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wojska
•
PRAGA (PAT) Oficjalnie komunikujt\! w poroozumlemu z rzą
dem minister obrony narodowej powołał dzisiaj na nadzwy-

czaJne fwlczenla

zgodn1e z postanowieniami prawa o obronie narodowej
IEDEN ROCZNIK REZERWY l-e) KLASY I JEDEN ROCZNIK REZERlWY 2-ej KLASY,
oraz łechnłków, należęeyeh do jedm)Stek specjalnych.
P()wodem tego zarządzenia - jak głosi oficjalny - komunikat -.:..
jest konieczność szkolema rezerwistów w OIbchodzeniu si.ę z nowowprowadzonym wlbrojeniem - podobnie jak robi się to w innych krajach. Jedno·
cześnie bran'o pod uw'agę kODłeem.M6 podniesienia nlewysła!rezających obce

me efekływów oraz
ZAPEWNIENIA Iw: TYCH NIESPOKOJNYCH DNIACH

PORZĄDro:J, SPO·
KOJU I BEZPIECZEŃ'STWA W PAŃ'STWIE
ora nnłemożlłwłmla powtórzenia się ineydentów, .które miały młef~e
w różnyeh młejseowOlleiadt republiki.
Komentując komunikat ofiejalny w sptavri~
POWOŁANIA DWÓCH ROCZNIKÓW REZERWY,
ezecllosł-owao'ka agencja telegraficzna pisze: Jak wynika z: tekstn komuni·
katn, zMządreni~ zostało wydane przez ministra obrony narodowej z wy
mienionye.h powytej pftyCZy11, przy czym.. !'1Ze'komo

!

polskiej
•
Zd

NIE CHODZI TU BYNAniNIEJ O MOBILIZAC.JĘ"
albowiem w takim wypadku nie wystarczyłyby zarządzenia ministra ofu,o.
ny narodowej lecz decyzja należałaby do komp·etentnycl1 czynników kanS'tytu~yjnych. Minister obrony narodowej wydał powyisze Z'Iln.ądrenJe D'a
mocy art. 22 ustawy o obJ\onie państwa.

CIESZYN, 21 maja. (PAT.) - Ludność polska na Śląsku Clen,6sllm.
jest silnie wzburzona powołaniem rezerwistów, pTzep1'(jWa!dzanym BIl Ś1lasku od wczesnych godzin rannych dnia dzisiejszego.
.
Rezerwiści powoływani są

z

obow,iąz:kiem

nat"mmtastow9 . .

wlennictwa. POM tYm wzburzenie wywołują
RUCHY :WOJSK CZESKICH NA ŚLĄSKU CIESZ'YŃSKIM,
a w SlZczeg61,ności
SKONCENTROWANIE W CALYM SZEREGU GMIN ŚLĄSKICH 0DDZIiA....
ŁÓW WOJSKOWYCH CZECHOSŁOWACKICH.
GRANICA PO~KA JEST GĘSTO OBSTAWIONA POSTEIUJNKAMI lVOJSKA. - Wojsko czeskie znajduje się od rODa dnia dzłsiejszege 1ł' st.dI
pogotowia.

*

•

•

Dowiadujemu się, że poseł Rzeczypospolitej Polskiej w p,...
dze otrzymał poleceni.e zapytania rządu praskiego, co mają

oznaczaC

zarządzenia

na granicy polsko-czeskiej.

oncenlr ci na gra ic, cz sko-niem- cki i

Po obu stronach nastąpiły powważne przesunictc-. ""oiak
zabezpieczaiq militarnie
granice Czechosłowacia

Wegr, rOwniei

IPRAGA:, 2l li. Na &kutek 01-1 niet 0'trzymanych wiadomoki o
POWOLANlE POD BROrę W
KONCENTRACJI WOJSK NIE- BAWARU PEWNYCH ROCZMIECKICH NAD" GRANICĄ NIKÓW OFICEROW R.EZERCZECHOSŁOWACJl
WY
rząd praski Z8;1>ytał o wyja'ś- (o rozkazie, danym ostatniu onienia rząd niemiecki, · otTz)'lDlu fie~ rezerwy,. dotyczącym
j,ą-e zapewnienie że przesunlę- Qbowlązkn tygodDiowego mel'cia ".01* nie są niezym nad. dawania się 11 władz przełożo~
zwy~jnym. Chodzi tu, we- nych.
dług zapewnień rządu niemieeLONOW, 21. 5. (PAT). lKokieA'Q o przeniesienie niektó" respondent Reutera, który zwie
pYch· oddziałów li zbnowy'cb dził dz~siaj połuldniowo - za
miejse pOStoju dO letnich.
Mimo to wiadomoś'ci o IroncOOltracji wojsk .niemieckich na
f:tra'llicy czeskiej, którą rząd nie
miecki
nazywa "normalną",

.

swa

z

.........

chodni e pogranirz:e Czeehosto-I kt6re pnybyly na m:ei" ~e kowacH, opisuje
leją i samocł'odami 6; żar ()l'\\'yRUCH WOJSK CZESKICH
mi. Korespor.d:"T·t za'?:n::t~la. że
w okolicy miasteczka Wim- SPRZ.EDAŻ BENZYNY DLA
perk, pOIOronego fł 10 mil od SAMOCHODÓW
ODBYW A
granicy niemieckiej. Korespon· SIĘ JEDYNIE ZA SPECJALdent przybył w ork.?li~e n.lin
NYMI ZlEZWOLENIAMI
stecz.ka o godz. 1S-e] l shnerWŁAOZ WOJSI{OWYCH.
dził, że w ci~gu nocy
Około 40 mil na południowy,
OBSZAR MU;OZY :r.llAS1iECZ- zachód od Pragi wszystkie saKIEM A GRANICĄ ZAJĘTY moehody są zatrzymane przez
ZOSTAŁ PRZEZ WOJSKA
żandarmerię, która dokonuje
4:;ZESKIE,
1 rewizji i przesłuchuje
pasaże-

I

Przgjc~g

bgl

,V KOŁACH POLITYCZNYCH
PRAGA, 21 maja. (PAT.) DUm ZANlEPOKOJ;ENm. Rozeszły się tu pogłoski, że HEN
fymbardziej, ze nietylko chodzi LEIN PRZY JĘTY BYŁ PRZEZ
o wzmożone transporty woj,sk [KANCLERZA HITLERA W
niemieokich w kiernlllku grani- BERCHTESGADEN. Wiadomocy ezeehosłowackiej, lecz rów- śei tej zaprzeezono. :w kołach

Jotek

8Iltypaństwowy"ch

związku z jutrzejHymi

..,

~

ramL

BUDA!PESZT, 21 5.('Pm,~........
z ezecJiosJow&ejł
wiadOmości o wydarzenłam. .Ja
kle się tam rozegrały w dUO
dnia wczorajszego i dzisiejsze·
gu,
WYWOŁAŁY N.( WĘGRiZECIł
DUtE WRAZENm..
Według
niepolwierdronydl
prz~zkaDłlerza Hiil~ra'
dotychczas wiadomości, władze
politycznych zapewniają, że w
Jak wiadomo, HenIem obeenie węgierskie miały pOczyni~ kro.
połowie przyszłego tygodnia Hen znajduje się w pod'l'óży wypo- ki, celem zl1,p ewnienia potrzeJ)lem przyjęty będzie przez pre- czynkowej w Alpach, podobno nyeh
miera Hodżę, który rozpoemie niedaleko od siedziby kanclerza ŚRODKÓW
BEZPIECZE~'
z nim rozm.O\vy na temat statu- Hitlera.
STWA NA GRANICY CZ·E CHO.
tu narodowościowego.
.
SLOWACK1lE1•

Henlein w·

wywołały

rów. Rewizja jest tak dokładna,
w samochodzie korespoo.deon
ta podnoszono nawet siedzenia
i zaglądano do chłodnicy. Rewizje te do'konywane s~ w poszulk.iwaniu pl'opagandowyeh a
że

NadchodząlCe

r lega nI

•

••

dem

w . sprawie ruchów wojsk niemieckich na ~ranicy Czechosłowacji
'esrałJl~na I ostra odpowiedź
LONDYN, 21 maja. (PAT.) - lIinie przez ambasadora brytyj· tując, co oznaczają

;nisłra

Ribbentropa

lSKA I OD STRONY AUSTRII. Keitla, kt6ry zapewnI"!, że rueby
W o'becności amoosadora W. wO.isk mają eharakter nOl'D1aln."
wiadomość o demarche podję- dził sekretarza stanu w Auswaer NA GRANICY CZESKO· NIE- -Brytanii dr. :Weiszaec'k.er zwr6- .
tym w piątek po południu w Ber tige Arot dr.lWeiszaeckł.lra. zapy· MIECKIF.J OD STRONY ŚLĄ- cić się miał telefonicznie do gen.
Dokończenie na str. 3-ej

j

Cała prasa angielska podaje dziś skiego Hendersona, który oowie RUCHY WOJSK NIEMIECIUCH

l

~. V. -

nych,
Burianowi.
mu ministrowi
spTaw Dokument
zagranicz
ten był m~dun'kiemi dO'wódcy
a1l5triackiej umil wschodniej,
~D. AJheda KraoMa. PlrzytoczymV nastepuiąey ust~z wydawtnictwa ~łemłeeka okupaeja ~T'. (Tajoe dokumenty. wydMmictWQ
Promethe,
S'trrusshlm'g 1937, str. 79 ~ 80),
aotyeząee
tego
dokumentu:

realizują

",N iemcy
n81 Ubainie
.jamo
postawiony go.spOOM'ĆZOpolityemy plan. Oni ebcą. .. Daj
pewnieJną tł.r'oR do MezapO'tamii i Arabii. de) Baku i do Persji, na Z8W\!lZe w ISiWOim :ręłku u-

,P~O'Staje

za tym, jako naJwięeej realna i -- n '<;'.(v'bsza, komunikacja lotnicza przez Europę
środ:kową, przez AUJSłJrię z odga
łęzieniem na Haifę, lub przez
Kmał Sueski - Aden do Indii.
Ty'm czMem Niemcv hitlerowSkie wcale lilie wy;rzekają się ek.s
pansywnych linii czasów wiłhelmowskieh. Te zbiegają się
równolegle z imuerialistycznymi planami Włoch. Sł?r~ ,pierwszy rorok W)'IPadu w kleTunku
polrudrniowQ ~ ws-chodniej EU'l'O-

SI

l

py i w tym taj'emmica .. Ansch·
IUJssu" W Austrii.
!Lecz na linii wvpada bariera
wspomnianej już osi LondynRen. basen naddunajski, Mosul

więc być tej linii jak illaibliż'ej, dil'o/.{a wOkoło Afryki traci
gdyż

dla imnerium brytyjskie(1-') zaczyna się świat w Europie,
której sercem jest Europa środ
kOlWa.
~I'ndie.,
Anglia musi wzi:",ć pod uwaPułlk0':'llik ,Swoboda idzie y-~kl' ~p fakt , że na mOrztl Ś1l'6dziem.~aleko, z.e o.s .tę !(lazv'Y.a "łmu~ nym napotyka obecnie na wtozycla WIelkie] Brytaml. MUSI chy, z czego sobie zdając s;pTa"
wę już, doprowadziła do wzaf-y tani sezon tylko do 15 czerwca jemnego układu. Lecz w stule~~r!~Ee~!~ZAlTOWE zł.
ciu mo torryza,c ji , w któTVUl każ
da godzina odgrywa Tolę, pozo1IIIT
n
K
staj'ąrca do
dyspozyc.ri Anglii
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•

lle[eum _ ~I·mnall·um _ ~lkoła ~OWJle[~na
przyjmują codziennie zapisy kandydatów.

Bezpłatny, 2-u miesięczny wakacyjny kurs przygotowawc%V dla kandydatów ponownie
zdających egzamin do klasy "ierwszei gimnazialnei.

sw"·

ją wartość, pociągając za SQbą
stratę czasu dwuch tygodllli.
Stąd też pozostaje dla AlIlglii

do dyJSpozycji droga powietrzna, o której już wlSjpOmIOieliśmy.
Niemcy dobrze ,sobie z tego
zda.ią spraw~, stąd też ich stomnek do Jlap-O!llii.
Płk. Swoboda IPorttSza :row.
niei: zagadnienie ~chosłowa
cji, wy;raź,nie podrk'reślajląrc, że
teTytoriallllie wchodzi ona w 73.
kres "ś:rodkowo - eUTopejskiego
terenu ge'o:grafkzno .- wnjsko-

pisał

tym w r. P.JJk.
1937.Swo.
Fa'kty
wego".
b odaw st0'5tmo
ku do Austrii nast~pity jm w
roku 1938. Alkcia wooec CzechO'
słowacJi zaczęła się oheonie.
Marsz po osi Berlin - Bagdad jest dla dzisiejszych Niemiee nader żywotny. Stąd następująJce po sobie faktv. aby
nie dać się Anglii usadowić całkowicie lila równoleżniku tego

I

:~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~w~-~W~~~tWM~iiiiiiiiiii'i"i-~ii'ii~iiii~ii~~~~~milł;r;s;z;uiii~_iii_ii_~A~'iA~'i;

•

n

trzymać, łIO
~d«lja

Nr.

1938

•

r ZD

Tradycje niemieckiego imperializmu okTesu puedwojennego, z kierunkowym m"'szem
na Bagdad, nie pr7:estałv eałikowicie być aktualne. Wytyczne
eksp3lIl:sji polityki zagrallliem.ej
'r.rzeciej Rzeszy nie zrrezyfJn<>wały il"ówtnież z hasła- lila Sag.
dad.
Obecnie został ~owiem apnblikowany baT'd-Z9 ciekawy dO'kument, który szef 8UiStriaokiego sztabu generalnego, gmerał
von AI'Z, w lipcu: 1918 :r. przedłożył ówczesnemu 8ootria.c'kie-

"ta:;ns PORANNY'"

1m um02ihviła okulJbainy"• .

Ten sam: getl1eral !KrliUlSS "VI
lalt od t~o rod%aju
meldunku odegrał tak dużą '1'0-

•

'1,-·,
,

"

chociaż

dwadzieścia

"rzegrJlwa

polll(:I(; i bitwy

już paiisŁwem starym, przei:y,t. światopogląd" każe nam ceni~
Idem, w ostatnich latach swego i kochać pokój i sądzić, że pOoo
stęp pOlega na dObrobycie i rOI:
życia.
Nie zgadzam się arni z Jed- WO.lU Jednostki, a nie na of.iaroi.<
nym, ani z dmgim z ty:ch twier waniu .le.l na pożarcie molOchOdzeń. iPrawdą jest, że samoloty wi wo.tny.
Pod adresem tych, którzy Ml"
oznaczają dla Anglii wielkie nie
bezrpietzeńs.two. Jest prawdą, dzą, że Anglia jest stara i •
zrobić.
że przyszła wojna nie rozstrzyg przeżyła swoją epokę, mogę p4l
wiedzieć to: Anglia jest rzeczJl(V~7iedeń ........ L~k 1937~', w
wiście starym państwem. B~ ,
rej azere«iem prrnkładów antor
-e
dzO' star'ym. Ale Bri,tfsh ~
uza$adnic. te 011 Berlin-Rzym
wciął Jeszcze nadchod_q do
monwealth, związe.k federacyf
oraz .. LondY1l - ~ krzyny między Anglią· macierzą.
iOM . . wlalnle.* terytorlwn
Kanadą, N ową Zelandią, Austrra
'AutrD, Pft1 esym Europa środ dzynarodowej, na temat DoHty~
Lstnie.i~ geniaLna definicja a1l nie si~ tylkO w powietrzu. Przy lią i Afryką
Południową jest
kowa ~ o1brzymi1l rolę ki aogielskiej. Dziś gdy tyle się gielskiej polityki zrugranicmej, szłą wojnę wygra ten, kto pa- zunełnie nową formacją, która
dla Aogrri w cbecnym ukladzie mówi O tej polityce w związ.ku pochodząca od siJra ATthlLTa nU.le na mOrzu i kto ma dOść
ifozpoczyna dOlPierr{) swoje ż~
lDIO'Bhroścl
1k0000unikaeylJny.eh ze sprawą. niemców sudeckich OrCYUJwe, który był lłJn,gielskim środków, aby wytrzymać długą
cie. Za kilka dziesiątków lat
metropolii l kolOlDiami, jasnym w CzechosłowacJi, j.est głos te- ministrem 'spraw za,grarniczny~h wo.inę.
dą nasze dominia mocarstwamI,
jest, dł~ Nłemq tak szyb- go anglika ~rezególnie ma'l11ier p,r z'ed 30 laty. Według niego poCo się tyczy Tliezjp.dno1czolllej a British Commonwealth bę!'"
k,Q postarały sIę słaJuł.ć silną sto ny i ciekawy; dla1:egO' !podajemy lityika ta lkieruj1e się dwiema za· angielskiej opinii ptublic~llej DO
dzie pTzeodstawiał tak silny zwią
pą nad DuDajem.
wiem jedno: anglicy, gdyby nie .zek, jakiego b1storia dotyehtreść tego: interesującego wyikła sadam~:
1) politykę Anglii dyktują ",-jem jak różlnili się w poglą czas uie znała. Nie zagrażamy
, PIolkO"W'D1k: Swo6oida ~ dol:
- j\)n,glilK nie lubi zasadniczo przede wszystkim geograficzne dach, zjednoczą się jak jeden nikomu, ale też nie pozwolimy
dza., że dla Anglii droga morska
do Irndii, 'W razie wV1buchu woj wyznaczać ligóry na pTzyszłość właściwości wysp brytyJSrkieh. mąż w gOdzinie niebezpieczeń nikomu, aby zagrażał Illam.
ny, 'W po.róWiIlalDiuz możliwoś linii i kierunku swej ,przYrSzłej Anglia będąc mocarstwem na stwa. \Vystar,c zy sobie tylko
Anglia, jak wiadomo, podjęła
ciami Japonii, Jest za długa. - polityki, względnie swego postę wyspach, nie może żyć bez po- prz)"Pomnieć angielskie pTZesi- w ostatnich lata'ch największą
mocy swych Jwlouii, musi u- lenie z przed roku, w związku akjcę zbroJenia się w swej hi..
, . . ' , .'
."
,:
.'
trzymywać fI.ot.ę, silniejszą od z abdykacją Edwarda VIII. storii. Nie · ma przy tym iad..
. .,:/ ' .- " , .
- .:', ' - ,:- ~- - ':-'"
floty wszystkich innych państw, Dwie godziny przeu rozwiąza nych zamiał'ów zacze[lillyc.h. --:
któreby mogły kiedyś wyst~pić niem tego zagadnienia nie było N ajlep's zym tego dowodem, te,
dwuch anglików, którzyby byli narody zwłaszcza male, patrZl&'
przeciw Anglii.
Najpopularniejsza gwiazda Ameryki i Europy
2) Poniewat ta pll'zewaga na w tej kwestii j'eelnego zdania.,- na Anglię jako gwarantkę pOmorzu zaTl~cza Anglii faktyczną Ale gdy tylko nastąrpilo roz- koju światowego~ Wszędzie '."i,
•
.a:;..J
JJrzewagę j pan~wmnie nad ca- strzygnięcie, z.iednoczyła się an Europie mnie
zarpew1I1la7lOl. iO'I:1:
łyrrn świate' m, :nusi j,e j polityika ~ielska oninia w sposób wprost t"lko angielskie zbrojenie mJOI-;!
zagrrunkzLllaJ być teg'o rodzaju, niewiarygodny - nie byo jed- że za,g, warantować lPokój.- Ni~,l
aby nie prOwOkowała reszty nego angiika, któryby tę kwe- sąrdzę, aby państwa eUll'O'pejs!ki~
świata przeciw sobie.
Inaczej stię chciał rozwiązać inaczej. mogły wspó!zawndnic.zyć z ~j
powiedziawszy, Anglia nie mO- I dla tego zdaje mi się. że je,st glią. My chcemy uratować ~j
niezapomniana bohaterka filmów "MATURA C4
że pI'owadzić polityld napastni- trochę prz~sady w twierdzeniu kÓ.i za każdą cenę, ale jes~
i "SI6DME NIEBO" w swej nainowszej kreczeJ, ufna w swo.tą siłę. Naod- niektórych cUJdzoziemców, że prrzekOrnani, ż,e będziemy to ,WI;
acji w wielkim filmie erotycznym wg.
wrót Anglia mUJsi być zaW5ze nie możemy działać, pOillieważ stanie uczynić, o ile sami blti
słynnej powieści VICKI BAUM
We- dziemy niezwykle lSiJni. Dlategd
obrońcą słabych narodów i w.ro nie jesteśmy zjednoczeni.
giem tych mocarstw, które za- dł1ligt mego sądu, byłoby bar- zbroimy sie. J esteś:my IPTzekO-'
grażają niepodległości i wolnoś dziej słuszne powiedzieć, że An- nani, że Anglia nie zosrta'11ie polo'
~lia będzie ~3łkowicie z.tedlllo- konana, w wypadku, gdy trzeci maly,ch narodów.
ezOna na kilka minut przed za- ba będzie użyć siły. Naród nasz,
Każdy, kto. zna histo:rię AnłlOdnięciem decyzji, aby działa~, jakkolwiek jest pOko.Jowo uspo2
glii w ~statnich 100 latach, mUr
- T.rzeba tez pamiętać, źt> sobiony, bije się gdy zajdzie te.
si przyznać, że te dwie zasady
my,
anglicy, j-esieśmy- jak po- go kQnieeznoŚć. Anglia pifzegry
Wkrótce!!
tworzyły
rzeczywiŚLcie i to
prawie zawsze - podstawę an- wiedział SWt~go czasu Napoleon wa potyczki, przegrywa bitwy,
gielskie.i polityki zagranicz:nej, __ "karczmarsk.im narodem". ale wo.ien nie przegrywa. Ale
fi
Ale dziś - powiedzą niektóny Nasz naród jest f1.E'('.;:ywiście ta ny wojen nienawidzimy i dlartaJk \lUż się ~pTa'Wa ta nie ki Nie jest to 'tIaród, który są tegO' r'o bimy wISZyStk'O', co jre st
pTzedslt awia. t\Jnglia powi~ dzi, że orprÓ('z wojennej ()dwagi '"l :naszych s.iłach, aoby utrzyrm, ać
(Sp.).
i m~stwa nie mn innych bar- polkó,l.
elzą - nie j'e st więcej wyspą· ~
dz:
t'j
wa,
r
toŚrCiowych
cech
ludzAnglia jest wysławiona na niebezpieczeństwO ałaków lotni- kich. Przeciwnie, mv są,dzimy,
zniżka
czych w takim samym stOipllliu, że to1eranc.fa i demokracja na,i<lk każde inll~~ pańJshyo ko.nty- leżą do na.ibardziej wartościo
2
nernta.Ine. Oprócz tegO' m()Ż'lla wych ('1I1ót u człOwieka. Mogę
GR
.reszeze Zlrobić zarzut, i~ Anglia mpewnić, że na tym świecie
Ceny od
...-i
•
nie .iest już taik z.rednoczO!llą, jak niema angliika, któryby lubił
wojnę. Nienawidzimy wojny ca
Tamara Wiszniewska elaWilliej. A w końcu dużo ludzi łą siłą łJUSZ"Y. Nasz ,,!karczmarski Od 2-:- ., 7" po -pol. Tel. 155-55
chętnie
twierdzi.
że
Amglia
jest
Mieczysław (ybulski.

lę pooczu wm8liSZU wojsk nle-

Sofia, w maju.
iPtrzed kUku dniami odwiedził stOllicę Bułgarii p. Harold
Nieol~ cz~O'ne~ angielskiej iz
by gttuJlD, d zummk aif z , były dyplomata. IPtrzy sp os obtn oŚlCi tej
wizyty /przemówił ten świertny
znawea me tylko s,pT~W s~ej .oj
poJłtyesDOl .. mDłł.anle AustrIi- czymy, ale callej pohtyfkl mu~·

mieekieh dQ AustrU. Gdy się
weźmie pod uwagę drugi, lecz
jut wspó1'czesnJl ddlrnment, a
mianowicie biąrtK~ pułkOwnIka SwebOdJ wspóiI!prracoWllliJka
wydaWllie~ niemieckiego szła
bu gener:a~ p. t. ~

powanla. Dla tego może każdy
zaobserwować, że wyznaczanie
kierunku polityki zagrani,cZlIlej,
amgielskiej jest w większości wy
padków :negatywne, a nie pozytywne, t . zn. angielski szef rządu mówi zwykle, czego Anglia
nie zrobi, ale nigdy, CO zamyśla

ktÓCI Na,-pi.:aknie,-sze ..,.,zory sezonu
A. AABINOlNICZA...O PiottKowtia 10 tQ\.l\S..n
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wojska k~zal' w mi~tac~ gal'ni- str-owi spraw zagranicznych, że
ZOJ1?",yeh ~ udawaniem mę do o- rząd br~tyjski zdziwiony jest OLI
bOtZow letnich.
mową memców sudeckich przystąpienia do rokowań w Pradze.
LONDYN. 21 maja. (PAT.) - Ambasador Hender:;on pod~{feHząd brytyjski wykazuje duże ślić miał, ż,e rząd cz-echosłowac
zaintereso~Ml:ie syt~~cją w <:ze- ki usłuchał rad, udzielonych mu
('h?,słowa~J1 l ro,zWIJa rucI:I-Iwą przez rząd brytyjski i poczynił
dZlałaln~sć, aby nie .dopuś~ć do stosowne kl'lo'ki, a'b y przygotozbyt groznego zaogmen1a SH~ sto- wać płaszczyznę dla rokowań z
sl1n~ów.
Henleinem. Niemiecka partia su
Mimo demarche, jaką ambasa decka tf!Ue.7Jasem odpowiedziała
dor brytyjski w Berlinie podjął odmowm~ na zaproszenie rządu
już w(')zornj po południu, aby w ~radze, oś~!adczając, że nie
dowiedzieć się, czy istotnie na. m.oz.e pr.zystąplC do r,o'kowań, do
stąpiło przerzucenie wojsk uie-I POkI lli~. uzyska określonych
mieckich ku granicy ezechosło- gwaranCJI.
wackiej, i mimo 1lSpakajająeyeh·I RZĄD BRYTYJSKI UWAŻA ŻE l
wyJaśnień, udzielonych przez se-/ TEGO RODZAJU STANOWI- I
kl'etarza stanu dr. Weiszaeckera
SKO JEST WYKRĘTNE
DZIŚ W POŁUDNIE NASTĄPI'
,. _____ _
I.A PONOWNA DEMARCHE albowiem gwarancje, jakiDh parBRYTYJSKA
TYM RAZEM tia sudeoka żąda, miały właśnie
...... WPROST U
RIBBENTRO- stanowić część składową i bar· I
PA.
dzo do-nio(lsłą tych rokowano
ł
Lord Halifax, który woz.oraj
Na p'owyższe uwagi ambasado!
udał się na wee.k-end do Oxfordu ra Hendersona
nagle przerwał swój odpoczynek MIN. RIBBENTROP UDZIELIĆ
i powrócił dziś rauo do Loody- MIAL ODPOWIEDZI NEGATYnu, skąd, niezado(lwolony jakoby WNEJ I lJJĘTEJ iW OSTREJ
z tego, iż ambasador Henderson FORMIE.
.'
dookonał demarrche tylko wobec
sekretarza stanu dr..WeiszaeclkeRIBBENTROP
POWOLAC
1'a, kategorycznie polecić mial SIĘ MIAL PRZY TYM NA INC~ I
DENT, KTÓRY NASTĄPIŁ DZIS ~
))Owtól'Z.cn.ie tej demarche u
bentropa, jako odpowiedzialne- RANO I W KTÓRYM DWUCH
go za politykę z,agranićzną Nie- NIEMCÓW ",SUDECKICH POmiee.
STRADAł~O ZYCIE.
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b,ł w Sianie zIDewnic porzadku w Sadełac
chciał Drzekazac Dełnei egzekul,w, szturmówkom Hen eina

W t:wiąz r cliodz~CycJl z ea.łego Jira:~ Komitet ku. PQ otrzymaniu wiadomo~d, nad- miera HodiJ'. Konferencje z preze·
jakiewywoła.ł CZENIA ZAGROŻONEGO MIENIA wydelegował posła Franka do pre- ~m rady ministrlw trwały w cią

WSPÓŁPRACY NAD ~
NIEM SPOKOJU, o ile 1Iłyte bQ(Iit
gu eałego dnia. W e2:asie tych roz- śrot!ki zgodne z konstytttej" Ił&
mów JX>Seł Fra.nk oświadczył pre- prezcntanci niemcć'IV' sudeckich VI1y
mierowi, ie powołanie do szere- sunęli również szereg żądań, zmiegów rezerwistów i inne zarządze rzających do ZMIAN PERSONAL.
1ł')'dane przez władze wojsko· NYCH W ADMINISTRACJL
we, wywołały wśród ludności
W czasie rozmów z ministrem
atmo3ferę, ZAGRA tAJĄCĄ SPO- spraw wewnętrznych posłowie nie
KOJOWL Poeeł Frank stwierdził mieccy podnieśli rÓ'lvlłież spraw(~
wobce premiera, :Ze przedsięwzięte zamordowania dwuch nitlllCÓW suZ:UOZ.1dzeni3>, które zdaniem sfer deckich w Cheb.
diejalnyeh mają. na. celu utrzymaIDe porządku i spokoju, WYWOLU
BERLIN. 21.5. (PAT) - "BerIl.
JĄ WRĘCZ ODWROTNY SKU- l'Eor Tag'ablatt" zamieszcza artykuł,
TEK, w~budz?_ją.c zaniepokojenie w którym zajmuje się całokształtem

BERLIN,21iJ). (PA1j -

ku"

nap~ciem,

i

wśród najszarszej opinii niemioo- I tYCIA NA TERENIE NIEMCóW
kiej przebieg wypadklw dni 08ta.t- SUDECKICH i wychodzić z za.łoże
lich na terenie Czechosłowacji, nia. wysuniętego przez Henleina., że

•

CZESKIE ORGANA BEZPIECZEN
STW A, POLICJA I tANDARMERIA NIE SĄ W STANIE DAĆ TEGO ZABEZPIECZENIA.
Hen1ein
mógłby wówczas postawić katego·
ryeznie obw:Ll"owa.ne żądanie ODDANIA JEMU I ODDZIAŁOM F. S.
PEŁNEJ EGZEKUT\"WY na tere-

ala.

nath, zamieszkałych przez niemców. Dopi~ro niewykonanie taldch
czy innych tegD I'odzaju żądań
przez premiera Hodżę

wywoła~by

dobrze poinformowane koła wska- mogło
KOMPLIKACJE
ZEzują, że pierwszym bezpośrednio WNĘTRZNO
POLITYCZNE.
minteresowanym czynnikiem w danym wypadku są NIEMCY SUPRAGA, 21.5. (PAT) - Ogło~zo·
DECCY, inicjatyw:!. więc winna no tu k·.munikat }l8J'tii :r:ieUlcćw
wyjść tylko z ich szeregó,v. Inicja- sudeckich, który joJnosi, że k'Jmitej.
kierownictwa
partii
tywa, lIjęta w kategoryczną formę, 'pnlityczuy
domagać by się mogła ZABEZPIE- obradował w ?ertnnnencji od piąt-

ludności.

w .towarzystwie ~o~
' '11 ___''''
f'l:!. dr. NeuWIrtha odbył rówme;,;
przewiewna wełna na konferencję :z; ministrem spraw welemie ubrania i kostiumy. wn~trznych Czarnym. Posłowie niemieccy oświadczyli ministrowi spr.
I wewnętrznych, że ostat!lie zarzą
dzenia. władz są. sprzEoczne z konŁódź, Piotrkowska 86.
stytucją i zgłosili GOTOWOść DO

TR DPIHA EI

I

.

I

sytuacji politycznej, zwlaszczazaś
etosunkami między Francją, Anglią

Poseł ~ra.rm:

a Cz e Cho9łowacją) w~.kazująe 11'
szc:l.cguluości na, l1kbd angielsko francuski i jego stronę woj!"kową.

Dziennik dochodzi
iż układ

tell
>:achodzie.

i

do

!Jbowiązuje

kon1dnzji.
t;vlko na

••

(z ,

Prez. Benesz ns'Woluje do •• niatracenia odwvagi wwołbec:
1M d_rzen. jakie .... ogą nadejść:··

Nenlein

Z

DowBada przejecie administracji na ter,torium niemców sudeckich

. LOl\DYN, 21. 5. 'PAT, .•• Eve-I idn oświadcx.f'~ miał", f79sie
Iwda,je. że JI~n swe~o pobytu w Londynie. iż
po ogłoszeuiu wyniku wyhorów
~.miunycb w nie~.Iieclde.i strel'
GENIALN Y fle CzechosłowaC.l 1 zwoła wybra
nych.
którzy utworzą nieP. 12, 2. 4.6.8.10
AKTOR zwłocznie RADĘ RZĄDOWĄ
P A
L TERYTORIUM SUDECKIEGO.
Rada ta pl'z.ejmie adminisłra

przyjęty był dziś przez ministra sp'l'aw we WIIl ętrz:ny ch.
PRAGA. 21 5. (PAT). Prezy'
de'llt Ben.esz wygłosił w Taborzc przemówienie, w którym
zaznaczył m. in., że CZECHOSŁOWACJA PRZEŻYWA 0BECNIE
NAJW AŻNIEJSZlE
CHWILE OD CZASU WOJNY.
~
(·.ię miejscową.
Prezydent nawoływał baj do
PRAGA, 21 5. (PAT). Dzi~ 0- sp()koiu i NIETRACENIA OD..
. gtoszono zakaz odbywania ze- WAGi WOBEC WYDARZEŃ,
"
.
w swojej n~Jón~~~:i~ ~~I~~JI, o które) hJ'a~. pochodów i manifestacji JAKIE MOGĄ NAD.EJŚĆ.
f.lII!!, Stalld~rf':"

