaml był stosowany dy- \ Cała wieś otoczona została gęstym
:-;;,(I,,·t'~ .1Z!t'lWikÓw angiel- h.im kierunku rząd brytyjbkf "krctnie, a przede wszystkim że l' kordonem wojska i policji. Jeden
Michałowicz
,,:ddł •.i~ik "Times··••,Daiły Te- z:dcc".'dował po....Towadzić swą by.' nie ulrudniał im. znojdowa- arab, który usiłował przedrzeć się
.
, ,
]) '1
H
l-",··T
"
A
członkiem honorowym
"'~',lUj)'·'
~.a'J'
, P f U " , I}OHt~'k~ zagraniczną.
ma pracy zarobkowoJ11Tzez kordon, został zabity.
tł.. D:;n~, M ~H'" łą('~a dzisids'l(
fińskiego stow. lekarzy
.,I~i~dZ(·Jłic ~ahinł'lu z k.we 'tią
WARSZAWA, 19.2. (PAT;' Fińsltie
stowarzyszenie lekarzy,
.,Duodecim"
mianowało pror. MI!lej
t
dwuch
Pl) 't"ol·a.i,..ze.i J'07l1luwic' um
'!l I {('I';I Gi'andh'go min. Eden
chalowicza swym członkiem hono
;,r' ;rJ:ł~ ambasadora franeuski~
o.
ł
t;·
o
rowym.
1"1) Cnobin, ldól'e~o dokładnie
onlagaJą SU, otwarCIe cz on OWle par ,1 I erows lej
., ,
.
I'uinffłrmował o pl'zc()rowadzo. .
.
.
Prof. MJchałoWlcz Jest pterWsz,vt1I
('h 'z G,'audim l'ozmowach.WIEDEN', 19 lutego. (Tel. wł.) pasiora Ni~mijIlera. \~ rezu~~acie'l' ~fm.lster wyzna?_ K~rrl p'rzYJął polakiem, obranym na członka hol
.;
....
•• t on" alllb . J
Grand', \ - Z Berlina don06za,
że w kazaniu \ tego kazama
członkowIe
partu hilUZ kilka delegac,l , ktore mu
to Jlorowego s t owarzy':zema
D·t
I.
ul uW.'! r. I ' . '
' .
. •
••
•
d t '/
'ś .
uo ..eo ł'
• i
o e l ni·... w~'głoszonynl w tych dmach, kar- tlerowskJeJ domagają SIt' otwarcte zadame prze s aWl y na 1)1 tme.
."
!lrzy~a VI, czora~ w tez I' Ił
'. ,]
.
'
."
lIl'eek'ic~o ~h;l;'~e tj':dfaires dr. dynał Faulhaber omawiał proc.es aresztowania kardynała,
' CJW •
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Ostatnie n01Moscil-MATERIAŁY
NA UBRANIA, PALTA meskie i damskie WVt'Ohll
fabryk BIELSKICH w WIELKIM WYBORZE v~:eca
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Zgon 5iedowa

Stracił troje dzieci, a ostatnie znajduje

.

SIę

zesłaniu

na

I

nie wiadomo czy

l

ł raz drugi na stół operacyjny.
l J'ych. ?.J'alychmiast zebrało si~ nic zebrało się konsyHum leh:!·
w
Zm~rł.y Jic~~·.ł :1.2 ]~t8. Aż ch,; konsylium lekarzy. ~adani.e ('h·J \'zy. Druga operacja zostal~ pr7 \.!
Paryzu zmo:r L L. Sledow. syn oslatlllcJ chwllt zycla czuwała: rego, oprócz podwyzszoucJ tcm'l prow adzona o godz. 9 WIeczo'
Trockiego, wskutek ciężkiej cho- ! przy uim jego żona, z którą żyli peralury i gwałlownego bólu, rem. Zwracając si~ do lekarzy z
roby kiszek. Dwie kolejne op c- ; w Paryżu w skromnych slllucnc- wykazało objawy skrętu kiszek. ostal.llią prOŚba."
"aby zrobili
racje, przeprowadzone na cho-, Hch warunkach.
Postanowiono bez zwłoki doko· wszy tko możliwe celem urato'
rym w klinice Mirabeau, nie zdo
Zrana 9 lutego Siedow zaczął! Il:lĆ operaCji.
wania chorego", żOlla pacjenta
łały go uratować. Druga opera- się skarżyć na !->ilnc bólc w hrzu.!
Operucja dokonana zo~laln o oświadczyła, że na stole opera·
cja zosłała zdecydowana przez chu. Bóle tc wzmagały ~ię· O go- i godz. 9 wieczorem. Diagnoza le- cyjnym leży nic ,~MI'. Martin''.
konsylium lekarzy jako ostatnia Idzinie 6 wieczorem przewiezio- karzy została potwierdzona: 110' lecz syn Trockiego - L. Siedow.
j
n.adzieja utrzym~nia ~o p!,zy ~y-lllO go z podwyższoną !c~n~er~lu-I wot.wory na cienkiej ~iszce. ~p.e
Po operacji Siedow spędził sto
CIU. W klinice mkt mc wIedzIał,! rą samochodem do khmkl MIra- ra.c Ja przeszła zupełme szczęsh· sunkowo spokojną noc.
Zgon
że chory jest synem Tl·ockiego.1 beGU. Na pytanie o nazwisko I wie i w ciągu kilku dni lekarze nastąpił o "'odz 11 m. 30 rano.
Siedow przywieziony zostal 00 chorego, towarzysząca mu żona byli niezłomnic przekonani, że
,.
o
.
kliniki pod zmyślonym nazwi-' odpowiedziała:
I uda się uratować chorego. 15 lu
L. S)edo~ był s~arszym sy.nem
skiem, Vvłaściwe nazwisko Cho-I
- Mr. Martin.
tego objawy niedomogi kisze" Lwa TrockJego ) wraz. z .ojcem
rego podano lekarzom dopiero
Pod tym nazwj~kitl1l Siedow pojawiły się Da nowo.
~osta~. wydalony z S~w~.e\ow ~~
w chwili, gdy położono go po zo tal zapisany do księgi 'cho
U łoża .. Mr. Martina" ponow- f.urc.JI. Do cz~su balllCjl. z Rosj],
.
SlCdow spełmal przy oJcu oboCODZIENNIE O g. 5.30 pp.
.
wią~ki sekretarza. Na wygnaniu
I~Tlą'ił do pracy naukowt'j, wsią
1pil na uniwersytet berliński, ale
•
z pełnym progl'amGm artysto
,musiał tam pl'zerwać swe studia
'W dni pow:szednie konsumcja :7.1.
matematyczne z chwilą dojścia
do władzy I'eżymu hitlerowskiego. Si'edow przeniósł się do Pa·
ryża i kontynuował studia w Sor
bonie. Uważany był za zdolneoseł sowiecki
Bukareszcie BuŁenko
go matematyka. \V Paryżu brał
\ udział w wydawaniu ,.BiuletyuQ
OPOZYC,W" (bolsze"jków - leni·
nowców\.
Mieszkanie jego w Paryżu znaj
dowało si(~ stale pod obs"rw8eją
agentów sowieckich. POdcZ8(1i
kradziei.y archiwum Truckiego,
are~ztowany
lO tat uicjahi Cz.,
któn' śledził Sipdowa DO ulier·
Sledżiwo w sprawie zal: ,rd.o\\:n
nla \guaccgo "eisa ujawniło. że
llgenci (iPU. śledzili Siedowa ,~
. dągu roku i przygotowywali mlij
Izamach w Milhuzi... \V os\al '
niCh czasach policja francusk-:J
pUnie strzegła Sicdowa. Jest rzc·
Paryż, w lutym

Nowy premier rumuński, pa·
triarcha Miron Crisiea, Jest hierarchą cerkiewnym, znanym z rozwagi. Bywał też i poprzednio wzywally nieraz na nar,ady, jaki! doradca
korony lub kolejnych rządów. Ma
również za sobą udział w regencji
za czasów panowania obecnego
wielJtiego wojewody Michała.
Bardzo nie dawno, w je~nym ze
f.wyeh kazań, patriarcha mówił:
- Polityka nie powinna zwracać
~ię o natchnienie do relłgii częściej,
niż religia zwraca się do polityki.
Są to dwie sąsiadki, uśmiechające
foię do siebie od J).togu,
ale nie
bywają u- siebie.

*

Projekt wprowadzenia kary chlosly, o czym mówiono w sejmie, wy
woLał ożywioną dyskusję.
Złośliwi twierdzą, Ze właściwie
/lie ma się nad czym rozwodzić, bo
niezależnie od tego czy przestępca
będzie skazany l1a karę więzienia,
czy też na chłostę - ta]( czy Inaczej skończy się na s i e d z e n ł a!

*

przechodząc

j\Iac NaD

bulwarem

Ilostrzegł Jakiegoś człowieka, tonącego w rwach rzekł.
Bez namysłu skoczył do wody I
wyciągnął tonącego na brzeg.

-

Pan mi ocalił życie! _ zawouratowany. Chciałbym dać panu
w nagrodę pięć funtów, ale mam
przy sobie tylko banknot dzlesiędo
hllliowy.
"dparł
- To nic nie szJiodzi szkot. '-' Niech mi p~n da eałe
dziesięć funtów i niech P.an skocz,.
ieszcze raz do wody!
lał

*

Ja~ już doniosły ~epesze,

I

)1

I
I

I
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l

PODWIECZORKI TANECZNE

150 '

w

l

l

-- Coś pan dziś talti smutny, panie ~ółtko?
- Nie mam źadnych pieniędzy.
- To pan potrzebujesz się mart" ić? Nie możesz pan zaciągnąć
)lolyczki hipotecznej na grunt?
- Na jaki znowu grunt?
- Grunt się nie przejmować•.•

Gand Kino

~

pO!ll ek o ~o~.~ ~
t

Ostatnie 2 dni I

. l

nlISa

w arcydzle! p. t.

sla

\ya w sferach " lror1 'i slów" rozeszły się pogłoski, że Sledow został zamordowany
l))'z(,z agell-

tów GPU.

skazan'.a
"

•
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KURSY JNSTHUKTORSKJE
l wioSJlą h. r. urucho1llione zostan'l
przez L. O.- P. P. kursy instruktorskie
III i 11 l,atrf.!·Jr ii. Lódzki obwód miej ~ki L. O. P. l '. zwraca sj~ z apelem do
obywateli,
bezinteresownie w poważnej pracy spo
łecZllcj w charaktl'rze wykładowców o
7.gła~zalJie s,<: nu lwrsy instruktor kie
LOPP.
Kandvdaci na ""kludowców mUSZ;1
pOSiada\; wył,sztak·cu ie eonajmnicj w

]Hugnących wziąć udział

B.

DOS.

CiOlkOS! oskarionJ

kuw~l",
l H), tl'I. lOu-:!O\, który wyllnj e
!ci d eklar,a rjc zgłuszeiJ na kll.r,y in~lrultorskl e.

Znqi,v przyimowane

b~da

maszynę rotacyiną

turalną -

zmarł śmiercią

l

Ostatni
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SYLVIA SIDNEY
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znlniejszasz ezro ocie

Poł;ęłny film współczesny o podlotu
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wybitnie erotycznym

Przu dr ZWI- ach zambnl-QIUCh
n

Dzi~

C

du

CZeIł.

Kto wrnalall

Siedow
naodpowiedziano nam.
o uwłaczenie czci pana Prezydenta
Rzplitej
- ,Jeśli nawet przypuścić, że bU.
.
,
Wynalazki techniczne są 'przeRZESZóW, 19.2. (Tel. ,vł.). - : p. ClOłk.os.zowl publiczne r~zpo- ważnie skutkiem zjednoczunych le brzucha i podwyższona temjle
być wywołane Szlu
~'Wielkie wrażenie w sferach pp '"e.. w~;zec h tlIame ra łszywych Wia d o- , wvsiłków kilku uClofi,"ch. Nie by, ratura mo::!ły
M.ałopolski w!wołata wiadom.oś.ć I, ulO••ści, tr.•• ogących wywołać niepo- łoby ra. d·.M
.~"
gdvb" cznie, to obraz, jaki okazał się
la . ' arcome",Q,
" .o', podcza operacji - ropny wyo wygiJtowanm aktu osk.arzel1la IWj publtczny.
przed tym me było fa~ Hertza, me rostck robaczkowy ślepej kiszki
przez l>rolmraturę w Tarnowie
W c?arakterze świadlió v prze- byłoby gratllOf~nu Edisona, g~y~~: I i narośle na cienkiej kistce "~
przeciw b. pOfłowi Adamowi Ciot-I f.lllc~am bę?ą sprawozdawc! pra Charles Gros me zn.alazł wczes~lcJ i jest całkowici c naturalnego pokoszowi.
SOWi, obecni na tylu zebramu.
zasady fonog!af~, me byłoby kane- chodzenia,
Akt o8karZeliia stoi w ~w!ązku
matografu Lumlere'a bez. poprzed-j
z przemowlelllem p, Ciołkosza m.
dz,-eń.1 nich wynalazków l\1arey'a czy Dc- I Lew Trocld miał czworo dzie
.
,.
. .
meny'ego. Tak santo właśnie miało ci Starsza jego córka popełniła
zgroma(lzeJlltt IU\.lowym w pazdzler
P. 12.2.4. 6. 8. 10
się z wynalezieniem maszyny rota- samobójstwo w Berlinie w tral~iklt ub, r. Jlfkrymiuowane us1ępy
Najmocnieis"y film ser,onu
.
k r
ś' I d
"yjnej, używanej dzisiaj do druko- I glcznych o o Iczno 'cJac l, ruga.
przemówienia l>odciągl1i~te zostały
pod paragrar:.:, mówiące o uwłaczawania dziellui!{ów. ~astosował j.ą c~l'ka zmarła na suchoty w Sopo raz -pIerwszy Mart- wletach, starszy syn Lew
zmarł
Praktycznie
niu czci lub pow.agi P. Prezydenta
d
l1oni, wydawca parYskiego
"Petit lobccnie w Paryżu, amIo
szy syJl
R:i'.llłitej. Za przestępstwo to przeOJ
R •••
.
Journal" ale już wcześniej (w ro- 'I jest aresztowany w OSJl I zna.,"
widziana jest kara do 5 lat więzie}{U 1845) parysl;;i
drukarz J. S. duje się na zesłaniu, jeśli w ogónia.
\V r. gł.
Worms opatentował pierwszą ma- Je żyje.
A'li,, oS1.•. arzclIIa
•
. J I MC Cres
zarzuca )}otta d1 o
'oe
szynę rotacYl·ną. Nie znalazła wów~<t' ~""'",,~"".1t
Ceny mie'!lc na
czas praktycznego zastosowania,
O
poranki i wszyponieważ przepisy skarbowe wyWĄ
stk~eeanP_oezo..::aolde
g~.
wtedy, aby każdy arkusz
~
~
l magały
był drukowany i stentplowany odrlzielnie.

~:~~~~;~ ~~~:,ł.}~;~:.~ni~~Z:j~ł~; Z~l~~~I~~~ji' I~~:

I3lii.,,,·.. 1I in formar'j i lldz kla Lótlz ki olm ód mi"jsl,i L. O. P. P. (ul. Piotr

Zasięgnęljśm~" opinii li liarzy,
l,turzy opiekowali się ~icdow.rIll
w kliniec, cz~ .ie~l jakakol \i('k
podshnya do takich przypusz·

Oll})\viada p'rzedstawicielom prasy w Rzymie sr.ozegćły swej awantur niczej ucieczki przed agentami GPU
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czą zupełnie naturalIlą,
źe na
pieny.."zą wieść o śmierci Siedo'
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Dlaczeno IUbuc ł· DOlar I fabryce Rinuarla7'

DYŻURY APTEK. Nocy uzi.siejszej dyżurują następujące c:pteki: Duszkiewiczowej, ZgiE:rska 146,
J. Hartmana, Brzeziń~ka 24, W. Ro
wioskiej, Plac Wolności 2, A. Pen'Imana : S-ka, Cegielniana 32, W.
DanielccI:iego, Piotrkowska 127,
F. Wójcickiego, Napiorkowskiego 27, K. Kempińsldego, Karolewska 48, J. Cymera, Wólczańska 37.

fabryka Szrzotek i

Robotnicy nie mogą uzyskać zaświadczeń na zasiłki

I

P~dzli

T. SCHUlZ
~ p

r z e d a

ż:

Legiono1lłl

2

tel. 234-&1
Firma poleca wszellclcgo rodzaju
\vyroby s:lc'.otkarsltic i szczotki
technIczne.

- Cóż tam panie z motoryzacJą?
- mgadnąłem jednego z miarodaJniejszyc~ dy~itarzy..
,.
- Dzl.ęku lę, robi SIę··· Wielkie
~l~ny, piSZę prace wstępn! o:a7o
z~odłowe referaty -:- odpowlt~dZolał,
me mrugnąwszy okiem.
- Więc znaczy, ze niedługo bę
4~zjemy mieli zmotoryzowany ruch,
przynajmniej w części. panie rad-

t" I

OS U a BP e.dlrS wa

felieton

Prrrl

l

Wćzoraj przed połUdnie,m na niokogo na sali fabryczne.1 nie czasu do chwili wybuchu pożaIgliszczach
,s>pa loncj fahryki było,a przy tym była ona 7.am- ru
chu"teh. fantazyiJl~'cll Izaaka
knięta na klucz.
(Z,rozumiatc je t zatym, iż uRingarla przy uliC)' \YÓICZhll-I_'
stalenie przyczYlllY' pożaru naskiej 243 bawiła
trafia na duże trudności, tym
komisja śledcza.
bardziej, ze urządzenie sali fabrycznej na II pię,trle uległo
.
Z iawili się przedstawiciele
całkowitemu zniszczeniu. To
wydziału śledczego
(komisarz
teź
Kowalczyk i st. przed. J oachikomisJa przerwała swe pl':tce
miak), straży ogniowej (komen
bez rezultatu.
dant Kalinowski i nacz. Kos),
Godzi się zaznaczyć, jż podeleklrowni (inż. Cierpillski), inczas pożaru
spekcji
budowlanei zarządu·
spaliły się ksi(gi i dOkumenty,
miejskiego i t.Qwar7_~stw aseku1 dotyczące robotników fabrykI.
racyjlllych.
1ł
wskut~k czego 1)ozbawieni praKomisja przez dwie godliny
łódzkiego
cy robotnicy nie m?gą naraz!('
badała przyczynę wybuchu pouzyskać zaświadczell, uprawnIa
żaru, który przybrał tak wielW tych dniach delegacja stowa- .iących do ołnymania zasiłków.
kie rozmiary.
. ap t e k-arzy ł'd
ki h W orzysz80la
G z c
W sprawie tej odbyć &ię ma I
Mimo wysiłków
RObach dr. R. Rembieliń8kiego 1 specjalna kOlIlferooc,ia w fund u
nie zdołano jednak ustalić, w ja mag. Bujaiskiego i Danieleckiego szu pracy.
I,ich okolicznościach pożar wy- przyjęta została przez wicemJm'VczOTaj na mieb<;{:u pożaru I
bucht.
stra pracy i opieki I5polecznf'j P. rozpoczęto dokonywanie dokłacI
Okazalo ' ię bowiem, że na sa }liestrz JlskipCI"o I-tól'emu rzedło- nych
li fabrycznej na I pi~trze, gdzie.
Y_
-",'~, . _ P
obliczeń strat, ktł!,re jednak,
powstało źródło ognia, w czwar zyła aktualne POS-tUI,ltJ aptekar- wbrew pOgłoskOm, nie przekratek wieczór rOQotnicy przestali siwa łódzkiego.
czaią w ogólne.i snmie loo.ood
pracować o godz. 20-ej. Od tego
złotych.
(li)

p I I t

tdi\llll. ZlelDna)

Wioao!

II.- .,GLOS PORAN"N'r -- 1938_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"

Zimą
jakże często

się

I

energii życiowej. Sq 10
skutki braku życiodajnych
promieni, jakimi darzy nas '
słońce latem. N orweski ~'
Tran Leczniczy zastępuje
poniekqd promienie słc..e.
neczne, a dla swej bogatej
zawar10ści witamin A i D '
stanowi źródło zdrowia
dla dzieci i dorosłych. I;

I

l

l

!

NORWESKI
T R A N
LECZNICZY
słynllY

I

I

odczuwa

zmęczenie i zmniejszenie

na c:olym

6wlec:I ••

Osobiste

ro?

No, no, niedługo, niedługo!
pan redaktor w gorące}
wodzie kąpany! Niedługo! Sprawa
przeszła już szereg jnstancj~
iClle
ponieważ istnieje rozbieżność co do
pewnych szczegółów, więc musi
r:astąpić uzgodnienie.
Trzeba JeRzcze raz przetrawić cały materiał
nd początku w dotychczasowych
instancjach, a po tym pchnąć go do
dalszych,
- Czy ilość instancji jest ograniczona?
- Dziwię się nawet takiemu pytaniu' Pan powinien wiedzieć, że
w interesie dobra powszechnego
władza j wszystko, co z mej bierze
I)Oczątek, nie moZe być ograniczo-

Samolot dla armii

~zanowny

ne!

Je§n dobrze rozumiem, ta
"prawa motoryzacji jeszcze długo
znajdować się bę;dzie " sferze projekt6w?
- Proszę pana, ~ to odgrywa
rolę? Ars longa, vita brev\s! Pracuiemy nie egoistycznie, a dh. przy
r,złych pokoleń! Torujemy drogę
do motoryzacji naszym wnukom!
- Ale eJ wnukowie może będą
chcieli latać aeroplanami?
- Jeśli zrozumieją doniosło~ć

z drobnych składek dziatwy szkół powszechnych

r~

- B.r" b d omuw
Ara.
ID e,ta '€

II

II O.Oj(zgf:
'II
..
ro
.

Głęboki oddźwięk malazła i·
dea obrony pallstwa wśród naj-.
•
szerszv{:h rzesz społeezeńsŁwa.
W myśl zatwle~d;0l!ef,'o JUŻ zyptow.ało ~ bIeż. roku z samO K~a.łDWego: BG~ chce ~dZI~lic Świadczy o tym fakt podję,eia
przez wtadze mleJskJe planu dz.elnel dz 1 ał:dności budowla- miastu pozyczkl, lecz sflllahzo- przez młodzież szkól pow5tzech
budowy kolanii
mieszkanio- ne.i w Łodzi. Pożyczkę półmilio wanie rokowań napolyka na nych inicjatywy ufundowania
wych dla roool1ników, w roku nową dla samorządu udzieli na trudności z uwagi na wygóro- z' drobnych składek samolotu
bieżącym ma.lą być podJęte reJ- nao.g6ł korzystnych warunkach, wane waruniki, jakie ta insty- dla armii
boty. ~udowlame na ROkici,! i w a.mianowicie na 1 proc. w &to- tucja k.redytowa dyktuje Łodz!.
Myśl la' pOWlStała wśród ~e.
poblIzu kolonii im. Montwlłla - sunku rocznym.
Nalezy Jednak przypuszczac, nic kI. VI b szkoły })<>wszech'Y'leJ
Mireckiee(o na pOlesiu KonsłanGorze.• pr~edsla,,:ia się spra- że w na.lbliższym czasie sprawa nr. 20 im. Królowej Jadwigi ..
lynowsldm. Ogó~y. koszt bu- \ wa uzyskanIa drugIego pół mi- \ ta zostanie ostateeznic LałatwlO Łodzi.
.
d?wy, wedł~ prehmmarza, wy II~z Banku (rl)spoda.rsiwa na.
(g)
Uczennice wspomnianej klA·
meść ma mIlion złoły~h.
l
sy zwróciły się z, Illpelem do
Na pokrycie tej sumy, prze-I
Da.wno niewidziany
wszystkich dzieei szkół powidzianej jtllŹ w budżecie inwe- \
genia.lny mistrz ekranu
wszedmych na 'terenie m. Lostycyjnym, zarząd miejski ma P. 12.2.4.6.8,10
dzi o przyłączenie się do akcji
widoki uzyskania 500.000 d. z
Apel ma'azł oddźwięk, czego
Tow. osiedli robotniczych.
I
dowodem są licmie nadsyłam~
TOR, którego akc.ta budowla!
filmie prod. angielskiej
listwY.
. k
t
.
l
na w naszym mieście , odniosła
.
? •
.
ZWJ,.z U Z ~ zawlltza
fiasco, bo.wiem nie może znaDZJŚ o g. L I 2
s~~ ,,~omltc~ f~da~.11 samolotu
leźć nabywców domków - zre~r
I łod7,Joch dLIeCl :szk.0ł powszech
nych", w skład l~torego weszłQ
Ceny od
•
szesclU kierowników szkół po •
•
•
..
ICII_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1Iii wszechm'"ch.
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Za
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.
lotnictwa, to niewątpliJtie zabiorą
się do prac przygotowawczych" , . , rząd mleJ&kI przYllonlln~ wla11 'lA- ~,- .:;a
~ ~II.
tej dziedzinie, aby ułatwić zycie z ' I;CIClOlo:n wszy~tkich ś!'odkow lo· l-B.
'L u
U
1UJ
U . , g IJ Ba UlI "
kolei swoim wnukom. l tak w kół-/ komocJl kołowej konnel oraz w c z - .
•
ków ręcznych, że należy rejestro- przec:wko projektowI nowej ordynacji samorządowej,
k o, pan Ie redakt orzet Có z znaczy
.
'.
.
..
jedno pokolenie 'W histońi? Sekun- wac !'o&ladane środkI IokomocJl w
Akcja protestacyjna stronNa zgr011~adzC'l1iu wy.gloszą
dę!
wydZIale podatkowym (ul. Zawadz- i uidw socjalistycznych i klaso- przemówienia przedstawiciele
- Przecleź na te pr.ace przygo- ka 1),
•
_
•
wy'ch związków zawodowych PPS, NSPP, Bundu i lewicy
towawcze idą miliony złotycb?
• Oso.by, zgl~szaHce. SIę po t~bll~z przeciwko projektowi nowej sa Poalej Sjo.nu.
_ Cóż znaczy w historii milion kI reJ:stracYJne, o ~l~ trud11lą SIę morządowej ordynacji wyborRezolucje przesłane zestaną
złotych? Najwyżej grosz!
za,ro~I..ow_o przew?z1l1ctwem, ~ub \ czei. która znalazła w ub. tygo- do premiera, ministerstwa spr .
.- Już rozumiem! Sprawa moto- dorozka:;,twem. wmny przedloz!ć I dniu wyraz w po łaci uchwał wewnętrznych oraz do poszczerync1i z historycznego panktu wio w wydziale. podatk?wyw konceSJe, międzypartyjne.i konferel1cji i gólnych kół parlamentarnych. ~
dzenl~ wyglądac będzie tak ze kttre wyd~J~ ",!,dzJał przemysłowy depeszy protestacyjnej do pre- Jak się dowiadujemy w dzisiej- ł
wydamy kilka z10tych I zaczekamy zarządu m16~slne~o..
.
zydium ra.dy minis\.r~w, k~nty- szym ~g,romadzell:i~ pro~esta~yj J
z pół minuty nieprawdaż?
Osoby, ubJcgaNct: SIę o ulgi po· l1uowa:na Jest w całej pelm.
nym bIerze rówmez udZiał me.,
_ A zres~tą, panie redaktorze. d~tkowe z. tYtl~łu,: z:}~'odo~vości,
pzi~ia.i o go~z. 9 rano O<I?ę- da WDa powstały w ,Łodzi Klub
:'i'l:1!
forsowanie dzisiaj motoryzacji by. wlDr.y zareJestr.o~ac swe pOJaz(ly, dZle Się, sLaramem PPS·u, wlel- Demokratyczny, ktorego przed Potyczka na kanalizacJę
łn by "zynem antypaństwowym'
gdyż po upływJe terminu rejestra- kie zgromadzenie poIitvczne w stawiciel zabierze głos na temat
• ra d'?
ulgi niC' będą. "przyznawane. sali Filharmonii .
ordynacji
(g)
wczocajszym .odbyło
- '. Co· pan mó Wl,. paDle
co. rV'jnego
.
.
..
. W dniu
..
. .•
Dlaczego?
SIę posledzeme rady miejskiej
O g. 12 i :2
- Motoryzacja bowlenl zreduko
Na wieczorowe
w Zgierzu. Po dłuższej dyskusJi
wałaby wpływy monopolów pań·
seanse _ od
przyjęto budżet, wyrażający się
li;fwowycb, na których w pewnej
OD
sumą 1.080.608 złolych w doczęści ~'piera się równowaga naszechodach i wydatkach. Ponadto
~o buczetu!
,
···edn" ś .
postanoWlono J
Ogl'O me za- Nie rozumiem związku między
ciągnąć pożyczk~ długotennino
t~rmł sprawami...
'11
f' d
~
l'
w~ w un uszu pracy " w~o- Zaraz pan zrozumie! Gdybyśkości 00.000 złotych na bttdowE:'
hly zrealizowali motoryżację, znik
reil. gł.
i
kanaJiza{:.ii i wodociągów.
nęły by konne pojazdy, a w lconseII
&
l<wenrii niebawem zniknęty by lu,.
Reżyseria KlNGA. VIDORA
nie! A tymczasem juz dzlS'laJ mo. .....
REPORTA2 FILMOWY Z LEGIONOWA
nopol tyton:owy doprowadził do 7,mnIeJszając zn:tczaie dochody i pierosa, to koń rozgląda się trwo- I nie ostatnich lat w iiwiecie uCZ3
Reportaż filmowy z uroezystośel
tego, że w 75 pmceotacb Imrzysta 7,aroblii!
; ,;liwie i po chwili staje dęba. P~nCl I nas, ze konie się do wszystkiego wręczenia balonu i namiotów na F.
z I.rajowego sU,rowca! Motoryzacja
Ale z {Irugięj strony, panie ulyśli, że się stajnia paU!
lorZ)'zwyczaJą !
N. w Legiono~ie przez ,,\V:idzewItzaJeżniła by jego procIul.cJ·ę od radco, k01\slatuJ'~ ostatnio, że gdv
O to niech pana głowa nie
«tk.
ską Manufakturę
Jest obecDle wyJ
Igu
świetlany w kinie .,Urania" przy zhic
1'agranicy, podt'ażając koszty l I wbiadam do dorożki i zapalam pa- beli, pa!,ie redalttor7e! Doświadcu
Piotrko,,-~kjej i Cegił'lnillnej.
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Barbara Stanw,ek John Boles
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lwoln!enie zatr~,mi!-I
. u,ch nal'odowców
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"GŁO:; ,'OHA NNY". -

ziesią

nono~; iliśmy wezoraj o za-'
trl'il11auiu przez władze w -lok;~.Iu koła "Śródmieście" Stronniciwa Narodowego przy ul. Tar
!O{O ~'e.i 5
dziewiętnastu
człon
\Valnu V\T szcchnica Polska w
l,ó,v tego sf-ronnictwa, przeby'-,odzi ohchodzi obecnie dziesię
w ając, 'Cll'''' Łodzi na t • .zw. kur
ciolecie swego istnienia.
:sit. insh·uktorskiUl.
.W grUdniu 1927 roku rektor
Ponadio lokal Stronuictwa Vicweger przeprowadził wstęp
\"11 rodmvcgo przy ul. Targowej ne rozmQ,,,y i konferencje z ów
nr. ,j został opieczętowany.
cze nym prezydentem miasta,
,Tnk si<:, (lowiadujcm:r, wczo- Bronisławem liemię.ckim i łnw
nikicm kulturry i oświaty, ~. p.
1'.1./ po pr'z~słu('haJ)iu za.tI·zymani nnl'odowc~' zosłali wypllSzeZC sen. Kopciti.skLm na temat otwarda pierwsze,j wyz!SJzej uui )Ht woluo.ŚĆ.
czelni w Łodzi, zaś w maju ro\Vszystkich jednak postawio ku następnego, na wniosek senO w stan oskal'Żenia i będą oni natu 'WvVP w \Varszawie, zaodpm'\' iadać
z wolnej stopy padła uchwała co do uruchoprzed sądem.
mienia_, oddziału łódzkiegu. W leeJe 1928-go roku otwarto
pierwszy rok studiów na wyKącik .
działach. h Ullla,nistycznym, na'IL\LNE ZGROMADZEl'IITE
• uk politycznych i społecznych
W dniu 28 lutego o godz. 19.30 W
, ali wykładowej łódzkiego obwodu oraz pedagogicznym.
JI]}icjatywa otwarcia W'VP w
miejskicgo L. O. P. P. przy ul. PiotrJwwskiej 14\1 odbędzie.: się doroclOe ł.. odzi znalazła gor~e poparcie
walne zgromadzenie delegatów kół u władz państwowych, a w prn
mi jscowych L. O. P. P. w Łodl:i'
ey \Vszechnica doznała poważ
nego popareia ze strOllly sfer go
spodarezych, a przede wszystkim ze strony władz miejskich.
SESJA SĄDU.
Oddano Wszechniey lokal no'''ą(l okręgowy na. sesji "'--yjazdo- wej szk~ - powszechnej pr.z~
\\ej w Tomaszo .. ie skaZ:1ł urzędni-.ul. Szterhnga, przyznano JęJ
i,a tartaku państwowego "Konew- subwencję roczną w kwocie 60
ka" w Spale za kradz-ie~ drzowa tys. zł., po~wyższoną następnie
warto~ci 9000 zł. na 2 i pći: rob do ' l~O tYSJęc~...
I
'Ilif.ziellia.. Kilkunastu jego wspólDma 28 pazdzIermka 192~ !llików " furmaućw skazano po 6 nastąpiło. oroczyst~ otwarcIe
lJIksiQcy więzienia.
WszechnICY, na ktore przybył I

1938

'N'r. 50

i lecie

.

. .

Nasza. uczelnie 'czeka"D'iek'na Drz,szlość w nowym gmachu

o.

L.

P. P.

!omaslów

do Łodzi ów'czcsny wicemini- d~iale. małeUlat~ezno - przyrodsler oświaty, Ś. p. Sławomir n1ezynt, humanIstycznym i peCzerwiiis.ki.
dagogicmyui. za równoważny z
Początkowo W\VP w Łodzi dyplOmem
magistra fiIO'L.Ofii
pozostawała forma'Lnie poza za- przy przystępowaniu do egzami
si~J~iem ustawy o szkołach aka- nów nauczycielskich. NastępiI1ie
demickieh. Stan ten miał jed- przyszły dnlsze przywilcje, bonak swą dodatnią stronę, bo- wiem absolwentom '\VWP w 1"0
wiem zapewniał
\Vszechnicy ch:! przyznano p,rą.wo zajmowaswobo<l~ w organizu<:.ii Sltudi6w. nin stanowisk pierwszej katego
Z czasem wyłoniła się kwestia rii w sh&bic cywiLnej, państwo
uzyskania uprawnieli pailstwo- wej lub samorządowej.
wych dla sliichaczów. Świetny
Do rZęQu uczelni wyższych
rozwój uczelni i organizacja z pełnymi prawami państwowy
dalszych lat studiów przekona- mi ~aIłcz()J,lo . Wszechnicę łódz
ły czynniki rządowe. Od 11 ma- ką zrok1i 1933, na mocy ustaja 1929 roku minister wl r. i O. wy seJmowej.' W Cym czasie abp. uznał ~yplOD1 .z..ukończenia '1 sohventol11 4-leŁnich s-tudi6w
człel'O)etnJch
słudlOW na wy- wydziału prawa i nauk ekono-

Pani E1AIie
z -powodu zgonu

*

KOOPERATYWA.
W Tom.a.azowie powstała foopera.tywa pracy dla. f&brykaeji toW'&rć w włókienniczych.
Kooperatywa zaangażowała. jut kt1kllDaStll
tkaczy.

DYPLOMY.
Wczor.a.'j rozdano dyplomy 200
Herownikom obrony przeeiwlotD,ir.zo - gazowej w domach toma-szowskich.
_~ov~~ •••••••••••••••••

I

W r. 1935 mion. JędTZejewie:t
zatwierdzi! dalsze zmiany statutowe uczelni, zaś w 1'. 1936
min. Świi;tosławski rozszerzył
działalnoŚć statuto WWP, ustalając, że obe.jmu,te o-na Wa'l'szaw~ i Łódź. Po tym nastą:piło ustalenie ostateczne składu profesorów i docentów W'WP.
WWP rozwinęła się w 5p~
sób doprawdy imponujący. ,. Podjęto próby organizacJi wy·
działu handlowego.
Jak doniosłym centrum naukowym stała się łódzka Wszech
nica, świadczą dane statystyczne o słuchaczach. Ogólna liczba
słuchaez()w
dochodzi obecnie
do 600, w Q' Ul 60 proc. męż ·

czyzn.
Stosunkowo duży procent sm
chaczów zakończył ISltudia, jed"
nak lwia częś natrkę przerwała,
lub lwntYllllowała ,,, tempie
zbyŁ powolnym , prawdopodob"
nie ze wzgl~·du 11a zły stall materialn)" i zaj~cia zawodowe.

l

Józef GraJek i '\Hadyslaw Dą,bik
"kazani zostali po 6 mies~ey wię·
1.ienia z zawieszeniem na. 3 lata za
~ fałszowanie
testamentu
żony
GraJka, zmarłej w 19"34 r.

miczpych przyznano p!Tawo ..,.
zy&kania tytułu magistra nauk
ekonomiczno _ społecznych.

I

\V ostatnim roku zanolowano dabzy wzrost zapJ SO W na
V\'WP. Ten wzgląd w połącze
niu z potrz ebą roztudo 'y pracowni nauk o,"ycll, b iblio teki o-

raz

Po

długich

i

ciężkich

cierpieniach

się

nasz najukochańszy

l'IORYt: (DL.

przeiyWazy lał 44.
Wyprowadzenie dto~ieh nam zwłok odb~dzie się dziś, w niedzielę, dn. 20 bm.
godł:o '12 vi pol: z domu hłoby pr~v ul. 11 lJistopada 75, .o . czym. zawiaclall\laią
.

O

Zona. Córki i Rodzina

l'oz~zerzenia zas i ~g u dziahł

no'cil uczelni, s powodował, że
podjQto stal'ania w kierunku
wyblldowanin własnego ~'lna
Cllll. l);ri(.ki ofiarności firmv
stiUcr i Bid!!>zowski, .która d~
rowała \Yszechnicy plac, przy stąpio.no do realizacji projekfu
budow.'{ własnej siedzib ) \?rz~
ul. PO'V. Vv('. WT"l~ ~;\\h,- ub. roo
\ ku prr-y . tąpiono du lmdowy
gmachu, liC'ząc na pomoc mini"
sterstwa, izby przem. - handlowej i · amorząrlu . •·a akt poświę

I
Przekazanie samolotu Otwarcie uniwersytetu społeanego \j:~~~ll'~~~~l~~~d~!~~~~l,~:=~f. .pr~y

przez dyrektl-: i pr;stow· Senator Algajer zapowiada zasady apoUtycznoSci' ~a , progu druglC~o dZl~lęelO
S A
.
". .
jleCla wWP w ŁodzI nalezy pod
Gsllcla"
nlk6w
.
"..
,
~ .•
ł bezpartyjnQ$~j , ~ ,
kreślić, że współ~ycic słuchaNa lotnisku w Skniłowie obok Lwo
..
.
...
.
. czów odznaczało SI" lJOC:II1lCiclll
,
"
' .
.
. Przy udzIale lIcznych pr;:eustawl' ' Duallle 8zt:rG!uc.h l'zu.::iZ praCOWlll(!ZO I
: . '" ., ,

wa odbył.o SIę. przekazame ~oJsku mda cieli władz paJistwowych' i komu-', -fobotuiczyeh z \vsze!kimi przcja- s~luch~łtll~ POJęłe.i kclt'z{'n!lkOs
.. SIę
. oue"'daJ. uroczy
.
. spolo;)c;m ·~C>',). . przez lIrz~ \ et l' wicikIm'
respektem
dla
pruszyny
szkolneJ. ufundowaneJ
przez y I. nalnych cdbY10
' ..
',' .'.
wamI. .zvc.Ja
. '
~
r nlłuHtHvCI
re~' cJP ~
pracowmkow
umysło~'ych.
t:>
I
·
b
c
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'IOZ l" ll'dn
z
du
1
, ..,
!.' . '< ,,
'
.
'
, sle ot~-arr;if) uniwcrsytlJtn spCllccz-W4;,nic ockzytuw, ujlllująn'ch \v pe"
, "' : '
J
.
or~l';,~u;.yezn. YCh . ko~c:rnu ~aftl~,.,'e~o f.Pf!O im. St. Żorcmskiogo przy pr&. I wien sVetemat bieg uziejćw lur.lz- ~l~,ll powforzyc ~a r ektor om , <h .
poleca Jedłodłjtdl DsoI. . ." "G,ahcJą." . . .Na 10Łms u . ze ra l, Sl~ 00;-llicz Dl towarz "twic m;~vj.ato- l~óEci.·
;
..
I ~ lewcger~ l11 , . ze ~la terc:llp
nGgnlsllo Domo....
pn:edstawlclele ~'ladz cywIlnych I v.·Oj .
kult· l
y L d"
\.. "
I W:>zechmcy llIgdy nie było zad
UL. PRZEJAZD 20. skouroch oraz reprezentanci Dyrekcji WO;:
utra, ?ym w '~'I :lI.
t
Pierwsza I)J'eld"cJ·'· n . t. "Parła- II n ...·ch tat'ć lla tle nal'odowośc1o.
".
vfoezys osc
za"aJll
sena Dr,
...
.,
•
•••••••••••••••••••••••• i praco"lll'ników fizycznych i umysło- ALG!\JF.R kt'
"dl " , ,
"" mehtaryzln
j
l<onstytucjonaliznI i wym... (''EJ wyznaJ1JOw~ -m. Za.:."
.ery,~ U{'S7,)~1l Il:Lo ~ \ W Pols~e" wYf!!osił 1)08. dr. ZB. rÓwID.o profesorami , jak i stuwy ch "GalicJ·i". Imieniem D-cy O. K.
'
H1UWlelllU l:icnaraK...::ryzowa.1 s~n
~
, . .
.
.
•
płk. Fiałkowski po odebraniu raportu
,. t
b t'
.
I MADEJSKI, prez% gl'Jwurgo k(,· dentuIlll kIcrowało wyłaczme
,uycl"eczk."
do
Zakopanego
od llUłk. Praussa przeszedł przed fron c:S\S;na y'lro ? D1eZ!lj~
.,
' " ~ mitettt }Jracowll.iczych t.owarzY<ltw ;:;tębokie umiłowanie wiedzy.
Ol..
..
..,
Bn ~l. gaJor wSlJomaw.t Tl. \\'D10Z
, .
_
'
•
.
tem kompanll .bonoro",·eJ. :"<astępOle
... , 1 . ' 1
'-e . t"OWo kultura.lno - ·o8\\'lat.owycn.
.
i\01 !)oln krzewicnia nauki
" okreslc od 22 - 28 bm. urządza
.
<l
h
d t . ' re. Za.uam3C l pra.co.WIl.h_Z'go
.. :'I1akabi" 10 i H -dniowe wycieczki do' do zgro~a zOl1yc . prze s ~<;\'ICIC I o§wiatow'o _ kulturalJleo.o . kture
W r.:feracie ::,wy m <1r.~Jadcjtiki 1 mamy chlubną tradyc .ir.. Pierw
·
Irl"ch
wOJ "!-OW"clj 1 z""pro
,., '
I Gał wyczerpuja.cy obraz
.IJarl:uncn.
l
Z.a k·opanego. U czes t nicy
u l ol;:owanl.. zo I władz c,·w
J
'
J'
" '.
.
''-.
po lil-witlacji ll" todowych
klnut;':v
SI• wprowa d Zl'1"'
lsmy w P osce
staną w wy"odnej willi Córuśka" po· szonych gości przemówił ' min. Twar'-.
c.
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u
powszeclu cGo nanl' )'c ?
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l (),lani.,; Kllrs l1:lrciarski dla pocz'ltlw zakoncz)ł p~ze~lO~"lcnJ('m Ulk . Pr;łUS~ wiedzy iniechy J'ohi}t.nikó", trzy-! wi:ljąc yl'h r ównbi: na zlikouezenil? i.\' ?l1l11 IOO·tysIęcznej Ł?dzl d!a
ją"ydl i za.awansowa~lych pod kier, Po przen~OWlenlu.. płk. Prc.ussa. I1a 1 :naj<lc sit\ j~dJ)ak zasady apoIitycz- I fjJra\'-Q . konf'tytllcji. k ·ietriiowt:lj. 'wjedz)' i nauki niechaJ będz1(~
J:\chowych
' . . .I luezpar
'
t·"
.
I'
'\t~
kI d ' w ' UlUwar:;y
,
. te CI
" e "~po - \Volna \Yszechnica
Połol
ka •
"
. , ' IIId trukto.row.
d
k Nadto odb.;:· ofiarowanej maszyme, dokonano picrw \ nOseI
""jIlO1>Cl.
IV y - a y
,
~
Ilą SIę za\\ o y o o zna 'ę za sprawo, szego lotu.
Samolot noszący nazwę
,. J
• • • • •
GeJ
110;6 PZPN. Zniżki kolejowe indywi-"
'
. k'
Celem uruwcrsytetu spoleczJlego 1f:Cznym 1111. St. zeroIllsJ;:wg o ,)dby.;...
l1i1allle. Wyjazdy w dowolnych termi· :,Galtol ~atoczył koło nll.~ lohllS lem im. Sto ZGl'oJllskh1g'O ,je.ot zazl1aja. \','ają .sil~ wo ",to':ki i pi:ltki. (WP)
11 :)('11.
l następn!c po wylądowanIU przcJ;o!o,
20-LECIE NIEPODLEGŁOSCI
Bliższyr:h illformacji udziela i zapi. wal przed zgromadzonymi.
"
ESTONn
." . pl'zYimujt' sekretariat
Makabi"
"
Unia ':.7 bm. o godz;. lS-ej odbędzłe
1~6di, Ai. K~ściuszki ~1. tel. 241-07, c~
się w sali rady miejskiej w Lodzi przy
dziennic pr6cz niedziel w sodz. 10 nI. Pomorskiej, uroczysta akademia
1+ i 18 - 22.
żłQżone wadministra cji dają się
fatalnie we znaki powiatom naszego :l powodu 20-lecia niepodległości Esto
nii.
"Głosu 'P orannego"
województwa
Akademię tę urządza oddział towa,
.on. MEJ).
Bezimiennie na
l)czrobotnych
W sali rady miejskiej obradował budynków szkolnych. dająt.'Y się do- rzyst~a .polsko - cst~ńskiego w Ł.o~zi,
zł. 0.-.
wuoraj zjazd przedstawicieli powla-' tkliwie ,..-e :cnaki powiatom, oraz pro- IV ktorej ~~zmą udZIał przedstaWlcIelc
tów wo.ieq·ódz(wa łódzkiego. Na zjazd I blemy popra,..-y stanu dróg. DeJ~gael ~vładz ml~jsco",ych, samorządowyell
przybyli p. naczelnik .JeIllnek, jako I wskazywali na szezupłolŚĆ kredytów, l społeczenstwo_
Spoeiaiista chorób
reprezentant wojewody, ,,·ieeprez. Ko-I przyznawanych Da cele drogowe przez Przemawiać będą: p. wiceprezydent
skórnYCh, ~enerye.nych "'czoraj ' bawiła w ł..odzi wycieczka złowskl I dyr. Kalinowski z ramienia kODllletentne czynniki.
m, Łodzi Pączek, p, naczelnik Rossct
państwowcgo liceum pedagogiczncgo magistratu łódzkiego, prezes Plotrów-l 'Vkońcu omówiono spraw~ popiera- i in. Kierownictwo artystyczne spoi seksualnych
z ł.owleza, prowadzoua przez prof. ski l dyr. Kawczak li': ramienia Itby roI nia rolnictwa, jako czynnik poprawy czywa w r,:kach p. Gomułki, który 0 POWRÓCIŁ
Somorowsklego j prof. Dudklcwlcza. niczej.
obradacb wzh:ło udzfał po- gospodarczej kl'aju, po czym przyjęto I d\~gra utwory na fortepianie. Poza
Wyelet:zka zwiedzilIł miasto i s:ce- \ nad ~O delegatów, w tynt starostowie szereg uchwał w przedmiode skoordy I tym udział bierzc p_ E. Szumpich i in.
"arUłDwh':Za.
p.,
reg zakładó,,' przemysło"lll-ych.
powiatów naszego województwa.
Dowania akl'.ji i :c,abiegów wszystkich
Przygrywać będzie
ol'l'ieslra slra·
'rel. 128-98
Na zjeździe omawiano uh'domaga- powiatów u czynników lządowy~h.
żacka. Wejście ua ak:t, demię bezplalZ ramienia Tow. Krajoznawczego
prE)'jmuje od 9-1 i 5-9 \viec2I, l wycieczkę oprowadzał p. dr. Dylig.
I nia 5~koIDietw!l,
• szczególnie brak
(g)
ne.
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Jstawa Morska wIdzi!

Dziś

oiwarciel

Wystawa mieści się w gmacbu l. P. S. (park Si enkiewicz,a) i w salach przy ul. Piotrkowskiej 113

Nr. !5tJ

_____________..;....___________

(irG.

l ersak

ai.

m~ka~ ;:n~~!::,:.. w

z

1

ka (Borsucza 10) skradziono aparat
radiowy, 470 zł. gotówką oraz różne
rzeczy. ogólnej warto ś ci 730 zł.

*

L6di - 0 I.U r ków. w ouleg/ości :! klm. od Ozori, uwa, rzuci! silJ jJod kola tramwaju
;;,j ,letni Franciszek Pawłowski, mieszb niec Zduńs k iej Woli (Belwederska
1 i) j p on i ósł śmie rć na miejscu.
1';1

linii tramwaj owej

T u)' osoby

*

pogryzionl' p rzcz
psy: przy Al. I Maja
Teodor Szulc, perS ul.

zostały

\\'a l'~~ aj ąe tl si\!
l :!.l 3!·letni

Osobom pełnoltrwistym, fJ)tyłym, artretykom i cierpiącym n..Q hemoroIdy
sz!danka naturalnej w o d y gorzkiej
F/"lIl1ciszlia - Józefa z aży wana rano na
~Z('zo , przynosi z n a
n ą ulgę. -

Cl

And rze ja :; - ~3 o letni Icek Wolf i
przy zbiegu ulic Południowej i Magistrackiej Hl-letni .\bram Llcbtenberg.