EUfOna

UIliii

~~~~ II

4'P AWilA ZWYCIE!A!"
Ceny miejsc na poranki o f!. 12 i 2]1
i na wszystkie
ao gr

pOIOSt. seanse

od

w stosunku do pras,.. B.edakcje dzienników zosŁały óstrzeżo
ne przed poda"tva:niem fałszywych wiadomości oraz ataków
na rząd. Przebieg · za.iść w kraju może być !podawamy tylkO w
wersji ofie.talue.l. Wiele dzienników porMlJ!lych zostało skoofiS:kmvany.ch.
IPRAGA, 21 5. (PAT). Dziś
zebrało się posiedzenie
rady
ministrów
pod p,rzcwodlnictwem premiera Hodzy.

,

Paryża ooruszenie. J •Lezą.
możliwością, że zajśeia te
mogą, wpłYIllą.ć nu przebieg ,\"~'

nych
się z

borów, które rozpoclyna.i<1 sil'
lutro.
_ _ _ _mamae___1I
DOKTOR

y. O 5111
R

S

I

. l' t b "b
I
pecla ,lS a c ~ro wenerycznye l
skornych l seksualnych
fz:ont, I p

r81mulla
u y9,

Tel. 262-98

pollf)cznych.
PRAGA. 21 5. (PAT). W noPA~Y~, 21.5. (PA1): Ha~as prsvimuie od 8-11 i od 6-9 w
Po~cł slldrcko - nirmiccki cy Z piątku na sobotG wydane dOOOlSl, ze WIadomOŚCI, ktore w njedz. i §więła od 9-12.30 pp.
.
' --.
Frank. klór~· zastęDuje Ilcnlei- zosłały zarządzenia. 'W!prowa- nadeszły dziś z Czechosłowacji,
• na w eza ie jego nieohec'llośd, dzającc ob-ostrzenia eenzłJJl'aIne wywo~aJ:y w kołach politycz- (Dok depesz czeskIch na ~tr_ 4-cJ \

!'fr. tS9

aJicz,
•

Sześcioraczki I
RANGOON, 21 5. (PAT).

Żona pewnego rolnika w Burmie powiła sześcioro żywych
dzieci, trzech chłopców i! trzy

Taiem

4ziewczynki.

su ecc,
za
strai, pogranicznej

•
strzał

• •

z koszar czeskiej

6 lat wiezienia

BERLIN, 21 maja. (PAT.) - dwuch gospodarzy niemieckicn:lkłórym obaj jadący spadli z ro- Wsk'a~ano im pr.zy tym, :he nie
Zabójstwo d'WUch nuemców w 25-letni Nicolaus Boehm z Ober- \ wel'Ów. Hoffman poniósł śmierć wolno im opuszczać swych doMilionowa grzywna za Cheb, (niem. Eger) według urzę- 10hma i Georg Hoffman z Fon- na miejscu, Bochm zaś ciężko mów. DOipiero po 2 g.odzinac-h
przestępstwa dewizo we dVWej relacji ni,emieckiego bill- I sau. Gdy przejeżdżali onŁ obok ranny w brzuch pocz.ołgal się w przewieziono Boehma 00 81llpitara informacyjnego, mi,alo prze- koszar strzelców pograniemych, 'kierunku koszar. Zaalarmowani la, gdzie mimo natychmiastowej
BERLIN, 21.5. (PAT) - Berlin·
w których stacjonuje uzbrojona wołaniem o pomoc mi.eszfkiańcy operacji, zmarł. Prred śmiercią
eki sąd okręgowy skazał dziś by· bieg na'Stępujący:
,W sobotę, dnia 21 b. m. o go- kompania czeSkiej policji pań- sąsiedrnich domów w)"biegliJ na zdążył opow1ied:zdeć pr.zemeg ujłego generalnego dyrektora "Niedzi,rue 3.30 rano wracało z Cheb stwowej, padł nagle strzał, po ulicę, zo'Stali jednak odegnani. ścia. Z opowiiadania tego wytoimieckiego kontyn~ntalnego towaiiiiiiiiiiiii_iiiiiii_iiiiiiiiiiii_ _iiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_ ka, ż e postrzał otrzymał zupeł
l'zystwa gazowego" w Dessau. Brunie niespodziewanie.
no Hecka za wielokrotne ucbyla.
O godz. 5.30 rano pt"ZY'byI Da
nie się od płacenia podatku dochomiejsce wypadku poseł nlemł~
dowego, przestępstwa dewizowe
ko - sadecki dr. Koełlner, który
usiłowane oszustwo na sześć lat
w Obecności DaOC1lllych świadwięzienia, 10 lat
utraty praw i
ków zajścia ustalił dokładny prze
grzywnę w wysokości 8.7PIl.OOO mk.
... bieg incydentu, przy C!ZJ'IIl stwier
Brat jego Walter Heck z.a współ
WARSZAWA, 21.5. (PAT) -- woj • Składkowski, metropolita I święto~ławski, podseltretarze sta· dmł, że wystrzału nie poprzedzIudział w przestępstwach
bkazany
o
godz. 13-ej premier i patriarcha Visarion, metropolita l):onizy, pp. ilU: Szembek, Aleksandrowicz, Kor. la żadna wymiana słów ani Zazostał na 2 lata i 6 miesięcy wię
rumunski Miron oraz metropolita ministrowie: gen. Kasprzycki, Beck} sal<, I-szy wice _ minister spr. den bezpośredni powód. NIezienia i grzywnę w wysokości Visarion byli
przyjęci I,rzez p. PrewojsI.. gen. Głuchowski, arcyhi- mieckie biuro informacyjne wy;-.
przeszło 600.000 mk.
skup Ostrogski Simon, członkowie jaśnia przy końcu swyeh wywozydenta Rzplitej na audiencji na
Zamku KrólewsIOm.
ambasady rumuńskiej z charge dów, że obaj gosp·odarze 7JIlani
d'atlaires Dimitrescu, ambasador byli jako ludzie trzeźwi iJ solidni:.
Po audiencji p. Prezydent RzpliR. P. w Bul,are8zcie Raczyński,
PRAGA, 21 maja. (PAT.)' __
tej podejmował patriarchę Mirona
wyżsi urzędnicy prezydium rady KomunIkat urzędowy ~ •
Nowy prezes naczelnej i metropolitę Visariona śniadaniem.
ministrów, M. S. Z., minister~twa I głoszony o dz.isiejszym zajściu 'W
W godzinach popołudniowych
spraw wewnętrzayeb, W. R. i O. P., I Eger (Cheb), w któneJgo wyniku
rady muzułmańskie)
prezydent miasf.-a Starz.',ń8ki, rek-; zostało zabitych 2 niemców,
JEROZOLIMA, 21.5. (PAT) - patriarcha Mir;:ma rewizytowali p.
tor ulliwe(~yte~u Józefa Piłsud- stwierdza, że żandanni er.esey
Na pustyni Synajskiej doszło do premier, p. minister W. R. i O. P.
i
p.
minister
spraw
zagranicznych.
"
r.kiego Antimiewicz i inni.
II zmuszeni byli
do nżycla blOJli,
krwawej walki między dwoma
W czasie obiarlu wygło~ili prze· ponieważ niemcy ci, jadąey Da
szczepami beduińskimi, w idóreJ Wieczorem odbył się obiad w salomówienia ll. ',remier gen. Sławoj - rowerach w podejrzanych GIrowyniku zabitych zostało trzech be- Oiach prezydium rady ministrów. "
obiedzie wzięli m. in. udział: pa·
Składkcwski i premier i patriarcb&! licznościach, nie usłuchali ror.kaduinów, a kilkanastu rannych.
triarcha Miron, (l. premier gen. SłaMiron
zu i nie zatrzymali się, mimo me
_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
..
_iiiiiltiiiiiiiiliiiiiiiii"
'.iiii"
___
iiii
___
iiiii
___
iiiiiiiiiiii
__
iiiiiiiiiiiiiiBiiiii;;_
ków ręką i głośnego wezwaaia.
JEROZOLIMA, 21.5. (PAT) W miejsce wielkiego muftiego Je.
Zajścia i inc,de...,
rozolimy, przebywającego na emi·
gracji w j)obliżu Bejrutu, przewodPRAGA, 21 maja. (PAT-f-Czeska agencja telegnfiezma &niczącym naczelnej rady muzuł
nosi o szeregu ineydenllacb, 1ItómańskieJ mianowany ma być szeik
re wydarzyły się wrotnych młej
Hassan Dżaralla, strImzy in'3pektor
będą
układu międzynarodowego
scowościach Cireehosłowaeji.
szkolny w, departamencie szkolnictwa.
RiZY1M, 21 5. (pAT)". Komiltet stał oficjaLny kom~~lliat o na- dobnie ": Berlinie w najbli2De~:itI1.ie (p~ocne Czediyi
rzedsta:wicieli
mtw które radach. Równoczes:mc .zdecydo szych dmach.
zwolennik Hen1eina został nII\~arantowały ~kę au- waDO zwrócić się do rządu RzeSir Frederick ILeith Rosa, ny przez dwuch soojał- deJDoktra
JEROZOLIMA:, 21.5. (pAT) Arabska partia obrony narodowej ......1--"be d
ł
ta"'n'o w ~y z propozyc.fami uregulowa- który rEW·rezento",·ał rząd atIl- tów nilemiookiich.
--ą, () a owa os .~ l .
•
k·
t . 1 k'
. d
. hwmIl'
.'LI:,· J.aD01'a
~
Rz'
d vt'
0- Ula sprawy pOzycz l aus nac- gIe s -I na paSJe zemac
,W pO'UJ.JJZU
~
w !\famIe w ślad za rezolucją, u- .,u(-lWaloDą przez komUet naczelny ~l~ ;~ ~~1: p : ' u - kiej w drodze układu Uliędzyna\tetu.w Rz)~i~, J:ep~ezenJtować ws~O'dn1e).~ ~jki .. o.
acj l Austrii do
rodOwego.
będZIe r6Willlez A.n:ghę w roko· berzy w mlelsOO'W()Śo. Brien!ka.
tej partU, postatlOwiła bojkotować k
RzeszyRokowatIlia z rządem niemiee W!Uli.alCh berlińskich.
odnieśli Tany: socjał - demdkra·
angielskll komisJę teebniczną, po- ~ ę
dn. 20 D. m. ~loorony zo- kim rozpocmą się prawdopo·
. ta niemieclci li. zwoletmik Hen.zostawiła jednak swym członkom
wolo, rękę w składaniu zęz1laó
przed komis~,

I

Patriarc a M-ron na
Zamku
..adg ministró""

fialowg obiad w prfzgdiulD

Walka
miedz, beduinami

iii.i-'"

POluczBi

zaCiąunięle

uregulowane

przez Auslrl ę

w drodze

m-

w:

Prezrdenl RooseveII
uwzglednil praśbe

JaB uCleBali HabsburOOwie z Austrii ~!~ ~~

Fałszywych

paszportów miał im dostarczyć rząd Schuschnigga ~~m;a!1.en żołniel"lZ odniósI dęt

I

W Chodowie (Czechy p6łlnoe
WIEDE~, 21.5. (PAT) _
Jak Schu~chnigga. Opuścili oni _.granicę liczne k~f~y 1.:. ko~zt~wnościami do- no - zachodnie) podozas l'OZpre.Suwałk
donosi "SalzlJurger Volksblat" u- a~st~lacką dn. 12 marca w kI.erunku : mu Hab"bu~gl)w, Jak zastawy srebr szania tłumu· .r:os1ało rann~h 3
Warsmwski koresp. "Głosu Po' cieczka członków rodziny Hahsburg I '~ęgier w s~mochoctach, l,tore po· ue ~tołowe ltd.
żanda,rmów. DokOlIlano trxeeh arannego" telefonuje:
KosztoW.l0Śzi pochodziły z Salz- resztowań.
skiej z Austrii, t. j, arcylts. Euge· SIadały znakI C. D.
!\fieszkaniec Suwałk, artysta ma lliusza, arc. Feliksa i arc. Adelaidy,
Władze graniczne przelJllściły I burga, gdzie były ukrywane przez
Wszystkie te incydenty został1,
larz Sucher Bokszański, będąc w odbyła się za fałszywymi paszpoI te samochody, natomiast zatrzyma-l' rząd Schuscbnigga do dyspozycji
szybko zltkwidowane przez poDzłych warunkach materialnych wy- tami, dostarczonymi im przez rząd l ły Ililstępnc, w których wieziono Habsburgów.
cję i żandarmerię.
s:ł~ł petycję do prezydenta Stanów
. . .e •• e •••••••••••••••••
Zjednoczonych Roosevelta z prośbą
o wizę nll wjazd do Ameryki, tłu
Jllacząc swą prośbę tym, iż nie ma
tel. 213-84.
możności w Polsce kontynuować
D~lś
o
god..
4.30 po pał. i 9,aD-..
~tlldiów, a w Ameryce posiada
Samobójstwo znanego komika Hermana Leopoldi
i codsif'nnie
krewnych. W (az z ' prośbą Bokszań
•
•
Goidnae WVSłtp, Wermwsklego ~
l:ki przesłał prez. Rooseveltowi w
WliEDEŃ, 21 5. (ZAT). W o'. Judenstaatspartei,
inź. Robert Wledrua Joban Cotany, które"N O W O Ś C ,t!pominku
dwa obrazy swego bozie koncentracyjnym w Da- \ Strieker (nadal przebywa w Da go
inteftI1owano w Dachau
Kier.: M. Winder
pędzla.
chau zmarł dr. Jakub Thrlieh, chau).
przed miesiącem. Na paxę dni
Ulubieńcy łódzkiej publiezno§c:ł
"Vcz·oraJ wdowa po dr. EhrIi przed wiadomością o z·gonie ro SL Dłlgaa. I. Szumluller. R. " ' " L ....
Wczoraj BoksZl:u1ski otrzymał list b. jedymy radny żydo'Wls:ki w
poinformo'wana
została dzina Cotany'ego otrzymała od
.lIan. M. OpeahelD.l inni
~ konsula.tu
amerykańskiego
w wiedeńskiej radzie miejskiej i chu
sjOiIlistyczny. przez policję o zgottlie męża, niego aist, że jest zupe'tnie wVdsłilPlil ~ wielkim, dCles~CJm~~
Warszawie, zawiadamiający go, marny przywódca
.
.
.
d
d '
na zWyCZIIJnym powo zen lem WIQODr. Ehrhcha mternowano w pny czym nie po ano p,\·zy- z row..
.
wisku satyrycsnym w 16 obr. p. t.
ie prez. Roosevelt uwzględnił jego
prośbę oraz serdecznie dziękuje za Dachau w marcu wraz z pierw- czyn z.gonu,..
"
W WlednIU ~rł na~le zna
szą
grwpą
a,reszltowatIlych,. Dr. EhJrhch Jest drugIm zy- ny artysta .. komik
Herman)" .,
n L .. .
lo
przesłane obrazy.
wś'ród kt6rych zna jdowa:t się· dem wiedeńskim, który zmad Leopold. PICZ~1Pwszczalnie nOpeł Monfal I rei.; .5z. DZlgll.n I I. ~Iumll~.~$.$.o ••••••
d
b . k
t'
ił
. Mcher. Muzyka 1 kler. orklest t" l cMru
rÓ~'~llez
p~ezes. gmmy zy ~w- w o OZIe
Qn.oen ra~YJnym w n. on samo. jStwo, aczkolpewellersów: l. Sza)ewicz.
"ZAPISZ SIĘ NA CZŁONKA słue.l w Wledmu
dr nes.dcr D3Ichau. Przed 10 dmaml zmarł wl~k dOikładne.1 przyczytIly. Z!,go- Bilety do nDbycia w kasie FiIhDrmonii
ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA FriedJnann (ostatnio powrócił tam znany przemysłowiec z nu nie UJSlalono.
• •••••••••••••••••••••••
PRZECIWŻEBRACZEGO"do Wiednia), Oraz nrzywódca

artysty malarza z

I

I

I

Dr. hrli, zma-I

i....... I ..

...

\V

I

Dachau

SALA FILHARMOND

HOr OlE Wl:ll AlBElE"

Z OSTATNIEJ CHWiLI

K:~::r:~~;:~;~!~~~~~~:,tO~:~~::~~ Sam się o~dal w rele' policr

botę o godz. 9,25 rano samo- rowie Paweł Isarow, przemy~ło
chód osobowy, zdążający z
Warsza wy do Buska przy omijaniu dzieoka, przebiegającego
przez jezdJnię pod Kielcami, potrącił dziecko i wpadł na słup
linii oświetleniowej, łamiąc go.
Auto doznało uszkodzeń.
Przcjec1~na
dziewczynka,

zab6.ca zony -Ian N01Alicki

wiec z Warszawy, w stanie ba,r
dzo ciężkim przewiezif'ni zosła
Pościg za żonobójcą Janem NO-! Listopada, na Zdrowiu, na ul. Gro· 1 Nowickiego przewiełliono natychIi do szpitala w Kielcach,
\ wickilll, o którego zbrodni piszemy tlzieńskiej, gdzie był U matki za- miast do ar~sztu przy wydziale
Poza tym lże.i ranni, Henr'yk obszernie na stronie 9, trwał do I mieszkałej w domu nr. 5. Do tych śledczym, gdzie dziś bedzie przeAngiel z Warszawy i Adam północy. Kierował nim osobiście miejsc teŻ" docierał pościg. MOI' der· słuchany. Badania .nordercy zmieDudon z Warszawy również lnadlwlllisarz Polak.
ca widząc, ze policja depce mu po rzać będą przede wszystkim w kk·
p-rzewiezieni zostali do s7.pitaNowicki był widz.i~ny w różnych piętach około północy zgłosił si"l runku ustalenia przyczyny zabójla w Kielcach.
punktach miasta, m. in. na ul. 11 sam do IV komisariatu.
stwa.

m

lIr.m
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"tiLm1 PORANNyn

•

I
wvslepuiil przeciwko akciom

'0

charakterze d magogicznJlm i anarchicznym

Zapo""iedź WIIpro'łAI.dzenia specjalnych przepisa
praw.
nych "" celu redukcji ŻYd6"" W' nlek 6rych zawvodach
..
WAmSZAW~ 21 ó. (PAT)'.'- W ROZWIĄZANIU 11EJ RWE- ten musi dop.rowadzić do mE-

J\:omi.gja narodowościowa rady
11aczelnej O. Z. N, uchwaliła w
kwestii łydowskfe; następującą
rezolucję:
,
l. Naczellllym celCIm. l wytycz
.tlą r~z~iązywruniu krv:e:stii żydOws4ie} dla Obozu ZJed!noezenia Na.rodowego jest siła i wieI
kość Polski, Punktem zaś wyjścia dla oceny roli żydów w na
sz~ państwie" jako czynnika
pobtycmego, Jest przynaletnOść łeb do poznpaństwowej
grupy ogólno - łydowsJdej, posiadającej odrębne eele narodo-

we.

" "'-ie ,.. .

tWi41

.,as

•

1tJ~~Swe..
f6~,tł~

1łQ4IU. Dtai ZwUłłCł
deluku ~el'łhie WiJ-

'""' '"

~lJt:a,Id~

m.altin~
Ovo
,.,.1tiI1IIIłt !t!fj

najpiInie~zych'

, 2. Skutkiem odrębności d,,politycmych, jafk !I'óW'lliet
i _'
.- tk'.......,
ł'lez ebn-~l
S'KU
l"'.....
oraz
znacznego wpływu na wiele
:dziedzin życl~ społeczno - na.ro
dowego tyd!zl, w obecnym sŁanie rzeczy, są ezynniIdem osłabiaJąilym normalny rozwój pOI
Sklch sU n81'Odowyeh l pańsfwQ
wycll l słOJąeym na pn;eszkO..
dzłe społeezneJ ewolucJI, kt6ra
'dokonywa się ~becnie w Polień

~

3. Kwt'!Stia ~vdowska

Jest

do-

;t~ =~~e::n;.1::!~:~
rozwi~a

STlI,
ZAGRAŻAJĄC
fP!Rzy DUKOWANIA UDZIAŁU ŻYTYM SPOKOJOWI I PORZĄD Dów W NASZYM ŻYCIU GOKOWI PUBLICZNEMU.
SPODARCZYM.
Spraw~ łydowską należy ren
8, Obecny wysoki udział I:.ywiązywać, a me ł2JIlić z mej dów w niektórych zawodach
instrumentu rozgrywek partyj- winien ulec redukc.ii. Może być
no - politycznych
ona osiągnięta pn -:;z WPRO4, Rozwiązanie kwestii ty- WADZENIE
OGÓLNYCH
dom;.kiej w PoLsc~ może być o- l'RZEPISÓW PRAWNYCH, da
shtgoięłe
przede
wszystkim jl\cych możność selekcii z punk
przez ja!'li najbardziej wydatne tu widzenia interesów państwo
zmniejszenie liczby żydów w wych. Niezbędnym do osią;g.niępaństwie polskim.
1Jstniejąee cia tego celu Jest r6wnież najwśród Ż}'Idów tendencje do end dalej idą<ce udostępnienie szkol
gracji
WIDny z powyi'szych rnictwa zawodowegO' i wyższego
względów ~ofXać się z jalk. naj dla wszY8hldch warstw Stpołeczd.dej idącym poparciem ze st1'o nych rnł'lldzieżv polskiej.
ny władz państwowych.
9. Ośrodki polskiego życia
5, ,OdJnosz~ się z żyt2Uwością --------~--do idei bndOWy państwa żyd"'"
KIego w Palestynie, stwierdza-.
my jednocześnie, te kraj ten \
uznać należy za gł6wny kłerun~k emigl'acji żydOWSkiej.
6, Wobec ograniczornych mot.1iwości emigracji do lPalesłVlOY I
tydzi, zamieszlkuj.ący w Po~e I
nttnszą, mieć zaJpew.niorne takie I
inne tereny emigracv.ine. Z te- \
go tei wlZ;ględu na'leiy d~zyć dol
rozwiąz!Ulia problEmlu emigl' a- ~iiiif.A..I~~"'~-~--,\
eji tydowskiej na drOdze współ
I SPRAWNOŚĆ
praey młędzyn.arodowej.
GRUCZO""-'W "OJOWYCH
'1, Usamodzielnienie g
!..v L
,-~I"oto 2 ",arunIcI. ł<.t6re zapoblegolq
mc:ze pOlskle.ł ludn~l wiej.... ypadaniu wlos6w. tworzeniu się
sklej ł miejskiej Jest .iednym Z
- łupieżu. rozdwoianiu się wlos6w.
zadań

stoJą-

~c Cebulki włosowe należy więc ple.
" ę9nować I dostarc:rać im substancYI
odżywczych Stosujcie do codzlennel pielęgnacji wlosów Philolhrill
Roger &. Galle!. Jest to znakomity
pokarm dla wlos6w oparly na
nojnow.s zych zdobyczach nauki,.

cych p.rzed rnarodmn i pań..11_,
d '
~twem po1o'I'Alm. Wytężona
Zła
łalność ekonomic2lIlo - ~eezna całego rnarodu !polskiego win
na mieć charakter pozytywnego i planowego TozwojU polskich sił gospodarczych braz
celowej
pnebudowy całości
mołeczno _ ~'Osnodarczego t, ycia Polski. ReaIiza-c;,a tych dą"

HILOT RIX

ROGER&GALLET

ZnI-e\V az. 'J1a- ·I

00 zmywanIa ł płukanIa utywojcle

i1

przez wladze

I

IJDIIJlI ŻYDÓW W W/lltE
O NlfPODlffilOSt POlSKI
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-
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- d · d P I kRlu entroD DrZ'Je Ile o o• S I

p

to pierwsza jego podrót oficjalna

.\Val".'>z, koresp. "Głosu Pornn- swoJą oficjalną podróŻ' zagraniczną w najbliżS'.tym czasie od
telefonuje:
.\ V kołach dyplomatycznych wizyty w Polsce. BJi,ższy termin
pOllowiły si~ wczoraj pogłoski, tej wizyty W pogłoskach, nie jest
że minister Trzeciej Rzeszy von jeszcze wymieniany,
B.ibhenł-rop rozpocznie piel'wszą

21 5. WAT). PO-]
godz. 2,30 a 3,30 baterie wojsk gen. Franco bomb ardowały Madryt, zwłaszcza pólnocne j.e{.'Q dzielnice, Jeden z

pocisk6w
w k ....ul.t We
nezueli, zabijając lezącego w
łóżku brata konsula i raniąc '~1
o'soby.

nia

do stOpniowego obS4l~
pOdstawowych placówek

życia społecznego, gospodm'~
go i kulturalnego OIl'az do obj~

cia w nim iniJc,iatywy łw6trc7:ej:
opartej na głębokim poc~i'Q
odpowiedzial.n!OŚCi''t .

*

Pow . ---11 obszerne' ł'eZ1t ..
chwa:Iih '. 'Jmisje OŚ'WiatoW'&f,1
inwes-tycy" la :rad,. naezelnej '1;1:bom ZjedlIloczenia . N~j,i
go.
.
~--

......

!

Pi

N

wysłamu

n" to

gwaranCja zdrOWia.

•••••••••••••"'.

.

GR.

Konsulat

enezueli
'"
Madr,cie
trafiony pociskiem armatnim
".fil

Iiin się

WARSZAWA, 2t 5·."(P'ATf~
Dnia 21 b. 10- W trzecimi dJhiu
sesji rady naczelnej O. IZ. Ba.'
odbył<J si~ pod przewiOdDlictwem szefa Obozu. ~ 1St..
StkwarczyńJskiego
po!Siedz~
plCID.arne rady, na rkrt6rym r.foo
da ~ przyjęła , 1'ftOlueit',
uchwalone p;rzeż poszezegóhM
Trzeba p'amiętać, że do Gdańkomisje z:agadnieniowe.
s'k a p:zybyw~ją n~,ejednokrotnie
Rada naczelna udiiwaIita J~
polskIe statkI WOJskowe, celem ~.,...M.~
dnoglo~nie wyslłać depesze do
!pana Prezydenta Rzeczy!p~{)li
tej prof.
MOŚIClclnego,
D z i fi
powtóuenie premiery I Naczelnego Wodza Ma:rszałka
Śm~~ego - Rydza i
- Claudette Colbert Edwa.rda
pani Marsza:Jikowej .A!lek.soodry
i Gary Cooper
IPirsudislkiej.

połsluch

llCgO"

~IADRYT,

po~~

Hi_lerBwski OreaD edeński sllC!0liskowaDU r~o~a g;~f:!;!:mrn~~;

I

mi~zy

•

kulhrralnef'(o i społecznego wln wo§cloweJ narodowa asymJl..
ny zachOwać pełną niezalcż- eja iydów. Jednak. P08ZC7JEność od wpływów żydOwskich, GÓLNE I.JE])NOSTKI POCIło.
wym.i1kają,cych międzv innymi :P: DZENIA
ŻYDOWSKIEGO,
obeonej pozycji ~oorpodarczej KTÓRE ŻYCIEM SWYM ORAZ
żydów w Polsce.
STWIERDZONĄ SŁUŻBĄ DLA
Z3jgadnienie to jelSt tym bar- NARODU POLSKIEGO WYKA:
dziej żywotne, ż·e skutkiem sku ZAŁY, żE SĄ POLAKAMI, NApienia żydów w miastach, prze- LEżĄ TYM SAMYM DO IPOLniknęli oni do szeref'(u takich SKlEJ WSPÓLNOTY NARodzi<edziii, jak np. prasa i książ- DOWEJ.
~ teatr, muzyka i plastyka 012. POTĘPIAJĄC·J\.KTY ss.
raz kino i radio, które maJą dla MOWOLI WOBEC tYDóW•
żvda kultwralnego decydujące Oraz dążąc do zachOwania spOznaczenie.
koJu wśród ludnoścl polskiej
10. W załuesie sz,l wlnktwa przy załatwianiu zagadnienia
naczelne władze oświatowe mu żydowskiego. Obóz 7~f,ednoeze,.
s"ą p,rowa,dzić w kwestii ży.dow nia Narodowego domaga się
skiej planową i jednolitą poli- rówrnież bezwz,g;Ię;dnie lojalnej
tykę, regUJlująJcą tę kwestię w postawy w stosunku do poróżuyeh rodzajach i typach trzeb pa,ństwa i narodu połskie
szkół. Jest rzeczą niewlaściwą go ze struny mas i przyw6dców
nJ,ZOslawianie
pOszczególnym żydowskich. Łączność międąuczel~iom, tym bardziej zaś • W okresie pokwitania p:ra~
WydzIałom, czy --I"ofesorom, re n a t u I:' a In a
woda
g o r z ka
"ulowania spraw żydowskich Franciszka - J6zeła jest od dawna wyna uczelniaeb na wławą rękę. próbowanym środ'k.i~m ~~?wym. N' d
In' t
b' Usuwa ona przewazną Ilosc powsta.
le Opuszcza e
\leg, ,
a"y łych zmian jllikie mogą występować.
SPRAW-y,
NALEŻĄQE
DO rÓżnych odcinkach przewodu polkar.
PODSTAWOWCH
UPRAW- mowego. Zapytajcie Waszego leia.na.
NIE"'T
SZKOLNYCH
." TI.rŁAtDZ
n
I
,
.
,
hl
STANOWIŁY
PRZEDlUOT nalJ"~o~a poszezegó1nyc ....,
BEZPOŚREDNIEJ lNGEREN- pie!l zydow~kich w rómydł
CJ{MŁODZIEŻY.
pauslwach we mote być w ład
11. Nie jest celem, ani zada- nym w~padku
WYzY~w~
niem pOlskiej polityki narodo- bezkarme dla szkodzenia w p..
kłejkolwiek mierze sprawom I
interesom państwa.
13. W rozwiązywanlu
wy
łydowskiej
rola pozyływIUI
przypada
młodemn
pokolc;nlu

przez czynniki Pańl
WOIOffło mJ!as~a
stwowe l społeczne,
, AKCJE O CHARAKTERZE
GDAŃSK, 21. V - Na polece- dziennika gdańskiego, O'rganu Iremontu. Teraz bawi w Gdańsku
DEMAGOGICZNYM I ANAR- nie władz adminilistracyJnych za- gdańskiej p'a rtii narodowo - so-1 "Wicher" na remonoie w stoczni
CHICZNYM PRZESZKADZAJĄ rządzona wstała
konfiskata cja1i<stycmej "Danziget: Vorpo- gdańsk!ej. W~s~łanie I!atroli ma
sten" z dnia 20 maja b. roku za rynarkl polskiej na mIasto było
zniewa~ę armii polskiej, której zawsze praktykowane i nigdy nie
J A N U S Z K ON R A D U R B A C H
dopuściło sit: wymienione pismo spotykało si~ z jakimikolwiek
przez zamieszczenie prowokacY.i demonstraejami" Tym wi,ększe
nego komentarza do fotografii, zdumienie
wywołuj'e
obecne
prz,edstawia,iącej patrol polski~j skandaliczne wystąpienie orgamarynllI'ki wojennej, kroczącej nu kierownkzych kół niemieckich Gdańska - zwłaszcza w pa
przez ulice Gdańska.
,.
'd'
t l
rę dni po powrocie. przywódcy
Na Zd~~~lU ~ł' ae z~ ~a ro em hitlerowców Forstera z wyciecz2-ch pollcJantow gdansklch oraz ki
p ł
d' b ł
'o
gromad~ gapiów. Pod fotografią
po, °śs~e, ~ me
PrzypoJł~kie. .
od .
wany go ClDnIe pr__ z
<7
Jut DO NABYCIA WE WSZYSTKICH
umles'zc·zono p plS:
czynniki oficjalne.
KSIĘGARNIACH = = =
"Niemvykły obraz. Co' znowu'? ..................... ~ •••
Polskie
patrole na ulicach GdańKąp.-el Z szyszką
ILUSTRACJI 54
STRONIC 216
CENA 4.- ZL.
ska". A pod tym obelżywy koment~I'iz l, o pohy~ie patrolu."
ma.rynarzy
O V O_
1--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--'
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na być trealna, tworcza
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rzecz (l

Sk warczyńs.ki
wezwaJ: obecnych do wz·możenia wysiłku
nad realizowamiem Polski wielkiej, potężnej I sprawiedliwej.
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"Zd °lnosc

Matka obecnego premiera belgij,
skiego Spaaka była jE'dyną kobietą zasiadającą w senacie belgijskim.
Kiedy Spaak jako minister spraW'
zagranicznych w g,abinel:ie Van
Zeelanda miał stanąć przed senatem, aby zaprezentować rząd, w
izbie pan<tWało zaciekawienie w
jakiej formie minister zwróci się
do wysokiej izby. Czy powie - ponieważ pani Saak była jedyną senatorką ....... "Panowie i
kochana
mamo?"
Minister Spaak: JednaK zwr~ się
do senata po prostu per ,.Szanowni
koledzy'''.

pożycz

k

N

owa"

ł

iemiec

wyczerpa a

.
zna~z~ pIsmo\--;' koł.a na'l'odowo
~o.c.J.ahsty~zne Jawme. . przyzna.1~, ze UlI'zędO'we komISJe szacu~
kowe ustalać będą "s<łusmą
wa['tość majątków najwyżej w
wysokości 50 pet. wartości rzeczywistej. Realizacja lliStawy
wymagać będzie kilku lat. Pismo ws'kazuje na osobliwy falkt,
że przez tę mstawę Goerimg dopiął tegO', że żydzi ralują rozpisaną ostatnio wewnętrzną poży
czkę Rzeszy; skoro bowiem tylko ustawa została ogłoszooa,
kapitaliki żvdowlScy w Niemcz~h zaczęli lIlabywać akcje tej
wartości podlegających rejesłra pożyczki, il'O'zumująlc, IŻe (przycji majątków. JUIŻ obecnie-za naJmniej do tych papierów nie

["ONDYN, 21 maja. - Czoło
We londyńskie czasopismO' finamowe "Stook Ex~hange Gazette" zamieszcza wyczelipująCą
analizę niemieckiej ustawy 'W
przedmiocie przymusowej rejestracji kapitałów żydowskich,
wydaną przez Goeringa w charakterze kierownika planu czte
rolebniego. Wartość m.ająltkÓw,
należących do żydów w Niemczech, Po przyłączeniu Austrii,
pismO' ocenia na 600 miliQnów
funtów szt. !Proceder wywłasz
czeniO'wy rozpoczyna się już z
chwilą oficjalll1ego tak.sowania

*

sit;

Red. PiestrzJóski
przechodzi do M.S.Z•
.'''a'r sz. koresp.
ncgo" telefonuje:

"Głosu

Porano

w~~~o::acs/~~~;~~o ~t~~~a~~~~~
w "Kurierze Porannym", w ko-

SIę

łach pO'informowanych twierdzą

że istotnie dotychczasowy redak
tor naczelny p. Piestrzyński, po
powrocie z urlopu ma przejść
na stano\oyisko do ministerstwa
prOprlacyp1ego konkluduJe. spraw zagranicrz:nych.
pismo
londYllskie - wysnuć.
_
można Jeden tylko wniosek.
mianowicie ~a!ki~ Że 'p~lit)'lka f.iDObOSZJ"lrLie"o
nansowa Nle'Imec lUZ obecme
a [!jEb ':I
do,szła do taJ" fatal~lego stanu.
15 czerwca r. b.
w któr)'lm Il'ząd niemieok,i nie
Warsz. koresp. "Głosu Porano
mo-le .iDŹ więce., polegać na za- , ne~w' telefonuje:
kroponych na wi?kszą skalę pOSkład sądu, który ma roz'Ważyczkach
dla zdobycia możli- żać kasację w proC>esie Doboszyń
wości finansO'wania wydatków skiego, został wyznaczony.
Na
publicz:nych. Już dawno p:rzewi sesję tę zostali wyznaczeni sę
dywano, że niemiecka polityka dziowie Majer, KamieniobrodzfilllU'IlIsowa wcześniej, czy póź- ki i l\Ialkowski. Termin sprawy
niej załamie się.
wyznaczono na 15 czerwca.

.

l b~Zle sto:',?,vana skala "wartoś
CI słuszne] .
I Z c~łeg? tego procedcru ek~-

KasaCJI

H

Pastor I ra6in w pewnym wIelkim młd<ie utrzymywali ze sobą
przyjazne stosunki, przy czym jednak nie mogli się powstrzymać od
wzajemnego krytykowania swoich
religii.
Pewnego dnia pastor, wzdychając, powiedział do swego kolegi:
.- Mój biedny przyjacielu. śni
ło mi się tej nocy, że znalazłem się
w "waszym raju". Co za straszna
rzecz. Ludzie byli brudni, panował
ścisk, a wszyscy spędzali czas na

BACZNOSC

PANIE DOMU!

Zdarza się często, że domokrążni ag en ct. poda.ią się za moich sprzedawców
Jnb zastępc€iw firmy NORBERT LAN GER I S-WIE CZECHOSŁOWACJA i
jako tacy proponują nabycie BIELIZ NY STOŁOWEJ I TOWARÓW BIAL YCH.
Zaprzeczając
powyższemu. stwierdzam kategorycznie, że TYLKO
NIZEJ PODPISANA FIRMA posiada wyłączne zastępstwo firmy

,OR

Teatr

(Al. KośeiuBzki 57)
22 bm. o godz. 12
przedstawienie BAJKr

niedzielę,

AT L N E i ~lUle [zerb PsłOW8tjn

slra

na całą Rzeczpospolitą Polską i 'W. l\-I. Gdańsk i że nigdy przedstawicieli
ani snbngentów do prywatnych miesz kań mojej SEan. Klienteli nie wysyłam.

Kr

r

Bronisław POBORCA, UJarszawd, Długa

" sma

50

e re -

OS' l- Z

Z•

poseł

B.

m

U"
Dubois

sprzedawaniu ł kupowaniu rozmaskazany na 2 miesiące
itych przedmiotów.
- Ciekawa rzecz, odpowledzłał
uśmiechając 5łę, nbin. Jest to d o _ W a r s z . koresp. "Głosu POC'8II"

~~::l,n::~C:!:J : : :
śnilem,

lok;

Z Hiszpanii do francji
n~~~~z,~~l:r:~~~lSkU Podlaskim
- : niezwłocznie wysłane posiłki ce-' zał uci'e kinierów za usiłowanie sąd okręgowy skazał b. posła SI.

II.órzg D,iehli

Ze malazłem się w "wa·
TULUZA, 19 maja. (PAT.)
szym" raju. Było łaD? pię~e, we-lo p~ek.roozen~u granicy fra!lc~8oło, mil,>, zachwycająco. Nie mo- sInej pod OSSleJa puez 30 uCllellugłem sobie wyobrazić czegoś do nierów hiszpańskich, korouni,kuSkC11.al!lzeco_
lią następujące S7!czegól'y:
_ Ale? _ 28pJta1 petor trochę
,
ni.espokoJoy.
.
Na wschód od Casrena de
Ale jedmj mnie zmartwiło' Nuch w odległości 10 kim. od
..- .
. granicy francUJSlkieJ- zebrała się
NIe było
~• 11~
. tam Dlkogo.
ll~zna grupa h'"
ISzpanow - zw ł aszcza powołanych ostatnim zaZnattomity pisarz CI,rullnmzlo rządzeniem rządu barcelońskieprzepadał za komfortem, a ubierał go pod broń ażeby w nocy
się z zamUowaniem iśeie kobiecym. z poniedziałku na wtorek spróKoszule zmieniał co najmniej dwa bowa~ przejść granicę.
razy dzienoie. Jego służba nieraz
i'"7 odlegloś .
k'l~. '
• ł
~Vl'. . .
CI paru l {).me~row
uwaza a za wYstarczające przeje- od granicy ka'l'abinier~y his'Z('hanie żelazkiem do prasowania po panskLch
,.
wojsk r.ządowych o'bsy
koszuli pnawie nie zmiętej. pocon'm
l
..
-,.
pa i uCIekInierów strzałami, zaznów ją wkładała do szafy z bie- b·'· 20 ó b ·
lizną. Posiadał do stu ubra6 ran- IJaJąc
os, raDląc 50, kłórych aresztowano.
nych, popołudniowych, sportowych,
wieczorowych, smokingów i fra
ZnaleziO'OO przy nich ważne
k6w_ Okolo trzechset koszul mę- dokumenty wojs'kowe. Zostały
skich jedwabnych i prawie tyle ko.
szuI frakowych. Około pięćdziesięciu kapeluszów rozmaitych rodza-

:ar

~~ó,,:!.dwłe§cle
par trzewików l buci\\. ..

Nowe abiturientki

II

lern ścigania uciekinierów w gó-' dez€TCji i teror na kary długolet- J)ubois na 2 miesiące więzienła
rach. Trybunał wojskowy slka-j nieC10 więzienia.
za obrazę władz, której mówca
".
miał się dopuścić w czasie wieOd dziś ~eny zniione f 09 do fił. 5.cu publicznego jesienią roku ...
WleCfiorem od d.
wraz z gard.
biegłego. Prokurotor zapowieOSTATNIE WYSTĘPY pop~ł. od 99 gr. do 4.30 wraz 1; gard.
dział apelację, uważając ..,.",..
Pomedz. 8.30 w. URIEL AKOSTA wtor_ 24.V o za niedostateczny .

Teatr Kamerain,

HABIMY

1

830 w. PREMIERA 1rudnQ byt tyd!!m-5zol. "Ieltbem&
Dziś o 4 pp. i 8.30 w. URIEL AKOST
A _
_

PolacJI brazUI'-J·sCJ O rzuc,-I,-

połączony

•

h"tl
J - J- - - k- propozyc e s I eryzowane emlgrac I niemiec lej

z trz-:sieniem
:liemi

TOKIO, 21 5. (pAT). !IfalsłIto
wulkanu Aaazantt
Wa'rsz. koresp. "Głosu por.an-, ców projekt powołania do życia (144 km. na północno - zachód
od T k')
\V b 1
. t
nego" telefonuje:
wspólnego frontu mniejszości
o 1'0.
. y UC lOWI O'wa. k u Z ID
. f orm.acJą,
. k tó narodowych w Bl'azyhi
. ZOSblł rZ)'lszyło trzsienie ziemi. Szko,W zWlląZ
I
dy są nieznaczne.
I r!l podaliśmy przed paru dniami przez polaków odrzucony.
~
o prześlad'owaniu polaków w
Polacy nie chcą iść razem ze
B" k
..
razylII,
QllluDlkuJą nam ze shitleryzowaną emigracją nieźródeł dobrze poinformowanych miecką i oświadcza.1ą, :re czu.ią
.
.
ł k
ł
z·e enugracJa pO' s' a rozpoczę a się na siłach prowadzić akcję 0szeroką akcję protestacyjną, na- bronną własnymi środkami.
Ostatnie dni!
tomiast wysuwany przez niem-l
EpOP08 poświ~cenia, patriotyzmu,

j

pił wybuch

rCA IT

Strefa

neulra"n!S dla dz,-elll-

W prywatnym gimnazjum żeńUl
...
Z poAróll s~lafrok6w najbardziej skiem Marii Hochsteinowcj w Lodzi
Ochrona młodego pokolenia podczas w6jny
lubił coś w rodza!u mnisiego habi- cdbyly się pod przewodnictwem p.
tu z kapcurem. Miał ich około pięć- ~alomcll.1. Bragiń:;kiego, dyrektora
Pil'zedsławiciel
RUDlunii w ne przed atakami, jak w ogóle
dziesię::iu.
'
tegoż gimnazjum, ustne egzamilly
komisji
ligi
nalfodów
dla zaga- :<1; utkami działalI wO'jennych.
Pewien żołnierz w Fiume~ widząc dojrzałości. Swiadectwa dojrzałości
dmień
społecznych
pil'zedlożyl
Projekt delegata rUDluń'skiego
d'Annunzia rano w takim szlafro- otrzymały następujące abiturientki:
projłtlkt
rezoltOCji
o
ochrOlllie
popierany był gorąco przez deku, powiedział:
Ajzenówna Renia, Bekerówna, Fda,
- Widziałem wodza w uniformie Berlinńska Salomea, Chanach o wi, dzieci podczas woJny. Według legata f'rancuskie:gO' i ll1a jego
poety.
cz6wna Jadwiga, Czernolewska. A., projekilu tej rezolucji, każda żądanie sprawę przekazano do
Finkiel Judyta, Freidenreich(.,wna
Zofia, Ginsblli'ż~nka Barta, Gliks- walcząca strona ma wyznaczyć \ dalszego rozpatrzenia między
w której u- narodowemu Czerwonemu Krzy
Anna.,
GrinbeIŻanka strefę neutralną,
Konrad Hulcin nie po raz pier, man6wna
wszy był w Anglii. Raz już, w roku Estera, Gutmanówu.a Estt'ra. Hal- mieszczone byłyby dzieci.
żO'wi, ktÓTy też wnioskiem ru1935, Bliał łam odczyt w królew.. bersztadtówna Irena, Hermanówna
W strefie tej dzieci byłyby muń. kim zajmie siE: na najbli;i.
skim instytucie spraw zagranicz- Frym('t~, Lajnecówna Henia, Libra- pod opieką lekarską i chroll1io- swej sesji.
nych.
chówna J ehudasa, Motvl{' wna R.oGdy anglicy dowiedzieli się, że ma: N asieIska Lusia, ObersztajI'óWHenlein był w młodości nauczycie- na Róia, Popowska Salomea. Polem gimnastyld i naczelnikiem znanska Mira., Rajngoldówna BroSynowi zapisał tylko /100 dolar6w
~,Turnerschaftu", pociągnęli go za- IJhllawa, Rajsówna Mina. Hubin·
raz na teren~ ~olfowe.
sztajnówna Zofia, Russak(.wna NiPrzed tygodniem zmarł w Sta·
Osoby, które były obecne przy
fla, Segelmanówna Gustawa, Szapi lIach Zjednoczonych Franek D. otwardu testamentu, przeżyły wieiAle gość, r:hoć gimnastyk, o goI- n :Maria, Szejnfinklówna Halina, Watterlllann,
"król" wiecznych ką niespodziankę: synowi Wrałter'je miał słabe pojęcie. Zaczął od SW:1Jberźanka Maryla. Sztajerówna piór, 15 b. m. otwarty został w No- mann zapisał zaledwie 100 dolarów,
tego, że cisnął swój "club" w gło· Maria, Tajtelbaumówna Maryla, wym Jorku testament człowieka, czyli około 500 złotych. Cały natowę lor~a Sommer8.. .