*

Na ul. ~taryJ1ar s kicj 7 na 17·letniego Z. ~lorgellłalei'a na padło 2 złodziei ,
kturzy chcieli chłop c u wyrwać z rąk
pa,·zkę . a gdy Morgentaler stawił opór,
t.łodzi cje ci l;ź k u pokłóli go lIoźami i
zLicgli.

~O.

__TT. - - .. Gl_OS pnrf.-\KNY"

________________________
1)_

-·_
· t;..;!_I~;.;;~

skazan, na

miesiące I OWN'.' USRDSO:~~~c::wieU
j••

•

moigwach

ląd s."'ierdzil, że WiDo".łca
jest osobnikiem wgsoce szkodliwgm

I

W dniu wczorajszym w wy,V wyniku ty<:h badań rcferat a kier. Szrajher na 410 zł. grzydziale karno - odwoławczym karny inspektora:tu pracy lika " , wny.
,
sądu okręgowego w Lodzi pod rał Józefa Jersaka aresztem 'i!'i W Inolywach 'sąd wskazał, żc
przewodnictwem s. Żabińskie- dniowym oraz grzywną w Sll- Józef J(lrsak jest osobnikiem
go odbyłą się rozprawa, slano- mie 300 zł., a kierownika fabry wysoce szkQdliwy'll1 dla normal
wiąca epilDg głośnYlCh awan- ki Jersaka , Feliksa Szra.lbera, nego ładu i spokoju, że przez
tur w Zelowie, długotrwałego grzy\\'1llą w wysokośei 1300 zł. swe postępowanie doprowadzał
stra.tku o:lnx,pacyjncgo 300, 1'0Od powyższego orzeczenia o-I do .s>t:a.ik~w i. to w ;na.lostr~e,iuotników, a w końcu zesłania
szeJ Ich formIc. czym zakłocIł
fabrykanta ,Józefa Jersaka do
norl1l~lll1e funkcj,?.no:~",·al1ie życia
mie.jsca odosobnienia.
Ił
_
gospodarczego, ze, Jest lS,ahotaW wyniku przeprowadzoKoncertuje p. ROTSZTAT.NEY żystą, albowiem lekceważył sonych na terelI1ie Zelowa w za- Ciastka z Ziemiańskiej w Warszawie.
bie wszelki c zarządZe!lia wIadz
kładach
Jersaka badaii. przez
i uchylał się od ich wykonania,
~l1lspektora pracy ustalono, te ba.: ukaraJli 'odW
. ' olali się (lo są-, że jest osobnikiem wysoce anty
Jersak obniżał w , swej fabryce I du okręgowego w Łod,zi. społecznym, , 3 wi0C na'.... et najzarobki ro~otnicze akordowe o \\7 dniu wczorajliZ)'lll odbyła wyższy , wvniiar g;I'z),vny nie
45 proc. , oraz dniówkowe o 30 się rozp.rawa.
by~by dostateczną represją. proc. , że tak już obniżonych zaPo rozpoznaniu sprawy sąd. W konkluz.ii sąd , uznał za korobków nie wy;pła(!ał w ternu-, okręgowy ogł:osił w~VlJ:ok, na mo nieczne zastosowa,nie kary osanic i zalegał po killka tygodni, cy któr~ho ,T'ózef Je.rsak Iskaza .. d.7:e.nia w areszcie n1\ :3 miesiąwypłaca ią.c jedynie zaliczki.
ny zosŁał Ha 2 miesiące aresztu,cc., jakÓ jedynie
'sikut~czne.i.
.
. ;.

' EUROPEJSKA"

~

'

*

Po dtu"'ch c'e'p'eniach %JTlllrła naSIl~ n ~ jlfkochańsza ione

W czasie bójki między loka Lorami
•'tOUlU przy ulicy Lagiewnickiej 62 powa ż ni e poranieni zo stali 45-letnjfl "Kolli
s t~n c.ia Dumo'i\icl'\ i 43·lctni
19uacy

~

maf\rB. siostra, te~ciowa i ,bebke

b. p. RACHELA ElILIEFIELDOVVA

urod~. Lewi, - przetywsEy lat 73.
Wyprowadzenie drogieh nam zwłok II domll Przedpogrzebowego odb~dlie
20 lutego r. b. o god,. 2 po poł., o czym lawi~damia pogrążona w smutku

Domuw iez.

*

Upresza

\V uomu A. \Vutkego przy ul. Piotr,-

5'-:

o nieskładanie kClndoJenc:yj.

"
:5ię dziś, w niedzielę,

R' O·D Z I N I

.

kowsldej 157 'IV lokalu Zw. zaw. pra·
cowników miejskich od rozpalonego
llicca zapaliły s ię półki z aktami.

Ocw~rcie

1Gt!lr;;

matką

opieki nad
l dzieclueu~ "Kropla !'fleka" ;' Lochi zDrO'amzowalo Ciekawą. lmpre7(' dla. ~silenia swych funduszów.
~"
.v loka.lu l!r~)• u.J P'lOti-1{OWSk"leJ
SG, odbyło SIQ W pią.tek uroczyste
utwarcie loterii fantowej. Na UfO
czystość przybyli liczni przedstawi.
l'
p'
c~(-]e 8pO eczenst',Vao . lerwsz~ wy~
c ląg u~ła 1Q5, otwlcraJąc lotenę fa.n
t ow;~ p. wojowodzina. Krystyna
Iauke - Nowakowa, drugi los wydągnęla. p. naczelnikowa Wrono\\'a. Impreza .Kropli Mlekl\," cie5zyla się w d~ill otwarcia. drużym
p owodzeniem. W barwnie ndekoro
wa,uej sali przed stoiskami z niezIi(' zoną ilością. cennycb fant(w prze1vi nęło się kilkaset osób. Niewątpliwio ta instytucja spo1eczno ~ Cllie knńcza cieszyć siQ będzie i naual
z:l5łużonym pl)parciem spoleozeń~: twa.

-------

BIAŁO - NIEBIESKI
odstęp czasu
dzieli nas

[,rótki
od
termin n ostatniego balu w bieżącym
karnawale, który pod nazwą "Raut
Hialo·"Niehieski" odbędzie siQ w dniu
21). H. Lr. w połączonych salach Ma·
li powej i Złot ej 'II( Grand Hotelu.
Wysiłki organizacyjne komitetu ba,
I,)wego zapewniają uczestnikom rautu
we sołą i wytworną zabawę.

Sąd zarządził
•

arszenik "'e dostał si ę z ziemi do ' zwłok
. •

VV swoim czasie sąd okręgo~
wy w łJ odzi rozpatrywał ba,r d
. k
. , .
zo Cle -awą sprawę wlesmaczki t. pod Lodzi, oskarżonej o
zatrucie ~miertelille swojego mę
ża. Akt oskarżenia gło:sił, że Jao
ZUCHOROW A
ta'
nU1a ,
. ' P?ZOS , Ją-,
ca ze swym męzem FelIksem w

"

Sąd apelaeYJDY zarządził
dOdatkową ekspertyzę pobrach n ...~ k
tr
' "zł" I'
Ily
~.~
Z
umn}!
em
ementarneJ, dla zbadania, czy
arszenik. nie mógł lSię przedostać do zwłok. z piemi.
WIe.

_lIJDIM u.,...
I

.

Wielka TradycyJna LOTERIA FINTO-.
WA lU RZE(Z TOWARZYSTWA

zły.ch ~tosunka~h, otruła

go ar·
szewkiem z trutek na myszy.-

Opieki nad MatkIl i ~:iecklem "
na ••
w ŁodZI
żołą.dak. dosta~ lSidnych ;bólów Tysillce cennych f~nt6w. Ce!1/l losa
i. ~Oil"Sji, a w kUka: dni później t,Y9łlt°27SOJ gtr. C,ig'l3ggnJenJe w dnJlaepl~ Ot d
'
l.......
II ego
r. przy II. 10 rl W
2Jlllar.
. e WSI powszecuule sąkowskiej 86.
dzono, ze ołIrul'a go tona.
Sprawa Oi})arla się w;esz<:.ie
o prok.ur~tora . .Odibyła Się ekshuma<:j~ l iS~~{:Ja. zwłok. lLekarze. stwIerdZlli, ze pl'zyezyną

,Zluollora nagle

zachorował

cho,rową,

WydlOdząc

z

I

"Tygodniem Kropli Illleka" komitet
tej imIlrezy ogło sił konlua's na utwór literacki, p0święC lllly t emato,
wi : .,Dziecko w SlJ ołec 7. c ń s twi e ·,
obejmujący zag'.ldnienie dziecl{a, dl)
lat trzech. Forma literacka ut,,·ol'U dowolna, pod w zględ erJl rozmia·
ru nie powinna przekracza ć t ysią ~a
wierszy drllkio;:m.
Ter'min zgłaszania prac upły w a
w ' dniu 10 ' kwietni:t 1!:J3S r ol, u.
Prace opatrz one godł em konkursowym, nad syłać nale ż y tIo biura
.,Kropli mlek a" (ul. Piotrko wska.
103).
Za pl'aCQ wyznaczono nag rody:
I - zł. 200, rr - zl. 150.-, III rł. 100, lV - zł. 75, i V - zł. 5Q.Termin rO'lstrzygnięcia k onk llTstl
upływa w dn. 15 maja.
ODCZYT

-

CZERWONEGO KRZYŻA

Staraniem sekcji odczytow ej oddzia
łu, łód~kiego
P. C. K. dz iś o godz.
12,30 w sali przy ul. Piotrkowskiej l fłO
dr. Iwaszkiewicz 'wygłosi odczyt n. t.
!"Profilaktyka zakażeń li niemowląt" .
W~tęp be~łatny .
ODCZYT PROF. BORNSTEINA
Wc wtorek o godz. 20.'1;) w audyto,
J'ium W. W . 1'. (ul. dr. Sterlinga 24)

odczyt prof. dr, . Benedykta BornsteiJla
z \Varszawy p. t. "Idea architektoni·
.ki 'uniwersalnej".
''

!

dowi wolewódzkiemu

. Wl~dze wojewódzk.ie stwierd~ily, że
mektore starostwa me przeprowadzają licytacji gkonfiskowane~ broni z~
wzgl~du na brak lIabywcow lub te-.:
ua niedostateezną ilość posiadanej
broni do przeprowadzenia licytacji.
W związku z -tym p. ~.. ojewoda za·

W:osna lU lIalll
9-17.II1

Bo Reflina

i

li~J~a

W

HIJru!!

odjazd 5.II1

Wielłaoor

założe

Bab'a~.L .,-..
da d anie
.,

przykładnie ukarane przez sąd
Dnia 8 grudnia. ub. roku doszło odpowiadała. wczoraj przed sądem
na ulicy do incydentu mi~uzy eskQr grodzkim, kt6ry skazał ją na •
tującym

pewnego WIęźnia policja.n- miesięcy więzienia.
tern, a. niejaką . Zupert. Ta. ostatnia
llf.\iłowała nawią7.ać rozmowę z koni Za podobne wykroczenie odpo.
wcjowanym , a,resztantl]m, celem du 1'wiadała wczoraj ;przed ,sąd e m dowiedzenia się p.3whych szczeg«::łów zerczyni domu przy ul. ~ydo wskiej
o swym mężll, odsia\fującym karę, ll,f)8,letnia .J:tzda B 'Jdnarczyk.
w ' więzieniu 'przy ' ul. Kopernika,. bcia 7 styczl~a r. b., w opp~lWiedzi
Policjant wezwal 'Znpor'tow:t> do ,..'d~
wellwan~ó. poUcjanta,
Józef.!.
dalenia się, lecz to nie poskutko Sielekiego, aby szybciej uprzątnęła
Willo, a kobieta nazwała. posterl!n- śnieg: z jezdni, nazwala posterunkokowego .,świnią.".
" w e g o "głupim Wojtkiem".
Sąd
Za to przewinienie ZupertO'i'Y·a; skazał ją na 3 tygounie aresztu.

*

l

na

- Wgpri;lwg wglokoeórskie
_, Ciekawy odczyt w t. T. K.

12-21.IV

lI1ia, że plotki wiejskie uie mogą
stanowić dOWodu , prawdy. Zuchora mógł się po pijanemu za'ł1ruć proszikiem truLki.
14-18.IV
Na skutek apelacji pro1-\\i.ratora, sprawa znalazła się .w są
dzie apelacyjnym w 'Varsza- Zapisy i informacje:

akcja arcydzi€lla filmowego
wg. powieści JULIUSZA VERNE'go

Mi[~ał ~trooow

IlIiIIIlIlIlIllIlIlIllIlIlIlIlIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/!/lI!/I

(KURIER CARSKI)

'

cjaln1cb. w~k!lzach. Co .się zaś ty~y
brom krotkleJ typu wOJskowego, Jak
r~wni.eż wszelkicj .b!?ni niezdatuej ~o
uzytku oraz a nll!lllf',1J, prochu, mater ia
łów wybuclJOwydl itp., to po prawo.
mocnym orzeczeniu należy j" przekazywać bezpośrednio do głównej skład
rządził, .że ~konf!s.kowana ~roń, tak ~!cy uzbrojeni~. Wr~szcie broń etarokrótka, Jak I myshwska, wInna być zytną, względnIe maJącą wartość DlUPfzekallywana ~r~ędowi wojewód~k!e zealrią:, nale'il 'pr.zekazywać na ~el.c
mu dwa l'azy w foku, a mianOWICie naukowe" tłó komendy gtó'WDejpolTl"JI
vrzed 1 marca i 1 września prl'-y spe· państwowej:

Kropla Mleka

śmIerei był ostry nieżyt kiszek,

Krwawa rebelill. Tatarów syberyiskichL.
Od Petersburga do Irkucka
Od Niżnego Nowogrodu do Omska
S1<:

LITe·

\:v ZWiąZkU~~CK~~ganizOwanym

i'

!;taraniem t. T. K. odbył się w -= polski rekord wysokogórs.kO.
cie)ia wy odczyt z dziedziny który trzeba było zdobywać żół
turysyki wysokogórskiej. .
WiOl I.rokiem, gdyż rozrzedzone na
Pr~legent inż. W. Ostrowski, je,- takiej wysol{ości powietrze tamo·
den 'l założycieli klubu wysokogór- wało' 'oddech, a każde posunięcie
skiego P. T. T., uczestnik pc4ukich czy zwykłe nachylenie się powodawypraw naukowych w Alpy, An- walo palpitacje serca.
dy i Kordyliery, góry Atlasu, na
Szczyty Kaukazu byly przedmioSzpicberg ora7. Kaukaz, w barwn{'j, tem wielu wypraw róznych naro·
Łódź, Piotrkowska 68
a jednocześnie niezwykle uJmują~, dów. TanI, gdzie ekspedycje 'ran ,
tel. 170·70.
cej rormie ro-ztoczył przed słucha- CI/ska, austriacka j sowieeka rC'Lyczami cudowny lilm, ' ilustrujący gnowaly z wypraw, wobec spotyka.
.
'
. . .
\ trudy i mozoły, klęski i zwycięstwa ny~h przesz~ód, pola~~ okaz.ali ,~iF"
.Cleslą~y .Slę .w naszym .mlescle 0<1 polskich wypraw 'N egzoty'czrie gó- ceJ hartu l zdoInoscI, (lslą gaHc
wle~u dZICSJątko,~ I~t zaslu~onym Z~lI. ry.
!.zczyt Dichtał. Wzruszaloąca lest
Camem handel Win I towarow koloJllal
.
.
..
•
.
'
nych "Victual" otwiera w nicdiielt:, I W korowodZIe bogatych dustra- hIstOria o chłopcu sowIeckIm, co
2? bm. podwoje. ar.tystycznej winiar- cji, przewinęły się ośnie:ione iglice Ito :w dniu pogrzebu ' swego brata.
111. Wnętrza .sal I meble, skompollo, Alp.
maje.~tatyczny Mont-Blane, Il.tóry zginął podczas wyprawy na
w~ne przez Jednego. ~e. l:nan~ch art):· wsp'aniały Matterhorn a na ich tle I ten sam szczyt, rusza orlważnie z
stow malarzy, wyrozmaJą SJę orygl'
•
o..' "
'. .
..
.
.
nalnością , pomysłów.
- mIkroskopijne istotki - uczest-Illlz. Ostrowsknn samowtor na meWiniarnia "Victual" stanie się nie· nicy wyprlllwy.
bezpieczną wspinaczkę, by na zdo·
wątpli.w.ic ''! szybki~l czasie magne:
Niezwykle barwnie wypadł opis I bytym już szczycie
opłakiwać
sem, sClągającyDl slery artystyczne l
A d • ł( d l'
I
,.. b t O
. .. (
t f'l
inteligcncję' Łodzi i bt;:dzie
zaciszną wyprawy w
n . y t or y lery. ~- i sm le re ra a.. . powle~c ę po ra J
oazą, gdzie prz~' lampce win,. można stytut Topograhczny w Buenos-AI,- Ilrelegent OWIUC poezją ~or .
bc:dzie znaleźć atmo~ferę beztwski i res rozdał .wyprawie mapy tych gór
Pionierska i heroiczna prac ... wy~PZ?kojU. ć
I"
..
. zgoła fantastyczne. Ekspedycb.1 praw pclsldc!J, po których ~Iada ch
aznaczy' na ezy. ze w 1\'lmarllll"
t'
k' k'"
Od _ i I;
" b d
ł
~
l • _
.,Victual" po cenach nader przystęp. \(ląC yml ".ws. azow aml znaj o I _ro('~y: ~. ą. pr~y~z e ~.as .ęJ)~ ro
nych mozna będzie otrzymać wielki I wała zupełme IDlle warunki tereno-l botmkow I tnzy!l\erow, toru .l~ l wy~
wyb~r najprl:ednieJszych trun~ów ~a - I we,
odkrywając
nowe szczyty, ;lllacza nowe szlaki cywilizacji ł
g~a?lc~ny.ch ,I kraJow):~I?, .WITI, mlo - jl'rZełęcze i jeziora. Dramatyczny/ll l postępu.
dOVi, kOJllakow, aperehfow Itp.
Ił'
i' A '
•
I
l' T,•
•
SpecjahlY nacisk zarzl'd kładzie Jla lyO tlslągn ęCle nacagua - nalmpreza L.. ..n. za" ,u ~ lIJc na
I do ' konałą kuchnię. . .
I wyższego szczytu Andów {680U m. sz('zerc uznanie.
(t . N.)
piątek

Wagon s • Lits/Cook

toozy

UT'VÓR

otrula
meia!\Skouf;skoWill.lił .' br ń
ekspertyzę, celem ustalenia, czy \musi byf dwa razy do roku p.rzekazywana urzę ..

żołądka i jelit, możli~ wskutek zatrucia. Bada:nia chemiczM
ne wykiryly w ciele zmarłego ar
"ZWIĄZEK CHEMIKÓW ŻYDÓW"
szenik w dawce śmiertelnej. ~
We wtorek o godz. 20.30 wiecz. ".
polsko - palestyńskiej Ponieważ kilka dni przed śmieJ'
lokalu izby
przy ul. Moniuszki 2, '[l. inż. M. Wal· cią ZUlChora ku.pował trutkę,
la chan t wygłosi odczyt "Nowe metody przeciwko jego żonie powstał
rafinacj i olejów samochodowych" (Sc zarzut mężobójstwa. Sąd okrę
l ekl)' \\' 11 c rozpuszczalniki).
gowy w {.Jodzi uniewinnił ZuRAUT

, NA

fan!~. W~eśniaczka

wel " 1'0»11 Mleka

Towa~zystwo

fi

I
I

I

I

I

l

l}
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Za odrzucenfem projektu flildowego

tadziu

glGSDWała

r'

jednak zna'czna licz

'Varsz.· kor. "Głosu Por:tnne- zupełnie nien ormallla. posu nię ko Jednego przcdstawiciela.
l.ią'C wybory, se.}m wystą,pi sam sterstwa sp:raw. wewnęu:.
wi~ik"" ń'"
cie rządowe uważa za nerwowe
Wreszcie POS PACHOLCZYK przeciwko sobie, bo przez cały ogromna
gc:" telefonuje:
i
z tych zasadniczych moty- wy,s.uwa argument, iż odracza- czas dyskusji o budżecie Il1-ini- wypowiadał4' ~1
Wczorajsze plenarne posienfem samorządn
wów popiera wniosek mniejdzenie załatwiło m. illl. we wszy
szoś·ci.
KorzJlstlji~cie Z niebywałej
sIlkich czytaniach projekt ustaReferent ~! ~
Z tq1bUlIly stanowisko posła
I?la odc.iążenia sezo~u wiosenneg?, na czas od 20 do 2~ l~tego b. r.
wv o odroczeniu wyborów w
PEŁK - :l\lm
r
'
ł
d
h
.
I włączllle przyjmować będZIe nasz oddzIał do chem. czyszczema l farbowaPoznaniu i Łodzi. - Zg<Jdnie z K
jekt właściwie t~
..1Y
OpCJa popar o
~UJc
mo w- .nia po znacznie zniżonych cenach i z naszego już bardzo niskiego cennika
wnioskiem, złożonym już w ko ców. POS. SOlVIMERSTEIN w UDZIELAC BĘDZIE OKOLO 50% OPUSTU.
gumentem, że ni..
sieni bp"Dla orientacji P. T. Klienteli podajemy kilka cen ZA PRAWDZIWIE
lepsza
ordynar·;a
w·
miSJI,
POS. KOPEĆ wystąjpil imieniu k,ola żydowskiego mie•
:J . ,
zasadL1iczo przeciwko projek,to- dzy innymi z\~'Taca l1W'\ctę n 'a eIJEM. CZYSZCZENIE NA SUCHO: ubranie męskie zamiast zł. 6.- zł. 3.50
wJęc p3 co dl, onywa,' .' e od> _
d.
:n
palto lub płaszcz zamiast zł. 6.- zł. 3.50, kostium damski zamiast zł. 6.wi, popierając wniosek mniej- to ,z
p czas g j' pl zy po- zł. 3.50, suknia zamiast zł. 3.- zł. 1.80, bluzka zamiast zł. 1.50.- zl. 1.- rów .tuż teraz. Referen l •
s7Jości o cdrzuceniu pro.lektu przednIch wyl,ora·ch w Łodzi Kapelusz męski wraz z przefasonowaniem zl. 1.80.nie uzna wał C7 ·~~C
menły przeciwn.ikó·.
bo \\
rządowego. Mówca nie zatrzy- mniejszość żydowska miała nUGoniec do usług P. T. Klienteli.
A S."
mywał się spec.taJnie l1a poło leżytą reprezentację, W · łymczasta-lnim słowie stwir'l'dził,
Chem. ;~alnia i Farbiamia
żeniu w Łodzi, Tlowołując się sowe.i radzie mieJskieJ ma tyłOddz. LÓDt, 'TRAUGUTTA 2. tel. 233-98 pro.iekt Jest przykry tlI, u~ł
lenia. Wówc~as palt w.
szczególnie na sytuację w Po,. i'
WM;
EA
444UUnawet z miejsca po; . "
znaniu, gdzie wybory miały si,.
KIEWCZ~ wołaJąc:
odbyć 25 MY'cznia b. r., a tego
h' ~
sameg:o dnia właśnie rzą-d do- Połknięto zasadę.
żył do izb projekt odroczenia
wyborów. W chwili, kiedy sejm
19.50 Ryszard GruszczyfJski (bary-l
BRUKSELA (484)
'P irzeci wko wywodom posła
ton) i Edward \Vierzbicki skrzypce)
21.00 "Samson i Dalila" - opera
załatwia "lroiekt rządowy, właś
Kopcia i innych przemawiał
20.21> \Vywiad z prezesem L.O.P.P.
Saint·Saensa
ClWle w ?oznaniu, zdaniem
jeszcze w imieniu rządu podseUl
płl(. dyp!. Bolcshiwiczem .
KALUNDBORG (1250)
pos. Kopcia, bie~ną terminy wy
kretarz stanu KORSAK, . podMistrz Józef Węgrzyn przyjeżdża Il.!/
20040 Przegląd polityc.zny
15.25 "Gejsza" - operetka Jonesa
borcze. Taką sytuaJcję uważa za Lodzl 1 marca. Bedzie on kreował
kreślająJc, że
d(l rządu należy
21.15 "Ta joj" - wesoła audycja
(przekrój)
główne role w "Spadkobiercach" I[Jrzy
22.00 Ignacy Paderewski: Wariacje
STRASSDURG (349)
troska o dobre \rybory.
mały - Siedleckiego oraz w .,Krr.:iie Es·moll y'yk. Józef Turczyński
21.30 "Gilette de Narbonne" - operetwędrówkI" Sherifa. Ponadto Węgrzyn
22.30 Muzyka taneczna (płyty)
..
ka Audrana
Gdy zarządzono glosowanit!
wystąpić ma jeszcze w trzp.ciej sztuce.
~3.00" Muzyka taneczna z restauracji
•
LANGENBE~~ (456)
.
nad projektem okazało' się, że
"TIVOlJ .
19.-1<> "Noc w \VellecJI - operctka J.
•
k
'.
"
d
Straussa
WllI_ose m ..lle~SZOSCI za o rzuNiegrane na scenach olskich 'nż od I AUDYCJE ZAGRANICZNE
JÓZEF TURCZYŃSKI
_
SZTUT~ART . (5~3)
~ei].. elll m'?lei{~~ rządowego zeO godz. 22.00 pianista Józef Turczyń lat 20 "Figle Skapena" ~oliera ~ysta- i LO:,!D~N (261)" DHOITWJCH (~500~
ski, który cz~sto przebywa w Szwajca - wia nledlugo tea!r Popularny w Ło-' 19.• " Kwartet Es·dur Mozarta, PJeśm, 19.1<> "Zemsta Illctoperza - operet- , ...r.~ł p(}k~zną liczne /Ęłosów. Kwintet fortepianowy Es-dur Schu- I ka J. Straussa.
. _
I Niewq'plhva {erlilllk większość
rii u Paderewskiego, wystąpi przed dzi. Reżyseruje Dąhrowski. GłÓWJlą
.00
Korwinowi. POnie-j mana
100 skrzypcowy
Utwory Ha:n~lla l honcert , - . • I<t
""'. ,,"'.., ~
. b .'
mikrofonem. Znany artysta wykona rolę. powierzono
j
. d
LONDYN (942)
Pa"fllllllJC"O
i-l!.O.IC ~
fluHl .... d1Al
'i'iy OIOW
lym razem "Wariacje" Es-moll mi- waz, ak Wla orno, sztuka ta wymaga
"
o'
"'.
'<t ' '. . -:. l",
. '"'1 •
Jar
od swego bohatera nielada zręczności, 122.05 Uwertura "Oberon" \Vebera, KOIl ,
MO~,~CHIU')I_ył~o}, .
}l?i
.. _) dK, lL ;c~cnUl h OSuW
strza.
niezależnie od opracowywania roli
cert skrzypcowy D-moll Schumana, ,19.10 "Loreley - opela loman,yczl1a I' n'l zarządzono.
Korwin trenuje ... fJżu-dziłsu.
'
Partita Ferguson:t, Suita Ravela
Brucha
. •.
•
JARACZ ILESZCZYNSKI
WIEDEN (507)
:MEDIOLAN (368)
I
Z no~16w lo11z1,H:h za w1ll0e0
grają w sluehowisku radiowym
operetka I kj~it~.;~:J.II:}s.zn~ei ~łoso':'ali poe.
O godz. 19.00 radi()wy teatr wyo- • Onegdaj na próbie generalnej "Aza: 115 .30 Kwintet smyczkowy F-dur Bruck 21.00 :.Młyny z Pit-LiI" brazni wznawia jedno z najlepszych 15a" wesoło było w 1eatrze. StępowskJ
nera
reWJa
W ASLhH" ..., leZ 1 MINCBERG,
sluchowisk ub. roku - "Służbistę" Je tak kapitalnie grał swoją rolę, ze roznatomiast posłowie
WYMYrzego Szaniawskiego. Słuchowisko to śmieszał do łez licznie zgromad~o- ""'"
&.
....... ""
,s:U:P:Yk
TU
r
"\YAUOWSIU gloopisuje dramat człowieka, który w nych.w teatrze l na scenie kołegow. ~ary
ys~O~ !c..>.
~.i
twardej, niewdzięcznej, a jakże za- Takiej próby generalnej dawno już
•
_
••
I ' i T\ •• I! z
,1, .• v oo,;c·ą·
•
szczytnej służbie wywiadowczej dla nie było_
na ścianach kawiarni .,Zlemlatisklej"
I
•
'
państwa wyrzec się musi szczęścia osobistego. Wykonawcami audycji są
P. Wlchnlarz, grający w "Dr. BergRysun:.:!. satyryczny, popularnie sób jaknajmniej skomp1ik1)wall~'
artyści tej miary co Stefan Jarac!, Je- hof( przyjmuje ml~dzy 5 a 7" zacho- zwany karykaturą, jest odrębnym ' jaknajbardziej pogODny.
AktOl Zy
ny Leszczyński i t. d. Reżyserować bę rował. Zastępuje go p. Urbański. Leka · i dość trudnym rodzajem plastyki. : teatrów miejskich, widziani w krzy- ,
,...., ,. ~ii~~~mlEt'1l'
(lzie Janusz Strachocki.
rze spodziewają się, że p. Wichnlarz Wymaga on od objektu dużo wyro- wym zwierciadle artysty, wywołują ,
jJ~ B-Łf~.:1tOlU"'\l
:lę~ilka dnł wyzdrowieje ł obejmie zumialości, a właściwie trochę kul- tt widza uśmiech, gdyż ich cechy l narcdu pGls~ego Z mnie).
I
tury. U nas zdarza się jeszcze, nie- charakterystyczne i słabostl(i poka I
sla~dami
Popnlamy aktor p, W. opowiada stety, że model karykaturzysty zane są bez krzty żMci, poprostu .
'następujący wesoły lncyde?l teatral- obraża się, podczas gdy na całym tak, jak można ich zaobserwować I \Yarsz. kor. "Głosu Pora:me!lo-prywatny. Mial wierZYCIela. Wy- europejskim Zachodzie nawet "gru w życiu codziennym, Rzecz jasna, go" telefonuje:
JlIlkowo natrętnego. Nagahywał go nie b
b'"
i 1.'
• Ć
•
k b' t t
t..
Z
d
•
tylko w domu na uliey l w kawiarni
ym ry om am s ę "m WZlą za ze w r)SUIJ ac Jes rocuę przesae Lwowa ouoszą, ze w ..
ale równld odwiedzał go w gardepo~l' złe ł{arykaturzyście jego bumo r " dy i trochę jaskrawości, bez których j)jcgły czwartek odbyło si" tam:
bie. Któregoś dnia, gdy p. W. oznaj- lub złośliwość. Oczywiście artystę nie uwydatniłby się charakter l 1.
••
'.
I~l b
'1'
ł
i' d
I
il
•
. ••
•
.
,
zeJJranle lnaucturacy]lne " u U
~I, ze n e ma .p em~ zy, w erzye e obowiązuJe przyzwOItosc a odblOr- I modeh.
ow wyszedł za mm na._ scenę. Szczę' .
•
•
DCllliokratycznecto. . Na pIerwI śliwym zhlegiem okoliczności, w tcj. eę pozytywny stosunek do karykaTech~lka karykatur • przYJemna.
, r
l'l
•
właśnie chwili, zgodnie z sl{cją sztuki,' tury.
Kredą l lekko zabarWioną plamą szym l)m zebral1lu u<;hwalono
Inspicjent wy~lrzelii za ImIlsami z re-j Jednym z utalentowanych kary- Dobrzyński wydostał te \\1aIory, następującą krótką rezo-Iucj.ę:
w~lweru. Wlerzy~iel, słys~ąc s~rz::!, ' katuu;ystów 'est art. maI. Stanisław t: któ.e mu przede wszystkim cho- .
KI b DemokratyC7Jl1Y szuka
I UCiekł czym prędzeJ.
DD tej pory nie
• • J •
•
i
j '
"n
.
'11,;,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _...-: I wrócił!_
Ul
I D()brzynsltl, [dory zresztą stale dztło. L nia rysunku est rytmiczna takiej platformy po:ro.znmienia
'filiQ\JiS
współpracuje z eałym . szeregiem I i ba,vi oko S\vą lekkością ł traf'. • zOŚ l mi arOdo vwni
TREŚC NR. 131 "OPINII"
,
wvdawnietw eur(>pejskicll Obecnie l nością.
z mn1ejS
c a
n
WoJ '--9
OBI'· A'IInslke~: GNiemcYł n~ przdeł1°odmie'l Dziś o 4TeEJ.A1~~I~Z~~s~:zm:1.f"nu"
W' "Ziemiańsldej" rozwies;ono jego 'I
Do najudatniejszych prac zaliczyć aby one z pełną wiarą złąezy~
"
<.-~
eJ.
•
•
•
ły
• d -enIa do J.....Cl7.eJ
l . orys a\VS l: enera OWle o Cl zą
_ Hitler zostaje? H. Sternbach: PięO 8.30 wiecz. "Dr. Derghoff przyj- 25 karykatur popularnych aktorów IlIalezy karykatury Barbary Ludwl- mog
SWO.te ąz
-....tiolecie literatury pod opieką swasty.\mUje od 2 do 4- e
łódzkich. Karyltatury te zasługują żanki (z cieniem Hańczy), Stefana przyszłoŚci z dążenIami narodu
ki. N. H~user:. Pr?ces Doboszyńskiego
Jutro "Ga1ązka rm_l,narynu '.
na omówienie. Poziom ich jest wy- I Tymowskiego (w pelerynie, na tle
o]ski- do silnej pOlaJd d~
t1. uchodzcy memJeccy.
M. Hoffman:
TEATR KAMERALNY.
,
. Ik • ó
I) Dąb
k' J p
-"....
Dziś o 4-eJ' PalJa" z Kazimierzem SOlii. Prace artysty odznaczają Się
omm w z psam,
rows te, k ty_he=-'
· 'r d
()d gen. I3 ema d o pułk . Deel,a. a eusz
"..
. .
..
l'
Id
M
•• -k'
Ch' naek"
ra...,.... J •
Zader. ecki: Stolica Talmudu.
JU:IOSZą Stępowsklm w rob tyŁuło· duzą s,,:ad~, eleg~cn I W}I {~1I1tem ,yr. • orycm" l~gO,
o.l
leJ, . . . . . . . . iZ>......~.~....
~
.'
.......",.,~r ..... ·· .. ~<i<f"'~ ..~$~. weJ.
...
DOkJrzynskt nie daje złośliweJ kal'y- : ZasadzIanki, Wlnawera, Krasno- '
'JI
L
? 8.30 powtórz;~Je wczo.r~JszeJ pre-II{atury swych modeli, stara się je(t ~iecklego, Mrozińskiego, Boryty
~aDI§lP
mmy L. VerneUlll a ,,;\zalS .
. .
• •
(t. )
. ...: .
:~.
Jutro o 7.30 ,.Papa".
uak W~'do5tac Ich charakter w SPO- 'ID.
S g ..
pleCZeJllII clast.J k.urs przekąsek
TEATR POPULARNY
J ho ł r.. .. ~ PdfzYJmUJWODNA 40,
Dziś dwukrotnie o 4.30 i o 8.15 lek- ~1iI'iii\li1!lll'M&ł1iV**f54i!!·jMi"
~O~.IIO
tel. 177-13 ka komedia "Mecz małżeński".
W ,,' pŁo . 1
Jutro o 8.15 ,.Mecz malie{lski".
"
4H~~."'''4)004).,,~'''''O
TEATR W FILHARMONll
Dziś dwa przedstawienia
operetki
"Komediant": o 16.30 i 21.30. Ceny
BILETY ULGOWE.
Biblioteka im. B:)[uchow:1, Za· zniżone.
chodnia 59 (tel. 151-50) urządza
WYSTAWA .W. WITALA
•
l
'.
\Vystawa obrazow artysty malarza
w lm!:te"~, dma 25 lutego r. b. w Te· '\ Witala zostaje zamkniQta w tych
atrze I'olskim nieodw~łal.nie o"t.at~ dniach. Wyst~wa I?-ieści się w lokalu
llie ulgowe przecl!5tawwrue sztuln przy Al. Koścl1lszkI 1.
II t. "Dr. Bcrghof przyjmuje oel
DZISIEJSZY PROGRAM
:.l do 4".
RADIOWY
Biblioteka czynna ~odzjennii;' 0d
8.30 Muzyka poranna (plyty)
9.00 ' Nabożellstwo z Łodzi
10- 2 i orl 4 - 10 wiec?:.
10.30 Koncert życzeI'i
12.03 Poranek symfoniczny
13.00 "Muzeum diecezjalne w Łodzi"
- felieton
13.10 "Zając" - wyjątek z powieści
, Dygasińskiego
13.30 Muzyka obiadowa
14.45 Audycja dla wsi
.
15.45 Audycja dla dzieci
ArcJclek! ',,- prr' ...-_.'
16.05 Z fiordów północy - popularna muzyka skandynawska
M I S Z Ł ni,\ zd,
16.45 "Anielcia i życie" -- powieść
(WALENCJA I
mówiona Boguszewskiej
wyŚWietl
I 17.00 Koncert rozrywkowy
17.55 Chwila binra studiów
W Londynie odhdv ~i(' w tych ulliach, zorganirC'wane przez tam·
nFOTOP~
19.00 "Służbista" - słuchOwisko - tciszą kolonie wv;.n'awc~w Is']:lJnu, uroc~ystoścl Świ~ta Islamu. Na
MONn'
Szania.wskiego.
.
I' zO"J"eiu g'~11Jl:; inuiand;. z dzieć Jlli w orygiualny-:h ~lIOJach j)(1\11'zas Bilety 25 gr.. ('
19.3:.. PoradnIk s!,orlowy dla robol..
SalI! nalełfcle ogrsar.
nik6w
~\YiQta J:"Jarnll.
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Bez zmian

g
rozumienie ministerstwa

przemysłu

na rynku walorów

przemysłu

i handlu dla postulatów

Na rynku walorów tendencja,
okolo fi zł. Za 1 kg., t •.j. o bli·
Zdaniem przcmnłu, jest to raczej w stronę projektu sfer dla papierów wartościowych był.
sko 100 P/'OC. wyższej niż Z;ł< ied~'ne rozwiązanie problemu, przemysłow~'ch, jako uwzglę- u~rzymana~ Kursy walorów nie w~
gl'anicą.
gd);l; uwzglt~d~lia 0110 interesy dniajl1{:ego interesy obopóllle.
kazaJy zmian, przy usposobienh
7.danic11l przemy lu tego 1'0· rolnictwu, nit' powodują.c po7r-ozumiellie dla punktu wi- spokojnym.
Il.) I1nll tram'" i .. wełny krajolorkuw, II' ouler 1l-::l1uic.nia samo· 11zaju rygor~-stycZ1lc rOZYl'1lr~a- walniejszych :-t.rat dla przemy- dzel1ia przemysłu na terenie
4 i pół proc. pań:.twowa pożycz.
kuwa, .rzucił ~h
CL:ego i przemy- nie sprawv musi w kon~eh.'H'll ~11I.
mInisterstwa uległo pewnej e- ka wewnętrzna nie wykazała zmian
;;.j-l~tnl ,Fra?cl~,
\,,' okręgu łódz- ~.ii odbić się uJemnie na cał{t·
SIUllO\\ isko cnnniku\\' mia- wolucji po ostatnieJ mowie Za grubsze odcinki w dal!lz~'m cią'
kalllce
ZdUllSkl!
(
. d yr. IZ·
'
k-sz tł'
. 1'0 d"
l' 1
1
'
g u p ł ac ono 64, 75, zą
. dano 6'";),_3,
')~ za
li) i poniósł
ś"
WIce
a cle
prOd u k"
-c.v wCł'
nlnne.h
a.1n~-CI1, ws "ute ( o' rcczema min. Romana, w Ji.lórej nadmie
h • dyr. konwen· ~dyż w pierwszym rz~dzic
po- konfcrencji, nie je')Ł jeszeze nit ]I; zadaniem cz:pmików Hobne zaś 64 kupno, 6.1,50 sprze.
I
czesankowych, ciągnie to za sobą poważną .-.lIane.
1\" i E'J11l1i ej
u(,zt'~tnicy nadzorezych jest poszukiwanie (:Jaz.
IIH , ,,"'11Hita!,
;idYT. L. iLallds, zwyż~~ ę cen tkanin, następnie Jwnferrncji odnic41i wra2,'llic, złotcgo li.rodka w polityce gos3 ptcJc. pożyczka inwestycyjna
l:1.t -- ;)1 z dyr.
. ~arciński.
zaś,
przez nies:vsŁematyzowa- iź punld widzenia cZ~'nników pouurczej,
równie;' utrzymała się na poziomie
Osobom nferencJi tej ponownie nie do~staw,', uniemużliwi ru- nlinisler'aln~'ch
przechyla sir.
I/Oprze(:nim. I em. t~1 pożyczk4
łrf'hkom i ' h:yla sprawa opraco- cjonalną prollukc.ię.
cbracan r) po 81,75 kupno, 82,25
,
lo.~
.\l:1i preferenc.•i dla
Przemysł wełniany nie uchy
sprzeJa~, zaś II em. 82.25 w pła~'!:{)dukcfl wełny krajowej.
la się jednak od ponoszenia 0ceniu, F2,75 w żądaniu.
lallidn rolnictwa, jedynym fial" dla produkcji webly l rajo,
5 proc. pożyczka konwersyjna
zr 11' posunięciem UJlllo· wej, wobec czego p;roponuje w
uadal pa 68,25 kupno, 6~.73 sprze:t.c:i,"' produkcję wełny dalszym cią:gu śeisłe przestrzedaz.
h, '1 skalę jeg,t obcJąże' ganie procentowe.1 domi~szki
p O~ S k H B~
P t1 6 i , S11. Ak
4 proc. pożyczka liOł1sclid,acyjna
l l l t •. ,pt.. tu
wełny zagranicz' wełny kraJowej
przy dostnza grubsze odcinki ;>łacolio 67,50,
1')«.',i oraz zwiąronie tego impor- wach publicznych.
wyznUCZQŁ Ó ź,
7ądal!tl 68, za drobne zaś 66,50
tu .z zakupami 8urowe.a krajo- nie aulkcyj bezpośrednio przed
kUIJ11(l, (,7 sprzedaż.
{l·ego.
ogłoszeniem pne'targów pali.~ODularne wJldeu:ka dostę~na d~i l ' W ó::ale listów zastawnych ten
HoInictwo domagało się prze stwowych,oraz zobowiązuje si~
W5!!!5tki(h
dencja 10wn',ei utrzymana. przy
to flhciążenia importu wełll1y w do zakupienia w końcu rolm t. \
ł
'obrotach zmniejsz·:)llycb.
\vysokości 4 proc. ogólnej war zw. resfantów, t . .i. Iych partii,
Na rynku akcjl>wym tendencja
{ości przyw~ oraz mstalenia które na aukcjach nie zostały
szczegóJ~li~ dLa akC}.I,ZyrardOWSki~b
c~cuy na ~IUl'6Wiec krajowy na sorzedanc,
I - - w~'b, (me mocmejsza Za a:"cJe
a;;
-.-.... )
\yyjazćl 25 lutego J D38 r.
Cena 7.1. 3:)0.Banku Polskiego - he>:: kupollu
L
~
Zapisy pn~y.itnu.le tylko: POLTOUK
płacono 110.3u, :iądaull 111,50.
mleszkUnla
ka (Borsucza H' y
ministerstwa
radiowy, 470 ;lilt{ndlu 'Odln'la si(~
rzeczy, ;~:t,~ '\'arszawie 'konIe:
I..

.

20 lutego 1938 r.
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J~~:Z:=:'~:,!y~~d:e
W:.d~~~ ~::!~h
..~~~:
zostały
fiaJą słllil-yc

I

I

~.D,:YGd;;Citąąp:jf'W!W'Wt1'~"i%!.WłłB'i&II<lIi.ftiił"~

S ata wlerzJielnośd l1ipoieczrI,rh N~:~~'~~a"~~~~Wn~iver.

te(gO wymIaru
dU1W, Które z nich mogą być sf ła :one Ustami zastawnymi \ P?~lu 7.unoto:vano onegdaj po-.vaź
p'racowane nOTmy zryczałtowa uzysk~e z ksiąg handIQwyc~.
W mysl usta''''y z fin.;:) h. r.. tlonych ustawą II oie lIi~ci'~ "ierZY-lllie.JSz.~ zwyzkę kursu ~'clw~łny,

t1i'ste~twie skarbu

(J-

ui;.t jlodatku przemysłowego od
obrotu, ldóre będą obowiązywały ~'1938.1'. Wspomniane
r04Pol'ządzenie ukaże się w nie
drugim czasie, a treść jego jest
Ila:t~pująca: W 1938 roku bę-

z .ks1ą.g gospodarcz~cb,
skow I t . p. ,dm~o.d'ow.

~apl-

egzekucja wierz"\"te.lnuśd zalJc7.oic 1elnośl, nie w.:ączl1J·ac wierz~·t(!!- J,.tora o~cylO\':ała ł\" granicach od
ol
•
/
, "
~. l ~O k
hi!)oteką IIJwn.ną ora: /lI(JśCi w walUtach zagranicznych u (o.' P t.
c~one będą. !,owmez 1: przed~rr. długi gruntowo bez względu na 10, - listami zusllawuymi. Prawo za- I Zdaniem agentów bawełnianych
b~orstwa, ktore d,o dmu 1 kWlet CL'j' zabezJlieczcuic jest IIjawnioiJc pIaty liiOtami zastawnymi wygasa, r /'Wyżhę tę tłumach~'ć naieży w pier
ma 1938 l', 'zlozą. w urzc:dZlp lV wykazlp. hiJlotec,;ilJ'1ll czyst~'11l jeśli płata nie nastąpi do dn.' wszym rzędzie mocniejszą tendens~ar~owym Wllllosck o wyłąNe wpisel'l, rzy przez z.astrze;;enit>, wy- 31.XH 1939 r. Prawo llOw~'isze nic ('ję, jl!ką zanotowano w dniach
dzie zryczałtowany
podatek me lch z. ry~zał~~t. '~yłącz~nc jąwszy wierzytelności zabezpieczo- sluży dłuźnikowi jeśli
ostatnich na giełdzie bawełnianej
przemysłowy od obrotu, lecz są w,resZCl~ w 19.... 8 r. z p~d 10Z Ile kaucją hlp:)teclną jest niedoplla) sąd rozłożył spłatę długu !la w Nowym Jorku.
pobrany w kwotach przypada- porządzClIlla zryczałtowama po- s:.:czalna do dnia LVi 1938 f.
raty'
1 J 1,1. J • k . ,
d' 18 Ił
.
l
'1
dn'le h za- datku p!l'zemysłowego
od obro
'
la .. y.o Wle JUZ w mu
• m.
J:!Cyl~ 1 \' mys pOiprze
'.
Sąd moie również !ta wuiosek
b) dług nie bJ I op\"Occntowany~ , . , 'k t
.
. łd .
Jor
l"Iwhei\ na .leden rok podatko- tu, a kQr~y.staJą~c z tego rOl- dłużnika udzielić mu ulgi w SIl/a. I C) dłużnik nabył nieruchomość ~~.~j a a na gle ue DOWO '
\\'" t. j. 19::J8.
p.or~ądzerua 'W 1938 r., p.. rz~d-I de bac1ź przez odroczenie tenninu w drodze kupna po l lipca 1932 r. ~ le została zahamowana, astv-'
.l ęblO Tstw a, które: a) Z1ll1Cl1Ił ...·
I ' "ł
I . .
'.1 l '
Z I
'd .
h
t
,Jąc mIej' ea l{ilkuJlunktowej lIIIf;ee
Od m-łacenia nodatku. prze- p d ' t
. d' ł l .; zap at;,. u IIgu '" ca oset 1l3Jua ej ,
"li g przewI Zlanyc
us awa nt- notowań. to l·edllaii. giełda W' LIYer~.....
rze mlO
swej
ZIU a nosej, ,'/ d' 31 XII 193n
l .
I
t'
.
. . .1~· l
'
111\"~łowe~o od (JDrom w formie hl nie sa prowadzone ,... siedzi-I uO l!la.,
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s:zyhCw, olJowią..'.ki formalne i moralne pracilwnika etc. Raczej temat do audycji "DYf:kutujmy". Ra

diolonizacji ani

śladu.

Dwaj

tak

I

I
I
1

I

znakomici artyści, jak ,laracz i!
Zelwerowicz, prowadzili tę rO:1\IllOwę oczywi~cie bez zarzu~u. ale nie
mieli najmniejs.~ego pola ~o wykazania. swegco kunsztu i dynamiki
scenicznej.
Słuchowisko napiE':lne tyłl) ład
::ym, potoczy&tym językiem, ale
ani na chwilę nie wciągało ~łucha·
ClU. Wstępna scenka przyjazdu po-I'!ągu na dworzec i gwar na peronie - to stanowczo za mało. jak
na mdliwości radia w dziedzinie>
efekt.ów akustycznych. W dorobku
słuchowiskowym sC9nka Goetla po·
zOótanic pozycj;~ w najlepszym wy. i
padku ohojf.tną·
l'
Yigit.

I
Po§sk:e Biuro POdrói, SP. Akc.
Łódź,
jerlyną

ul. Traugutta 2, Tel. 107..86
organizuje
vy tym roku 21-dniową

wycieczkę

p. t.

"Wiel~ano[ W~ale~łynie"

od G do 27 kwjeinia 1938 r. Cena uczestnictwa

ł.

377.-

obejmuie: przejazdy. paszport >': ag r. i wiz). pelno
utrzymanie na statku oraz podatki portowe.
Zapisy przyjmuje oraz informacji udziela:

PDLTOUR Polskie Bhuo Podróży Sp.Akt. wtodzi
ul. Traugutta 2. Telefon 101-868

I

------_.-----W
SĄDZIE.

... wobec c~ego ~ąd postanewił ~kazać oskarionego na 50 zło
tych grzywny!
-Panie sędziu. ja. naprawdę Tli'
jestem w stan;c tyle zapłacić! i'\'lo
że pan sędzia zmniejszy mi tę 1m.
-

. rę?···
-

-A jaki je t; pań:;ki zawód?
Mam sklep z konfekcją.

pład

No dotrze. wobee tego za
p,m tylko 19 7-łotych 85 gro

IV rolaeb. dćwnych: No",ocz~a. Vt'n)u,- '~amiętn:'l
,Królowa

dż1lllgli"
DOROTHY LAl\J( ,{ i
odkrycie Hullywood'u JON HALI ••

nOTl"{'

~

.lJrarnat egzotyczny kochank6w, . ktCry ( h i..
lab rozłączyć 11."tWct LI> :lrua litr;r: 1)/:t";!

7.,]'

.~

SPORTOWY

Łódź,

;~'i~~rd;':~i;w;::1F~1~jó~
~~~~~. z i~a~~~~:~m ~~;~;no~~'a~~~

świata DO

'

sloVllci_

\II .jednakow,m sto~ąnku

iugosl wim'i.kskąl~~f·'O I Wcwra.1 wieczorem I'ozegl'a- SŁOWACJĘ 1:0 (0:0,. 0:0, 1:0).1 iili utrzymać ' grę otwartą. - W
r QJ'),;, ""
"1; ..,:3, owa l 1- ne zostały w Pradze półfinały Czesi gnU z nadzwyczajną am- trzeciej fazie gry Słi'nchcombC
kując
uJału.
hokeJowych mistrzostw świata. bic.fą i przez dwie tcr.cje potra- przypadkowo zresztą, zdobył
W pierwsz~'JIl , meczu KĄ'N A_
DA POKONAŁA NIE~ICÓW
~ ~aruslrz
1:0, zdohyw~,ląc -d~cydują~ą
zbuntował się i nie poJe- bramkł1 w· ostatnie,i fazłe gry
przez Bruce.
chał do Lahti
Ii
Wczoraj opuściła Zakopane pol-anadyjezycy mieli przez cauda ły czas mi"~"'z'ącą
.....
'7~"·agf'
[ ...,. arepr ezentac"a
lua"cI'arsIra
'
~ ,az.<.1
...........
'"
jąca się ' na mish'zostwa świata . nad przeciwnikiem. ale ich nnw Labti. Z Zakopanego ekspedycja pastnicy grali z nieprawdopn.,
d o Warszawy, dobn",
Dl l}e·c·.... n.m. ..,;... D"'.· "''''l'ątH
wyjecha ła pOCIągIem
".o:
li"
~ ""
....
'w·
ml·.iało bl.amk.... o censtrzało
17-osobowym
&l{ąd specjalnym
,I
'"
,·
tym
' e~,·.
S· ~'-l·etnł·e
~"esztą """po_
Junkersem odleciała do FinlandII,
u·
n
.......
...,.
sobiony bramkarz
niemców
Ostateczny sklad reprezentacji Hoffmau' interweniował szczę;est następujący: Stan. Marusarz, śliwie ratu.tąc wielokrotuie swo
.
Wnllk, Nowacki, Karpiel i Wawryt Ją drużynę przed wysokocyiro1<0.
wą porażką. Dopiero na 6
kou'cem Bruce zdoAnd rzeJ• Mar,lc:arz ze wzgłędów nut nrzed
..
prywatnych musiał pozostać w kra- był decyduiąey o z'wycięstwie
lu. Podobno te względy prywatne pnnkt.. U kanatlyjczyków wyprzedstawiają się bardzo tajemniczo rói.nił si~ Ąllen, najlepszy zal'
'A d
. l'tf
wodnik na boisku. U niemców
\\ tadomo, ze n rzeJ arusarz za~ądał od PZN wysokiego odszkodo zawiódł słynny niegdyś gracz
-vania za stracony wskutek wy- Jaenecke.
POLSKA REPREZEN,T ACJA · HOKEJOWA: W . ~RADZE '
azdu zarobek, a kiedy spotkał się
W drugim spThłkaoiu AN- Od IJT::lwej; ' kpt. zw. W;mniJ'lf;ki, ~tichli.lik, Wc.łkuw~ki, I.ui;wiczal~,
GLIA Z NAJWIEKSZYM TRU- Kt;waJski, l\rarchewczyk, Król, ~rogowski. Zidit1~ld, "Burda
Ka: odmową, zbuntował się.
Kierownikiem drużyny iest dyr. DEM iPOKONALA CZECHOsprz;lk, "
NL Kasztelewicz Wraz z rep repo

.

Andrzej

t~

dnia 20 lutego U)::> 8

anad·a
i
nglia
W fin
mistrzostw
zw,cieSlwach nad · Niemcami i (zecho-

'J~~!:~:'~~e~~:~:~::b:~1

konała

_ew

&2

1: O

~ramkę decydu,iącą·

W ostałminutach czesi dążą za
wszelką cenę do wyrównania,
co im się jednak nie udaje. _ .
W osłabtic~ ~kundach czesi
zaprzepaścili jedyną możliw~
okazję wyrównania, gdyż Genikowsky nie trafia z jednego me
tra do pusteJ bramki.
. \V walec o. niąte miejsce
f"
SZW,ECJA POKONAł,A
SZWA.I
CARIĘ 2:0 (1:0, 0:0, ·1:0). Szwc,.
dzit grali
najlepszy
S~ol
..
. h b
k . mecz
dO'
a lCt
ram
kw Ul'1lIe,1U,
ł
d' arz
S- 'a' azywa WPł'OS
uw. 2:W l Jki cu kI
carom zabra {) zwyegO' po 0tu. Drużyna ta, która mała b~u'dzo' ~' ysołdc asph'nc.t~ i sh'aeił:.t
je w wyniku pl'ZegrallcgO' me· CZU z Czechosłmva~ją, poczł!łkowo wO'r;(óle nie chciała stanąć
do tego ' spotkania, dopierO' na
skutek silne,f presjiorganizatorów i kierownictwa zdeeydowa

nich

I

mi-I.

~~:~::oo:;~C!~:cra~::go~~~e~f!\ P"I~ka ~Lr/ll)"zolDl1a
"

lzinarOdOWY kongres w Helsing
o ie, który ma oficialnie potwier.
. z powierzenie Polsce organizar mistnostw świata w roku przyI

.

....

ROZ d'ZWIę
. kO.
I J

'l/ym.

Bezpośrednio po wylądowaniu w
Ielsin..-ł'orsie
(godz. 15,30) reprezen
6'

"..

CJ

mistrzostwach
w Lahti

śwlała

W Labti odbyło się losowanie do
miarskich mistrzostw świata w
Jmbinacji klasy~znej, które się roz
Jczną dnia 24 b. m.
W bil!gu na 18 kIm. pierwszy star
i~ norweg Fredriksell. Pierwszy

startuje jako 33 zkolei, dru.
jako 66, zaś trzeci wylosowcał
Inler startowy 176,
)Iak

się, że p, Warmiński nie
dOrósł tdo swego
odpowiedzlałi1i k.
lm·

zLT,ie

nego 8 aIlO-W s a~ w:rezU Cle
t:Ze"o
dO'Ch~ło do ei'''''''ch
~
-. "
Sey'sJii,
które oczywiście na morale' .druiyny wpływ.aty bardzo
uJemnie. Zawodnicy · uie ,kryli
swego niezadowolenia, ani z zai
1Ul knąć dalszej kompromi~~ji, chowania się w stosunku do
:tym bllll'dziej, że należało się nich p. Wal'mińskiego, ani tei;
sp~ać powtórnie z Węgr~i!
_tJ!
ktoryeh pokonano ~zesmeJ z jego koncepcji ś~le sporto3:0, Spakowano więe szybko lł'ych i ,temu też w lwiej mierze
man'ątki i o"'uszczono wcz.oraJ· pt'zypisywane Jest niepowod.ze.
'....
nie ekspedycJ·f i ,.."is'IlOzenic ' łnar
po południu Plragę.
1oU' -.
ki, jaką zdobyto sobie przed 1'0Z Pragi donoszą nam tei o kicm w Londynie. Dószło też
wlclkim :rozdźwięku, jaki wy- do ,tego, że wielu graczy nie l'OZ
buchł międiy kierowni.ctwem mawia 'nawet z p. Warmińskim.
ekspedycji, śeiŚh~j m.6wiąc _ka- ' Epilog tej całe.i ekspedycji
pitauem związkowym.. p~. War,- znaJdzie się na na.ibliższym pomińskim a . zawodnikami. 'Oika- Siedzeniu zarządu PZHL, 'pOdob

b:~;u~:s::t k~~n1~j;Sz~i:;' I

szy
,zy polak ma numer 14, a drugi
3,

fi «g.'«r -' b --

Ił)O

lłll)

..,

.

'ł' " e 4xl0 klm. pierwsza Drużyna

~ef~~z~;'~:g~Og~:~Ć,)a,

..

la'

~~~gd~~~riZ~~ó:awZ:~!i1:,
:i~I~;
rOZ8trzy~nął me'c z Polską)· -

•

z
Drugą bNUllkę zdO'był Ander501l w ostatniej tercji. Ostatnie
minuty należą do. ~zwajcaró~'.
.
'.
.:
którzy poprostu me schodzą z
nie jak i s.p..al\~Y które popr~e-' pola bra.l1lkowe~o szwedów, "adzały
wyjazd. - ' l e.. braI1Jk81'z Sweubei'g , bronił
'
.
brawurowo. , "
• " .
_
Oik.·azu.je się, tę ua· J,lle.c.zach
DziŚ. u ' l)ir!'wsze ,iniekee
. . , . .....
v ·...,
h. tul' misir"wiata. w_a.·..~
"J
tr:en.1uJ(OWyC.!t.
·~~OW.I~~C
I.CZ.." .' Ka~
,I~ ,,:ogole. p. ,~arnPns
'U'"
ki ~ nada z Anglią,
" a o .trzecie'1:m.łejnie by..IV
!!O
ato l t a lit si pano.. ,n
~ mi ZJ. W
ę
see CzechosłowacJa z Niem<:!awie z. z:u-ządu ,~Z~ sek.ret~~ mi: - Bez względu n~t ~ryniI(
Glinka l ~8ł'bn~k La~kowsk! l pierwszego meczu Anglia zdoto
!ta~J.le, ktory nIe mOzna była ,fuż obecnie tytuł mistrza
nazwac sportowym,. P~2:Y czym Europy.
"ra<lami" swymi zdenerwowali
za w. odników, że o mało co nie
Kalus'ow~le
d
ł d
t
osz o o. awan ~ry, ,
•
.
dopiero na 12-t
ym·
mieJscu
Wy.iazd też -ao' P.ragi nastąpił
.. .
w takićh okolicmośóach, . że
W berlmslum , pałacu sport?W~łll
robił wrażenie uciee*i". 'far- rozegrane został.y zawody łyzwlar·
fowsld jechał d~ Pragi za pet- ~ sk~e .o ~ś,trz~stwo świ~t~ w.leinVl11 ' biletem, gdyż nie' wiedział' dZle p~ratnl. _Plerw3z~ miejsce l t yo' wcześnieis~zyill c!eroiiuie. <jed. _I tlił mi~tr~~· ŚWiata. z~obyIa ~nowu
nym s~owelTh- kempro:mitacja! para memlecka Max1 Herber-,
' .
..
.
-- Ernst Baier, Drugie miejsce i

b .'
d da l szą" k omproffiltaCją,
.
. . ' s kł'ł
k'
O awa prze
onI y le·
rownicŁwo do opuszczenia Pragi

Pol,ska reprezentacja hokejo1_'
ł
'
wa SihoIliOzy a -JUŻ w Pradze
.acja udnła się w dalszą drogę do swą, karierę i dziś rano wróciła
'
k~on- d o k
'
~
d a, hok-:'"-~
ablI' podczas g dy Juczes tUlCy
'raJU.
CQpraw
~
.
t ali w I.JeI SIn
. gforsIe.
•
.
esu pozus
nR8l• -=-11
uuo:;
;tegeze
gra,/;,.
.. ' C) SlO'dme miejsee ~ W-rami 'i Antel'Yk4 ale ki~' wolało

Numer, slartowe
IGlaków

.....,

J:

la się ,jednak ' mecz }·ozegl'n.:, Szwa.teal'ia grała .iednak Iwz
na,fmnie,iszc,i wiary w zwycięsiwo j w l'ezultacie z~szłn . z boiska znowu pokouana i zepełmiętn na szóste miejsce w
turnic,iu.
. W Ui~l'w'sze,i tel'cji prowadzt>-
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I ' .- t't •"5' 1;:::::::!Z:S~::sinŚ~:~:tria;~O~!z~
ODIIflł
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c\e -: Ko.~h.~. Noack (Niemcy), .
Mistrzowska"para Polski rodzeil
siwo 'cKalus zajęła ' przedostatnie
'12-te ntiejsce. Zawody zgromadziły

warszawska poraz wtóry poz-w ala . sobie'·· na ., lekceważeni e przeciwnika 'j wystąpIła w zdekompletowanym składzie ?kOłO 10 tYI~'

BKer In -..ZBPrasza
k-

widzów.
, : '. ' .
\V dniu wczorajszv:tUodbył mie widowisko, które propHgan brzY'l11ią' przewagę· Wobel1 nie.
się drużynowy . mecz bokserski d(1 boksu nie było. .
równości sH, .sędzia przerywa
..
Polonia (\Var~zawa) Gcycr,
W drużynie ~arszaw~kjej na walkę w drugiej r. i ogłas,za
·Polski zwi:ą.zek l~kkoatletye!
którego wymik kOlkowy 11:5 dobro sprawy można wyróżnić zwycięst,,-o przez t. k. o. Augu- ny otnyniał od Kusocińskiego
dla zespołu łódzkiego nie może Jańczaka i Komudę, k,tórzy po- stowicza.
zaproszenie lIla międzyna,rodojednak być miernikiem sił, konali Ostrovi'skiego j' u.s,i elskie
W lekkiej .Mikoła.łczyk (G) wc zawody lekkoatletyczne w
'. ' 'HL!)
gdyż warszawiacy w:vstąpili wo go, w zespole łódzkim - Pisar- odnosi
w.ysoJi,ie ' . zwyCięstwo hali w Berlinie w ' dniu 19 mar
gólc w szóstkę i li.cznymirczer- ski był klasą dla siebie, cnoć nad
prymitywnym
.jeszc ze ca, Z3!proszenic to z!lłatwione
Allkat..... pierw6zy startuje wami.
trochę za powolny. Augustowicz Wróblew:skim, ale :. fQnną nie zostało odmo.w·lI.1ie;
.
.
I nieg
Torstein Skiruterlalld. PoPolonia okazała się mocno choć wygrywa, powinien wró- zachl\'ysa, \V ' drugiej awizowa- •. P~dczas gdy z~?ra~uca dobl'. wylosowali numery: 21, z.;
llieSOlidnu? H~kceważenie gospo- ci'ć do szkoły,. aby nauczyć- się ne.i parze W o.ici ech o wslJd zdo- l.la Sl~, o "Kusego, Jemu zda~ 7.
.
punk-ty
wa"},k o'w erem, rz".-ł. ,SIę, ptrzykr Jv wypadek.-.. Kudarzy powtarza Sl~
już
po dobrych obyczajów bokserskich
. bY"'a
..
!,oczllia umożliwia skold dłu
.
• Jego sposób walki nic jesŁ [.-ur <ld ...·ż lct·M'z .'odrzucił .Qstall'.
socmskl przebywał ostatnIO na
f';.
', . . . . . ....
: . obozie narciarskim CI\VF.'pod
ci f15 mtr. Pierwszy rekord raz drugi w ŁO'dzi, dla tegO' nIc i tak dl'u/;N , jak si~ nie z,micni, n .l .
,W. pOłs,red.nleJ ~anezal';,.JP) '''wochtą, z którego wrócił do '
r . . I(stu::iowił na zawodach chcemy Jej już więce,f oglł'idai'. nie znajdzie on w. naszych 0;\[imo, iż w pr()!:tra.rilie
zaawa1l uznallla.
.
O sŁrow::a(l
_ ,1 ."
l T- .osn1!nesz'Vł
O'strow~l'le«o
ktory I \V'arszawy
"
~
cZuc
l
".'
.
''''~ t> "
przed zakoilcze·
fIński
zawodnii{
\ ~v, O.• l,! <..
')3,50 mtr, W bie rautowane hyły at.rakcyjne pr,- 'sielski zna.idują się w fonnie- .leszcze t~,J,k~ . prze~ p~er.~.sz!ll niem, ponieważ na jedn, ej z wy
run~ę hył łowny "ars~'a~vIam-1 cieczek doznał skręcema nogI.
".. a 1~ kiJu. lXi& aurcnetJ u7.yskał ry, .Tak Malecki- Au'g ustowicz, v.ożal się Boże! .
Pisarski'
Fabisiak
i
Jauczak
'vV
muszej
Komuda
(Pl
celnow1.
,Od połowy ~l:ugle]. run-, 'V "'arszawie został on wysła
1:3.1,07. W kombinac,ii na teOsŁro\'\"ski, tylk() ta osŁnfInin. nie,iszy i ba·r dziej opanowan)' <;lY J':lnc;z;ak s,p?,koJ11le punktu- nv do sz,,..itala dla dokładnego '
' le Il\l:;trzos'w .l:"
iUCll miał -walb
dO'~)lła dó skutku. 'S IJl'3.
't'
ł
ma przez trzy starcia pl'zewagt~ .Je, a O s Lrowsk- I ~zu ka
-, ratUJlIII
.;
zhadania
i kuracji.
' . 4'37,'3.
wa oprz.
e
si~ o PZ
.
B,
dokąd Gc.
"
'"
klanlracll
'l.~(t'O""<wa za~~u
,
."
.
.
nad U'SlelskllD l wyCfrywa za- ,: ".
' ., . _ ·v J15'J
,11 - Kompromitująca
poraz-ka
', ! ostatnie·,'! chwili ~ .. łosili sie "er kJen!Je swc pretensJe, Pu, 1"
..
",
zenIe Janczak
o
•
t r'
"
,
.
kb'
.I
s llzenle.
' '
,
, (G)
. lo ·kó
zawodów również dwaj japuń- ) .Jcznosc, .lu· ..~:, w, prze,,~~( y,,":a
W lwgudeJ Aleksandrowicz
W średniej SzatkowskI .
zapa;anl . W pO I S k"le h
'cy, Ogółem zatj'Ul tartują nar· I~lll ,:na\~ala,n.kl . n,le staw Ila SIC: I (P) i KaliI1 5ki stoczyli remiSO-\ zdobywa pUlllkty z powodu me),Hędzynarodo,w y mecz z apaś
, rze: :'olski, ~or~egii, Szwecji, lH~ZIll~, .lal<; SIę tego. gosp,odarze wą walkę, która stała jedna);' sŁawienia się , Fabisia,ka.
niczy Niemcy wschodni e - Polrlandll, SzwaJcaru, Włoch, Nie- SPo?zlcwall, . stą,<l J defIcyt,,,, na bardzo nisI,im POzio:lllie.
\V P9łciężkicj pisarski {Gl . u- s.ka zachodnia rozegrany został
!C, .rugo;;!awii, Łot"y,
,lapo ni!, j .kasle.
'
.'1
: \V piÓorkowej All~:;UJstowkz I zyskuje odraZlI ;p(zewagę nad l W'CZOTaj w Krako'\vie. ZakO'IItonii, CzecIJosłowacji i Austrii.
Po~iOD1, ,meczu.
nędzn~', ,(G) nie Qopuszcza wog<?le do Wizh'iskilll . i w , połowie drugi.e j cz~'1 si~ on ~omDl'omill1.i}lC~ J?o
przebIeg nJemte're&Ujący; w su- głosu Pl,.'usa, ma nad nUU 01- rundy . wyg,rywa przez k. o, . razką polakow w stosunku 2:.:0.
Szwecja, 6) Szwajca'8) Niemcy, 9) Prano
ndia, 11) Czechcsło,Jcby, Już po losowa... ~... ~'1
się z mi!C to brakiem
.&owych na wysłanie

.

uSOClns lego

I

' te

I

.J

n.

20.

..Gl ;OS PORANNY"

wiedz·'eś_ już Sial" TYdzień.

Cz

który dobieg

A Z V ...J D Z! a przekonasz się o niebywale niskich cenach naSl
Przy kupnie T01lVaro"". ~_id.!e~SkiCh udzielamy SDec;;.neg rabatu ~~(
p

MATERIAŁY TECHNICZNO-BUDOWLANE

Dom HandlowI Jaku Hocherman
ŁÓDŹ, SIENIHEWICZA 4

SKŁADY U-go LISTOPADA 105, TEL. 145-38, BOCZNICA Wł,ASNA

-----

Doktór Medycyny

h

speCł!allsta

oRorób koblllCych I akuszerII
P~isudskiego 51. tel. 170-03
Przyjmuje 8-10 i 4-8 w.

(Boblet, I dclooi)

SWnkłewiua:ił

telel. W-to

!:jodl. pu)'j. oj 12-2 I 3 -

4 pp

!RS ~IUl de aleule
~ikołe KOlmelJWle

POrad,

--

y onu .mv r6wnle! meble stvlo·'Ve.

PĄCZKI 2 szt. 25

SJflłllNfi4
tel. 174-42.

22

;g;en a
to zdrowlel
Cyldinowanie, drutowanie I froterowanie posadze." Cllys.clenIe wystaw i okien, ,pcziltanie
bIur i pokoi. odkurzania elek·
troluxem. Rel'leracje linoleum.
Pakowanie okien i drzwi.

- J. HUPERT i S-ka
Piotrkowska 44.

te • 202-"4.
lUNO - TEATR

AKUSZER GINEKOLOG
p".l)ro •• dalł slq na

616wn. 30,

~;~-~

limie IIIIniIII pol.-glnekologlana

Łódt,

•
.
Akuszeria i chor. kobiece \

Sr6dmlel-ska 20•

tel. 107-79

Choroby slldrne I weneryczne
tel. 128-07

ZE STAł.YMI ł.Ó:lKAMI

.hor.. WENERYCZNYCH,
SEKSUALNY[;!:oslw) SKÓRNYCH
II

pocz. o 11 pp.

2, tel. U2-Z8

Chirurgia

WOZKI DZIECIĘCE

tOŹKA METALOWE

MATERACE
MAJTANIE) .. fASR.lKtAD1'.

J.

OtKOWYS&{i I

NARUTOWICZA

11 m.137-70 i

REPERACJE I LAKIEROWANIE

Phrwlza PrzYjh(}dnia L N I T E CK'

WleNenl.
BIł ER
Dla Dli ICZłł R wenerycRnyoh
s:eC!allst8 chor6b ekórnygh,
chor. wene"canych
i

cllynna od 8 r. do 9 wiec..
Porada 3 M.

L

Tai
emo ca iOfUDO
miasta
w
Ink-lsz,noVl

Nawrot 32,

w roli

Dfwitkowe Kino

gł.

'i
Jean CrilwloM

front

Dz'ś

i

Ponadto

~ CI.ark Gllble

T

V

Ob WleSZ€Z~Dłe
..

:~~

G~

Q ~ ieromskiego '.JJ76, tel. 129-Bb

O

.,

9

-.: ~ 11:miltł'.
- -

W myśl § 83 rozp. Rady Min. z dnia 25. VI. 1937 r. o postępowani
egzekucyjnym Władz Skarbowych (Dz. U. R. P. Nr. 62 p. 580) 14 Urząd
Skarbowy w Łodzi podaje do ogólnej wiadomości, że w celu uregulowania
należności 14 Urzędu Skarbowego w Łodzi i innych wierzycieli w podanych
poniżej terminach i pod wskazanym adresem odbędzie się sprzedaż z licytacji.
Dnia 21 lutego 1938 r.
w I terminie
Adamecki Władysław, Chojny. Rzgowska 158
zł. 250.Radio 3·lampowe z głośnikiem "Philips" 1 szt.
Cement
28 worków
zł. 115.zł. 250.Schody mozaikowe
10 sztuk
Kozetka kryta gobeliną
1 sztuka
zł.
20.·w II terminie
Szafa do garderoby dębowa 3-drzwiowa :z: lustrem 1 szlo
zł. 75.Stół prostokątny
1 szt.
zł. 30.Szafa z płytą marmurową
1 ut.
30.-Szaaf do rzeczy 3·drzwiowa
1 szt.
'
Zajęte przedmioty można ogląda c w dniu licytacji.
Za :Kiewwnika Urzę~('
(P. BRASZA~)
Kierownik Działu FĄ

L

K

O

U

N

A

S

maZi

,Erzez RADĘ NADZORCZĄ i ZARZĄD

~ ~

...,; .'~~! f:;.N'~w

Olga Czechowa,

fil

(UAnnaiech i

Horłense

1AI

.m!]WSliiJ!~lOSI_W:iS'i3llitilDi:iIl5iillm~1oi'

-

łzy

Wiednia)

Raky. Willy Eichberger. Hans Mose) I ~erBir

Kran~

-,_,BI:..ł6~-o~;-~~IIII5:TaIAtiiTHAN . ES~·STElZEi'

~:l'!!!3It.~~=~IiiIImaJ~D:r=Z~iŚ~iiUIt.ii...~~~ a&iU_...... ~-....
.~
i dni
: ; r;:;;
D8Sfepnłlf:h! "
:: s..A-l

TEJ kolo

Widzewwskie. Manut=aktury Sil A.

IlpieWBne PO niemiecku
w dni powsz. o g.

-

Przychodnia c.ynna od goda. g do 12

obserwac,jnego. spadochronów i nam;o 6w

Naice]nieiBz~ dzieło

~6:'~;~~,
Pocz~tek

i jamy ustr

całkowity reportai filmowy z uroczvsto:5ci, która się orłbvla 15 b. m. w Lell'
""ręczenia Wojsku P o I s
'i e ........

WILLY FORSTA

Sienkiewicza 40, tel. 141-22

0811,&0

codz~enn~e!

prociukcji wiedeI1skiei, mOwlone

Dziś i dni następnych!

I pi~tro

telefon 213·18.
pl'lvlm od 8-9 30 rano i od 5.30-9 "
W niedz. I święta od 9 -12 w pJL

NI-e ufai maz·cz,z'n.-e
j

moc.opłolowych

zęb6w, szczęk

PIOTRKOWSKA 56

P..."muJe ~d 9-:-11 !ano i od 6-8 w
W n10dslelę l ~wl~tłl od 10-t2

roll gl611nel
genllllnr mongol

Dziś

§

Dr. med.

tel. 122-73

?gO.~04

10'9701

aR
leczn-ca
oma.o
KL nu lDr. med. Sa o

____

I sk6rnJch

NFł .

AM ER'.'

II

~k_____________________
przyjmuje od 10-12 i 5-7

II.

PATE.NT

PIERWSZA

r.ludlU~M FalM I

Zawadlka 1.

PATEN'T FRANC, itR.

Przejazd l, tel. 209-87

przyj. od 8·10 i od 3·1 wiecI. _ _ _

Nawrot 7,

ELASTYCZNE

spec.

DOKTÓR

FABRYCZNYM

~ BEZGRANICZNIE

-------------------------------------DOKTOR

7

Cegielniana2

ZIYM ZNAKIEM

fbin Cukiernia ..ŹRÓDlO"

• JAIOBSO I PIBCHOWleZ InndrZ8,B.

Spec. chirurgia kostna

ORVGINALNE TYlKO

Sniadania i kolac:e jarSkie
z 4-ch dań zł. 1.10 wraz z obsługą

Przyjmuje 9-1 i 3-7. Tej. 132-64.

..... J--

CHIRUROJA I ORTOPEDJA

gr.

CIASTKA D~SEROWE po 20 gr.
(dla stowlluyszen i szkól odpowiedni rabat)
WS1:elkie wyroby cu',jernicse n a s II m Ó w i e n i e

p Ol U D N I OW A 9

bezpłatne

~-----_
DR. MED•

mieszczą się obecnie przy

CHOA O B Y ZEB6 W
i JAMY USTNEJ

Annr Irde.

Plołrko.sl<a 92, tel. 182.82
zatw. pues Wł. Pań,h•. - Wezellrll
zabiegi najnowszej racjonalnej h.mety ki, indywidualnie stosowane ••'
pobiegajta prsedwc.csnemu .tarseniu,
sprsYlaiil sachowaniu uroku, młodości
i piękna. Usuwanie owłosiellia bez.
powrotnie.
.

:

P. Szejnflinklel

LEj~RzEFOiIClr

pDO.

CillB1MET KOSMETYCZNY dla pił I

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

.~~~.~

ul. ,Piotrkowskiej 83 m. 10
l! Ił OWOCZESNE D • OH~nDn(H PIŁSUDSKIEGO
II ~ ~:oi::tu~~nr~ko~~i:ar; wU-[,,'H , L BU ~~~hr~8k~~r. '~n~~

!~~trkoWSka
55, fel. 127-76 lilII
_
c:or. skórne i weneryc... .

Towarzyst",a. mahce ię
21 lutego 1938 roku w lo
przy ul. Piotrkowskiej Nr. 74, w pit,
.
minie o godz. 16-ej. względnie w drub .••d· erminic o godz. 17-ej.
PORZĄDEK DZIENN .
1) Zagajenie posiedzenia.
,_ •
2) Wybór przewodniczącego Walnegt
~irurRlcznJ
3) Odczytanie protokułu Walnego Zebr; ,i
4) Odczytanie protokułu Komisji Rew.; nI.
5) Sprawozdanie Zar3ądu za 1937 r.:
a) z działalności szaęhowej.
b) z działalności biblioteki.
6) Zatwierdzenie bilansu za 1937 r.
7) Zatwierdzenie budżetu na 1938 r.
8) Wybory:
a) 3 członków Zarządn i l zastęp".
b) 3-ch członków Kom. Rew. i 2 •
c) 7-miu członków Sądu Hono'
9) Wolne wnioski

SIlCie j modelowania

M~B

Il'· m"nska

$,

URSY KROJU

RYNfiOlOfi
. (chor. uszu, nosa, gardła i krtani)
przyjm. 1-2 i od 5-7

członków
dzielę, dn.

Poleca z reprezentowanych fabryk i własnych składów po cenach konkurencyjnych
Rury ł kształtki kamionkowe, żeliwne wodociągowe do kanalizacji
KIink!cr budowlany, posadzkowy, kwasoodporny i do licowania fasad
Płytki ścienne glazurowane (flizy)
Płytki terrakotowe do wykładania podłóg
Licówka glazurowana i zwykła
Cegły szamotowe, płyty budowlane Herakliłh i inne
Cement biały ł szybkoscJmąey
Wanny żel., artykuły sanitarne, emaliowane i fajansowe
oraz wszelkie inne artykuły budowlane.
M'"

•

TELEF. 224-07, 224-08, 232-80

Na pierwszy seans wszystkie mi<"'3ca po 54 gr.

:::Uł~:~l:

PETER EL 'HOLTZ

Film mowlOny i śpie\vany P) niemie<,ku.
progralll: ,~PORT ARTURA" z Danielą Darrieux t Adolfelll Wohlbriielti~ru w roli głównej.
Ceny mieiec: I m. 1.IN, U m.90 gr., I1I m. 50 gr.
Kupony ulgowe po 70 gr. z prawem zaięcia dowolnego miejsca, w do
~wil1teczne i Diedaie)~ nie ważne.
Pocaątek przedstawień w dni powszednie o godz, 4, w niedziela i święta o godz. 12.
Następny

~o.

o~ów

--.... G\
A

II.- .. GL'OS 1'ORANNY" -

u8k~ecznia bezpyiną 'Wywózkę śmieci.

15

'1 93t

oraz poleca wysokiego gatunku

f-my \,OLKURZ~

.. IDEAL- PATENT

'e" -•...
I T I E CENY NISKIE!
- MOTOCYKLE Excelsioru"
~

•

'"
:; Cft
Q

...:
o

.ss

•

..:
......

,*.!!

Q.

dostosowane do bezpylnego wywO~t1,
uznane przaz Władze •

_ C K U B L V DO ŚMIECI)_
w=vW*.

SP

e

L»&W§dN@MR®k*.B~m~~ę".'M~Hd·~crs~"'''''''''Ba.'''''''''.wemm2F~,&~'~H'.'mE""~m5mESB~~a.

i
II
marek Korton Calthorpe. Roval Enlleld.
Puch.
sł JI
l.
Czeici zamIenne do wszJ$tklch motowIeli slale na sldadzie. Dogodne warun1li spIl1tr
D~pr. "BfRSON· Sfł'lPEDBI" Naruiowił:za 16., .~I łLjO·j9
llone

.

(dwuoliobowe lletki wolne od podatku i p~awa iazdy) orali ClolowyClh
Pantłier.

Nabywcy naszych moden korzystają z ulg podatkowych,

Opony samoch. i motocykl. "SEMPERftT"

I__:_.J......_._._O_G_L_O_S_Ż.-E-....N_IA_'_D_A
__
O_B_N_=, II!:
~:2'"WP':D...,.r !.~

_

....

w,~ouraDI8

BERLITZ! 14 rok szkolny. Kon'l
ce&jonowllne Kursy Języków Ob·
('yeh pcjedyńczo i w małych śdśle I
naj,. dobranych grupach i i-roczne kur· i

I

.iD najnowszą,
' """: . _Jtouą (Anson) nauczy się
każdy dla. potrzeb w kraju i zagranicą. Absolwent Sorbony.
LegioJIÓW 11, m. 13. Dawidowicz;, 12-3,
.:~

....

-';p'

..

r

i. Dyplomowany
_l
•
_ .1agog
- filolog.
NlIjłatwiejsza.
skrćcona
metoda
konwersacyjr..a.. Postępy zapewnio
nEF. Absolwent uniwersytetu .we
Francji. Tel. 127·9i.

Im

Nie powinien Pan
Prosimy

-,I !>:arai/',Y

,

urz'ld..:onc mieszkania z centralnym ogl"'.:ewtmiem
do wynajęcia ocl zara~ w no·
wym domu Pl"zy ul. Cegielnia·
nej 65. InformaCJe - dozorca

Idomu lub
I
kuchnią

OKAZJA-! OK1\ZJA!! Sklep z po·
kojem j
oraz 2 pokoje
II z kuchnią. I p. fr. od zaraz do wy.
najęcia. Piotrkowska 294. Wiado·
100ŚĆ u gospodarza.

zaufaniem do

KIł4.fl4.

:w.:wABSZA-

WIE
jldanta komfortowo lit) " no"oezesnJDl do·
~łQżonym,
przy łntell

e./

- - . -

-

1i~

:

~J

PRlEROWADZKI
W

WOZACH MEBLO'

WYCHiSAMOCHODAMI
IJSKUTECZNIATAN_IO
- :~~!,.;',!,~.

c. HARTWIG ~:
l'Iotrl;owska

86.

tel. 273-50.

'------~~------'

-----.--.
oddzielF~lEBLOWANY pokój z
l.ylll wejściem do oddania solidoe~
mu panu (dwnm). Piotrkowska tU,
m.
6, tel.
265·0R
___
._ . __________
.. _ _ _ _ _

'słone;:n~-": ~::~-:~ I·K9MFOR'~'OWE,. słoneczne, .5-,..

Brzeziiiska 75, teJ. 133·80
Kompletne urzlłdzenia pokoi, jak .również pojedyńoz0
meble stale na składzie Solidne wykonanie nowo·
czesnych snf w p u s s C I a n y c h w mury w nowych
budowlach.
Najlepsze referencie

187-59.
'. 8 od 9·10, 2·3

-

:5 l'OKO,TOWE mieszkanie z wszel
killli wygr.dami przy ul. Piramcwi,'za 2, do wyilaj~cia_ Wiadomość
tel. 134·07 i 13414. u dozorcy.
693-3

"tyle za innymi!

pełnym

_

o

r-~

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

wocześnie

Ł6dź,

ogólne

, ewent. z eałoddea
m. Warunki od omo(łod "Okazja" !lo ad__

nvr6cić

BRIJNON4.

, ZŁOTY: Angielski, hebraiski,
orespondencja, judaistyka, kon-

)L.\ 81 UDITllĄCYCB

się

pozostawać

-

ELEGANCKO umeblowa.ny pokój
z niekrępująeym wejściem odnajUlę kulturalnemu panu. Legionćw
nr. 17, m. 1~, tylko 3 - 6 pp.
--. -- - -- - - - -- - _. --.
PO 4 POK03E z kuchnią z wygo(lami, l{ilińi"kiego 44, fr. I i fr. II
p. już (lo adna.jr;cia. Wiac1omo~6 u
tJc·wrcJ' .
___
~

3 POKOJLJWE komfortowe, lIO"

wrażenie wywołuj o

MEBLOWEGO ZAKŁADU S T OLARSKIEGO

I

ramienr

Pan juz, jakie

t ...!.

POI\.(\JE z ku;hni;::. i hollfllJ, cen
trallic o!;rZeWallll'. ,,-iuda, 'i\' cle~~anckim nowowylmdowail)-m domu
yis a vis parku Sta.szic3. do oddania. 'I'ręL:lck3. 12. lnform:1cje na
mi(:jsl'u r- lub td. 1.50·54.
6gJ·-2

przestarzałe?

- , ...-''';.-;l;;;'....._ _ _.9;\1110...'...

irmacja,
p"'7edmioty
korepetyr'
- Tel.

l~

Pańskie urządzenie

'fISS MARY udziela, angielskiego,
rancnskiego, niemieckiego. Załat-ia wsze lItą korespondencję. Przyjwje 12-1 i 7-8 Pio.!rkQ:",ska. ~4,
'. 7.
- '.... ~
ił

Ró:ine

(IY Jego wystawa?
s k l e p owenie iest juz
(IY
Nowoczesne okno wy!fawowe to magnRs na klienta!
sprawd:lił

dzamy bilanse.

--

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

II

.1 POKOJE z kuchnią., hall, cen.
tralne ogrzewanie~ w eleganckim,
nowoczesnym domu vis a vis par·
ku Staszic!1. ul. Magi stracka. 36.
Informacje telef. 134-37

mo

BUIJHALTERIA i nauka. pisa.nia
113. maszynie. Kurs całkO\vity. In·
formacje: Cegielnia.na 25, m. 35.
Prowadzimy księgowość i sporzą,

4

LOkale

FI ARK. E A A

5y handlowe, obejmujące: księgo-,
NI RATY OD Zt. 5,- MIE5IEaHIE.
wość, a.ry~m('tykę handlową., ko.!
S'AMDUt'"Al.KOŚ(!U~ZK'17
responder..cJę, ustawodawstwo han'l"
D
Tel. 16366 dl owe, socjalne i skarbowe. steno· d '
MW
i\Qi14AA
.
grafię, pisanie na maszynie i an·
~_._- --"--"~'.Q
II
gielski język. Kurs wyższej księ· R
!!(lwości, obejmujący; re,vizję ksiąg ....
§c. .m~~_.l" "
handlowych, analizę i krytYkę hi- r;
koncertowe: czelo, trąbka,
Ian:;ów etc. Zapisy codziennie od :Ilordeon, ::śpiew, skrzypco ,yolUG
12 do 1.30 i .o d 5 do 8 Andrze·l"d.. 1 rnarc..:' .. Oferty do ad'11in._istra.. Glo-"3
ja 3.
7008·10 CJI sub ,,618'.

.~.~< ......,~.

.:.,;;.,.... .-.I..:__

WIECZNE PiÓRA

POKÓJ
miejscu do wynajęcia.
l fOka 82, m. 18.

II pIętna
~ wynaJę Cla . PIOtrkowska 189.

Piotrkow· kOJowe n:1e?zlmn: c na

• •• ODDAM pokćj umeblow;1ny z wYgodami. KiliIiskiego GO, II podwóANGIELSKIEGO udziEla. :1b~olwent DYWANY: perskie, krajowe, ręcz rze, lewa oficyna, I piętro.
- medalista. angielskiego uniwer. ne i maszynowe naprawia arty- -------,.----- --sytetu. Tel. 161·79, 12~30-1,30 styczny zakład naprawy uszkodzo- 3 POKOJF 7. kuchnią - niec1rogie
i 6.15-7.
592-3 nych dywanów H. l\iilgrom, Kiliń komorne - do wynajęcia. Al. I
skiego 18, tel. 192-46.
658·5 Maja 37, lub od 4-5, tel. ~65·78.
POSZTJKIWANA energiczna wy.
ehowawczyni ze znajomością. he.
brajskie~o do 9-letniego r.c~opca..
Zgloszema od środy Zglerska.
nr. 15, do doktora..
_

DO ODDANIA pokój, wszelkie ,.,...
gody, telefon. iotrkowska 67, DL •
..
.. ._- ....
3 POKOJ E z kuchnią na biuro lmi
mieszk3.T!ie do wynaj~ci&. Wia.d~
mu~c; Nal'uLrJwicza 30, lub od 4--5
tel. 265·78.

-_

_-~ ~"'---

----

~

no

WYN A.fJ~CIA pok{.j 1Imebte~
wany. dwuokienl1Y z niekrępującym
we;jściem. Piotrkowska 64, m. 20,
iewa of., II w. II p.

,....U-C-H-A-L
....~'-r-E-Rll :ło-;Jdeji am
'ykańskiej oraz -pisania na mazyuie gruntownie wyucza za 25
--'-DO WYNA.JĘCT-,' u1Vupokojowe
-~. Skr6co~lY ~urs .w ciągu 1 mi~. STENOGRAFII polsko _ niemiec,
mi<!ezkanie fronto\,e w nowym do·
dąca zł. ~;). PIsa!11a ~~ maszyDle ki('j ora.z języka nicm:eckiego szyb
mu :z: wszelkimi wygodami na· 2·im
t zł. ~dzIelam rO~Ulez kotes??~. ko i tanio nauczam.
Głogowska,
łencJI, af~yhnK~lt?,:klk.hand1500~el 1 Piotrkowska 55, m. 16.
FABRYKA dobrze wprowadzonych POKOJ dlslonec.zilY's" ukJ!?eb~owan4)O(' pi~trze. Wiadomość: Lipol1a 52, u
ten ogra '11. . l ms leg,?
,po· -- _
. •
- .'
. - - a.rtykuł()W posznkuje wspćlnika z l' wygody a ~}ana. l(!il lC\TICZa
, do;;orcy.
rzeczna. oflcY:Da: .1 pIętro. Za· NA~,CZYCIE.~~A
dnl~D10~~a, Il,apitałcm Dcl 25 do 40 tys. złotych. m. 10. Tel. 235·17.
ro wadzam kSIęgI l sporządzam :ulzlela lekcJI .?ęzy~~ a~glelsJ 10",0. Kapitał zagw:ll'antowally. 'Oferty - - -:.,,- CENTTIUl\I miasta 2 pokoje
ilanse.
l k(,respondencJl. KJhusklego nr. 8b ~llb .,I11tratny interes".
iJ·POKOJOWE 11l1e .~zkamc w 11.0- 7. l \Ichnią '''TuZ z meblami do odm. 40, lew. oL, II w . '
wym dCllm, centmlne ogrZE:\\~"llle, uania od zaraz. Dzwonić: 113·23,
" ..DNIE i -prędko pisać uczy ka· - J
' ,
.
,_
KRZESŁA I FOTELE dri wvnajęcia oraz lokale ha.ndlowe od 2 - 4·ej.
IJ;lJnow"z;~
meto
,
bu'I u"!:oce
\ Z,ach o"d.'
,,') t e.
l 18:".J .....;10.
r,..""'raI' Berman oraz poprawia wszelj FRANCUSKILGO
.
bl
'.
111a U-',
_ie brzydkie charaktery pisma dą konwersllcYJ~lą szy- _~o wyucza
_'('iiedBń~klll) HAItANIEJ
_._ _. ___
POKóJ uwuokienlly z wygodami,
..";~Ltafecl.lekcli. Al. I Maja 4, absolwentka umwl'rsytctu we F r a u .
poleca fabrYKa mebli
[nEóJ umehlowany dla l)Ulla. Te· i ruekrępującym wej~ciem do odda.
giętych f. Sznurman
. ';. 'I.
.. ".
ś d ..
• .
cji.. Telefon H'2·18.
lI·t~IJe Nor'
. ol
W1i1Mf!.1!ri1 EN
.-4
16 CEGIELNIANA 16 ~~;.OD, r ~~'go!l~-. :\e.l~eI(~ lllekrępll- ni.~ ,~YiaJo~;~ć '! pralni, • ró nlleJ
. ecla ~olska \'~ w podw6rzu
.l"lce. Zachodma .)7, m. 1.
sJ..,1. ",7, teL _.l-~·O..
_
Estoma, 5) ~ (I_
_
________
.,-------- - '----~-----.---•
j
. • 7) Al1s~ria, :
mnIAL.w UOChOJ.O.IV.C WYP~~~'-13-I'OKOJ.0\\'E duze?
r:łoneezllc:? POKOJ1~ z ku: h!:l ą, wygodamI,
_, .10) Fmla.
z"rAdl~
l'Zallli 1~1l1:1żek okazYJlllc ~lo od:;,~4' miN'zkam:,
WS~?~kl~
wygody, I ~!ętro. Ll!l1;llo\\skIeg O 14, w go
leja, 12) Wł .
.y
U
~
pienin. Ofert.v suh .,'\Yspclpraca. frent, I ]H€.'tro. KIllllslnogo S8.
clzmacb 10- __ , u dozorcy.
_~'tlllfi.t>tDJiI
J !
l Francja "', "
. ..
. .
_r
' zostw I1łO{ .
Wielki wybór:
CóRECZKI'; chrz!'sl'JJankę 6 11110b. 'I
dków' filIaI;;' ,~cięcych
ŁÓŻEK komodowych
zdrową .odlia.m n~. WlIl8JlOŚ\\" ~Ee~.~!
flżyny do r,.; "'wyeh
WYżYMACZEK
do admm. mn. pIsma sub .,Z.. ra" .
, •
-.
.-f~ielanyd\
marki ~Ru')ber3
I
W sh ,..':,1., sprężyn.
LOPÓWEK,
.
.. I \VSPÓL}-.:JK wraz. z wspt'Jpracą, 1m l
I.
oPatent"
LEZAI{6V/, H.AMAKoW
Odbl~rnJk:. . ]!ital 12-13 t:iS. pos:'.nkiwany.
'vŁO ZEK polowych
ROWEROW I drcó!:yn
nowel seru Z _.
'::" f l'b~J 7U' teczna. Ofer·

I-

""

I

!
I

I

I

I
I

I ------.- _.- - --.. -----

I

'II

fabrvcznjl~

- - składllle
»iW

M

DOBROPOL" Ł6dź,
Piotrkowska 73
w pod",. Tel. 159·90

A

*

CAPEllO

a-HBłl!IS!!!~

,J

~z~'~ł.~D PRZYRZADÓW PRZECIWPOŻAROWYt""
.
h- .... ..dl
:ngow~(' .'-"

Gerlner

..

~Oai!Z

U

~: · ..... ~aJ~c ". ~KIEGO 146 TEL 20133
~~!ł
t\.,. l L.~
'.'

'" ~;~

p.o I e c a.

'"

•

'uż n-deszł

)Plęk~y

wor pr.odukCJI

y

400-4

\VYN A.JĘCI.\ 3 lIok. mieszka·
:ł·POKOJOWE mieszkanie kondl- no
Jjia
z
wygodami (hol. centr. ogrzew.
PHZY-HIE IVsrrl1Ilka. z ].;:aplta cm fortowe w nowym domu. Ra t3 tycl_}O :-~p.ro~·::tdzo~ej. D1e~ wań~ka 16, do wynajęcia. Infor- ;~iepla woda, winda) przy ul. Piotr·
kowekiej 249, ora~ 61:ll:'py.
chan. fabryl,,!. 'h]lr.lf'I:lea l"omecz Illac]S na miejscu.
-2

.
do 3-4 POKOJE dobrze .umel110wane
, z wszelkimi wyg-odan:n,. razem ]~b
_ _ _ .~~,--" Il'ojedvńczo do wyn3.]eCJa, llll.daJą'
Z.hn~ J~L.\ lil,ltrykula 7.0 f''l.koł~ cc się" nhvuież dlt~. adwokata lub
Uow;,;"echuej ll~·• . j:, lm nazw. Hali· lelmrza. Przeja.zd 1!J.4, tel. 156..11.
nv Ci [tl'StcZt111kJ.
1

lIn

ni~. 'C[Cl'ty
. e.ćlmin.

su),

,.Fatryka"

l

-,1"': -. .----:-;:-----

dZiałająca pod clsmcmem kwasu węą1.

l1Iocllodowe. allł!Jbu~ow'~ "E lII-RI"

NA ŻĄDANIE SŁUŻt~ OFERTA

a...

fot, ;-; Jub
I Z:trouck ponad 300 zł. mit'fięcz

S
f
'tZ~zy owy

.•

ora:l na IP. :t:apasowe do wnelkltlJ typów gaśnic.
~.
Ceny f a bryczne.' Ob 11Iug'8 so ll'dn~'
fachowa naprawI! wllz el kiego rodzaju gaśnic I

,~naJJo.!Il~'"Ct

. J " .. l.l.orc:;

..Caruso 38" ------- ----:-~---.-ł -

GasOIce pmROWe I płynowe ,,:;;'ERKUN
Gaśnłle . SU(hOPIl'DS~~~W~ .. UN:IWERSAlNA"

Gaśni(,;):-

_-o --_. ____ .

I

*"'*'1

Ropo'cle
Z l.no

•

.

I

l]h

------

_ew...

---- ------DO "TYNAJĘCL\ 0tl 1 kwietnia
r. b. 4 lub 5-pokojowe nowoczesne
,,!onCCZlIe mieszkanie
przy ul.
T.'jntrkcwshlej 62. Wiadomo~ć w
administracji 'lomu luh tel. 108-85.

-'- - - - - --.
~ OD i LIPCA 3·pokojowe nowoczes
ZASTĘI?CÓ'W bran:i..y techmezne,l V\. D?.tIm AL ~ Ma!3. ;), ~ą. ~o wy ue mieszkania, ogrzewane, gorąca
1
"'llro''''ldzooych
w l)rz('m"~le
~ na ',HOla
a. pokt.
Je ,
z KllchDlą
"
J
,
v l 4 po·
•d
woda oraz i dwupokojowe, wysoki
dla nowego .artykull1 - .za .prowi. k~l~,Z kuc~mą:. ":l~l~(JmopS~ ~_ & . parter. Żw"rki hl. Wiadc;mość:
'H

liSi

.