Walfiszówna Gustawa, Warum~'W którego nazwisko już od dawna sta- miast spallek, oceniony na pół miAnghc~ s~ up~ze~ml; lord .SOI~' r.a Czesława, Winogradówna Ma- lo się rzeczownikiem posp,olitym.
Ilona dolarów, testament przezna'
mer pOWIedZIał, ze lego prawIe Ole sza Winterówna Celina. Wvsockl\ 1 Wattermann pozostawił dWIl'!h cza dla córki.
boli.
j' Natalia" Zduńska H:1lu1a, Żylber- prawnych swych dziedziców: 3Q
Młody Watlermann :zamierza zło_ Drogi ~)anie - zauważył tyl· iOzacówna. Fela,
Zylberberżanka letniego syna EIi~zę, z którym był żyć slmrgę do sądu o unieważniek'o - ale może byłoby praktyczniej Krystyna.
t w złych stosunkach, i U-letnią cór· l nie testamentu.
'
mierzyć w piłkę...
łł,ę Odrz./
.

*

"'Vbu""
"II wulkanu

I

Testament Wattermana

.!

bohaterstwa i

..

miłości.

GretaGarbo
Charles lEI o y e r
w arcydziele
Metro Goldwyn Mayer

•

II

'I I

Wal

przeróbka. powieści
Wacława Gąsiorowskiego

W olna
reżys:.

CLARENCE BROWN.

Ceny mieisc na.
wszystkie seanse

od 54 gr•

Zastrzelił 27 osób
.
pO czym popełnił samo ..
b6jstwo

.

TOKIO, 21 5. (PA1j. _ W
Yokohamie pewien młody ja_
k
t
Hl
z t1>onezy! zas rze
w pl' _ys ę
pie szału z broni myś1iW5lkiej
27 osób, po czym pope1lni1ł !lamOOójs.two.
--
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OWCJ"woje ództwie

Konferencja wyznaczona na 24 b. m.

Międzyzwiązkowa . komisja sezo·
nowców dW!lkr~tnie już miała OliłJyć konferencje w urzędzie wO.je·

\\, ódzkim w Łodzi, obie ,lednak nie
(,oszły do slwtku.
W obec tego, w pOl'Ozumiellhl' 'Z
władzami wojewódzldmi ltstalol1o
Jeszcze Jeden termin lwnferencji na

'.

WlaUdOmO f~[")

ale

hl" nI'
UIJ _ .

Dla wszelkiei
bielizny

,

~y!l<o

d~~ń :a~c~o~~ą;mw~~~;dnill
deleSlC~ do War-

mydło!

f gaCJa sezonowoo'7l uda

fzawy, gdzie in~erweniować bedzie
Nocy dzi- n~ terenie m~l\. opieki społec~nej,
.,iejszej dyżurują następujące apte- mm. skarbu 1 Funduszu Pracy w
ki: Sadowskiej - Dancerowej, Zgier sprawie przydziału dla Łodzi doska 63, W. Groszkowskiego,
11 Lidatkowych
ktedytów na rozSzerze.
b'
stopada 15, T. Karlina, Piłsudskie- me 10 ot i podwyższenie płac,
go 54, R. Rembielińskiego, Andrze
ja 28, J. Ch~dzyńsk~ej, PiotrkowNa dzień dzisiejsJ:Y zwołane zosjla 165, ~. l\~lllera, pl~tr~o,!ska 4b stało zebran~e robotników przemy.
G. A?tomewl~za, Pablamcka 5b, I słu ceramicznego.
J. UmeSZOWGklego, Dąbrowska 24-a
Rokowania tych robotników z
przedsiębiorcami nie doprowadziły
POBÓR ROCZNIKA 1917. -4 do zawarcia układu zbiorowego wo.
Jutro ",inni si~ stawić do przeglądu bec slcraJnie różn!'ch poglądów na
wt'jskowego:
kwestię płac. Robotnicy domagają
Przed komisją poborow~ nr. 1 się bowien! podwyżki w wysolwści
(Ogrodowa 34) pohorowi rocznika 10 proc., podczas gdy przemysł no1917; za.m.ies-ua.li na terenie 5-go si się z zamiarem obniżenia płac w
komisariatu o nazwiskach na litery: tym scmym stosunku. PrzemysłowC, D, E, L
cy nie godzą się również na po·
Przed komisją poborową nr. 2 wierzenie spora pod arbitraż.
(Al. Kościus7.kl 19) poborowi
,V związku z tą s;rtuac!l! na dzi·
[c.cznika. 1917, zamieszka.li !l2. tero· ~iclszym zebraniu zapaść mają unie 7 komisariatu o nazwiskach na. chwały strajkowe,
.
litery L, L, M, N, O.
Zgbtsz.a.jący się do przeglądu winili pósiadac dowód Gsobisty, zaświadcLenie o rejestracji, świadec
two szkolne i za.wodowe.

iedno

DYŻURY APTEK. -

l

*

i··eslada n

,

••

armii

Zjazd d~B~eaiów kół okr~f!D łódzki~eo zwi.zlłu
ol~(eró", reZf!rwg w Wielunio

Powiat wielUllski pTagnie o- "'oŚĆ patriotycm.ą i oddałl~
wobec
najwyższych całkowite sprat.vie obrony pań
pil'zedstawici~1i władz państwo $twa.
wych, p. wojewody łódzkiego
Uroczystoki r07D0t'z.ną się w
Henryka Józewskiego i pana \Vieluniu ILiórlq wS7.}stk!.rłl
(lowódey Okl'~~gU ktl1'pllsu g0n. organizacji ·fJ0łe~tnych.
bryg. TbomlHcgo swoją gUlO"
Ofl n crowi0 ( l ze··wy przybęiWSES'il!S\iB&ilWLfMą:Mmm
uw.
• d~ ilU swó.i 7.j \l 7. i autobusami z
ł.Gdzi
i j)OWi~f:I: IOitlIlHl o ~.
9,45 przez J)!'l.' j"tawitic:! mia·
;;t:1 "\Yielunia (lny hi'amie tryun·ianej.
.
O godz. 10.10 nastąpi przywychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego
jazd p. wojewody. p. dowódcy
_
. korpusu, prczesa zarządu głów
W dniu dzisi".ljszym rozpoczyna I nallgurowane uabożoi\ńsiwem, które 1 wajarze, UT, ŁTSG, PKS, Wlrlzew, nego ZOR., gen. bryg. Góreckie
sł~ w Łodzi święto wychowania
odbędzie się przed frontonem kOŚ-j Tur, SK3, Siła, Sokół, TZS, WKl:)~ go Romana oraz zapr06zonya
zycznego i przysposobienia wojsko- cioła Matki Boskiej Zwycięskiej.
Orlę, Makabi, B. Kochba, Halmab, bO~ci .
wego, organizowane przez Miej IlIlponująl~o 7..:apowiad:t się defilada następnie mm.lZel'OWaĆ będą kolaPo nabożeństwie 'nastąpi doski Komitet WF łącznie z paszcze· w parkcl im. Poniatowskiego (o go.) rze wszyJtkich klubów. Poza tym żenie wieliców przed pamiątko
gćlnymi związ!tami sportowymi.
dzinie 11-ej :Jrzed poł.) przed Do· w defiladzie weźmie udział rów- wą tablicą, poświęeo:ną ez-d
Program tegorocznego §więta wódcą Korpusu. Będzie to barwna nież młodzie.Ł s'1.kolna.
Marszałlka Józefa Pił.sudsikiego.
w. r. j p. w. zapowiada szereg bar· I rewia 3portu lódzkiego, Kluby prze
Bogaty i urozmaicony będzie pro Hołd ten symbolizować będzie
dzo ciekawyc~l i efel;;town;vch im ' defilują w następującej kole,iności: gmm in\prel 11a boisku sportowym oddanie .sir. całkowite i bez zaprez.
ŁKS, HKS, .Kolejowy KS, Geyer, w HelellOwie, kióre rozpoczna się strzeżeń idei Wielkiego MarŚwięto w. r. i p. w. zostanie zał- KPZjednoczone, Winta. JKP, Tram- o godzinie 15.30.
szallka, Naj,większe.go MęI!a, ja
kiego Polska wydała·.
Po defiladzie
uczestników
zjazdu oficerów rezerwy i orga
nizacji
społecznych
wieluń·
ski ch , odbędzie si~ • gocko
12,45 uToezyste otwarcip. z.fa»oDo szpitala odwieziono w sŁanie groźnym trzy osoby
du ofieer6w re"l:crwy okręg1l
Wczoraj po południu wezwano wych i torsji. Podobne objawy cho-I stwierdził u Lewkowiczowej i je) łódzkiego " obeeności p, wo.;~
pogotowie do domu przy ut. Dolnej robo we zaobserwowano u jej dzied, dzieci zatrucie organizmu nieświ~. wody {ód zki ·.'~o H..l ózewski!29. Lokatorka tego domu 42-Jetnia 5-cioletniej córeczki i 4-1etniego ią rybą, którą spożyli na śniadanie go, p . dowódcy okręgu korpu'
o 10 rano. Lewkowiczowa w stanie ~u nT. IV. prezesa zarządu głów
Tauba LEWKOWICZ dostała na- chłopczyka.
Przybyły na
miejsce
lekarz groźnym przewieziona została do !lego ZOIL gen. pl'yg, Góreckie
gle gwałtownych bólów żołądko
J' .•
";'~. _c.
szpitała w Radogoszczu. Dzieci jej go O'l'az zebranych przedstawi.
_,-._~
~>J
pozostawił lekatz na miejscu.
cieli władz i gości.
'\IV .lniu 22 maja b. r. z Oka-!
zji doro.cznego zjazdu delegatów kół okr~gu łódzkil'go związ
ku oficerów rezerwy od.będzie
się w vne]uniu wielka manif~stacJa patl'iot,'ezn.'ł na cze;~~ :IrmU.

kazać

ziś

CZYJE RZECZY? W. wydziale
flEdczym przy ul. Kilińskiego 152,
III piętro, pokój ar. 3, znajdują się
do odebra.ni9. następujące rzeczy;
Dwie BOrtmonetki datnEkie, znale...i. ne \V pt.lczekaJ.cl urzędn poczt-ow<'go Ló1ź I, zawierające kilka. zł"
tych. oraz pi6Diądze w banknotach.
Rózne e~ścl garderoby męskiej,
r: c.zostawione na. ul. Matejki około
pof!('>,ji nr_ 80 w końou miesiąca
kwietnia. r. b. Bransoletka lo białe
go metalu Iti cZ3.l'IUł emalią., posia.dającą wewnątrz Impił firmy i N. 15.
PORZĄDKOW ANIE

TARGO-

\V ISK. - Po upol'7ądliowaniu targowiska. na. Pla.eu Boerner& wydział
puedsi~biOl'8tw miejskich
F:kierowa.ł swą uwagę na. zaniedbany stan targowisk przy 111. Zgier.
f'kiej 6, OM\o" pny ul 1ydowskiej
Targowiska te posiadają nieprzepiscw(', zniszczone i widoldem @wym
cdra zające stragany, które zOSltaną
zmienione
70 TYS. Zł. NA ZAPOMOGI
.DLA MA TEK. W miesiącu
kwictniu r. b. wydział opieki społecznej :r.arL:01l miejskiego w Łod7i
udzi~li1 zapomtg matkom r. drobnymi dz.iećmi, st.,'lrcom i kalekom
na vgólną sumę zł. 70,6t:3. Zapo·
mcgi otrzymało 5.281 rodzin, a \v
tym 11.812 osób.
Po zatym wypłacono w kietniu
na. wynajęcie mieszkania 201 wyeksmito wanym rodzinom, w tym
'740 oS<:lboUI ID ogólną k~otę zł.
7,709.-.
Na podróże do miejsca objęcia
pracy wyplacono zasiłki 50 osobom.

Nowi

maturz,ści

W gimnazjum Zgromadzenia. Kup
CĆ\V m. Łodzi. następujący ucznio
wie otrzymali ma.turę:
Wydział matematyczno - przy·
rodIiI<:zy: Bendarzewdki R., Beyel'
A, Brzozowski T., Budkuwsld .L,
Hudkowski B., Cel K., Charulla J ..
Chmielewski Z., Drzewiński Z,
Fajnberg M., Gajewicz ~f., Gare
wic?: J., Linkowski S., Mitminger
S., Mrozowski B., Michalewski R ..
OrdYlli:lki T., Rt'tn€.r M., Hżewski
'l ; Szmitit J,
Wydział humanistyczno . han·
olowy Brahms J" Gajewicz Z..
Goldstein St., Komicz Z,) La~kew·
ski Z., Loewentitein AJ., NeumaTJ
J., Pok, 'fOwski J., Tumer J .. lTrbal10wsld ~L, Wol~zbjn J.) Woźni.l
iwwÓ'ki Z.. T,vardowshi II
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RraLtu#9RII RAli,.fi'!t. g
., ,. tek
DlJ
R .JJ~6ClłJB,
l:l~aOIl&
Kurs
kończy się
Łodzi
dniu 1 linca r. b,

w pewien. czas potym wezwano
; pogotowie do podobnego wypadku
W
W
: do sąsiedniego domu przy ul. Dol·
:! nej 2, gdzie wiła się w bólach 40Donosiliśmy \V Gwoim czas~~ że wydziału śledczego (sanitarno - 0, lletllia Glika SOCHACZEWSKA,
do Lodzi przydzielono 16 nowych byczajowej), gdzie szkolone są w I or·az jej córka 12·!~tnia Chana.
post
.
PolicJ'antek, któr'~ odbywa.l·ą tli pracach teJ' !Jt<rg,aay
" . przez st.
. , I t u tek atz s{'
wler d'l
ZI
za 'LrUCle
kurs praktyczny.
Horoszewska
. , ..
b l\t tI • . k
.
..
. i"·
.
meswlezą ry ·1·
a ta l cor u ZOo
J.a~ Się dowJad~Jemy, 8 z tych
dum
hp~a r. b. oble grupy: stały w stanie groźnym przewiezioIJobcJantelt ulmnczą kurs prakt"cz-'
PolICJantek przydZielonych zo-,;tało
.
"
. ne d o SZpl'ta Ia w R a d ogoszczu.
do izby zatrzymań, gdzie zapozna· ny w Łodzi i wyjadą do stolicy dla ,
.
ją się z pracą \V tej instytucji, ltzuplwienia tam nauk wchodzą'
~owiadoml?na o tych wyp~dka{'~
zaś pozo'ltałe 8 policjantek przy' cych w zakres ich p,'acy zawodowej. I pohcJa .wdr?zył? .d~c~odzeme, kt~
dzielonych zostało do IV bryO'adv
re ustabło, ze mes wie ze ryby kUpI• '" •
Ła na rynku Sochaczewska i częś·5
z nich sprzedała Lewkowiczowe,j.
D<tlsze doch01zenie zmierza do nstalenia, kto był sprzedawcą nieWielka afera importowomcelna
świeżych ryb. (l)
VWadze śledcze, przy współ ł<lstoccy importerzy szmat uzyudziale władz celnych i st1raży skiwali zezwolenia na przekagranicznej, wykryły na wielką .lywanie zagranicę większej ilOś
skalę zakrojone nadnżycia de- ci dewiz, niż w i~tocie należało. tłem zabójstwa w Retkini
wizOwe t celne oraz podatkowe,
Nadwyżkę t,ę t1'żytkow~o dla
W Zwiąllkll z naszą. pią.tkową
dokonywane systematycznie od wlas.nych celow, względme 10- wiltdomości~ o krwa.wym' zajściu,
dłuższego czasu na terenic Bla- kowano na własn~ch
kontach jakie się rozegrało w kolo~ii Długa
łE'go~ltoku prz~ imporcie z za- w hankach ,~gl·~ll~)cznych. Poza w Retkini pod Łodzią~ proszeni
granicy I~żywanye..ł-t szmat sta- tyun a~er~ysc~ • bIałosto-ccy fal-I jE'Bteśmy <> wyjaśnienie, że tłem za
rych dJa przemysłu włókienni szow.ah rowmez dOWody poch~ t-łjstwa., dokonaMgo przez Toma·
czego.
dzewa im~towanyC?h pmat l sza I'a.szkiewicza na osobie Ignace·
Nadużycia polegały na tym, sprowadzalI Je z kraJÓW, w któ go Plock... były porachunki oBobi
że importerzy szmat, w porozu- rych ,ze w.zf,'lędu na równowa,.gę ste, a nie, jak początkowo podamieniu z za:granicznymi ekspor nasze.go bllan~u .handIQlw~o ~m waliśmy, romans ZJ.tbójcy z żoną
terami, z któcr:-ymi nawiązali pQlIt szmat me Jest przewldZla- zabi~o.
kontakt za pośrednictwem spe- ny.
cjalnych a.gentów, wystawiali
PrzY' okazji wyk~rycia powyź.
Informuj~ nas równi~ż, ~e międ~y
rachunki od 25 do 40 proc. wyż szych naduźyć dewizow,rch i Ś. p. Plo~I?em a Paszkl~wl~zem ~le
sze, nit importerzy rzeczywiś ceLnych władze śledcze natrafi- było bójki, lecz Paszklewlcz zmecie płacili.
Iy również na"nadużycia Dodał-j nacka. napadł na. Ś. p. P1ocka, Z3d:tjąc mll śmiert21ny dos t.ag-neNa podsta 'wie w len ISpo~óh kowe.
łt'm.
spreparowanych rachunków bia

Porządek
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Białymstoku

Porachunki osobiste

I

po:iedzcnin

y
panslwrn :.·.

obrad

uroczylSteg~

obejl~1U.je:

hymn

7lłg~.Jem.e prezesl\

zarządu okręgu lodz.kleg~, ZOR.
pp~k. rez. Beldow<sklego I adeusz.a, I~otd
?dzom ~ar.odl!' po
WJlalllC
go. CJ. pl'ZemOWlenlC
po
. '
• l • 'k'
Witalne p. staro,sty Wte uns lego Niżankowskiego jaiko dOSpO
" .
~.
rlarza,
przem6wwmep.
wOJed
• ..
d
'd
'wo y, prZemOWleUle p .• o~o. cy kor~usu, ora~ p,rzemo~lCn:~
del:gatow bratnIch. orgamza~Jl~
Nastę.pnym pun1... tem będZiE",
(':'cz)'ianie referatu ideowego
przez wiceprezesa zarząJdu okrę
gu kpt. d.\'"pl. w st. sp. Kowa]·
ski ego Kazimierza, odc.zytanie
rezolucji zjazdu, wysłanie depesz hoMowniczych
Uroczylste posiedzenie zakoń.
czone będzie wspólnym odŚlpie·
waniem "Pierwszej Brygary" .

l

l

:y

Komisarz Rotmil
uległ zwichnięciu

stawu barkowego
Komisarz Henryl{ Rotmil z k~
mendy wojewódzkiej policji w Ło·
dzi, schodząc ze schodów w gmachu urzędu wojewódzkiego pCitknął
się i spadł z kilku stopni.
Zaalarmowano pogotowie: IL tórego lekarz stwierdził fl kom_ Rotmila zwichnięcie lewego stawu barkowego. Ofiarę wypadku przewieziono do szpitala, gdzie chirurg :r
tychmiast nastawił wywkhn'"
r~k~. (I)

..frł,m

22. V.

B.

z

Nr.

P(YRANNY"

1~9

•

Zwy

ich

iels

po długich i ciężkich cierpieniach zmarła dnia 20 maja 1938 roku.
Wyprowadzenie drogich nam zwłok z domu przedpogrzebowego nastąpi dziś, w niedzielę
dn. 22 maja o godz. 3 po poł., o czym zawiadamiają pozostali w nieuŁulonym żalu
Uprasza

się

nieskładanie

o

Dzieci i Rodzina

kondolencji.

Urzednic, skarbowi

Zaginelr 2 osob,

w dniach 22 i 23 b. m. rozpocz·
nie w Warszawie swe obrady do·
roczny walny zjazd delegatów kół
związku pracowniltów skarbowych.
Na zje;~dzie omówione będą aktualne postulaty urzędników skarbo·
wych.
Koło łódzkie zw. prac. skarJJo·
wych zakończyło juz całkowicie
przygotowania do zjazdu, uchwala·
jąc szereg wniosków i rezolucji. Z
wniosków natury lokalnej na pier·
wszy plan wysuwa się sprawa
przyznania pracown.ikom państwo·
wym, zatrudnioaym na terenie na·
szego miastl dodatku .wielkomieJ·
skiego.

U'I"Zlld śledczy w Lodzi komunikuje
nam:
W dniu 9 maja r. b. wyszedł z dom.
i dotychczas nie powrócił 60·1etni A·
bram HELLER (Podrzeczna 5). Ry~
pis zaginionego: wzrost średni. oCZJ.
brązowe. no.s szeroki krótki. broda •
krągła. Ubrany był w czapkę CUlm-.
spodnie granatowe. bez marynarkł. oba
łat długi. letni. slary. szal na szyi kolOTU szarego i buty czarne z: cholewa ..
mi.W dniu 2 maja r. b. zaginęła Rywa
BRYN, Jat 81 (Aleksandrów. PJotrkolWska ł). Rysopis zaginionej: wzrost śred
ni. twarz owalna, oczy piwIIle. szatyn·
ka. włosy strzyżone na krótko-. Ba
brodzie mała brodawka. na prawej
stronie iłk.roni mamię.
Ubrana
była w sukienkę niebieskIl wełnian-.
kołnierzyk kremowy. półbuciki kol.
en żółtego.
Urzlld śledczy w Łodzi prosi wia'"
mości o zaginio.nych kierować do n t
bliższego po.steront.u połkyjnego.

dodatku wielko.
miejskiego

2:ądają

Naszym Panom Szefom oraz pozostałej Rodzinie z powodu 7.gonu
nieodżałowanej

B. P.

IiUST

składają

l

Gł~boke

wyrażamy pozostałej

Rodzinie serdec zne

Wstrząśnięci

głębi

do

zrozumienie
łódzkiego.

Ws'-ystkim, którzy

złozyli

Olgi Z e ku ' Ul Imichowei

łączymy SIę

w głębokim żalu z ukochanym naszym Przyjacielem Dr. l. lmichem.

Koledzy

wśród

ofiary

z powodu przedwczesnego

Szanownemu Koledze
zgonu Jego Małżonki

Od.,

serdeczne

współczucie.

B. P.

[ub współpracowali w zorganizo·
wanin tej uroczystości, komisja
działvwa. kół młodzieży P. C. K.
składa

Graficznych A. J. Ostrowski S-Cy

przedwczesnym zgonem

I
"Dnia Matki" znajduje,

społ~czeństwa.

c:y

-Iuliuszo1lVie Sz'l:rourais

szkołach świadczą., ż~

coraz szersze

i

wzruszeni zgonem

Artykuły w praeie łódzk.iej oraz I

'11roczystość

"" n

GUSTAWY D TROWSKIEJ

ohchodziliś

,,~fatce cześć!"
V7

c: O

WSKlEJ

El. P.

my "Dzień Matki". Zarówno pi"kna
l'ogoda., jak i wdzięczne serca. dzieci sprawiły, że dzień ten minlłł
w miłym i serdecznym nastroju.
D~je('.i dały dowód. pamięci nie tylko o swoich ma.tkach ale i o matkach opuszczonych. Po na.boień
stwach w świątyniach wszystkich
wyznań delegacje kół młodz. PCK
szkół średnich i powszechnych
z
('piekunami uda.ły się do przytuł
kć w, gdzie złożyły życzenia. matkom i wręczyły słodycze w torebkach ze znakiem C. K. i z n!lpisem
obchcdy

współczucia

szczerego

Zakładów

Matkil' wlodzi

W dniu 8 maja. r. b.

głębokiego

Pr

Na zJazd WYJedzl~ z (oiłzł dziesięciu delegatów.

,.Dzień

wyrazy

D

b. p. lU- Z el

podziękowanie.

Klub Demokrat,cznJ

wyra7.y szczerego

W łodzi

żalu

i

głębokiego współczucia składa

Oddział

OzisiaJ wielkie zgromadzenie publiczne

l6dzki Polskiego Towarz,stwa
Oto-Iar,ngologicznego

Dziś ~ godz. 12·eJ w sali Stowa·
rzyszenia śpiewaczego, ul. 11 Listo·
pada 21, odbędzie się zgromadzenie
)lublil:zne, la lctór~m przemawiać
będą~ senator Rzplitej Polsltiej,
llrof dr. Mieczysław Mkbałowicz,
IJTeZes Klubu Dt>mol.ratycznego w nadane zosŁały urzędnikom województwa i
Warszawie i Jr. Staniław Więckow·
bki, pre~'~$ Klubu Demokraty,;zne,
W dniu wczora.iszym pan wo trzymali wszyscy naczelnicy
go w Łodzi.
je woda łódzki HellI'yk JÓZflW- wydziałów urzędu wojewódz•••••••••••••••••• t . t ••• ski w towarzystwie pana wice' kiego z naczelnikiem dr. st.
wojewody Stefana Wendorffa Wroną, inż. Jelllnkiem i łn:t.
wręczył dyplomy medalu ..Za Głogowskim na czele i ei wszy
-el.- długoletnią służbę" ponad! 120 scy urzędnicy, którzy wykazać
kąp.
urzędnikom i urzędniczkom tł· się mogą nieprzerwaną lo-letmłodość rzędu wojewódzkiego łódzkie· nią służbą państwową.
go.
Również w starostwie grodzj
Miedz~ innymi dyplomy. o- kim odbyła si~ wczoraj przed

Me le "Za

Szyszka "Novopin"
dodana do
zapewnia
zdrowie..
1

oletnią służbell

I

fOmlJIÓ1I
WYPADEK SAMOOHODOWY.
Samochód cięiarowy (nr.
należący dl) A. Wintera w Radomf:ku, który zdąiał do Warszawy,
podczas przejazdu w Tomaszowie
ulicą WoJciechowskiego, wJedlal
na trotuar, wyrywając zarazem
6łup od przewodów elektrycznych.
Samochód ten prowadził Paweł
Kamulec, mieszltaniec m. Radom·
ska, który jak się okazało nie p~
siadał prawa jazdy. !policja tlro·
wadzi dochodzenie.

45(0"

NOWY PAWILON SZKOLNY.
W dniu 22 b. m. o godz. 15.45
odbędzie- się uroczystość

oddania

do uży tku nowego pawilonu, któty

wybudowany został przy szkole
powszechnej nr. 7. W uroczystmcl
tej udział weźmie pan kurator war
szawskiego okręgu szkolnego.
200 DOMKÓW ROBOTNICZYCH.
W swoim czasie zarząd miasta
przystąpił do sporządzenia
pIana
budowy nowej ulicy na przedmłe§cla
Starzyce, 'na terenie n,alezącym do
firmy ,,z. Bornstein" sp. akc., a
obejmującyiU obsz3J." około 50 heJ(·
tarów. Obecnie plan ten został w
zupełności sporządzony, przez radę
miejską przyjęty i przesłany do od·
no~nych władz do
zatwierdzenia.
Projektowana jest budowa na tyDl
terenie okołll 200 domków nowo·
czesnych dla pmcownik6w 1łzycz··
nych.

KOLONIE I PÓŁKOLONIE
DLA DZIECI.

Miejscowy komitet pomocy dz1e·
dom i młodzieży przystąpił do organizowania VI "Zułów)cu" kolonii
południem
podobna uroezy- i półkolonii l~tnich dla pomieszczestoŚć.
nia 600 biednych dzieri,
Kolonie
. Słal'osta grodzki, dr. Mosłow te czynne będą od drugie] połowy
ski wręczył 36 lIl'Z«:dnikom dy- czerwca. Zapis~T Juz przyjmują
plomy medal a "Za długoletnią szkoły powszechne.
służbę'"·
Wśród odznaczonych iiiii_ _ _ _ _ _ _iiiiiiiii
są, tacy, którzy pracują w starostwie od odzyskaniu niepodl6 "NIC ZEBRAKOWI DO RĘKI.
głośeł.
KAZDY GROSZ NA ZWALCZAME ZEBRACTWA".

starostwa grodzkiego

l

Nr. 1M

193~
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Nieludzko
Obe'D~

skatował

dzi~lko pos~ra

chło. lLokatorzy domu przyzwy
czajeni do ciąJgłych awantur w
miesz1karniu Nowickich, nie interesowali się już bliżej ca~ym
za i/Sciem.
Tymczasem zaś w pokoju Nu
wiekich rozegrała się ponura
tragedia.
Gdy N owicka ułożyła .się do
snu, mąż ściągnął :ią z łóźka i
pujące:
zaczął znów bić., W ofu.ją<:ą o
Od dhllŻlszego czasu w domu rpOlJllOC żonę chwycił za gal'dlo
·przy ulicy 11 Listopada 150 w i tak DŁUGO DUSIŁ, AŻ WYjednym pokoiku na II piętrze ZIONĘŁA DUCHA.
mieszkał
robotnik tSezonowv
Następnie ułożył zwłoki
na
33-letni Jan NOWICKI wnz 'z łÓŻku i przykrył pierzyną, po
żoną 25-Ietnią Marią
oraz 5' czym z całym spokojem zabral
się do robienia porządku w PO'
letnim dzieckiem.
Nowicki znany był w okoli- koju.
cy .,,-mo notoryczny awanturPo dok·ladnym zamieceniu
nik i pi.iak. Kilkakrotnie był pokoju
Nowi ck i
ubral
on już z tego 'POiwodu karalny dziecko,
którc było obecne
przy zabójstwie i z PUZERAŻE
admiJnistracyjnie.
NOwicki znęcał słe ostatnio NIA UTRACILO MOWĘ.
Po zamknięciu drzwi mienad swą żOną, bijąc ją w nieliszkania na klucz Nowicki w,raz
toŚciwy sposób.
Onegdaj w późnych goozi- z dzieokiem udał się do w po,
nach wieczornych Nowicki na- bliżu zamieszkałych teściów.
Tu zostawił dziecko i oświad
padł przed domem nA powra..WYKOŃCZ,YLEM ŻOca.iąiCą z miasta żonę i w
0- czvl:
butny sposób pobił ją i sko- NĘ I ODCHODZĘ".
Teściowie powiadomili polipał.
cję. Wyważono drzwi. Oczom
przybyłych wówczas przedslaWydział śledczy VI Łodzi zaIIlarmowany
został
wczoraj
przed południem wiadomością
a Jlotwornym żonobójstwie. jakie dokonane zostało w dOmu
ol'zy ulcy 11 Listopada 150.
\Yedle ustalonych na miej,cu
przez współpracownika "Głosu
Porannego" szczegółów tło i
przebieg zabójstwa były nRst~

:n _.y
si.

wIdok.

alo

zadusił
z przeraienia .OWC

Na lóżku ze strasznymi ranaChara:kJtery.st~l.nv jest sreze
mi na c.'lłym ciele LEŻAŁA gól, że go~podarz domu przy
MARTW A NOWICKA.
ulky 11 Listopada 150 uzyska!
Miała ona połamane palce u ostatnio na Nowicki~'O ek&mirąk. Cale ciało było posiniac zo- sję z powodu ciągłych awanŁuir,

Pl'~~i

świadczyły

ne.
o
uduszeniu.na szyi
Powiadomiono niezwłocznie
o potwornej zbrodni wydział
śledczy.

Na mieJsce przybyt kierownik wydziału śledczego nadkomisarz polak oraz kierownik
IV komisariatu kOmis8Tz Hankc
•
Za Nowickim rozesłano listy
gOllcze. Władze nie wą~pią, iż
w k·rótkim czasie uda go się areszto".. ać.
(

UST ~q
. to

~'~ak~I~'e~W~y~W~oł~y~wa:ł~W~d:om:~u~.~(~I)~~;~~~~~;;~;~;
Na

odbył się

Zakończenie
W dniu wczorajszym pned sądem
grudilim w Lodzi zakończyła się
głośna spraw.'! "macherów" Ucyta.
cyjnych.
Jako oskarżeni odpowiadali: S.
Lewi (Zawadzka. 19), H. sztaJo.
sznajder (Nantowicza. 38), Sz. Bem
hajm, wlaśei~iel cukierni "Astoria."
i Sz. PrzeJ~!ki (Piotrkowf:ka. 163,.
W paździer~u 1936 r. w sądzie
grodzkim w Łodzi odby\vał& się
liry tac ja nieruchomości, położonej
przy ul Zawadzkiej 2'). Nierucho·
lr..o~Ć stano,viła. własność S. Lewi,
L. RIl7.ontala, J. Rajsberge-ra. i malt.
Gebet i przedstawiała warto§ć kIll{Uset ty3ięcy złotych.
Licytacja.
ogłosiwna, zostala. na
wniosek
Menela. Szajka. "macherćw" licyta.·
ryjnyeh, przekupując Hcytantów,

--:--::--IOsławionl

•••

słyszeć

odgłosy

wreszcie wszystko

awantury,
znów uei-

wczoraj w koSciele w Zgierzu

Bohaterka aW8tI1turv miłosnej, Henryka Zylberszta.jnówna
wstąpiła wezoraj
w związek
małieIiski z Jerzym Rybickim.
Ja,k; wiadolIll'o, Zylbersztajnówna·, która stała się głośna
dzi~i porwaniu jej prźez ojca,
'który chicial odseparować ją od
RY'bi.ekiego, przed kilku dniami przyjęła chrzest.
Wczoraj odbył się jej ślub z
Byblekim w koŚciele rzymsko..
katolłcldm w Zgierzu.
Na U!'<x:zystości ślubnej obec
na była rodzina RyIDickiego. Do
kOŚocioła na ślub p.rzybyli liczni

zgierzanie. \Vśród obeonvch' wi
dziano również rodziców chrze
sbnych Zy1lbersztaJnówny z ŻO
ną prezydenta miasta, 'P. Świer
czową na czele.
Ślubu udzielił mlodej
parze
ks. dr. Roszkow&ki.
Rodzice
Zv).berszf:ajnóW1l1
nłe byli obecni na tu'~toŚei

zaślubin. (1)

Wgr
Sąd

apelacyjny

Dil

karę

KONGRES PRACOWNIKóW NO·
TARIATU I HIPOTEKI.
W dniach 5 i 6 czerwca r. b., to
j('~t w ZialoM Święta, odbędzie się
IV War-;l':Lwie pierwszy ogĆtlnopol
fki ].;c,ng(;)d pracowników Dotańatu
i hipottki.
\V kf.ngresi·~ wezmą ud,.ia! pra·
cownicy l,ar.Jwno zrzeszelti, jak i
d(lŁye!Jc7.a5 !J.iezrzeszeni.
Dla. uc~,Htników i ich rodzin za·
pcwnkM zoshły zni?ki kG!rjowe,
tw1zi(:ż kwatery i wyiywimit'.
Inf.)rmMji u.fziela zarząd" głćw
ny związku pracowników llOtariatn
i llipoteki R. P. Warszawa, ul. MioI dowa ll.. _m. 1_4.

tiyła

Sprawa Odraca.na

.

~

krotnie. We~ra.j qd, po rospozua.
rJu sprawy ogłosił wyrok. Da mocJ;
którego ska.za.ni Z08łaIi Ss. Bemt
haJm ł S. Lewi, kałd7 Da 6 mIeIt.
wię:tienJa ł 1000 Ił. rnJwiIJ s zamianą na dalszy t młes. włęzlenła.
Pozosta.łyoeh ~cb eęd ...
te mt'm&

n1ewinnłJ, W'wzuW:,
d(,!tate'~zQyeh dowod6W'

ich winy.

W motywach ~ wskaał, te pne.
etępstwo popełnil)tl8 pnez "machertw" TIeyta.eyjnyeb za.sługnje na
nezegó1nlł ~ gdy! II~
zostało W' sali sądowej.

walki d.uch

w

doiu wezora.jsą-m przed SIlgrodzkim w Lodzi sflaDął
zr.t, w osławil)tly Moszek Brokmao,
znany poqtniarz i maeher, poprz:edItio jut ka.rany wru ze swym
synem za. wyłttdzeni~ pagu i gr.oł
by karalne.
Brokman toczył wa1lię ze ~
Popowskim, ~ s pooesu
I'~wnego lebl'la łódzkiego.

dflli

aatw1

pokątnlarzy

ct~ Jego

nazwłs&

wydrapa6,
Nie7alełnll!l ~ ~

postanowB

w łmIy ęos6b "wyłrońezyć" ......

dwnłka. DDIa 28 marea r. ti~ lig'"
iii d~ pbrtoDa łtmdanneriI ....
Rt Iż PopoWlld aebJ;Ia . • ..
aluźbJ' wojskoweJ.
1..arądsoDe dOf'..łi"oIMmfe ujawni.
~, te skarga ale odpowiada prawdzie J Brok:roaDa pociągnięto do
przeciw te- oopowiedrJ&łnośei za. z.łotenie fal·
do unędu azyw~go ameldowanła. f • . . ,

bb!d

M,ila',
I dlatego

Dzieci.

że

obraził

iest...

towarzysza

warszawskim

2 lata wię71enia (w I instancji
3 lata), 19-1etni Zdzisław
Wa,jnc na rOIk więzienia (2 la·
ta), a 17-Ietni Ryszard Kwiatkowski skazany został na zamknięcie
w domu poprawczym,

Od jutra
zapisy dzieci do

Zarząd ZeP.O.K.
u p. woj. J6zewskiego

szk6ł

Z.godnie z wydanym zarz~
dzeniem, jutro ro~pocz:ną si~
zapisy dzieci do szkół powszedniu w~orajszyn\ pan chnych na rok szkolny 1938-39.
wojewoda łódzki Henryk.J óZapisy trwać będą. do 25 ma
zewski pl'zyjął delegację związ ja r. b. ·włącznie.
ku pracy obywatelskiej kobiet,
a mianowicie: zarząd Zl'zf~sze
nia wojewódzkiego Z. P. O. K.
w osobach p. prczydentllwej
Godlewskiej, p. Szarkowskiej,
związku kelner6w
p. Kowalskiej i! p. Wolskiej.
W Łodzi
Wczoraj przy ul. Sldadowej 21,
złożone w administracji targnął się ua ż,yde 64-letni ApoliGłosu Porannego"
nary NOWICKI, inkasent związku
'h b
zawodowego kelnerów w ł-odzi (Al.
. t k . t'
Z"amla.s
Wla. owN na
gro
. . k'
p. IT,-o ś'
k' 32) •
. h oweJ
i'
CIUSZ I
Ol gl. I nuc
z el<enew,
cor
-I
nasz'lg"o współ. p. J. Nelkena, skłaNowicki zażył znaczną ilość
dają lIa n;ec~ "Pnytuliska", P'Jłud ramonu. Wezwany leltarz pogoto·
niowa 66, zł. 20.- (dwadzieścia) wia przewi~ł denata w stanie groź
,[t'rsonel flrm,f Jak6b Lando.
nym do szpItala w Radoloszczu.

w

Samobójstwo
inkasenta

Ofiary

l

we-I

żrdem
podr6ły

cora.z częstsze i doICuCSo
liwszE', Andrzejem zwrócU ma
uwagę, by zachował się !pokojnieJ.
Na. to Bedna.rek odpowiedział sto·
kiem wyzwisk. Obratony pasater
na. dworcu zwróeR się do posterunkoweg',., by; wylegit):mQWał Bednarka.
BednareK chełał W' płerw'SZeJ
chwili zbiec, lecz został DItr~
ny.
W dniu wC!:oraj$ZY1D Bednarei
W pewnym momencie Bednarek
zasiadł na. ławie oska.rioDvch. Tłu·
zwrócił się do swoich znajomych i
maczył się, że myślał; że ma do
oświadczył pod adresem Andrzejczaka., że "ten żyd za. duto miejsca ezynienła z żydem.
Sąd skazał BednarKa na 2 tygodzajmuje w wagonie" W pierwszej
chwili Andrzejczak udawał, ze nie nłe aresztu.
~łyszy, a.le gdy' uwagi Bednarka

Sąd grodzki rozpa.tąwał wczoraj
niezwykIa char3kterystyczną spra·
wę przeciwko Zygmuntowi Bednar·
kcwi.
W dniu 10 lutego r. 6. w prze·
dziale III klasy pociągu zdąża.ją
C€go z Koluszek do Łodzi je-ehal
Zygmunt Bednarek w towarzystwie
kilku osób, oraz urzędnik pewnej
instytucji w Lodzi, Stefan AndrzeJczak.
.

..falangistom"
W3.[iSt. Kor. ,,,@osu Poranne·
go" telefonu.ie:
W dniu w~zorajlszym sąd apela.cyjny w 'Warvawie wydal
wy,rok w .sprawie "falangistów", oskarżonych o il'T.UCenic
petardy na p<x:hód PPS. we
w.rzeŚlniu r. ub.
Jak wiadomo,
18 osób zostało wówczas ciężko
!"!l Ilinvch.
Sąd a.pe'lac~·jnv zmniejszył {)skarżonym kary.
21-letni Cze"ław Nowak ~kazany został na

skatY..

składa.j~
skargę
prokuratorskiego opisywał r6wDlet chenie włads W
działa1n~~ Brokmana. Ten, przyWezora.j po rozpoznaniu spraW!,
padkiem będ40 w kaneelarii adwtlkacki"j, zapoznał się dokładnie 8lld skazał Moszka Brokmana na
z treścią poda.nia, a nawet zdołał 8 miesięcy więzienia.

bom iarzg

zmniejszył

zdołała obniźy~ sumę szacanIiowt
do 158.400 zł., za ktlą dom nabyto, na.raia.ją.o wierqcieli i współwłaścicieli domu Da.

Brokman za6. skazanI!

finał

Popowski,

b. p. Lajba Abeshauza
o czym zawiadamiaj"

Smutny

- - - - - - - - - - - - - mu leka.rr.owi

Jutro, poniedsialek dn. 23 b m. o god:l. 12 ej odbęd~ie się, DII
cmentlluu tydowllkim w drug" bolesnlł rocznicę śm i erci OjclI nllssego
nabo!eństwo tllłobne,

ławie oskarżon.ljch

H. Szlajnsznaider
aniewinnian,
sprawy .macher6W- licytacyjnych

51ub Z IberszlaJnowny z RJ/b.cklm

Przez pewlen CZ81S 'W mieszkaniu \N>owie'k.ieg{) zapmowa
la cisza. Po kilku godzinaeh da
ły się jednak
stamtąd
,;nów

F=l'~",."

niesz,zesnil kobiele, a naslepnie jil

przD zbrodni

Nie s'koń'Czyło sil2 jednak na
tyDl. Gdy Nowicka weszła do
mieszkalJlia mąt.caczął Ją bić
laską. Na ktrzy!k maltretowanej
kobiety zbiegli się 7.budzeni S"
s i edzi, którzy! od~brali Nowickiemu lask~

-I

stały się

Pobila .brlego kochan a
pO wyroku

skazującym Ją

Na. ławi~ oskarlonvch w eądzie
ckrę~(,wym zasiadła Franciszka
Utlzerówaa, fryzjerka, zamieszkała
pny ul. Grabowej 7.
l!~z('rÓWM- żyła przez pewien
czas w nieślubnym związku z R.
Cwajgiem.
W lil cu uK roliu Cwajg malazł
sobie zamożniejsza przyjaciółkę i
.
~'.
ż
• ł
porzu('lł Uszerl. wnę, mImo, e mla
•
•
•
z Olą d~OJ~ c!~lecl. _
W dwu 10 lIpca. ub. r. przypadł
termin ~a~ości ,;eksla. na 76 zł. z
"\\-,:stawlema. Cwajga. Od~l za·

za

fałszerstwo
podpis

płaty, wyjaśniają.c, że

na

wekslu jest sfałszowany.
Badania wykazały, źe weksel
podpis ala Uszerówna.
Na. ro~rawje Uss.erówna wYJaitnila) to w~k3e1 podpisała, ale na
wyraiue żądanie Cwajga.
(:wajg
również,

za.pneezył,
by był

nie przyznał
oJ(,iem dzieci

U&zerówny.
!ąd skazał Uszerównę

na 6 mies.

1łłę~enia.

Po wyjŚCi'l z sali, Uszerówna PO'
kochanka

biła
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Wczorai

W ł.odzi•••

.-

<i~

Józef ZAJĄC (Młynar.ska 84) upił

rzeczu egzol"cznei

Areszt na kase

w jednej z restauracji łódzkich

z:
k ilk u osobnikami, którzy na.stępnie wy

arfJ1sl ;

Ill'owadzili go poza mialSto i sk.ra<dli
związku
niewypłaceniem
~u zegaTek. oraz 100 zł.
gotówce.
:Sprawcow uJęto. Okazali się nimi: Jó·
'ter GRALIK (Lwowska 3) j Regina
Pols.kie
występy Józefiny Ba· czaSJ'e występo'w Jo'zef;nv Baker. tó
.a__
J'
RAJEWSKA (Goplańska H).
k
kł6
w • .}
w p i--!
.,....ąULJC oraz na rzecz)' p.
- E. PIOTROWSKI, sekretan "Pnl.
er za
con'e
w Lodzi Tymczasem jednak nie
zefiny Baker.
Py P<Jlskiej", zamieszkały przy ul. Ta- przykrym incydentem.
110 firmie .,Pol-Ars" przewJdzia.
EDMUND BOKSLEITNER
trzańskiej 28 zameldował w }>Qlicji, iż
Firm~ pośrednie.ząca "Pol. nych konh'aktem należności.
W myśl bowiem reskryptu mi
SIenkIewIcza 79.
~ lo~lu ..~r/~ca1 Pk()olsk~", przy ul. Ban Ars" w Warszawie zw'róciła się
W związ'ku z tym firma ta do- niste~stwa spraw wewnętrznych
urs-Iego
s radzIono ó-lampowy do adw. Heymana ,., LO'''ZI' o wy
J6zefllI1a Baker otrzymała zezwo ..o .....................
3pant radiowy firmy "Ika" nr. 1129,
UJ
maga się zasądzenia kwoty zło,
.
wartośoi 500 zł.
toczenie sprawy cywilnej prze- tych 1.215 tytułem prowizji, o- leme ~ wys~ępy w.Polsce pod popołudll1iowych w kasie Teatl'l1
- Zatrzymany został Piotr BRYN. eiwko Herbertowi Trano<wi. pa- raz zwrotu kosztów adminisfra- I warunklem, ze będZIe odpowie- Polskiego zasiadł przedsta\\ieif')
SKI (Sokola 5) pod zarzutem krad~ie- ryskie,mu impre.s'a rlo, . hawiącej cyjnych i inn"'ch, związanych ze dzialna osobiście i materialnie komornika, czuwając nad Spl'7.Cży aparatu fotograficznego z okna wy. oboon
L dz.i" J6 zef my Bakel' sprowadz.eniem
J
• d'
.
sta:wowegi> sklepu z farbami Alfreda
le w. O
Józefill1Y Baker za wszeIk·le f"mansowe ZOb OWląazą biletow.
\)"alta, przy uL Sanookiej 13.
oraz P!zecl'wko Jej łódzkiemu im Ii jej zes'poru do Polski.
zani'a, jakie w związku z jej wyOkoło godz. lO-ej wieczorem
_ Z mieszka.nie. Marianny GÓREC- presano.
Adw. Heyman niezwłocznie stępami w Polsce mogą powsta{:. do teatru przyhył adw. Heyman
KlEJ (Obywatelska 10) skrad~ono .00
W myśl zawartej umowy, rir. złożył odpowiedni pozew do s'"