~

z.ią pl)i'zukuJemr na "ojt:!woilztwo DllIllstratora f(m~~E.r 2::1,
E:mkóll', skrz. poczt. 253. I ~ka :.li, tel. :?32·20.

j (\lzkie.
....
~

JOtr ~Ó'l\,
684-·3 Z'wirki 1 e.

18
SKRZYNl<1 LlST:>WE sys! ~HERMES" śą jut używał
od sureglf lat w pocztiJwej ,rUi!)le dorecuń we wszystlci
domach W<lrsza'NV i zdały swój praktyczny cgzamin . .
Sil wygodne w użytkowaniu, a obok tego dają peln
gwarancję, że umieSBC7.0na VI' nich korespondencja dl
poszf:ilog6Inyf:h lokator6w nIc dostanie 11\1;: do lI)
osób postronnych.

"
moniUSZKi

B:: PAl

telef. 153-83

~ II·:KRF;PUJ.-\UY pokój z telef. cli
l\aJ'az do wynajęcia. WiadoJUoś6.

')rla

2~-12.

SALA "LHARNO
Zgrorna

~=,,~~';1IH.::W

It,~upn~.!..s~~~.:

ze

-

Załatana

~

Pozostllle nieliczne bilety do nabycill

'

K 'i

lJU ;:;PRZED.L"'\IA 12 krc-l"iell korzespoły przędzalni, szpul
rll;l"zyny, rn:1szyn~' wykoI1czalnicz0.

.__f,____lIR

MODELOWAniA

Sienkiewicza
r6g Nawrot

rl]form!~0J~:

"Diasporo

67

A iti

KA

RIIVIS"

I

'.."' -'-11

r;:oczy l'iotrkowska. 191, m. 8 od
10-12 i od 3-5.
----,OK"\ZYJNIE ,li> sprz('dania sy1.1:11ka. krt'r.!pns '··rzechowy. stćł
.• krąt;ły, ::: 'rwaI;~.ka, 5 kr~.e:,oeł i
t. L Sip.vl,iewicz:L r,2, m. ~1.

p osa,,"
""

~ dllmia, że CELlNA SANDL~R,
~ b. wieloletni prof. des Univer·
~ sites de Beaute w Paryżu, b~·
~ dzie udzielać zUgełnje bez.. ptatnle porad kosm ( tycaI .... nych w dn. 22 i 23 lutego r. b.
w Łodzi, w gllbinecie p. Dr.
~ M .. L '
~
am eWJnbonowej,. P'lotr kow~ ska 88, god •. 10-2, 4-7 w.
~ K ł
t
d .
tk'
~
lir y ws ępu Wf IIJą wszys I.
~ drogerie i perfumerie w Łodzi.

..

...
::::

..

;;:

l:!

Kąpiele

psów.

,LEKARZ. D,Er ~""1T"

Dr.

rJ, Ulu
nm~nd~lrom iHelena
U~ ~"

II ".
NARUTOWICZA

wi!now~ła przJjęcia

tel. 122-02.

~

-----;--------

~

~

~TYY"YYYYY""YY'f'YYY"~

garnćw

KOFPA

22

KUCIE KONI, nitowanie kopyt.
Przyjęcia w przychodni od 8- f i 3-6
Członlsowie towapzyatwa opieki nad
zwierzętami płaclt ulllowe ceny.
,

ZsplsJ na no~ ~urs przy]- .
113·51 muJe kan:elar,e.
tel.

WRt.

KOPERNIK'~

Tel. 112-07 .
ODDZIAŁY: wewnętrzny \
ny
SZCZEPIENIA psów i ko!
STRZVZENIE psów i 110

,,,m,,,,.i. P"T 0.",.

J. Stcrnfeld, Toma OKAZY J};IE do sprz(;dania nowa ~ Service des Instituts de Bellutć .. I
Maz., Ant.onil·go 5. 676-j sypialka oraz stO z krzesłami. ~
Pllris
.
~
A_~_
Wiadomośc: Pifi:udskiego 27, m. 41. ~"n
Vafsowie zawla- ==

l .
Hl' lAł
8t~ owe DOWOtaesne
1'il. U '
l'L l
naJnowsze fasony, h
~o li d nej ropaty po eea po tenac
_ó ,.........m.= or;;am..~~
konkurencyjnych
Pierws%l\ Sp6łdzielnia StoilIrska
:.\L\JSTEH tkacki WCEsll1ator), lat
U
"Spójnla W Łodzi
3:1, pierwszorzędne referencje, z
WODNA 19.
TEL 113·78
długo.letn.ią. prak.-t.yką w bra. n.ży pU_
_ __
WełDJ3.neJ, RtreJchgarnoweJ 1 kam.
. ki h W'
UL\ZY,TNIE do spr7.edania. meble
garnowej art. męs c.
~specJa;.:ubinetowe, tremo, sUtfa i inne
liZfJwany w wyrobie tanich kam-

ul.

Z/lchodnill 66 od 8--10 w. w biuuc: org.

w 'ni • •

l'

SZUlA, MIERZEnIA

ROJU.

~H/ltechiW,

w roku 1891

eczniciJ
ola Z ierz
Mag. H. W

liczne '

red. dr. M. Klajnbaum wygłosi referat n. t
i Palestyna na tle sytuacji świa~owej"

.1 .URSy,j ni,tY""i. $'6d~i,j'k' ,. i

lOWYC]l, 2

.·d" -

20)

_ _ _ _ _ _ _ Org. sjonistów radykałów ,.Hatechiia" z\\'ołuie na wtorek, dn. 22 bm. o godz. 9 w.

1'11Y!)J umeblowany do wynaję"ia (·d zaraz przy rodzinie izraelic na kt6rym,
I;;pj. legionów 47, m. 34.
•

(narotowłna

_.

DR. MED.

l

~r. meo.

TEL. 170-96
od 11-2 i 4-7.

przyjęć:

Godz.

Józe Go ber

I1la konfeKcji. Poszukuje
posady. SulJ "Fachowiec".
POWAŻKA fabryka pos~ukuje ruIo
dego, zdolnego i encrgicznego inży Spec. chorOb wenerv"nych. mo'lpec. chor. oczu
rOTRZEBN·\ pielęgnbrka do ~- niem - mcchanika lub elektro-mec:lopłoiowych i s!:t6r."'1 ch
l
ŚrGdmie'is,
.Ii
lltliesit:c:n1P~o dzit(·l(n z pi"rw:;,zC:-1 rhanikil. ~zezel!MO\ye oferf: z po- Traugutta 8. Tel. 179-99
Ilwólczańska 10).
1'1'1. 186-1 •
f7p;dn) mi referen('jI11l1i. Oferty f;ub I .1allirlJl wylrl;l~~l.li su" "Dokłaciuy j p :-efłrnule od 8-11 i 4-5 wleGz.
w n!e:bleLe i liwięła od 10-1 pp.
jJrzyjmu;, od 11--1 i od !'i-7.
;,X. Y",
bił8-~ IHlllieuny" .](1 adn.lin. pbma.

I

a 20

ro-l

H
chroni

Pański

samochód od

na drogach

błotnsch

L

underwoodl UATURZYSTKA,
doświadczoM
za gotówkI} }':uralistka) doskonałe referencje,
I)f(>rty: ••TJnderwood".
696-2 włada niemieckim, pisze biegle na
_ _ \ ma~7.ynie poszukuje jakiejkolwiek
,I AK AHj)· maszyny
::?-cylindrowc pracy biurowej. Wymagania skrom
~J:;~r:y.i·aie do sprzedan.ia. Wiadc- !l? ,I".askawe ~gloszenia do admiu.
;lI(\SC' te1. 238-0U.
694--2 mDIeJszego pIsma sub "E. F.".
____________ ~__
671-2
}lak parc.elki skanalizo

POLSKI FIAT -

poślizgn-ęcla

'L\~ZY·-Ę do pi~ani3
I t mało używaną kupię

l. 'K \Z.L\

HURTOWtł

D WOYDI'

r

1.-- ____ - _

L

_

-

'100 ZLOT~CH Ut wyrobienie po-

~ady

biuralistki lub kasjerIti. Mam
maturę. Piszę na maszynie. Polud·
rJ.owa 28, m. 34.
T

l

EI~EK ll~., _dobry. galwnmz~r,. \
'

1:2.

_,.

•

~~llstruktor ~la~z~ O'

1 •

apara~ov:

elektr. w kraJU • za",ramcą zonem
T.'

."

rOEa d ę· Su b ".c..nergIczny.

-

•

~

ł

•

~lll~~ED.\I1? okazYJmn hmle

ł<..~ko

<lZJ :''' !lUlO

1:1 1.

'!T7Y.I;\
- -

.'1

UbeJr~ec

. - - -

_ _ _ _ o

2--4

J:I.~D): ~zofer, po. w(~Jsku (czołgI'
dorry~.I TefcrenCJ1Hlll, z~\lfany ~poszukuJo
praoy.
\~Jm:1gallJ!'\
"kromno. Oferty snb ,,~amotny".

dUZ0 '

I~ter:.l.C~~.

Al1-

7

l.

l

biurko

- - - - - - -

przeprowadziła się na

i ~ ~ PIOTRKOWS~A
~4IiiOP

•

_

- d 17•
rZella!
II

I ~TELTG L1\ '1'1' b

pani:e do

J.

.~l'hi'Jbl ~~;~i;;;-;oi:j-(lr;~o : da:i.y~ielizny
)1'

W:",

. .
r rZYJllluJC

.'
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S ulne czaSJ

l!'ótni ją ludzIe, którzy mówią'
- Czasy, ,,' ktorych żyjemy, ..ą
Jladzwyczajn~.
Posiadają one Swe
Iliebezpieczeństwa, ale czyi ezlowiel{ nie jest stworzony do niebezIJieczeństw?
A czyż kiedykolwiek
istniały
Jata
bardziej
interesujące
...
IIJZ ostatme
tl'l~
dziesięciolecia?

,

Pomyślm tylkt>, że byliśmy świad
uczesthil~ami wojny, która

kami i

gruntowniej zmieniła mapę Europy, niż niegd~'ś czyniły to stuletnie wal i; że przeżyllśmy nie tylko jedną rewolucję, jak ludzi,~ na
!ichyłku XVJII stulecia, lecz tl'zy,
cztery, ~zje!.ięć rewolucj~; że bę
dziemy świadkami całkowitej zmia,.~' sztuki wc,jennej dzięki rozwojo\ 'j samolo1ów;
sztukI
rządzenia
dzięki rozwojowi radia. głośnika i
wszystkkh nowych środl{ów propagandy; że każdego r:anka, gdy
otwiera
gazetę,
znajdujemy w
niej więctj nowości, niż nasi dziadkowie " ciągu 40 lat, Jeżeli Zyli
między
1870 a 1910
rekiem.,
Wszystko to jest niezwykle interesujące ł nie zamienilibyśmy się navet, gd. b to było możliwe, za
żadną cenę z naszymi przodkami.
h 6rzy ży I tak pokoJni~, ani z da, zymi wnukami, którzy przyszli na
'wiat po "wielkich czasach".
WyznaJę, że Jedynie z przerałe
niem mcgę słuchać tego rodzaju
slów, I ż., co się tyczy mojej osoby, napr6ino, ale gorzko żałuję Ze
ui:odziłem się w tych czasacb p~ze
wrotu. Tak, tęsknię za tymi czasami, gdy ~złowiekt który pracował
przez całt zycie, -nógl sobie powiedzieć:

s,MoJa arość będzie tieztroslCa".
Tęsknię za czasami, w których
'Własny dem nigdy nie był zagrożony

przer: lotników.

Tę§knię

za

dnianł, gdy mówca, który
chciał podniecić namiętności masy,
mogł się zwrócić
najwyżej do
dwuch t.'sięcy słuchaczy, gdy}:
głos jego nie wy tarczał dla wię

tymi

IILE

Po ks. Windsoru, L10yd G!,!orge ,i Aga Khanie bawił obeco4e w Obersalzburgu kanele rz austriacki Scbuschnigg. W
.lwiązku z tym warto się za p.!'znać z tym, jak wygląda owa
tajemnicZcl "polityczna gÓl a", na wierzchołku które) Hitler
zwykł podejmować swoje ważkie decyzje w najcięis~lCh momentach.
(REDAKCJA).

bll.ilrowe i SPt:'.~Rcyjne.
..emu kanclerz pozwala kieraGdy Hitle' rr. ieszka w Ob':'- war swoim autem: n o,to oboI..
salzbergu, to codziennie rano nirgo były szef kuchni z b~rliJ1p 7) ,~"tują sfJccJalnyml "UDI'-li')~kiej restauracji Kallncllberga.
tarni kurierzy z Berlina i uuaJ~ piel" !ozy w Niemczech specjali
sj~ do nowo wmiesi onej prz)i>ia, jeśli chodzi o kuchnię we
budówki, która jest jakby dm- geteriat'J:-.k}l.
Każua
polraw}l.
Zasieki z drutów kulczastvcb
.\1 or itz , na Obersalzbergu, 1;.tó· gą kancelarią Rzeszy. Tutaj pra która pojawia i>ię przy stole.
.'lzel'egi tablic z nakazami, ~ p; ry nawet w pobliżu Hitlera nie cnją, otoczeni lasami i góraTI\i, mUi>i być najpierw :,próbowarw
nurą czerń przyodziani
tlztUI- zmienił swej nazwy i gdzh~ s'?u- radcy j urzędnicy ministerialni przez mającego akuraL służb(:
mowcy z karabinami, nabitymi kają wypoczyn'ku pacjend kasy równie pil:nie nad swoimi akta- oficera
gwardii przyboczn\'j.
ostTymi nabojami - ta idyllicl- (~horych.
Ale
1;
pensjonalu mi, jak gdyby przez okno mieli ktunuast~pllip
lowarzysl.~
na okolica,
która ongiś była .,Hans Wachenfeld', który po<l widok nie lila otoczony legendą młodej służacej - dziew{:zYl1ie '/
miej~em wypoczynku kuracju
Unlersberg, a na szereg domów pobliskiego U"J'chl esgaden -- aż
·:~as wojny był lazaretem 'Wojsz6w z całego świata, nie wvglą .,kowym dla oficerów marynaT.' na Wilhelmslrasse w Berlinie . do slułu Hitlera .
da dzisiaJ na zdrojowisko. Przy ki, a PÓŹ1lł' ej ulubionym per..sjtl Od czasu do czasu roQ;lega.1ą si,.
Gabiuet prac, kUlldcuu nil'
sięgli gośde popularnego. pensjI} na tern. zrc.dziła się jakaś dl w· wystrzały z pobli5kie~;o lasu: to Jest urządzcl'lly
Uu zala Łwiauia
natu "HaULS Wachenfeld", gdy na kombinn<','a ministerstwa, no gwardzgci przybpCzni Hitlera "ażnych slJraw państw owycl'.
by im kazano znowu odwiedziĆ woczesnej forlecy j luksusowej mierzą do drewnianej fiF,u.ry na ale utrzymany \\ lunie wyjątkI'
ieh idy1lliczną letnią rezydencję, wiHi. Naleia do niej dzistajs nie tural:ne,i wielkości tywego ('zto wo skromnym i bez jakichkol
nie poznaliby tej miejsco'W'ośd. tyllw nic'!ł\: chanie szcTóJde sw W if'luł , uslawione.i wśród gę wiek technicznych szczegółów?
Przemiły ongiś pagórek stał się sy dojazdowe dla samochodów, ~tych drzew, aby się wprawić w
dziedzinyarchi lel tm' wnętrz
I:iesamowitą tWlierdzą, OłoelOUą.
al<: rów,u:!'!
własne
lotnisko. a%Vbkie unieszkodliwienie nie JeśIl W) maga tego sytuacja po·
leg~dami. .
pożądanych intruzów. Czasami
litycznu, Hitler udaj się do
Rc~ spec}ll.nel'.'Q 7f'lWolenia nie
.. ~lno przelaty'\Va~ nad całą 0- miarowy krok oddzlału gwardii ptł~ybudówki, du "drugiej kan
II
przybocznej przery a świerf.:ot celarij Rze!.zy·, z:.wpatrronej
kolicą, a gdyby jednak nuar tę
Ookoła
pensjonatu "Hsw> lb!ityć w lI:: litrooy jakiś 8alt\o· ptaków, a wrywane zdania roz - telefony, dalt:kupi!» ma-szyu
Wachenfeld", który od kilku lot we W'l'ogien zamtarath. to t kazów rozlegają się w parku, we i kr6tkufaluw li sla{:j" radio
lat,JeSt mie,iseem wyw~zasów trawników w parku w eią~u mi qdy wrota się otwierają. ł oby· wą. Gabinet pracy " ;;,łównY1ll
Hitlera, zmieniła się całkowidf' "'lty rozległy by się wystrnly dwa wielkie czarne samochody gmachu jest raczej "pokojem
decyzji" - przesiaduje v. niw
dział Hitlera powracają ze spaceru.
idyJHcma okolica. Wprawdzie 'lajl'owoeześnie,iszy>Ch
Hitler l>am, patrzy lIierl1(:hoTllo
l>rzpciwJotniczYl'!h.
Nil
je3ZC1.C
istnieJe jeszcze wiejski zajazd
pr7ed ~iebjl:' na BerchtesgadeJl,
harQ 7 iej uie przewid1.iune wydec,zJi
"Pod turkiem". kt6ry z drugo
padki podobno cała górĄ podmi
1'1~ei oberiy siał się pUll1ktcm
SItali wsp6łtowan:y.zc liitll'- które o zmroku zaczyna się ,ja\\o'~'a:na jes,t ekrazytem , - al!"
'W\Sz-ys\kich
~,leka
z1)ornym
ra w "HaUJS W achenfeld" są o- rzyć ś\\iatłami zapalanych lam;)
wyr,h. pr~ąeych zaJrzeć zn te sprawy zna:dują się rui na, czywiście bardzo nieliczni i St.ł i usiłuje w trudnych sytuacjacII
pograniczu lego:!ndy, a zagwarn.ll rannie przesiewani. Oto szofel" lJowziąć właściwą decyzję. Jest
g~słe zasieki z drutu ko,lcz3stego: jeszcze istnieje "Pensjon łllWlI!J6 faJdy są , bez tego do~ć Eryk Kcmpka jest jednym, kt6 - to "adauie p&ychiczne, l;:tór'
mu, jak wiadumo. lJl'zvchcc1,
. . w.. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . nl} jll'ucLniej.
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Pok6i

Pielgrzymka do wrót pokoju

Przebudowa Wiednia

kszej ilo§·.
Tęsknię za cichymi ł pustymi
,'ankami, !'Iły gazeta zawierała tylko wiadomości o kwitnieniu drzew
i odlocie askółek. Płaczę za wolIlością i sJokojem. Nie uważam, źe
'ch czasów jest rzeczy·esuiący.
Nasycony olaościami i zmęczony wszystki• mowan; i kłamstwami, nie mogę się wzruszać tymi gigantycznymi katastnfami, a wzru~zają mnie
Jlieważne ,'robIlostki, kto re niegdyś
wzruszały ludzi.
- Co? .. - powiedzą. Pan
.lUZ
dziś Imie w róg starca, nie
czekając Ja starość?
Chwali pan
przeszłość, gdyz był pan wówczas
miody? Me ma pan zrozumienia
l~la gorzkilgo wdzięku
niebezpie·
czelJstw d"sie,iszych czasów?
Na to !togę tyllw odpowiedzieć,
że często ,r6bowakm wyrazić ;lOezję nasz~:h czasów, lecz że POtrzeba zm 1Il " człowieku ma równiez swoj granicę, że gl'lanica ta
zo. tala o.ągllięta, że potrzebne
nam są haz całe dekady, aby
s1rawić ,~'natazki
naszych uczonych i za' oi>ować je do przyzwoitego użytlll, ze nicświadQmość m()ze mieć s,ój wdziell, aJe nie posiada szo śwadol\10śc wielkich nie-

następując" artykuły:

A. l\laurois: Smutne czasy
H. Mnrkerł: Ohcrslł lzhurg Hitlera
F. Kelin: BuhalLrsl'a ~lI1i~J'''' Garcii
Lorca
J. K. ~r~aeh: Żydzi·
obruńcy
Hzplste,l prztd lIajeźdźl'!t
s. Cztczelnlc!(i: EpopcH chłopów
polskich
Roberłe Ca~h'O;
Laaduvluwalaw
dziecko
K. F. l\loorland: Sławne duchy
E. Jamesom Mal'.leuic ,.pana eran
ka".
Stanisław Piętak:
Oll'jar ki (Nowela).
Dr. F. Maldl: Dlaczego nic jadamy owad6w~
Andrzej Ransau: SzperałclII \I szu
fladzie Decobry.
Lulgl Pirandello: Tu jesl serce!
(Nowela)
Claude Gevel: Lekcja szofl'rki
J. Bialoskórski: Przeżycia polaku
w legii cudzoziemskiej

==
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Wejdź

ty najpierw, bo

dźwigasz ,viększe

.. - - ,

zbrojenia .

.................................................
szczęść, że ludzkość przeZywa okre
sy przejściowe i okresy równowa·

są

bezcelowe,

mi

przyjść

gi, a ja wolę równowagę.
Na to otrzymam pewno odpowiedź, ze moje smutne rozważania

przejściowym.

gdyż

na

bogowie kazali
w okresie

świat

Tak jest, rzeczywiście, ale przenie muszę sil" z tego powodu

cież

cieszyć.
Zwróć

nam nasze puste r:anld, o
PanIe, nasze dni bez zdarzeń I na·
[:ze pogodne myśli!
ANDRE MAUROlS.

Przed gabinetem roztacza !>. ~
wieLki taras. który zachwyca
wszystkIch gOSCl Obersalzberga
Roztacza sit: stąu widok lli ,c fylko na Austri(~, Tutaj odbywają
sję konferencje z gośćmi
],anelerza i tutaj wentylowanl' ;':t 7:,
~Ądn'jenia j europejskie. Nie ulI'
ga wątpliwuści, że Schuschnigg
właśnie na ten taras zaproszor.
został na ~onferenc.it.:
~ Hitk
l'Em, do tej twierdzy tuż obo)..
RI1!:triackic·j granicy' j lliewątpl iwi~ tUlaj wyjątkowo szcl.egól o
wo opisywano mu całą okolicI;
hardziej szczegółowo, niż .. ię 10
opisuJe rok roczuiC' gwiazdom
filmowym, które IJrzyLywaj:!
rIo Hitlera z wizytą. Ale bodaJ
nnjciekawszą z rzeczy. jakie na
lp., górze można zobaczyć. Je,;j
owa ... karta 'Viednia. o któr<'j
pisała
francuska pubJicystl.a,
pani Tabouis: ka.rla, 1Ia klór<,.I.
&ubv na szachowuicy, ł.ll'ze-u
waĆ' można place, ulice i I,ompleksy domów. Na tej kardc II
prawia Hitler w Obersalzberg J'
swoją ulubioną zahaw~, poleg: 1
.jącą na "przebudowh'" 'Vi,.
dnia ua wzór przelmctowy Ber
!;na, która się już rozpocz~ła ",'
TZPczywistości.
Cieka we, C7.\'
wizyta kanclerza ull'-łriackiego
przyśpie!.zyła praktyczną rea'lizacJę tej zabawy, czy tl'~ .i11 jrv
C'7~ bardziej oddaliła'!
H. M:wkol'l.

śmieriGardi

Bohaterska
S ocjali stycwy
deputowany
Femando de Los Ros na pOlSiedzęniu
II międzYollarodov.-ego
k.ongresu dla obrony kultury 'v
Walencji noowiadał o swej po
drózy na front Granady i o
swych rozmowach z hiszpallskimi ucieki'nierami.
"Trzy razy musieli fa,szyści
powiększyć cmentaIrz w Granadzie. Zosmclonych zostało su§ciu pJ'Ofesorów, pomiędzy nimt dyrektor uniwersytetu, pię
ciu na liczbę jedenastu deputowanych lewicowych partiI, ogromnaiłoŚć ludzi różnych zawodów ł' 14,000 l'Obotnikó,,'.
TITzy razv 'powi~zano cmentarz w Granadzie, a ' weiąiŻ jeszcze bv.ł on za mały. Musiano pó
iniej zamordowanych grzebać
w pobliskich wi<,>skąch.
W pewnej ~i koło Gran'a dy
zamordowano na oJlcy ł"reder i eo GQrcła ~rca. Dzisiaj znam
dokładnie mie.łsce, gdzie zos.tał
p()(:howanv. Mord ' lliedotyczył
pOeły~ Jec~ , jęgo sztuki poetyckiej...
.
Obecnie można na zasadzie
wiaoo:Qlośd,
podru;tych ' przez
FernaQ;do de 1L0s Ri'QS i opo,win.
dań' świadka tej ;WCOdlli odtwo
rzyć ,dokładny obraz , tragieznej
śmierci p6ęty. Clłodzi o zbiega
z obozu faszyst6w, który obecnie znajduje się w Walencji.
Tragiczny los 'kazał . mu być
Świadkiem zastrzelenia
Garcii.
Nie był. to j.e4C!Il strzał. G~cia
Lorea został J)lrzez IllJOrderców
zasypany ",adcn:a k.ul pO bezlitosnej pogoni. Ś.Wiadek ten opowiada:
. ,,Naleialem wawczas 'd o strat.y 'obywatelskiej· w Gr3lOadzie.
BJłem apolityczny, jednak sercem sympatyzowałem ze praludu. Sam bowiem pochodzęz luGa. 2Jre.u\ą każdy ~ta
nąłby .po .s.tronie ludu, kto widział przestępstwa
i zbrodnie,
popełniane
przez po.wstańców
ód pjerwszego dnia wa-lk, Ile
mógl!bym .CiPowiedziec D zamordowanych i ich stras~ej śmier
ci! Ale moja opowieść byłaby
tylko słabym odbicie~ rzeczy-

w.

wislośd. Ciemna kwatera sztabu zaopatrzona była w narzę
dzia tortur z czasów inkwizycji: baty, śruby, noże, obcę!,;\. ..
Jednemu z Qprawców wpadło
na myśl knut zaopatrzyć w nOży~ do gOlenia. ..

W ten sposób starano się wy
z ofiarr zeznania o. tajemnych zebraniach robotników.
dobyć

Owego. d'llia był alarm. Wijak młody mf!żczyzna
został przyprowadzony
do koszar. Był blady, lecz spokojny.
Był to. Frederico Garda Lorea ...
Kiedy go. ujrzałem, zfO<zmuiałem, że czeka go straszny los.
Wyrok śmierci na znakomitego
poetę został podpisany tego samego dJ.lia, gdy ukazała się jego książka: "Wojna domowa".
Opowiadano mi, że na początku
Lorca ukrywał się w francu~klCj misji.
POdstęptml zOsłał
wywabiony na ulicę i zaaresztowany. Nie wytoczono mu żad
nego proc'esu. Tej samej nocy
zostd pod lSiLną strażą, do której i ja należałem, odtrf\nspo,r lo
"rany z koszar straży obywa leI
ski ej.,
działem,

SamQehody skicl'OWaly się na
do Pndul. 18
klm- za Granadą zat,rzymały
sit:, Była godzina 8 wieczór. Henektory
oblewały
jarzącym
świ.atłem sylwetkę Garcii Lorca,
który szedł na przedzie. Straże
postępowały za nim.
drogę; wiOdącą

Spokój poety był zdumiewaNagle zatrzymał si~, zwró
cH się do nas i zaczął mówi(o.
13yłv to tak nieoczekiwane, że
nawet Medina, !Szef straży stracił głowę,
Garcia ILoTca mówił
spokojnie, gło.s mu nic drżał,
słowa nic urywały się. Słabość
duchowa była mu obca. Nie pro
sił o łaskę. Mówił o tym, CO najbardziej ukOChał - o wolnOści.
Chwam obrooię iIIlteresów ludu,
sprawę, której sam służył, walkę z barbanyństwem i przemoeą Jego płonące słowa zrobiły
na nas wielkie wrażenie. Dla
mnie były one objaJWieniem.
Nagle stało się coś strasznego,
jący.

Kanitan Medina podniósł rewo1
wer i strzelił. Rozległa się komenda. Kilku z nas posłuC'b"lł'
I'odazu, wielu •
'.
poetę spadł btrad st,.,
rzenia kolbą. Garc
do ucieczki. Mor~'
Upadł i ZIlOWU si
lany był krwir" oc; J JO bły
szczały fP~iewlIlie,
Jeszcze ra z
sir. zachwiał i padł, by wir:ccj
sir: nie podnieść. Kapitan I'zucił
się na niego i jeszcze tl'zy razy
doń strzelił.
'
Zwłoki Gareii Do,zostały na
drodze. Oblicze jego zwrócOne
było ku Granadzie.
Jeszcze tej samej nocy powi
działem malec, że w tym pil
kle dłlLŻej żyć nie mogę i że pr
staram się uciec. Obserwowan
mnie. Teraz jestem tutaj. Ostathic słowa Garcii Lorca hyły dhl
lIlnie objawieniem, .. "

*

Garcia Lorca 111m rł dla ~pra,
wy, którą najbardziej ukochat:
sprawy ludu i wolno,ści.
Obecnie nie mogą fl'ankowC;\', ~adul twiel'dzić, że nie znają
mJe.lsca pObytu poety, że LOTca
został zaslrzelony przez pomylk(:, ~Iordercy wiedzieli dobr7.l~
d~J kogo strzelali.
Pr7.f~ rachowaIi
się
jcullnk.
Sprawa Garcia Lorca nic z"inpła w nim razem, ona żyje.'" \\'
Madrycie, 'ValC'llcji i Barcelonie widzi się na wystawach jego
J,siążkę "Romancero Gitano'"
jego sztuki wysŁawianc sq w tł'
atrach.
Napisano wiele wierszy nn
ie",o śmierć. Fotografi • (;al'cii
Lorca znajdują się wSZfdziey w
organizacjach robo\nicz.y-c h, lV
klubaell, w mieszkania II.
Jego imiQ Jest w pi wszych
szeregach tych, co z,g c;li Ta
wolność.
Jest wszę.dz . Jego
piękne poezje, jego ży e i czyny związane są nieroz iclnie "
bohaterską walką, któr pro''.':!
dzi lud hiswański dla zwycJC:
stwa postępowej ludz.k ~ci.
}<~.

KeJln

Kanliska.
t
a"Molorów"W
apel
er
Kolio oburza leliadlowi(z, nie(h 80 nie (zgla!
Odwiedziłem znanego pisarza
świetnego poetę, Emila Zegadłowicza, w Gorzeniu Górnym,

i

1. Kondukt pogrzebowy ze zwloka li1~ ks. MiKołaja greckiego przecbol/,i jJl'lt' Z ulice Aten, a Z:1. lawetą re-stępuje regent Jugof!ławii ks,
l'awel, król grecki Jerzy i ks. Kel1 tu. - 2. Ameryka si~ zbroi. Odle\\ anic 40 Cll'.t. luf armatnich uo uzbrojenia okrqtćw wojennych. ,' :J. Wielkie ulp.,,:y w Anglii wyvi'ola ly poważne powodzie, tak że, ~a- ,
wet powyż s zy wiatrak, stojący na pag&rku, znalazł si~ ,w: ,b,ęzp'oared- '
uim sl~i('tlzt\li e z szalejącym ży wiC'łe!p. - . 4, .'\.!lgio~ski oailzi:il

"ywiadowczy zakłada · k:tbd

tclo f(.)liczny pot1(,7.:lS ćwiczc)i IJa' phWu
w ,\ldm:shot..

gdzie autor "Zmór" stale zamieszkuje. Emil Zegadłowicz, który
jak wiadomo, ostatnio bardzo
niedomaga w zdrowiu, zechcinł
odpowiedzieć
na kilka pytaii,
które zainteresują ogół naszych
czytelników.
, - Jest pan dzisiaj popularną
postacią w Polsce, a takiego roz
glosu, jaki towarzyszył ukazaniU się i konfiskacie "Motorów~',
bodaj nic za~nal jeszcze żaden
pi~arz.' PrasadoniosIa ostatnio o
zatwierdzeniu konfiskaly przez
sąd krakowski. Jakie losy cze- ,
kają oliecllie tę książkę? Czy za,mierz,a pan apelować?
- Tak jest, naturalnie. ApeJacj~ wnosi dl'. Józef Putek. Idzie
tu oczy~-viście o cofnięcie kO~lfi 
skaty, bo zak~z rozszerzania' i
zniszcze,nia nakłQdu odpadł.
- -To znaczy, że kwestia "M o
t?tów" nie jest rozstrzygnięta?
; - Nie, na wszelki . wypadek
jednak zgodziłem się na przekła
dy "Motorów" na obce języki,
choć oczywiście zupełnie nie reflektuję na , przekłady w Nlemczooh i Italłł... "
- A poza "Motorami", jąkic
są pańskie pJany. wydawnicze?

-

UkoIlczylem pierwszy t ') m
cyklu powicściowego p.
t. "Egzystencja". Tytuł jego
brzmi: "Martwe morzc". -- A poezje?
- Piszę troch~~ ale racze.i (lin
teki, niż dla ceilzOl'a,
- Czy nic zamierza pun wydać oddawna
zapowiedzianego
trzeciego tomu "Żywota Mikoła
ja Srebrempisanego"?
- Cierpliwości! Napisze się.
Może za rok "Siępa" będzie golowa do druku.
- l\'lam jeszcze jedno, Wci:1Ź
dręczące
ezytelllików pylanie:
czy l'Zeczywiście "Uśmiech" i
"Zmol'Y" są powieściami aulobiograficznymi'?
- Z tym pylaniem - mówi
pisarz ' - spotykam siQ ciągle;
ostatecznie wszystko, cokolwiek
się pisze, jest autobiografią, a
powieść musi mieć swoją wła
sną kompozycję i własne przyrodnicze życie; stąd wszelkie
dzieła będą się obracały w tej
sferze, którą Goeth .. ' nazwał
"zmyśleniem i prawdą'~.
- Interesuje mnie jeszcze jed
na sprawa. W pańskiej bibliote·
ce, obok powi'eśći, dostrzegam
również tomiki ballad i kolędzio
lek. Jak też leraz zapatruje si~
pan na swoją dotychcLllSowll
dużego

twórezość literacką,

niczym
- O

pl'1ed zQsarJ

przełomem?

przełomie nic nic wiem ,
ponieważ wewnętrzne życie pisarza wypowiada się w ciągłości
i dążeniu, a liie w I)rz 'łomach i

katastl'ofacb. A na p()przednic
moje tomiki zapah'uj~ Sif!, jak
cicba lipa, która już pewną niepotrzebną jej ilość ]i ~,,;. Zr!7.'lCUI'
aby ustąpić miejsc ' 'JI
- ~a zakoń'czen cno: wielu, wielu z po'łóu •
skich czytelników obuza z .
I'ealistyczne, .lak lwierłZą, lH'zCll
stawianie kwestii sekSlulm',j
paliskich utworuch. 131, niektórzy uważają pana na et. ..
- 'Vi cm, wiem , znan to , chel'
pan powiedzieć' za d~eu I'ata'!
Sam powinien pan s ie odp owiedzieć na tu pytuni e- ('il1~I1 ,('
dalej Zegadłowicz - )I'lebywa,
jąc i rozmawiając ze 111111 prze/.
kilka godzin. Nigdy lic Ollis.l"
wałem spraw sekslIahfch, klól'cby nie wynikły z w ,nu~łrznej
potrzeby danego temalr. A roznmie pan, że pisząc, niemożna li czyć siQ z oburzeniem all i z i nllymi odruchami czytdllika. Jak
kogo oburza, niech uit czyta! -Oto moje stanowisko .. - kOlł
'czy p1 al'Z,

l'. I. L.

•

...

UJ, ,l I

•

szla,

Największe jarmarki odhywa.
ły się w Tarnowie, Nowym Targu, Pępnie, Pyzdrach, Lopien-

nIe, Międzyrzeeu (do chwili obecneJ mias.to to należy do naJpoważniejszych
eksparferów
szczeciny, wJ'lPlrawianej wyłllcz;
nie przez żydów). Mine, KrołaC!h.

Z f!tactwa. płatna, sukna 'uta

e były: StaszO ,Pułtusk, PabIanice, Kalisz, Koło, Dukla l

o

Krak6w

liez:ył

80 t _., Gdańsk - 80 tys.,
Wilno i Lwów po 60 tys., PIotr
kÓ'W, Kali~z, Sandomierz po 10
tys. mie.smńe6w.Ludność stanowiła
iłem

pod W'Zgl~
etnogra(iclJI1ym i wyznania

wym istną mo'taikę. Większo§~
mieszkańców słanowUl rosJni i
polacy (rusinórw bylo nawet wię
cel), następnie litwini, tydzi,
~emcy, ormianie, tatarzy, wę,
!"Yfzy, cy.gamie.
Miasta

były zamieszkałe

pne

\lłainie przez niemc6w i żydów.
Mal:(.naŁeria polska na przełomie
XVI i XVII w. kolonizuje masowo ziemie zachodnie i centrum
ktraju ludn~ctą niemieek~ porzucającą swą- ojczymę, t'1'awio
ną

WoJną

TrzydziesŁoJeLnią.

"'''~manjzujlł-~ę eał'e powiaty:
bałas ftas:z~o

"dzychodzki, hawiście i"t~l .... tanizu.ie się pok~o .. · : element dawny nielł'~Ai w miastach, które w okresie złotego wieku kUJltury
polskiej były ośrodkami polon izacji.
Germ~nizuje się Bydgoszcz, TOl'UÓ, poznań, zmienia
.tą charakter entograficzny Prusy Kl'ólew/,;kie i Książęce, dotychczas ciążące ku polskiej
Imlturze.

3

z
li
ej
przed
na·
patriotów i ludem polskim stawiali czolo nieprzyjacielowi

C

elną garścią

, stulecia doslę
'ta szczyrtu swej
, ~ry,torium, się
_ .• Jąre P r..J \-i'
miliona klm.
kw., zamie,szkałe przez 15 milionó.... stosUJl1ek lenny k,sięstw:
Kurlandii i Prus - wszystko to
stawiało Polskę w szeregu pierwszych mocarstw EUI'Opy. Silnie rozwinięty przemysJ i handeI.' \V miasla:ch, które rosną ,
jak :rzyby po deszczu, ognisku
je
I zycie gospodarcze. Dziw}J . ,
ą koleje rozwoju miasł.
PfZL.d 350 laty handel i przemysł ześrodikow any był u nas
np. w takich miastach, jak
Biecz (w pobliżu Krosn'3., wówczas miało ki1~:.anaśeie ,tysięcy
mieszkal1.CÓW, a dziś bodaj około 2,0(0), lub bliski nam Łask,
zwany dla swych wielkichobro
łów -_ małym GdańskIem oraz
:,vieszawa, Gniewków, BobrOWniki, TykOcin, Drna i t. d.

miasta wie kOl)olSikie..

r

..

·ewJ~

Trudina bardzo jest do ustale
nia liczebność ludności żydow
sl,lej w owym okresie na 7.iemia<:h polskich. Grabice twierdzi, iż było około miliona ży
d,~w, zaś rIr. I. Schipert w sumiennie opracowanym refera- de ("Zydzi w Polsce Odrodzonej" sm-. 30 i .nast.) uważa, ż~
w roku 1611 w Koronie i Litwie zamie,szkiwało najwyż~j
200,000 żydów~ zaś w przededniu' okresu "Potopu", wojen j
rzezi kozackich (1648 T.) liczba
ludności żydowskiej na skutek
przyrostu naturalnego, i emigra·
cji z zacho-du mogła wzrość dQ'
450,000.

o.

więc łatwo można

g:nano w niewolę, 1;) miast, UB
wsi zil'ównano z ziemią. Głód i
mÓr zabrały przesdo 80,000 ma
zurów".

nimi usprawszystkie nieszczę
ścia .,Potopu". Bun;ty kozacki'!
widzą WTOgów swych właściwie
w "królewiętach", lecz tym la ..
two było zbrojnie, lub nawet
bez oporu, z majątkiem, w oto
czeniu własnych -wojsk USUbąĆ
się z terenu Dajazd~; na' placu
boju, w miastach kresowych,
pozostali żydzi, których pewna
~rupa, kupcy ..i harndlar7e, słu
żąc w charakterze arendar.zy na
dworach, była ręk.ą wyzysku w
stoswnku dl() chłOlpstwa ruskie·
"o.
wiedliwić

o

Miast kresowych przed ua'
jazdem wrogów bronili w wię·
kszośet żydzi, i tak np. TUJ.c°lY·
na broniło 1500 żydów i 600 po
Jaków. Bar j, Połonne długo, za
wdzięczając
obronie żydow
skiej, opierały się kozactwu.
Najjaskrawiej oddaje obraz
owych czasów ~legia rabina
Mojżesza z Nar{)ła:

o,

Król

o

•

"

o

o

Niestety, Rzecz'P0spolita, kb~
ra u progu XVII w. była 11
Podczas najazdu szwed,zkiego
szczytu rozkwitu i potęgi., prze haniebnie zdradza państwo i
k.szta1lca się z państwa, rządzo. króla magnateria; zupe1:n1e (po ,
nego przez demokl'ae.lę szlachee za nielicznymi wyjątkamil oho·
ką. l11a tY'}lową republikę ołigar ięłnie Ui&tolSUJl1kowuje się do oehiezną, prowadzoną przez kil· brony k,rajlll silacMa, wyratnie ka-rlziesią,t
rodów ma.gnac'k ich. poplera protestanckich szweFortuny mOŻ1Dowladców, "kró- dów protestancka ludnośĆ nielewiąt", dochodzą do legendarmiecka miast polskich, ale "w l nych wprost rozmiarów. Lubo- nowa.iców i szpiegów" fakty cz·
mirscy posiadają 31 miast i .738 ni zdrajcy widzą' w żydach.
Trudna jest do ustalenia: licz '
wsi; RadziwiHowie - 16 miast,
583 wsi i 8,000 własnego dwor- Da zamordowanej ludności tyskiego wojska; Połocey - 130 dowskiej na ziemiach polskich,
w każ,dym razie , przekf,oczyła
łys. ludnośeł pańszrzyźnJanej
100,000. Na -podstawie inemoria,
i. t . et
Mimo tych Dogactw, "krole- lu wybitnego zyGa amsteroam.
~kiegQ, Mana-sseg.o, ; sYna. Izraela, więta" w okropny sposób wyzłoione,go w 1655 T. par1amenzyskują ehłopów ł żydów, a je·
Łowi angielskiemu (•• Declara.
°dnocześ'nie pt"owadzą. właMll\ po
litykę. wikłając: we panstwo w tiOln to the English Common.
awanto.rnleze konflikty I woj· wt'alth") przypuszczać nalety,
ay. Kraj staje się Iter~nem krWIł iż w latach 1648 _ lil55 lie7.ba
wych najudów i magnaci wru żydów pomordowanych i tych,
z zaJemą od siebie szla<:htą sta co naskutek pogromów l prze.
ją. nieraz po stronic wro~ów śladowań wyemigrowali z RzeRzeczypospolitej.
ezypospolitej, WYDusiła 180,000.
Wkraczający w T. 1655 do
Szlachectkie - wojsko, "hulało"
Polski szwedzi, nie napotykajqc nie tylko wśród ludnoś.ci żydo,w
p -raWie nigdzie oporu, dosłow skiej.Hetmall polny Gosiews:ki
nie spac~rem okupQwali .znacz· pudcza,s
działań
wojennych ną czę.4ć krajn. l)ospoIite rU"izeprzeciw szwedom
spustos:!;ył
nie szlacheckie w \Viel'kopolsce, d~slownie część Pms Książę
pod Ujściem, z namowy maf,'nn cych,
zamieszI[ałą wyłącznie
tów Radziejo,wskiego i Opaliń· puez ludność pulską. Grabic~
skiego, na ILitwie - Hadziwlł· w "DZIeJach Po,lski" (t. I <'lr
la, oddało zdradziecko Ojczyzłl~ 217) pisze: "niesłychane straty
w ręce Wl'oga. Na kresach hula żywioł polski poniósł w Pru·
sprowokowane kozactwo, tata · sach Książęcych i to, niestetyrzy, w%si.
z rqk bratnich. Podczas wypraSzukają wszyscy winowajców wy Gosiewskiego 23 tysiące lUtego stanu rzeczy_ Są żydzi, ~ dzi wycięto w pień, 34,000 za·
o

o

o

*

Nic też dziwne.go, iż po strasz
nym "Potopie", p.o długolf'tnlch
wO.illlach, w gTuzach pozostały
miasta,. upadł zupełnie handel i
przemysł, a ludność żydowsl,n
znaJdo,wała si.ę w opłakanych
warunkach gOSiPodarczYlCh.

slrż 248-9).

Nieco o,stroznie}, ale równie!
wyraŹlllie, pisze król w r. 1656
w tej sprawie do dowódców, re
gimenta:rzy wo,jsk kornnnyeb i
liewskkh: ".Mając z wielu stUSI
llych pnyczy.n politowat}ie Bad
zydami w państwach naszyeb ...
żądamy po wiernościach _szych, abyście... tydom opresji
ani tadtnej krzywdy... czyoi6 .i..
kazali, gdyż pod takowy eza~
zapału wlojennego wiele niewin
nych przy winnych cierpieć

Niezmiemie cball'akterysty"zJly jest dekret króla Jana. Kazimietza z r. 1&59, motywujący
konieczność przyjśeia z pomo·
tą ludnoŚCi żydOWskiej: "J'edni
Ct.ydzi) zostali przez l11asze woj·
ska, .dr?dtzy (żyd~i) . ~rze: nie,
P11.YJaclela, ograbieni ! znlszcze
ni, in~i życie pOSłT~dali w. m~
czarOlach. Poz05tah p~zy zyClU
:łlOląd. nIe mogą malezć spokO·
JU BUl w miastach, ani na fargach. ~ie są pewni ~ycia i dla'
tego et (z żydów), którzy schro
nili się do Brandenbwrgii i na.
o

Ślą.sk,

dotąd

.'1

szą".

Z powytszych (lOWOQÓW mowywnio&kować, lt w 0kreSIe opresji wojennych
ludność
żydowska 1l1!\lJSiała być roz,grl'lt
miona, zaś - jak zwyklemiast zdrajców i wrogów szukać w własnych szeregach, azu.
kano ich wśród ludności żydow
skiej, która tradycyjnie na zie·
miach polskich nie organizowała nigdy opo,m nawet w własnej
obronie przeciw rodakom., nie
brała udziału w walkach bratobójezych, nie ol"g3Jllizowała bun
tów, -rokoszów, osłabiają.cych i
doprowadzających
do zgub)

ma

~ie odważyli się

wródć

do, Polski. Wiem, że wie
ll~ i~zeczy, ua.leżąc)"Ch do żydów,
zo~tało zagrabionych i pochowa
nych przez mieszczan tak, że'
wlaściciele z trudem mogą je z
powro.tem odz-yskać" (M. Bała·
bali "Die Joooo.sładt V~l Lub
hn" str. 50).

' 0

J esz,cze lepszym zródłem, sIu
dJa odparcia ów.czesnych za,rzutów o rzekomo przy
chytnym s.tnsunku żydów do
sZ\1l1:edów, jest tekst przywileju
króla Jana Kazimierza, nadane ·
go żydom k,rakow,s kim po od·
parciu
nawały
szwedzkiej.
Tekst przywileju królewskiego
Ząl ym

wspólną ojczyznę.

o

Nowa angielska łódź podwodna "Ursula"

o

5rll~ZCZ(')Wt

na

wodę

w Barrow

wraz ,z dwoma swyrfli siost.rzycarui.
j ~Unity.".

noszą('ymi

nazwy

"Trblmp.u

pisał:

"Po fylu klęskach królestw:!
i państwa naszego nic w naj
skI ytszych
serca
zakątkacll
droższego nie mamy nad tro ..kę,
aby (żydów) obywatel;,
1J1if'szkaiiców i poddanych na·
szych, zewsząd klę,skami wojen
przy~:niecio'l1ych, przez nieprzy
ja(!iół ogołoconyeh,
na ma.tął
imcb i mieniach poszkodowa.
nych i pl'zez żołnierzy nieprzy.
JacieIskich (lo ostatniego pra .
wie ubóstwa spl'owadzonych, tu
(tzież ogromnymi kontrybucjami wycieńczonych, do dawnej
pomyśluości powrócić ii,akimkolwiek sposobem szkod~',~ada
ne im przez tyle wojen napra'
wić". (H. Nussbaum "Historia
żydów. Warszawa
1890, t. V

"Polsko, Ty, która byłaś rajem
Pierwszą byłaś dla nauki i wiedzy
Kozactwo
rzuca
SIę na
mlasta
Od dn'I. W któ rych o d pa dl o d J u d y
•
•
' _
0.r
poJskie, bl'OnlODe równIeż boha
Efraim.
fersko pl'zeZ ludnOść żydOwską, , Ty, któraś słynęła wiedzą umiejętną;
na'stępują masowe, okrutne neTeraz jesteś wygnaną i samotną wdową
zic,
.
Opuszczoną jesteś przez własne syny"

..

Smutną rolt~ ode5Taly
wów
('zas i w h'j uZlpdzinie rody magnackie.
Napływ nowego elementu nie
miecIdego do miast musiał spowouować tarcia z zamieszkałą
tam Imlnoś"ią Ż'ytiowshą, posia·
dającą własny samorząd, przywi
leJe i poparcie czynników decydujących w państwie.

jcsl 1l1ajlc,ps-zą odpowiedzią 11:1
bzdury dzisieJszych "history
ków" endeckich o jakowym;
poparciu, udzielonym rzekomll
przez żydów krakowskich król(
wi szwedzkiemu.