Kierownik sądu grodzkiego w i wszczął pertra'k tacje z Józefiną
złotych gotówką.
~
L od Zl,. prezes N'Iez.go dz"ms'k'ł wy- B a k er oraz .lej
. .llnpreS3rlaInJ.
. . C'l
_ Marianowi DOLNEMU (Piękna ma " P o l . - A"
• rs.. sprowadz~j[1C du w Lodzi i na rękę uzyskał
72) przed oomem nr. 48 przy ul. Pa- do PolskI Jozeflnę Ba'ker, mIała wczoraj zabezpi,e czenie powódz- dal polecenie komornikowi Red ostatni przyznają pretensje firbianickiej skradziono rower, wartośei otrzymać tytułem prowizji 2 ~ % l. wa prz,ez nałożenie aresztu na natkowi, by przeprowadził ł'gze my "Pol. Ars" jedynie w wysozł. 100. Sprawcę Romana ŁUKOMSKIE netto Z zysk6w osiągniętych w inkasowane ze sprzedaży bile- kucję, nawet w godzinach nOC-I kości 700 zł. Ostatecznie jednak
GO (Pabiameka .2) policja Z3.uzymalaI '
nych.
doszło do porozumienia i ine".'·
- Na ul. Nowo-Pańsk.iej zemdlała'z
.,.,..",..,...UT
•
wycieńaenia
68-letnia Maria GóRsKA
....,vv zWIązku z tym w godzinach dent zosłał zlikwidowany.
(li)

w

z

impresaria

przez

zostały

firmie

prowizji

"PoI-Ars"

GAZA do OK EN

wypłaco·

I

I

Teraźniejszość

i

przyszłOŚĆ

bezdomna.
- Patrol wywiadowc6w II brygady
wydziału śledezego utrzymał 16-1et·
niego poSZUltiwlUlego Ea«ealana BAiuż
UANOWSKIEGO.
- W Legionowie w obozie janae'J ut tynto niewiele dni dzieli l
kich hufeów pracy ~tał II polecalia
nas od dnia, gdy dzi~ki Loterii
łódzk.ich władz zatrzymany i odesłany
na czele wJasnego :zespołu
UO LOOzi 19.Jetni Jan WOJCIECHOW- Klasowej naTodzi się nowa seoraz własnej orkiestry jazzowej THE BAKER· BOYS
SKI, który był poszukiwany pnez sąd ria "milionerów", 'V dniu 25 b.
wystąpi W Teatrze Polskim (Śródmiejska 15, tej. 101-16)
grodzki w Łodzi.
Dl. wszystkie rozgłośnie polskie
Dzl4 nieodwołalnie ) CodzIennie_ ~
~.,
Bilet y ulgowe
- Przy r:bieg1l alie Kilmskiego i Po
O raz ostatni
)
przedsti!llnenUI
"Ifj'
I pa~se-paltout
ludniowej najedlana została przez do.- lra'lltSlllitować będą ciąl:,~Ie!l1ie
P
o g. 8 i 10 w.
n:ewałne.
rożkę 9-letnia F. FRAJMANÓWNA (ul. głównej wy1granlej czwaJl'te.i klaKilińskiego 12).
sy czterdziestej pierwszej lote- S. '1'ŁOCZYl'QSKI (Bnezińska 82) rii - miliona złotych.
wypadł z dorotki, odnosząc rany gło
A tymczasem kaidv niemal
wy i nóg.
- W nI komisariacie policji przy dzień przynosi ~iadomośd o in
111. Zgi!!rskiiej 7 nsiłował odebrać so- nych dużych wy,g'ranych, z któTEATR POLSKI
IlVlll szewczyku, o pi~knej królewnie
hie tyc:ie, połykajllC sprzączkę od pa· rych dzięki podziałowi los6w
p. Alfons Reine.rl, z za,wodu
Dziś Józefina Baker wystąpi dwu i królu Gwoidzlku".
ska areszta.nt 33-1etni FeHka MACIEkTOtnie: o godzinie 20-ej i 22-ej z po·
Bilety do nabycia od godz. 114J ...
na p~ części korzysta ma·cz·
JEWSKI (Wąska 7),
szof er . mech anil!:. Pan Reinert żegnalnym programem.
kasie teatru (Al. Kośoiuszki 67).
- Pny ul GrocUie6akiej 13 otruł nie więcej osób, anifeli daw·
~ię lublimatem HenTYt OSMÓLSKL
niej przy podziale na Ć"'ia.rtki. podkreślił, że gdyby nie ...piąt- Dziś o godz. 16-ej a w poniedziałek Z KONSERWATORIUl'.1 MUZ. KIJE~ki", to wogóle nie mógłby wy- o godz. 20.30 sliuka "Fanny".
SKIEJ • DOBKIEWICZOWEJ
Pnf uliey Abramowskiep 33 doOto grono mieszkańców Lo~tał ataku furii Brotrislaw PIETRZAK
grać,
gdy
t
jemu
właśnie
przy·
TEATR
LETNI
w.
nied~ielę, dn~~ 29 mała o. 8'od&
dzi i najblibzych oIkolie tego
(Abramowsldqo 31).
.
padła w udziale nieistmiejącr..
Dziś o godz. 16.30 i 21-ej szlagier ko 16-eJ :- fill~armom.1 odb,ę dzle Się _ do·
mi8JSta,
ws.p61włakieieIi
losu
- W szkole pny aL 11 Lłstopada
dawniej ezęść losu, oZ!llaezona mediowy Skutehlky'eogo "Małe szczę' r~czny popiS u.czmowskl konser~ato.
192 w5k1lłet upadkll EraDUy mę do· nr, 111.664, k!t6ry wy,gcał 50
,
'E H
ście Agnieszki".
num. UdZIał bIOrą k.lasy: fortepla~otkliwie dw,ie uaenniee: U.letnia Zosia tysi~y z1otyeh:
I erą"
.
./ Po,nót tramwa 'ami za l('wnion".
we, skr~yp('ow(', ~'I~lonczel()IWa, III'
.lANIGA (Sułkowskiego 30) i 13-Iełll!ia
Temu samemu 'Prz.\ipadkoWl
J
1
•
slrtiruenlo\\ d<;:tych, splewu solowego f
Ilelena MICHAŁOWSKA (Poje%iet'lka
7awdzkza sw~ wv,g.raną
WYSTĘPY TEATRU "HABIMA".
~~społo,;e; bmeralna, chóralna i fW'
~5). Wobee przedłuzająeej się gościny, kleslrowa.
- Pny aL PobIdDiowej 2i ~
teatr "Habima" gra obecn,ie przy eeWYSTAWA. W I.P.S.
ra szyba Zt'aIlIła to.łełAł, Hemę UPnach zniiO'llYch.
Ciekawa wystawa prac utalentowaJ'F. (ZawadBa 49).
(1)
D:dś, w niedzielę. dwukrotnie: o g.' nych artystów plastyków haroJa Hill,,·
16-ej i 20.30 oraz w ponied:dałek uj- 1'a i Kazimiera Libina spotkała się z
rzymy cieszącą się niesłabnącym po- uznaniem prasy i publiczn~ci, czego
wodzeniem słynną utukę Gutzkowa najlepszym dowodem jest duża lee·
okuji saQubbl
.. Urie1 Aeosta".
kwencja. Wy.stawę zwiedzają miłośni·
Biankf DOBRZnlSKIEJ
"KOT W BUTACH"
cy sztuki, szerokie warsrn-y społeezeńTeatr kukiełek dla dzieci wystawia stwa łódzkiego oraz młodzież szltolna.
Molikiem RYCZKO
dzisiaj o godz. 12-ej bajkt;: Marii KOW-\ Instytut w parku Sienkiewicza osardeclne tyczenIa składa
nackiej "O straszllwym smoku i dxiel- twarty codziennie od godz. 11 - 20-ej.
D. H. Ruszkowska, 'llTzędniezka
personel firm,

Kto

Józe ina

wrgra', a kto gra

I

Teatr

-II

a

l

rt

z

"

..DoII1'QIsM I PlClllrilwsId"

jednej Z instytuc.ii uJbez'Pieezeni owych, wytt'2ziła się bard'z o
pochl:bni~, Q pomylŚle podziału n. Strunislaw Malino,,,"ski. miesz
na. ,,!plątkl "
,kaniee Lwowa, właściciel ,.piąJŁ
,
3 połary w ŁOdzi
ki' E nume,r 79.896, na którą
również padło 50.000 złoh'1Ch.
Szalejąca wczora.i
nad
Najprzyjemlliei spędzą o~zy!zią gwałtowna wi~hura
spowiście waka,eje
co i!U~ wv-

I

Wichura spowodowala

nia wątroby. Wątroba jest filtrem dla
krwi. Zanieczyszczona krew może powodować szereg rozmaitych dolegliwo·
ści: bóle artretyczne, wzdęcia, odbijania, bóle w 'wątrobie, niesmak \\' us~ach, brak. apetytu, sklonn~ść do ty·
.
.
'.
. _. . Cia, plamy I wyrzuty na skorze. Chograh, al~ pTzy!Szłosć na,l~zy do roby złej przemiany materii niszczą
tych, kto:rzy pr~ed w:"azde~l1 o:ga\lizm i przyśpieszają staroś~. ~ana wywczasy nIe omIeszkUją cJo-llalną z~odną z n~t~rą kuracJ'l; Je t
zaopatrzyć się w los do pierw. normQwal1le cl:)'nnoscl wątroby l ne-

ci

wOdowała

w !IfOdzin_th włeczor
trzy wypadki pOiarów

nyeh
na terenie miasta.
Od iskier zanaliły się aaehy
i .'>adze w kominach w domach
przy ulicy Gdańskiej 76, Trę
bacldej 16 i Rzgowsklej 27.
Straż pożary szybko ugasila. (1)

sze.i klasy czterdziesteJ drugieJ
JLoterii. Będą oni mogli 'w'~~trać
.iuż w roz:poczvna in,~vm się 22
czerw~a r. b. ci3'''nieniu,

I

Iych grzywny z tytułu stwierdzonego
stanu antysanitarnego jego posesji,
pl'Zy ul. WolborskJej 30.
" żebraków wył()IWjonych na ułicach
Lodzi na areszt bezwzględny do 14
dni.
3 handlarzy ulicznyeh na beZ'WZ'ględ
ny ' areszt do 7 dni, za tamowame ruchu ulicząego. (1)

;:obaczysz!

Wstęp bezpłatny.

Maurycy FensŁer, wyikwalifiko.
wa,ny pra.cownik branży włó
kienniezej, t. 7,W. drukaT1. towarowy OTUZ

tirand-Itino tydzień!
zniżone 1AIrzos
~~·R~Ni.f. od 12-] es gr. i ".09
1

OstatnIe

Ceny miejsc znaesnie

DEi;

Od 3ej

as.

.,KODEKS ZOBOWIĄZA~"
W poniedziałek, dnia 23 maja r. b.
o godz. 8m. (li) odbędzie się w lokalu
wojewódzkiego związku Za,WOOOlWegO
księgowych (Traugutta 8) drugi odczyt
dr. adw. Michała Sztykgo-lda p. t. "Kodeks %'Obowiązali".
.,OPIEKA NAD DZIECKIEM"
Staraniem P. C. K., dziś o godzinie
12 m. 30 w sali P,C.K., przy ul. Piotr·
kowskieJ 190 oficyna I-e pięt'1'o p.
dr. Malenda 'I'\-ygłosi odczyt n. t. "Opieka społeczeństwa nad d:t-ieckiem". ~

ŚCISLOśĆ.

- Xi '), tak dalej być nie moż,~.
J::du1Uudzie I Przedwc'zoraj wróciłeś
dCl rl'Jmu wcz(}raj w nc('.y, wc,z(}ra;
w n0cy wróciłeś d~i5iaj do domu,
jcźrli dzisiaj w nocy wrć.dsz jutr')
tiu ,tOffili no, to zobaczysz, ('·0

Odez,t,

1.09. 1.50

l

rozpoczną

0-\

W roku s.zkolnym 1938/9
sie 4-ro letnim) Naruh)wicza 71.
twarte będą następujące gimna
Państwowe żeńskie gimnazjum
zja, licea, szkoły i kurs) za,vo- 'I tkactwa ręcznego (3-letnie) Nadowe, oparte na no ;vym ustroju ruŁowicza 77.
a mianowicie:
Państwow: 2-letni kurs juhi·
Państwowe żeńskie gimnazjum lerski - Narutowicza 77.
dziewiarskie
(3-letnie) ul. [WodT e rm'1111 zgosZ1ema
ł
.
k-an)'
d d a·
40)
na
.
tów do liceów zawodowych w o. Pań~twowe ~eńskie ~mnazjllmlkręgu szko1n!ID war~zawskim,
mtrolIgatorskle (3-letme) ut Na- wyznac'z ony Jest od dl1Ja 1 - 17
rutowicza 77.
C7ierw~a r. b. Egzaminy wstępnI!
do lioeów zawodowych rOl.plH'7.
Państwowe żeńskie gimnazjum ną się dnia 23 zenna.
koronkarsko· hafciarskie (o kur

IPA\lla (lE
2
Dziś

wykazało, że w chorobach na tle złej
przemiany materii, chronicznego za·
parcia, .kamieniach żótciowych. żół
taczce, otyłości, artrl'tyźmie mają za·
stosowanie z j o l:l .. CIIOLEhIKAZA"
ł~. KieD1oje\yskiego. ~ros~ry bezpłał·
\ nIe wysyła laboratonum hz. - chem.
"Cholekhlaza"
H. Niemojewskiego,
~~rszawa, Nowy-Swiot fj OnlT. apteki
l sKłady apteczne.

od i
Licea
zawodowe
Egzaminy wst-:pne
si-: 23 czerwca

p. Bolesław Piekarski, któremu

jego 8ynek wycią~ąt szczęśli
wy numer, wyraził !podobno o·
skazał:
oinię. co potwierdzili lrównież
~---------_...: pp.
J. SZPIRO (6 Sierpnia 1) na 300 zło-

Sąd starościński

JltlIIiI.'IaI-en-.e ..............-o.uure

K~
..........""..
w:sw
powstają wskutek złego fUllkcjono>\\a- rek. Dwudziestoletnie doświadczenie

I

Światowej

sławy

operetka filmowa
'Pełna humoru, dowcipu
l
czarujących melodyj

o g. 12 i 2

Poranki
Ceny miejsc od

W r.

gł.

MARIKA RIIKK

GR.

• Joh. HEESTERS

LEO SLEZAK

_~~·_I39~____~____________________________________~~~2~.~V~~
..~G~Ł~O~~~~nnAN_IN_Y__
" __.__
1~_~_~____________~____________________________~11~

KTO

W

TABELA NIEURZĘDOWA
BEZ GWARANCJI
5000 zł 157057

G

A

A

LOTE

~

•

75 713 32 972 83149 276 393 96 647 71 718 24 824 35 67 9115 1570:>0 72 220 33 72.1 909 119115 389 640 887 919 60.
897 52167 206 64 384 728 922 27 53020
714 825 29 84162 214 340 404 26 664 78 361 521 55 632 7l 713 46 951 16 791 150129 205 453 744 97 337 943 151038 129 35 337 87 725 54079 164 55168 3.)/j
78282842850275442551077987917 15809717726445785 599 606 42159042 305 58 542
889 937 162638 96 711 56065 351 646 57194 269 58127 58 237
15.00 zł:
47875 99860
~! ~~6 :fiO:47~723468~i:6 4;5~6
~~ 124 340 29 211 354805 57935 74.
153039 175 203 301 430 874 154120 52 427 79 59268 713.
10.000 zł. _
16133 60831188021 31169 344 92 425 30 51799 89002
CIĄGNIENI' DRUGm
633 804 75 155331 511 49 762 959
60084 93 113 208 362 714 27 61052
'Vy ł1 rane pO 250 zł
1561549424863389 45llX)3 52887 715 61859960 62158 333 702 874 63144 275
. 58 426 70 528 49
GtJ570 106609 119626
83 807 12 71.
103 2' 3?2l>9- 1234 3. 46 760 8'1 S4~ ~1 859 157497 549 88 780 896 158040 588 1393 420 698 746 64340 586 734 65458
90066 150 256 349 62 418 40 78 503
,,- o
I I
75- 76 70 86 913 159743 44
1" 76 725
5•000 zł• 43926
1 31 309 66 624 962 82 93 91423 68 547 621 37 940 70 2236 62 342 H6 617 3045 59 123
a
•
a
47 66236 560 621 748 902 37
151333.
77 762 79 817 927 92190 281 4975091-1 300 617 80 809 4443 798 8S! 87 5471
CIĄGNIENIE TRZEcm
671002142735379855505497468020
2.000 zł. 9352 14705 15Gr.? 62 817 18 42 92 93161 74 655 9414,7 238 573 830 905 6260 430 901 901 7110 331
20.000 zł. 117039
~9 9~!8 2~9049 302 71 524 34 80 642 737
19832 68034
109635 1124Sl 39 72 73 78 323 40 481 83 577 676 700 75 8p 8002 132 73 497 9406 692 760
10.000 zł. - 3438 41954
70217 38 310 471 617 71846 72026
115706 126366 128068 134M2 856 965 67 95052 69 174 278 320 691 78 905.
_
5.000 zł. - 17818 41785 59069 269 553 626 73071 175 688 75056 486
1;4428 11;4826.
9789396186204 17 2336403627679
10107 216 310 696 7~5 877 928 110U 1,r 927
732 861 939 76293319 486 6"6 821 921v
....
434 523 633 717 18 21 852 924 34 97100 93 247 363 659 970 12a86 659 74 13064
a
.
~ _
o
1.000 zł. 1::75 2622 11551 329 63 426 776 98077 93 142 516 748,218 480 585 606 734 71 14182 209 J'i04
2.000 zł. 7833 11585 17272 ~~1;~0~~5 8~r9~~2-z':o 906 78431 669
18205 32914 41443 46450 60670 85 884 917 99120 212 475 84 504 Mil 837 88 953 15449 60 3 29 776 935 90 25428 25453 47265 48340 58232
8007~ 92 141 4,0 3941. 837 81220 500
64 775
16107 209 17156 841 18065 92 538 700 84936
90518 93948
102876
66405 67768 81305 97096 96425
•
803 13 1- 33 90" 19144 208 4691
656 82162 606 83091 65 240 495 524
105578 108738 111859 113679
100033 69. 70 322 37 50 446 523 67
20080 ~50
837 71 977 2105'1 332 135533 145622.
1835 84106 353 587 85081 372 95 540
115821 121572 133663 137027 611 964 101029 121 208 394 508 84 659 463 650 707 22360 670 841 42 23214 90
1.000 zł. _ 1327 1765 5226 909 46 86014 72 141 54 433 562 853 910
.
87220 311 łu9 80 832 951 88168 201 503
720 801 14 49 921 29 102151 562 608 ·120 627 62 855 24132 38 237 336 70 74
141241 142692 147376 149767 12 987 103140 65 206 21 92 409 525 48 526 25036 101 247 49 802 26451 605 49 5406 5991 12738 14361 14669/6066491 71489087 173 457.
152136.
618 88 875 57 104019 249 51 391 511 614 54 630 57 738 883 98 27033 84 376 454
799905 2804221792335 61593945
.!!!!!III 2920413434 697802 .
30080566871 982 31009 184298939
87 32223 353 87 726 33194 229 602
Piotrkowskll. 22 34037 141 432 781 35188 364 484 506
752 864 36826 75 37258 530 827
Piotrkowska 66 843 625
38194 506 679 946 39312 445 663
PIotrkowska 11 I 72.
•
Nowomiejska 1 830.
40236 89 556 901 41052 238 379 50!
26 39 42130 71 681 43227 440 590 92 27735 32201 32890 33955 349981 90106 421 553 613 990 91262 363 591
Dadają większe
740 883 44246 45005 412 688 860 46204 40101 48134 48737 65957 72528 815 970 92156 303 96 904 93060 129 70
yg-ane po 2ec:.n zł.
16 105004 20 25 286 316 '1>0 553 57 8i 71 787 810 59 47014 129 273 474 533 72749 77842 78317 82981 98456 213 407 639 92 688 8~9 64 904 94059
In.
uu
63 671 48037 39 118 37 370 80 841 953
167 353 671.789 989 90136 334 68 598
9 4M .'ił7 659 839 1083 297 350 409 62642 741 75 95 875 908 29 77 91 95 49000 242 310 59<1 700 19 852.
,103279 105193 108711 114506 722 62 96176 80 452 602 704 812 71
40 668 791 95 952 2039 4U 70 294 307 106032 104 17 90 416 67 640 46 62
50000 278 654 51111 94. 349 96 418 116258 119660 123482 133078 , 9724430881 713
80 911
89191 &74
640 49 889 m 3018 34 88 190 370 79 756 968 107203 43 422 555 643 782 843 587 809 52154 620 53014 36 301 6 41 136272 139393 139702 147021 99141 431 598 836.
4128224241 51 868 9755017 1'11 73 ~5~ 964 78
108140
ł96 577 731 930 73 5766182085594955077 331 88ł 56031 150642 1;;2962 152756 152680
100209 333 424 888 101090 111 247
488 680 889 6224 29 81 362 403 555 336 109070 272 359 403 95 506 723 870 960
u
470 724 811 927 102034 145 98 468
397327063 66 71 789411792277 321 110074 76 395 414 46 517 52 53 64 72 ~~46:~ ~~g~ .~~~ ~~ 704 982 68509 61 150329 158011 058414.
103039 325 31 33 104176 336 523 704
92 541 94 776 86 90S 73 8048 63 112 607 24 862 925 111339 61 471 695 97
60193 442 574 635 783 956 61481 91
Wygrane po 250 zł.
997 105072 153 673 106051 118 427 87
27 45 76 338 91 612 19 735 96 905 28 756 833 40 910 112006 59 200 80 577 750 62045 108 86 263 381 731 908 61373
226 371 608 69 1087 171 884 962 2157 945 107167 515 696 872 108031 43 382
34 76 81 9029 201 721 37 851 991.
674 767 829 39 9~9 38 87 113139 266?3 258 948 64324 6!7 65534 642 66312 78 320 567 958 3083 316 754 905 12 4095 619 109084 124 326 439 75 623 724.
10059 138 &9 92 360 402 74 54994 98 397 481., 608 7:>1 815 114003 156 2~5 1 522 610 67026 46 202 349 440 610 812 ' 219 697 751 864 5137 336 453 6808 7030 Ą 110510 621 823 111345 838 67 112106
80 97 556 786 96 872 913 386 90 40. 39 587 692 717 57 80 809168357 43 592 648 801 69198 961
235 477 558 730 810 8094 208 9 440 59 a30 563 681 896 943 88 113144 81 -904
11212 61
12060 86398 430 579 793 95 98 826 90 11505255 191 201 209931938433583
604 77r. 9073 109 72 607.
115017 256 539 91 764 906 92 116350
.
964. 618 130M 116 45 201 2 521 614. 767 696 774 901 98 116155 78 252 333 482
70150 59 62(j 95 750 885 71064 345
10063 120 340 835 !l02 11031 79 770 578 667 785
117086 208 584 762 957
77 800 34 1ł152 206 19 325 73 422 71 651 716 871 117133 65 269 308 58 517 1 592 624 875 955 98 72366 78 81 482 809 931 12082 99 144 70 550 857 66 130311118266 381 421 648 74 119416 531 693
785 843 78 15047 M 71 168 261 318 96 29 97 720 74 819 66 935 118104 284 363 73367 503 12 778 974 74103 645 944 194 271 680 804 14151 71 450 531 756 977.
503 6 70i 57 16113 33 266 533 620 82 94496869 86 917 52 119110 226 80 483 75261 501 754 822 38 73 76045 133 429 leS2 87 15088 504 16027 335 5-18 607
120218 388 528 600 8 808 121294 881
98 758 807 25 666 948 17041 51 69 152 566 768 80 883 915.
85 715 77255 440 98ł 780;54 404 792 839 64 17018 150 564 604 781 93 864 928 990 122030 2.17 71 371 921 123251 60
89 405 8 511 786 946 18035 81 280 S82
120003 155 84 312 499 687 95 746 811 51 79042 126 403 52 648 783 822.
18031 398 495 610 753 821 29 65 969 300 405 64 124088 200 520 64 684 837
505 606 766 84 917 29 19027 'li U9 53 9~ 121034 169 506 68 89 651 842
81116 327 82153 ;541 612 27 772 813 19136 310 fUj) 30 49 977.
944 60 125824 126226 88 503 69 9M
85 388 523 S9 820 982.
954 122057 405 22 517 34 623 700 13 73 83302 72 73 547 84133 347 65 792 988
20152 317 23 482 710 862 21069 167 127075 128134 358 94 915 129172
130056 488 566 863 94 940 131591 _
20024 60 88 100 93 242 92 ił1 '«5 952 123075 312 629 84 762 61 111 992 85301 995 86054 190 206 449 748 821 256 486 66! 675 794 879 20190 219 49
00 752 966 2U91 20& 11 ao 95 30ł óS 124054 170 94 204 98 321 460 558 688/87326426582 653 869 88049 202 28 43.3 64 86 275 459 552 23223 331 480 709 872 922 132093 163 392 467 894 977
585 692 809 917 22167 71 315 527 fS82 826 29 76 937 125220 654 76 126084 659 83 834 89051 702 62 842 961.
928 71 24338 442 84 912 2500 165 867 133046 141 388 135025 169 596 846
99 819 9łG 23018 94 13ł 57 M 254 303 188 364 462 563 776 918 127066 96 256
90301 555 91385 563 691 92385 663 26121 581 733 806 27383 944 28204 447 136032 208 349 76 771837 137914 ł2
558 641 93 8236195 2(()()1ł 85 106 228 303 92 489 W6 790 844 74 82 128400 691 92373 502 93154 578 810 80 94047 129103 32 206 56 362 460 675 868 947 138092 120 880.
81 82317 M (03 &38 811 25257 &43 759 509 1861727 710 1282088 129049 352 523 95021 869 96024 72 304 93 432 831 83.
140456 14139446658664673 732 m
87 827 966 2W3ł łł8 69 514 6« 906 421 96 531 782 86 826 974.
97653 719 52 98182 93 205 45 304 97
30294 475 M2 65 646 709 827 926 996 142042 91 112 88 934 143087 189
27046 64 208 19 94 3M 52 72 513 753
130120 52 223 408 958 131004 56 60S 403 7 881 99179 280 S315 21 502 681 3100737 268 487 73885097832047 221 238 420 713 950 144009 696 97 145222
009 :M 28004 11 2ł '76 202 22 302 4ł5 64 759 824 132100 56 231 69 72 73 316 973.
349 72 '-59 597 843 91 33087 124 34080 315 428 645 740 46 146148 60 m '"
72 609 95 735 89 NO • 29121 ił fn 489 780 8Q2 S4 49 51 917 50 83 133018
100174 272 630 748 59 856 101080 4163512487236461 941 8536405 9821891 147081 111 230 369 465 MI .16
255 308 59Ił 997.
1M 273 333 71 517 67& 970 134144 82 715 912 34 102460 807 999 103048 235 37605 859 933 38365 589 39068 326 562 940 74 148218 149524 659 69 m 109.
302a 43 316 68 _
77 SM m 87 93 351 81 459 90 98 613 70 74 863 439 516 49 667 729 104062 121 257 698 66.
150077 94 124 435 518 614 70S 16
96 960 31002 67 U5 202 " 61 ad 824 135000 174 497 535 605 792 136067 90 811 915 150017 270 630 721 106223 496
(0068 292 304 27 896 41099 115 660 901 151002 96 259 511 605 31 76 15220b
907 20 32081 35293 40S 9 12 6M 1132 120 77 2613 377 417 81 665 85 780 823 107094 108 327 400 70 859 908 108053 633 703 42265 422 49 580 43327 80 95 788 93 905 1530i3 90 101 11 15 22
21833062 70 lU 219 62 ~ 90 łS8 5Of. 46 920 137160 282 87 368 81 92 405 62 300 663 880990 109042 146 278 547 650 672 44061 107 276 318 425 631 775 97605 703 954 94 96 154096 291 694
12 612 8& II 711 831 72 tS2 Ił Mm 96 Sił 51 873 917 32 138045 179 300 854 922 23 28.
45297 361 77084646008 98 278 710 846 688 926 155434 54 501 630 46 752 78
620 ł4 81 S6108 211 lO 98 S9ł łS3 513 27 468 81 572 626 42 85 844 910 39
110111 250 497 509 58 753 111200 16 968 47130 348 583 947 48201 756 64 876 166614 762 827 71 902 16 89 157631
610 15 70 a M 901 H014 190 2ft 35 139251 85 402 544 765 848 87.
308 83 455 112091 100 78 ł44 684 656 49039 48 386 487 607.
•
158336 434 542 768 159190 271 91 163
74 ł88 a19 łt 8łł Ił 938 In28 201 715
140043 114 848 459 73 574 90 700 4 945 80 113109 69i &i2 6ł 114041 147
50578 89 768 80 811 51402 738 56 516 676 885 988.
986 38158 81 m S58 48D 680 107 29 40 97 899 943 141060 122 66 83 237 4-7 6i3 795 808 27 986 116125 326 434 525
55 725 38 S9OI'l 61 .. Uj l i a16 130 76 532 42 &1 76 613 82 720 84>2 9~6 116156 316 860 117035 408 418 118117
31 57 822.
.
93 545 70 796 988 94 119463
4006ł 120 n 2m ff7 ł"16 502 85 88& 142001 88 221 308 85 ł35
502 8&!
120129 410121268 314 28 417 606 820
986 41002 215 iI 7S SS2 es łM ł4 588 ~:~! ~~3 5~71:: ;~ ~~18~~r6;: ~;;: 122328 532 41 123071 177 6~8 848 91S
934 65 ~2012 2łł 7ł 30ó 2ł 6ł łS2 648\965 145105 & 37 60 332 533 96 620 7~117 124015 65 235 308 617 106 125281
766 125281 766 879 927 126014 396 706
57 644 782 8ł 810 ł3 43203 55 M 99 807 53 146188 237 77 361 600 44
2::; (I() Muzyka taneczna i piosenDZISIEJSZY PROGRAM
313 417 66& 81 97ł 4408S 130 20l) 25 966 94 147090 127 257 322 412 76.1 839 127172 528 746 128041 189 551 904
ki (płyty).
RADIOWY
31 łł 428 46 ó3 W1 eoG 1M M9 910 9161958 148118 404 62 507 3t 6"1 851ł 129573 665 717 53 906.
90 450&0 239 46 86 5łIO 8M t2 892 980 83 931 149067 73 139 88 258 3i8 482
130226 67 411 669 785 94 936 !31221
1:S'.30 Mu.'r,yka. poranna (płyty).
4:6186 ł39 632 80 G8t Ił 747 916 06 504 658 96 704 834 926 62 88
90 441 529 624 767 85 882 132206 584
AUDYCJE ZAGRANICZNE
9.11() R.3gio!lltln.a. t:a.nsmi~ja z I.e470M 81 476 5U 97 176 t85 ł8020 262
•
956 133543 975 134519 85 624 135194
LONDYN (342)
342 " ' 523 &22 A 72 721 861 39 82
150036 68 112 61 79 85 252 78 318 200 375 568 934 136029 162 290 535 95 ~z.na. (Reportaż i nabożeństwo).
21.0E Kwartety smyczkowe Haydn:t
90& ł2 M ł9170 206 73 306 " ao łU 423 714 864 67 151024 80 147 222 384 789 137061 485 530 37 667 847 138143
10.30 ~uzyka. (płyty).
B dur i B<3ethovena A-moll.
~ 90 501 as 10 tli 82'
757 84 804 921 99 152079 117 55 75 85 340 485 514 743 139256 614 831 992.
11.00 Zespół salonc.wy.
.
.
241 343 95 424 31 573 79 86 94 675 826
140416 597 703 933 95 141062 217
BRUKSELA (484)
11.00 Niedzielne rołudnie w lice ·
50020 30 28'7 M3 888 tł 936 153083 :lał 325 58 621 707 154159 61 144286 365 682 993 145407 504 74 660
20.00 Symfonia Nr. 4 Brucknera..
51029 W ł38 M 825 46 916 521ł5 2ł7 456 76 623 62 615 58 931 155013 47 338 99 706 33 146077 267 342 568 91 726 um peda.gogic:z.nym w Lc!!znie.
84 427 74 515 M 78 80 675 710 89 816 410 ł6 801 7 16190 3'1> 507 20 ł3 67 984 147420 55 858 148192 258 318 563
12 !J:3 P<:'ranek symfoniczny.
KALUNDBORG (1250)
92 905 17 53232 ł02 97 666 754 810 29
13 00 Feli~t.on p. t ,.Karwia"_
2000 Fragmenty z oper R. W!lgtM'
49 54157 217 72 S02 429 533 41 736
13.10 "Bogactwo" - fragm'3nt z
550:1 64 87 151 330 638 720 36 826 I
na.
Ś1IIIięt:o
66183 83 248 437 97 8921)1& 18 61 76
powieści Miła.szewskiej.
PARYt (1648) i LIPSK (382)
Wyciecka do Palestyny, Grecji, Turcji i Rumunii
57204 506 700 66 878 68073 98 ISO 229
13.30 Mnzykn. obiadow~.
17
30
"Śpiewacy norymberscy" 344 79 470 88 514 797 807 56 947 54 9S
wyiazd 20 czerwca powrót 20 lipca. r. b.
14.45 Audycja. dla wsi.
('pera R. Wa.gnera.
59041 łS8 679 746 97ó.
16-dniowy
pobyt
w
Palestynie
:d.
380
600&5 70 96 124 2G 343 łC& 75 519
15.45 Rozmowa. !. dziećmi.
LYON (463)
58 663 909 51011 68 962 62113 t7 342
białych
16.05 Ma.ria. Wiłkomirska (forte- 20 30 "Ciboulette" operetkl
444 49 56 779 63093 146 214. 310 40 83
pian) i Kuimierz Wiłkominki (wioJedvna miesi~czna wyeieczka morska ze zwiedzaniem
628 96 731 87 859 98 900 64416 606 4-5
H:lhna..
707 803 47 960 65177 282 331 &4 749
loncz<.'l&).
Francji, Holandii, Anglii. Norwegii, (Fiordy Norwegii)
SZTUTGART (523)
843 91992 66170 77 293 347 540 71 764
16.45 Odczyt p. t. "0 ochronie 1~ 20 "Walkirie" - opera R. Wf. '
:Spitzbergen. Wyjazd 20 lipca - powrót 20 sierpnia rb.
803 8 21 85 959 72 67023 139 6ł 330 77
budowtli·~twa. ludowego".
gnera..
697 836 56 58206 41 4'8 327 455 550 674
17.00 Podwieczorek przy miKro796 930 87 6912'9 37 213 50 306 735 820
MONACHIUM (405)
do Helsinek, Kopenhagi, Oslo. Sztokholmu i na
f(lnie.
38.
opera
1H
05
"Holender-Tułacz" 70001 225 325 ł29 543 686 716 53
FIORDY NORWEGII.
Cena udziału od zł. 84.18.54 "Powrót Odyssellsza" wcR. W 3.::,tTUera.
50 831 987 71005 141 77 89 211 96 317
dług Homera. słuchowi!!ko.
468 80 525 69 612 700 47 818 921 72010
BERo..MUENSTER (540)
19.35 Feli~ton p. L "Na. boryzon19096267353408 i9 508 1031 671 831
do FRANCJI, WŁOCH, ANGLII, BELGII, JUGO20 03 Msza ~-moll Haydna.
i9 85 981 7301ł 35 181 281 89 95 409
eie łódzkim".
SŁAWII. BUŁGARII, RUMUNII, WĘGIER. PALE581 96 880 979 74265 392 749 92 895
19.50 Recital śpiewa~ SzuDlpi7;5001 19 80 82 311 92 440 74 518 98
STYNY, NIEMIEC i CZEOHOSŁO WOJ!
cha.
najwięcej
686 89 707 813 5 76063 107 263 66 70
Zapisy i informacje:
20 15 Transmisja. fragmentóW' me95 322 98 423 25 537 40 634 46 917 29
772943824395461099 741 63 942831
czu piłkarskiego Polska. - Irlandia
lecz" szybko roślinne PIGUŁKi
78029 150 81 ~.." 41 42 636 740 86!)
lIoursnA (Cauyin'a), tanie i
2055 Przegląd politvewy.
79091 116 214 303 7 22 413 46 673 695
przyJemne w użyciu.
21.1'; "Obrn.zoburcy" - kuKułka
750 52 59 85 918.
Pudlłlla Ziwlllrająlll 30 plgułall
80019 21 105 9 325 626 34 48 707 68
wileilska..
zł. UD.
ŁÓDŹ, TRAU<LUTTA 2.
TEL. 107-86
88 81007 28 38 287 326 41 756 67 82·l
Do nabycia we wSllyśtkich apte2'2.00 "Opowieść o Wagnerze".
82060 72 161 81 220 318 62 86 414 71
kach.
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Wycieczki ftlorskie

IndY1llridualne 1IIIvjazdy

I

POLTOUR
Polskie Biuro Podr6i, SP. Akc.
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o Londynu
18/VI -

16tvn
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informaeje: wagons-Litsll Cook. Piot:rko1llrska 88

tel. 170-70

Wystrzegac sl~ falsyflkat6w. Zwracac uwagę na oryginalne
opakowanie _ nllplsem .Clluvin
Pelis"
~EBRACTWO JEST PLAGĄ
SPOŁECZNĄ"·
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na rynku papierów

domagają sit: przymusowej pomocy zimowej
Związek miast polskich podjął uia, miasta, podobnie, jak to ma teru akcji pomocy zimoweJ, podinicjatywę wprowadzenia przymusu miej!!ce dotychczas. goiowe sil kreślają one, iż dla powodzenia w
świadczeń na pomoc zimową.
współdziałać w prowadzeniu akcji przyszłr.ści musi on.a mieć bardzie)
Min. opieki. społecznej rozważa pomocy zimowej, przy czym w za· trwałą podstawę · materialną, niż do
checnie pOif;IłI~,ty zgłoszone przez leżności >ci lokaln:vrh warunków i tychczas, zwłaszcza, ze obecne
związel< miast w tej materii.
6iły finansowej • poszczególnych środki odduaływanła na poszcze.
Związek mi.tst zaznacz,a m. in., miast, w'Spółd:ł;illlanie to może mieć gólne grupy społeczne nie są Jedna.
że zagadlli~nie pomocy zimowej, tlIadal różne formy. Natomiast mia. kowo zawsz~ skutecZ.Qe.
podobnie jak i zagadnienie walki t.. sta z reguły nie mogłyby włączyć
Związki samorządowe uznają za
bezroboc:iem przez wprowadzenie akcji pomocy zimowej do swych konieczne znal menie odpowlednlch
robót pubHcznych, jest tak du:iym zadań, względnie wziąć na siebie §rodk6w dla doprowadzenia do po·
i ważnym zagadnieniem ogólno· ndpowietlzialności za Jej prowadze- wszecbności ~wiadczeó l wypowia·
państwow<!go znaczenia, łączącym nie i wynik.
dają się za · potraktowaniem świad·
się z sytuacją ekonomiczną i gospoZ tego też względu uwaiają, iż czeń na pomoe zimową narównł z
darczą '!/alego Itraju, iż związki sa· organizacja ł prowadzenie akcji po- daninami publicznymi.
morzątlo ·'V·~, V{ ..z.~~·~góln(Jści mta· mocy 'timowej powinnaby nadal po·
Sprawa ta ma by~ załatwłona po
sta, nie są w stanie rozwiąza~ tegn zostać w rękrach rządu, mającego powrocie z urlopu p. min. KoŚcJał·
zagadnienia we własnym zakresie do dyspozycji specjalne środki dzia kowskiego, od którego decyzji za·
c!ziałanła nawet przy zywym bez- łania oraz gotowy aparat w postaci leży, czy sprawa astanowrenła no·
pośred_lłm dobrowolnym współdzia funduszu pracy.
wego podatku maJdzie się na po.
łanilI miej3cowego społeczeństwa.
Nie negujl!c istnienia wielu do· rZ'ądku dziennym sesji nadzwyczajDot'eniająe wagę tego zagadnie datnich stron społeeznego cbarak- nej sejmu.

Miasta

Przyłączenie Austrii do Niemiec
ł zagrozaru9 Czechosłowacji wpłyncJo w duzym stopniu na zwiększ e-

nic zainteresowania. problemami
naddunajskimi na terenie Anglii.
Podkreślić należy, ze w swoim cza~if.' Anglia niezbyt przychylnie zapatrywała się na projekty utworze.
nia. t. zw. federacjinaddlmajskiej.
Uważam ona, że prędzej czy pózniej ('::lleracja taka znalazłaby się
nądź w orbicie wpływów politycz.
no-gospodarczych Włoch, bądź Nie.
miec.
Ostatni0 nastąpiła w Anglii ret\'izja poglądów w odniesien1u do
t.ego zagad.nieni:t i w ·kołach miarodajnych W. Brytanii Iozważane są
projekty aktywnej Interwencji go.
spodarczej nad Dunajem. W tell
:-ros ób bowiem Anglia pragllia o.
:::łabić wl'ływy niemieckie w tej cze
Hci Eur.>py, kUra w latach OBta.t=
nieh inalazła 8i~ pod bar<\f:o silnym
wpływem gospod!trki niemieckiej.
.Jak wiadomo, zagadni'3nie in terwencji gospodarczej w basenie nad
dunajskim było nawet przedmiotem
ctrad a.ngIo-fra.ncuskich w Londy.
naie. W czasie obrad poruszono w
f.,rnLi~ bardzo ogólnej możliw<,ść
ltskutecznienia większych z;akupów
artykułćw rolnych w krajat'h nad.
. k'gh. Plany te przepracowyd unaJ:;
wane !lą obecnie, przy czym Anglia.
zamierza w sposób zdecydowany
zrealiz;owJ.Ć pewne projekty. które
osłabilyby wpływy Rzeszy_ Wspól.

lt:;~i
n~~~:~~kA Ć~!b:~:~:~~j~
Rumunię, Jugosławię, Węgry i Bul.

. Tendencja aa rynku walorów
była wczoraj utrzymaaa.
Kany
papierów wartośclowych nie wyka·.
zały zmian, przy transakcjach niewielkich.
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Zaostrzenie warunków przy zakupach

Jak się dowiadu.iemy fkmy
hand·l owe 1 przemysłowe impor
tująee bawełnę indyjską otrzymały ok6lnik przedstawiciela
łódzkiego Jed.nego z naJwięk.szych angielskich domów bawełn;"'''
eh, zaosu·~a.ląey
-- •
.......y
znacz
nie warunki 'lOkrycia.
Okólnik ten nadmien.ia~ iż wO
bec wypadków zwlekania z wy
kupem bawełny zakontraikttlwa

..,.,....

garię. Z k:ra.jt w tych jedynie Cze.
r.hosł(lwa.cja. jest państwem o cha.
rnkterze par excellence uprzemysło
.
• k'
wlonym
l e sp1)rtu]ącvm w pierwRzym nędzie artykuły przemysłowe. P,-,zosta.łe państwa. nad dunaj.
skie stanowią źródła. surowców
rrzemysłowych (rody, nafty, węgl:l.
fite.) oraz W przewazającej mierze
eksportuj, artykuły rolne.
Od
ksztaltowa.nia. się \Vy\vozu tych ar.
tykułów nzaletnio~a.. jest częściowo
ich konfigarn.eja. polityczna, gdyż
główna ezęM ludności tych krajów
reprelP.ntttje rolniczy element wi~j.

.

bawełny

nej pJ"ZeZ finny łódzkie, dom zawsze otrzymują! na czas zebawełniany zaostrza warunki zwolenia przywozowe, / o czym
wykup~ kt6ry musi nastąpić doskonałe poinformowane jest

natychmiast po n.a.dlejściu ba· przedstawieiełstwo w(SpOmnia·
wełny, zaś przekaz dewiz nastą ne.l firmy angielskie.i.
plC może na.iwyżej do 30 dni po
Zauważyć uależy, iż przez din
•
podjęciu towaru i to za dolicze gl szereJ! lat warunki wykupu
niem odsetków za zwłokę.
były bardzo liberalne i nie słyZaostrzenie wartmków wyku chuć było żadnych utyskIwań
pu odbiJe się dotkliwie na kalo na zwlekanie z wykupem.
kula-c.p odbiorców, którzy' nie. I
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Żadnrrb zmian

wypodat knajesieni

KonlrOlenZDW8
gOSPOdarcza Anolii

22 maJB 1938

. " ł pół proc. pdstwowa połycI
ka wewnętrma w dabzym ciągu atrzymała się aa poziomie 64,7.5 "
płaceniu, 65,25 w łądaa:da.
3 proc. pożyczIia blw.llcl"
rownleż nie wykazala zmJaa. I em.
nadal obracano po 80,75 ..tapao,
81,25 sprzedał., zd za n em. platono 81.75, ądano 82,25.
.
:c proe. poiyczIia kOaso......- - .
po pewnych wab....I ...........;:...~
wrócDa do pozioma---;:egdaJ-.
Papierem tym obraeano po -i1e~
w ł eenl 67 ")11:.
"-daala. ,."
pa
U,
, - w -t
•
.( ł p6ł proc. list}' zastaWII~ ziem
skie ser. V lekko miZko~. Kan
Ostów tych obnliył się o 10_
w stosunka do POPrzedDlego. PII~
rono za nie 64,40, ądano 64,90.
5 proc. listy zastawne m. W.
szawy z roku 1933 utrzymały lit
na poziomie poprzednim. ObraCUI
nimi po 72,75 kupno, 73,25 .s pn8dał.
.
.
5 proc. nsty zastawne m. tOdd
- nowe wyrównały kurs o 10 pkt.
Za
paplet
""dar
no 65
25 ten płacono uV"Z)7~
~ "1
,. _
_
.
Na rynku akcJ~wym łettdenefa
wybitnie mocniejsza. Akcje Banb
P~lskiego podniosły się o tOO pk&.

na f •O
~~~:;:j~ ~c:.i~~7,50
• 1~
....

w

P~

GlEł..JjA: ŁOOZJa

DotyChczasowe wyniki bt:dą bodfcem do dalszych ofiar

Na 1I'eZorlljnym zebraniu gfel~
twórczej ikupiectwa.
. w Lodzi Dotowano:
K'
~
.
trans. 8pl'zedaf kllplll
omurnikat stow. kupcow
m.
D1l1aT6wka
'1.00
Łodzi omawia zkolei dałsze/Il1'WestYe. I em. 82.00
sprawozdanie i podaje skład no Inwest~c. II em. 82.75
we.g? zarządu, który .poda'liśmy :a::o~!a:;}na 618,~ 111''- l "
w plątkawvm .•G!t()Sle Poran- 5 proc. Łodzi 1933 r.
e5.JS . .
nylu" .
Tendenc.ja utrzymana.

Jak już donosił "Głos !poran'l traktowało
jaJko pilny nrukaz
ny"
-' t y;gVU1Llla
_..1_'
_..1
. . ' • • •
. --: w po ł oWIe
(J'UChWIU
l I--- JeślI mowa o zo<rga·
byjło SIę walne zebranie człon- nizowa.Il}iD1 ku.piectwie _ wy·
ków Sto~. kupców nt. Łodzi. pellJni10 w odJpowiedJniej mie1'ze
W. ZWIązku z tym stowarz.Y' SWÓ.! dJowią.z,e~ .. Prezes ~ewBzerue .nadesłało. nam ooecme szta.1ll podkreshł Jed!nakże , ze o·
~om~lkat, stwI.erdzający m. bowiązkiem jest nie tylko w:pla
ln.• ze ~ refer~c.le s'WY'~ prez . ta na :pomoc zimową we wla·s· ;;iiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;iiiiiiii;;iiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiil
Lewszta.~n zwrocil speCjalną u- nytn1 z aikoresi e, lecz również i
wag~ lOa ~wa m~m~n.ty natury rozpowszechnianie hasła niesie
zł.
C:ł!le
s:poł;cz:ne.J, w MoreJ zydow.s.~ie nia pomocy zimowe,j i wywiera
k?THcctwo ..wykaz,aiło :wozumle· nie !Swego WlPlywu 'WSzędzie,
wyasygnował ' przemysł bawełniany
me SytU~.11 .1 kt?oryml zadoku- dokąd g];os powa.ź1nego kupca
&ki.
~ent~wał~, ze .me obce mu są dociera. Dopiero pnez to rozW piątek, dnia 20 maja r. b. 'W nla na rok 1938, po czym d _ _
W tych warunKach sz~zeg·ólnego Pl~wI~stk~ lOJalnego ~stOSUill:- P "'"'S z echm.ieni e ui,}aW'lli się w drugim terminie odbyło się dorocz· wyborów nowycb władz zrzesanIr
znaczenia nabiera kwestia ewentu. k?wama .s~ę do potrzeb l naka- ca'ło§.ci moralne poparcie, jakie ne zwyczajne walne zebranie człon- na r. t938.
aJneJ pomocy finansowej państw zo:v chWIl!...
go żydowskie ,kupiectwo llty- ków zrzeszenia producen1ów pnęDo zarządu w grupie członJi6w
zachodnich, t.. J. Anglii i Francji w
SprawamI tymi są: ;pomoc zi czvio ak~.ii pOm'ocy zimowej.
dzy bawełnianej w Łodzi. W zebra· eksploatujących przędzalnie pooad
DrUig'im o.dciJtkiem PTa.cy spo niu z pośród 40 członk6w zrzesze· 26.01)1l w.,rzeclon wybrani zostali po.
odniesienia do krajów naddunaj. mowa bezrobo<tny.m l fundu sz
~kich. Jest rzeczą zrozumialą., że obro'nv .narodoweJ. Spra·wę po- łecz,nej, .na który zOIl".g anizo- nia wzięło udzid 33 członków.
nownie pp.: dr. Juliusz Bomet, bił.
trudnI' w obeimej sytuacji mówić o mocy ZImowej l;:tl'1iectwo po- wallle kupiectwo winno wyPrzewodniczącym zebrania wy. Henryk Bursche, Gustaw Geyer,
bezpośredniej pomocy finansowej
m
.. 4 " ....:;;, wrzeć cały mo.ralny nacisk swe brano jednogłośnie prez. dr. F. Ma- Arno Kinderman, dr. Feliks Maciw formie pożyczek. Francuski Ty' Dunajem, .ab~ osłabić nacisk gosp" go wpływu, .iest spTawa fuudu- ciszewskiego. Walne zebranie roz· szewski, Stefan Osser, Otto Sterrai"
Jlck finansowy osłabiony j(·st bar- dan'zy NI61111eC JW. t:rch tErenach. szu obrony narodowej.
patrzyło i 7J:ltwierdziło r,prawozda·
W grtlpi~ ..nniejszych przędzafll
Ii,o poważnie przez olbrzymi od. Or-f:t!'f Nywane obecnie w Londynie
Referu.ią.ey stwierdził, że i na nie zarządu, bilans, rachunek wy· wybrani zostali do zarządu pooo,,"
Jływ kapitałów, który dflpier.o os. P;t1J ·'!~Ly otoczone ~ą ~cisłą. tajem- tym odcinku kupiectwo żydo-w- datków i przychodów zrzeszenia za nie pp.: Leon Albrecht, Franclszef
tntnio został zabamowar.y i na. ryn. Lleą l tylko pewne fl'Dgmeut.arvcz!'.e skie wvkazalo w całości ZTOZU- rok 1931, . udIielaj~.c absolutorium Cygan, Jan Landau i Hugo RaaJ&ie.
ku tym panowały no Diedawna p,~. il.fl)rma.~je o tych prilcach do'ciem- mienie·' i otoczy~o sora',vę FON u!<tępującemu zarządowi.
Ko komisji rewizyjnej wybradl
wne trudności nawet w odniesieni'l ją. do City. Wydaje się na podst:t- s,pe'cj,alną. opieką, zdając tym
Następnie walne zebranie posta· zosłali pp.: adw. E. Angerstein, K.
do l ..k'l.t długoterminowych rE:.Dt wie tych infcrma0ji, że Anglia przy saIllvm egzamin swej doJrzałoś nowiło przeznaczyć 11a cele spilłecz· T. Buhle i Karol End~. -rOI"".
frall(,115kich. Rynek londY11ski rów- pOntIJ"y sZ3regu posunięć intf'rwen- ci. VY szy.suko co dotV1chczas 11- ne i dobroczynne z nadwyżek przy·
Po przeprowadzenIU ..... u ' " '
ltież nie byłby obecnie w n1ożności cyjnyth zmi-3rzać będde do :::pOW1'- cZYll1ion~. jes't jednakże za ma. chodu m~.:. 1931 - 80.000 złotych, walne. zebranie przedyskato....
lItla5uwać pożyczki zagranicznej. d(Iwailia kor'~ktury w llkladzie sto. ło. Dotychczn,."iowe sukcesy win z.c~e~o _0.000 ~!. n:t muzeum te:h .· kwe~t~e ewen~tualnych zmiaa posła
\\"ia.kmo prz6Cleż, ze pierwsza tran Eunkc w gospodarczych nad Duna- ny stać sic bodźcem do dal-, nik) l przemyMIl w WarszaWIe, nowlen statu.u dotyeząryrh ",r;o..
sza l>rjtyjskicj pozyczki uzbroj'!. jWJ.
tym celu przez dbrzymie s~V1ch ofia;.
,15iO~ ~ł.. na c('~e habrcedr.st;va i t.
rów zarządu.
ni,)wl'j n~trafi1a na pewnl' trudno8- zakupy 7wią71anf' z tworzenien'l re.
Na oddnku gospodarczym re
o CI przyjęto u ze zrzesze·
"i. Powstaje więc pom('c o charak· zerw woJ~nno-sllrowt'owych. Wiel- rerent zwrócił uwagQ na ksztalterzo handlowo-politycznym.
ka Brvtania z,l!llierza. wvelinlinowar. towwuie s~ę naszego bilansu I?an
TLItaj trzeba. zwrócić uwagę na formy cleaxingu 'IV obr~tach handło dlowego ] nawoływał kupIecotJrębuo8ci strukturalne poszczP.· wyrh na i D'lllajem. Przypomnieć two do intensywnie.i,szego eksna w~leńskim zjefdzie K. K. O.
g-óluych
kraj<.w naddunajskich. trzeba raz jes,cze, że kraje naddu- POil"tu. EokspoTt otwiera 'SzeroW bieżącym tygodniu Wilno gości
Dzień niedzieln., przeznaezoDJ ...
Trzeba równi,l'i uwzględnić pewnJ r;rt.:~kie jJ0si,dają znaczne nadwvz· ·kie pole dla inic.iatywy prywat- w swych m1U'ach przedstawicieli ko- na zwiedzanie miasta 1 pobUsJdell ..
zmiany i prze~unięcia we wzajen·c· ki artykułów rolnych, kt:ire dzi~ia.i nej. Należy więc z wit:Jk.sz:-t. niż munalnych kas oszcz~dnoścl całej Pol kolie.
JJych ourotach
pomiędzy tymi pail. D.rt!'"Zą f;r.,r~0~1:twać. w warunkach dot),chczas ener~ią, przezwy,c ię k'
b ty
• b'l
.
. W
'
.
S I, pr~ y ch na JU I euszowy Zjazd
Z ram(eola Łodzi - "--"dzle - I...... ~
l'twanu.
arto m. . Jn.
LieZ3.WSlO
dogodnych
Niem- żyć tTUdn ości , piętrzą~e się lOa d cIegatow
. KK O., zrzeszonye h w zwią'l: k( bi
w
~J~
wu_,
C
·
d i ł
Ch d ......
h .przypomniec,
że w latach ostatmc lTIlport z ze· com Ak3j.,. tworzenia rezerw wo. drodze rozwo.iu eks-po,r tu. vVy- ku warszawskim.
s m orą n z a : pp. prezes
u ~J"
eh'l:,kwacji do pc-zost~lły('h państw jennych w A'I,~lii oparbhy ~ip' więc siilki te popne stowarzyszenie.
.
ski 1 dyr. JanIcki.
wlfhlnn.ljskich uległ nardzo F.'iIne} w J1eWJlI~.i mierze na zakupaeh w przez powołanie do życia spe
?ficJalne ?brady. roz~~częły su: w
]pdukcji. Stal-:> się to wla:='nic n:l krajaeh na,id najskich. Jednocześ cjalnego referatu, poświęcO'l1c aUl~ ~czorajszym nabozensłwem oraz,
NOTOWANIA BAWEŁNY
f'klltek przesunięria wywozu tych nic' Anglia fhansownl:.bv przEZ sT-'~ go tytn1 zagadnieniom.
I złDzemcm hołdu ~erc~ Ma.rszałk~ Pll· LIVERPOOL.
],aństw na ryt~ck Niemiec, któr~ (;jnlną. org3.nizację handel pomię·
Dlłuźlszy referat SipraWOZ.daw., s~dskie~o na RosSIc. Nadaje to zJudo
Zamknięcie z dnia 21.5.
phlcily kr:1jom nnclduna)!:'l>im przy r!zy pO',zc:w~óhymi l(r~iami nal1dn· czy uzupelniony został przeglą. Wl specJalny. eharakf.4!r.
.
r B.awełna .a~erykańska: .l~ 4,!',
l 01110cy swych wj'Tcbów ]lTzemysl0 na.lsldmi, uwalniając je w ten spo- dem we"mętrznej dzialalno<śc]
Wybór Wilna ~a fegoroezny Zjazd maj .4:6~, lip~ec 4.69,.pazdzlernI'k 4./1(.
wych. Clearing' umożliwił wie.e ~t',h od. pny.DlIPU !':pr7.e"'''w''nł:t t '
I podkrcśla wagę luką związek kladde grudzIen 4.9_. sty<:zen 4.83, marze!' ~
.,
_
'l""
S owarzyszenla.
'.
,"
.
.,
4.90
~iemcoP1 w ·wydatnej mierze ulo- swyc:h n'1d.wyżek rolnyrh Nil'Jllcom
Sprawozdanie UJzu.pe}lnił pre_,?a gospodarcze podDlesieDle ziem woBawełna egipska:
k)I'anie si~ na. rynku naddunaj·
W tłOn c;pos.-)b z C.!:3Hm :lktyw. zes Mieczysław Hertz, który dałllewódzłw. wschodnicb, uwypukla rolę I Sakellaridis: loco 7.6.S.
'·kilO. i spowodowa.ł osłabienie wza- Jll §ć Anglii mogłaby nie t:vlko przy wyraz nadziei, że IP'l"zeżywany pr~p~daJącą w udziale KKO:, popie·
Upper: loco 5.77. muj .i.iI!. !'j,,('(. .,
jmwych węzłów pomiędzy pOszczt'< czynir. ~ię ilo osla.bienia wpływów obecnie kry,zys jest chwilowy i raDiu l tworzeniu stanu średmego.
15:64, wrzes~e{l 5.64" ;:a.:'~lt,prllik .1.68
!!óJny:mi
krajami
południowo· 1nipmił'.~kich nad Dunajem, ale wezwał zebramy;ch do wytrwa- po obradach goście spożyli wsp6ht: I hst~pad 5.73, slrczen :1./8~ mar.zet) 5~~~
·· E
••
.
I"
ł'
.. l
t
bi d
li P P W
•
Gtza: 1000 7.0.>, 11111j G.J.I. ',]lJet) 5..1.'
\~~r 1101 lnWJ ~uropy.
przysfJl" Szyc roa lzacJę Wl"pÓ pra~y Ula przy SWOI C 1 warsztatacn o a w sa
. ~ ., a ,neczorem wrzesieli 6.57, ]lnitJ/;l'r:Jik ().(ill. lisi
. Tl'udnrJ. jl:Ż d7.iŚ pr~ewidzi:ć, Ja. go~po).Jal'~.zej tych p:tńshv pondę- ?racy, gdyż optymizm musi być byl~ ua przcd.!;fawicnin w tcatrze "Lu!- pad 6.68. lyezC'tl () 72. marzec IL·\I.
kIt; »o:sumęcIa zastOSUje AnglIa nad dzy Eoba.
\I. K.
Jedn:ym. z elementów praey nla •

80.000
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Dostojni Drotektorz, l
dzisiejszych wielkich i
lekkoatletycz- l
nych

ł:awodów

y

we,. .
Łódź,

dnia 22 maja 1938 r .

Mell olska ... 10th, znowu prz I •
·on

..