W okresie "Potopu" wróg t
zdrajea krył się pod purpurą
magnacką,
j przystrojony był
wielokrot.nie w ko,ntwsz szla
checki. O ile na skraju przepaści
Rzeczpospolita nie zosŁała
ro i: ebr3Jna, o ile nie zQlstała skl'e
glona ' z mapy Eu'I'opy, należy
to jedynie zawdzięezać - .iak i
w późnieJszych czasach - szla
chetne.i garści patriotów i Judo
wi polskiemu, chłopstwn, kt6re
mimo nieludzkiego ucisku i nie
w:cJj, w chw'U krytycznej stan!':
ro w obronie ojcZ)-zny.
Równiei i zydzi polsc~ krwią
I mie.niem, bohaterslo:-o obroną
wschodnich słrażUlC Rzeczypospolitej zauokumentowali przed
3fiO laty przywiązanie do ojczyzny, która ich żywiłu od ~lf.'
sciu wif'l,ó" o
J. IL U.

o
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w których tkwi materiał na czynną siłę dziejową '

W t)IICh 'dniach ukazała śię na'
instytutu gospodarstwa
społecznego praca p. Hipolita
Grynwascra "Sprawa włościań
ska w Królestwie Polskim w Ja·
tach 1861-62 w świetle żrodcł
archiwalny.ch". ,
Jest to jakby dąlszy ciąg ozie
la tegoż autora ;,Kwestia agrarna i ruch w~ościan w"Królestwie
Polskim w pierwszej połowic
XIX wIeku", które omówiliśmy
na ' łamach '" Rewii" z dn., 22
wIJ:ześnia 1935 r. . w . artykule
"Dzieje szlacheckiego· egtJllkładem

,

mu". .

'.

błądziL

\V "Ruchu włościal1" (wyda'w

nletwo , Kasy im. Mhinowskiego) . p. ' Hipo.lit Grynwaser w-rjuś
nił genezę liwestii a.gr31rnej w
Polsce, dał szczegółowy i źródło
wy obraz walki socjalnej na, tle
tej podstawowej _dla społecz~lC
. gO gospodarstwa pelskiego ! !{ w(.
Sł-i:,,1 omówił,

,

,w ','

szcz~ólno'śc1

słynny dł'kret Lubi,.ńskicgo 'Jf.

1807, który całkowicie . zignorował ' prawa grun,towe włoś~iah,
uwzgl~ia.ją.c l natomiast w pel
ni " źąrlania' szlachty i dzicrŻ'aw,
.:ćw ' folwarCZnych.'
, l

Paryżem wybudowano cal{' miastoczkD
drapaczy
chmur,
j,l'z('wnezonych . na 'koszary dla frallcu~kie.i g'wardii republikańskiej
Dlol;i tą o wysokości , 55. mtJ'. majQ. po 15 pi~tE'l' Na. zdjęciu - rzut;
(lI.';! 11:1 koszary fraIlcm!~i('j gwardii lepubliknMkiE-j - 2. U!' ocZystOŚll
~ \\' i~rl'l1i:1 w'Jdy w Bi:1ło~rodzic.
~letJ'vl olita. Dositcj wrzuca krzy;"
7. 10dH do Sawy, a młodzi ludzi,) ,~ skal\.\l.i<l rIo rzeki i usiłują go wy.
IÓ\\,j,;.1 - 3-, A,eroc1vD:lmiczllv ~\viat j'ltra Takie miano nosi dział no\\ n.iOl'~kiej '\y~ tawy ~wiato~'ej, w .1': 19;.:9 Fantastyczne lyS1U1ki mają,
11okazar, jak b~dzic praWdOpO(IOblli~ wyglądał świat za 100 do 200
lat. l!\\z~'lę(ln\onc są najświeiszc wyniki !..'adal'l naukowych. Na. .ilu·
~tr;\('ji\l'idziłllY przyszł~ port l ut lliczy dla samolotów rakietowych.
- 4. nclilada 17 t~rs, zolllierzy j:lpGI1~kich odbyh1 siQ w tych
j
(llll:!~ h 1 1l3';(~ ee,;:ll'~~m Hirohito Ha pelt! pod Yoyogi.

1. Pod

"Przyczynek p. Hipolita Gryn
wnsera, powje.cony zobrazowan in stosunków włościańoskich \'T
l\ongres'ó wce w la.tach 1861,62,
~l więc '\~ epoce pi"zełomowej, w
mojej umysłowości po przeczy'taniu pozostawił coś w rod'z aju
~eIłLymentu. . Takim . sentymcnteUl otaczamy prace, dające
nam . coś nowego. Zdawało mi
srę, iż na przestrzeni' wl('ku XIX
znam · nle tylko dro.gi zasadnicze,' ale i ' różale zaułki sprawy
włościans,!>-iej . w · Kongresówce.
ubecnie muszę przyznać, żem

'W il()wym 's wynl dziele '"Sjlra
wa ' wł9śdańska" ' p: Hipolit
Gr~nw.asęr . .....:.. na po~stawle dotyC' ltczas niezl1,anych źród~ł .a rchiwalnych - daje ~zczef.:ófo
w 'y obioaż 'walkl wloŚCiait ' Kon~s6wki w lata.eh 1861-62, t. j.
'fili epoce 'przełomowej.
Była ,to
dramatyczna, aczkolwiek , pole~aJą.ca na biern~ oporze, walka włośeia.n G zielllię, G ?:wolnie
nie
gruntów ehło,psikich od.
w52eIkieh ciętarów. na . rzecz.
dziedzica, .a lILfaze~ nietykalnoŚĆ utytków past.wiskowych. j
leśnych, wre,szeie walka o 'u~laszczenie.
O natężenitJ tego
ruchu włokiańskiego· świaw.'zy
(akt. it w clą~ sfedmiu tygodni objął ' on IlZÓSb! ~ł wIo§eian. Były to. masowe strajki ekonomiczne, pOlegające.' na odmowie , całymi wsiami wychodtenia Da paŃzczyznę., bez wykc.nywania aktów f,twablu, lub
przymusu wobec dziedziców _i
władz oraz bez proklamowania
ja,kichkolwiek haseł politycznvch. Ruch ten powstał i wzrua~31 '''ię w związku z ogloSlronym
w Rosji w r. 1861 ukazem ' elDancypac~jn~m,
przy czym
wSJ'ód włościan Kon~resówki
szerzyła się wieść, iż car wydał
również ukaz co do uwłaszcze
nia chłopów Kongresówki, lecz
szlachta ew. władze zaborcze ukazu tego, nie wykonują Był . to
przykład bardzo ełekawy sorelowskicgo mitu socjalnego.
\V swym nowym dziele p. Hi·
polit GrV1l1waser wy jaśnia przyczyny ekonomiczne tego maso wego ruchu włościan, kreśli na
podsLawie
.danych archiwalnych ideolo~ię szlachty wielkorolnej (Towarzy1stwo rolnicze),
omawia ' slosulllek ,vładz zaborc;~ych do
IsLr'aJtkowe~;o ruchu
włościan oraz stannwisko Wielopolskiego. Zarazem wskazujE;
p, Grvnwaser, jak powstanie
flłyczniowe przekształciło kwestię włościaJ'iską z ekonomiezuo - społecznej na polityczną.
Nowa praca p. Grynwascra
posiada wszystkie te walory, jakie w 's woim czasie pod-knśla
liśmy, omawiając
"Kwestię agHlTną". Dzieło p. Grynwa.s era,
oparte na nowym materiale lró
dłowyrn,
je·st bardzo do]~rzc
skollstruolwane, zwięzłe i przej.
l'zyste. Zresztą dla ch3Jrakterystyki nowej pracy p. Grynwase'"n wystarczy zacytować kilka
ust ępów z świetnej przedmowy
nestora so:eiologów polskich,
prof.- Ludwika Krzywi~kie~o,
który sam ' naleźy ' do naj.lep·
szych znawców sprawy agrar·
~~j w Polsce.

\V obliczu

hl,

' Hipolita

tych' materiałów
Grynwasera) ' nie

mogę oprzeć się

7n2my

wrażeniu,

i7.

dość

powierzchowu1e
N~'cltikę włościan . i ' pobw 1 ki
:; 11 zach'Jw!lIl' a sit; w 1.\'1 ~l;u

, ...
_~

l

,~

~

,.-

~rof. Krzywicki zaznacza. iż
"historia
chłopstwa nasze~o
.fest spowita w .1akiej~ mgle zu·
Idamania, odtwarzana pod ką·
tem ideologii i przesądów dworu, lub fałszowana w duchn
młUe.i czułostkowości ..:".
' Na tle tyin kórzyslnie się wy-

MJlieie

siei jeieJi

OMYŁKI.
sądzicie,. że pszczoła zbie-

, POPULARNE

Czy

l'óżniają prace p. Hbpolita Gryn
wusera, a w sz.czegóLności jego
"Sprawa włościańska", o ktorej
p. lLudwik Krzywicki pi~ze:
"Książka ta dla jednych bę.
dzie tylJko rzeczą ciekawą, a!c
dla tych, którzy głębiej się :nteresują przyszłością. kraju, lub w
których rękach spoczywa decypodejścia do
zja o kiemnlku
splaw najżywotniejiSzy<,h naszej'
społeczności,
jest lekturą ko.
nieczną. Gdy krtoś się trudzi
nad urabianiem historii kraju,
powinien poznać materiał ludzki, z którym z konieczności ma
i będzie miał do czynienia. Przy
czynek p, H. GrY1I1lwasera pogłę
bia nasze pojęcie o tym tworzy
wic ludzkim w obrębie warstwy
wło~clariskiej, A nade wszy'5tko
wykazuje, że w chłopstwie tkwi
bądź co bądź materiał na czyn·
nic.iszą siłę dziejową, niż zazwy
cza,i mniemamy".
Życzymy - nowemu d'. lielu p.
H. Grynwasera powodzenia i t
piecierpIiwością oczekujemy za
powiedzianej przezeli da !szej
))rn,cy,
poś',vięcollej
latom
18ę3 - 64,
S. Czcczcln1ckł.

myśl jeie, że •••

przyrost był u obu tych grup
identyczny.
CZERWONA CHUSTKA
Czy sądzicie, że byka draźni
czerWOina chustka? Profesor To
masz Jenkins, sławny psycho.
lo~ zwierząt, z uniwersytetu w
Nowym Jorku, wykazał na pod
stawie licznych doświadczeń, te
zwierz~a, stojące na wyzs'zym
stopniu rozwoju, widzą \\"Siz}'l'lt.
ko w rocie) w\~) j~a~~
wych odcieniach, podobnie jak
my Wfidzimy buwy o lllU'oltu.
UCZO'l1Y p.QlfOZUmiał sirJ % kilkoma toreadorami, którzy zgodzili się l: jego poglądami, że
nie czerwooy kolor drażni byka, lecz ruch chUJStki. Liliowa
py;ama
lub zielona chustka
wzbndziłybv jego wściekłość w
takim samym stop rui u.
PIORUN NIE UDERZA W TO
SAMO MIEJSCE.
Często słyszymy twierdzenie,
żc "piorun" nigdy uie uderza
dwa razy w to samo mJejseet"'
Nie wierzcie w tol Empire
S tatc Buildiug, z.nany nowojor·
ski drapacz chmur, podczas dł
nej burzy ściąga czasem na sie·
bie pół tuzina piorunów.
NAJBLIŻSZY KREWNY.
Kto jest najbliższym kreW'
nym? Ojciec? Matka? - Nie,
najbliższym krewnym jest brat
lub siostra. Dziecko jest bliżej
spokrew.niOlIle z rodzeństwem,
n'iż z ojcem lub matką. Z biologicznego punktu widzenia, oj
ciec lub matka - z jednej słll'o
ny - a dziecko - z drugiej.
mają tylko polowę krwi wspól
nej, podczas gdy brada i ..iostl':y
ina ją całą krew wspólna.
CZY WĘ~E UMIEJĄ HYP

ra miód z kielicha kwiatÓw, że
struś" ciując zbliżające się niebez.pieczeństwo, ehowa głowę w
piasek, i te sowa jest · mądrym
ptakiem? Czy wierzycie' w opowieś~i o zbląkauvlCb w pustyni
podróżnych, ,którzy,
męczeni
,)ragnieruiem, zabijają wielbłą
dy j wypijają wodę, zebraną ,'v
żołądku zwierzęcia? 'Czy 'uważa
de. że wskutek wiclkieg-ozmar
twienia mOŻlIla nosiwieć przez
.iędną noc? Czy przy./JUszczacIe,
że w.skutek częsfef,'o golenia bro
da' rzeczywiście szybciej Tośnie?
. Jeżeii na te ,..."tania odpowiecie p otwi eroza ,lą.t.Ol, majdujecie
się w błędZiie, - \'V błędzie, który , d'zielą z wami milionv ludzi.
, < NEKTAR KWIATÓW.
Nie istnieje kwiat, który wyrabia miód; w specjalnych czę
śdach
kwjatów wytwarza [!ę
nektar, subsŁalliCja, sklada.l~a
się 'wyłącz.nie . ~ cUlkru trzcinowego, która osz.Czoła p,r zy pomocy skomplikowanego procesu chemicznego przerabia na
miód, w swoim żołąd·ku.
St.tuś, który uprawia niesłusznie p.o nim nazwaną "strusią politykę" --: a
w momenfach niebezpieczellshva nie zdaje się raczej na swe rącze n.ogi,
musi' };ryć dopiero stworzony.
Co się zaś tyczy żołądka wieI·
błąda, jako zbiOltmika, w-ody, to
tego .rodzaju opowieści , wywołu
ją seTdcczny śmiech beduinów,
u · spragliiony wędrowiec. który
zdobyłby się na wypicie gęstej
cieczy, znajdującej się ·rzeczywi
ście w żołądku wielbłąda, mipe\VIloby dzięki temu nie przedlużył, ale skrócił s.we życie.
TYZOWAĆ?
Nie wierzcie, że wQze mogtt
Sowa wcale nic iest mądrym
"hypnotyzować"
ptakiem; kaźdv wróbel przewyż spojrzeniem
ptaki i ilJlJIle drobne zwierzęta,
sza ją inteligencją.
Osiwieni.e przez .iedn~ noc które po tym chwy,tają! Dr
jest bajką, która p.rzechodzi z Ditmars, dy:rektor oddziału "Ja
pokolenia w pokolenie. Siwie- zów w .1l0WO • jorskim Zoo, ·;tnie włosó'w jest procesem nalu- dcn z najlepszych znawców WE':ralnym, który przez rozmaite ży na ś,,)ecie stanowczo ternu
choroby, również nerwowe, mo zaprzecza.
Jeżeli jedu",!, ktoś wam 0.1'0ż·e być
przyspieszony, ale zawsze musi trwać z,e a::znie dłuż wie, że istnieją weże, które sq
w sIanie połykać jajka, pieć :uh
5Zy okres czasu, niż jedną nOC.
\V insLytucic
tcclmologicz- sześć razy w,ieksze, niż ich ~ło·
nym w Massachusetts grupa u- wa ' - 1.0 7..g adza się lo w zupcl
czoll1ych zajmuje się mierz~ Ilości z rzcczvwisLo:\cią.
Rardzo cZQsto to, eo brzmi
niem (pod mikroskopem) przyrostu włosów z zarostu męź całkiem prawdopodobnie, jest
ayzn, golących się codziennie fantastyczną Iel:(cndą, 3 lo, rO
'(ód jednego gol·e nia do drugie· wygląda na nieprawdono(łobne
,~r.sl
nicwątphwll
go), i porównują gOl z przyro- klam!'two,
stem 'włosów mężczyzn, nic go vn\wuąt
KuroJ l\J.-.stcr.
lących się codzicń.
PrzecipfllY

1),..

(
Ulzm, sie DoznaWIC
nasze dzieci

Najczęściej

nie znasz swego
dziecka, bo je zanadto kocha ,z.
Miłość macierzyńska jest za'lepiona. Naucz się obserwować
~we dzieci, jeśli je chcesz raejo.
nalnie poprowadzić przez życic.
Po zainteresowaniach, jakie okazują one od najmlodszych lat
dla różnych czynności, po sposobie, w jaki się bawią, będziesz
mogla poznać ich ~dolności i ich
upodobania.
Jeśli mając rok.. twój syn da
. ię tylko zabawić pudelkiem, do
którego będzie się starał dopasować polkrywkę, nawet przez godzinę miej zaufanie do jego
przysllej cierpliwości i staranności .••
Jeśli maJąe pOJtora roku i nie
llmiejąe jeszcze dobrze chodzić,
stara się wgramolić na schody j
na czworakach schodzi z nłch,
- nie przestraszaj go nagłymi
okrzykami. Ten przyszły sporto
wiee boi się znacznie więcej od
swej mamusi...
Jeśli w wieku dwoch lat, poaezas gdy ubierasz swą córeczkę,
chce ona koniecznie sama wło
żyć buciki, pozwól jej to uczynić
tWłwet jeśli się śpieszysz i jeśli
twoja cierpUwość jest wysławio
na na próbę ... Twe dziecko daje
dowód wielkiej samodzielności i
praktycznej aktywnośe~ której
nie nalety hamować. Zalety te
oddadZłl Jej wielkie usługi w
przyszłym łydu codziennym ...

mery

'J dll majIle
lab twe
dziecko chce konieeznie jednym
palcem grać na fortepianie:
"wlazł kolek M płotek". pokaf
mu spokojnie k.lawisze li ciesz się
z jego upodobania do muzyki.~ykazuje ODO więcej muzykalności, nit chiecko. które naoślep
uderza w klawisze. Takie dziecko lubi tylko hał_ i
odozu:wa harmonii. ••

me

JeśU

maJ'Ie pl~ lat, twoj syn

-

)
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Dawno już męc~yła mnie u
myśl; dawno Juz nosiłam w tajemnicy obraz małej Jasnej dziewczyn
ki w mym sercu.
W końcu stało się to moją manią
prześladowczą.

Oto siedem lat jak pOŚlubiłam
Antoniego. Nie mamy dzieci i nie·
~tety wiem dzisiaj, że mieć ich nie
będziemy. Ciąiy to na mnie, jak
przekleństwo i zabiera mi eałą radość Zycia.
Muszę ciągle myśleć o małe) Is·
totce, którą mogłabym kochać. pie·
ścić, wychowywać

i

GChraniać.

M6wUam o tym z Antonim. Po-

stanowiliśmy zaadoptować

dziec·

ko.
Zaraz następnego dnia udaliśmy
się do głównego sekretarza przytułków miejskich. Sądziłam, że natychmiast zobaczę dzieci i wybior.;
jedno.
Okazało się, że najpierw trzella
zasięgnąć o nas informacji.
- Czy to potrwa długo? - spy.
tałam niecierpUwie.
Generalny sekretarz, człowiek:
wyrozumiały
i ludzki, przyrzekł
mi załatwić wszystko szybko. WyiaśnU nam, że sekretariJat zasięgnie
informacji co do nasl:ego 8tanu ma-

PIIERWSZY D
UryweK z ostatniej francuskiej powieści: "Jeunesselł"
Didy (:jliintr.
Osiem dni 7..na1y się 'dopiero obie
dziewczynki, a juź były nierozlącz-.
ne. Tykały się. Ted spowiadała się
przed Claire z całego serca, opowiadała o swym prapieniu nlezaJefnośei, swym nlespokoJu i 8"~J
miłości do Rene...·
(..,
"Czy widujesz lO ezęsto?"
"Nie, p'rawie w~ale, tylko na 6.lach".
"- .
"Dlaczego?" '
CIaire
wybue1iaęla
,łośnym

miechem.
"Dlatego!"
"Czy nie wyraził nigdy życzenia
zoltaczenfa się z toblł?"
"Owszem..."
,.No, L..?" . '. t
"NIe", oewładesyla Ted, tąlą
enerlicznie nO«1ł"Mam przyJaciela", powiedZiała
ełcho, "kochanka, rOJUmiesz? Nie,
Jestd jeszeze za. młoda- Pomimo
to. myślę, ze powlnnu mnie zrozumieć. Jesteś pierw8ą, której o tyta
m6wię. Mam do ciebie zaulanle...
Gdy'YŚ wiedziała, eo to znaczy leżeć w ramionach męiczyzny, drżeć
od jego pocałunków, całą swą istotą oddawać się, a po tym ..."
Wspomnienie
wzburzyło
Jej
łtrew. Zaezerwjeniła s!ę i Ted, kt6-

ESZCZ

przysłuchiw,ała się

lei z otwar~mi ustami, poczula, ze to było
-naprawdę przeżyte.
Również Ted
zarumieniła się,
zaszumiało jej w
lIszach. Wydało się Jej nagle, że
była świadkiem tych przeżyć...
Siedziały obie w opuszczonej
kawiarni, kawiarni przertmieścia,
gdzie zwykle potajemnie popijały
złe wino, kt6rym się zachwycały.
Ted nie mogła oderwać oczu od
twarzy swej przyjaciółkI. Ten cięż
ki wzrok. wibrujące nozdrza, czerwone i wilgotne usta, na których
ra

zdawały się drżeć słowa:

"Miłość...

tak... cielesna miłoś~...
pragnienie... och, mała, kiedyś prze
konasz się, co to Jest ..."
Cielesna miłość! Słowa, które dotychczas nie mlaly dla Ted żadne
go znaczenia, które wydawały się
Jej brudne I napełniały Ją wprost
przerażeniem... Pożądanie!...
Zmy·
słowość, oto co odkryła nagle w
rozdygotanej twarzy swej przy jaelółkL
Gwałtownie

chwyciła

terialnego, naszego zdrowia i naszeJ opinii.
- Czy nie Jest to 8łuszne i sprawiedliwe, że chcemy dać dziecku
wszelkie gwarancje szczęścia?
w.tpytał z dobrotliwym uśmiechem.
-- Z naszej strony dajemy dzieci
absolutnie zdrowe, których pochodzenie jest nam znane i co do którycb mamy pewność, że nłkt się o
nie nie upomni! - Czy macie pań
stwo już dzieci? - pytał dalej. Nie? To dobrze. Czym zajmuje się
pani małżonek? Jakie są dochody
państwa? notow' ał sltrzętnie sekr(.tar~. Bowiem chodzI oto,

dłoń

Claire:
"Milcz, zamilcz wre~zcIe!"
,.Brzydzisz się tego?"
"Nie, to nie to... Nie mogę tego
wypowiedzieć... ty... ty wy,lądasz
tak inaczej ..."
Claire wzruszyla
ramionami.
WstaltJ i wyszły z kawiarni.
Zmierzchało. Spokojna czerwień

zachodzącego

'llońca odeiJtała się

od bladego, jak masa petłowa, nie·
ba_ Drzewa całe w pąkach rysowały się w nadnaturalnej
wielkosci
ua tle boryzontu.
Ted milczała. CJaire chciała coś
powiedzieć, lecz milczenie przyjaciółki zmroziło ją.

"Sama kiedyś to przeżyjesz ..."
Ted zawróciła na miejscu, bez
słowa. Nie mogla zdać sobie sprawy ze swych wrażeń, taui się od
nich uwolnić.
Jak skamieniała, zaskoczona zda
rzeniami próbowała uporządkować
swoje myśli.
Przez rozmaite książki była uświadomiona, słuchała wielu zwIerzeń... Ale były to dta niej tylko
opowiadania, ' nierzeczywiste opowiadania, które nie dotykały czyslo§cl Jej serca i jej ciała. Nie, nie
lubiła interesować się tymi
sprawami.
I dzisiaj wła§nle musiało się to
zdarzyć...
Ta twarz! Och, twarz
Oaire! Wyraz Jej prześladował
Ted. Zmienione rysy, skóra, którą
nagle zalał rumieniec, rozszerzone
oczy...
Dotychczas sądziła, ze wie o
w~zystkim,
że jest uświadomiona.
Pół minuty wystarczyło,
aby ją
przel<onać o swej nieświadomości,
swych dziecinnych poglądach...
DIDY GLiiNTZ.

izoluje się, aby bawić się samotnie, podczas gdy koledzy przyszli doń 'tV odwiedziny, daje on
dowód egoizmu jedynaka. Należy jaknajprędzej
posłać gl' do
szkoły. A może chceSlZ dać mu
malego braciszka? ..
Jeśli mająe sześć lat twe Qliec
ko lubi rysować, nie krytykuj o- .lak należy odzy""iae naszych milusińskich
brazków, które ci przedstawia,
\V ostatnich czasach zasady od- marchwi, lub I)Omarańczy, i jabłko. oiaczaną ze śmietaną.
zanim nie upewnisz się co mają
Tak mniej więcej wygląda dzienNa obiad zupa pomidorowa, lub
żywiania zmieniły się I'\adykalnie i
one wyobrażać_
.
ne
zapotrzebowanie żywnościowe
jarzynowa
z
rY'
i
em
lub
kluseczliabardzo wiele matek jest w kłopo
Pewna mała dziewczynka znie cie, jak naleiy odźywiać swe mi, jarzynka, na deae1" kisiel mlecz- dziecl.a. Jak wid7.imy, o wiele
118widziła rysunki na cale swe dzieci.
"kromniej, nii się nnogół przypuny.
życie, ponieważ ojciec zwrócił
Na podwieczorek owoce. Kola- szcza.
Najważniejszą
przede wszystuwagę: .,Twój Ty~mnek jest bar- kim stosowaną zasadą powinna
M.atlił łatwo ustalają pogląd, że
cja składać się bęuzie z zaciere1\
dzo ładny, ale królik na nim jest być ta, aby dziecko otrzymywało na mleku lub kaszki_
dziecłw "nic nie je, nie ma wcale
za gruby!" W. wyobrażeniu ma- posiłki o jednej i tej StaDlej porze
V\T ramach tych ilości pOKarmów apetytu". A najczęściej chodzi o
łej twórczyni, nie miał to być dnia i nie jadało nigdy między po- b~dzie się zamykać całodzienl1e po·
to, że nie może ono pokonać nadwcale królik, ale krowa!...
miaru
potraw, albo zostało raz i
siłkami.
Odżywianie powinno odżywienie ~ieclm do lat 2. Oczywiście,
nie zapomn;my o surów- drugi przekarmione i zanim jc(Ozcze
JeślI mając (Mlem lat, twe dziec bywać się w spokoju, bez pośpie
ko urządziło sobie w kącie kory- chu i nie wspólnie ze star8zyntl. kach, z których naj tańsza i zdrowa odzyskało potrzebę jedzenia, kartarza lub na strychu mały scho- Zwłaszcza od lat 5 rtie należy Ja- jest tarta marchew. Poiąd,ane są miono je znowu w l1/lu~miarze i
wek dla siebie, dokąd zanosi swe dać razem z dziećmi, ' by ich nie również kompoty jaliO deser, a na wbrew woli_
Czy w takich warunkach nit"
ulubione zabawki, szmatki, któ' przyzwyczajać do nieodpowiednich kolację lane kluseczk~ na mleku.
moina nabrać wstrętu do jedzerymi się zachwyca i książki, któ- potFlaw.
Tak źywione dziecko zachowa nia?
re lubi, nie przeszkadzaj mu ;,
Trzeba dziecku jałt najwcześniej zawsze dobry apetyt, ponieważ nie
pozostaw go w spokoju: twe dawać urozmaicone pożywienie.
Jeżeli dziect(o jada między posił
przeje się nigdy.
dtiecko okazuje swą indywidual- Podstawą jednak niechaj pozostakami, to na posiłek przychodzi z
Dziecku 8tarszemu naJeżą się ra·
110ŚĆ i tak, jak dorosły ma poniej jak nadłużej nabiał, jarzyny, cje zwiększone. W wieku od lat 2 reguły bez apetytu.
irzebę amotności ...
owore, pokarmy mączne i niewiel- do 5 damy mu na śniadanie bułkę
Jezeli jada nieregularnie, to nie
,J('śIi mając dziesi~ć lat
twój ka ilość mięsa. Natomiast herbata,
można
wypatrzyć
jego moment"
razowa z masłem i miodem oraa
chłopiec chce zawrócić do pur· .• <Lwa, wędliny_ konserwy rybne i
szklanke mleka. N., drugie śniada łaknienia, bo zaj~te ~abawą, samo
l~lI , gdl.ie bawił się, jako llIalulmięsne, białe pieczywo (stale), 0nie i podwieczorek cbłe6 z \wnroi- :,ię nie upomni. Zalecić więc nalel je dziecko, nic wzhraniaj 1I1U sire przyprawy, cukierki w nadmia
kiem, kakao i owoce. Obiad sldadać 'i.y matlwm przede wszystkim sytl'~O i nic ~auawa.i mu żadnych
'ze - to są potrawy, które pawin- się będzie z zupy mlecznej, nie na Stematyczność, doldadność i umia~
py(,tll. P(}wied~ sobip. żetwl' 11~ być wykluczone z menu dzie~
l>owanie we wszystldch cz~'nnoś
kościach, ziemniaków z świeżym
d/icel~(I JIaJeży du rzędll tych.
ciach,
związanych
z zvwienicm
ka.
ma"lem, jarzynki, sałatld z surodla klór~ ch w~pomnienie ma u
dziecka_
wych
owoców.
Trzy
razy
lIa
ty·
Oto
przykładowy
~adło_pis
dla
grllllluą siłę; nie zapuminaj. że
Wiele cierpliwości t stanowczodziecka od roku do lat 2: na pier- dzień damy dziecku cielęcy kotlel'(Hlzieii h·, e .,łowa. twe gesty li
ści,
zamia!lt tak często źle s.oso·
cik,
mMdiek,
lub
wątr6bkę_
Na
kowsze śmadame szklanka ow"ianego
trwają ~i~ w jego wrażliwej ou
wanej przesadnej troslcliwości i olację możemy dać kaszkę krakow"akao,
lub
mleka,
do
tego
rogalik
zy Sposób. w jaki go wyclllJpiekł.
wasz, IH~dzit' decycluiacy dl .. Cll- .., masłem. r Ta drugie śniadanie ja- ską na sypko z lioJlerkiem. do tego
Dr. z..
zsiadłe
mleko,
lub
np.
zupę
ziem'
l'Zynka, Ul07liwie Ulowa, sok z
Id jegu prlY ... ~.'o':;(·i.
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by warunki które ofiarujemy dziecku były lepsze od tych, które mil
daje przytułek.
Wychodzimy pelni nadziei. J~
5zcze dwa tygodnie i moje marze·
nie; spełni się. Dwa tygodnie, które
łJędą dłuższe od siedmiu lat, poa('zas których śniłam o dziecku.

W,bieram swoje
dziecko
Jedenaiota .bije Ił:! '7eg.arze, kiedy
znowu wstępujemy nu schody sekretariatu. tym razem do oddziału
dzieci. Miła, o wcsolej twarzy ko·
bieta przyjmuje nas i oprowadza
Niestety, dzieci są na wsi, lUożelll~
tylko obejrzeć ich fotografie. Szyb·
ko przewt"llcam kartki.
-

może

A

ta,

proszę

palli'!
mi fe,( o·
Od pier-

Młoda
IwIJieta pod <t je
graYię m"łej !lzie wczynki.

wszego spojrzenia wybrałam ją.
Przelllawi" do mych oczu, do mego
serca. Subtelna nic tajemniczo nawiązuje się między nami.
Spoglą.
dam na inne zdjęcia. Nie, wła~nje
tylko ta jest mi bliska. Rączki jej
wyciIJgają się
opadają

na

do mnie,

złote

lvIii

czoło.

Podchodzę do okna i czytam rai
jeszcze szczegółowy opb mej ()rzy'
szlej córeczki:

"Twarz delikatna i wyrazista.
Oczy żywe, bystre, wyraz inteligencJi i rozumu. Oczy brązowłłt
włosy jasne, cera różowa. Dziecko
dobre, wrażliwe, spokojne i denkatne. Inteligencja normalna, roz.
wój prawidłowy'~.
Wydaje mi się, że wiedziałam I
tym wszystkim. Do różowej IwrtW
dołączone jest iwiadectwo
lekar'
ski~_

"Dwa lata. Dziecko doskonal.
zbudowane ł zdrowe. Waga - 1)
kilo_ Chorób - żadnych".
Jestem silnie wzruszona_ Oczy
przesłanła mi mgła, z poza które)
śmieją się do mnie
oc~ mej córeczki.
- Czy to daleko? Czy ruogł'il<
bym :lO baczyć Je jutro?
- Umieściliśmy ją we wiosce
niedaleko Paryża . Możecie pań
stwo jechać natychmiast.

Moja c6reczka
W małym domku, otoczonym 6gródkiem, poczciwa para wieśnia·
ków przynosi mi moją dziewczynkęBiorę ją w ramiona i l1adośó
rozpiera mi piersi.
- Oto nasza córeczka, Antoni!
- mówię zdławionym losem.
Antoni kładzie dłoń na llaszycb
dwuch głowach i nic nie odpowia·
da.
Po powrocie do Paryża :zaŁatwiA
my wszelkie formalności i tysiąc.
zakupów, związanych z przybyciem
nowego gościa do naszego domu_
I oto wracam ze swym dzieekiem_ W wagonie mała usnęła mi
w ramionach. Lekko ją kułyszę
mówię do niej ciche słowla:
- śpij, spij, malutka. Odtą~ bę.
linemy wspólnie znosić cięź~t:V ży.
cia_
Wszystkie me pragnienia zostały spełnione, nowe zycie wstąpill'
we mnie. Pewna uama. siedziąc lt
obok mnie, wyI{rzyl<uje:
- Jakie ślicz,Je uziec', o! :\Ia ztl- '
pełnie takie ccz~, jak p.\IIi!
Otmszcllum swoje oczy, IWllcza!!
lego, gdy troskliwie tulę małą do
:wego IOUd. Pod po 'iekami maili
wizję:
siedmioletnią, dWlIllaslotet3ią, zupełnie dorosłą Illajc~ córeczkę. Obok niej my 7. Antonim pel",
. ~poko.iu i szczęścia. a dalekO, bar·
lizo daleko znowu małe inut' (lzłe
ci...
ROBblnE C \STRO
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'1. J\'a trasie biegu narciarskiego w Garrni~r.h wid1.iniy ~wycięze~ włoeba · Giulio Gerardi. ' \......,:· 2;· : Naj szyll!'lj łyżwiarze świa.ta spot.kali slQ lU mistrzostwach w Oslo. T ytuł mistrza zdobył norweg Charles · Ma'thit sen, przed Hansem Engnd stangl'm, również notwegicm. ....:.. 3. ItIegan Taylor (Anglia)' zdetrCJli wwala 8Wą rodaczkę Coll r;dg;e i
zll'.lLyła mistrzostwo świata, kttre rozgralle było w Sitakholnllo! . ~. Cł:C} !ja Colledge (.A:pglia,') jest mistrzynią EuroflY w jeździe l'ib"ro w(>~. -. 5. Victoria Linclpaitr,pl' w
]cdz [r>,
w ofel;tc.wnej figurze. - 6. ~listrzow['ka para łyżwiarSka polska, : r(lazpil~twG Kalusowie ~Śląsk) bicrzedziś ll:zjał w mistnoatwach świata w :cździe figurowej na
w Ffllinie. - 7. Felix Kaspa': (Au slria) i.dobył mistuostwo ~Európy w j()td~e figurowej. ,? F.uHi Crauz z słynnej rodziny niemie.}kich IIarciarzy . uległ wypadkoYii na
trl' ningu w Garmisch. - O. HCl'ber - Baier, mistrzowska ·pa'1'3.· olimpijska, świata. .j Europy• . - 10. ~zwedzka nti~trzyniw jeździe ligl1fOWE'j na ,lodzie p. Gunnel Erirss(.I! ,
l'l' (h'~a s eiektownej i tru<lnej ewnhl cji. --- Anstriak SchaJfer, . ' zeszło roarny ·misttz, popisuje się obecnie za grube pieniądze w Alllery{!e
;ako ~awdowiec , - 12. W drol ze
d(, Houte Carlo widzimy osadQ polską Marek -- Borowik na . punk cia kontrolnym w Buda'peSicio 18. Pinwszy z polskich -wozów dQ ~lonte Carlo był s:lIn lJrl, ( ,1
łfdzki uo. Bellena i Kuleszv [Lan cia), klćry wjeżdża w udekorowaną · flagami wszystkich pa.ństw braDl~ na mecie w Monte· -Carlo. - 14. ·Wr.gier:::ka pura JyżWL.uzy nOU l' !"
Szola, ' popisywał,a się z pOWiJ dzeniem- w Zakopa.nem.
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bardzo dużo osób z bliskiego;i świata duchów. Duch ten był
Promieniujący chłopiec.
dalszego o,t oczenia za'm ku 'r ze- hardzo przykrym gościem, gdyż
'W wielu historiach D dllKoniec i p,oczątek roku od - komo widziało te duc'hy, a służ pojawienie się jego. zwia.s.to.wało chach gra główną rolę błyszc7ą
dawna owiany jest pewną mi - ba twierdzi z przeraż.eniem: że.. zawsze smutne zdarzenie, zwy- ey ,'hłopiec z Corby Castle . Rów
,",potyk,ała, zjawy
w . ciemn,ych ,. 1;-le śmierć właściciela pa1acu. niej; on był często widywany 1
:si\y~,ą. W tym roku również okrużgankach zamku.
W da w- Na krótl\.o. p,r zed śmierdą K.:::ię  opi.;ywany. Plrzed ważnymi zda
żył~awme podania, j wspomnie
nych
czasach
duch
Macbetha
,~ja Ja,na Zygmun;ta, Biała paui
rzcll'ami, w pewnym pokoju
nia: ~darzenia ubiegłych stuleci
grał podo.bno w karty 1. innymi
wędrowa,la przez krużganki pazamkowym,
pojawiał !',ję
n:lg:
zostały zhud70ne do rzeczywi- '
chłop; ec , o niezwykłe i
piękno ·:
duchami
w
jednym
ze
!':krzydeł
ł:icu; Zła przepowiednia sprawstości. Nic dziwnego,
że mlej:l'Iea i budynki, ktoce g'irały ja- zamku., Co rok w Boże Narod1e dziła się, gdyż książ·ę zmarł ści . Z cale.; .ie~'O posta -i prom;e
Tajemnicze zajścia na wkrótce po pojawieniu się du- n ':owalfl' takie światło ie pokój
kąś ,rolę w historii
narodów , . nie.
Do najbardziej
interesujązamku Glamis, Jak brzęk łańcu cha,. choć miał wówczas dopie- l'c,bil wrażenie oświetlonego eZa
są najsławniejszymi miejscami
cych o'sobistości , które w cią~;u
chów, bez",ł'ośne otwieranie cięż ro 47 lat. nównież przed śmier- ' rodzicj-ską lampą . Nawet Jeden .
o's tatnich lat wzbudziły za inł e- akcji historycznych duchów.
kich drzwi i jęJki , słyszane z pu clą wielkiego. księcia i "Starego. z dawnych minis'lrów, lord Care~owanie przez swoje telepaMych pokoi, wzbudzają panicz- Fryca" pojawiła się Biała Pani. sflerea.gh, spotkał się z tym pro
cIenle w Glamis Castle.
tyczne wyczyny, należy a,nRieJny strach w sąsiednich mieJSlCo Fryderyk Wielki podobno. na- m;eniują·cym zjawiskiem. MIało
ski profesor psycbologii, J . J .
Niema ' vi całym Śowiede Jru- '\<;()ściach. Pewrnego razu nawet wet podn:ó-sł na nią swój sław  tn miej'sce l1a krótko przed biILittlejohn. Wyczyny tego UClo- . giego zaniku, któryiby był ośrod "'111 po;waż'Ilych obywa,teli wy- r.v kiJ. Przed śmiercią WiLhel- twą pod \Vaterloo. Czy to zja~
nego są niezwykle interesujące kiem tylu h[storii os<trachach i ~loso.walo prośbę do króla an- ma I również pojawiła się Biała wi~ko miało być zwiastunem po
i zasłu.gują na specjalną UlWa·gę , duchach,. co Glamis Castle w gielskiego, aby kazał zniszczyć Pani. Według podania ma to ntźki Napoleona?
gdyż profesor nigdy nie wyealS,zkocji. Ten zamek, liczący stary zamek i uwolnił wreszde byt hrabina O["lamiinde, która
Naturainie i zamek Willdsot.
gał kt)rlyki ze swych zdoI now postaci ducha odwiedza zam- sławna rezydencja angiels,kic~o
przeszło tysiąc lat, wedł~~ po - \ lnoność -od sąJsiedztwa duchów.
ści. Zawsze starał się zbadać do
kJ Hohenzollern6w. Op·o wiada- domu królewskiego, f1la swego
dania, jest miej.scem, w którym
kJadoie swe niezwykłe uzdolnie nieszczęsny król DU!l1can 1.o.. ta1
. zwiastunka śmier,ci.
.1ą\' że zamordowała ona dwoje
bstorycznego ducha. W daw.
nia i zba.ć Qlagad.n ieme Juno- zabiły przez swego rycerza,
Hardzo wiele podań krąży ró- swy~h dzieC'i, J:tdyż miała t.a- nych wiekach ~traszył tam powidzeoia l
Macbetba. Od tego czasu cienie wnież w.okół pałacu B-erlińskie dzie.ię, że po usunięciu prze- (!ohno duch Karola I, który, j'.lk
mordercy i · jego pomoonJków go , ktbrego RiRla Pani za.licza szkód zostanie żoną jedne~C) z wiadomo, został zasądzony na
się już
do klasycznych zjaw Hohenzollernów.
DałecILo włw przeszłość.
błądz'l 'przez wieki po zamku;
śmierć przez Cromwella. Czę., to
widywali go członkO'wie rodziUttlejohD., 'ju:t jako. . mały
ny królewskiej, jak np. matka
~opiee. odkrył swe zdolności
\Vilhehrta II, kt6ra była [mgieł
pmowidzenia. Pochodzi. on t
hą z pochodzena , i jako pan'lR
all«ielsUego miasta nadbrzeźne
C.lQf-to przebywała na zamku
go. ktm posiada własne muze- '
\Vindsor. \V ostatnich czasarh
um. Znajclu,A sit w nim szcząl
Porucznik Williams ucieszył pierws~ego piętra; ziemię, pod dw'h króa, pozhawlonego gIo.. i ItAtk6W' i łodzi, które w eili- aEKAWE WYPADKI AUTOLEWlT ACJl .
się, ,że zobaczy sztuczkę hindu- ścianą, pokrywały kamienie, ciąg wy, u0:11 si ę wido,cznie na odro
p wiek6w zostały wyło.wione z
C'źynek ,
gdv:7. ndiłilWllla nic o
morza. Te dowody rzeczowe tra
Do najosobliwszych i najtr.ud- ski ego fakira, i przyłączył się do nące się do brzegu strumienia.
·nLm nie słyszano.
giemyeh wypadków wywierały nlejszyeh do wYtłomaczenia zja-.tł:umu ludzi. Widowisko odbyPewnej nocy cz.e rwcowej, rodziWIły wpływ Da chłopca. Gdy
wisk nadprzyrodzonych, należy wało się na placu, na krańcu ku 1922, zdarzyło się, co nastę
por-ałunki trupa.
orsez dłu.ł.uy czas pa.t rzy' na ta.
Ciekawe nisŁllrie opowiadal'
ki wrak. nabien1 Oft tycia j 1Uloszenie się ludzi ,w powietrzu, wsi Dwaj pomocnicy joga roz- puje:
l'l;wnieź . o "amku lorda Sitwe .Mieszkańcy usłyszeli głuchy upnec1 oayma ehłopea powsfa- wbreW' wazystkim prawom cięż· ' łożyli .na ziemi dywan, na któ.w al abn.z łyda nło«i i .l'llCbu kolcf. To tet 'Da ~ejałną uwa- rym zasiadł 'roistrz i zatopił się 'padek i po tym mocne pukanie la. \V ro.ku 1885, sir George
... sta~1I. Malec pnetywal zda n aulugujlł dwa fenomeny, api- ; w medytaeji. Na :znak jednego z do bramy. Po chwili usłyszeli Sitwell obchodził jakąś uror.zy.
stosć rodzinną. \Vślród zaprOO7.0
menla. kt6re aiełJedyr - pned /JaDe pouItej.
uczni, zamilkły wszystkie roz- głos dozorcy, mi,eszkającego na I~ych J:tości z.najdowala si~ rów•
.~aml Jat - odgrywa1y się Da
mą,",: Jog siedzi~.ł przez dzie- parterze.
Pan Loh otworzył nież siostrzenica arcybiskupa I
$t• .tJcu.
fUerowuik
mmeum
FRUWAJĄCY JOG
si~cD:tilnut nieruchomo, na swym drzwi; ujrzał dozorcę, obok któ- Canterbury, miss Taił. Poni('·
stwjerd%Jł
kilt......e.
k'll
'hgie~ki ofi~er, porucznik
nreum 'Wielkiemu ~eniu.
dywanie. Prawdopodobnie wpro rego stała 25-letnia służąca małe ,\ a,i; uroczystość przeciągn ę ła
5 : ę do późnej nocy , miss Ta:1
że chłopiec eałkiem. ckWladn\e j • LesUe' Williams. opowiadał mi wadzal się w trans. Następnie użonków Loh, w samej koszuli.
I · ostanowiła przenocować u ~o
~~odnłe z pn.w~ CJC)ow\ada na pned dwoma laty, podczas społ. · ezniowie ułożyli go łagodnie na
Widok dziewczyny w koszuli spodany. Wskazano .iej nok;>j
~et neze«6łJ. maoe tylko Dt~·
kania
w
LODdynie,
o
takim
WYpleeaeh.
Minęło
znów
kilka
mizdumiał
całą rodzinę. Dziewczy- \V nocy mis Tait obudziła ~j,~ i
wie11l~
padku. Znajdował się on w dro• •
. . nut. Widzowie patrzyli w napię- na spała w pokoju, leżącym na pobiegła przerażona d15" sioJs try
Z bfeJ:iem lat tysłęee .CSli «be do prZYJaCIela, który mIesz- .
UczmOWle
. ' rozpos t}'
'CłU.
ar l na d pierwszym piętrze, i nikt nie sły s .~r George·a.
nrraeało si~ d1> profesora LitłTe
john. o pomroe i radę. ~jaJ. kał pod Bombay'em; mijajfłc ja- jogIem białą chustkę. Nagle cia- szał, aby wychodziła z domu. '- Zo·stałam zbudzona ze snu,
nie _ławił sł(! wynajdywaniem 1:,4 wie§, muwatył tłum, h,tdzli. lo fakira' zaczęło podnosić s~ę z Dziewczyna robiła dziwne wra- - - oświadczyła. - K,!.oś pocało
Około stu ludzi otaczało. brodauginionych kilejnoł6w.
ziemi, bez niczyjej pomocy, ' ani żenie; po paru minutach zaczęła waf mnie trzy razy w usta i ClO
tego,
siweg'o
hindusa,
który
ło ale .IeF,'O wargi były Zl1l1ne
PewuefCo. 1ł'HO jaki' młody,
dotknięda. Chustka zsunęła. się opowiadać:
jak lód. Proszę niech bani da
Dogatv anglik r.gubił eenny pier sądząc z ubioru - ' był fakirem na ziemię ; sztywno wyprężone.
- Podczas snu zdawało mi się mi inny pokój, gdyż do ti~go
ścień brylantowy_ Gdy zwr6cił lub jogiem. Na pytanie, co ozna
ciało joga podnosiło się coraz że ktoś mnie woła z dworu. ~ TU e chcę już wróc·ić.
sie do Littleiohna. ten powie. eza zbiegowisko, ' odpowiedziano
wyżej i wyżej, aż wreszcie zna- . Wkrótce po tym jakieś mocne
miał mu. te poprzedniego dnia
Miss Sitwell snełniła prośb'~
oficerowi, że "ś}Vięty człowiek"
lazło się powyżej głów tłumu. ręce uniosły mnie przez okno, l r.·.łodej kobiety. Tajemnic;1:C od
s zedł, przez wielki las, pod
Broadclysl Obaj pojechali do zamierza w obecności zebranych Cia~o joga przez minutę pozosta- zniosły w dół. Gdy obudziłam ' v/ jedzIny już się nie powtórzyły
tej miejscowości Na brzegu la· miesz.kańców wsi, unieść się w · ło w powICtrzu, po czym powo~i się na 'kamie'nistym brzegu stru i następnego ranka pan dOJnu
su Li.t IJlejohn w,ziął młodego p()wietrze i powrócić fruwająco
:l.t1rtowal z nocnych przywidzell
zaczęło opuszczać się na ziemię· . mienia, ' 'nikogo przy mnie nie
człowieka Za ' rękę i Wipr'owadził na ziemię.
~w e go gościa. Również jego sio
Porucln,k Williams, mimo było,. Przy upadku z okua wcale slra uważała . że miss Tait ule ..
go w głąb. Nie miało tu iniej·
zdumienia, był pewien, że za rów . się nie poraniłam, choć wpa- gla sennemu przywidzeniu,
sca bezcelowe szukanie, gdyt
profesGr stąpał całkiem pewnie, s8BIochodowy, iktóry dzienni , no On, jak i inni widzowie, pod· dłam na kamienisty brzeg. PoW kill<a miesię·cy później, ta
w kienm'ku drzewa, pod któ- karz miał po drodze. Wszystko legli masowej sugestii. Lecz oka biegłam do bramy i zapukałam, o~obliwa historia znów SIę porym na mchu znalezionol pitlr· było do tego stopnia zgodne z
wtórzyła. Sir George Sitw elI pt'Jzało się, że nie ' zaszedł tu wypa- po czym dozorca mi otworzył.
ŚIC!t'ń. Młodzieniec nie miał po.- prawdą, że wą.tpiący <łzie·nni.
70stawil na miesiąc swój zamek
dek
masowej
sugestii.
Bowiem
'j~da, w 'k,t órym miejscu łasll karz stal się gOfąJCym wielbicie·
pt:wnej młodej parze, '/, którą
TAJEMNICZA ZAGADKA
przyjaciel porucznika, klóry wy
.mógł z-gubić pierścień, więc e-"
lem pro.fe.sQll'a. . .
był w przyjaźni. Do młod ej ma}.
Państwo
Loh
chcieli
odprowaW' tym
wypadku - nie Jn01;{'
jechał mu na spotkanie, i przeżonki
prbyjechała
z wizyłą
bvć mmvy o telepatii.
jeżdżał przez drogę akurat w tej dz,ić dżiewczynę do jej pokoju;
szkolna koleżanka i zamlesz.kalecz drzwi były zamknięte od la w tym po'k oju, w którym Id4l
W rodzinie profesora lLittle- chwili, gdy fakir się produkoZaginiony syn.
johna jasnowid.ząc'e zdolności wał, ujrzał go unoszącego się w wewnątrz. Próbówano więc do- dyś spała miss TaiŁ. PanienkIl.
W innym wypadku zroz'Pac~,e są dziedziczne: Profesor, któr)
stać się zzewnątrz, po drabinie, ta została rówlThież w IhlCy zJmni rodzice zwrócili się do profe- WlszyStkie swe wyczyny spełni'a, powietrzu. Nie miał on absolut· przez okno. Lecz i okno ., było dl0na tajenmiczym.i, zimnymi
pocałunkami. Nie wiedziała [).,
-,ora z prośbą, aby odszukał ieh rtie wpll"owadzająlc się vi tralls, ' nie pojęcia , co się dzieje na o.syna , zaginionego przed dwu,nu ' potrafi nawet weJść w kontald wym placyku, a więc nie mógł od wewnątrz zamknięte, tylkl) lla o przeżyciach miss Taił.
jedna część górnego okna była
stlI laty. Littlejohn zastanawiał łelepatyezny ze zwierzętami. Pe ulec zbiorowej sugestii.
. W kilka lat po tych zdarz-f'!uchyLona.
Przez tę szparę mógł niach przpbudowywano niektl)~i(~ n"'zez par~ .sekund, po czym
wn~o dnia 'np. wysłał ' O') 'swe-'
u:świadczył,
iż
poszukiwany ~o psa z "rozkazem , myślowym "
OSOBLIWY PRZYPADEK
się przesunąć człowiek w pozio- re części domu. Podczas tych
.l.1lajuuje się w australijskim na stację koJejnwą, gdzie plus DZIEWCZYNY
mym położeniu, ' a poza tym prac natknięto się na tajemn.l·
I: : '<:ście, Sidney. Poszukiwania,
miał przywitać przyjaciela Lit ·
Jeszcze osobliwszy jest inny przy skoku lub upadku z ' tej izby i korY'tarze, o istnieniu
przeprowadzone w Sidney, do- tlejohna i przyprowadzić go jo
wypadek,
zbadany i opisany wysoko.Ści na kamienisty grunt, których weaIe nie wiedziano.
p ro'vYadzily rzeczywiście do zna domu swego . pana. Przyjaciel
T aka piwnica znajdowała się
prz·ez radcę dworu wiedeńskie , nie można było się nie poranić, również pod "pokojem . s.tra~
lezienia zagini.one,go syna.
z osLał listownie powiadomlO'llY
t> Ły.m eks,perymecie. Pies rzp- go, Józefa Wregga. Wypadek Jak stwierdzono, okno nie zo- chów" f Znaleziono w niej dw;"
Interesujące było przeżycie
czywiście
przybiegł sam na s.ta- ten niiał miejsce we wsi Schlei· stało w ogóle otworzone. Można
p ewnego anf,'ielskiego dzienni tnUDnI)' z 17-go wieIw. Jedna z
karza, który cheial odwielhić eję, rzucił się na całkiem nie· nHz pod Marburgiem, w domu więc ~ylko wytłomaczyć ten przy trumien była pusta, a w drugie,!
'Li ILJe.iohna bez poprzeąniego ą,anego sobie człowieka i taJ, · kupca, Maksymiliana Loh. Miej- padek w ten sposób, ż.e dziewczy 7.najdnwaly !S ię zwłolki jakiego ś
młc.c1zieIlca. Dla łatwowiernY(' h
z,lmeldowania, aby go .. zdema- długo ciągnął go za spodnie, aż
s kowa,ć".
Profesor przyjął go ten poszedł za psem, który za· scem akcji był masywny, jedno- na we śnie uległa tajemnym si- przyjaciół domu zagndka by ta
bll'nzo uprzeimie i opisał mu prowadził go do dlOmu profeso- piętrowy dom, leżący w pobliżu lom, które spowodowały ów Jot lVII' SaUl~'l1l r o zwi ą zana .
odraztt całą drogę, którą prze· ra.
strumienia. Okna mieSZKania z pierwszego piętra na ziemię .
K. l;'. '!Holil'land.
In ł . a nawet drobny wypadek
Pel'cy MOl'gau. , ' zliajdowały się na wysokości
Fryderyk Brunner.
l70fesor z racJ.Iowym mÓZgiem.
Dla człowieka przeciętnego.
z doLność jasnowidzenia ma w
~obie coś mistycznegQ, a nawet
_ niesamowitego. Istnieją jedn ak osoby, które przeżywają jasnowidzenie i telepatię, jak coś
całkiem zwykłego, jakby była
ona czynnością' szczególnej os trości jednego ze zmysłów.

w miejscach histOTYcz-
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,William ford, irla~dzki rolnik, elni~r~}e do ~~eryki. - .Ek~perymenty małe~o Henryka, który widział
pierwszy wóz bez szyn. - "Szale~lec . - PolIcja zabranIa Jazdy ·autem. - PIerwsze przedsiębiorstwo.
Marzeme o "ludowym" aucie urzeczywistnia , si~ ,
Przed stu jed~nastu laty roz·
r.oczl!la się historia, bajecznej
HLemiany syna ubogiego rolnika w jednego z największych
l'ogaczy ,naszego , stulecia. W 0,"'~ yll1 czasie pl;zyszedł na świat
w wiosce Brandon ' w Irlandii
'.Villi,am Ford, ojciec Henryka.
W jego żyłach płynęła
mie.~znnina , krwi angielskiej;
szkockie.i i u·lnndZkiej.
W~zyscy jego przodkowie b'yU
wie!(niakami i ciężko pmćowali
na chleb. Gdy William ' skoń- '
czyI' 20 lat, zrozuinial, że ~il!
lu-ohędzie dobropytu w o,jĆZYZ
nie i
wyrnugrował z bratem 'Henr~"
kiem do AmerYki.,
:..;d7ie osiadł w · Dearbor.n w st'a·
[lip Michigan w pobliżu DetrOIt.
!Lecz i 'tu nie znalazł łatwego
życia .
Pracował w
arsenale,
przy budowie toru ,kolejowego.
j\;'i~ p.rzeSltawał . jedmak , patrzeć
z ufnością. w . przyszłość, dc cofał się przCd' najeięż8zą
pracą·

7ao,sz~zędził

w końcu tyle, lZ
J1l"hd .. obie wybudować domel;;
"lożonv z trzech izb z kuchnią.
11 " piębnastu latach pobytu w
Ameryce posiadał jui kapitalik,
ki,óry pozwalał myśleć o ożen·
I. u. William Ford nie ·był w
sora wach sercowyICh wymagaJ-

llowała

jego wynalazek policja,
'
uuto bedzie prze~kadzać ru, chowi.

ult'zymując, że

,

Drugi sprudw zaJożyła firma, w której Ford pracował.
Szef , nie życzył sobie, aby ,jegq
prllcownik za.imował się ubocz-

.Jąc. że

wyrośnie na
zw~itego rolnika.