Z Mediolanu dOtlloszą,
że
FranCja - Monaco 2: O Franeją prowadził 2:0. DeSltrez o.gó'l:uotPolskimi mecz teniSOWy Polska Wloehy
mea u wY'gIrał z Medecin 6:3,
W sobotę ro~począł się w
z Norwegią
zawodami eliminacvin:yrrni, któ- o puchar Davisa ~tał znOWu
na niedzielę
ze MarsY'Iii mecz tc.ni,s owy o pu- 6:0, 6:1, a Petra pokonał Nogre się odbędą dziś, dnia 22 maja przełożony
W drugim dniu me·czu teniso
o godzinie 15.30 [la sta,diolllie względu na padająey bez przer char Davisa pomiędzy Francją hesa 6:1, 6:1, 6:0.
wego o puchalI' Davils a Niemcy
Ł~s dowiadujemv sie, iż ptro wiiiYiiiin.liiieiiWlll;
' giY..d.es.·iiz.c.Z._ _ _ _iiiii;.;i;Monaco. p.o pierw.szym dniu
NO'l"Wegia para niemiecka
tekto.rat nasi tymi zawodaIIlli ob •
HenkeI - Metaksa
pokonała
ipli: pan WO.fewoda łódzki Henparę Illorweską Haal1es Jeu,sl'c'k Józewski, p. dOwódca Okrę
s·e n 6:1, 6:2, 6:3. Niemcy pro~u Korpusu gener~ł
TOmmee
wadzą ' obeclllie 3:0 i mają
już
WiktOr i p. prezydent m. t.odzi
wygrane spotkanie. Następnym
MikOłaJ GOdIewski.
oneciwnikiem Niemiec będą
Przed rozpoczęciem izaw.oOstatnia
próba
naszych
piłkarzy
przed
mistrzostwami
św.iata
wę€,lrY·
dówodbędzie się uroczylSte wrę
czenie "Kółek" olimpijskich za
Na meezo Polska - Irlandia drużyny wystąpią w składach nasłt;2. Jeżeli pN-yjeż·dźasz 'na mecz Jugosławia - Anglia 1:0
rok 1937.
pojących:
samochodem, możesz go parkoW Z,a grzebiu rozpoczął się 'tV
Stwierdzić trzeba bezstJron- POLSKA: WODAR~'y~g-IMO~~KI, S~~:!KE, PIONTEK, PIEC I
wać tylko przy ul. 'Myśliwiedki.ej
sobotę mecz tenisowy o puchar
ni~że .jak Łódź Łodzią takich
GAł..ECKI
SZCZEPANlAK
wzdłuż terenów sekcji tenis 0DavitSa Jugosławia Anglia.
zawodów .leszcze nie było. MADEJSKI
wej WKS Legia. Auta będą dopierwszym
spotkaniu
Mitic
W
Zwo!oonky te.i. iPięiknej gałęzi IRLANDIA:
MACKENZIE
puszczane do bram stadionu,
f
GORMAN
GASKINS
pokOtnał Buliera
1):3, 6:1, 6:4.
s-portu będą mieH prawdziwą
O'REILLY
O'MOHANY
TURNER
muszą jednak s1amtąd na tych- DT1IISie sp.otkanie Tozpo.e.!t;ło
satysfakcję, patrząc na; walkę O'FLANAGA.N
DUNNE
DA.VIS CAREY
O'KEEFFE
mia:st odjechać.
l:.ajlepszych lekkoatlet6w PoI3. Przy wejśdach na miejsca się dopiero po ~odzinnej przeJ
ski.
MUSIMY POPRAWIĆ BaANS mias.
siedzące ustawi'o.ne będą stoliki wie ze względ'.! na ulewę. 'Vat·
ka lPll'llceea z Sha:y~sem została
Zarząd Ł.oZLA: wspolnie z
MIĘDZYNARODOWY
Jeźdźcy polscy spotykaH si~ z bezpłatnym programem meŁKS-em staralnnie prlZygotowal
Dzisiejszy mecz z Irlandią bę .. z doskonałą kaw,alerilą irlandz- czu, w którym podany jest .JOOmak prz~rwana z ;')owodu
boisko i bieżnIię, aby w ten dzie 83 spotk.a.ni'em piJlka-rzy pol ką i często odda\mU jej pierw- s'kład c:kużyn i plan s.y tuacyjny. demlJlości przy st,.nie 6:4, 4:6,
sposób stworzyć korzystne wa- ·s kich. Z tych 83 meczów wygra- s:ze miejsce.
.W'ei p~an ten ze sobą i zorien 6:2, 3:2 dla jugosłowianina.
runki dla zaWOdników.
li o.ni 32, zremJsowali 14, prze.W grudniru br. gościli w War- tujesz się natychmi.a st, którym Jugosławia po pierwszym lInia
Z uwagi na charakter iII1iPre- grali 37. Stosunek bramek jest szawle bokserzy Irlandii, którzy wejściem na trybuny dotrzes'z prowadzi ehwiIowo 1 :0.
zy (ustailemie repre'z entacji Pol- dodatni: 181 :177.
Jako reprezentacja Dublina r07.:e najłatwiej do sweg·o miejsca i
ski na mecz z F'raLlLCj,ą) należy
Irlandczycy rozeg.r aIi dotąd grali dwa spotkania z Warsza- gdzie się ono znajduje, wszystsię spOdJziewae doskonałych wy 27 sp.otlkań, wygroU 12, zremilso- wą, remisuJąc 8:8 i pr.z egrywa- kie miejsca są bowi'e m Bumeroników i ciekaweJ walki, gldyż wali 4, przegrali 11, bramki: jąc 6:10.
jwane.
.
belgiJskBch piłkarzy
każdemu zawodniiko.wi zależy 59:55.
Na turnieju elirrninacyjll1ym w
4. Około. 50 informatoTów
w Bielsku
na tym, aby 5ie znalazł w gru- - Najwię.cej moczów w repre- BerlinIe przed wyj.azdem do. A- znajdować się będz1e na stadiopie lSIportowców, ktÓ!f!zy repre- zentacji grał Kotlarczyk II. 35, meryki Ko1czyński spotkał się z ni·e. Tr.zeb,a ich zapytać o milejW sobotę odhyi się w Bid.
zentować będą barwy P'Oi].sikL
Martyna 32, Bulanow 27. Z po- idandClzykiem Clanoy i znokau- sce, a udzielą ws,ze11k~oh infor- siku jw:obec 2,(1'OH wi '!.zów mię.
•
śród ohecnych reprezentantów tou:r.J ~
macji
dzynarodowy meCl piłkarski
najstarszy jest Wodarz 23 me· WSKAZÓWKI DLA WIDZÓWI
5. Należy zajmowu.ć tylko to
S
' ._ .1 .
20 K '1.
Z·
miJejsce, na które ma się wyku- pomiędzy nieoficjaluą J'eprezell
lotu szybowcowego
oze,
zczepam••1I\.
•
rOllem
aN-ąd PolsIluego Związku Pił~':'1
Z
. . tac!J'ą Belgii f."Czerwone dlastrze'lców Jest Nawrot 17, a na ki Nożnej, ja1ko o.r:ganiz(ltor spot pi{)lly JJUllet. a·t rzymywa'llle Sl.ę
BEZMIEOHOWA, 21.5. (PAT) _. drugim miejscu idzie tWodarZjkania Polska _ ITlandia w piłce przy i,nnych miejscach wytwarza bly"} ,a repreze.ntacją, pilk31"
Szkoła szybowcowa w Bezmiecho- 12 bramek.
no.żnej, zwraca się do p'Ilhloozno tylko niepotrzebne SCY5je i sZltucz slką, O'k.r~ Bielsko..--: Biała.
wej kom~nikuie: Pilotka aer~k!ubu
Z Oibe'Cnej repn-e~entaeji Madej śoi z gorącym apelem, by dla nY6~ł~~ kupuj bi!letn u pnerklllp Zwydę:żyła
niespodziewanłe
poznadskiegG p. Wanda Modlibow ski grał 5 razy, S'7nPn aniak 20, wła, snego dobra zechciała się za
f'-l> ~'.''' ......... ....,..J·s ka w stosunku _~;
k
tart al 19
j
d
~~~Ł"
niów, bo bilety te zwykle są at- ua-lU..J~ ipVU
!>a wy..
ow a
ma a o go z. Gałeckri 15, Góra 8, Nytz 4, Dyt- st.osok~ć do następujących ws'k a szywe i mogą być p.nzy wejściu (1~1).
9.30 na szybowcu o znakach S. G. ko 15 Piec 18 Piontek 7 Szerf- zowe .
od b
B'ł t
. n.
3 nI'. 436 konstrukcji inź_ Stefana ke 11: lWi'l:im~wsiki 12. Mroda:rz
1. PT<zyjdź na stadion weześ- . e rane.
l ' e ory~na·J.n~ poG:zeszczy~a z szybowiska w Bez- 23. Nowicjuszów w dro:żynie nie niej. Już o godz. 16-ej masz in- Siada ~na!k wodny w postae~ pro
UI
IIIJ
lVIechowej, a wylądowała w Ome. ma, są nimi tyIJko międrLy zapa- teresujący przedmecz_ Grają ju st<!kątow, oznaczonych węzyka- przełołony na 29 b. In.
lancu koło Brześcia o.-B., przela- sowymi bramkalTL Brom i napa- nioNY ;Wi!lna i :Warszawy. Met':z mt. . • .
. .
. :
.
••
tuląc odległość 345 kIm.
&tnik Baran.
główny zaczyna s1ę o godz. 17.30 I • 7. J~zeh .~. mleJsca sto~e~,
Jnb~eusz dZlesięctolecia "WiIllY':'
Rekord Polski kobiecy ..mni si..
Jedyuym amatorem w 'd ruiy ale w celu uniknIięcia tło'ku bra ~le. zajmuj ~J~ca w pnejścI.u zapoWIedziany na czwartek 26 b.
•
• l
.l......
'k.
tadi onu b ęd'ą xaum.mę
_n_' t • . l me utrudmaJ mnym dostanIe m zostal z przyczyn teehnicznych
cd światowego tylko o 6 klm. 'C me
lT an'U.ikleJ Jest prawQ.s rzy- my s
e Jllz.
. .
• I .
i d" l 29 b ..
dłowy F1anagan z klubu Bohe- o godz. 17_25.
Sl<ę na mIeJsca.
prze ozony na n e ZIC ę
••
Lot ten 'oył zgłoszony jako docelowy.

w

Niemcy w,gra',

zwią,zku

..

- -

D iś me,! Polska··lrlandia
I

SensacrJna poraika

lobiec, rekord

I .J b-Ieusz W.

Ecba SDraW, v. Cramma
z

Nowego Jorku donoszą, te
z1l1alDi
tenisiści amerykańscy
DOIllaJd Budge i Gene MruKo po
stanowili zawiadomić niemiecki związek tenisowy, że w
zwillf2:ku ze sp.rawą Cra.mma nie
w~zmą, urdziału w tUTniejach na
terenie Rlzeszy, oraz w między
narodowych mistrzostwach Nie
miec, do których byli zgłoszeni.
ski z RaadJkiem, Ko·wallSk:i .z

Zawad, motor,klowolII

samochodowe

ł-ódzki klub motocyldowy organizuje w dniu 26 maja r. b. rrud
szosowo· terenowy motocyklowo.
samochodowy.

Trasa tego l'Iaidu jest na~tępują
ta: Łódi - Brzeziny Kołacin
- Głowno - Stryków - Łódź Rzgńw - Kruszów - Piotrków _
Wadlew - Łank - Szadek - Lutomier&k - Aleksandrów - mają
tek Nakielnica - Grotnikł - Luć
mierz - Zgierz - Łódź. Długość
tej trasy wyno:>i 232 Jrlm.
Nagrody między innymi ufundołn!łi: Pn~zydent miasta p. Mikołaj
(joalewski, naczelnik dr. Wrona
S!anisław oraz firmy: Łódzlde Towarzystwo Elektryczne sp. akc.,
Vaclluc i Oil Company. Galicja, Karpaty, Ostrowski A. J. S-cy, Stomil
i wiele innych, nie licząc 9 nagród J
regulaminowych klubowych. ,
l
Protektorat nad raidem objęli
}lp. prezydent mia"ta Miko(aj Godlewski l Ilaczt:lnil;; dr. Stanisław
Wrona..

Helen

ills h(e

w,grał

Wim I

Amer,kanka mimo swrch 33 lal jest znów dziś bar

10 groźna

la. Prz·eszła spacerem przez
p1erwsze 'l'1Undy, oddała po tym
DZIE TERAZ W TURNIEJACH W CHISWICK, WEYTBRlDGE, BECKENHAM I QUEENS CLU w półfinale cztexy gemy miernej
BIE. JĘDRZEJOWSKA, WICEMISTRZYNI WnłBLEDONU MA i W R. B. SZANSE NA DOJ- Miss Patters·()n. Aie mecz trwał
ŚCIE DO FINAŁU. NAJGROźNIEJSZĄ PRZECIWNICZKĘ ZNAJDZIE ONA W AMERYKANCE tyl'ko 30 minut i amerY'kan'ka wi
docznie umyślnie bombardowaHELEN WILLS - MOODY.
ła stronę "backhandów" parutY,
Londyn, w maju.
cji, aby z końcem CZIelrwca wyNie jest rycel's'kim stwierdzel- PatterSQD, bo angi,el'ka 5Zc.zegó'lHelen WiHs - MO'ody j,est w An I gmć w Wimbledonie. Odmien- niem, że pani WiUs-Moody liczy nie dobr:ze opanowywała to u:degUi. Celem jej jest zwycięstwo w ni'e ja1k w 1935 r·oku, MTS. Moody dzisiaj prawie 33 lata, z drugiej nenie. W rundzie końcd'Wej prze
W,imbledouie! Jak w 1935 r., kie. tym r.azem zakończyła zwycię- st'rony właśnie dzilSlaj wliado'lIlo, cirw pa,ni L.aw miał'a naprawdę
dy była ostatnim :razem w Anglii' sko pierwszy tumiej i trzeba że to nie jest żaden "wiek" a ciężką procę. UCliekla j.ej do 4:0
kiedy po raz ostatni grała w wiel przyznać, że chyba żadna z młod pię'kna Helena wygląda wobec i wy-gl'ała pi·e l'wszy set 6:2, po'
kim turnieju, będzie co tygodnia ' szych konkurentek nie dorówna 1935 r., a nawet wobec 1930 r., tym pani Law jednak zebrała si-:
bmła udział w innej konkuren· I jej chyba w tym wyczynie.
zupełnie ni·e zmienooną. COpTaW- i przy wie:lkian szczęściu zdoła
da, nie wolno pr:z,eoc.zyć, że, ła oddalić si.ę do 5 :2. He1ie'na
przynajmniej w dzisiejszym cza-I ciężko walczyła i. W' dziesiątej
sie, żadna koMeta około trzy- gr.z e uzyskała z'wyCJęstwo 7:5.
dz-iest!ki lUb nawet ponad tl'zy"
•
dziesl'kę nie wygrała w :Wimble- . N1e mOIzna. ~dawac oceny po
donoo i że u mężczyzn to udało Jednym turrueJu, zwłaszcza r.oze
. Je
. d ynle
. T·~.1·
1()'WI' , ktro-v
WÓ'" g'r allym na twardych kortach.
Sl(.l
IIlUOO
~'J
n) D
.
ły t dz' • od
ozas miał n1a'wet 37 lat. Tilden opl~ero.na ~rzys'Z
y 'l:eJ?jest jednak zjawiskiem .wyjątko będz~e Sl'ę plen:s~y ~urrueJ na
wym. Takim fenomenem jest He trawlast!m Iml"Cle. O Ile tym ra. . t f t zem mo zna było dostrzec, Helen
Jena_ T eOTetyC7JIlle WIęC a au a W·U
M d
.
i
w '1
styczna próba
powrotu" nie
l :s .?y mc ~ e s aCl a ze
jest z góry zdan; na niepowo- swej .uml,eJętnoścli" ze. S,,?,C}l
dzenie. Tego złożyła dowód pa- wspa'lll'~łych ud.~.~el~, anI tez ?ł c
ni Helen 'Wills _ Moody zaraz'Ize .sweJ strateg11 l s~ły ncrwo.w.
pr.zy pierwszym starcie na kor- · Ju~ .w 1935 roku me b11a WI~- ,
tach angielskich.
I o~J blega~z,ką; zre~ztą mg~y mą
me była l zachodZI pytame, czy
Jej młodsze współzawodnicz- istnieje jledna lub wi·ęcej paTtneki potrzebowałyby napewno pół rek, na świ,ecie, któr·e byłyby w
tuzina turniejów, by dojść do stan1e zmusić ją · do biega'uit::t.
owej dokładności uderzeń, k-tó- ściągnięcia jej do. siatki i odpr.re He~ena ;Wtins nam oorazu z dzenis jej z powrotem.
ł;IELENA WILLS
wi'elką pewnością zaprodukowa
W. M.
JADWIGA JĘDRZEJOWSKA WYJECHAŁA ONEGDAJ W NOCY DO LONDYNU, GDZIE

PRZYGOTOWYWAĆ SIĘ BĘDZIE DO TURNIEJU WIMBLEDOŃSKIEGO. POLKA GRAĆ BĘ
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Zapomniane
lala••• I
Paryż,
w ma'.iIu 1938 T.
OcLbyil:o się to na cel dobro-

do

od
'"A
' R....

1-· W

Ilego w sa lagram, przewaczony ibył ill3 [['\'lecz rodziny po
zmarł:ym trenerze 3IJnatorskim
Cumy. Geo.rges CaTlPentier o-

WidziaJllO

złoi'oną

!.""hi.ta.. Hl-n-'IAI-""
_ . . ł1I

PIOTRKOWSKA 83

M *

m.

10 'ront.

pełnymi

szkół

prawami

PIlI
-

wptępis. belPOwrotnle tylko ~wlecll deaynfekcyjn" ..fuadgDłore.Omu". Przeprowadnmy de~ynfekcJe mieszkań
pod !!waraacjll guaml D. &. W.
Zgłoszenia:

"ZA"lAD
DEZY NFEIWCYJNY"
1\
R
Łódź, Al. I Maja 4, tel. 222-60

Prywatne Żeńskie

Powszechna. Gimnazjum 2eńskle
Liceum Humanistyczne i PrzyrOdnicze
z

•• MI . -_ _....._IilI1IIIDillllGIii. .1W

_

Szkoła

liczący

puiblicZlność,

tir

damskie I dziecinne wykonuje podług
naJ"nowszych fasonów I punktualnie
pra[OWDł'a
-

goto.wOŚć wmąpienia

lat 44, boha:ler sportQwy Fran'
cji, z.nów, ukaza'ł si~ w smurach.
B)ło to ~poJrzenie w przeszłość. N'3! drogich miejse3ch wi
uziano wielU! z łych, którzy zwy
kli byli
przesiadywać
tam
przed 20 laty, kiedy CaliPentier
hył jeszcze m!łodym
czlowieIdem i mistrzem światłowym.--

y

'n

architektu,.
Wykonujemy r6wnłeł meble słJlowe.

- proJektuI" IwyIronuJ" -

czynny.
Dochód z wieczoru, urządzo -

~wiadcl,yl

f'VE O'CLOCK

Śniadania
:,~:::~i~i~~nS~(I:,~O
.&. __..WiedeńSkj~
__ 8-·11 Zł~!.~O~w~~c~~r~Ok!~e~~~u~~~y!!!~z~.
nRfllJn[H~!I~!~!~~
50
II NO\VO(ZESN~
no~ocz~.nych Ulies~klIń B..[la u
IIDU
wnętra

••- - - - - - - - - -..._ _ _IIIii_ _ _ _ _ _~_ _ _

na ll'ilng.
GeOll'lges Calrpentier,

Wł. Polan~~.skiego

pod kier.
i Siano 2:
Teppera, b. dyr. "Adm w Wa",zawle ..L

~)l

~O!~o~ftufWa nomowe~o

Kurs,

L,Ż.T. Ochrony kobieł, Cegielniana 21.

patistwowych

Adeli Skrz,pkowskiej
I!_______________ .__. . _______.•

ro.pocJ:ną nowy kurs we Wfzelnfu rb.
Zapisy przimllje kancelaria Kurs6w Gospodarstwa Domowego ŁŻr Ochrony Kobiet, Cegielniana 21, tel.143-7f
od dnia 22 bm. od godz. 11 -13.30

• lOdZie ul. Piotrkowska 187, tel. 177·35

przyjmują zapisy kandydatek w godzinach od

9-ej do 14-ej.

Uszczędrle Panie! Płyn
"Sudpr Ap. Kowalski

r------------------------------------"i
~l~oła Powne[hoa - fiimooljum M~~~ie - es liteum Hnman\~tytlng -------'---_..
.....................................
n E

z artystów i neezomaweów, od
młien.ną. od dzisiejszej publicznośei. Czas cofnięty był o 20 lat.
Był tło osobliwy widok, kiedy
Carpentier przechodził przez li- _
uy. Co JPII'awda, wa'lka :z. Emi·
lem Lebri7:em; i()Ibejmowala tylko trzy: rundy i była' tyl'ko pokazem - ale wszYl5łlkie iluzje
były na miejscu. Wystarczało
tylko na 'Chwil~ nmknąć oczy,
aby z~(mllDieć
,~, mi.
la-I
,, 1 ,niQllly~h.
:
~c~

-

, od potu uchroni,WaSl:e
$uknie od zniszczenkJ.

&4

TOWe Szerzenla
.

(z prawami szkół państwowych)

.... .I W·le dzy Tethn. wsr
• ód ' Żydo' W
WlaLY
l Od ZI,
- POMORSKA 46 I 48, t e.I 10664.

~

Oś

eze .rw:by

ciałem ~ ~ałR:

skala
20 lat
Jllinęło,
twan pokryk się
i:marslcikami, ciało jeszcze cią

genlU&ZUI bolLse1'8Juego.

;l~al:u-::::J\i n~n::~~

r

Za dwudziestkę kup
_

~l
~

~t::::rz~~:::fwa ~!::

Narutowicza 30. le\. 141-91

ki lat. Pełen kolorów, tempernm.entu i nay. zupełny bokser.
z OIW. elegancjĄ. kt6ra mołe być
z3J'W\SZE! tyl1w !W,ielrkim ul_om
,~, I,

l"

Szkoła

-

posiada

'Pełne

'Prawa

szkół

Kancelaria ezynna w godzinach 10 ..

r _ _ .. _ _
•

_

_

ma zaszczy' podać do wiadomoKJ:

S

16 -

Liceum i Gimnazjum

l!BIerSa
Im.....0'- -11

_

_

oraz

Pr,watna

w

~ d'

h-

I'

:110 ZI ,

I

-r e f e f o n , :
centrala 570-50

!

"
8 III
lIałJ'

Powsled'lna

Szkoła
l L - . 10 t l
u. eglOnow
,e.

1 99.

_,,-

Telefony wewnętrzne:
1-0ypelcclo
2 - Wykonanie Zleceń
3 - KIerownik Biuro
4 ~ Buchalteria I KOla
5 .:.. Rachuba Odbiorców
6.- Kierownik Rachuby
7-- Rachubo Dos'awców
8 - Kontrola Ogłosz.eń
9-Ekspedycla
10 - Atelier graficzne
1 t - Przed,'owlclelc

I Ii

l"
w

:'

I. JaiiUiilUiCl '~Z':~:r::::~~~s:~:h~~1

Zachodnia 51

l

liceum, Gimnazjum
i Szkoła Powszechna Żeń'ska

(róg Sr6dmie]skiej)

i:

~!~::::=ił ~ EugeBiiJaSlUÓShlel-lellgmanowel l'i
w lodzi,

H~WAK-MłR~W!KA
ordynuje . , Rabce

willa

II

LILLA

u

Al. Piłsudskiego.

Południowa

seksuolog

Józef PR1\ Ił K
Narutowicza3i.

-

--- --Dr. med.

przyjm. w

W

~:~~~~:;cu
willa ARKADJA

-

druku i
wysyłany jesł na t_q ..
donie bezpJałnle

Dr. med_

Nawrot 32,

moc.opłcloWJch

front I piętro

lIelefon 213·18.
ul Przejazd .. 7 prlyi3. od 8-9.30 rano i od 5.39-9 w
Tei. 1:32-28. Godz. prsyjęc: 9-11 i 6-8 W niedz. i święta od 9 -f2 w pol.

tel. 237-14

godz. 10-1 i 8-9.
--S
---"
E
Dr. • -DE·-LMAI.I
ni

wyszedł z

tel. 168-82 .

Kbł nli ER~:.Cj!!C!<6'!'~!!'
DOKTOR

przeprowadził się na

gardła

Katalog Prasowy
R. P. i w. m. Gdańsł<.a

Zapisy prllyjmuje sekretariat codziennie w godz. szko1nycb.

wenerycEnyah i

DR. MED.

Chor. nosa, uszu i

18.

_

-- -

IChał Urbach
- JERZY

II
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l e( zD i ( a

SUDY"
d I a.e~ryn8rll
P s Ó '"
.

Dr. med.

lekarza

Aku8zer GInekolog

(: ł ł (fi .. ('.N~ H LE~I~N6W 11,
"MentoillB", ul. ZdrOjowa.
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WARSZAWA

Z prawami szkół państwowych

I

ł

mieści się obecnie

I

18.

A

II

MIĘDZYNARODOWEJ

publicznvch 13 i

-

TOWARZYSTWO REKLAMY

-Pr,watna slkoła DOWłlechna koedukac.jna

Lebrize'a. - -

P.rzet trzy mroiły &wała wycieczka 'W przeszłość. !A podczas
t~-ch zaponmianveh lat jednego
nie z3p~iano: jak wiSpaniałym miistrzem Carpentier był...
wted.Y, ą tnaw~ jeg,re~e jest dzisiaj.
I
są to jeOOoTazow~ zjawiska,
nadająJCe spol"towi świetności
p,rzez dziesią,tki lat.
E.
••••••••••••••••••••• ~..

----~----------~----~~---=----

I

PINGWINA, '

p.n. I,NIJZa Szkal "

wiłaściWIli,·

t·

U.

Spec. chor6b wenerycllnych, ma-

~\w~rl~~i~Wi~a~10~~

P:-::~&ł~~! ~~iwe.
go rzemieślnika

Dl mn

CEopłolowyoh i 8k6mvoh
W
Traugutta 8. Tel. 179-89
Zapisy pr~yjmuje i informacii udziela kancelaria eod~iennie w godz. od 8-14.
. PrzYlmuie od 8-11 i 4-8 wlecn;.
__________________________________

T,e~;z~~:~y,łi~!!e!a:óg~i=~
fJNa u"ał
rada jedyna
drobne zwodl1l."
du}ąIC& prawa.

\

tsI.

115~271'

pranmUJe od g.S -10 reo 14 - 8 mecr;

• •••••••••••••••••••••• 4

Orullloe :r:~d:ł~-.
IItoDlI ł łUnlDJ poleca firma

A. M. Relcha

eden.ka .... 7·a

(róg Si;;,i:~ie~ l~~,;;a

RUDOLF
ł.6d',

JUNG

W61czatlaka 181 teL 128·97
Rok aałolenia 1894.

••••••••••••••••••••••••
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na parkiecie w ogrodde

Dandn1} codziennie. Tańte

Codziemnie koncert orkies try sy mfon iczne i. W niedzielo i święta PORANKI muzyczn e. Kuclltla pi erw o
8zorz~dna smaezna i obfita. Trunki wszelko rodzaju •

.

DRZEWA B-cia RDZnER~1:J!~~~~:o~~~: ~!ie~~O:ud:wI~i~: i F!=I~~!~~ft~~m:rJ!!~~i.!lł~g

I..;;;...

.,,:rlttOO.,e

lIaUka'M"
f

.,.....,.-ą'N

"er'

OGLOSZIENIA

I---_6

H DYWANY:
Perskie j krajowe na·
prawia artystyczny
napra·

_ ..........

UlvGbowanł8

5-POKOJOWE słoneczne mieszka· 4 POKOlE IZ kuchnią, wszelkinie z wygodami, front, 2·gie piętro mi wygodami, lokalne ogrzew.,
wy dywanbv H. Milgrom, Kilil'l- do "'ynajęcia. Narutowicza 3G, m. 6 w ogrodzie z balikonem na parR;
f-kiego 18, telefon 192-46
1896-5
12"2-2 również garaż od 1 lipca do wy
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - najęcia N~wrot 36.
STOSl'NKI handlowe z wvtwćrca· PAN z referencjami poszukuje - - --mi wszelkich towarów na~iąze ku- pokoju z tel. nie wyżej II p. 4 POKOJE c ktlchnią., holI, z wszel·
[,iec - katolik, posiadający odbior- przy. rodzill1ie od 1 lipca. Oferty kimi wygodami do wynajęcia ul.
Cc,w. Oferty "Demokrata".
sub. H.
1UL 4 Mielczarskiego 24, front I piętro.
~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
MM._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~F

. .-----I

kresie 8·miu klas udziela dyplomowana nauczycielka gimnazjalna.
Tel. 193-64.
- - - --{ - - - - -- - , ....-,
ANGIEJLSKI, hebrajski, kor espondemcja, judaistyka, konfir-

Browaru Suke. K. AUSTADlI
n

10 2
• -- 3.

:\1IS~ MARY ndziela angielskiego,
francuskiego, niemieckiego. Zalatwia wszelką korespondencję. PrzyjlIluje: 12-2 i 44. Piotrkowska 24
m.7,

etykiety

f ab r y c z n y,
w który zaopatrzona jest ka:da, nasza etykieta.
Polecamy si~ nadal łaskawym względom Szanownej Kfientf~1i.

I

Browaru i Fabrvki Kwasu Weglowego
Spółka Akcyjna w Łodzi

II!I

ZAMIENIĘ dom w Łodzi WIo dom . . . . . . .
w Berlinie. Pośrednicy wykluczeni.
Lask. oferty pod "Nr. 2232"
2074-2

I

I

4

lokale

•. ~_~_ _ _

4 POKOJE z kuchni~ hall, centralne ogrzewanie, w eleganckim,
\
nowoczesnym domu vis a vis parku Staszica, ul. Ma.gistracka 36.
Informacje telef. 124-37

I

SŁONECZNE

frontowe 4-5.pokojowe
mieszkanie
wraz z kuchnią i
I OSZl!KUJĘ inteligentnej wykwa..
P')KÓ,J duży przy r(dzini~ do odijJ'ikowanej wychowawczyni
du wyg,>dami na pierwszym piętrze
dania. WiadomoŚĆ: Kuśmirak; Zado
wynajęcia
przy
Al.
1
Maja
nr.
5.
d Wl1ch chłopc6w. Narutowicza 54,
Wiadomoś6 u d,>zorcy.
128-2 chodnia -Hl, mięJzy 4-6.
m. 5, godz. 9-12.
-----_.-~----

----.--

POSZUK[\VANA wychowawczyni,
iJiegle
1,3,
u wumie.')ięcz.ny wyjazd z dziewczynką. Zgłosić się do p . Syrkin,
?da(lska 37,
p. ~~d::!_3 ~:

władająca francu~kjro

!:_.

BUCHALTERII włoskiej i amerykańskiej oraz pisania na maszynie gruntownie wyucza za 25
zł , Skrócony kurs w ciągu miesiąca zł. 15. Pisania na maszynie
5 zł. Udzielam również korespon
dencji, arytmetyki handlowej i
stenografii.
50, poprzeczna oficyna. I piętro. Zaprowadzam księgi i sporządzam

1

Kilińskiego

l

R6ine

trzy frontowe
Joieszkania 4-pokojowe z wygodami i windą, suche, eit'ple, słonecz
ne, na.przeciw skweru w domu
P. K O. przy ul. Narutowicza. 45,
r.a II, m i V piętrze - jedno o,i
za.raz. dnłgie od 1 lipea, trzecie od
1 eiClltnia. r. b. WiadomoM 11 do·
zorcy lub tel. 159-86.

127-26.

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

DO WYNAJĘCIA lokal handlowy,
parter oraz 5 izb betonowych w 11'1"
teryni~. WiadomoŚĆ: Traugutta 8.

---------......
KUBSOW.

0_- - -- -

2 j 3-POKOJOWE mies".kania kom-\

ABSOLWENTKI ZEl'Q"SKICH
ZAWODOWYCH

fortowe w nowym domu. Radwań· T.1Ara
.. O A T "
"ka 16, do wynajęcia. Informacje I proszOllle są o zgłoszenie się we włas·
na mil'js~u.
2053-2 nym interesie w kancelar.ii Towarz:r-

-

•

--:-77

2 POK)JE fror.towe w sr6dmlesclu
Z niekręp'lją.~ym wejściem, z uzywaluc~cią telefonu do oddania na,
tychmłast. Oferty sub "Dla adwo·
kata lul, lekarza:'.
2062-3

---4 POKOJE z kucbJnią z wszel-

stwa "ORT" w godz. 9-1 l ł--7, gdZie
waine dla nich informacje.

otrzymają

--' - - - - - .-5-POKO.JOWE mieszk anie ze wszy
~tkimi wygodami, I piętro, przy ul
Żeromski('O"o 77-79 do wynajęcia
Dozore!\. ;skaze. '

-----_.

SKLEP z pokojem i kuchnią, 3 pOkimi w)'lSodaml (dwa we,jścia) koje i kuchnia z wygodami do wyod 1 lipea. Andrze.ja 28.
najęcia. Senatorsk:t 34.

IBeh·
b
d
l
"Iczno..
u
uw
lOB
.B

_ _ _ _~t_ _------------_H---_------~

TRANSPORT NOWYCH

!AMI[HIDóW

DOM HANDLOWY JAKUB HOCHERMAN
ŁÓDŹ,

"SKD "

modele 1938 -

NADSZEDŁ

SIENKIEWICZA 4
TELEF. 224-07, 224·08, 232-80
SKŁADY H-go LISTOPADA 105, TEL. 145-38, BOCZNICA Wł.. ASN,A

•

Przedstawicielstwo Samochodów "SKODA"
Łódź, Orla 2/4, tel. 132·10 i 13!-40.

Poleca s reprezentowanych fabryk i własnych składów po cenach konkUJ;encrlnych:

I

Salon WystawOWY: Piotrkowska 199

.
Aur, i kszlaHki kamionkowe, ze lOIwne WO d OClagowe
i do kanalizacii
Klinkier budowla n" Dosadzkaw"i do
kwasoodporn,
licowania fasa d
Pł,tki ścienne glazurowa ne CfIii')

II

1~_P_b_~~il~er~~~~~~~w~e~dO_W_J_~~ad~a_~a~D_O_~_~~~~~\
oraz wszelkie inne art,kuł, budowlane.

sufity, ś.ciaJIlY, ta
pety suchym chemieZlIlym sposobem. Ceny niskie. Wiadomość: Samuel Wiatrak, sklep
fUTb, Mala 2. róg 6-go SieTp'llia,
lub tel. 234-04.
'
,
• _ _ _
_
_
-- -..M ~
\VAŻNE ella. pr3e:isiębiorstw budu\Ylanyeh i ka,naliZ3.c~·J·ny("h! lIie ·
J
nti~. grmy i śmiecie n,OŹlla :::kładać
· . l' . 62....
w ŁoLl~i p!l.y u.
l P a bH1nj('~leJ

ODŚWIEŻAM

W WARSZAWIE do ",..~
P'zy iut. rodzinie saJon i l1PialaIa
dla małżeństwa. lub lekarza. ~T(
centr. ogrzewanie. DzwODl6; UM,

])t) WYNAJĘCIA

-

czółenko

wyl:lh z motorkami,
2) szpularka na jedwab 30-wrzecionowa
firmy Schlirer-Nussbaumer _ motorem
3) 3 snowadła na jedwab.
Blitsze inform.: tel. 153-4:8 " godz. 9-14.

4.
2 !POKOJE z kuchnią, W5zelkimi wygodami, wolne od podatku lokalowego do wvnajęcia.
W ókzańska 253.

słanie:

1) 12 krosien jedw. 1, 9 i 3

SUkG. K. ""STADT"

SCHRONfSKO dla dzieci wvzn CZYSZCZĘ such}"1lIl chemiczmojż. poszukuje freblanek z d~bry nym sposQbem sufity, t!łiPety i
mi refer~ncjaml. Ofert., do admin ściany. Wiadomość Zawadzka
Eub "Schronisko".
•.
niT. 6, tel. 277-75.

bilaru~
'

w bardzo dobr'1n

ZARZĄD

POSZUKUJĘ
wyeh()wa~zyni
chłopca z hebraj'skim.
Pożądane referencje, tel. 193-53

....

Kłaków.

DO SPRZEDA II

do 9-1etn.

11 i 3 -

nadającym

biuro, składy (2 dU~6
sale o pow. 90 i 65 m . 2 oraz 7 mniejszych
ubikacii. Dochodowość netto 80f0. Potrzebna gotówka około 130.000. Zgłoszenia pod
"Dom Grodzka" Biuro ogłoszeń StaUera,

SŁODKIE".
W tym celu reprodukujemy poniżej oryginalny znak

-- - ---------9 -

OBSZERNYM LOKALEM na I p.,

się na kawiarnię,

na piwo butelkowe: "JASNE WYBOROWE" "BAWARSKIE" i JlCIEMNE-

~[AGISTER fizyki. nauczyciel giro
I!3.zjalny p05t.Ukllje pracy w szkolnictwic; udziela korepetycji z ma.tematyki, fizyki, przygotowuje do
fgzaminów. Tel. 266-43.

AB:-;0L WENTKA Sorbony udziela
lE'kcji francuskiego metod~ konw6rsacyjuą..' 11 Listopada 47~ front,
m. 18, ~l. 157-07.

SD. Akc.

Niniejszym zawiadamiamy naszych P. T. Odbiorców i Konsumentów,
że ostatnio wprowadziliśmy

no"".

mies7lkanie, stoneczne I-sze piętro, WlSzelkie
wygody CegielniaJIla 24 do oddania od 1 li~a , Wiadomość li
gospodyni.

Da
sprzedania
wpryncypalnej
Krakowie dom
śródmieście,
przy
ulicy
(Grodzka)
3-ch piętrowy
z oficyną,
komfortowv. centralne
ogrzewanie,
Z WOLNYM

2M lANA ETVKIET

~:ny ;~y\Stę.p;ne. --. ,

J4...POKOJOWE

,.--------------------"'!

"_.I__

;:~~~j~).Z;?:.i~~;.r.ó~:m\;~:
8 od 9

WPR(·ST z Juatki schodowej ele ,
gancko umeblowany pokój dla pana
de: wynajęcia. Kilińskiago 44, m. 46,

zakład

ŁACINY, polskiego, historii w za,.

10

DAOB~E ~~~:

ZŁ. 40.- KWARTALNIE
zł. 100 kwartalnie l pokć>j

1 pokój ~KLEPY oraz mieszkanie 3 pokoje
z kuch- z kucltnią natychmiast do wynajęnią; zł. 125.- kwartalnie 2 pokcje cia Wiadomość u dozorcy. Naruh .
6 .
t(..•.vl·cza 44.
17~ 9
z kuc mą.; 3 - 4 - 5 -ClOpO,v----.>
kojowe mieszkania; p(lkoje umeblo.
l 20.-w:me oraz garsomery
od z.
PRZE PROW'AJK1
poleca <,Zenit", Piotrkowska 82;
• WOZACH M .
; SAMO"".
lf:llefon 260-25.

_ _ _ _ _.__
~_ _ _ _...

'VYN ,,\ JME ,'meblowany pokÓJ' J'edTAN'O-SOL,o.ue-FAC:WOWO
,.
C.HARTWI'-!!t.
AS..
nl?J' osobi.! -z wygodami . C
e
<
!
i
elnia-...,
~
PIOTRKOWSKA ee.TeL.auoso.
~-6 na 3, m. 16, I piętro. 1. ofie.

telefon 27:t-12.

I

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

Teatr Kameralny, [egle'1'DlBDa 27
D_iś

l
o godz. 11.45 rano punktua nie

POPIS' EeZNY

SKLEP oraz oddzielnie
pokój POKóJ umeblowany z wszelkimi
z kuchnią. do wynajęcia od zara6, wygodadmi dla j.e~eg~ e"!. ~~~h
udaIiska 97, Dowrcl. wskaże.
Jjanćw o wyn2.JęC-la. oruu3zn ,
-~--- - m. 13. Obejrzeć można o godz.9 2-3
2 4'" ·2
3 POKOJE wygody I piętro od lip· l'{l pol.
- .-ca·. Ul. 28 p. Strz. Kaniowskich, - - - - - - - l-- - - tc·1. 2-20 OH.
LOKAL' z dużą. salą., eentralnym
.
--- _. ------- ogrzewaniem, w eentzum miasta do
POKÓJ czysty, niekrępuJąey ~ te- nndnajęcia na. pewne dnie lub gol r -- . wvgod"IDI' w kultural- Y"
e on"UL l " J
..
d' y Of t pod tKM do admin
Dym domu do oddania. Za.wadzka
.zm. .,
er ~
nr. 25. lit. 9.
ntm('lszeg~ ~1S.....
.. _

I

16
Nr. 13g

p. KAIUSIEUlICII !!~!~~O"~8~~ 52 ~~w~~~~!~wrE~~!!.!A~~~R!!~~!.
"KAmELEOn" ~!!!~~O"~d~~~ 85
I
uZdrowIska

P

I

JUSTYNÓW. p:nSjonat dla ddeei

KOLONIA wypoczynkowo - turyfotyczna w Karwi nad Bałtyki-3ffi
•
.
:f()d kir~rownicfwem G. Lichten·
Htajnowej i I. Grundmana mieaei
się w willi "Bałtyk". Pierwsza grura wyjażdia l-go czerWl'a. InforPensjonat .. TRZY LILIE"
WalemaROWej I RussakoweJ. Nowl gmach. macje i zltpisy: Bib!. "Lektor",
"iwletlenle elekllyCDL Inf. te. 115.D Śródmilljd~'L 7, codziennie od god~
11 do 13 J od 16 - 21.
:WLODZIMIERZÓW.
PellBionat
"Stylowa." dla młodzieży i doro.
dych Gushwy: Lewkowiczówny.
PensjoRat dla dzieci I młodzie!,

JlIł(,!lzieżyHiIdebrandowej cz.ynDy od 1 czerwca Opieka instruki

WlODZIMIERZU"W

tora i wykwalifikowanej freblanki.
Zgło~zf)oia.: Południowa 86. tal.
243-80.
'
- - __o ~_
P08ZLTKIWANA osoba wyjeżdżają
ca do Szczawnicy, która zahrałaby

-31

KOLUMNA

Kuchnia zdrowa., na świe~ym ma-

śle.

l~~-letniego chłopca.

na

kurację.

Oferty Bub "Opieka 13".
- - - - - - - - - - _.
OLOWNO. Pensjorutt dla dzieci i
młoilzieży W pobliżu rzeki !lfrogi
l plaży. Boisko. Instruktor. Freblan
kn. Zgł( ' szonia: Szefnerow!t - Erli.
chowu, Narutowicza 43, tel 2nD .ot.
458-4

S. GUREWICZOWEJ

Ceny przystępne. Zgłoszenia: Czynny od dnia 20 maja. Ocieka
Lipowa 56, m. 10, front, II piętro. i aport -pod kIerownictwem rutyno-

wanej freblanki I insłrukłClra-absolGLOWNO. Stary Warcha.l:Ćw. Pen. wenf~ Centr. In.t. Wy ch. F/s w Wars:onat dla. dzieci i młM • f H suwIe. Dorosłych przyimuje się do
•
_ O Złe y
e- 18 czerwca. Zgłosżenia: Kolumna Willa
leny StreiaenbergoweJ czynny od TUl'Jejskiego, ul. Kolejowa. -Tel. 14.

-4 -

l-go czerwca.. Zgło8zeni~: Ansztad- -. ' - _ _ _ _ _ _ _ _ ' ta. 51 teleł. 104-58.
2()(}3-! WLODZHUERZÓW, pemj. "Zofia"
.
liole~a się na. sezon letni. Dojazd
PENSJONAT "MARIA". Kolumna, dc~godny_ Światło elektryczne.
teł. 17, przeniesiony na. ul. Pala- _ - - - ...cow~, róg Piotrkowskiej do pełno- RABKA. P~n.sj:Jnat dla (lzieci i

-

-

-

-

'YI~NIOWA

-

-

~

-

--

GÓRA, Stróżew, kolonie. }t>tnie dla dzieci i młodzieży R.
Rozen.hvny. Zachodnia 59, tal.
160-81, czynne da 1 czerwca.
-----PENS,TONAT "Trzech RM" Tenkomfortowego gmachu, czynny,
młodzieży "Swobodro" przyjmuje IiIów j)td. Sp'alą, poczta Inowłćdz,
856-10 dzieci po.1 swoją opi-3kę.
gelena f'zynny od j czerwca.
436--!
~
...
, - - - - - Baumgarten.
199-3
lJSTR~_ PetWjODat ltomfonowy a . . . _ _ _ _.,Ii,-",
KUpn"·_Offii., ;;;W:;;;SprZBda';.
, ..., ol" Fiok l te'
J
l l!f'I
II
~: ,.es a.
e 8 lDowe, te. Ul, RABKA pierwszorzędny, pełnoKom- łZ-~ NI
MW/W...............
gruntownie wyremontowany, wszy- fortowy pensjoM "Opieka" Roch- PONCZOCHY, skarp~tki. Najwięk
skie pokoje z wodą. bieżącą ei'epłą rr,anów Strasserowej. Maj, czerwiee ~zy wyhór, rÓ'ivnież z małymi skaz>- zilIUllł· kUchnia. wykwintna. uroz- ceny zniżone. Telefon 326.
kami. SprzC'd-a.ż de ta,lic zna, ceny
maicona. Ceny maj czerwiec
3976.6
~eiśle fabryczne. Śródmiejska.
21,
znacznie zniżone.
836-2 - f - - - - - - - - - lfwa J .~i('yna.
166-2
~,
K0LUJ\INA. Pensjonat Enropejski RABKA: pellndkomfO!l'lowy poosjonat .,JRiwie.ra",.-zarzl\Jd Gołd IGJPIĘ 7 kro ien kortowj'ch firmy
IV komfortowej willi P.
Szczeciń
Ill:a!I1, tet 21
07.
402-7 "Sch(\hrher" lub .. Sc.hwabe" Vi" naj
~,ldego, Wa.rszaweka. 10, tel. 31.
lfpf'zym stanie. Oterty do adminic~ynny. Infonnacje w Łodzi te(
'178-27. Wlde. Ba.ttmberg. 104-3 RAJBKA:. Zn3!Ily pelnoko1ll!fo.rto- st TN ji r;isllIa pod "Krosna kOl' to .
338-2
wy pen:s.jcmat "Ewa". - Maj- we".
,......, , . . - ..-.- --:! ~
czerwiec ceny ~l1lac~nie zniżone. Telefon 234.