: nigdy nie

przy'
Zostanie z pewnością mechanikiem - biadała matka.
- Postaram się wyb'ić mu z
głowy ' takie zachcianki. Przeko
nasz si~ - odpowiadał na 10
ojdec. '

ną rzeczą·

Zaproponował

HENRYK FORD

swoi~ zamiarze stania się inżvnierem.
Nie przekonała się,
'
'
- Vowrócisz do nas wIu'ótcc
zmarła, gdy Henryk liczył 12
- rzekł wkońcu Fo:rd, wid,zac,
lat.
i.,~ nie pI'zełamie uporu' nio~vł to ciężki cios dla rodziny. cJzieńca.
Na początku prowadziła gospo•••, Tak jest, ojcze, lecz
darstwo krewna, później rządy
.
w d'lmu objęła na,lstarsza cór- maszyną., która będzie bez koka.
Jli ciJb,f1J1ęła twoje plugi.

Fordowi awau'i,
o ile' wyrzeknie się sitm:ochodowych eksperymentów.
Ford staczał z sobą ciężką
v. alkę. Z jednej strony nęciło
wysokie &lanowiSlko, z drugiej
pociągało urzeczywistnienie naj
gorętszych pragniCli, chociaż za
pow.iadalo nie jedno gorzkit>
rozczarowanie. Zdecydował 'Się
wkmlcu iść za głolSetn 'umilowa
nej idej '
,
"
15 sierpnia ·1899 ,roku wystąpił
" . z ' firmy.

Jeden

nazwał

,,999", <ll'ugl
Oba nie wygrały wy·
SCJgu.. Ford wY1l'zekł się kierowa
Ula osobiście wozami i powic·
rz"ł je
BARNEYOWI OL})·
Konie i ltidzic będą się lękać ilO
~'I.ELDOWI, który wygrał wy ,
wello środka lokomocji. Ford SClg.
dokonał k'ilku próbnych jazd
Wtedy zainteresowali się Ideą
wobE'c przedstawicieli , władz,
ALEKSANDER MAI,które wydały mu w,końcu pier- Forda
wsze świadectwo , "wferskic. COLMSON, kupiec węglowy i
buchalter j ego JAMES COUSzybkość ,wozu nie mogła prz!!ZENS.
kroczyć 15 mil na ·godzinę· ,

J!ytania, 'o których matka maza tysiąc nawet lat nie
zna idzie się na nie odpowie(1zi.
Pewnego razu zbudował tamę
na wiejskimstawic, aby wypró
bować siłę ' wody. Zbudował ją
tak ' dokładnie, że
woda z:llała okoliczne pola i 01
ciec zm~zony był zapłacić S~1~
siądom odszkodowanie
'
'
~a pomysł'swego ciekawcgo syna. Od 'tego czasu ulvażano gIJ
~v : okolicy, za ' szaleńca, 'utrzymu
":ialą, że

,: ~t.l\Zała".

Dnia 17 czel'\vca 1903 roktt
Ford Motor Company J
kopi talem zakładowym 100,(10(1
dolarów.
, Ford wniósł do pncdsiębior
stwa wynalazek i pracę. Otrzymał za to udział w wysokości
25 procent. fahrylkę założono 'W
małvm pOlńieszczeniu na Mack
Avp.nue.
'

11.ałożvł

1'0 trzech latach udział Forda
wynosił już 51 proeent.
\V pierwszym roku ' istnienia
spółki sprzedano
1700 wozów
Ilowego typu. Składowe części
nabywano w tanich w:\rtwór·
lliach
Dopiero w roku 1906,
gdy
Ford zOl'ital wyłącz.nym właści.
r-ieiem firmy i zorganizował ma

. Hooryli, pozbawiOll1Y czujne- ' ~ Głupstwa plecie'sz - ruM
o ""-a
nlatkI', w,1U'
~'<czył Sl'ę 'po o- rozgniewany ojciec, ódW1l'aca jąe
nr
'
• : kUJrsowa ł o
v'l>.
l'V ,OWynl ' ,czaSIe
so'wą produk<eję,
zaczął sit:
ko'1icy,
zaglądając , wszędzie się z lIliechęcią od syna.
już : w Ameryce ' 500 aut elek- wzrost przedsiębiorstwa.
gdzie spodziewał się, ujrzeć ja:
trycznych . j 300 ~·azoIinowy('h.
ką~ maszynę. Zawierał szybko 'Ford przejechał tysiąc mil ~wo , Pow:.t~wały p~erwsze za'ry<;y no W maju 1908 roku produkował
po 300 wozów tygodniowo.
znajomo§ei z 'l"obobnikami, prąlm wozem motorowym.
wego 'przemysłu. Ford rozu.
.
_"
'1
Sprzedał go w roku 1896 za 200
Ił\'
W
nastęJ)nym miesiącu podwo.
~n.Jąc~ pa-zy ~eJ l prOSI o wy dolarów Karolowi Ainsley. (Od miał, że
ił już produkcję, Liczba robotPoprosił o ręJtę Marii Lllfeał, J3.~,Il1eDle mukonstrUik<lji
Jiupil p6źnieJ ten muzeal!ny oDl. wolno. mu dłużej zwlekać
ników wZTosła z 300 do 2,000.
przybl'anej e61'kl ' Patryka
Odbywał dłogłe drogi, aby obej kaz za sto dolarów). Zbudował z tealizacj~ swego :planu.
O'Heam, właścIciela złem"Ruchoma taśma", owa mocnet lokomotywę, nie będącą
na st~ie drugi wóz, unikając
Bkleco,
I i,
, w l"Uchu.
najwybiŁniejszych Nę.d6:w:. ja- . Na począi\!ku' bieżącego' stule· no wychwalana, mocno wyszy'
i mocno przeldinana
lat którego odkUJpił sWój 'fol- 'Nie przepuścił nigdy OKazji to- kic wykazywalpierwszy , model. c}a zdołał ' pOQ:.ysikać ~tat.ezną dzana
warczek i wprowadził ją., , jako warzyszenia ' ojcu do Detroit. IPued s'kOMtruowaniem, tego hcrbę .kap~tapstÓ~ l stworz~,ć "idea niewoli" zaczęła przyno\Miasto to ~ie posiadało jeszcze modelu
"
",DetrOIt AutO;D1obJle Comrpany . sić owoce. Przepowiadano mu
żonę do !Swego domu.
wciąż upadek, nie prnpr:ryjechał do Nowego Jorku, . zosfał na~JD)'m inżynierem te jeszcze
Ryła nawpół hłsz.,anką, nawpOł wówczas 100,000 ~eszkańc6w,
stawano nazywać "mr. Crank".
lecz :miaro jUt sporo fabryk~ wy ' ,aby się zaznaiomlć z modeIełll ' go przedsl~!~twa z płacą siu
holenderką.
W rOiku 1911 zbudował 35.000
rabiaj1tc y-cb ni3Js'zy:ny rolnicze i : '
'
. Bwa.
dolarlriV na tydzień.
wozów.
ł.adllR
ezarnowłosa kobietka
c~i , k~tMlkcji ; o~rętowej. : Lt'ez - nie nauczył się . .. ulego, Kapitał zakładowy, wynosi1 ~O
,-17.iE':lnie pomagała meżowi, gosW
roku 1913 budowa jedncgo
Kazd.a t~,ka Ja.zd.a ~yła , dla ma,I, nie
"
tys. dol:irów. Wspólnicy spopodaTu.iąc pilJIlie ' i um.1ejęŁOle.
motoru
trwała 10 ~odzin. w \161
ea wlelklm przezyclem, mó~ł bo
W' d
•ć
l . .
dziewali się rychłego , UWlclo30 linea 1863 roku przyszło na wiem napatrzyć się do svta uroku
później, tylko sześć.
la
omos
o
wYI?-a
eZlCillIU
lm'
.
.
.
'
F
d
,.
wozu motorowego obległa cały , U'O lOOla tel SUlJlly. Ol' staświat pierwsze dziecko.
kochanych maszyn.
k
.
F
ol.
•
dł'
do
.
lrat
się
pnekOll1aćich
że
należy
W
roiku
1914 każdy roboLUlfi
_
'
,
raj.
orUl lIlie o CZU .Je na \,
.
, .
, '
f:"l to chłopiec, któremu dano
mógł
zarobić
pięć dolarów na
Podczas
je~ej
z
taki.ch
,
pospodziewanych
miłych
skut.ków
~)UdQwać,
ta,
n
le
WO'!y,
poprzesta
i ł1li~ , jego stryja Henryka. Po
uwóch latach lll'odzjł się drugi dróży do Detroit usłyszeli · lta~le nokonanego dzieła. Przeciwnlc, .I~c .na małym zysku. ,System godzin~, mając zapewnione 48
ogłuszający ~z<~rit. Ojciec '.zeskp- , - napotkał sprzeriw ,. dwóch
ten, ~to:s?wany n~'. dł~ą me~ę, godzin tygodniowo,.
SVll. Jalin, następnie' dwie córstron.
.
ela wlenne korzyscl~ NIe chcI~- Wyprodukowano 300,000 WGt
ki, Małgorzata i Jennie i w \011 czyI' z ' w~u. i :t;ac~ął' uspakajać :'
Przede wszvstkim zakwestio- . 11.0. go. nawet słuchac. Ford n:e
f'U synowie
William i RobeTt. pt'Zf'stra~zo~e ~Ott\ie . . Przera,zo-,
zów w cenie poniżej 500
SIlIł SIę na dalsze na~owy.
Tp.unip. i RobeTt zmarli w dtie- ny Henryk wy.s.k'9czył równie.7 .
dolarów.
Po chwili uJriał ' '
. ,
W ciągu dwóch Jat Zbudował 20
dllstwie.
Wrroku 1915 Foa-d mógł nal,o·
wozów, ooz~ się ,na- każdYlll
niee urzeczywistnić marzeni,
PiecioJetni Henryk , zaezął cho- wóz bez, k~ili: ' por.uszany jakąś
; : ' tajeinniezą silą. ., ..:
nowym model~
,Jzić do szkoły, odleglej o dwIe
młodości:
"y ,,"
' . "
~
"
:.
•
Po upływie' łyeh dwóch lat
j pół mili.
\'V o:i.nlca · zatrzymał się, aby nie ,
~budował pierwszy traktor
litraszyĆ'
jeszcze ba,r aziej koni.'
Cldłączył się·" od ', ~polników.
dla rolników.
~Ii(~ściła się w małej chałce, w
Henryk , , z,naiażł 'się: zaraz : pi'zv
Nic" chr-iał .się dłużej zaprzedalIomalowanym na Cl'erwono po
nim i obsyrpał go gradem pytai;.
wać: Miał już 40 lat. ' Chciał pra W roku 1920 zakłady Forda
l'.oju, którego przez oszczę
przeżywały ciężki kryzys. Wro,
W oźiiica- -' ch'ciał :jechiiĆ .. daicj,
cować ' samodzięlnie. ','
.iność nic opalano w zimie. Na,i
(owie szykowali się do decydu :
Nie było to łatwe zadanie. '
I,:ilszym kolegą Henrykazostal lecz chłopie'c' pros.ił tak, u'Silni'e,
'l\łiano go za marzycie.a, gdy za jącego ataku. !Lecz Ford nie u.TAMES RUnnTMAN. któTY oze' że zgodzil, się, objaŚJlić mu' , bu- ',
d(),
~
ę:,
wozu.
",
l
:
,,'.:
:
czynał mówić o (tanich wozach. giął się, nie zWTódł o pomoc do
nił się później , z jego sio~trą,
Z niespożytą energią
Za~~ęto nawet , ń~zywać ~o hauków.
:vtał,g,orzatą William Fo,r d prze.
Gdy
-wrócili
do domu,
,
,
pokonał trudności i uratował
,
.
.
"
.
.
...
.'
,,mr. Crank" - wariat.
'
l;udował swój dom w czasie,
swoje przedsiębiorslwCl.
I.:dy HEmryk zaczął chodzić do Hen,ryk , zbudo;wał ',sobie 'model '
Pallowało w owym czasie
Obecnie FOiI'd należy do na'J·
s7!\bły. ,Powiększył gO i malec widziaąego web~u,u ,z · d.!'zewa. '
ogólne JUDiemanie, że auto pohog3Jts;zych ludzi na świecie.
bvl. w ' strachu, że ojciec przy teJ Jedynie kocioł powstał , ze 51a- :
winno służyć wyłącznie do
lnodel'nizac,ji zastąpi kominek rej blaszanki. Od tej chwili 'bu- .
wyścigów.
.Test na.1większym producentem
nowoczesnym piecem i pozbawi dował wciąż nowe ' modi:!le. Gdy ,
aut, nołeJlłatem żeglngi i kolej'
Łatwiej
jest
obecnie
illaklOlJlić
glnąl ' w domu ·. rióż, .lub inne na;:!0 mił.egp , miej,sca przy -ogniu,
nictwa, posiadaczcm kopalni
kogoś
do
kupna
lokomotywy
l'1ędzic
z
'
mct:ilu,
:
'wiedziano,
.
przy ,którvtfi oddawalsię godzi.
na własny użytek, niż wówczas Wl'~Jłł j żelaza. farmerem na
kto je zabrał: Q-jciec me zwral.ami uluhione~u zajęciu. dC}' nabycia auta. Ford zwrOc,ił wielką skale, drugi Pl na świe,
cał uwagi
te. "zabawy". Docic producentem szkła.
łH}ozbie~ał, nti~n()wieie na cz~§ci piero ' ~(jy , . '
Się 'wię.e do na.tsławniejszrgo
,',
i :1.DuWU 'składał zegark~
zwolennika , wyścigów,
ALE- \Lecz i dziś nawet , gdy sil! ktoś
"7.esnast91~tni Henryk poprosił
I{SANDRA WINTONA z Cleve- 7.upyta o Forda w jego wiOl'''c~
jakie udało mu się zdobyć. Pra
o pozwoJfnic . zamieszkania
la'o du, zaproponował mu o·dbv- rodzinnej Dearborn, usłyszy je,
:.'hął zostać zegarmistrzem. PÓ.
'
! ' w Detroit,
de wyścigu w swoim aucie i ód <htogło,,-ną odpowiedź:
źniej zaczął ku wielkiem.u nics.lary
FOl'd
.wpadł ,w ~niew ' i tłu
ulósł zwycięstwo. Był to wielld
zadowoleniu matki l'o])ić ró!.ne
maczył długo '; fśzaleńcowi'i; , że ~
- Mó,i o.icicc zawsze mawiał.
suI. c e's , leci śmiano' się nadal ' z
doświadczenia w kuchni.
,że "biedny Henryk" ni~dy nJe
j('~o pomysłu taniego _.Iudowcl'odzitmi .ie~o o:d 'wieków 'liwaŻAl- i , '
.
'.
'
.
""źmie się do l'ozsądnc.1 IJracy.
lirzał wod~,
nic pozwalał y')r. la to'5tan ,ro1Jiika źa 'na,i:;;,zczęŚ'liw-: zl1akonuty pilot rr.~cus1f.ł,. ustano- !';o", auta.
nigdy
nic zostanic porządnym
rzucić zardzewiałego noża. lub s '(.V' i . p, rzekl1nał .wieW-ie: mia~~a" ~ił ~owy , ~e~~rd, pr~elat\u]ą~ 20~
Ford zbudował dwa samocho
siare,i blaszanej puszki, które któr~ przcwrocaja ' w głowic klm. z obclązeniem 2(){\0 ' ,kg. l , ciy wyścigowe z eztCl'ema cylin- ~·nll1ikieJl1.
młrl~lzieniaszkom . . Nic ' przel<o- ' osiągając przeciętną szybkość 437
tyły uiu potrzebne do jcgo ~ k s ·
Ę. Jumcson.
cJr'ami o' sile ośmin ' koni.
uał jednak syna, który trwał W'
łUm. na ,odzinę. ,
PLl :nnentów. ZadawaJ
"
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*
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Gdyby staremu Olejarskiemu
powiedziano jeszcze przed ro·
Idem, że znajdzie się w tak opłakanym stanie, w jakim przy
'>710 mu przebywać od sześciu
miesięcy, wyśmiałby okrutnie, a
nlOŻe na,w et i swoją sęlkaŁą las·
lu; podniósł na takiego chłyst 
ka, co odważył si~ stroić żar
Iy ... z kogo? z kogo? - z
Michała Olejarskiego. g06podarza na piętnastu morgach o,r nej
ziemi, w6j,la trzykrotnego Zlel&
niec, kaudydatą. na po6ła i lIcho
rtie zliczy, jakimi obda:rzouego
do tego jeszcze zaszczytami ·pu·
blicznymi.

W

ci~u

s.zły

ostatniego roku za·

jednak w jego życiu tak
niefoil'tUlIloo zdarzenia, że W'i7.y
sH'-O cO' było piękne niegdyś .
JJl'Zestało się) już liczyć. PTzedc
w\S!ysflkim wiec wydał jt.'<lyn,
swoją e6ikę za mąż.
Dlaczego
z:robił? Dlaczego? · Wiedział
J;rzecież, że ten żyzoń PIecUlo .

to

~a,

to pijak. awantUl'lllik i leń,
jakiego pod gwiazd,a mi nie
znaletć-' Rózia !Się jednak. u·

leń,

parła.

Za nik'~ innego nie poj·
powiada. - F'l'anelk jui
lata chodzi do mnie. nie
moina i.naczei_
Wydał ją więc za tego PlccL
nogę, by nie było wstydu, sprawił im takie wesele. iakiego o·
kolica od tr7.ydziestu lat nie pa
D'.iętała .
Orkiestra była z miasta, picia i żarcia weN wszy~ey
p () gardło. trzy dni trwało we,
sele .. ,
O, nie mylił 1Si~ W' OCenie te.'go chlvst.ka Plecinotri. Nie. Jut
po dwóch miesiącach za~ął tEll'
lla jego gospodarstwie nll.dxi~
się, jak 11 siebie. Gdzie to' gdzie
tamto? Robić nic si~ nie ehdalo temu. za,., ~alantowa~
się, wyjechać dwoma końlQ;; do
miasla, popić porządnie pn, 0kazji, bej, beil_ Piekło nastało
w domu, nie było doda. by nie
-

dę tr~

było kł6tni.
dywań.

-

majęzyk . w ~'ębie, bo u,lOże być
źle wrzasnął P'le.cinoga
Ila
ooorze, gdy zaprzęgali k,onie i
podniósł groźnie
bat do góry.
S,!ary się nic nanlyślał długo,
jak trzymał chomątlo w rękach,
tak błyskawicznie jego żelaz
nym wierzchem uderzył w łeb
zięcia. Co to się nie działo owego dnia!.... Rózia zemdlała
coś trzy razy p.rzed progiem i
k~iędza wołali · do niej, on sa·m

go systematycznie, ob c!o rozg~ywk.i,. dopiero, 'gdy cyniawiała po okolicznych do- . fra poąskoe~yJa do 5,500 i wia·
Ulach, nic mógł sohie nijak _ra- . eome - było, że plac kupi han,
dy z nią dać, >sprał raz i wiQccj dlarz piwa i ~ z pobliskiego mJarazy~
nie ' pomogło, · wyrzucił sla, podbił staWikę do: 5,800.
- Co? ' Kto? ' Żarty strodcic']
Wlec z domu i nie kazał się pojawiać na oczy pod grozą śmit'r
---=- z:l.'Y0łąJ, .h~ndl~rz. pi",:a i b!a.
ci. -W ,tym momencie stał,o .. ię _ dą, · tłustą twarz odwlfócił w .:Itro
, ,
to, co mo~lo być · naj,gorsze: żo· nę Ólejarskiego: '
- Olejarski ku.pują: Patrzn.! zaskarży!a go do , sądu o po},icie j alimenta. Plccinoga oglo cie, . Olćjarski ' kupują .:.... z:lszeptali chłopi i oz ciekaWOŚCIą
sił licyta, cję . maj~ł!ku.
pocz~li . znowu zbliżać się do
nie wyszedł cało z bójki, palec
Michał w pi er ws,zeJ chwili
s'lołu. ' ~
.
miał przetrącopy u prawej - ręki 111achnął _na wszystko ręką:
_ Stary nie 'zwTócił na to uwa'
i głęboką ranę w nodze.
- A niech to wszy&tko diabli
Od tego czasu· pożycie pod je wezmąL. Niech
idzie,
jaj, gi. wcale; nierU!chomo p·atrząc w
wyw,olują.cego, rzekł cicho:
dnym dachem było nie do po- ch~e" .
- 5,800.
.
lllyślenia .. lamiesżkał . Michał
W niewielki jednak czas po
--- Ależ zlitujcie się, czło,wiekomornem u Teofila Rawski'!go tym przeraził się:
ku, ~tel1 plac nie joest wart i fi tyi zaczął się rozglądać za żoną.
L - Co? , M6j plac, moje bu- Czy wyście zwariowali, O- dynki móże przejdą w ręce 'i.y. siQcy, zwariowaliście - krzykle.ia~skil 65 _lat wam minęł~
dowsk.ie ... - Nie, - nie, to l1ie mo· nął z,nąwu handlarz i strulął na
w~,rost twarzą w twarz Olejnrgdzie wam · mYśfeć o babie. - te siQ stać, nicmożliwe!
' " .
.
naokolo perswadowali mu luPotajemnic
sprzedał
trzy sJdcinu.
._. __. !'i,800 -.: szepnął . stary j llŚ
Gzie, ale on si~ zu·wziął.
morgi ziemi i poszedł na licyln\ech ' trochę zalękniony, tro·
- A tak! Ożenię się, ożeni~, tację·
Lena wy·wolawcza placu byla ch~ przekorny pojawił się nd je
riech ten cholera i>lecinoga ! ta
Rózia nie dostaną już po mnie a tysią-ce złotych, lecz już w ldl ~o porytej · zmarszczkami, skui piędzi ziemi. A niedoczekanie ka minut po wywołanIU dos:da pIonej twarzy.
- 6 ' .tysiGcy!". No zobaezykh!...
do 4,800.
Stary ze slrach ~ m
Dość SIlybko óżenH się ~. to przekonał się , że niełaolwo, mu my, , 6,000! Niech pan wola n envo w,o
geSltykulując, ' pad·
bl'z huku, bez par:~.Qy. Ślub, nic hcdzre zwyciężyć przy stole, r~
siedł 11andlarz do 'stołu i u'dc
więcej. ' Żona -jednak, kobieta flektantów 11a plac było jeszcze
fe5zcze ll}łoda i zepsuta, okaza dwóch 'i to bogatych, nietu 1.cj· rI.Yl o jego . hrzeg pięścią· .
.: -- 6;5001
la się .heterą pierwszej' wo\ly. , ::.zych, Na razie nie mieszał _ si.~
Okradała

~

I

to

czął się jąkać:

- Co? lllnie tu ktoś pobij8'
Mnie? Ależ patrzcie, plac przy
~:łównym trakcie,
skład
pi wa
wam tu zbuduję, salę do zabaw
przy tym, będzie wielki iutercs, .. U .vażaj, ~tary! Uważaj' ....
rzekł i zaraz- krzyl1;;.nął w sirol1(~ stotu: 7,OOOL ..
. Licytacja przybrała. odtąd 71
wrotne rozmiary, cyfra osiągnę
la wysoikość 10 tysięcy zł'olycn :
prawie podwójną, wartoś<: l'(!ul ·
Był zrujnowany, by zapła·
cić It ak wysoką sumę , ll1u i ial
jeszcze sprzedać dwie i póŁ mor
~i

ziemi,

zboże

na pniu. Na dopro-

biłkę złego, żona wygrała

ces w sądzie, miał je .~ zaplaclC~
tylułem strat moralnych
trzy
tysiące złotych.
Tak wię.c ,.
dągtl roku z gospodarza na pi~
tnastu morgach ziemi stał się
d7.iadem nieomal, o którego :
pies z kUilawą łapą się nie za '
troszczy. Plecinoga i Rózia wy·
jechali z Zieleniec w połowie
lata. Nie mówił o tym nikomu,
ale był to straszny cios dla nieJ{O. BI\dź co bądt, ikochał córk~,
była jego jedyny'm dzieckiem
Przeprowadził si~ na plac, .~
le życie samotne wśród odrara
nych śdan nie podniosło: go Ila
duchu, . popadł w melancho!i~,
oddzielił się zupellnie od ludzi
Bana otworzyła się mu znów
na illO<he, więc już całymi <l n ia
mi siadywał teraz na SlOllCU j

·wy

nic nie macie do nu - powiedział mu raz Pleemoga_ Za..
mierzamy I Rózią sprzedać majątek. i przenie§ć się do miasta.
Założymy sobie sklep.
No co.
mamy tak tyć, ja!k wy? My b~·
dziemy sobie żyt po p.aMku ...
Stary oniemiał, w pierws7.cl
chwili nie potrafił ani zdania
sklecić z przerażenia.
- Jak? Co ty godasz?;-

grzał ją, łudził się, że zdoła ją

jeszcze ·wyleczyć. Był w t.nn
mn1etnaJniu bardzo łatwowieJ".
ny. 2y.wiła go z litości sio~tl'a
jego nieboszc2:ki żony, przy nos;.ła mu reguIaJI'nie trzy razy
dziennie jedzenie, chodziły wic·
~e;j. Ze zapisał jej za to kawałek
pola pod grzelowskim la,s em, ale była to zwykła plotka, nit
było w tym nic prawdy.
Zwykle i do niej mało m6wił,
ale gay przychodziła w CZWArtek, w dzień po jarmarku w po
wiatowym mieście, nie om'eszkiwał długo chodzić po izbie
i pytać wśród tajemniczych uśmiechów:
I
- A co, widzieli Rózię w Illlt
ście, widzieli?

szepnął.

- N o spq'zedajemy too Inają'
tek, nieprawda, Róziu? - .zawołał Plecinoga.
Stary spojrzał na córk~, tu
przerażenie zmieszało się z uCZUCIem
r~u, niemal IJizała
po rękach s.pojrzeniem tego dur
cna i przytakiwała mu najob<>:,iQtniej w świecie, jakby ta
"zecz była od daWJJlł posl-anowiana.
- Ach, wy ~ukLl1s)'1I\ly, chyba
po moom trupie ~ zawolał,
lrzasnął dl'zwianJ,j i cały trzęsąc
-" k, wypadł na dwór. Z dnia na
dz icli przemyśliwał nad tym.
jalrby nie dopuścić do spnedania ma jątku. Zapisu nie dało
si,: .ilU ' unicwa~llić, był w t~j
, praWIC U notarIusza, n,a nic!. ..
Wyperswadować córce, że taki
l,rol" to ruina dla niej i dla jej
~rzyszlych dzieci... Ależ to tak,
,t<'l,by lal wodę w p.różnic<.
- Ośm mórg zicmi na marne. OŚ'l1l mórg!... Och, jabym te
go sukinsyna zabili -- powi<;()zi ał raz przed kościołem do
.; ń7J;:a Głu-cha. Ten o tym do·
n ; ós ł Plecillodze.
~ __ Co ojciec powiedział
do
l .~ go GłuchaJ ~igcl1 pjciec trzy-

Michale. Co wy r obici c ?
Teofil Rawski podszedł 1]0
Oleja'l'skiego i szarpll1ął go !ckkn za ramię.
- Zostawcie, zo,s tawcie!...
Stary się jednak nie ruszył,
. slał blady i jakby schorowany,
cały spojrzeniem zw.rócony byl
wewll1ątrz
siebie, zjawiska ze ·
wnętJl'Z-lle
nie interesowały go
wcale.
- To ojciec tej, co sprzedaje
trIl plac I-- ktÓTyŚ z chlopów
szepną, ł do handlarza i szturch·
nął go łokciem. Co; siQ pan
tłucze, 011'1 i tak to kupi...
Handlarza jednak jakby lJIl '
tem s,tuelił kto przez łeb,
ze zerwieniał, potym zbladł i p'

ności.

spneezek. przna--

Cbeecle włedd~

Słowa te wywołały
konster
IUlCję wśród chłopów.
- To przecież ruina , ruitla,

k.3.:.~.

1. Ks. Mikołaj greeld,. wuj panującego .
obecnie 'króla i · ojciec księinej Kentu,
zmarł w- Atenach w 66 roku życia. 2. Flotylla łodzi podwodnych najno- I
wocześniejszego typu ze swym okrę
tem macierzystym .. Holandia" w swym _
porcie macierzystym San Diego w Ka- :
lifornii. - .3. Lokomotywa pospieszna całkowicie zasypana podczas ostat- "
nich burz śnieżnych, 'jakie szalały w
północnej części
Stanów Zjednoczonych. - 4. Olbrzymia tama wodna,
która po wykońezeniu wznosić się bę
dzie na wysokość 53 metrów nad po- .'
ziom rzeki Columbia, budowana jest ·
obecnie w stanie Waszytłgton.5. James Stewarl ~ I Vlrglnfa Brner,
' spożywaią śniadanie -w prze1'wie micQZy zdjęciami.

- Tak. Była moja synowa tt
niej, już podnieść się ma z iózka, mówiłam ci pr.zccież, ona
ma dziecko I - odpowiadała _mu
łal"odnie szwagierka, bo była 7
natury kobietą dobrą i łagod,
ną,

- Hej, no patrzcie, dzieckn
ma , naprawdę, ależ to wy;paot'lt
niebywały! siadał na ln.\YI'P
i unosił łyżkG w gór~, nic llahi~
rając jeszcze
długo
jedZCl1J.l ,
\Vzrok mu ni ,lo od marzcnia,
ni to od dziwnego sl11~lku, ~'I)
hvł i nieśmialy i dziecillil1?
a
mimo wszystko, bolesny, I Ilhit
'_ sit: zupełnic szklany.

Dl.it'dzill<l

ro~lill

jako

źródło

pożywienia zo'Stala już taJ,. dn
1,łnrlllip zbadana, że trudno SpfJ
dziewaf się znaczniejszych od·

kryć

na tC'j drodze. Daleko wiQ
pod tym Wl,gJr,
l[rl1\ l'ryje w sobie świa.t zwie·
l'zqt, kióre mogą dostarczyć ~ło
dującej lu.uzKuści obfitych nie·
wyzyskanydl dotychczas zapa:;ow żywności. Jedna 1.WłaSll~za
grupa pozosŁaj<, dotąd prawie
nielkniela, mianowicie owadv,
/Jom i lll~ że z u wagi na lic7.ebh~ze możliwości

jesteŚmy sami
wszechświecie
Islnieje 400 tys. planet
analogicznych do ziemi

Nie
we

K we!>tia zamieszkania innych
planet przez ludzkość, podobną
do naszej, jest wiecznie aktual·
nym i zawsze spornym tematem.
Czy istnieją ludzie na Marsh''?-Czy możliwe jest życie na księ
życu? oto popularne pytania,
wdawane uczonym przez ogół.

.J ak okazują najnow,>zc badaoia astronomiczne, życic podobnych do nas istot na innych planetach systemu słonecznt'go wydaJe się zupełnie niemożliwe.
1 tak temperatura na KSIĘty
CU wynosi przeciętnie ·10 stopni
(:. z wahaniami dziennymi od
:WO do 100 !>t., zależnie od na':'wietlenia słonecznego w dzimi i
zaciemnienia księżycowego globu noc~

no~':~
szają

różnorodność,

przewyż·

w całości. Upada rówzarzut, że owady muszą
ol'az olbrzymią możliwość raz· I,vć zjadane '/. wnetrznościami.
'Unażania, la wfaŚlnic grupa v, ,,Czynimy to. spoży~ają~ ostrydaje si<: jakby p,rzeznaczoną do g:, uważane za dp,likaLny smazi10patrywania ludzi w biali!w i lwłyk
Odczuwamy
pewien
lIuszcz w takich ilościach, w .in· w lr<:;t do owauó\Y, nie wpoił go
lo irh rośliny dO<;larczają wę;:..\o. jednak inst)1nkt, lecz raczej u·
wodailów.
przedzenie, które zrodziła cywi
Co więc powoduje, że ezlo. l!zacja. Im bowiem pierwotniej
wiek gardzi tym źródłem poży· szym jest naród, ,tym więcej zawienia? CZy owady są jadowi. w:era jego jadło.~pis polraw,
te i z ,teIlo względu szkodliwe klórych głów,nym składnikiem
cila r.drowia? If>tnieją, rozumie. <;ą owady. Dzieje potwierdzają
siG, jadowite gatunki, jak np. to zjawis.k o.
much~ hiszpańska, której spoży
Najdalej wstecz si~ga zwyczaj
cie powoduje ciężkie podra2nlc spożywania szarańczy. Już Moj
nic kiszek i nerek. Przeważna :lesz mówi w danych izraelitom
jednak część owadów jest zupeł przepisacli, t}"cząJcych się po!{armów'
nje iako pokarm nieszk!Jdliwa.
L :Możecie spożywać WS7.vstWsttt:t lIrzez uIll·zedzenie.
1:0, co się porusza,
posiada
CZy owady są niesmaczne~
skrzydła, chodzi na czterech no
Nie o wszystkich da I~ię to po.
gach lub skacze na dwóch.
wiedzieć. nit>..które bowiem gaSŁaroasyryjski ohraz,
przedtunki uchodzą za przysmak.
o;;lawiający ucztQ króla SankeriNieprzyjemną i niestrawną jest
jedynie i<:h chitynowa polny- ba, świadczy, że szarańc!zę jadaW3.
Lecz rówlIlież wiele roślin no nie tylko "w braku czegoś
7uwiera sporo niestraw:nej celu- lepszego", lecz jako przysmak.
loty, SzczegóLnie jarzyny. Chity \Vśród służących bowiem, roznowa pokrywa nie jest wyłąez noszących na obrazie potrawy,
nie cechą owadów. Poshidają je niektórzy trzymają długie kije,
na kJtórych wisi szarańcza, nibv
rńw,nieź zwierzęta, jak np. krewetki, które pomimo to spoży- wiśnie na ogonkach, przymocoi

wszelkie inne sL worzenia.

nież

wanych do gałęzi. Wobec więe
fil{urowania w jadłospisie uczt
królewskIch nie musiała szarań
cza' odgrywać jedynie roli pokarmu ludow~o. lecz stanowi
la również ceniony smakołyk.
Europejuyk nie Odmawia.
Na Blisikim W5chodzie i w Afryce, gdzie cywilizacja nie wywarła jeszcze W1pływu na smak
l~rajowców, szarańcza stanowi
cZQste pożywienie. Najbardziej
cenione są skrzydlate dojrzałe
okazy, zwłaszcza samice, uważane przez :mawców 1.a tłuściej.
sze. Sposób przyrządzania, zależnie od kulturalności lipożyw
rów bywa różny. od najprostszego do() dość skomplikowanego. Na,iiprymitywnieJszy, używa
ny przez bUSZffiNlóW i mieszkańców południowo - zachodniej Afryki, polega na krótkim
przyrpiekamiu w popiele, pozbawiającym
owady skrzydeł i
nóg, Reszta ciała zostaje spc·ży
ta. WymyśJniejszym nieeo jest

z

przyrządzanie szarańczy
solą
tłuszczem, W Kamerunie szarańcza smażona woleju palmo

i

wym stanowi pczy.smak, którym nie pogardzają nawet euro
pejczycy, przypomina bowiem
smakiem i postacią krewetki.

•

Nai lD.ni ei si Inz,nlerO_le
•••

Przedziwna budowa

dzisiejsze
znamionuje
rozwój techniki. Podziwiamy olbrzymie drapacze nieba,
korzystamy z szybkich i wygodnych środkćw komunikacji, i wref!1.cie z przyjemnością Zll.siadamy
w wieczór zimowy na wygodnym
foteln, aby słuchać radia. w poko:fu. ogrza.nym przez kaloryfery. To
tet wyrobiliśmy sobie zdanie, że
WENUS okryta jest nieprzejcdowiek jest pa.nem kuli ziemskiej,
rzystą mgłą, przez którą, nie wiktórą oplótł setkami kiłometrćw
duć ani innych gwiazd, ani błf;
kabli i szyn kolejowych, niosąc
kitu nieba.
kulturę do najdaJszych zakątków
MERKURY posiada tempera- globu.
hll'~ przeciętną 350 st. i jest w
Sądzimy powszechnie, ie na ziemi
:-,tanie płynnym. Pozostałe pla- nie ma istoty, któraby dorówn~-wa.
nety - JOWISZ, SATURN i U- la człowiekowi rozumem, inteligenRAN przedstawiają
jeszcze
cJą i kulturą.
11miej możności wegetatywnych
.
A
le
oto
dowiadujemy
się ze zdu.
według pojęć ziemskich. A jedrnieliieID,
że
tak
nie
jef!t.
W strofie
nuk ...
rćwnikowej, w nieprzebytych punr'oga mlt'czna zawiera człcrdzlc f!zczach
afrykańskich
Ugandy,
ści miliardów gwiazd;
Kongn., w Indiach, w Am'tralii, w
we wszechświecie istnieje dzie- Ameryce Południowej żyje istota,
sięć miliardów różnych "dróg ktt. ra, jdli ni~ przewyższa człowie
mlecznych". Przyjmijmy, że ży ka umiejętnością. urzą.dLenia sobie
cic na ziemi jest szczególniej- życia. to w każdym razie dorówna,.
szym wypadkiem, zbiegiem oko la mu zupelnie. Zwierzcciem owym
liczności
naprawdę
wyjątko·
jest
wym. Przypuśćmy, z najwię·
termit - o'wlad, zwany przez mu'
kszym astronomem - filozofem
rzynów białą mrówką.
współczesnych czasów, Jeansem
Termit,
podobnie jak człowiek,
~() jedna z gwiazd pomiędzy stu
je~t slaby i niedołężny. Nie posia
ysiącami innych, wytwarza sy'
da potęinej zbroi chitynowej, jak
,tern planetarny.
Przyjmijmy następnie,' że na inne owady. Jest ślepy i pełza, lIi ejedllym z tych systemów, po- Dlal na swych 6 TJćżkach.
drżąc i umierając z chłolłu, gdy
między stu tysi:,!cami innych w
laki sam sposób powstałych wy temperatura, w które,i żyje, spada
poniżej 2() stopni.
Iwarza się życie. \Vnioskując naT,t ;0;1,1 r,illtka, niedołężn~ istota jest
,tępnie, po raz trzeci, że na sto
tysięcy takich planet, obdarzo- jtldnak potr.żLym, m~dl'ym, przcwi11ych życiem. znnjllzic się jednll c1l\.j'!\~ylJl inżjrnicrcm, organizują
analogiczna UO WHl'll11k(')w. jakie <'YlJJ :;we żvcic w ~po:;cib podobny
lllnmv na ziemi - ' l'ac!\Unek ao l'złc'\\'ieka; a D<t'vet w ni~kt.'·
prllwdopodo1>ie{lslwa okaże lU Hl J'yclt wypadk<ich w sJ:!o:;ób nalp];o
całkiem niespodliewflllc p~rs'p;k m:!flrzej::!zy i ci ·\'UI'Il:izy. Podr6żlli
t "wy: l1lo :~Hwo.~~ powstl1:U3 l l~ł ty. przcmierzv.jący dżungle afry1~:cJ~ia W wsz('chśw;t'('i~ 403.000 kal'l~l:it' pOllziwhj:: ('ZI ~to
Jlnnet :lJull ()~icZII~'(~h dl zkmi i stożkuwate bIldowie, podobne 110
tvlui. egz"sl l'n ·.ii ;i.yjąCydł. ann~
ruin starożytnych zumków,
logicznych do cl.ł J\ ·ieka. D;;it:kl
matemnlyc' ol_a/uje ~iG , Ź~ nic ',.\lnc!oW:.I1l1l z szarego materiału
jesteśm~ OS'łlllohut'ui wc wszech ]lt'zypominającc!!'o cement, :t sięga·
świecil',
Pl'/yulljmniej według jlll'e niekiedy 8 metrćw wY!3okoś"i.
rachunku pra \y<!npot!CJbil'IlSI"';I! .":1 tu ~J1iazJ~ t 'rmitów, wzniesiol rzez owaJy nieco mniejsze od

Podobnie zimny, a nawet jf!SZ
ue zimniejszy jest klimat MAUSA, którego przeciętna temperaI ura jest daleko niższą od najchłodniejszych okolic Syberii i
lirenlandii. Planetę tę porastają
mchy i chyba tylko g)łmaki moI(ą wśród nich bytowa~

WH ne są

, owadi

Czasy

wspaniały

w:

wnętrza

Gdyby człowiek bywa się tytko w jedną stronę,
domy tyle~ ra.zy większe mnIejsze zaś tunele posiadają co
od niego, ile nlzy większy jest sto- klika metr6w szersze mieJsca, przeżek tennit.:. w od swego konstruk·
znaczone do mijania sl~ owadów,
qtących w przeciwnych kieruntora, to
kach.
budowle ludzkie musiałyby sięgae
tysiąca metróW wysok06cL
P.)d powierzchnią. ziemi zna.jdu·
~ się w gnb.zdach
Olhrzymie budowle termitów zainteresowały badaczów przyrody,
specjalne sale, przeznaezotte na
kUrzy !apragnęli zbadać icb życie. hodowlę ,rzyMw, służących jako
Badania te jednak napotkały na
przyprawa do Jadła termit6w.
ogromne trudności, termity bowiem Głównym p"tywieniem termita jest
unikają światła dziennego i żYJą.
drzewo. miażdżoue na pył pl'zez
za·WSZl' wewnątrz swych potężnych
szczęki
r(\botlł.~.ll\V i trawione ~
zamkł \\1'. Rozbicie 8tożka. tarmit6w
ich tdWlka.eh przez żyjące w nicL.
jest bardzo trudne, gdyż
pierwotniaki
najsilniejsze topory i oskardy ła Uoz.~ni, ohserwu;ący żyeie termimały się przy rozbijaniu cementotćw,
opuwiadają nieraz zadziwiawych ścian.
jące historie o b"haterstwil' i poPewien u('zony zdołał wybić otwl.r święceniu tych owadt w. Oto
w ścianie gniazda, i wpr:lwił szkło po rozbiciu jednej ze ścian gniazda
w wyLity otwćr, ale
pojawił się natychmiast oddział
termity po kilku godzinach pokry- żolnierzy, którzy zatkali głowami
ły szkło jakimś gryzącym płynem,
otwór, rzucajI!": ślepo w przestrzeń
tak, że stało się zupełnie matow~. potężne ciosy ogromnych kleszczy.
A jednak dług'c-trwałe wysiłki i ubZa nimi robotnicy zamurowali w
l:iorwa<:je różnych gatunków term i- ciągu kilkunastu minnt otwór, potćw dł'prowadzily do
zupełnego
zostawiaJąc oddział
termitów-żoł
Yl':J.\yjc złm:łaoia
ich zwyczajów. nierzy na zewnątrz gniazda na peCkazrun si!), że ślepi inżynierowie
wną śmierć z chłodu i głodu.
budują. swe gniazda nic tylko nad
JMY uczony widział w nocv maszeziemią. ale głćwnie pud jej pontjący oddział termitów. Pomiędzy
wierzchni'ł,
dwl. ma. szeregami nieruch(>mo sw·
łącząc oddzielne republiki tunela·
jącyrb termit6w-tołnierzy z wystami kilometrowej nieraz długoścI.
wionymi nazewnątrz kleszczami,
Technik3. budowlana termitćw jest płynął niepnerwany potok termitćw-robotników, maszerujących rtw
~upf·łnie inna, niż ludzka, amianymi
f!zeregami po kilkanaście OW:I
!lowicio termity budują. swe gniazda oa wewJJątl'Z, zamiast, jak lu- dów w szeregu. Na czele jeden z
dzie. ((1 zewnątrz budynku. Budu- żolnierzy posuwał się zwolna na·
przód, badając grun.t i
jąc w ten :lpo56b, owa.dy nigdy nic
wy()\,oLllą. na powierzchnię ziemi i
dając sygnały idącej za nim armii
nic zWratlłją zupełnie uwagi na. zeprunikliwym gwizdem.
wnętr lUy wygląd swego dzieła.. Za.
Tak maszl'rująea. dywizja owadów
to WeWti:ltn: 'wirhimy
czyniła.
niesamowite
wraieni6
wspaniałe sale, przC'znaczone dla
swym porządkiom, karnością i o. różnych gatunków owadów,
bronną postawą.. Trzeba dodać, że
kOJ'vtarze, huc1owanl' z wielką. 0w8zyFtkie te ostrotności powzi~te
f'z"~ę!lno~cią materiału. Gniazda
zostały wobec zawsze grożącego
t"ru.itów
tErmitt)m
zaopatrzone są w centralne ogrzeniebezpleczeń9twa ze !ltrony mrówwanie, w którym potr7ebnego cieki,
pŁa
do~tarczaja
gnijące
trawy,
oraz posiadają doskonałą wentyla- kUra nienawidzi termita i jest
przezeń śmiertR1T1ie nienawidzona.
cję. Ruch w korytarzach iest reguW. FR.
lowani i w węższych tunelach odna.!lzej

pszczoły.

kopca termitów

hudował

Mniej rozpowszechnione jc~t
gotowanie szarailczy, chociaż
bczy wśród afrylk.ańskich ludów
wielu zwolenników. Inny spo.
§ób przyrządzania polega na su
szeniu szarańczy na Sł011CU i
mieleniu lIla mąkę po uprzednim oberwaniu skrzydeł i wIg.
Mąka ta przechowuje si!) bardzo długo w worikach, trzyma.
nych na powietrzu i mOŻe w
każde.} chwili służyć do wypił"
ku pewnego rodzaju chleba luli
po dodaniu soli, tłuszc7.u i ;r i <'i'
;r.agniatają ją na kluski.
Cenne termity.