399--4

I'

".-----_.

_-----

l!------------_

RA!~!J\!\!~~t tei~L~1B I[r
pod .anlldem

Heleny Haneman6wnr
OłWarłr Od
•

I•
KARWIA _

I. . .

t-go c ••rwe..

L~
_

_ _

-

~

ORLOWO.. MORSKIE. Pen~jonat

dla. dllicci i młodzieży Cecylij Zem·

melowej i Sanina CnkieroweJ·. Willa.
komfortowa, skanl.lJizowana. Opieka
tro!kliwa., Sport po.! kierowo wykwaUfik~wa.nych.
ins~rnk~orów.
7..g1oszema.: Lćdz, Andr;eJa 3<.1, tel.
144-16, w god~. 10-1 l 4.--6.

~

Do sprzedanja

wilie p. Frydmana

pensionat

z. Hellerowei

I

{Pi~kn~ połoz.3~~. La~iilnki

mina...

I

6wiadcze6
Głowno,

ceny niskie. Adres:
Nowy Otwock, b"krz.

l'(.czt. nr. 6. Tel. nr. 26.

100-2
- - - - --....
CHELMY POD ZGIERZEM. Pensjo.
nat "Zacisze" w pięknym ogrodzif'o.
Lag 'S')~nowy. Willa skanali:,;owana,
światło elektr., ła.zienki i wszystkie
wygody. Kuchnia. wykwintna.. Ceny
przystępne. Informacje w Lodzi,
t€'l. 144-13.
it~
ORŁOWO
MORSKIE.
,,~łońce .. dla dorosłych

Pensjonat

i

młodzi at y

rod kierown. :Belli Haltrecbt·Cukie],()WE'j i Marii NowerowE'j. Willa.
bkanali~owana, ga.ra.t.
WĆJezaflska. 62, teł.

9-12,

Zgłoszenia:

:168-74

od

20ElS2

16-2Ó i

Głown : t:i~nl§~

z.

ralne l borowlDowe. Ceny .o d 10' Zarz d
. b K
k' .
czt'rwcn. ba.rdzo ni5kie.
- = .=
ą maj. r. omorowa l~.

~ ~

uynn, od' 20 maJa. Kuchnia na tll- MORZE. Jas~r7,ęuia Góra. Kolonie;
danie dietetycsna. Dla dziecI specjalna let m~
'.. ,II"li> ni łod 'Llezy
. - po d l'
CJerwn.
llpie ka wy k waIIfik owanej freblanki. M K " e O e' T_r
d 12 14'
Zgł
e' t I f 16771 d:5 5.
• Ou r w J• .uuonn. o
l
.-'J_ OSI nla e e.
- o
od 18-21. KUińskie"'o 141 teł.
PEŁNOKOMFORTOWY pensJ·ona.t 176-47.
"',
, '
-----.------Marii Szerowej w Nowym Otwoe- -; - - ...... - - - - -. ...... ~
ku ju~ czynny.
Mimo wysokich

Zakowice

SZKOtA

tE HE

PO~SZE(HNA
i

LICEA

HUMANiSTYCZNE
MATEMATYCZNO ~ FIZYCZNE

..

UL. POMORSKA 105
przyjmuje

Z

W razie dostatecznej liozby zgłoszeń będzie otwartyod.
dział równoległy

klasy pierwszej gimnazjalnej.

RUDA. - PABIANICKA, ~villa.wl KO~1PRESOR mało używany Kupię
r·arktl l place do sprzedama. la/Jl- na mot! l' 15-2 KM Tel 16 9 -99
że letniska. Tel. 14254.
-2
, . . ~
PLACE 5600 mtr. i 6000 mtr. w Kut]\-l'.jT(:CYKL "Norton" 630 cm uie P)'zy bocznicy kOlejowej, tui.
szefe. z pl'!.yc~-3plq do 'Sl TZf'dani'L przv stacji, do sprzedania_ Wiad.).
WindOll,OŚĆ: Zduilska Wda. Zlot- moŚĆ : E. Gajewski, Kutno, ul. Lę . .
nickiego 6.
czveka 2
'"951 ..

.

A-PA:MłY

II .

J.MGRGkNST~N

I

-PlO T-R KOW S 1< A- t':-O

Potfle~ny inteli~enłny

i zdolny pomocnik buchaltera

oferty do Biura Ogłoszeń Fuksa
pjotlkowska 87 dla L. T.
jedwabno i 'weJniane 1.-;)
I'kazyjnie przystępnych ceuach
Wólczańska 7, poprz;. ot.. I p. 20-7 POSZUKUJE
się
księgowego
(ewent. pil'Z)"sięgłego) czynnego
PŁASZCZE
impregnowane j w bankowości lIla 2 l'.'odziny
jed wabne w dużym wyborze dziennie. Zl':łoszem.ia pod ".Dopoleca "MODERNE", Piotrkow- świadczony".

-

I~ESZTKI

okazyjnia do sprzedania.

Wjadc~

JJiOŚĆ. Napiórkowskiego 28,od 17
:-_2~_W._._K_~_ili_;~_~h_._ _ __
NA IWZBIÓ RKĘ kilka mmowanych bUt1ynkilw do sprzeclania częś
C'jf)WO lub w ca1o~ci.
Vi'iadomoś&
F:tbianieka 45-47.
2028-~,
~-_ . - .. ".. .,. WILLA mur')wnna. 14-pclkojow:.I"
Jtwrga bsu 'ł{ Włodzimierzowie d0
~rrzcdan;a za zł. 7.000.-. Wiadowolsć w admiu. niniejszego pisma.

-----

wierzonego

.-

II

Posad,

roT06RAfICZNf·A-----F~

~ AGA, Panowie. C~ie~i(\y!! PoSIadamy
nuą2
Jahlkowy
( t ) na składzle
.
Ó t_· •
sz 'am z czystej anton WE1, Jasny,
•
•
d
l'
2073-3
f ·o. e;IDe p:zY6~p~eJ 'v
owo naJ
.
.
.
.
--~--.....-----_ .......
dosel. ępddzIe.lma. pr.odueentów
warzyw l OWOCOW, Lódz, Żerom- PŁASZCZE impregnowane dam.
ski ego 37.
151-2 skie. męskia oraz z własn€'go i po·

80

-o

<>

•

materiału

-----

--.....

POSZUKIWA.J.'VY majster - desf:!illlrtl,r (kolorysta) specjalnie do produkcji szali. Oferty sub "Zdo~

de adrnia.

"Głosa".

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

~

uw~dnik do biura
fabrycmego wyrobć w trykota.iowych ze zru.jolllością. fachu (absolwent SLkołj Włokienniczej). Zgło
szenia. listowne z żytivrysem GO

P')TRZEBNY

admin sub "Zetal".

162-1

Pj-\N~A 3 maturalnem wvksztalCf!'
niem pr.s.mkl1j~ kondycji 'do dziC(lka przy kulturalnej rodzinie. Oferty z: pllda.n.iem warunków do "Gło
su Porannego" sub" .,K M.'\

•

PIELĘGNIARKA (bez

zabiegów)

r()szukiwarut do

st:uszego pana.
Zglllózać się: Pomorska. 6, m. 85,
od 10-12.
. l .• ~<:'~

--------~ ....... ..:..~

poleca M DOSWIADCZONY instruKtor r ~
31, Ceny blanka do .P.:lnsjoaa.tu dla. dzieci ł
1911-b młodtioiy poS'z.ukiwa.ni
OfertJ.
"I. F." do admin.
kuchnią i

FUTRO karakułowe w b. dol-irym Fajnwaks, Zachodnia
sianie okazyjnie do sprzedania_ przystępne.
Tamże odkllrz'lCZ Elektrolux. ZeW willi "Aleksandrówka" do rnll$kiego 24, m. 5a., godz. 1-4.
DOMEK. 2 pOKoje z
dd . 2
l
3
k'
o a.Ola
wzg.
po Ole z ----------~ ogrodeJD owo,~.)wym do sprzeda.nh
kuchnią na sezon letni. .Piękne SYPIALNIA, kredens, stół okrąg· w Rudzi;'! Pa.bianickie!, de jazd Rokicie. WiadomoŚĆ: Plac Revmonta
połotanie, Duty park. Dobry ły z krzosłami .okazyjnie do sprzeda
I'J. 5-6, skład apteczl'y.
•
nia.
Piotrkowska.
123,
lewa.
pf.I
dojazd. Wiadomość:
w.,
parter.
. - ~c.~~1~
----------~~----~---Piotrkowska

t6di,

TELEFON 132..18

a p i s y codziennie od godz. 10-14.

limuzyna 4 drzwiowa w b. dobrym
ska lO, fr. IIp.
219-10
słanie, okazyjnie doG sprzedania
Przedstaw •• SKODA , ul. Orla2l4
Tel. 132-10 i 132-40
(RESZTKI okazyjnie rut ubrania,
' - - - - - - - - - - - - - '. suknie, kostiumy, palta. itp. SienRAKIETY TENISOWE od 6 zł.) kiewicza 29, poprz. of., parter.
tych .firm_" "Olmar" do I1abye-ia w
3366-19
5kładzie zabawek. Piotrkow~ka 119. - - - ~ - - - - - - - -1866-20 SAMOCHÓD 2-o50bowy roadstar

otwarte morze. PenI'jona.t "Jasna." pod ZM'ządem Zet.
wiaflskich. Otwarcie 1.VI. ZgłOBzSnia.: Udt, Bud1ll'!!kiego 4. ("Wiedu") tel. 141-"15, lub Mqi8traeb
lU'. 28, Od 8 do S PQ pol
1~
-_
_ _ _ ~ ~ R\"TIł.o. Pny1mę lOlku uczniów' na
;WI.ODZI1dIERZOW, lit. Przygłów, re~rie. Dr. Fa.ne~ Pomoreka 91, teI.
pensjonat "Alicja." pod zarządem !tiO-97.---o ~ _ ..... _____ 267-8 Parcele letniskowe z lasem
Romany Ks.r\) już c&f.DDy. Inf. tele.
.
•
I i place w Głownie
f(·n 235-98,
'$"""':';
PIWNICZNA - ZDR~J: PemJonat Ceny przystępne.
Informacje
r-- - - - - - - - - .. - . . Klagsha.lda., tel. 5,
lUZ
otwarty. Ło'dz'-tel 279-69 e d' - . d

Bendzello · SmOlarO-IB

Gl NAZJU'

----------~
TJ<~CRNIK dentystyczny
~
rl.ziE'lny, z długoletnią praktyq . .
~zukiwanI. Oferty ",Samodziełn1,".
2198-01

KAMIENIE oraz płyty oetonowe
PANNA do trzyletniej dzie~
tel"fon S24-91.
SPRZEDAM wózeK d7.iecinny w do d(~ sprzeda.!lia. Wiadomośó: Sienkie
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następuj ą ce artykuły :

.J. K. Urbach: Polska rada narodo
wo - socjalistyczna,
S. Ballgh: Kontynent dyktatorów
Thcodor wom: Żyd Bamn,
K. StuUterheim:' Nazwistm angiel,
skie.
Jerzy Halamski: Dajcie głos francuzkoml
E. Kronman: Ofiara krwi,
H. Frish: Czas stanął.
Pcm: Kto daje pieniądze na film ?
Dr. H. Hartwig: Pot ę ga rasy.
Dl'. P. Klinger: Tajemnica powo,

wcrna.

Nr. 21

Specjalny dodatek

"GŁOSU

PORANNEGO" z dnia 22-go maja 1938 r.

Prof. Gye: Jak powstaje rak?
Artur lhmdł: Symbol skąpstwa.
l~erry Hockcl': Konkurenci SZeTloka Holmesa.
O. Kalenter: Plama na stronic" 21
Weare Holbrook: Czł!>wiek co'ntra
żołądek.

olskazostala
gmina
nar
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socjalisl,cz
stworzona Drzed Diecdziesieciu lat, ·w Par,iu
NarOd polSki był ost8mim,
który utraC11: 'W !końcu XVIII stu·
lecia niezależność państwową w
Europie, a'l e jednocześnie pierwszym naT.odem, który rozpoczął
walkę o swą nLepodległoŚć. P.o·
wstania poIs1de odbywały się w
okresie dziejowym, w którym:
nastąpił wspaniały Il'ozwój idei
wyzw.oteńezyeh li demO'kTatyczol
nycli w całym pmwie świecie.
DR. A. PRÓCHNIK w stumUllll
o walJ."lll~cli obiektywnych okresu popawsła.mlOwego piS!Ze,
iż wszystkie narody ujM'zmione
w swym dążeniu do wolnośei
zmuszone są do przejścia tl"Zecn
etapów: zamier3lDia, martwoty,
i budzenia się zmatłwyeli·
wst8lllia.
l\\~ Pol c oKI'es przejęcia Srwiauomoki narodowej:z; warstwy,
szlacheckiej na eale społeezen
si wo dokonywał się- już pod~as
upadku politycznego. Hasła odro
azema 'W dobie 3 Maja i ezę§eiO
we poruszenie mas podezas po.wstań, działalność obozlU demokroatycznego, utrzymywanie łącz
ilOŚci z prądami w·olinOŚdowymi
zachodniej Europy pGZTWoliło na
ominięcie najsmutnlejszego dla
niewolników etapu trupiej haniebnej m8l"lwoty.

i unicestwienia wszystkich' 00tyc.hcz,a·s owyeh z.dQbyczy.

Twórcą

piel'wszego programu
po roku
1863 był BOLESŁAW: LIMANOWSKI, który jeszcze w latach przedpowstaniowych należał do r.ad)llkalnej mł-odzieży uni
wersyledkiej. Sitne , W1rażen1e na
Limanowskim wywarli "Nędzni
cy" WIKTORA HUGO. Pisze on
o tym: "Z pewnością jednak mało na 'kogo wywada ona (książ
ka) tak silne i trwale wrażenie ,
jak na mnie". Już na zesłanau w
PawłowsIku, gdz~e odbywał wyrok za p,rzygotowanie do powsta
nia s-tycmio'Wego, Limanowski
duw myślał i pracował nad stwo
rzeniem programu, któ'l'y umożliwiłby .. socjalistycmą propagandę i zorganizowanie robotni
ków' w sal1Hi'W~ drtoC l s~modzii:I
ne st'l'1onnictwo".
niepodległościowego

Pruz długi okreB nikt nie my
śli już o buncie, o jakimkolwiek
pToteście. [WŁ. POBÓG-MALI·
NOWSKI w .. Narodowej Demokncji" pis-Z!e, że PoisJm ówczesna "w ocz,aCih wszystfkich, skurczyła się do rozmiarów robacz!ka, który w wypadku ll'ieostroż
nego lub nie oględnego podniesienia s'Wiego łebka może być
zmiażdżony potężną stopą. Z lę
ku tego i z tej DJiewiary we włas
ne siły - w noouniknionej kon·
sekwencji ZrOdziła si~ powszechna bierność, apatia i we
ehęcenie do ja1degoko'l wiek azia
łania". Po trzydziestu pięciłu. la·
taeli - w roku. 1899 - cent".lny komitet Ligi Narodowej pisał, że po upadku ostatniego p.oPo pOw'l'ode z zesłania Limawstama ,ustala wszelka działal
ność politycma, świadoma, ee- nowski rozwinął swój program
~.. dwóch broszurach; w pierw·
lowa, mrganizowana".
Pokolenia popowstaniowe, nie szej, wydanej w r. 1878 we Lwowie p. t. "SocjaUzm jako konieez
pamiętające już zupełnie czasów
ny objaw dzie.jowego rozwoju",
polskliej nrezawis}ości paiistwowcj, z/rodzone w niewO'li i żyjące oraz w drugiej, wydanej w Genewi~ w latach 1881-3, p. t. "Patradycją klęsk wszelkicll porytriotyzm i socjalizm".
wów wyzwoleńczych, żyje w
Po opublik,owaDliIU tyci} prac
psychozie bemadziejności, bez4!kutecm.ości
ja'kicllkolwiek Li.manO'Wslki zorganizował pierw
~ niepodległościową
!po powalk'.
KlęsKa powstania stycznIowewstaniu organizację "Lud Pol'a jedno~ześnie na. skutek u- ski", do któl'ej przystąpili:
go, zamykającego okres od 1794
właszczenia
włościan, niestety
wku s1edemdziesiędoletnich 00
ERAZM KOBYLAŃSKI, ALEprzez
władoze zabor
'dokonanego
haterskich zm.agan z:brojnych
KSANDER ZAWADZKI, JÓZEF
cze, i poważnego upneIDysf'owie
postawiła p-rzed obozem niepoUZIĘBLO,
KAZIMIERZ SO·
nia kraju, następuje dość stosun
d'!.egłościowym konieczność reSNOWSKI, ZYGMUNT BALIewizji dotychczasowych metod, kowo szybki proces demokraty- KI (późniejszy przywódca endesZ'ukania innyeh dróg, baroz.iej zaeji społeczeństwa.
Na widownię poliJtyczną wy- cji).
przystosowanych do norwych wa
stępują nowe wal'Stwy, dotychStworzona o·r ganizacja miała
r unJk ów.
ClJas bięrne lub nawet nie istnie- na celu przeciwstawienie się kos
Po klęsce oste:tniego powsla- jące zupełnie: chłopstwo i prole mopolitycznym temlencjom dzia
nia nastąpił groźny upadek' du- łaMat fabryczny. LWarstwy te łającym na ,tenmie zaboru rocha wśród rrajszerszych warstw w swym rozwoju społecznym, w
narodu polskiego. Chociaż w po- wake o poprawę bytu m~t.erial~ ,
wstaniu brał udział b~1:'dzo niski neg.o, o pra)y13. ,519 żyda 'i kultu, 1~38 < , t
odsetek ludności i 'oo~og~ stra.ty ry, ,PJ'zejmu.t.ł, ideały. uiepodle- '
w stosurilm dG pjędomi'lionowfj _gł~tiowę,Ii.uT,tujlłCe 9.otychczas
] llUrn· oŚci K·rólestw,ą., "a' Kjlklin-llslu I WŚ'l'Od garści ' demokratów szła
milionów ludności polskiej PQd ' checkkh. _
[rzellla zabO'l'ami były- niikłe, jed
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rQlsze serca. iw. powstaniu zgi- ny~ rlą b,n~:
o~ ~a e l. u •
nąl na poLach walki prawie cały k~Orycil udzi. s~ę po ędz~e ~oc.zu
/
element demokratycz'n y, zaś li Cle św adomOSCI nuO owej.
- Sytuacja polityczna w
Żelazne p·n iwa rozwo'j u gospo
boku b'yumfujących moskiewświecie ' jest obecnie taka: Na
skich zwycięzców stanęła !eak- datczego stworzyły mimowoli . wschodzie mamy wojl11~ bez wy
rJa ]lo)skn, która pomagała do . przyszłych szenllierzy wo:lności powiedzenia, a w Europie zap_eJWi~ia P9k.,;.o ju b,eli P,9kpjU.
tym wit,ks-zego gn~hienia dudla i niepodległości.
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syjsłdego "Proletariatu" iWARYŃSKIEGO. Progmm ideowy

r-alneg.o)' l'ozwOju wszystkich.

Zapewnienie .fak najw1ęksu')
"Ludu Polskiego" był jakby syn indywidualnej swobody, I't'gulotezą myśli narodowo - soejaliwanej Ii tylko solidarnością, usn
stycznych (nie w dziJSiejszej no- nięcie ekonomicznego wyzysku
menkl.aturze hitlerowskiej), wy
Pl'zeZ wspólną własność wars7.ła
suwaj'ącej równoległe hasła niełów pracy (ziemi, fabryk , na~zę,
podległości
politycznej i spradzi) i śI'odków wytwarzania.
wiedliwości społecmej.

Kierunk·ową komórką ideową

iWj dziedzinie polityczno - narodowej ówcześni narodowi sa ,
cjaliśCJi żądali samoistnl'go bytu
narodowego, najrozlegle.lszego
samorządu gmin i ziemi, zupeł
nego znresienia klas i pI'ZYWiJCjów stauowych, zupełnego rówllotipra.wnienia płci i calkowitł'j
swob'o(ly wymaniowc.f.

nowego programu była "gmina
nOl'otlowo - socjalistyczna", zawiązana w 1'. 1888, a więc pięć
dziesiąt lat temu w Paryżu. Organizatorami gminy byli: STAKAZINISLAW BARAŃSKI,
MIERZ DLUSKI (przed k~Ik.'Il la
ty zmarły pl'ezes "StriZelca"),
~erwsz' a
niepodiległościowa
JAN LORENTOWICZ (obecni. e
deklavacja
po
klęsce
1M3 r . koń
Wylbi tny krY'tY'k mer,aoM i cdoczyła
się
płomiennym
wezwaue1\. Akademii Literatury), 'fAniem:
DEUSZ JAROSZYŃSKI i wybitny literat ANTONI LANGE, żyd'
"Do Ciebie więc zwracamy
z pochodzeni\...
!ię przede wszystkim, Ludu Pol
Lange w wydawanej przez ski, Łruk srodze kl':zywdzony i potyle wieków
gminę narodowo - socjalistycz- niewierany przez
ną "PObudce" pod pseudoni- wycieńczony nędzą i niewolą, a
mem NAPIERSKIEGO druko- zawsze jednak żywotny i silny :
wał piękne utwory rewolucyjne. do \Was, demo!kraci ludowi , do
~v: wydanej odezwie - deklaracji Ciebie, młodzieży polska obojga
{w r. 1881) "Stowarzyszenlie so- płci, gótowa zawsze iść za spracjalistyczne Lud Polski" głosiło: wę szlachetną.. . Wszyst.k o dla
Ludu, p:rz'ez Lud, w imię dąże6
"Osiemnaście lat upływa od
Ludu.
zbrojnej na·rOOu polskiego walNiechże sam Lud pochwyci VI
ki, 'co było ostatnią w szeregu
stuletnich, krwią bratnią uświ~ rękę sztandar ruchu, niech podcOllych bojów o wolność i lepszy niesi,e socJalizm do wyso!kości
ustrój polityczl11'o - społeczny. Ja idei pTZewodni.ej życia narodo,
ko przykład, jako napomnieptie, wego".
lladługo zaollOwa. się ona w paRząd,
reprezentowany przez
mięci narodu ... warstwy panują polskich
narollowych socjalice, niepowodzeniem i material- stów, cnoć nigdy nie przedstanymi stratami zrażone, wyrze- wiał większej siły liczebnej i pokły się ostatecznie tradycyjnej siadał słabą łączność z szeł'Szy 
walki; różnica w dążeniach klJas mi masami, przetrwał jednol{
społeoznych wystąpiła w całej dz~esięć z górą lat i
powstała'
swej nagości... Lud - ta pod-o zJednoczona na zjeździe parystawa nas,zego bybu - budzi się skim Polska Partia SocjaIitsyczdziś sam z uśpieDlia dQmagając ua wchłonęła większość ozoło
się zrzucenia jarzma gniotącej wycI) działaczy "Ludu Polskiego niewoli i' pragnąc odrodzenia go" z Limanows·k im n3. czele.
się wewnętr,znego ... "
Zrozumiałe,
że nazwa i IU'o~V, skonkTetyzowanym p'l'ogra gl'am
działających przed pięć
mie narodowo - socjalistycznym dziesięciu laty polskich narodo"Lud Polski" wysunął nasłępu wyclt socjalistów nie miał i nie
jące najważniejsze postulaty:
ma nie wspólnego z ciasnym na:Wyzwolenie się z pod ekono- cjonalizmem, zoologicznym szopriez
micznego, polity~ego i spolecz Wllllzmem, gloszpnym
współczesnych
przywłasz
cz
ycie ,
nego ' jarzma, wytworzenie na
podstawie solidarności społecz li szczytnego słowa : socjalizm
ne.i jak najodpowiedniejszych
J. K. URBACH
warunków dla wszechstronnego
,(f1zyczneg·o, umysłowego i mo,

•

o
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Z!lcie ,,'J/walne ;' publiczne
'Ameryka Południowa, kraina
f)uczów i rewolucji... Ameryka
Południowa, ziemia obiecana ...
KOll tynent przyszf,ości, na którym drzemią lIlieoclkryte jeszcZe skarby, bogachv.Q przy~
szłych polwleń.
.
Oto dla,czego Ameryka Połud
uiowa jest polem walki, na któ
rym ścierają się interesy pół!no
cno - amerykru'iskich,
rungielskich, włoskich i niemie~kich
rekinów władzYi i wielkiego
przemyshl.
Któż ~rawu.ie rzą.dy w teJ
części świata? Sprawuj~ je po'-

•

władców
Braz,lia:

tentaci, prawie nieznani swoim
wyhorcom, masom, pel1ny.m tem
peramentu, emocjonuj~ym rSię
przy wyborach, jak podczas me
Getulio Do.rnelIos Vargas, któ
czu piłJd nożnej. Masy te widzą · ry dopiero niedawno rozprawił
tylko często zmieniająJCych się się ze zwołennikami swego rywładców, którzy w,c zoraj jesz- wala, SALGADA, jest osobi,stoś
Cze byli oficerami niższY'Ch stop cią najrwybitniejszą wśród dzini, lekarzami, lub adwokatami, siej'szy.ch panóWI Ame:ryiki Poa dziś, otoczeni gwwrdią przybo łudnioweJ. Od !roku 1930 rządzi
czną o operetkowym wygl~dzie,
najwięikszą co do rozmiarów re
panują, w pałacach stolecmych, publiką świata, sprawując rzą
jakkolwiek jutTo już moPa być dy w pałacu Guarnabara w Rio
zmuszeni dQ ustąoienia miejsca de Janei,r o.
następnemu, szczęśliwemu zdoVargas ma bU.irnąprzesz!ość:
bywcy władzy.
był lekarzem w puszczy, farmerem, adwokatem,
o'd S-iu wxeszcie lat jest jedynym i ablsolt1itnyu.n władcą czter
dziestomilionowe,F,'o nar.odu. Nie ma potrzeby drżeć o swą
władzę i życie, gdyż
zdołał ~skać dla siebie całkcrn,icic armię.
Ta lo]alność armii wzglc;dem
rządu kosztuje hrazyI1.ils kich po
datników :rtl.a1S,ę pienic;.dzy. W r.
1930, be~poŚ!redniQ po lobjędu
rz~dów, Vargas
powołał ponownie
do słnżby
czynne.i wszystkich oficerów,
pOzostaJących w s,t anie spoezyn
ku od roku 1924. •
przy czym polecił wjlPlacić im
pelną pensję za tv;ch sześć lat,
pod~zas których nic nie robili.
Ponadto podwyższył żołd zwyk
łych szeregowców o 280 proc.,
podofieerów o 150 procent, port1ICzników zaś o 100 procent.-

VargaS-Drz,jaciel armii

Ameryki

'0

Południowe;

stycznych, przyspony niemało
swemu .ojcu, a obeenie nie przepuszcza żadnej oka·
cji, aby atakować Ortiza w piś'
mie i słowie.

ten potomek niemieckiego emigranta i prastarej rodziny indiaI'i-skie.l stanowisko władcy
absolutnego w kra in miedzi. Buseh zawdzięcza swą popularnoŚĆ sweJ niezwykłej odwadże,
ld6rej dowody dał w wojlnie o
Gran-Chaco. \V ówczas właśnie
żolnierze jego nadali mu przydomek:
.,kOrsw'z
puszczy".
W tym l{Jraju również niesna
ski rodziu,ne ma ią wpływ na
wielką politykę. W końcu marca znalazł prezydent TERRA na
swym biurku raport swego ruchliwego szefa policji, z które- ' Niski pan z du.żą łys1ną i spe
go wY!l1ikało, iż
cjalnYlu
wykryłO spisek llrzeciw rzą(lo- zamiłowaniem do »rr"mawiania
wio
puez radio
- Natychmiast
aresztować to właśnie nao.gół u::nvet maspi,srkowców -'- rozkazał prezy- łomówrIly p'r ezydent Peru, f;eI1.
dent.
OSKAR RA1MUNDO llENAVISzef policji nic wiedział, jak DES.
wybrnąć z przykrej
sytuacji,
PoprzeuniJ,;:a jego, SANCHrt·
gdyż
ZA
CERRO, znaleziono pewnena czele spisku słał nikt inny,
jak właśnie GOBICE, syn głowy go po.ranka zal11Ol'dowanego i
l.3enavides, jako jego zastępca!
1)óulsłwa.
objął po nim rządy.
Jednak po przyieciu do wiaU częsze.za pilnie do kościoła
domości
tego
sensacvinegu
szczegółu, prez"dent nie bawił i prowadzi nieubłaganą walkę z
p3I·tią "Apra",
któreJ dewizą
się w sentymenty i
jest ,~Peru dla peonów".
'dziś siedzi 24-letlli S1)iskowice
w więzieniu llolitycznym,
strzeżony
przez zwolenników
swego ojca.
.'
"(

kłopotów

Urugwaj:

S,n iudzl przeciwko
ojcu

Peru:

Prez,dent radiow,

Venezuela:

Adjutant despot,

Paragwaj:

Bohater wojenn, grze·
ciwko c: rcheologowi

Jednocześnie

liezba stałeJ armii l}owieksZOna
Bezpieczeństwo obecnego pre
została do 65.000 żOłnierzy,
którzy są fanatycznymi p ,rorzą zydenta Paragwa.iu, PAIVY, je t
za,g rozone przez imiooni.ka przy
dowcami.
Vargas jest 'jednym z pieTw- W'ódcy hiszpallskkh (l1ac.lonaliszytch \prezydentów A:meryki To stów, gen. Franco - I\AFAELA
ludni owej, iktóry ztl'ozumial wa- FRANCO. Ten bohaler naradog~ i skuteczność ,P'rOjpagandy pG wy para,g wajski, pomimo swych
litycznej. Jego minister il}ropa- tryumfów, odniesionych w cza. gandy, LAMIRAL FON11ES po- sie wojny Q Gran-Chaco, zostal
przez zwolennizyskał dla swego szefa
opinię przepędzony
ków
Paivy,
h'dy
p'ublicmą, udzielając bardzo
hO.lnych subwencji towarzyst- jako pl'czvdcnt usiłował wpro:.
wadzić l'ządy faszystowskie.
wom radio wY1l1, fiJImowym · o'V przeciwieńslwie do swego
raz prasie.
Gdy tylko wamnki politycz- noIity,czne,go '['ywala, który jest
ne polepszą się o tyle, że będą par excellence żo1nierzeml-jest
wróżyly dłuż' szy spokój, Vargas prezydent Paiva, wzięty adwow otoczeniu swej gwardii w wy kat w AS1UlCiolll do czasu obję'
sokich, metalowych helUna,ch cia władzy - cichym uczonym,
powróci do swej letniej rezy- pośwkcają.cy;m wolny cza,s stu(Horn ard1Cologicznvm. Napisał
dencji Rio N egro, gdzie
dzieł
o
będzie się mógł całkOwicie po- wiele interesujących
święcić swe.i kOlekcji eg~otycz~ więzi, l-ą,cząl cej w przeszfości jenych motyli, pstrym koUbł'01l1, go narócl ze starożytnymi aziebmz swe.i c6rce JANDYRZE, kami.
która w Toku ubicgłyJm została
wybrana królowa piQlkności Rio
(h
de JaJneiro.

ile:

Rekordzista

Argentyna:
Od buchaltera do
Drez,denta

1. P. Aleksandra PiłsudsJ{a zaszcz] cila swą.ob'ecnością.odbywajf-lce sią
w War;;zawie centralne kobiece za wody strzeleckie. Na zdjęciu pn,ni
:M:lr~lałkowa. przegląda tarcze z wy nikami. 2. Nieszczęśliwa dziewczyna w Madrycie pilnuje resztek mienia swoich rodzicćw, którzy

llciekli w niewiadomym kierunku. - 3. Węglarze pary'3cy urządzają
CI~ rok \\'y~cigi na trasie 41dlomctrrw, obciążeni worldem, zawiera·
~f!l.'ym centnar węgb.

P,rezydent Argentyny, dr. RO
BERTO ORTIZ, siPraW'Ulje faktycznie rządy dopiero od lu tego, został jednak wvbiranv już
w październiku 1937 roku. Wiełka prasa w Buenos Aires
protestowała: !Iliezmordowanie
Pl,zeciwko tylU wybolo()m, które
. w wamiejszych prowincjach
przeprowadzali zwolennicy Ortiza w bronią w ręku.
OItiz, ~ konserwatysta, 1I'0ZpOczą,ł karierę żylCio.wą, jako
urz~dnik b3ll1kOwy,
dzięki swe.ł Ipilrnoś.ci awansował
aż do stanowiska cz~onka rady
nadzorey;ej i brał po tym ud'ział
w narad.a eh rządowych, jako
ekspert fhl}ansowy i g'ospodarczy, iktÓ!regQ zdolności ?gólllie
ceniono.
Najwięk&ym jego przeeiwnikiem Jest syn jego poprzednika,
JUSTO, który jako zdecydowany liberał Q poglądach socjali-

wygnań

"ILew z Tara,pali" , oto pll'zy'domek chilijskiego prezydenta
do.n ARTURA ALESSANDRliEGO. Jego dar krasomówczy jest
tak wielki, że udao mu się podczas pewnego wiecu przeciwko
partii opozYCyjrilCj do te,g o stop. nia ,rozentuzjazmować sfuc:llaczy że
. ~yniesiono go na rękach.
Alessandri jest jedynym z pre
zydentów południowo - 3:l11erykańskich , który najczęśdej, zll1U
szony był do przebywania na
wygnaniu.
PięeioIu'otnie

musiał

uciekać

przed wO.lskicJll,
które byll'o wrogo ustosUil1kowane do je,go postępow)'ich poglą
dów społecznych i pięciokrotnie
wraeat.

.

Boliwia:

33-letni d,ktatoD'
Najmodszym dyktatorem Ameryld Południowej jest GERMAN BUSCHi, !prezydent Boliwii. W v.icku lat 33 osiągnął

\V Vene'zueli następcą krwawego GOMEZA, który w ciągu
swego prunowania kazał stracić
setki swych wrogów polHycznydl, został jeden z jego adiufantów:
ELEAZAR
LOPEt
CONTRERAS. O~losił 011 amal c·
stię dla wygnańców
politycz·
nych,
wprOwadził wolność prasy
i zasłużył się rS;wemu krajowi
szczególnie tym, że sprowadzit
z wyg.nania slylmego w N owym
Jorku ve.n:ezuelańsldcgo
chirurga dora Rafaela Lo)('ZI'
którcmu dał stanOwisko min'
stra o,l§wiaty,
w naclziei, że będzie dążył wszd
kimi sitami, przy użyciu wszelkich środków teclmi'cznycll . UO
oświecenia zacofanej ludności

Kolumbia:
Demo1trata w marmu·
row,m pałacu
\V Atenach An1:eryki Pohldniowej, stolicy Kolumbii - Bogo.cie inny LOPEZ zdziałał bar
dzo wiele w dziedzinie po'stępu
społecznego. Państwo Jef.;O UZ!l1U
ne jest za
na.ibardzie.i demOkratyczne w
Ameryce południo'Wej.
Parlament w nim pracuje
bez ograniczeń. Gwardia przyboczna da1\1l1ego prezy;de.nta została rozwiązana. \V ,swym
wspuniaJ'Y1ll. lI11arm.1.1'r owym palacu, Palac.cio de la Carriera,
kazał demorl{ol'a1
tyczllY prezydent,
. który jest zre·sz.tą kolegą U11i·
wersJ'teckim
swe.go s~siada,
prczydenta Ekwadoru,
UJ'ządzić dla siebie tylko mały
pokoik,
0.0 któ,r ego często zaprasza delegatów robo'łniczych na przy·
jacielskie pogawędki.
To są więc obeooie meżowic ,
którzy panują. nad Am.eryką Po
ludlniową.
!Lecz jakże prędko
mOże się zmienić lista nazwisk!
Spiski i rewolucje są dalej na
porządku dziennym, gdyż
prawdziwi panOwie Amcryki
PołudnioweJ rezydują na WallStreet, WilhelmlStrasse, w Cił;9
i w Rzymie.
Ich woJny gospodarcze decydują o losie tej cze,ś.ci świata
S. Baugh.
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uo auttielskieNO
ży prawdy lla codzień. 'rn;eba byto>
,.,
chociaż wszyst- 10 tę prawdę dozować
i pOd~l
Tlislor1a o E:5ierzc, Mardocha
.iu i Hamanie daje się rozmaicie ko to nie haDl1l!onizowało z wi- wać ją tylko w niez\Vyik:łych 0-.
lhnuuczyć i również odmiennie zerun:kiem p.rzez Bo,au obraille- kolicZllo· ściach, a jeżeli się nie
olI tradycji. Bamu uie miał w g? cesarza niemieckiego, jaki ?3chowywało' odwagi . prawdos oili c nic z Mardochaja , a w jc- . pu~:stowała w swej dusz\'. Go- mówności dla tych momentów,
40 cza.sie nie myślał też nikt o dZIła się też z jego obcowaniem to człowi ek zużywał się tylko
IIaHl.arllie. Ale otaczała go nie z Ballinem , ale wciąż przy:glą bezuiytecZlI1ie i stawał się dodała się tej przyjaźni z troską, kuczliwym.
I markiz ])OSA
wyłą'cwie l11Hość i przyjaźil. -I
gdy je i cesarski luałżo'llek prędko by się skQńczy!, gdyby
Zdarzało sh~, że patrzO'no na nie
mógł bY'ć skierowany na drogę stale, na każdej audien~.ii na:paff n podejrzliwie i z niechęcią, amiędzynar.odowydi !>tował króla Filipa tymi samy'
le pode.rrzliwość ta i niechęć rozważa!'l .
nie wystf>!l)owały jawnie. ukry- 100 mogio coś zagrażać jego mi !prośbami. A co by na tym
tworowi - flocie, włedv uie zy,skała wolll1OŚć myśli i flanwały się i stąJPały na miękkich
prowincje?
Ballin
podeszwach. Dla niektórych 0- była .łUŻ w stanie powstrzymać dr~rj!skie
.. ię Qd S'pelnienia swego obo- mógł i byJ: g'O'tów zaryzykować
s ohistości z ministerSitwa sp.r aw
wiąz'ku, jJrzesłra,szała i upomi- wielką ba'talię na zamku, aIe
wewnętrznych
llalprzY'kład, dla
sekretarza słrllnu V'Ou JAGOWA nała. Wiadomo, że p·o wizylCie nie był zdollny do ciąlgłych utaI'
i feodałów na wyższyJCh słano alJ.1~;ielskiego ministra maryna r- cZelk , a jego protektorowi i jewiskach, hyl ,p o części, ze wZlgh. ki HALDANE'A udała się do mu nie brakowało nigdy nie
clu na swe POdlOdztmie, nie- swego mał-iOlnka i zaklinała go, drażliwych tema.tów do pogaDostatecznie
znając
syn l1pat)'lczny, a no częśoCi nie- by odrzucił proponowany pnez wędki.
słabego
BETHMANA
komprodworską
psychologię,
po·
wiebez,pi(lczillY ze 'Wz~lędu na swój
"'Ipływ. Ale na.iniebeztp ieczniej- mis co dq Ho,t y i nie ult'.gł dia- dział sobie, że nie l1al-oźy cią
szynr o'środkien~ te.l niechęd by belsikiej pokusie. Przez wdzięcz gle dra.żll1ić lwa kOI1<cem lasId.
ność TmJPITZ ucałował Jej rę
ly apartame11iŁv cesarzo·wej. _
Czy nadawał się na męża stakę! w imieniu w.5'zVlStkich patrio
AUGUSTA
WIKTORIA
nie
nu,
jak wielu twierdzi l - co
chciała iryttowa-ć ezęstvmi ttwa- tów, jak 'o tym pięknie opowia do tego mam wąLl)liwości. Przy
da
w
swoich
palJ.uiętnika:ch.
gami swego ubóstwianeg<o i lilie
najmniej jeżeli się ma na myci(lr:pliwego męża, gdy ten przyj Wtedy Ballin. spro'wadzil: do ce- ' śli stanowiSiko 111il11i'st1'a o chasarza
swego
W1s.półwy~nawct;,
mowa! u siebie prywa<hlie twór
ERNESTA CASSELA i w.spól- rakterzepo'l itycznym, jak nac ~ lIlielDJieckiej fIoty handlowej
przykład ministra sp:r a w wei siedziała Drzy familijnym sto- nie z tym angieLsko - żydOW wnętrznych lub premiera. .Tak
skim
parweniuszem,
towarzyle naprzeciwko tego Ujprzywilejuż wspominałem , posiadał wyjowanef,'O ~oś.cja, ~achowująlC szem wuja E,d warda, S'Mornił hitnv talent perh'a Idowania i
szczerze
UiCi
e,
s
z
onego:
,
a
nawet
s:Oolkój i lPowa~ę ,!!,oSlTlodyni dodzięki temu talentowi i subtelmu. Było to' tylko wynikiem mi zachwycoll1ego Wilhelma do nemu r.ozull10wi mógl w odprzyjęcia
p.
Ha
ldatl1e'ą.
Czy,
i
10ś<Ci dla m~'Ża i dWOTskiej dydzielny,c h w"padkach osiągać
scypliny. Ale mOŹl1a: sobie wy- nie oka'zało się tu Z<JlOWU, że powa'Żne rezul11aty. Ale wspania
ty!m, z innego ma<teriahI ulepio.
obrazić, jak te daim~ szą>tały
nym, IUldziom obcy jest praw- ły aik itor nie zaw;sze bywa domiędzy, sooą, kiedy sięj zdanadzi'wnie
niemiecki charaIkter, b~')'IIl1 reżyserem teatru, lub do
1:0, że. ,,on" 7)J10WU tu był. 'Sieskonał~'!ll1
il"eiyserem filmo·
uzialy pochylone nad robótka:- niemiecki idealizm, i że .należy WyIIn.
się
ich
wysil:rzegać
!!lawet
wtemi i haftowały wedfug W'zorów
kOTony i ody w stylu Alei Zwy- 'dy, gdy nie ,p.rz~ą 'ch-y;trm spIe , Możmt 11[1 lo oopo'wiedżieć,
cionej sieci, l) co BalIina oczy- że przecież Ballin. jako kierowcl~tlWa. Było to zwv!kle równie
wiśei~ lilie moina było posą- nik Jednego z awj, większ)'ch
hezużyteczne
1:8. TpjCie,jak pa(Izać?
.
przedsi~ibiorstw , Qkazywał slasjalJl,s., gdyż 'td,. 00 produkowały,
ni.e srożyło d<ll żadlne!to llty'tku. , Cesal'z:Owa Augusta Wfkloria le ogIędJno~ć, obejmowaŁ swym
Nieprzychyl'llY stOSU'l1eK do Bal i .prawdopodobnie nlejeden 'I bystrym wzrokiem zarówno ea
lina nie był wynikiem, lub nie wszechnieme6w Ulwatali Balli- łość, jak i llajdrobniej,szc szcze
wyłącZlJ1)'1m wy1llikiem,
antyse- na 2;a) jednego t tych, który w góly, hył niezwykle zl'Qcznym
jednvm słowem,
mityzmu, kltóry na:tu1'3ilnie ist- Obawie przed wrogim sł<lSun· d)npJomHt<'!,
niał, ale w formie stłumionej, i kiem A1V:rlii, '/totowi zlekcewa- wykazał wiele zalet, które cha'V1'bitnego męża
służył tylko() do objaśnienia i
żyć ulubioną ideę Wilmelma II rakteryzują
s'tanu.