Bardzo cenione, jako ~o
karm, są białe mrówki, nauko·
wo zwane termitami. Z trzech
powodów zdatne są na pożywie
nie dla ludzi. Po pierwsze, j"t.
nieją w wielkięj masie, po dru.
gie, łatwo dają się łowić, po
tl'zedp., posiadają bardzo cipn·
ką skórę, zwłaszcza na odwło
ku. Po usmażeniu smakują nawet eUll'opeJczyfkom. Nic wil~e
dziwRego, że , w krajach zwrotni
kowych, mianowicie w Indial'h,
gdzie rozmnażają się w wiell,i<
lkzbie, są chętnie przez krajo\\' .
r.Ów spo7vwane i bardzo ceniu
ne. Sposób przyrządt.ania prz~'·
r-omina szaraI'iczę. Cz~słp jeq·
llak jadają termily na surowo.
[pieką je zwvlde
na żelaznej
blas.ze lub w długich blasza·
nych bębnach, przypominaią·
eyeh maszytI1ki do palenia [,,<twy. Pieczone termity stanowilj
na Jawie artykuł handlowy,
zwany laron.
Z cztf'rech gatunków tennltÓ\\'. stanowiących kolonię tych
owadów,
mianowide f>8.Illic
samców, robotnic i wojowni.
ków, najbardziej cenione Sf! '[,1
re samicc, podobne do pęura·
ków, grnbości wielkiego palcu.
S,lanowią o.ne wielką rzadkoś0,
w każdym bowiem kopcu istnil'
.le tylko jedl11a.
Po~szeehne potrawy z mrówE'k
Prawdziwe mrówki daleko
rzadzie.j używane są na pokarm, niż białe. Dzieje się to z
• powodu f;rubszej chitynowej po
krywy i malej ilości "mi~sa".
\Vyjątek
stanowią samice uiektórych gatunków południowo
~merykailskich,
znacznie wię·
kśze
od roboLnic, posiudaj.\ce
sz(.zególnie gruby odwłok. 1ndianie jadają je chrlnie surowe
i pieczone. Smażą je również w
maśle
i oblewają
syropem.
Chwytanie tych owadów nie
jest łatwe, szczęki ich bo,vlem
podobne do klesz('zy ladają głę
hCJkic rany. Z tego powodu . .ło
wów" dokonują kohiety i il7.ic·
ci

W Indiach i Australii jadaj:}
grube szmaragdowej barwy ~a·
mice mrówki - tkacza. Sporzą,
dzają z nich ostrą przyplawę I.
dodatkiem curry, pieprzowatego korzenia, przywożonego obecnie również do Europy, lub
mieszają wprost z ryżem. co na·
d::>je temu ostatniemu o. try gry
zący smak, łechcący podniebienie aUJstralijl!JIkj;ch Sll1:.t!'oszów
Te same mrów'i rozgniecione
służą do wyrobu kwaskowa\~:
lemoniady, uważaneJ przez eu·
ropejczyków za przyjpmny i ().
lzeźwiający napój.
'W Afryce olbrzymie w ~to
sunku
do robotll1~
sam,ce
mrówki carabara CeflJOnC są jako wielki przysmak. Ze wzgl ,'du na miód, jaki gromadzą ','
przełyku niekt6re gatunki mró'
wek, żyjących na południu ,~a'
nów Zjednoczonych oraz w }\Ił"
ksyku, stanowill one ulubione
pożywienie krajowe6w IndIan.
Dr. F. Maidl.

-MA

A

ArnerJlkański·

OBI

magazyn bez sprzedawców

bluzeczki do prania koszlują 50 ciadeł ślieżua jasna kobieta o
. - 'futaj niewidoezne ·oczy wi
centów, t. .l. 2 ' zł. 50 gr.
7m~czonej twarzy mierzy podzą wszystko,
~ledza kaMy
Magazyn runerykański sprze· wiewną suknię z bł~kitnego tiu ruch klientek. Naturalnie, pradaje dziennie około 100,000 su· lu. Nie kupi jej ona, ale przy· wie codzieI} zdarzają się prókieu.
najmniej , pozostanie jej wspo- by kradzieży. Jeśli się taką kliKiedy klien~ka wll.'eszcie zde· umienie, jak mogłaby wyglą- entkę schwyta, zatr.zymuje się
(', "dowała sic., na sukni", bicrze
dać, crdyby...
Niektóre kobiety ją tu,t aj :sześć do ośmiu ~odzin,
J
'\
"
Placi
i
!!ubią się w tei nieoczekiwanej
a jeśli okaże się, że to było po
.I·P'. i uda,]'e się do kas".
J
~
otrz"'nluJ'c
pacz!;.ę, Magazyn ni.
swobodzie,
.
w
tej
samotności
raz pierwszy, W'''T)uszcza SIę ją
J
J
czego nie odsyła.
wśród tłumu.
Nie umieją nic na wolność i zapisuje dokład·
gą
one zmierzyć.
różne rodzaje
Lecz .Ies'l'l, pouumo
.
l'Icznyc h (CUPI'Ć
bez pOI'ady. ZwracaJ'f!.• sil>'< lIiE: nazwisko l' adres. JeślI' krasukien,
spróbować czy stallil,
,
. pl"zymial'ek, klientka po powrll leź do sąsiadek:
dzitż
zd:lfza się pow,tórlllC
"c'illipire" dobrze uwydatnia i<;h
cie do domu zmieniła swe zda ,
.-- Pro,szę mi pOWIedzieć, CZ"j wtedy w!kracza policja.
' figurę, czy kohlierz l\Iediei da· nie, może w p.rzeciągu pięciu .{ en fason mnie nie pog'r ubia?
Często również zdarza si~, :!f-'
je dobre tło ich głowie j czy dni zmienić każdą zakupiOlUt l JCzy mo.gę nosić taki żywy błę- niewinne kobiety tracą głowQ
.suknia - habit podkreśla ich u1.'
B
. d
h
d l,
'.it'>.
i kradną ZUD. tłnie nJdwbdo.
rodę. Potrafią one pozostać ca SUl!\.mę·
ez za nyc tru nO::iCJ ..
.
d
dosta.ie nawet zwrot pieni~dzy,
I'ia wszystkich ścianach tego l;~i(' Ostutmo pewna star,,!a ił
łe !Zodziny na małym kwadraT
.
u
.icśE
zrezygnownla W Oj:;ó] C 1. dziwnego ma/;'uzytllu wiszą o· ma 1: Ol','nto po raz plerwsly
cie 'zdobytego terenu i wąska zakupu.
, . d li'ł 'J 1.":
!ZrOlU!l1e afisze i rysunki, ostil'ze- ·w Nowy J Ol' l·; u OUWIC
kabina i duże lustro należą do
klientki przed złymi in- swymi wnu 'zkami nasz maga
nich, dopóki tam. pozostają·
O k · wszYJtia ri'ujące
. ł .l
slYllklami. "Nie przynoś wsLy· zyn. Przymierza a WIe e godzl-Q
Po przymierzeniu dziesięc!u
du swej rodzinie!" "Kradzież do suknie i okrycia i zapomniała
czy dWWlastu sukien
mogą
lH'fJwadzi cię do zguby!".
zdjąć jedną. z sukien, zanim włn
wszysf.liie suknie pozostawić,
Prawie zupełnie nie wldzi siG
\V t"lh magazynie bez sprze- żyła własną. Przy wyjŚCIU za·
zabrać nowe i znowu zacząć je
m<:zezyzn w tym oryginalnyn/ dawczy6, w potopić sukien, po trzymano ją i wbrew protcsloJII
mierzyć.
magazynie. Należałoby powie. środku lyeh pokus, złe iustynk- poproszono o rozebranie si~.
Są tutaj suknie wieczorowe, dZlcc': na szcz<:~cie! Kobiety luty budzą się bardzo łatwo.
Kiedy nieszczęśliwa slarsza
, suknie ua ulic~, sukienki SpOI"
taj tracą cale panowali ie nad
Zbljźam się do młodej kobie- dama zauważyła, co si~ stalo, o
łowe, 'suknie do tellitl'U. Wszyst sobą, całą wstydliwość. Pośro([· . t~·, umieszczonej nicruchomo mało nie zemdlała. Po jakimś
kie modele są. ostatniej mody. ku tej orgii sukien, kolorów, o- "3 malej trybunie pośrodku sa· czasie przyszła do siebie, lecz
Nigdy w kolekcjach niema su- ceanu możliwości, oddają sic: o· li. .Jest to jedtlla z detekŁYwek. oświadczyła, Że noga jej więcej
W,bierajcle. Diekne kien, klóreby ' pochodziły z . ne prawdziwemu pijal1slwu. \Vi W<lajl: si~ ~ nią \\' dlllgą rozll1o nie postanie w tyu.n strawnym
Danie I
przed trzech mieSięcy.
dzi się sceny godne Goyi llllJ wę.
mieście.
•
Daumier'a. Ogromne murzynki
__ Czy to prawda, że istnieją
- Czy widzi pani tę blad4\
Istnieje w Nowym Jonku mal wszystkie te suknie, szykow weią,gają z trudem na si~hie środki, aby konh'olować ,le ty· kobiete, w głębi? Znamy ją jut
gazyn jedyny w swym rodlaju nc, prgste, eleg<.tllckie, ; lub eks- suknie zbyt wą,skie, ro.zczochra siące kobict?
ad dwóch Illit. Zawsze przychc.Ila świecie.
Jest to ()lbrzymi cf'tl1tryczne, naJ'nowsze modele ne kobiety ciska ią sukJllie IHl {la
dzi do nas, pO'Zostaje wiele go.
Pa.ni detekŁyw uśmiecha si~ dzi'n , mierzy suknie i nigdy niI)lok budynków o wyglądzie bar doruow z Fith Avenuc, kosztuj:) QJog~, jak gdyby w gOf[!czce.
dzo skroIDn)"lIl; moż,naby są:. od 2 _ 10 do1ar6w, to ZIIWCty
Lecz również ileż sceJI WZ/'U' lekko.
czego nie kupuje. Wydaje mi
uzić, że to olbrzymie haatgary, od 10 do 50 zŁotych. Bardzo wie sza.iących. M:.l!~ka, promieniejq'
- ' Proszę spróbować wyJSC ~lę, że była żoną miliotllua, kil
..
W lp. sukien trocllę zniszczo.nydI ca radością na widbk córki, u- stąd z lIlieoplaconą. bluzką. pod rego zabili gangsterzy.
lub staroświeckie &tajDle.
pani plaszczem. Zobaczy pani...
.
d
t
h
tyc łl doruac,
o d su eryny o można kupić już za 1 dolara, brane';
w balową suJocllkc:.
Dowiaduje się jeszcze, że sułll
piątego piętra ZIl1ajdują si~ za- to znaczy za 5 złotych. Śliczne Przed jednym z licznych zwierUśmiech trYUlll1fu.
nie zmięte, z zerwanymi guziira I
wro~e~~~iw, ph~cr~ • • • • • • • • • • • • • • •_ _. _• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •_ _~.~~,z~~ym k~ieny~~
bluzek... ale niema ani jednej
sprzedawane są w ruterynedl
s p r z e d a w c z y n i . . '-; __ -.., po dolarze sztuika, a jeśli doda..
Moztlla wejść puez 'jedno 'z
je się dolara illa pranie, to H
IicznYlCh wejść, obejrzeć wszyst
dwa dolary można mieć pary.
ko, krążyć wokoło. Nikt si~ do
ski model.
was me zwróci, nikt nie zapyta
Klientki tef.'O sławnego maga
czego sobie żyozycie.
zynu KleiaIa ~ magazynu lK,;
Lecz na wy.sokieh krzesłaeh
sprzedawców _ rekrutują si~ z
w rodzaJu drabinek majdują
różnych sfer. Młode stenotypi5t
się kobietyonieruchomym,
ld, lnatki liczn~h rodz~n, muzimnym spojrzeniu. Są to derzynki z Harlemu, włoszki z
tektywki, które strzegą lIL"lgaprzedmieść i ameTY'kanki z
zynu.
dzieLnic eleganckich. Od czasu
l\Jlcllla ani Jednej s~n:edawdo czasu, bardzo skromnie u'c zyni, ale jest 1,200 detektybrane, widzi się tutaj rówllid
weki
kobiety z naj.wyższego towarzy·
Niekończącym sł~ szeregiem
slwa. Szukają one "okazji". \Vi
wiszlł suknie na wieszakaeh.
działam piękną blondynkę w
Każdy szereg
oZlJlaczony jest
"zarnym płaszczu
wieczoronumerem wielkości, od 12 do
wym,
podbitym koralowym.
52, Są modele dla kobiet ma,ICli
Napcwno wzbudził on sensację
,'ich i dla kobie,t kolooów. Wy
tego
wieczoru
w
Open".
starczy znać swój numer talii,
Płaszcz został kupiony za fi do!!by wybrać suknię bez żadnej
larów!
pomocy.
Można spędzić cały
Dowiedziałam się, że wiele
dzień w amerykańskim magazy
koblet bardzo eleganckich, źąnic. Można wszystko obejrzeć,
dr!ych ciągłej zmiany, kupuje
wS7ytstkiego dotkt11ą.ć, wszystk"
lutaj wszyslkie ,s we suknic. Noa.lllierzyć. Jeśli p,r zypadkiem ja
"ta jc onc raz lub dwa i kupują
kaś suknia upadnie iI13 podłogę,
nowe. Jeśli dwie kohiely z wieJ
natychmiast zjawia się kobieta
kiego świata spotkają się f:zaSIlo' ob'ojęt.nych oczacł1, p.odnosi
mi iI Kleina , udają, Że' sic: nie
ją, naprawia i wiesza na miej·
'd
\.\'1 zą ...
sce, J'Cśli przez lliezręczil10ść
J, tóraś z pali poru'ze koronkę,
Wychodz~c z tego
dzi wlIt'g o
lub uszkodzi ~ukJl1i~, ta sama
i jedynego raju dla kobiet, uakobieta bez jerulego słowa wyieży pll.'zez chwilkę
odetchnąć.
rzu(u zabiera suknie do napra·
!\la się wrażenie, że opuściło si~
W~· .
pole " talki. I nagle jest sir. pel1\[otna zdjąć z wieszaków
nym współczucia dla kohiC't: ja
w::;lystkie sulmie, na jakie siq
ką waLkę torzy się dla pi(;k na,
ma ochoL~ i przewiesić je sobie
ella elegancji! \V Al11rryc-c barprrCl rumię. Nikt nie przeszka·
dziej, ni~ w każdym ihITym Rfa
d za i nikt nic nic mówi. Jaj{ w
.lu, kobieta musi być zawsze
hajce o wróżkach, kobieta znaj
świeża, tryumfująca
i pewna
t1uj(' si~ I.nta.i sama wśród su·
siebie. A przede wsz~'~l kil11 mu
,kicl1, Ze wszyslkich stron o·
si ucieleśniać ide,,! szyku i e~rG-i1lne lIapibY w kazują salolegancji.
ly .orzymiarek.
Olbrzymi przemysł jC!-lL na
SH lony te - to ,jeooocześnie
1. Dzwon żałobny, przeznaczony ola kaplicy, budowanej W" Szwajca ril pod Kuessnacht w miejscu,
usługach
k.obiet
nmerykal'traj i piekło. Maleńkie otwarte
gdzie zginęła w katastrofie samo chodowej królowa belgijska Astrid. - 2. Giselle Lerieu, wybrann,
skich, aby ułatwić im realizację
kabiny, tak mate, że POz.walao~tatnio miss Paryża. -- 3. Chin - Yun - Pang, kUry według źródeł jap.ońsk.ich, ma zostać prezydentych ideałów: elegancji , wi<,lją tylko na podniesienie ra·
tem nowego rzą.du chińskiego. - 4. - Mussolini przyjmujo defiladę swej gwarflii przybocznej w 16.
kiej elegancji, za cenę począw
mion . \Yewlll'ltrz duże zwiercia·
",zy od jednego dolara ...
rocznicę jej zorganizowania. 5. !llinister spraw zagr:micznych Beck 'v rO'LIllowie z węgierskim minidło.
~trem spraw zagranicznych Kanyą.
Wyobraźcie sobie
setki ko·
Anita.
Czy

isbnieje

kobieta,

która
auo
która nic marzyłaby o tym, aby uwiecznić miłość przez coraz 110
we wdzi~l.i?
Dla kobidy suknie ~tanowią
całv ;,wiat możliwośei Lecz ni.'
, tely dla ogromnej większo~ci
:' 101 na straży raju mody gro'ż
Ily aniol z uueczem: budżet.
Myli się ten, kto sądzi, że ko)'leLy są nienasycooe w swym
pm~niel1iu posiadmia
W~lyst·
kich sukien, które im się podobają.
Bardzo często wystarcza
im tylko przymierzenie sukni.
Pr:J.~ną wiedzieć,
jakie nowe
lUożliwości tkwią w nich,
jaki
styl podkreśla najlepiej ich uro
dę, co pomoże ukryć ich defekty, co da im. nowy blask i pTZy
cią.gnie do nich miłość człowie·
k.a, którego kochają.
Nie 'Wystarcza im oglą.dać ry~unki w żurnalach,
wyobrażać
sobie siebie w rozmaitych ~uk
ni ach. Potrzebne im jest p ,r awdziwe oblicze' własne w luSltrze.
pragnęłaby być pi~kną,
rowaną, godną pożądania,
lll l!

biet, jedną. obok drugiej, :::orn.-cz
kowo' się rozbicrające i mierzące jedną suknię za drugą. Kobietv w różnym wieku, różnyeh
figur,' kobiety eleganckie, kobie
ty źle ubrane.
.
Dla kobict o pneclętnej
figu.
rze salony miary
posiadają
prawdziwe sensacje. Tutaj mo-

u

n"

tllr2
w-.'dza

.

o
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AN DAlE AANSAN

eralem w szufladzi M.

Jeżeli
chińsku,

aulor czytany jest po
arabsku, hebrajsku i alIamicku, po islandzku, nie mówiąc o wielkich językach euro pejskich, wtedy jest rzeczą dość
Ll'ozumiałą, a nawet jest logicznI', Le korespondencja jego j~t
zarówno liczna, jak różnorodna.
T~k się rzec.l ma {. Maurycym
I>ekobr::t, który ma przywilej lub
przykrość jak kto woli - że
. Izieła
jego tłumaczone są na
dwadzieścia siedem języków.

Stąd też uwadzieścia siedem
oryginalllych sposobów, w których musi on wysłuchać , że je~l
g('nitl~zem lub głupcem.

r.óż może wi~c zawierać ta 1.0·
'illlOpolityczna korespolldeneja '!

Oto niedyskretne pylanie, któzadałem
osobiście M«ury('emu Dekohl'ze.

r('

- Niewl:!tpliwie wiele listów
od kobiet? - zauważyłem.
-

Po

.vicdział

wi~kszcj ezę::;ei uupu
mi aulor .,Archaniuła o

Ilogach ruz widlonych".
A czy mężczyźni

-

pisują'!

rozwija i czyta mi je głośno, niby wiersze:
"Kochany Panie !
Pozwoli mi Pan zadać sobie
pytanie natury osobistej i może
nie dyskretne? Czy pisze Pan w
transie namiętności, czy na zimuo? Jeżeli Pan jest przytomny,
to nie ma Pan usprawiedliwieuia. Jeżeli Pan znajduje się pod
wpływem podniecenia, wtedy
wybacza się Panu.
~ie gniewa się Pan, niepl'awdHŻ'! Pozdrowieuia
G. L."
" Panie!
Jesl nas kilka uczennic lice·
UIll , w wielm od czternastu do
piętna!>tu lal. Czytały'my w ukryciu przed naszymi rodzinami
, . dZl('
. ł a. C,zy ,>ąclzi Pan,
pansluc
że nowoczesna młoda dziewczyHa muże być kochan<t bez pil'llit;;dzy przer, człowieka. jak ksią.
. Sehl1lan
.
'1 Ol1n
. Sercu "?
zt;:.
w ., .v
. ł y.
·
lNle lllamy posogu
i c h CIa
uyśmy wiedzieć, czy nu,vocześn;
- Hozumie się, .lC nic walU i dż e ntelmeni ~a zdolni do kocha
nie chc~'\: znać ich tożsamości. "
nia bez pienit;;dzy.
A wie pau, jak nazwałem dlatego
Hugetta, Suzannu, Iwonka..
moją komodę? "Grób nieznanej'
kobiety".
Renee".
.,Panie!
~ówH!c to, Dekobra wyciqga
Czy chciałby Pan przesłać Uli
z "grobu" pli,k listów., Kilka z dyskretnie egzemplarz pańskiej
nich, jak mu wpadają w rękę, książki "Będziesz kurtyzaną"?

czego moje czytelniczki, z bliska
lub z daleka, zarzucają mnie swy
mi pociskami. Chodź Pan, aby
to osobiście stwierdzić....
Maurycy Dekobra. prowadzi
mnie w kąt swego gabinetu,
przed wielką komod~, z której
wyciąga głębokie szuflady, napchane aż po krawędź papierami. __ To są listy ud kobiet -zw,ierza się. - Jesl ich tu tysiące, począwszy ud papieru, zdob]Jego herbem k~it<żniczki , pochodzącej z Europy środkowej, aż
do papieru kratJ~owanego, z gir laudą kwiatów w rogu, pochodzą
c'e gu ud małej krawczyni z przed
midcia ~1enilmunlalll. LbLy SZ~L
.lOIlych, Ila wpo'! szalollych , podnl'ecollych, zakocllarlycll, Ileura.
steniczek ... niczego IIi.e bl'ak \"
"
tl:'j kolekcji chorych, które poru slaj<t się na wolności po świecie.
Ale Dekobra, człowiek laktow
uy, dodaje:

również

Załączam asygnatę

pocztową

wraz z wyrazami poważania
P.~nna
?auczyci,~lka na ~en
SJI św. Maru, w Z ...
"Panie Dekobral

x...

Często podziwiałam Pańsklj
sztukę i wspaniałą pracę. Jest
Pan jednym z doskonałych artystów, ' których bardzo lubią n~

Węgrzech. Prześlij mi Pan swoją fotografię z podpisem.
Spodziewam się, że pTośba mo
ja nie jest nieskromna
L. P .• Budapeszt".
"PaJlie!
Przesyłam Pańską fotografię
Zachowam j<t, jeżeli mi Pan it!
podphzc na odwrotneJ' stronie.

Olga W., Belgrad"
'" ''aIII'el
r
:Mam metr i siedemdziesiąt wy
~okości. Jestem ładną, brunetką,
giętką i dość nerwową· Przy jadele mui uważaJ'ą mnie za zadawalaJ'ąc'".. pod każdym względem
Czy sądzi Pau. że mogłabym się
kiedyś stać ,,~Iadonną ze SIeepilllZU"
" '!
Dolores A•••, Buenos Aires"
"Kochany mistrzu!
\Vidzę z Pańskich powieści, że
jest Pan spe.::jalistą w kwestiach
miłosnych. To się dobrze składa,
ponieważ jestem w wielkim kło-

pocie co do listu,

który musz ..

skierować do pewnego człowie·
ka, chcąc z nim zerwać, poniewai zachował się, jak dureń..;W~>em, że można Panu zaufać

Chciałabym się z
czyć, aby mi Pan

brulion listu, który
smutnej postaci.

Panem zoba
podyktował
wyślę do te}

B. L."
Maurycy Dekobl'a podniósł
głowę.
_ W ten sposób moglibyśD1y
godzinami., dniami, miesiącami
dalej ezytać - powiedział, - ale
ani pan, ani ja, nie mamy na
czasn.
Zamk"nął z powrotem Gr..:'t:
ot
UD
nieznanej kobiety" i ofiarował
mi coctail,
aby- mnie orzeźwić
. .
po mOJeJ emocJl ....
Schodząc od niego po sc1lodach, minąłem lbtonoua • mę~
czennI'ka' '
który
"pośród
' ' 'plVOzty
' ,
mI'al pll'k nowych ll'stów o róz'no
rodnych znaczkach pocztowych
i charakterach pisma, dla Dekobry.
J - 1° t
k- 'd l
"d .
eze 1 o ta
a ej pOJ zw iJomyślałem sobie nieszczęs·
ny pisarz będzie zmuszony kupi~
kilka komod i jak niegdyś, 11 Fa1'a011ÓW, "grobowce" Maurycego
Dekobry będą niezlicroni'.

'0

Zapewne, ale znacznie
llllliej. l, aby być szczerym, wol~, jeśli ~ę od tego wstrZynlują,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
hu na ogół nie darzą mnie zbyt 1
wielką sympatią. Zresztą, niech
pan sam zobaczy.
~Iauryev Dekobra puuajt-' Ini
pil'rwszy !ist. Czytam:

"Panie D6kobral
A

więc

proletarim,ze nie istnieją 'l
.W marnych książkach
Pańskich
o ludziach wyższych
..fer, spotyka się tylko baronowe
i ludzi bogatych. Uważa ich Pan
la ciekawych? Doprawdy, ialmi
Pana! M6.głby Pan doprawdy obrać chara:ktery mniej "dmucha.iące".

Do lepszego zrozumienia, po!draww.m i pozotaję
Syndykalista·'.
A oto 'd rugi list:
.,Szanowny Panie!
Nie waham się Panu napisać,
I.e jest Pan trucicielem nowocze
~lłej młodzieży, która czyta Paii~I ie dzieła . 'Przysięgam Panu, że
Pańskie książki

llił~ prze~tąpi<t

nigdy progu mego domu. Mam
thdc córki, siedemuasto- i osiem
ll!łstoletnią, ale Pan ich nie odurzy swymi .,dziczyzną wonieją·
cymi" historiami.
N. R., BuulogllC - ~llr
." ' reszcie trzeci lił:

-

Seinl'''

Sehr geehrter He!'r Ouktud
Pańska powieść
"Aksamitu e
płomienie" zatruwa moje życle
małżeńskie. Żona moja tylko ma
l'zy o doktorze Sch01l1bergu i w
nocy budzi się jak \\' halucynal'ji. .JeŻeli pójdzic tak dalej, rozwiodę się, albo obiję Pana.
ł,~czę

wyrazy

w~

s01iego po-

ważaniu

H. '-. D •• Stuttgart"
Ale zostawmy lo. dobrze?
- powinda :Maurycy Dehobra.
-

Nfi śzczG~ci e odbija sobie aulor .. Mego Serca" te krzywdy na
l_obielach. Ostatnio, bawiąc prze
loJnie' w LondyniI'. zapylałem
illlgidkę z lowarzy~l\.... a, <"Zy wie,
kto jest :\laurycy Dekubra. Bez
namysłu odpowiedziała: "He i.~
a tedl1lician on lovl'''.
- Technik psychologii miło
snej! - woła rozbawiony Dekohl"a. - Zaczynam rozumil:'Ć', dla-

SHO
T
I
• STO
Na;poczJllnieisi
A",erJlki
noweliś~i

Zawiadomiono Raleigna, któ
się polkzyc
.JOzn.. RUO NN.
ry IPn~ył natych.mnast do re- Potrafi "Ol' ,jat' akc.k ll"ęc....
na l.Ialcach. Należy do ni>ch
daikcji, zrzucił swrdut, zakasał l illtereslljącu. leCI lic "I umie
STEW ART RALEIGH.
dyktować
stracje nowel. Pisa;nie nowej. lll~stl'(}wałelll kilka jego nowel rękawy i zaczął
zna.leźć
:,ullludliclu\c t~1l1at6w.
tak zwanych short - sŁories, sta i za wadem z !l1i,m z.najomość w treŚĆ, tak ciekawą i tak zręcz Czynią to za niego inni " dawlo si.ę: w Ameryce prawdziwym reda.kcJi "ILiterary Digest". Jest nie związan4 z WYlpa<'lkiem, że cy plllU'\ ~łów" , hojlllc opłaca
przemysłem,
obok którego po- to "ysaki zg.rabny mężczyma, obecni oniemieli. I było istmnie ni. O lIc jedJllak ujrzy przed
wstał rÓWIIloJeg'ły przemysł ilujasny piegowaJfiy blond)'lll. trzy- nad czym się zdumiewać- Pi~ sobą tema!. u.i~tJ v. kilku cho stracji tych noweJ. Wśród re- tna,iący cią':;'le fajkę w U'stach. san dyklt:ował borwiem wśród ciażb~' sło\\ ach. z, czyna szybko
daktorów cZaJsopislll jest wpraw Zaehmvuje sit;: jak wariat, lecz ~waru i halasów , przyakompa dyiktowaf treść, .iakh~ nie podzie wielu wrogów ilustracji, uchodzi .la jedną z naj1.ęższych niameneie drzwOOliących woiąi trzebo" ał wcall' I.astana wać sil~
gŁów tygodnikowej
literatwry. telef\onów, slukania maszyn i nad nią . Myśli pl) mI wartko,
utlfzymują bowiem, że ilulStrują
cy opowiadanie (Jbrazek krępu Je~t ui.ewąlnhwie .lcdmym 't głośnych rozmów. W tych fatal .iakb~- ty hlw czekaly uu POhli- •
Je fantazję czytellIlika. Autor o- na izdolniej,szych pisarzy. pooia nych warunkach słJworzył małe dzenie wyubraźni pisarza.
Pou llazwi~kielll
pisUje np. sa~on miliulIlera w r\a więcej fantazji, niż setka je- arcvdzielo, które pasażerowie
naj.smielszych barwach, jakie gr) kolegów. Pot.rafi na temat podziemnej kolei czytali póO. SCHERKS
mu dyktuje fa.utazja, lworzy Jlopiellliczl~i,
którą
postawił źniej z zapartym oddechem, za' ukrywają ~ię dwaj pisarze, twl')
prZl·d llama redaktor, Slkom:p'o- pominając ze w7.ruszerua wy· rząc, w~pólnjl' male uowelkf
prawdziwą
M<~hitektoll1czną
s.\·mfoni~
form i. l~olurów, a mnvaĆ' IlU weLkę krymLnalllą o siąść na właściwej stacji.
.reden rh,hlu.h' ppickq cz~ć upóiniej zjawIa Się rvsoYil1l1, 11'P.~ci tak okropnej, że czytelni
Rozumie SIę, że nie można na Iwaru, drugi -- dialogi, często
kreśli obraz tego salonu j ta jeka przechodzą darki i włosy UCZyĆ się sztuki tWlOr.zenia ta- bardzo. dowcipne, zaw ze zlłŚ
go ilustracja s'z eroka może na .. taiq mu dębem- Z rzuconej kich nowel. Istnieją wprawdZlie aktualnc i żywe. jak r(}zmow~
dziesięć centymetrów
ma ula- lllU aluzji tworzy na poczeka- w StalIlach Zjednoczonych szko- clwóeh conferenciel'ów w ka (
l\Y:C czytelnikom wyobrażenie I\iu opowiadanie o łaJ~ śmi~łei ly dziennikarskie, gdzie WŚTód recie. Lecz tv'ól'ca rlialogów mo
sobIe wspanialej komnaty, wy- hudowie, i niezwykly'lll zalwń i.nnY'Ch przedmi1o,tów wykłada ze je forlllu!owat- jedY1!lie ~
pusaź,onej
we wszy~U1\je al"lty- czeniu. że świadek takiej "fa- się również pi!oanie nowel, lecz zwiąlz.ku L. opowiadaniem sv. ego
styczne sz·czegóły, 11a jakie mo- hl'ykaeji" wyrzeka się swuich Ole nauczy ~Ię :;;0 nigdy osoh
wsp61pracownika. Gd~- próbo«
gła lSię zdobyć wyobraźnia poUerackkh ambicjL Ralei.gh du
~ ał pewnegu raZll napj;;a~ dht..
nik. ni.e obdarzony talentem .
lny slowego architekta. \t\. rogo- żo podróżuje i przyznaje się, że
Raleigh był p.odrzęduy.1l1 !oprze log do rewii, nie mĆJ~ł !'>konslnl
wic iIusLracj,i utrzymują, że nailepsze pomysły przychodzą
nwać ani jE'dne::,o zdania. .Test
mu w nocy. Jego nujpllodniej- daw'Cą w małY'm domu ~owaTt.l· absolutnie za It'in\
jest to popr'ostu nie.tl1'1żliwe.
od s\\ ego
wym
w
Chicago,
zanim
odkrył
Nic g'od.ziłem się nigdy z tym sze godziny trwają od trzeciej
wspólnika. l 'Il l .\l,lki półki f ..
zdaniem i brollitem zawsze spra do ósmej :rano. Wtedy dylduje w sobie talent. l wtedy nie od " tają częsLo jako Y\ II i k o~ .
razu zdobył rozgbolS. Doznał wie
wy iJtlJStracji nie dlatego jedy- zwykle swoje utwory. J'edynym
lu rozczarowail. Setki razy od- wionej rozm(J",~· ....
nic. że stanowiły źródło moich ubocznym ru'Chęm, na jaki ~o
Pisanie u,o"l'ill'sl w ,\lllery~
zaroblków. Ilustlfacje ożywiają bie przy tym pozwala, jest zapa r.zu>cal1O Jego pmce, aż posiadły er korzystnym i 11 kl'l'~('Ul, rozuobecną wzorową formę. Dziś
lanie
wci:}ż
wygatSając~j
fajki.
opowiadanie. Zdarza się często,
wyzyskuje swe zdolności do o- mie Się, dla \ vbml1vch. RR'
OpDwiadają o nim w Ameryce
h~ pbra.zek pobudza uwagę czy
staLeczrnych granic, pIsze wIlie leigh zarabia tl(J stu 1\ il.Cy <lo
niezliczone
UJuegdoly.
tchlika i zwraca ją nu trelić nolarów rocznie. .h·sl lu pu!,aźnn
lledaktoT pewlIlego mie~ięczni dzielę i święta, uie zna W)~Pll soma lIawel UH luk wyCl.t'l'JHl'\\'dki. Twórcy nowel są innego
czyrnku.
Zatrudnia
dwie
ste:nojcdnak zdania. Twierdzą, ;1,(' ka przygotował już cały numer
typislki, !które zmieniają s.ię ko jącą pract:. Są .ip(lnak pIS;H;r~~
tylko słowo, tyn:uł, puczątek, są do d.ruku. gdy nagle zdarzył ię
l":Mz, zamuiaj:! y :l.Cl j. Z'l~<~.:
gdyż jedna nie mo~l' po'
'v Nowym Jorku jaJdś k,r yminal leJno,
czy~mikmlli, zachę\'.ującymi do
I(J au II'~eZlIU ~ci \\ L:l ·.('ranil,
dołać dzikiemu tempu jego d:\'l.
ny wY'Padek, który porulSzył
'·.zv1.:Hlia.
1I11lch\ I c· _~n~lIpisJl1a\lli.
tanda.
Haleigh
wydaie
sit:
Ili~
wszystkie umysły i sll·al się tewyczerpanym w w}majdy waJl i L'
H. L1NUSAY
matem wszystkich rozmów. Mie
P orywa j·l:tJCej akcji, fH~~.ynu.i<! lip. :ILlIIJI' n:lisłIHl"'z,\\·lt l\lil{)~sięcznik
mial
si~
pojawić
nu
Amerykaii.scy pisarze nowel
cych sytuacji i ciekaw~'ch Jia!o
stanowi,! legi'Ou. Liczba tyclI, drugi dzień, lecz nie miał jesz- . gów. Ame:rylHI poł,,! a jego u- 1l\'C'h I)()Y iu It'l,. wYl'i ... l,aj~!l'~ch
In z OC711 am('l'\'k;Ul~],i('11 girl
kt(lneh U'lwory pojawiają 1\it< cze udpowiednuego tematu do
tworv. a miesi(~czni.ki "yykLlpuj~!
na pó~kach kisięga.rskich, ,jest okładki. W redalwii rozważano je już na mieslą{' przl'u pOWSbl. :-,Ó'.\ . płaci podall'l, ,;{1 Hm.OOO
c!olal'ó\\ I"O(,Illl'S;O cj' '·hu~;lt. :;-,'c
konieczność wyrzucenia
z trejuż znacznie mniejlSza, tych zaś,
1lI cm.
\ i,J(.lu\lIo. C:/.\ 1,11'; .....i' 1!U zal"O
),lórzy cie!>zą si~ h,totnvm po- ści jednej l1owt,lki i zastąpienia
bek sip,.ga j.·cI" l "t. tli or'('jnlnt>
Drugim! ,wórcą nuwel. t:les:qInną, mającą '-jakiś związek 7
wod7enit~1ll, jest .laled wie g3l'Ść.
C)
nieklór}"Ch mużna powie- wypadkiem, będącym sf'nsacją (:ym si~ dużym po\Yodzeni!'lll \\ \ "lIkuści.
jest
dZlec, że są królami w swoim dnia.
Pracę mują w 'Ameryce !.tallo
wiły rysunki do różnych czasopism, przeważnie jednak ilu-

*

ta" udzie Tych da,

1·el,i~
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Karnawał

Co zrobi~ z wszystkimi pned!
miotami. które potrzebne nam są
IJa wycieczce narcia.re,kiej, pieszej
lub łyżwiarskiej?
Co v,robić z pudrem, wa.zeliną,
kanapką. ·czekola.d4 i tysiąeeil! iuJJyrb drobnych !"Leczy?
Vszyjwy 80bie sami wygodną to.
febkę,
umieśćmy ją przy pasku j
przesuńmy j, do tyłu, gdzie nam
najmniej przeszkadza.
Jeśli wybieramy na. torebkę matE'rial nieprzema.kalny,
nalety ze ..
szyć gó podwójnie s
sztywnym
],.'-łć tnpm pośrodku. Jeśli natomiast·
robimy ją. ze skóry, na.jlepiej wybrać nie:r.byt miękką..
Tor6bk~ wykrawa się w formie
dużej koperty, wokoło
robi się

dziurld, przepla.ta. razem z paskiem
po tym zeszywa.. Jeśli dodamy z
boku kliny, torebka. jest jesze~
pakownie jljza..

j

po( zamknięciem doorze Jest u:zamek błyskawiczny.

mieścić

Pjecloa,

,II'elł

Toast jest mowy i smaczny.
musi być tyliko odpowiednio
jJr7yrz.ądzo.ny. Jeśli
na dużym ogniu,

robi się go
spala sl~ z
wierzchu, a wewn*z pozostaje
miękki. Jeżeli ogień jest za
~laby. chleb robi si~ suchy i
twardy. Ty1ko przy średnim
.ogniu pozostaje kruchy i złoei
sity. Nigdy lnie należy kłaść toastu jedoo na drugim. Od,powied
nie przyrządy z przedziatkami
pozwalają go w!kładać swobodnie joddzielnie.

3

w·
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Sportowa torebka
~

• •6

jest nie ' ty,l ko dla
mamuś i tatusiów po.ję<:iem pet
nym I)lagicznego. uroku. Młod- .
s?:a generacja Sipodziewasię rów
niei· w tym okFe~ie niecodzienuych wrażeń i większej ilości
rozrywelt. .
. Rzecz~śde, . pOCZąW5Zy . od
Sylwestra, mnożą się wiccZOirki
tańcująee i herbatki, nie rzadko
połączone z lekcjami tańca.
Ta. też w proj:,'ramie kMnawatowego ekwiPUlllku trzeba paluiętać i o pOItrzebach naszej
młodzieży.

Jak . ubrać . dziewcz.ynki w
wieku między 8-12 laty?
Bardzo ładnie ' wygląda . sukienka z mięikk~ego jedwabiu,
której ozdobę stanowi plisowa .
ny przód'i rękawki. Kollnierzyk
w ząbki ' wykańcza kokalrdlka z
aksamiilki.
śJkzue i zgrabne są .dla dziew
czynek krynolinki. '? ,lafty lub
ruansz:czollego tiulu, ozdobione
bufkami i IUJino związaną szarfą są takie sUJkienki · bardzo.
twarzowe i szytkowne. ~ .
Powiew,nie i elegancko wyglą
dają również ·suk.ienki dziewczG
ce z plisowanego szyfonu w pa
'itelowej barwie.

o ile

często spotyka się

Najtrudniej ubrać jest pa'1?leu
Jo w wieku lat 12-16. Tak ła
two popełlni'ć błąd i ubrać dziew
ezynkę za p.oważ'l1ie.' Dziecinna
zaś . sukie:nka nie zadowQ!i 'poulotka i wygląda nawet ni.ekorzyslnie. Należy znaleźć .c oś po- .
śrecl,niego.
.
.
Bnrdzo miły modelik' takiej
sukienki lansuje Paryż. J'est to
różowy tiul w groszki p.rzybra- '
ny plisruni z tafty. Na 'struliczek
nurzucona jest pefervnka kloszowa, .zakoiiczona . k wia tkiem.
Spódniczka jest szeroka i kloszowa. Tegoroczna moda bardJw lansuje taftę : Ładuie wyglą

towarowym

.

da sukienka'. z · Qłękitne.i 1afty
Juólkąbaskinką,

z

w.ykończoną

· ... ,możesz

riwszkami.

waną

Przód staniczka ' zapięty jest
na, drO})~l~ g,li,zicz,k i. Rę~awki b~
naste, ' zakończone pasecz):dem 1
wą.s1d · ob<!isłv plisek.
'
" V5zys't1,{je' ,te ~u·ki~nki .. i ubranka nie S.ą ani t.rudne do H~ . "
SZyCI~, ant me pociągają za sobą wiel:kich kosztó\v.·k więc u-

wać...

•

•

'

•

j

•

•

•
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się

uczesae, dać zrobie
i przcz wykwalifiku·
masażystkę dać się
wymaso·

trwalą ondulację

... są kąpicle z piany, w których' JlI().
żeśz uiracić 'swą .zbyt~czną wagę .. ;
...znajdziesz w eleganckim barze mi·
xera, który Ci da do spróbol\'ania najnowsze eoetaile. Wcale . nic domyśla5 z
się, ile nowcgo ,się nauczy~z... .

...mo:icsz 'pić świciną herbat~, Ilodczas
glly manicurują ci paznokcic i
Niecha.i llla.' miłe prześ"fiadc ze - '
nie, Że WŚlród . lla,szych .. zabaw ' wcierają w ręce k~cm, ktÓl'y je z'amienla na dlonie wróżki ...
nie ' z~p0-mllnaniY' i o niej.
.
'..Ivonne.
· ... pokój . do pisania jest cichy, SI'Okojny,: zachęca wprost do pisania. Mo-

blel'~mY ładnie . nas~ą młodzież.

żesz zaangażować . również sckrctarkę,

która zalatwi na poczekaniu
respondencję ...

Szukam

~kromnei 'sukienki

Tp. słowa . sJy!,zy się C'l'ęsto, a ~o-'
ładnie
i gustownie
uhrane tym zakończenie: "Ale nie mogę
UZ! ew czY1l1ki, to chłopcy przeważnie oorani są szablonowo w Jlic takiego zna)eźć".
banalne ubrrunka konfek.cy jnc.
Isfotnie . wielkie doruy lansuj;! .
A _tynwzaseI1l, bez żadnych nje- .t-e,az ogrOJ~lną ilość bat'tO"~llych,
zwykłych ( pOInYiSłą\v lnożna. · l iuurszczonych· i -drapOwanych su- '
ehlopeów ubierać . , różnorodnie, Idenek. N'ie· myślą one zupeillie o
dostosowując .ubranka do t y p u .
'
.
\lhlop.ców,. Ich '-\yieku i figury.
t:g ro.ml1ej ilości kobiet" które, tego
Zgrabne i \Skromne jes't ' grana s1ylu sukien nie lUilią, lub . zajmułowe ubranko o' prostych dłu- jąc się zawodową pracą, 'stosować
gicł\ sP9denkacQ., zapinanych go nie mogą. Nie mogą .olle ró,, ·
wąs,!dm paskiem. na wierzchu
kurtki również granato,wej. Du- niei., no-iI! stale tak z\,:anych '" pro·
że ukośne kieszOO1ki na bokach. !';{ych" slikienek, It{óre wymag·ają ·
KU.Tł.ka zapina sę na dwa rzędy świetllej. figury i doskonałego p.abialy-ch guzików' j ma- kicszonk~ t-ka •. Taka suki~nka jest przy całej.
(1'0 chlJlsteczki. (Pod spodem no.
.
,
swej sJcromności taI< rafinowalla
. b' ~
S1 la1ą lwszulk-ę o. angielskim
'
,
koŁnierzyku z piki lub płótna,
że raczej należy ją zaliczyć tło su· .
Niemniej ' szytkowne .iest u- kien wizytowych. - .,
branko. 7; wełny beigc z krótkiCo jędllal, wlożyć, gdy się . ma
mi spodniami. Kurtka' jest krót
.
1I1eszczęslią krostkę na twarz.y, lub.:
ka, niema klap i zapina się dwu
rzędowo. na białe guziki. Koszul w~aśnie nazajutrz c~ce ' się pójść na
ka z .wykładanym ko.łnierzy- trwałą o~dulację?
kiem zakończona jest dlu,gim
. Do tego celu służą angh~l~kie
ll1ęskim krawatem w . noszl, i
_
skromne
sukienki, z '. wełny lub
Jub kratl{~.
jE"rseyu o pfostym kroju i wesol.YlII '·
przybraniu . . Szara sukielJfia ' miło
wygląda z' czerwollym paskiem i
c7.envon,vmi gU2iczka,ńli; błękitna
- z fioletowymi dodaniami; czar.. '
na z' różowym lub żółtym, Stebnowania są bardzo modne. Na we 1- .
t\~anej" sukni ładnie wygląda 'steblwwanie w kratkę i>l'zy klapach i

u

.\V angielskim domu

11:15

kl~szel1iach. B,iała

pikowd. kamizel·
ka lub :nłodzieńczy kol'ilietzyk ' na(lają' 'każdej sukience .ap~ltyczlly i
mity , wyg.lą!f.
)
EJegąllcką ozdobą , są , również
p'rz'y tego rodżaju sukienkllcb 'grubo ,odsz'yt~ . s~y., ~a wzÓr męskich
plaszcz$' .. Spó(1nićzki, 'sa, Jlrt·~lVai.lIie
.
hl ótlde, pOS7el'Z0l1e '~ałdami, . ręka·
wy gładko wszyte ' i '.prawie wszyst
l.ie 'sukni~' ~api'1a·ją.się 'Y~:si:~o P.~ll

!':I.y ją.

AI!llet~

,

'

twą

ko-

piękną
restaurację,
...znajdziesz
gilzie możcsz obstalować królewską uczt,: i najlepsze wina ...
•.. jcst również oddzial bankowy, w
którym możesz zmienić picniądze, otworzyć sobie ' konto lub zrealizować
czeki ...
... moż~sz 'otrzymać bilety do wszyst
kich teatrów, kin j koncertów, ja!.
również bilety kolejowe i lołnicze. Możesz . również wynająć auto z szoferem luh bez ...
· ... czyści się i prąsuje twe ubrania,
Ilodnosi oczka w pończochach l pekluje futra ....
•..znajdlljc . się również wypożycul
I~ia książek oraz sklep zoologiczal. 11'
którym można kupić p~kj i psy!".
.... czeka na ciebie fotograf, by na poczekanln zrobić cL zdjęela. Równiet pa
stelowe portreciki -mołoa łam lam6wić ...
.:.znajdujc r6wulei pan Iw6J laIolI
fryzjerski, manIcure 1 pedicure. Jeśli
źle się pan czuje, Jest na miejscu rów·
nież prywatna klInłka ...
· Czy -w ogóle brakuje czegoś Jenczc
w angielskim doma .towarow1mf '

Biuro'w e sukienki
:

i

Zapieliana lala·f a · w ' szgDt:e ·

Elektł,czna

_U'harka
.I

W,>1.11'1\nc ładno główki endywii
czekamy aż obsią
~,;:ną. W międzyczasie przygotowuJemy mleczny sos, do którego do.
u:tjem y dużą ilość t,a.rtego sera.
Ka żdą g-ł..,wkę sałaty owijamy płat
idl' nt sZY!lki i układamy w ogniotrwałym naczyniu. ZaJewamy 50.
thg'()~OI\'II,!ell1y i

sem, na wiarzch da.jemy uużo tar :
.tego sera i roztopione masło i wsuwamy do pieca.
Z sęra powinna. . się utworzyć

Ryciiw, ' nasza. . !)rzcdsta."'·ja. · elek. '
która ubija. pia-'
Dę, mic8i cia.sto; nawet je ugniata.
Du każdej z tyoh czynności ' zatu-a- .
chrupiąca. brązowa powłoka.
da 1'ię, odpo.v.;ie,dni przyrząd.
.
. Do: l)illl'a: i :w. dOITl_u potrzebne ' są
,Tako. przYRtawka smakuje dOt:ko- . . . W .\mcryce kur!ienTj.a elektI:YcZ- :;,!n'311lUE', wygodne sukienki:' Nasz
11,aJe.
.na JIla8zyna.. ZOF:tał:1 naz,valla "clek-' , pierwązy model . jest z Jekl,jej wc!tryczną kucharką".
r,y, .: 11m': spód'rudkę z rózszcrzaiątl'yczną maszynę,

eyclt sir, (łzter~l'h
cj(~l'ie i

model

IHaly

111[1,

CZęSCl,
kołuierzyk.

moJneDrug-i

prcsty karol'zek_

l, ic~ z'lilki i zam ~ zowy pasek.

11\1\!6

"ia.....
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LUIGI PIRANDELLO

Hafaele. Osimo wiedziała, że
następne.so
przedpołudnia studenci przyjdą na klinikę interny, więc poprosiła siostrę naczel
ną, aby poleciła ją wziąć do sali
wykładowej, gdzie profesor mówił codziennie o diagnostyce 1
semiotyce.
Siostra nac:relqa
podejrzliwie:

spojrzała

no.

niłl

się pokazać

- Ty chcesz
dentom?

- Tak! Proszę,
mnie weźmie.

Rafaela Osimo nie tylko mó
ale również działała. A dobre siostry próbowały po tym
wiła,

napróżno pocieszyć ją, ws~azu
jąc no. łaskę Chrystusa i pociechę religii.
Postępowała wówczas tak, jak teraz: słuchała z uśmiechem i uważnie, i mówiła

"tak". Ale widoczne było, że 0- '
ucisk . w jej ·sercu nie
mięknie od pocieszających prze-

stu·

łowiany

niech pani

mówień.

że wyglądasz,

- Czy wiesz,
jak szkielet?

mobójstwie, ale nie trzeba im
odrazu wierzyć.

Od życia nie qla się ona czego
spodziewać. Czuje się całkowi
cie rozczarow&na i wie, że temu

rozczarowaniu winno jest bardziej jej własne niedoświadcze
nie, namiętna i łatwowierna natura,
niż ów młodzieniec, które- Zobaczcie no, co za bezmu się oddała, łl który nigdy nie
czelność! A czy wiesz# co będą
będzie do niej należał.
tam z tobą robili?
Dla wszystkich ludzi los jej
- To samo, co zNaniną, - Tak, wiem. Ale to przecie'z
nic szkodzi. Proszę mnie wziąć.

rzekła

Rafaela.

Nieprawdaż?

Nanina, najbliższa sąsiadka
Rafaeli, wczoraj opuściła kUni:-ę Poprzedniego dnia, po powro
de :' wielkiej sali. w której odbywały się wykłady,
pokazała
jej swe daJe>. Było ono calkowi,.je pokryte l ysunkami; w Sglą
.'! ~:ljJa. Ołówek '"!t'rlllf)·
zakreślił pl'.lI:a, serc(',
wątrobę, śledzionę i wszystkie

był czymś

całkiem

zwykłym:

lecz to wcale nie zmniejszało jej
cierpień. Bardzo wiele już przecierpiała. Początkowo to straszne nieszczęście z ojoem; po tym
pogrzebanie wszystkich nadziei i ambicjj... Została szwaczką,
była zdradzona i o.puszczona, jak
wiele inuych; ale pewnego dnia ..

tiało,

jak
graficzny

Tak, wszystkie inne też mówią'

inne organy wewnętrzne.
r sama chcesz pójść? - spylała siostra naczelno. jeszcze raz.
Jeżeli chodzi o mnie ... , ale mówię ei z góry, że tych znaków
przez dużo dni nie można zmycS,
nawet mydłem.

wiąc

i

Rafaela wzruszyła
uśmiechnęła się.
-

ramionami

Tu uie szkodzi, prosz~ mnie

(y łka zabrać.

"Ale pewnego dnia ... ", lecz móto, kłamią; gdyż zwyciężo
ne, zdeptane przez los, muszą
swój ciężar zmniejszyć k.łam
stwem. Lecz ona, Rafaela, nie
kła,mała.
•
Choć była jeszcze talt młoda,
napewno wkrótce zdała by egzamin nauczycielski, gdyby ojeiec, który pieczołowicie czuwał
nad studiami, nie zosłał jej nagle wydarty. Na południu, w Kalabrii, zamordowano go, nie z
osobisfej, ale z politycznej niena
wiści. Podczas wyborów padł ' otiarą nie~nanej, zbrodniczej rę
ki, kierowanej jakąś partią, kt6ra chciała pozbyć się rywala, barona Bami.

Jej straszliwie wychudzone po
Hczki zaczerwieniły się zlekka.
Właściwie w twarzy jej widać
było tylko oczy, wielkie, piękne,
czarne oczy. A jej delikatne, dzie
rięce ciałko prawie ginęło w
grubych prześcieradłach na bied
Ten baron Barni, później, gdy
\lym łóżku szpitalnym.
zostal wybrany na posłą, wziął
do swego domu samotną sierotę, aby w oczach swych wyborZarówno dla siostry naczelnej ców uchodzić za wdzięcznego i
Jak i dla wszystkich innych pie- dobroczynnego człowieka. W ten
lęgniarek, Rafaela Osimo była sposób Rafaele. przybyla do Rzy
~larą znajomą. Poprzednio już mu. Stanowisko jej w domu ba:!Iwa razy była tu, na klinice. Za rona Barni było niepewne; trak
j)ierwszym razem przez .... '''ieł towano ją, jak członka rodziny,
kic nieba! Wszystkie one wpa- ale właściwie spełniała funkcje
llają i wówczas nieszczęsne ga- wychowawczyni młodszych dzie
lowe! A kto po tym musi cier- ci i towarzyszki baronow j Bar\.l:eć?
Biedny, niewinny robak, ni; wszystko to, naŁurolnie, bez
wynagrodzenia. Ona pracowała,
który ląduje w przytułku.
a baron grzał się w promieniach
\Iówiąc prawdę, 'Rafaela Osi- poczucia dobrego czynu.
JllO wyjątkowo ciężko
przy jęła
swe nieszczęście; po upływie
Nie czula siQ wówczas upośle
dwóch miesię cy znów znalazła dzona: pracowała chQtnie ichcia
się na klinice.
raczej martwa, łe. zdobyć ojcowskie uczucie.czlo
1l1Z zywa,
z trzema pastylkami wteka, który przyjął ją do swego
sublimatu w żołądku. A t€raz domu i wziął pod opiekę. Miała
lnów tu jest, jest od miesiąca. bowiem tajemną nadzieję, że ta
wskutek silnej anemii. Stan jej ofiarna praca wraz z ofiarą krwi
zdrowia Lros7:kę się poprawił po ldórą poniósł jeJ ojciec, zwycię
zastrzykach arszenikowych' i za ży pewnego dnia sprzeciw baro1:i1ka dni ma ona wyjść ze szpi- na; tego dnia Ryszard, naj starlala. "Wszyscy w całej sali bardzo szy syn, b~dzie mógł wyznać ojlubią H.afael, i współaują t('lllU cu swą miło'p do biednej si':)rodelikatnem n,
uśmiechniętemu ty.
Hyszard obiecał , jej to; nie
słworzeniu. Rafaela cierpi, ale wątpił,
że o.kiec napewno się
nig-dy nic płacze; rozpacza , nIe zgodzi, ale dzjś nie można go byJ1 '1 je} l warzy Z<lWSZC Lłąka się tl.ło' je!>:tcze prosić. Ryszard miał
sJlliech.
dopi"l'o ~1ziewiętDaście lat, był
na stufłhcll, i nie miał jeszcze
Za picr\Vs,~:Vl'l razem ołrazu odwuf(i, aby wyznać swą miłość
r,św'udezy!a spokojnie i 7 lY"";mie
rod7icom. 'Napewno będzie le'iJt'm, :;c n; e pozosta.ie jej nic in- piej, gdy poczek::tją jeszcze kilnrgo, .i~k śmil'l'ć. Al~ ponjpwaź ka lat ... Czehlć, czekać .. ale czy
h:'ła oLuą calki,'1ł1 zwykle.i hi
mOŻna było czekać pod jednym
,torii, jaka zdarza się wiebr dachem, wciąż obok siebie, czehicwczGlom, jej groźhy nie zro · ka:ćpo tylu zapewnieniach,' pr1.y
liły na nik'm sp('rj~lln'ego wrHsj~ga('h ...
renia. 'Vindoll1d. ż,~ uwicdzOlle :
muszc;wne za wsze mówi;} o lIa
Miłość oślepiła Rafael~. I gdy

*
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może przyjść kolej i na ,nią. Do- Chciała iść do nieg 'i ujrzał 1...ohietG,
bry Boze, w tym stanie, zbiedzo- sor zwrócił s ię ku: .
- A więc, po '. ~.l<~ Hegllle! _
no. i wychudzona, miałaby się jelueJ I ukrywał Ją
mu pokazać? Gdyby koledzy o panno Orlicz!
'hieta otworzyła
tym wiedzieli, napewno powieRafaela
wycią gnęl )'(ll:i{lądać co-ciotki, aby natychmiast przyje- dzieliby do Ryszarda:
I,e i spojrzała studentce prv-'. łzy 1rychała i zabrała sobie upadłą sio- Co, miałeś coś wspólnego z twarz. Ach, jaka ona była pil:},' 4 "
strzenicę do I\alabrii, a on wy- tym szkieletem?
na; biała i delikatna, złote wtci
znaczy jej drobną rentę. Lecz
- Czy to byłaby zemsta? Ale sy i błękitne oczy!
ciotka uprosiła go, aby pozwotlo
lił jej zostać 'IV Rżymie
aż do przecież ona nie chce się mścić.
Studentka zdjęła kapehLs7.,\.
rozwiązania, gtlyż oba wiała się
A mimo to, gdy po tym Na- płaszczyk, ujęła oiówek derm
skandalu tam, na południu, w
graficzny, który podał jej , '~
nina
powróciła z mapą na ciele
d no·
:małYlll mias.teczku. Baron zgoSO'r, i zaczęła niezbyt p't
dził się,
ale tylko pod' warun- i opowiadała, co tam z nią robio- rękoma odsłaniać piersi B·
kiem, że syn jego o niczym się no, Rafaela n~gle postanowiła Rafaela zamknęła oczy ze.
;e nil!
nie dowie. Po rozwiązaniu Re... inaczej. I ona chce na salę; i wła du; wstydziła. się, że musi' I 1.;. niefaela nie chciała pojechać do śnie drżąc z niecierpliwości, o- zą~ swe wiotkie, wyc1)Udłe~ c'
D
Kalabrii; baron zagroził cofnię czekuje studentów.
si tym wszystkim młodzieńcolll
ciem renty i rzeczywiście cofnął
stojącym
dokoła stołn. C.zub
ją po pierwszej próbie samobój.!~ jakaś zimna ręka opada n~
stwa. Ryszard wyjechał do Flot:' ~ -" - , 1 ... 3
Wre~zcie około dziesiątej przy Jej serce.
rencji; Hafaela zaczęła praco- szli. Wśród nich Ryszard i stu_ Za szy
""bk o... .' (1'_w jaki sposóh
••
wać u krawcowej, jako uczendentka u jego boku. Patrzyli na
gle studentka z Cłiuzonemskim
nica, aby utrzymać siebie i ciot- siebie i uśmiechali się.
akcentem i cofn~ła rękę.
kę· - Czy mam się ubrać? - spy- Od kiedy jesteś w klinice?'
Minął rok, Ryszard znów był tała niecierpliwie Rafaela, zaledw Rzymie, lecz ona nie robiła" wIe ukazali się w przeciwległym ' - spytał p,rofesor. Rafaela odpowiedziała. cicho, nie otwiera,
żadnego wysiłku, aby się z nim końcu sali."
jąc oc~u:
zobaczyć. Ponieważ próba otru- Boże, jak jej się śpieszy. cia nie udala się, postanowiła
-IOd 32 dni. Jestem prawi~
powoli doprowadzić się do śmiec Leż spokojnie, - rzekła si pstra zdrowe..
ci. Ciotka straciła cierpliwość i naczelna. - Trzeba czekać, aż
~ Proszę wysłuchać pacjent·
wróciła do Kalabrii. Przed mie- profesor cię zażąda.
kę; rz.e kł profesor i podał stu-,
siącem Rafaela zemdlała w swej
Lecz Rafa,ela nie czekała i zapracowni krawieckiej. po czym częła się szybko ubierać pod koł dentce stetoskop.
zawieziono ją znów do kliniki, drą. Była całkiem gotowa, gdy
Rafaela poczuła zimno instru,
gdzie pozostała, aby wyleczyć się profesor po nią przysłał.
mentu na swej skórz,e; po tym
z blednicy.
rozległ się głos studenki:
Śmiertelnie blada, drżąca na
Przed kilku dniami Rruaela całym ciele, z rozpuszczonymi
-'- Nierównomierne bieie ser.
widziała ze swego łóżka studenwłosami, błyszczącymi oczyma i
ca
... ciężki oddech...
tów, przechodzących przez salę uśmiechem na ustach, weszła do
chorych. Pośród nich ujrzala Ry sali wykładowej. Ryszard Barni
- Opukać!
szarda,
po raz pierwszy po stał obok sfudenfki i mówił coś
Rafaela odwróciła głowę na
dwóch lalach; obok niego szla do niej. Nie zauważy1 nawet Ra.bo-~ zacisnęła. zęby i pl"óbowala
młoda panienka, prawdopodobfaeli, która próbowała uchwycić
nie studentka: ładna blondyn- jego spojrzenie i nie słyszała na· otworzyć ocz)'; lecz s·zybko je
zemknęła, probując się opanoka, o typie cudzoziemskim... wet, jak profesor powiedzia:
wać.
Od czasu do ezasu, gd.v
Sposób, w jaki Ryszard patrzał
lekkie pukanie w jej ciało usta- Tutaj, tutaj, moja małal
na nią, nie pozostawiał Rafaeli
wało i studenka wodziła po jej
żadnych wątpliwości. .. Było jasNagle Barni odwrócił się i skórze mokrym ołówkiem, wyd.y
ne, że kochał ją. I młoda panienka zate.piała swe oczy w jego o- spojrzał na płonąC4 twarz i o- chała przez nos ws-trzymane po
czy, które pafrzyły na niego bez wietrze. Jak długo · będzie jeszczach i uśmiechała się ...
przerwy. Zbladł, a z twarzy je~o cze trwała la męka'1 A on -wciął
Rafaela patrzyła za nimi, aż zniknął uśmiech.
stoi jeszcze tam, puy oknie... zniknęli w długim rzędzie lóżek;
Dlaczego profesor nie woła go,
A
więc,
proszę!
'
krzykpo tym leżała osłupiała z szeroaby pokazać mu serce, które nako rozwartymi oczyma. Nanino., nął profesor. - Tutaj, proszę!
szkicowała jego koleżanka, ser·
jej sąsiadka, zaczęła się śmiać:
Rafaela usłyszała śmiechy stu ce, leżące pod piersią, która z je·
denlów i oprzytomniała; ujrzała, go winy stała się tak. zwiotcza1l'
- Dlaczego patrzysz tak za- że Ryszard cofnął się w drugi i nędzna?
bawnie?
koniec sali i usiadł w niszy. RoWreszcie pU,kanie ustało, Stuzejrzało. się bezradnIe dokoła, u- Ach, nic ...
dentka' rysowała pilnie dalsze
śmiechnęła się nerwowo i zapyorgany, aby skończyć swe dzie·
Następnie i ona uśmiechnęła tała:
ło.
Rafaęla cĄ~iała ~pojrzeć na
się i wyprostowała. Serce jej biswą skórę, na narysowane serce,
- Co mam robić?
lo tak, jakby chciało wyskoczyć
ale nie mogla. "Wybuchnęła pła
z piersi.
- Tutaj, połóż się! - rzekł czem.
Właśnie nadeszła siostra na- profesor i wskazał na wysoki
Rozzłoszczony profesor
odeczelna i poleciła Naninie, aby się stół, wysłany miękkim materaslał
ją
z
powrotem
do
przygotowała, gdyż profesor ka- cem.
ryeh j kazał po\Vie .
zał ją w~zwać na demonstrację.
- Dobrze, panie profesorze-- naczelnej. aby ~
. - Go oni tam ze mną zrobią? rzekła Rafaela. Lecz napróżno przysyłała mu do
próbowała wdrapać się na stół.
wej mniej histeryczne pa"'Jl
- spytała Nanina.
I znów uśmiechnęła się nerwoRafaela cierpliwi wysłuchała
- Zjedzą cię! Cóżby mieli zro- wo:
wszystkich wyrz-utów i czekała
bić innego? odparła siostra.
- Nie mogę .. ·
drżąca, w swym łóżku, aż stuDziś jest kolej na ciebie, a jutro
denci znów przejdą przez salt:
na inną; kolej przychodzi na
Jakiś student podniósł ją w gó
wszystkie. Przecież jutro wycho- rę. Gdy siedziała już na matera- Czy on choć poszuka jej teraz
dzisz ze szpitala.
cu, ujrzała jak profesor, wysokI, spojrzeniem? Ale nie, wcale jej
Rafaela zadrżała na myśl, że przystojny mężczyzna w bino- na tym nie zależało. Nie odwróklach, wskazał palcem na stu- ci nawet głowy, aby ją zauwa . . . . . .ói>~~<$o0>&.~~c"}/j>()ot!".;>.«}'ił.
żył. Niech jej lepiej wcale nie wi
dentkę - cudzoziemkę.
dzi. \Vystarczy, że wie, co z niej
- Jeżeli pan profesor chce, zrobił. I dfŹącymi rękoma nac~ą
aby ona no. mnie rysowała, to ... gnęła prześcieradło na głowę
leżała pod nim, jak mar~w~'
Studenci zachie~otali. Nawt!~
Po pcwrocie Z Paryża
profesor się uśmiechnął.
wsnowiła przyjęcia
- To co? Czy się krępujesz?
Przez trzy dni Rafaela O~lftlll
- Nie, panie profesorze. Ale czuwała trwożnie, aby rysunel,
I spojrzała w z jej piersi nie został starty, am
Od 2 ...... 7 po DOł.
TeJ. 155-55 wolałabym ... stronę okna w końcu sali. gdzie· zmyty.
Następnie, gdy została
~
usiadł Ryszard, zwrócony pIeca - zwolniona z kliniki, i>tanęła, w
NIKT NIE WIE
- Na co umarł właściwIe stary mi do kolegów. Złotowło~a sIu· swym biednym pokoiku, przed
Fuchs?
dentl\a instynktownie skierowa połamanym lusterkiem, i wbił:1
- Niewiadomo, nikt nie wil'!
długi, ostry nóż kuchenny aku·
- Dziwnel Przed tym nikt nie wie- łe. też wzrok w tą stronę. Zau
ważyła już dziwne
zachowamc rat w ten znak, który rywalk:1
dział z czego żyje. a teraz nikt nie wie
Barniego; i zaniepokoiła się. narysowała na jej sercu.
na co umarłl

w

końcu

skutki nie

dały się

u-

kryć, wypędzono ją.
Poprostu
wypędzono, bez litości, bez najmni.ejszych względów na jej
stan_ Baron napisał do jej starej
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Kazał

nem Amedee Besleme, poza to· bict, które idą odrazu do kawa·
warzystweili, w którym się -eza· lerki. Ządała ona zachowania
sem spotykali. Należało więc tyl przepisów na mieszczaIlską przy
ko wybrać micjscc nu t~ randk~, godę, a do tego należał szcreg
Mieszkanie Amedćc? O tym nic rzekomo nicwinnych spotkall.
mogło być mowy, w każdym ra· które muszą poprzedzać wielkk
2ie jeszcze nie w tej chwili. Pani spotkanie.
' Laurencja nie należała do 1.:0'
A więc herbatka popołudnio·

sz

że się odwrócić i wmieszać do
rozmowy? Nie, wykluczone I
Lccz samochód wydawał się
pani Laurcncji najodpowiedniej
SZylll schronienicm szofer jest
tak zaj~ty prowadzeniem swego
wozu, że nie ma czasu troszczyć
rZ'\.ł.
się o swych gości.
przed ehw~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Amćdee czuł ~ę, jak ktoś z~
lybę... Przeupatrzony w obietnice, którycb

.aehwycie; zadla siebie pomniejsze miE)'
pieścić i caJd. N agle ona

,

J

811ans rOZruweh
8

za, las terazmnie

UJ

wa? Pani Laurencja zbyt do·
brze znała skłonności swych
sióstr do plotek i szukania oka·
zji do wywąchania skandalu.
Muzeum, czytelnia publiczna ~
Na około są ludzie.
Dorożka? Za plecami do'
rożkarza, który lada chwila 1110

Slanach llBednoclonuch

p.rzcmyslu rozrywko. nie, a na perfumy i kosmetyki 'IV ich, przyniosły pl'zcszl1o 25
milionów dolarów z JJiletó\'
a możliwość we~o po drugiej stronie ocea- nawet dzie~ięciokrolnic.
Nadzwyczajne slanowisko Id· wstel)u. 'Viclkie za.wody bokser
nu bY'ł P. T. BARNUM (1810grał rolę
1891), Urodzony w Bethel jako na i radia w amerykat'iskim ży skip. nie wykazywały w osta·
syn małego fannera,' musiał so- ril1 l"oz'r vwkowym 1lllOglobv pro tnich latach' taldch ,yp:_; wów,
, przed denres ią gospodara nią bez- bie jeszcze pożyczyć buly, gdy w:ldzić do " 'Biosku, Żl' oznacza .Jak
CI.U, kiedy zdarzało sil'.
że jeono
ruinQ
teatru.
\"
rzeczvwiszcdł :na pogrzeb swego ojcu. Sa
dn
~,J
winczoru
il1kasowano
mego pochowano go jako czlo- ~ll)ści ~dllo w Amer,Fe llie modo r.hociażby dlatego w"ru.gl1- dwa i pół miliona d::>1arów, Nau
wiek~, który stal siQ
pojęciem
dla trzech wąttpliwych amcr'y~ W<lĆ !teatru, ponieważ on ni~dv zwyczajnie wysoka jest smna,
nie udgr:v\yuł choćbv w przybli· WyG.fH\'aila przez amerykanów
kańsikich cnót: bogactwa, suk·
cesu i "humbugu". Barmllll za żpniu tak wie1kie.i 1101i \Y żyda na tmlce. Islnieje niezliczona
ilość sal i t. I.w. al;ndemii, oraz
cząl IOd tego, że w J oice HCI\h ' l·ozrv'iYkowYJl1. A Z!"eszta WI)l\··
kółek
lalll'eznych,
wv teaLrów i opery, mimo'l,i. pla Luyc:h
odkrył lO6·leLnią
mamh~ \\'a"-płYln<;ło
<10
nich
w
1936 r. o·
sz VIl1gton a, Przez wystawienie na, wztI'osłv i przekracza,ią ()b~c
luągło 14 miliunó'" dolan'i,,'.
jej na widok publiczny wpra- nie Hl milionów dolarów ro{~Z
uie. Hównież rozpowszer h!l ie
wił Nowy l 'o rk w szał. Potym w
Islnie.ie również l. zw. geo~ra
swym "amerykańskim IllUZ.C· nie radia nic dokonało siG 1,11
cja.
fia amerykallskich rozrywek
... '!mlcn y nuej ca .. , szybko. wn" przedstawił zdwlliol1ym ro sztem starszego kinu. Ogólne Stoi ona pod znakiem motorystyb
l wtil! ~ dopiero dakon~ m. in. karla - geu0l'ala 1,oszlY produkcJi filmów w A zaCJi i urbanizacji, Przewużllc
c;et r
je.. Pa musi mi da- Toma Thll!ll1ba, kobietę - rybę z mcryce wynosiły w 1935 r, lH'Z!\ kwoLy piCll!(~ZnC wydano nn
szło 188 milionów dolarów, t
Fjdżi, człowieka - pudla, damlj
, ać ws ai.~ '1.
rozrywki w Kowy:m Jbrku; w
7.tr. o 58 procent więcej, niż ,...'
z
brodą"
człowieka
z
kamiellll1ą
,Usiadła przy kierownicy.
roku 1936 okrągłych 110 milio·
czaszką.
Obok tef,'o organizo- 1933 r. Ilość radiosłuchaczy do nó,... dolarów t. zn. 15 procent
- Czy t k l>~dzie dobrze'?
- Tak, l~, ....... mruczał A· wał, 00 jest mniej znanym, prze się~a teraz 31 milionów, prz!'- ameryl,ańskich wydalków na
jaro tlryiUImfa1ny przez Ameryk" mvsł radiowy i fOllogral'iczn 5 rozrywki. Polym idą Chicago
lćde zdła N'ion,ym głosem.
śniewaczki
Jenny wyorodukował w 1935 r. sprz~t. 35, Filadelfia 16,7 i Los i\llgeTeraz już chodziło nie o jego wielkie i
Und.
,.szwedzki
słowik"
nale- warLości przeszło 200 milionów les 16,2 milionów dolarów. Mitlość, ale o jeg'o zycie.
- Szybkość. druga, niepraw- żał do nie waelu atrakcji "króla clolarów, c,o od 1933 r. slanowi mo niezwyJdej wysokości SWll,
ż? - spytała pani Laurencja. hiu.mhuJgu", które nie były "bar- wzrost o 68 procent. Hozwói wydawanych na rozrywil~l, tenhlzie więc nieial'o równolegle dcn~ja jest wzrastają,ell. Liczq
_ - 'a1\. lak., -- powtórzył A· Durniadami".
i 11 iczalc2ni~.
I ,ćdće. Ale. ośłrożnie... barsiQ z 'tym, że w najbliiszej przyFirma Bamu, wzgl. Bo.nlum...
w ostrożnie.
szlo~ci roczne wydall~i
amery.
Silnie
zmniejszyły
si~
za
kła
Ter z wyjechali na róg. Na i BaUy stworzyła szkoł~. Po- d\'. \V 1936 r. illw('i~lowano w kanów na rozrywkl (kino, ra'
r6Ż1lle
amcrykailSkic
'OllCU ulicy ujrzał on ruchliwą wstały
przedsiębiorstwa
rozrywkowe zakładach dwanaście i pół mi- dio. widowiska i t. u.) łącwie
lrterię, pełną niebezpieczeństw.
liona "odczas ady dawniej by- z wydaUmmi. na odpo~ynek,
Da
wielką skalę. Ale maczenie
~amknął oczy i zacisnął kurczoły lat.a,
w których ulok9wano przy których szczególnie 'lury,') dłonic. Czekał na kataslro- ich zostało na POCu1'tku Sit:ule- (lwa miliardy w zakładach. \V sl','ka samochodowa z roku na
cia
usU!llięte w cień przez wyua
'f~ ,.. Lecz Laurencja. zręcznie
lezienie kina. W 1905 r. wy- Stanacł1 zorganizowanych jest ra:k wzrasLa, osiągną .Wllly dzie
uięła zakręt i wjechała na ruświetlano
w pewnym teatrze 426 klubów "baseball", piłkar si~du miliardów dolarów.
hliwą ulicę. Amedee poczuł, jak
B. N.
wodewilo,wym .pieirwszy film za skich i innych sportów. ImpreI'zrasta jego miłość do niej.
- Co się sŁało? - spytała Lau wst~pem pięciu centów, Tuż w
1907 c. istniało w Stanach Zjeencja.
d.noc7onych 5,000 kin, a ()bec- Niech pani da gazu, - rzunie jest ich okrągło 15.000 r.
,ł Amedec, aby tylko coś powie
prze!ioz.ło
dWtlllastu milionami
zicć. Rozległ się głośny dźwięk
miejsc.
z
tygodniową frek \yen'ąbki.
- Widzi pan, tam właśnie cJą 80 do 100 milionów widzów, W 1931 f. wynosił kapiadch dzi mój mąż! - Proszę
tał, inwestowany w tym dziale
, do t
rolę!
Ć 'o
t z deszczu pod rozrvwikowym, okrągłych dwa
kapelusz na o- miliardv dolarów. Kino stanowi
nożliwie
jak- p'a(ISitaw~ dochodów właściwe
przemysłu
rOZl"ywikowego,
i kobiety i roz go
które w 1905 r. wynosiły okrq,ód... szybciej, gło 700 milionów dolarów. Do
raz; wal- tego dochodzi jeszcze radio,
Ictórego znaczenie gospodarcze
wynika już z tego, że w tym sa
vmała auto w
trów od swe· mym riOku zakupiono sprzętu
i zrobiła zdu· I'adiowego wartości 230 milionów (10Iar6w. Ogółem wynosi
to
oluągło
1 miliard dolarów,
;,karbie?
';1.vli 16 procent wsz'yI~Lkich wy
,hodziłem, za'
ualków. l\tóre amerykauin po·
\
l'
'czekałem,
w
\.;1'1 IlHlŻ, uwp _ _ 'emIlie zasko' ~wiccu na odpoczynek i ro;,;r1
ki.
OgóLna
swna
osią.ga, we ,
ony.
- Złap,ałeś mnie in flagrant:l rHlllt zestawienia, opublikowa·
, roześmiała si~. - Zaczęłam w ncg;o w "The Index" przez N
Y. Tl"ust Co, rocznic sześć mi
,emnicy uczyć się szoferki! Ijardów dolarów, t. j. dwanaś
' lciał:lI11 ci zrobi<i ui(.'spodzian·
cie Droccnl dochodu narodowe1. Trzaskający nu'óz nic przeszka:1:.:0. Są niektóre kraje, ].rt:órych
dza :;maeznic spać c~kimoskim dwo
Zwróciła si~ uo aulu:
rzadom ani nic byłohy wolno
J<1czkon:, które się uro~zily w pół
~ - Jutro o Ipj samej porz~. Ale
marz"ć o operowaniu takimi cy
llocnej
części AlaEki. -- 2. Paro·
pomniałam,
że pan po połu
wiec transatlantycki "l>a.ste,~l")
iu jesL zajęly. W ciągu przed· frami w budżecie!
(; poj'3mności 28500 ton je8t obecIndl\iu zodzwoniQ więc do ga·
W zgl~dilie wysol~a SU1na pic
uic pośpiesznie wykańczany w stożu i umó",imy godzinQ na pO"
ni<:dz~', pobieranych przez prze
czni francuskiej w St. Nazairc. Irze,
Illvsł rtozrywkowy, ujawnia si~,
3. Nowy dowUiea floty ameryka li,
Laurencja kiwnęła głową i o· ie~1i ią porównać z innymi wyski ej admirał Bloch przE'mawia do
szła ze wym mężem.
tatkami ame.rykanów. Nie dozałogi admiralilkiC\go statku "Pensięga olla wydatków na tyt06,
svlvanie" po przej~ciu władzy
Palli Laun'ncja Franeis po kclna~ przekracza wydatki na
7.- rą1, dotychcza<iowcgo
admira1a
napo ie alkoholowe o llieznacz,
\'kł) 1Il wuhaniu, oświadczyła,
lIcpburua.
jesL gaLowa spolkać się z pa.. na :sum~, na słodycze czterolu04
zbytecznycll
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Twórcą

można zrealizować. Był

właściciel czeku bez pokrycia.
uie
jak
, Lecz zachwyt jego damy zniszczył wszelkie wahania. Snuła ona dalej swe plany. \V najbardziej rnchliwvm punkcie Paryża można znalcźć ciemną,
samoLną wysepk~. Śpiące domy,
błyszczącc latarnie,
ogrody ... a
bliskość ruchliwych ulic do.je
doskonałą wymó\vkę, na wypa·
dek, gdyby się spotkało znajo,mych. \Vłaśc.:iwie Laksówka i szo
. fer SL! zbyteczni. Sprawa została
zat.atwiona w następujący spusób
Amćdće oczekiwać będzie
na
,nią przed wieczorem, w umówic

(nynl miejscu w swoim aucie z
wyłf!czonym motorem,
Ona u~iqdzie przy nim, ]wzpiccZ1Ja j
zadowolona.
Amćdće, lIa szczQście, mial tyle poczucia tak Lu, że nic odrzu'<'ił projektu ze względll na to.
'ii. nic miał auta. \V ch,,'ili zwyci~~lwa człowiek llieeh<:tnie wy'
rzeka siQ a llreoli l
Jeden z jego przyjaciół przy.
wiezie go bezpi zcznie w swym
wozie na umówione miejsce, a
po godzinie, przyjdzie aby ode.
bmć swą własność.
l tak tei. się stało. Amćdće usiadł przy kierownicy, jakby byJ

właścicielem auta, i czekał. ukazała się Laurencja
Amćdćc oLworzył drzwiczki. Ona
zaś wsunęła siQ do wozu i usia.
dła Lak blisko, że wpadła wprosI

\Vkrótcc

w jego ramiona. Za oknami wieczorny zmrok przyjaźnie ukryi
pierwszy pocałunek.
- Czy moja my'l nie hyła
świetna?
Jesteśmy calkiem sami, jak na pustyni l - rzekła
Laurencja.
l właśnie w lrj cbwili ujrZG1A
mP.ża".
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Niemiec

•

dowódcą

ol
ka
WL gii Cd
arabów
~~j~l~~~:

nit·

wynagrodzili

go

potkali wkrótce wioskę, zwaną
"\1echa Ebel. Przy zbliżaniu się
legionistów rozległy się strzały
arabów, którzy pouciekali jednak, gdy odezwały się karabiny
maszynowe. Legioniści zajęli wio
skę i udali się do chaty kaida,
który odmówił poddania się. Sługa nie chciał ich wpuścić, ale
jeden z legionistów powalił go
uderzeniem kolby. Gdy weszli
do chaty, zastali kaida, siedzące
go na poduszkach w otoczeniu
niewolnic. Porucznik podszedł
do kobiet i zaczął im zrywać zasłony z twarzy. Kaid rzucił sil'!
na niego z·e sztyletem, którym
wywijał z wielką zręcznością. -

,
Gdy tell osŁab
IHezął kl'zycteć

- Ma femm'
Kompania wysłuchała z uwaArabowie po dziś dziel} wal- rewulwt!l' du puchw) j twrócił
Ukląkł przy
sif!
do
nich.
gą
kapitana.
~iemcy
byli
wciąż
czą w Marokko z legią cudzoziem
pocałunkami. Kol.
zachmurzeni.
Wykopali
głęboki
ską. Napadają i mordują żołnie
oczy i ~aez~ła sit:
- Legioni.ści- rz~kł·- wiell~, dół i pochowali w nim zabitego.
rzy fntilcnsAich. Legia nie O!!7.czę
raz PPytuffilliej. , . , l:
że niektórzy z wa~
żałują tego Zrobili mu piękną mogił!;: w gódza ich również. Arabowie wiesnęły jej tuczu Pl·l
t,
dzą, iż stoją niiej
od niej pod człowieka. Ale on zasłużył na !'ach Atlasu. Z pozostałych doktóry kl~czał przy 'u J 1
karę, która go spotkała. Dlaczekumentów dowiedzieli się, skąd
względem militarnym i z tego
Z radości.
I.wwodu werbują sobie czasami go walczył przeciwku nam? .- pochodził i zapi~ali sobif' nazwiPani Lan'u wr~catl p )\ U
.re
żeli istotuif' lubił wojaezkę. lo :-.ho. aby zawiadomić rodzin~. ii
dowódców z pośród europejczyprzytomno' ci. Po 60 1111 ~
mógł
wstąpić
do
legii.
Po~zedt
puległ
~
Afryce
za
wolność
araków. W takich wypadkach dają
gła już wstać, lecz l n'
jednak do arabów, chociaż z pe- bów_
się legii dobrze we znaki. Pewna nogach. Po adzu o
nego razu trzecia kompania odszach i legioniści nie l
pierała z trudem zaciekłe ataki
Ab. nauczyć araho
arabów w górach Atlasu. Oficewolno czynić z euro}J
l'Owie dziwili się, iż krajowcy
Kapitan Laren miał piękną Laren zginęła bez wieści VI zawolnic, żołnierze sp II
łak umiejętnie atakują. Nikt nie lonę, włoszkę z pochodztnia. gadkowych ul olicznu~ciach. Kaprzypuszczał, że dowodził nimi Kochał ją bardzo i nazywał u
pitan zwrócił się niezwłocznie Lecz zanim zdążył wbić go w kaida ratem l jegu z h
europejczyk. P-osiadali nawet zdobą Afryki. Pewnego dnia u- do majora z prośb::t o urlop. piersi ofićera, żołnierze z równą Padłu ró N'nież ltilhll
karabiny maszynowe, od których trzymał rozkaz udania się z ba- :M ajor nie odmówił. Dziesi~ciu zręcznością nadziali go na ba- ców wioski
poległo kilku legionistów. Napa- tal10nem do Marokka, aby wal· legiollli.tów odprowadziło kapita- gnety.
Po powrocie du for
Nagle usłyszeli jęki, dody po~tarze.ły się przez kilka czyć z arabami. Musiał zostawić na do szosy, po której kursują chodzące z pod ziemi. Kaid wy- ren opowiedziała
dni. Rozgniewało to wkońcu ka- żonę w małej willi w Marakeszu. autobusy do Casablanki, Fezu i zionął już ducha. 'W domu za- porwali ją arab
te::pitana. dowodzącego kompanią, Pożegnał ją czule. Batalion udał Kabał "Vadu.
panowała cisza i żołnierze stwier ją W nocy śpiącą. Opuwiadała ,
i postanowił zaatakować krajow się w drog~. Oficerowie podePo dwóch tygodniach wrócił dzili, że jęki dochodzą z piwni- rozpuście starego kaida i wstn;, 1
ców. Następnego dnia wczesnym szali smutnego po rozstaniu się jesicze smutniejszy. Nil' odszu- cy. JOeden z nich znalazł wejście, nych orgiach, w któr)'ch 111usi,\
rankiem kompania Tuszyła na z żoną dowódcę nadzieją rychłe kał żouy. Chodził po forcie i zakryte grubą deską, obitą ba- la uczestniczyć. Legioniści słu
wroga.. Spotkaliśmy arabów na go powrotu. Po kilku dniach ba- snuł uajrozmaitsze przypuszCZl~ ranią skórą. Oderwali ją i we chali H' zdumieniem, tl l.apil:tl
pierwszym kilometrze i skiero- taBon znalazł się w Marokku. nia. Może porwali ją arabowie, szli do lochu, w którym roiło się poprzy~iągł zemst~ \ szystkin
od szcznrów. Leżąca tam kobie- kaidom. Dotrzymał przysięgi. waliśmy na nich karabiny maKapitan często pisywał do żony, lub wyjechała do Włoch.
Wryła się na długo w pamip'
szynowe. StaW'iiald na początku przesyłając listy pocztą polową.
Mijały dni. Pewnego razu ma- ta zaczęła błagać o ratunek. Mówiła poprawnie
po francu- naczelników arabskICh wiose]
zacięty opór. lecz widząc przeTą samą drogą otrzymywał listy jor oświadczył, iż batalion musi
ważającą siłę nieprzyjaciela, rzu
od żony.
udać się
dalej w góry, dokąd sku. Po chwili zemdlała. Wynie- jego zemsta. Odczuli ją szczególcHi się do ucieczki.
siono ją na powietrze i dano znać nie ci, którzy posiadali niewol·
Pewnego dnia otrzymał list od skryli się pobici arabowie.
nice.
Kompania puściła si~ w po- kolegi z wiadomością, iż pani
Batalion ruszył w drog~. Na- majorowi i kapitanowi.
goń za nimi. Na jednym ze~...........................................u"Im""""II""""""""""II""""""""""aI~ ąs~~~~
wzgórz zawrz.eła walka, trwająca trzy godziny. Widząc. że arabowie pierzeha.i1ł, ruszyliśmy do
ataku n8 bagnety. Rozżarci żoł
nierze nie oszcz-=cbali wrogów,
dobijając nawet rannych. Jeden
Mąa
ulawwnle
nledo...lerzanie
1: nich zawołał webwili, gdy lec., JIUl* 1Il0te podeJneW'~ tonę o ulewtemoU'l Czy może oj. . toaletami swej tony, gdyż pra- próbowała wytłomaczyć mę!o
gionista zamierzył się na niego
.aJe swe podeJrzenia. Dawet Jdelł Sil ODe obrataJąee dla tODY' wie eodzień nosiła ona nowe suk wi, że suknie pochodzą z okresI
.bagnetem:
c.,. teł 111m 'ledzł6 w t.JeIllDI~ I ule wolao lila odkryć .arf, ... nie. Uważał OD, że tona napew- przedmałżeńskiego, i częścio~
- Lu.ea Sle młcll. 1'e1ł !ria . .
llIe . . ltaproeeatoweJ peW'llOKI, te tonll lO zdradr.a'
no otrzymuje pieniądze od przy- zostały przerobione, a częściOWI
deutseher otrlZier.
Te "awe agaduleale .ostało poruslOIle w proeesie roZ1fod.. jaciół, gdyż za swoje i jego za-' zmodernizowane przez nowe
tołmene zoatawill 10. oczy..". we WIednia, ••ó". '11 r6wn1et lDteresnjlley dlatego, te ehe- robki nie mogłaby kupować t ch zdoby_ Całkiem zrozumiałe je1t,
~śeie, w spokoju i zameldowali
..ue
e mllU.hro, kłth'e b710 doplen p61 rola po "oble.
wszystkich rzeczy_
że człowiek, z którym była ta
kapitanowi e wypadku.
(REDAKCU)
krótko
zaręczona, nie może zn ~
Kłótnie na ten temat stawały
Niemiee był raDlIJ w 110ft. wszystkich
jej sukien. Poza tym
T1fuńŃo JEST BYĆ MĘtEM szybko przekształcił się z pło się weiąt mocniejsze i żona była jest ona tancerką
Na pytanie kapitana. w j~ spoi musi posin·
tak
zrozpaczona
ciągłymi
zarznmiennego
Romea
w
zazdrosnego
TANCERKI.
sób znalazł si-= wśród arabów,
dać więcej toalet,
niż kohiety
Prześladował swą żonę tami męża, że początkowo próMłoda tancerka, Gertruda N., Otella.
odpowiedział, ii podróżowel po
pracujące w innych zawodach
bowała
popełnić
samobójstwo,
a
na
każdym
kroku
i
robił
jej
stra
Marokko i wpadł w ręce krajow poślubiła pewnego muzyka, i
ŚLEPE ZAUFANIE JEST
eów, którzy chcieli go zamordo- małżeństwo to zostało zawarte szne sceny w każdym wypadku, po tym wniosła podanie o rozNIEPOTRZEBNE
wód.
Ciągłe
sceny
zazdrości
i
ować. Zaproponował im wtedy, ii i utrzymane w tajemnicy. Wię który wydawał mu się podejrza,W
procesie
tym miał mif' jSe4
zostanie icl1 dowódcą, o ile daru- kszość ludzi dowiedziała się o ny. Zdarzało się to dość często, skarżenia o zdradę opisała w osobliwy przypadel~: młoda, ele'
dopiero w gdyż zawód tancerki daje dużo swej skardze, jako łańcuch doją mu życie. Zgodzili si~ i objął tym małżeństwie,
rozwodo- okazji do zazdrości. Młody mał tkliwych obraz, powodujący gancka kobieta - za w:szcH. :! ee
Had nimi komendę. Chciał związku z procesem
cierpienia. Napróżno nę - chciała wykazać, że plJ~i;l
przejść na naszą stronę, lecz a- wym. Młody małżonek bardzo żonek specjalnie denerwował się straszne
da tylko "stare" suknie, Jedua •
l'abowie strzeglli go w dzień i w
jej przyjaciółek pot ierdziła , że
nocy.
zna wszystkie sukni _ erlrudy:
Kapitan nie uwierzył niemcoN. jeszcze z cza ó - ,przed\\'()\1. jennych", t. zn. z okresu poprze.'
- Schwytaliśmy już niejedne
dzającego to
ojównicze ll1at
go europejczyka, który dowożeństwo, które ma by' teraz 1'014
dził arabami rzekł. Katdy z
wiedzione. Została ró łez wcnich tłumaczył się tak samo. Tak samo, jak jstnieją szla- nie nastrojeni do słów tancerki, Mdbourne, wracając w nocy do zwana była garderobia a tea I raI
Zginęło przez ciebie kilku legio- chetne
kamienie, z którymi lecz ich niewiara została wkróŁ hotelu, został napadnięty pp,ez na, która miała charakte.
nistów. więc spotka cię kara związana jest zła sława - np. ce zachwiana. Okazało się, Je dwuch podejrzanych ludzi, któ- rze świadka - zaświn ]
~mierci. Niemiec w stroju araba sławny "błękitny
diament"- trzeci złodziej, Bartocci, na kil- rzy ogłuszyli go i zrabowali oskarżycielka md, fl
"ie przypominał zupełnie euro· również i wokół niektórych cen ka dni przed sprawą, ciężko za- skarb. Okazało się, że sprawca- się za obrażoną
pejczyka. Leżał na ziemi i mil- nych pereł odegrała. się seria chorował na oczy, i grozi mu mi byli: sternik i marynan z wiedliwe i bezpo<..
jego zatopionego okrętu. Ster- nenia męża. Tylko małżonek hl
l'zał. Tymczasem kapitan, choć tragicznych
zdarzeń.
Dopiero całkowita ślepota.
zagroził jeńcowi śmiercią,
na- niedawno temu los sznura pe- TRAGEDIE WOKÓŁ "GWIAZ- nik, który zabrał perłę, został dzie miał rozwód na sumieniu.
po tygodniu znaleziony w porDY Z PALAU"
myślał się, co z nim zrobić. Na reł, przynoszącego nii'lszczęście,
Sąd odrzucił skargę )'OZ\\ udoJeszcze osobliwsze i ciekawsze cie, ze.kłóty nożem na śmierć. wą. \V motywach wyroJ u orzl'!pu~tyni nie ma punktów opatrun wzbudził powszechne zaJiJntereso
kuwych ani lazaretów. Ranny wanie. Ten klejnot był własnoś  są okoliczności, związo.ne ze Marynarz zniknął z klejnotem. czono, że zazdrość małżonka hy.
legionista musi umierać. Jeżeli cią hindusko - francuskiej tan- szczególnie wartościową perłą, Po kilku miesiącach marynarz la całkiem usprawiedliwiona. laki los czeka legionistów, to cerki, Maino Ravre i został pew "Gwiazdą z Palau'l. Jej pierw- przypadkowo zetknął się z Fle- Żona sama pl'lt>deż zeznała, ,;~
dlactegożby mieli ratować wro- nego dnia skradziony. Sprawcą szym właścicielem był angielski tcherem.
Marynarz został po- Ibąl; nie znał jej w zYtilkieh toga? Kapitan chodził szybko po był niejaki Bartocd; dwaj przy kapitan, Fletcher, który zajmo- strzelony przez swą zazdrosną alet, a więc powinna go h 'la ulliewielkiej polance, a twarz tę jaciele pomagali mu przy tej wał się nielegalnym połowt>Jl1 narzeczoną, która była barówką; świadomić- pod tym \\ zględem
żała mu coraz bardziej i stawa- kradzieży. Wracająca dQ domu ryb przy wybrzeżach wysp Pa- Fletcher wszedł do lokalu w jeżeli się interesował jf'j sukła się coraz bledszą. W pewnej tancerka zaskoczyła go w chwi- lau. Pewnego razu nastąpiła wal chwili. gdy wynoszono nieprzy- niami.
ehwili podszedł do niemca i li, gdy opuszczał dom z jej kaset ka między jego jachtem, a okrę tomnego marynarza. Po powroTen rodzaju zazurości nic .iest
ką do klejnotów. Złodziej zosŁał tem konkurencyjnym, podczas cie do zdrowia marynarz oddal
l'z"ld:
której ten ostatni zatonął wraz perłę kapitanowi; był szczęśli obrażający dla kobiety, ale jec;t
- Za twoją służbę u arabów aresztowany.
z całą załogą. Fletcher zawład wy, że pozbywa się łupu, przy- oznaką specjalnie silnego uczu('zeka cię teraz śmierć.
ZŁODZIEJE ŚLEPNĄ
nął
ławicą perłową. W dwa dni noszącego nieszczęście. Fletcher cia. Do scen przychodziło tylko
~jemiec milczat, !l kapitan cią
czasie śledztwa dowiedziano si~ fantastycznie brzmiących po bitwie, jeden z jego nurków udał się, do Szanghaju; miał tam dlatego, że żona - oceniaj~c fał
f,;llął dalej:
szywie sytuację - stale mówiła,
szczegółów o historii tych pereł. znalazł "Gwiazdę z Palau".
- I\ie będziesz się lllp'czył. znajomego handlarza i przypu- że mąż musi jej ślepo ufat:, DO
Od
tej
chwili
nieszczęście
sta
Ich
właścicielka
jest
przekona.'pójrz po ral ostutni na słońce I
szczał, że uda się sprz-edać mu
na, że każdy człowi.ek, który zdo le prześladowało kapitana. W perłę za wysoką cenę. Mały o- inaczej "nie może ona w ogóle
Wyjął rewolwer z futerału. bywa je nieprawną drogą, musi drodze powrotnej burza rzuciła kręt, którym jechał Fletcher, zo brać go pod uwagę". "-:-.kutek
l-.iieszczęsny
zakrył oczy ręko
tego, IL"cząca niepewność La
odpokutować ślepotą Z& swój jegO' okręt na rafy podwodne.
ma. Kapitan zabił go jednym wy czyn. Perły były już dwa razy Z całej załogi wyratował się tyl- stał zatopiony przez tajfun i zdrosneg(} człowieka, była tylI,(
wszyscy pasażerowie i załoga
I:trzalem.
skradzione i w obu wvnad- ko Fletcher, sternik i jeden l zginęli. Perła wróciła w głębiny podsycana.
Pani Gertruda i -. odwułał« sip.
W kompanii służyło kilku kach złodzieje oślepLi wkrótce marynarzy. Perłę przechowywał morza; swym właścicielom prl\'
od tego wyroku do :-.ądn nnjw)'7
k$itan w skórzanym worecz- niosła tylko nieszczl!ścia
nH~tu niemco\\"o Zaczęli szeptać po tym wypadku. Słuchacze byIzego_
ll()ll1i~rlzy ~oh~. Kapitan wsunął li w pierw zej chwili sceptycz- ku, który nosił na piersiach. W
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