Ta~,. ale te jego zdoLnoo świetlenia tego W)''\ladku. Bal- marzeni.e o potędze morliu był nietylko żydem, a·le il"Ó- skiej. Ale ta wy,s oka dallua, tak ści wy,stępO\\ ał~" lak nieprzerwniet "angJofilem", a więc samo,
jak inni, sądzą.c, ic wanie bez jakichkolwiek osłah 
rz.ecznikiem inifere,sów angieJ- w,pływ Bamna na cesal'la mo· niE:ć na terenie, nu Mórym Bal
skiICh, a 't() byfu coś gorszego, że szkodliwie odbić się na nie- lhl czul ,się jak w domu. na kt6
niź
nie dający się zaprzeczyć mieckieJ maryalarce, hyli w bł( rV111 porusza! się swobodrnie z
fakt, że jego pf2/odkowie nie le- dzie. Właściwie !Ila nim Jwj- absolnlną pewnością. nie b~dąc
giwali na niediwiedzkh skó- mniej lllogilio ciążyć podej'l"ze- śledzony z zmn_askOWa'l l"clt kry
rach w g'enna:ńskich la;saeh. W nie, że poświęca interesy nie- jówek i odcly.cha j., c orzeźwiają
do ktÓl ego
rzeczywistości Ballin
pragnął mieckie Anglii. Bo CZY liczył się cym powielI': etno
tylko, jak. wszyscy :rozsądni i On z datUljącą się już od stuleci p.rzywykł, Prawdopodobnie w
Derlinie wśród ilimokracji, par
przewidujący P olity<ey, p,orozu- p"zewlł:gą angielskiej floty hanmienia z Anglią, i zaw'sze gotów dlowe}, z jej preten,sjami i tro- tii i setek cywHnyr.h i wojskowych llfZę.dów,
śród
ilutryg
był, jeśli nadarzała się ku te- skami, kiedy tworzył flotę Hapolitvczmu okazja, _·'yzyskiwać swoje pagu? PorozUJITIie!Il te z A>nglią orzedopokojowych .
osobiste stosunki z polityka.mi hyło, rozumie się, według nie- nych i osobistych tarf, ~3:wiści
angielskimi w interesie Nie- go, dra Niemiec kOillieczl1ościll i pożądliwości - '" lej 31mosferzc osiatIlich lal pUflowU'lliu
miec i pokoju powszechnego:.
życio;wą. Nie nie doceniał, jak
Wilhelma n - utracił by swą
wielJlle~komyślllych bla!lierów,
Ale porozumitmie z Anglią. 0 wojlennej ,potęgi AlJlglii, wał ją sU~ iy,w.otną, swój lwórc~y zaznaczaJo, wedhlg zdania krupła
lepiej i nie powlarzał niefor .. pał, swą. ruchliwośf dUlchową,
nów i kapłanek świętego znitunnych słów BISMARCKA, że Ale lUt szczęście , jako 2:yd-cza, poddanie się d:u.mie angielchp,:cz·ony-ch żydów, jak FRIEll!Iwiełski desant wprost z·osŁa
skiej, tryumf kramar,skiego duD,ENTALA,
Bi'~marok hez waha
nie zaaresztowany.
PosiadnJ
cha: angielskiego, zrzeczenie si~
nia
mi:Xl10wn!
mini.~lraJl1i.zbyŁ wiele wiedzy fachowej i
wielkości Niemiec. wolnego pra
trzeźwej oceny,
by dać si~
WfI niemieckiej f'luty
i tak ge- ()l.~nić dekoracyjnym pięknem
nia lnie przez cesarza sfOrnl!uło ,,,jelkich pancerników i, mimo
wanej misji światowej. Z tą od- swej wrailiwośd artjiStyCZiJl ej . .
razll do zdradzieckieJ, fałszy
oceniał rzeczy według ich prak
wPj i egoistyczneJ A'11g:lii łączył
tycznego znaczenia.
sil? t! Augusty Wiktorii może
jl!szcze większy wstręt do dwoAle jeszcze z irUlego punktu
!'lI angielskiego, do rodziny kró
widzenia fal'szywe było przypuIf'wskiej, która uważała się za szczenie, że Ballin zasypywał
hu nlziej d\"slyu!.;'O\Y:1IIlą od in- cesarza szkodliwymi dla flot·
1l\"Ch.
A lu jeszczc ten niemo- niClmieckiej radami. "",pra wI alll\" wll,ja:-.zrk, który pozwala
dzie nie należał do tych wip]~oili(' czvnić ironiczne uwagi o bicieli maje,statn,
klÓrzy przez
swoim siostrze~lcu! W rozdwo- siałc potakiwanie wciąż na 110jeniu 'wewnętrznym, wahają.c wo :?dobywaj-ą sobie przy{:hyls i~ między podziwem i zazdr·o· ność cesarza i niJ1dy uie mają
seia, jeździł WILHELM II na odwagi wypowiedzenia śmiel
i eg~iy do Cowes,
a małżonka szego słowa, ale wiedział dosko
jego godziła się na te rozrywki, nale. że zepsu<ty przez ci::Vgłc ku
na przyjclll'n ości sportowe, na dzenie monarcha,
Pytia nordycka
nie znosi

.

., k'

b'y1 zabezpieczony przed tego
rodzaju pl'~pOz.Yicj,a.mi. Jego zainteresowania i stoSU'll!ki obejmowały głównie wieI-kie handlo
we kraJe przymorskie, jak Anglia i Ameryka, a Francja, italia i inne kraje eUTO[)ejskic byty poza sferą. .lego zainteresowań. !Polityką wcwnętrz.ną Bal
Hn interesował się malo, o ile
nie dotyczyła Qil1a spraw gospodarczyclI. UO'Zumiał potrzebę
zasadniczych reform, ale staraJ
się do tego nie wh'ącać, usprawIedliwiaJąc tg kulejąl cYm argu
mentem, że uie czuJe .ię w tych
S'lIrawach kOllwetel1tnym. Pod·
ctas czę.stych dość ciężlki<ch kon
fliktów z robotnikami portowy
mi, wobec żądall socjal'l1ych kic
wwal się na ogół t:ymi samymi
zasadami, co i inni' więksi ,
p.rzedsięjpi orcy
ka.pi'laJi tiJ1Czni ,.
chociaż indvwiduaJnic
traklowal robohij,kó,~r "I. serdeczno-

cIa wIe.Ts -lego,

ścią·
:rcżeli uwalać za ,probięrz to ,·
jak by .się ten, lup ów zacho,v:;tl
\' lipcu 1914 'r. " :w owej nie1lzczęsnej chwili, kiedv ,delegaci
7. Wiednia · wyłudzili od cesarza,
" od Bethmulla obietnicę p()mo
cy O'rtl'ż'nej, to możina z całą pe
W110ścią twierdzić, że tę próbę
({aIlin by wytrzymał, że nie dat
by się omamić przez służalczą

gO'l"li wość, obłęJd, ślepo,tę. J eże
.l1 pl'z~rJaciel Ba11ina BUELOW
utrzymywał IPóźniej, że był by
.powstrzymał cesarza od fatalnego k,roku, td z ie,szcze wię
kszym prawdo,podobiell.!.twem
IDOż,na przypuszczać, że iBaItin
"tt,dzielił by cesarwwi zba·w ien)lej rady, gdy,ź jako kupiec, nie
zawierał ui,g dy um6w, nie rozwaiywszy 'pOiPl'zed'uio na trzeź
wo wszy,s,tkich szans, w~zy.st
kich' lllożliwości zysków i strat,
wszystkich niebezpieczeńtstw.
W jego stosunku do 'WilhelIll.a II było zaa'!l.gażowan(l I.lego
sel'ce i dUlSza; charakteryzował
ten .stosunek jakiś szcz~g6l!ny
~eutymentaliz<fi1 ,
który można
bv było na zwać -- żydowskim
sentyU11en taliz.mem. 'W ięksżość
tvch "wielkich żydów", którzy
:t .jakiejś okazji l1aj:częściej
szło tu o ofiarę na budowę mu·
1. e UJ1l , albo badania naukowehywali zapraszani na piwo na
~alllp.k z,najdywali w tym
wyróin:ieniu za·dowole,n ie swojej 3100icj,i i myśleli tyłko o
swoich korzyściach, lak samO
Utsztą, jak i Ta\Sowo niemiec·
cy faworyci, Jak wschodniopruscy OIbszar.nkv, lLlib nadreilscy magnaci przemy,słowi. BaIliu mial jednak goręlszą, w tym
wypadku wraźliw'szl!, czuJ.s:zą
I

na,turę.
Odczuwał
prawdziwą
wdzięczność, hył wdzięczny
za to, że cesarz wy'różni.l go
wśród i rnl1)'ich, p.rzyhliźył do sie
bie, okazał mu więcej, niż zwykłą życzliwość,
zrobił go swo-

im przyjacielem - .legIo, sYll1a
małego agenta
emigracyjnego
n a S:teinh{)lfie ~ i wdzięczno§r,
la, w szy:bkilll pl'ocesie uszla·
chetnienia, przeszła w miłoŚ{~ ,
W 1905 roku poznał go CI' ..
sarz ,p rzy otwarciu północllo wschodrnieąo
kil" 'I.1u morskie~o, a później .podpisywał
swe
Hs·ty do ,'drogiego BaUina":
.,oaJlJski wierny przyjaciel ' :Vilhełm I R.".
Sa lIiu posyła~ do
\Vi'lhe1ll1a, ·n aorzemhm z lislami do maLki, ohs'zerne s'p rawotda(llin z Londynu, ze WiSchodniej Azji, z Ameryki. Odrobina
nadmiernej słuiaIczości dwo'!'skiej, której mOlna by się byŁo
dOjJ)atrzeć w tej gorliwości pisarskiej, znika, ltdv się ,..'eimie
pod uwagę, że cesarz go do tego zachęcał i (uaty,chmiaost po
oowrocjp z takich podróży, za-

pra.szał go do siebie, jak dawno
oczekiwanego . i zasięgał u iJli(~
go jeszcze ustnych informacji.
Ballin nigdy nie p'rórbowall: wyz)'ls'kiwać
faworu cesur'skie:;:;o
na korzyść Hapagu , a ponkważ Wilhelm
.skłaniał go
dr.
wię:k,sze.i
us· Łępliwoo, ci
wzgl<: .
dem
północno ~ ~\ę.miedki~go
Lloydu, więc mo~na z pewmyul
pra wdOipodohieilstwem
t w jerdzić, że Hapag na tej przyjaźni
cesarskiej więceJ srtmcił, niż
zy&kał.
Dla siebie równiel nie
po,żą,clał BalliJn tych darów. nu
które tak łasa jest posuolit~
ąmbicja. , Otrzyi1nywane, ordery
chował do szafy, a
nazwi's ko
"Ballin" mogło się obejść bez
dodatl;:owego tytułu dekoracyjnego. Tytuł , k·t órego inni nie
posiadali, którcgo nie mogli (1 .
h'zymać , ja:ko podarunku nowo
rocZlnego, cieszył go, był dla n i E
go więkJszą. relikwią, niż floł~"
sktlj·ąca bryll antami gwiazda ut
denI. "Przy jacieł cesarza'·. ' Po
co wi'ę:c,ej.? . ,
.
MHość nie , ośle;piała go. ,Le.
~iej~ niż ci , któr'zy: -pokryjoDlt
krytykowali cesarza, znal wsz~
stki~ ,strony
jego chara.ktem ,
Ąle był, jak Sem i Jafet, którzy
z1lkryli nagość ojca sweh'O Noego, a nie jak Cham. Niektórzy
z tych. do których czuł słahość ,
jak HARDEN, bluzgau jadem
w stronę Wilhelma, a inni, jak
Biilow, miszaJi ten jad i go1 n wali w ukry:ćiu. :Przeciwko lIlini
wls zys.t kim Ballin wystęlp o~ nl ,
~ charakterze· obrońJcy i w wypadkach ł'OZlPacz1iwych pro;sH '
o "pkoHcZlIlOŚici ~odzą.ce". Za.'
pewuiał,
główiIlą winę za ró-, .
ząle błędy i za wadl.iw::r kierunek calej<OgÓ'lnej . poHtyłd . po ..
nosi otocz,enie ces.a'l'Z1l, bSWy,
s~ojące na czele rzą4n. qfiejatni
dO.ra4cy, milni'ster,s-~ ęl~':

ze.

zewnętrznych .

lLitowaJi

~i~ nłid

"biedl,lYJID. cesaTze;m",k1órYfe!t
tąlk

źle obsługiwany,

ikif:ÓTego '

pochlebcy uŁrwala"i1il " jego. Nil
dach . i który nigdy Ilie.~y
nieprzyjemnej prawdy. "Bie- '
dflY cesar:z;" - mówił w takich
nizach, i aż do k()ńca sly.sżałelll
od niego.te 'dwa słowa. Chę:tnie
by go pielęgnował, ,jak troskli·
wa niańką. Był szczerze o nie- _
go zatroskany.
Nie była lllll.obca " .ink już o .
tyall, wspomniałem, .0glętdnQść .
dworaka. I im również wysJrze
gał się przy każdej wizyde "'gabinecie cesai"zu, by p.suć .jego dobry humor i przemawiać
z bezwzg'Iędną otwartością. A·
le gdy wchodziły w grę spra'Yy .
poważne dla jego
ccsnrsldego
przyjaciela, ]ua) dla kraju, i
gdy uikl illlW nie ell/ciał mówić
sz~, zerze , wtedv llważał , że nic
ma prawa kryć się tch6rz'l iwie. '
Był to lluj!Lrudniejszy sposób 0.',,
k:a zywan.ia . przywiązania, ale '
właśnie ułatego, że był trudiJlY, :
tylko ·on, anie kto' inny, mllsiał i chciał spełniać ten
obowiązek. N~kon:n,l innemu ' ecsm:z .
tyle nie dał, i nikt innv Ille '
. m6gł sobie z większym u'zasa- '
dnieniem wyobrazić, że gorą
cynl słowem po1rafi roztopić
twardą korę lodową. Nie było
to do'w odem zaroztllllialości, że
,BaBin t3Jk czuł i my:śhtł, ale teJ
myśH, że on mU!si i może ważyć
się , na to, na co nie 1l10/;'ą się
odważyć iJlajwyżsi doradcy, nic
ohcą hyła pewna
domieszl;:a
próżności. W najgłęhszych 1ajni
kac h jego dusz~.. do których on
sam moż e nie zaglądał, 'musiała jednak tlić się iskra zadowo.
lenia z tego, że w chwilach decydujący.ch wszy,s cr mówili, że
tylko on może to ce·s arzowi po
wiedzieć , że on musi pó.fś{; 'dn
cesarza".

tn.

I~ . n.)
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AZWIS
A
A·
N
GIE
LSKIE
wloka przed ; za soba .ceJI" alfabet
Dla obcokrajowca, przebywaj~
Hgo w Anglii, nie jest łatwym zauaJli",m wyznać się w labiryncie angielskich nazwisk. W tym c€.lu trzeba przeuc wszystkim nabyć pamiQć.
właści wą anglilwwi, dla inicjaluw.
wk, aby można tez trudu odróżnić
pan!], G. H. Smitha od pana A. W.
Smitha. Znaczenie imienia tłumaczy
"ię tym, że Anglia jest tak uboga w
~azwiska rodzinne, że Brownsowie,
Jonesowie, Wilsonowie i Cooparo.
,~ie wypełniają. całe strony ksiązld
telefonicznej, Przy tym jest zdumiH
wające, że

anglik łl.'.twiej sobie przypomina
pana H. W., niż ilana Williama
Henrysa.
A dopiero kiedy chodzi o słynne
oS'oby, wtedy inicjały ich wbijaj:~
Eię w pamięć anglika w taki sposćb, że będzie mtwił o H. G. za ·
m1ast o Wellsie, lub 'o G. B., za·
miast o Bernardzie Shaw.
Nie dość na tym, że, anglik sta·
wia przed swoim nazwiskiem litery, przyczepia. jeszcze dalszą część
::-lfabetu po nazwisku. Są to skróty
HrzęJów, jak P. C. (tajny radca)
lub K. C. (radca. królewski), M. P.
(członek parlamentu) albo orderów,
jak V. C. (krzyż Wiktorii), O. M.
(order zasługi), kttre należy umie62.CZ:::'Ć nie tylko na publicznych do·
kumentach, ale także, przynajmniej
częśeiowo, na adresacb. Może sif2
więc zdarzyć,
że poprawny adres
I:ar:.a. Smitba. wygląda następująco;
H. G. O. Smith, K. C. M. P. O,. M.
n. A. Aż wreszcie pan Smith do tego doprowadza, że
jedną połowę alfabe'tu może wypisać przed, a drugą po nazwisku.

wsi ~!Jdzillllej, lub jakiegoś miasta, tul.przechqdzi na jego najstar~zego
z ktorym łąGq go osobiste Etosun.
brata,
ki. DOliiuo
a w ramlcb pewnyeh granic na te
w ostatnich czasach ujawnia się goż potomstwo. Tak zamienił się
dążność zatrzymywania nazwiska znany generalny sekretar:z ligi na·
rodzinnego,
roduw, a późniejszy ambasador w
jak np. u Baldwina, który zasiada. Rzymie. Sir Eric Drummond, po
w izbie wyższej jako lord Baldwin śmierci swego brata. przyrodniego.
of Bewdley. Natomiast magnaci pra. m hrabiego of Pert.h, podobnie jak
Eowi bracia Berry, woleli się na,.. prywatny sekreta,rz Lloyda Georzwać lord Camrose i lord Kems1.3Y.
ge 'a, Filip Kerr, po śmierci swego
Dzieki temu zwalnia !'ie nazwisko kuzyna awansował na markiza of
Ber;y dla ich potomstw;.
L,lthian.
Do tego trzeba dodać, że od stop Równjeż 1mbiety mogą dostąpić tania barona do markiza przeważnie
kiego dziedzictwa tytułów,
nie dC'eho~lii się jednym ~kokiem. które robią z nicb "pa~owe na włag
Pan Jones, kttry polożył zasługi, nych prawach", co im jednak nie
!;taje się najpierw lordem Jonesem. daje .'niejEca i głosu w izbie wyż.
a dopiero przy dalszych awaIlsarh szej.
hrabią·, lub markizem. Ale przy każ
~ą. to jedyne, mające znaczenie,
dym nowym etapie będzie się po- przywileje
poHtyczne wysokiej
sługiwał nawym nazwiskiem, podsz1aL'h~y, w przeciwieMtwie do to,
czas gdy poprzednie przechodzi na warzyskich, które jeszcze ciągle są
jEgo najatarszego syna.
zn~lczne. Do tego naturalnie potrze
Nim istniał markiz of London. bne jei;t, aby par dy!'lponował oddl'rry, był lord Castleragb, który J:(jwiednim do swego stanu mająt
znowu rozwinął się z człowieka na · kiem.
zwiskicm Stewal't. I tak pochodzą. Biedny hrabia jest w oczach narolordowie Durby z rodziny StanIcy, dn al1gi~lskiego królem bez ziemt
Rrsehm'Y z Primros:lw, Pembroko
Odwrotnie, obywatel angielski
z Herbert1w
~ie długo potrzebuje czekać, hy zoJeżeli par nie pozostawia syna, ty- stał przyjęty w szeregi szlachty

Właściwe
trudności
zaczynają
~ę dopiero przy tytułach sdachec-

ldcb, :. przede wszystkim przy tytułach wysokiej szlachty. Co do
niższych stopni wystarcza. wiedzieć,
że tytuł naJeżny rycerzowi lub ba.ronetowi opiewa. "Sir" j zaw!!ze na.
leży go łączyć z imieniem, przy,
czym po nazwisku baroneta. umie~
EZCZa. się skrót Bart. lub Bt. Dla.
tego td
nie istnieje Sir GibbsJ a tyJko Sit
James Gibbs, którego małżonka
nazywa się lady Gibbs, a nie lady
Emily Gibbs.
Tak na-zywająca się dama. byłaby
raczej córk~ hrabiego (earl), mar·
kiza, lub księcia, która wyszła za.
pana N. N. Gibbsa.
'Vra~ z paranrl Zjednoczonego
Króle3twa, baronami (lordami), wio
c('hrabla.!lli, hrabiami, markizami i
książętami
(dukes), komplikacje
wzrastają. Obowiązujące tu prawo
zasadnicze opiewa, 'Ż3 każdy do iz·
by wyżs~ej (lordćw) należący par
je~t unikatem tak, że
tylko jeden czlowiek w Anglii mo·
ie byc lordem Warwickiem i jedna
tylko kobieta lady Warwick.
DzieLi icb natomiast muszą się po&lugiwać innymi nazwiskami, przy
czym od hrabiego w górę najstar..
szy syn nazywa się inaczej, niż je·
0'(, rod'lCństwo. I tak llajstarszy syn
b
• •
.
n;arkiza. of Salishury Jest za zycm
sweo'o ojca lordem Cranborne, jego
l'ct1;enstwo lodami lub lady (imię)
Ceril. Znany polityk Cecil nosił na...
zwisko lord Robert Cecil, pod któI ,'m wolno mu bvło być członkiem
i~t v gmin. Z ch,~ilą. l:iedy przenie·
r:,io~o go do izby lordów, zalożył
włas!1y ród !,)'lXÓW, lordćw Cecil ot
ClI(' lwood.
3kąd tedy pochodzi ta pełn.ia na·
. Scena z wesołych .popisów ludowych, urządzonych przed kilku
1-wi!'ka, mog~c3. prowadzić do tr.,
_""",..... w Rzymie z okazji wizyty Hitlera. - 2. Wodzowie indi:an
go, że
.,
prfZvdellla st. Zjednoczonych. Prezydent Roosevelt przyjął dele·
z czterech członk6w rodzmy kazd;)
gac,ię
plemienia illdiańsldego Naw,;tjów z Pólnocnej Dalio ty w osoinaczej się nazywa?
D7..ilde!"o Niedźwiedzia'" i "Brunatnego Wilka". Wodzowie
:
Tu trzeba. przede w~zystkim u·
"
~ złożyli podziękowa nie " W'lelk'lemu B'la Iemu OJ"
tego plemienia
cu
wzrrledni6 że tytuł 0_aro. powiuien
",
,
. k
(prez:;
~elltowi Rooseveltowi) za okazaną • pomoc. przy odbudowie
7:1sadniczo pO'T.osl"awać w ZWJąz ' \1
świątyni indiańskiej. - 3, Paryż pokaZUJe l{ostJumy kolarzy w Ia- .
z iakaś miC'jst:owością· Pan Brown
tach 1908 oraz 1938. - 4. Oddział wojsk gen. Franco
defUuje w
Jll'~('ni;'::;iony do jzhy wyższej, lliu
"radiowym
~elleralem"
Queipo
de
ym
umundurowaniu
przed
~tajl) sir: tam lordem Brow[;cm, a.
LIano. - 5. Rumuń:.ki następca trOllU ks. MIchał kroczy na czele
!fv!zej przyhicm mlzwi~J,o "',,"lln~
weJro pułk' I podczas defilady z _oka~ji _ś~~~ ,.ar..odo.!V!,~
~wezo lUajatki.1 ... iem:skie~o, I:lWGj

Wy~tar~za, żo dostosuje się do stylu życia arystokracji, że nabędzie

p"litycznym zainteresowaniem, 8wll
opieką dla dobra prowincji i IWą
pracą w gospodarstwie i finaI1l!acb,
10 rdowie oka.;'llli się godnymi swo·
ich p'rzywilejów.

zamki; majątki ziemskie i poprowadzi go:;p')da!stwo wielkopańskie, al,y pewnego dnia znaleźć &ię w izbie wyższej. Korona lordowska sta·
je się tu potwierdzeniem istniejące. Mimo to nowy czas nie przeszedł
go stanu faktycznego. Dzięki taj po nich bez śladu. Podatek spadko.
praktyce szlach:!. angielska może wy. który przy spuściznie miliona
funtów pochłania czterdzieści pro,
Eię ciągle odnawiać i utrzymać
!;Woje wielkie, w życiu narodu jej c, nt, a przy dwuch milionach pięć,
wyznaczona stanowisko. Do tego dZlt'siąt procent, oraz kurczące się
do'~body w :.-olnictwa, robią okrutdochodzą naturalnie podniesienia
do stanu szlacheckiego. uzyskane n~ spustoszenie wśród wielkich an:
gielskich majątków.
rut pc-dstawie zasług politycznych.
Gdyby te!l rozwój Dyl nia poI tak.
.
wstrz,ymany, Anglia., mimo osiągnię
ustępujący premier ma prawie zwy.
cia większej epołecznej sprawiedliczajową pretensję do tytulu hrawo8ci. straciłaby jednak wiele ko:
biego,
kttr~
zawdzięcza
swej
z czt'go Baldwin i Asquith st.orzy- l'zyści.
szlacbcic.
Stan.
ten
od
dawna
umia.ł
stali, podczas gdy reszta e:;,łoI!ków
gabinC'tu, jaż'3li im się sprzyke.zyła dostarcz~.ć reprezentacyjnych osób,
izba gmin, mogą uZyEkać przenie- 7. których właśnie imperium świa;
sIenie do izby wyższej, jako lordo· te. we, jak W. Brytania, lIie może
,.rezygnować. Niezaprzeczalne są
wie. Jubwieehrabiowie
również zasługi angielskiej klasy
Wi~le okoliczności sprawiło, że
wyżs~ej w dLiedzi'llie rozpowszecb·
szlaeht~ w klglii dzisi:;tJ jeszcze
o'ig-rywa taką rolę, jak \V żadnym niarJi!l. tnktu i dobrego gustu. Ku\
iCllym kraju europej'ó'kim, J eieli tur:-.lna praca wychowawcza. aJlgie
nawC't ułatwił j3j to l~onser.watyzrr. 1'1 jej szl'łchty nie !esl: najmniej~
naroclu, to jednak nie brakowało jej zasługą.
tu wh'lkich

zasług.

Swoim

żywym

K. STUTTERHEIM.
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Kobieta równauDrawniana moie

5

Drlllnieśe ojcz,źnie

wiele Doi,lk

(Rozmowa paryskiego korespondenta "Rewii" z księżną de la Rochefoucauld)

Rozwój ruchu feministycwego,
do zrównania kobiet
w prawach cywilnych i polityczuych z płcią silną, datuje się od
scllyłku ubiegłego stulecia. Od o.
wego czasu wszelkie akcje kobiet.,
idące w tym Idep.mku,,, zazn.aczyły.
tmierzający

nych prawo głosu dla kobiet jest
faktelJl realnym,
Francj'l w tym kierunku zdradza
uporczywy konserwatyzm.
W Hiszpanii ju~ w roku 1931 kon,
stytucja proklamowała całkowit.~
równ(;Up'~~wnienie kob.iet, w .dykta-

się .już Ilięje~tm PQz.t.t;ywnyr4 .su)t- '\. t{~r.s'Ki"~h. 'Nieńlg,zech' i · rt~lii · modylices~m -w Europie. 'z~~~sicza ·'ok.res f kit je . się. ,u~tdri. w .'odqie:$ieniu d,}
wojny-światowej, w.'ktotej' .. liez~e , k')oi~t, , przy~YOIL.je , się kobiety' de
zastępy kobiet złożyły 'Iiiezaprze- mp~lpra.cy panstwowej. a.pl'll1je .!'ię
czallly dowć,d swaj od.wagi i zrozu- do. nldJ, A u nas? Zapewniam pi'.-

mienia obywatelskiej powinności na, że wa,żkie problemy, od kMna odeinku sa.ni.t.arnej i humanit.ar. rych Uiluwa się nas we Francji, nie
IWj służby pogłębił jeszcze rolę . &ą. nam obojętne, zwłaszcza
kobiety w społeczeństwie i j~j zna- z dz)'edz'11Y
or~a'
a 'j' pok-oJU
" 1
I
;; mz C)
czenie w poszczególnych dziedziwychowania dzieci.
nach zbiorowego życia..
Logika. wydarzeń mogła oy wSKa Nie mog'ę pogodzić się z myś]ą~ te
~ywać, że prz.ede wszystkim Fran-

cja zdoła ocenić te przejawy kobiecej a.ktywności i poś\vięcenia i obdrugą połowę swego spole·
ezeństw& równymi prawaJni cywil ..
r,ymi. Tak się jednak nia stało.

darzy

Kobiety we Francji nie o~rzymały
należnego im zadośćuczynienia i do
dziś tkwią w stanie Jurydycznej
. bierności,

w każdej okoliczności mężczytua
górować winien nad kobietą. Doświadczenie poucza, że pewne gałę
zie zdrowotności publicznej, jak

gruźlica łub alkoholizm, są znacz-

nie skuteczniej zwalczane przez
nas, niż przez męzczyzn.

Jest tez prLeciWlle zdrowej lc,gic(',
ał.y mężczyzna,
choćby był pijaIdem zawodowym, miał większy
" stosunKu 'do dOKonującego się
wpływ na .wyehowalue młodego 1)0politycznego p'l'ocesu swegQ ojczy'"
kolenia, niż zdrowa kobieta,
stego kraju. : :'!.-";,,*~i~i"~b. ' I ';
Czyż

faKt ten nie wydaje

'8i~

pa.

Senat nie lubi kobret

radoksalnym, zwa.żywszy, że na,ród
- Czy podejmowała pani starafrancuski zawsze przewod1i innym nia odnośnie swych rewindykac,ii
na.rodi)m ~uropejskim, czy t.() w u pl'L(~dstawiei'3li wielkich organi·
nowych prądach socjalnych, czy w zacji kulturalnych i na terenie izlJ
systemaeh filozoficznych, ideologicz u~ta woda wc zych ? Szczególnie polinych koncepcja.ch i postępowych tycy francuscy pamiętają niewąt
'!"llchach! Czyż nie zaKra.wa na. iro- pliwie znaną maki;lymę dawneg()
nię ta. właśnieokoUczność, że w
rremiera rządu, wedhtg której kt"
f; raju

tak

przesiąkniętym.

postęP.o.

uie

głOslrj~,

niC" jest brully pOd uwa-

"ym i uemokratyc7.nym duchem
gę ..•
ubowiązuJe jes~ w st<lsunku do
- PrLed Kilku laty przeprowa·
kobiet mało zmodyfikowany kodziliśmy ankietę wśrćd
cl,łonKÓW
deks Napoleona z 1807 r<lkit?!
Czemu t~dy p:-zypi5aĆ należy fakt, - :l.kaderuiL fr.aMll~,kiej. ._ Napytanie
że kobieta franeuska nie może sprr.- nasze: "Czy przychylny pa!l jest
wowa~

życiu społecznym i gaspo
dal'czym równ()nędnycb z :.nęŻC'Ly
znami et&nowisk, umożliwiających
itj wpływ ba7.pośredni na bifg wydarzeń w państwie?

w

głosu kobietom?"
odpowiedziało przycllylnie,
3 głosy były negatywne,

lil'zyznaniu prawa
25 osób

a tylko
Najwybitniejsi reprezentanci dudlO
wego żyda we Francji znajdują się
pa naszej stronie i oświadczają ka.
Zaindagowaliśmy na. ten
temat
tegorycznie, że kobieta w nr.szym
jedną z najbard~ej
autorytatywkrnju nie zajmuje naleznego jej
nych przedstawici~leK E'mancypa.
miejsca, do którego ma moralue
cyjnego ruchu we Fra.ncji, KSIĘŹ'
l ';awo- Izba posłów jest rćwnież clh
NĘ DE LA ROCHEFOUCAULD,.
nas przychylnie uspo::ohiona, ale
8ławn& oręiowniczka francuskiezt'. to
"'o feminizmu piastuje urząd preze:
~a organizacji Zjednoczenia narodo' ogół .,enaloró>'7 łest tym. murem, o
wego do walki o prawo glosu dla który rozbijają się wsz;ystk~e nasze
kobiet (Union Nationale POttr le
"ote des Femmes), I oto jej odl'!owiedź:

f2.czE.'gólne partie francUSKie do re-

li6roy na temat zagadnie1'l ogóln()&
. Bmlstwc,wych i municypalnych, par
SOlat mUl nie lubi i bodaj tu leźy
1runentarnych, budżetowych. admi.
główna przyczyna tym'czasowej bez
- Oficjalnie wszystkie
nistracyjnych i daliśmy' dowód
.,szeJ· akcJ'l'
wania politycZo'le umieszcza]'!I·
OWOCn(lśCl' ...
........
. ,
'" w g]ęb okiego ich zrozumienia, W tym
,1
Pr zecl d woma l a t y, guy
par l a- swy. ch l)rograma~h punkty, cloty- samym okresie zorganizowaliśmy
.
l 'Je dnomy::!'lme
' prz~g,()I
('zące l'ealizacJI nas2ych ' ża.da.J'l, ale 6 kongl'esćw IJ,.9.roc1owych i
men t , n!em;t
. SOW1H' proj~ltt· ustaw:y, ;ten.że, PI'O.W rzeelysvłj5tości
jekt ' ótfalo.llY zoatnł na. tE.'rellie '·se- . o l~ównouprawnlellie Iiobiet walcz~ rozkolportowaliśmy około 500.000
na,tu,
'·0f. i"J''iI,l
'le moty. wy przekor- lyllm radyk a ł'
. l'~ • • k 0numerów naszego pisma.
~
O'Wle, socJa I",Cl 1
.
11ych El;natOl'ów streszczają- się w
muniści.
'Każdorazowo do nowego szefa rZIł
przesąuzie, ża
du wysyłamy !l13IUoriały, Cóż wie.Natomiast 11ar':.ie prawicowe l1zależ ·
kobieta nie dojrzała jeszcze do zw niają. przyjście nam z pomocą. 011 cej mamy robić? Wyjść na ulicę,
zllmiellN :~agadn,eń poliiycznych,
d
ty tam demollstr:mRć? Powstrzy.
rrzyrze.~zenia, że nie bę ziemy ]lO
W tym twierdzeniu jednak nie
, ,
lUlszym zwycięstwie wy5tępowa'ć mnjemy się od tego.
IHIesci
wiele prawdy. Pomijr,m
. .
, W g r uncie rzenzy
....
, , faktsię. t"
, 1
ó
J)J zeCl IV l1Jm,
" każ. Naszym zadaniem nie J'est prz""
lUZ
~ I~ lll~n~, socJn ?ego
;VIlO
da parth l)l'a.gnęłaby mieć pew. kształcenie kobiety w czynnegl!
~tlJl~wmema, l(? llCt w mnyc 1 JUU: - neść, Żfj Vi: przyszłości UZYSKa nap'olityka;
Ja~l ell;ope JS{IC I; l' pl'a~l:ę ,r:fl~ZOJ f')7:e gkf'y dla siebie, Rzecz jasna;
W8 tazac l1a t ę o k o lCZllO~C. ze . taul b
t l
. l tC"rynh "'tron f:015ietu. winna pozostać kohletą, 8N
"
"
],.';(o.ne meo: y Il1e{
, l
ałk"
l k~ob leta
('lIs;:a
m3 zasługUje na wy,
- t
l't
h
"'az'aJny ze Wc r.,ą. c :Jwlcie, l'ównoullrawnio
,.'
mc IV po I ycznyc
UH.
l
" .
toczony Jej zRrzut. "'lemy d·_'brzc_ bl l
-'
'drwe
wych"
r,ą spo ecznie, wyem:l1lcypowaną
iż odp'owiedź negatywna' na na87.13 . " ę( n,~ I ;u~sp:aw?~ l , .
vobywatelsko,
cle~v, deraty mot.y. wow~na J'{:st
CI.:ąC z za ozemu, IZ
Mamy we Francji 5 i pół miltona
niemodnymi względami, datllją~y cel naszej walid nie jest synonimem
panien, wdów i rozwódek, pozba
wionych wielu praw .
mi się z roku 1895, a więc z przed . s.ympatyzowau\a z tą, czy inną par-

poczynania.

"Windykacji sufrażystek?

ugrupo-

t

.

140 lat,

gdy polityczne

J..iety

można.

l~ziś

jednak

ewohlcja wYP:H1kć \.
wInlla. skłonić na zych. zanownych
f('natOl'Ów do rewizj! teg'o st;H10Iyj.
~k.a,

Part~e targują
-

tyjną doktryną·;

,

uświadoillienie ko·
było
kwesti(\llowar.

sie

Cty zechcE' nam I,~ięŹIl:1 jJJjak nsto:)l1uko\\'ują ~if: po-

'1'\ Iedzieć.

1.000 centnarów
diamentów

1:>gółna iJOi!IC. wydoby.~·ch do r. 11)1\)

illamen.lÓlV obliczllDlI jest na 18l:! milIo
nów karałów, co wynosi Okl'ągło
37.000 kilogramów (karat waży O/l
grama), OiI r. I919prodiJkcja- tliamen
łów wzrosła, gdyz znałazły onc szcrokle zastosowanie w przemyśle. Od
1928 r. wydobycie ro('zne dilllUClltów
oceniane j('st na 6 110 8 milionów kilr:.-tów, W 1935 r. VI' Ah'y~e I'ollldllio·
wej wydobyto 2.3 miliona kllrałów
dillmentów. w 1936 r. - 1 milion,
Przypuszczalna waga wydobytych od
ro1>u 19J9 dillmenłów sil:ga 300 celihlllfÓW, co łącznic z eyfl'ą ok, 740 cen
tli arów OlI 1919 r, Ilaje . ogólną sumę
z górą 1000 centnarów.. Z ty('h 300
centnarów powojcnnycJl pl'llwie poło·
wa zosłała zuzyła w 111'zcmyśJc, głów
nie do świdrów.
.
.

~ie mogla.bym też powiedzip'ć, ie

rmtwo głosu eUH. kobiet łączy się z
Eysternel;l politycznym kraju, Wi(,zimy przedeż, że w delj'Jokratyc.zSnvajcarii kobiety są kr~yw
f1zonc na równi z nami, w monarddstycznej Allglii i w komunistycz
Ind H' J3ji pl'awo głosu dla kobi€.t
.jI'st n€czywistością, w krajach ta.·
],i\:1I. jak Pr)Iska i Węgry, kobiety
lią l'ówronpl'awnione. A więc tu nio
tLf-ryduj-d reżym, To raczej
llE,j

zagallnieqie lOKalne,
przejaw
kr,ljll który

]wn~el'w3,ty~ 

j.t) t-l.Il'l.\lj

llJll ~\

hl rJ':-dl'Y )

jE s(, nClwskro;ś

jJO'3tępowy,

Kobiet, ugruntuiil
.

pOkój

-

Je item

skłoLna

wierzyć,

że

ro:pl1I'l'1dzaj'lC pra'\Yn~'mi środka
ul ustawy 'prqczynimy się wydatnie rlo rozwiązania ważkieh l1robleJ.:( \\' q]lO]('Clllych w dziedzinie
wycbowania dzieci, wal'unków pracy dla matek i robotnic ek
Na~z:1

'JJ'gauha-:-,ja,

demii:
się, ze dala
światu ideał wolności, a poszczycić
się nie mOlemy obdarzeniem wolo
nością własnych obywatelek.

-: Fnmeja szczyci

NiL'jednokrotnie już I!:adokumctttowaliśmy,
że kobieta posiada
t.:ricz zdolności pielęgniarki i innE
zdolności. KC'bieta. francueka pne.

ja wia wstrQt do wszelkich a.któ 1\
j.rzemucy i llmi6 oronić oj~zyzny,
Flancja miała kobiece bataliony,
ltólyeh nieustfaszona odwaga :t.lldzil'r'ila. świat. Jeśli ma. się prawo
wzywać nas do ratowania kraju.
należy

Jakie now" demellty, zdaniem
l.lllli wrjt"sie równouprawni~nie ko ·
)·ift cI., iyeh ?hiorow('go Francji?
-

licząca lwzeszłl)

H)O k{lll·jtetów mI, terenie Francji.
0dbyl<1. w ostatnim pi~cir.leciu 700
konfet'lmcji i zjazdów, dehatowa-

LUDENDORFF W RAJU

Curiosum naszei eDoki

specyficznie

francu~kie,

tego tylKO tytułu, że brak hn
opieki. Taki sLau rzeczy
jest absurdalny i trwać lli~ mLŻe.
mm:znie wypowiedział siC; w tej
miel'ze EDM.(JND JALOUX z aka·
'l,

męskiej

mieć

obcwiązek

udzielić

r aru pra w do utrwalania POKOjU,
Nikt z nas nie za.pomina., że
I'azajutrz po katakliźmie wojenny11l
hilj nu')z liczył 650.000 ,~dów.
Tym zjawiSKom na przyszłość chc&o
.
Nie ZUa0zy to bynajmniej. jakOl:iy§my były ślepYlIii płlcyfistkami i
za wszelką. cenQ mia.ły zaaprobo.
wac agresywny akt... Doskonale
zdajemy sobie sprawę z istnieją·
cych t!)lldencji zagraJ:icą i z
konieczności zbrojenia się FrancJi.
Nie ZlłiLslabym myśli, że kobiet&.
fraJ1CU8ka uie wpłynie w chwili deIf.y p(\łożyó kres.

cydującej

na

śmiałe

posuruęcie

Francji, gdy stanie wotce nier;ez
[ ·ieczeństwa z zewnątrz.

Idea feminizmu w naszym kraj'
zostać zrea.lizowana, nam 110wiem llif~ wys:'iI.l'czy możuość ura..

Pytanie, które mi pan zadaje,
d~l wiamy 1. my kobiety st.ernikon~
lIaszegt, pań3':.wa, Niestety. po chig
dzień żadna oipowiedź w tej mie·
rze nie został't nam udziillona w pc·
stad konkretJ'lego czynu, Nie tlsta·
jcIllV
jednak w naszej walce o
'EmanCypację obywatelską. i prawną.
niezmordowanie walczymy z
tratly ~ją, która niesłusznie u21iesz.
rza l<obiety ~a niższym szczeblu
hiC'l':lrehii spoleczntj. W wirze wydarzer) llistol'ycznych kobIeta frallcuska niejeclnokr.otnie już _ dol~aza
h, i~

lYJusi

nie tyUi.O jest godna, a~e zdolna i
do uczestniczenia w poH.
tycznym życiu kraju.

i bezwzględnie walczyć będzie vt
cbronie swej ojczyzny, gay ta bydzio zagrożona.

>-

))iania opinii publicznej,
chcemy c~'ynnic wpływać i decydł)·
wać wspól.ie 7. mężczyznami
lo,
sie narodu i ojczyzny.

°

Lwizkcść składa się z dwuch p1c~
które powinny z sobą wspć.łprac'o.
wać we wszystkich domeI-;ach aktywności i dopełniać się n'lwz:tjem.
Proszę prz(;kazać pań&kim czy tel·
Likom moje oświadczenie, że
sufrażystkI

dojrzała

P"ń"tw(,
7

korzystB, z ua!"zej j}r3,c:"
naszej inicjatywy i naszych m;')·

\V urzeczywistnieaie

sadniczych postulatów

i:iwości, rządzi naszyllli dziećmi, a

I'l wnocwśme

ign0l'11je

naszą

naszych z:•.
wierzę tyn.

szczenia kultury i cywilizacji.

naszą.

charaktt'ryzuje ]:11,;\':3 ratalno Ctlri0811JIl. Podczas. g(l~r
w tylu krajaC'l: mnj('j cywi1izo~n4

wierzy"

b:ardziej, im bardzie,i mężczyini
wzmacniają niebezpieczeństwo zni-

rze·

czYWi3tą. rolę,

EI10kę

frzncuska

sukces swej walki

JERZv HALAMSKJ
(paryż).

łlad "świgtY:!ll źródłem

sily gel'mall l:ik ici".

o

Nowa

,
książka

Świat przeżywa obecnie nie-

trudny okres szukania nowych dróg i nowych
prawd. - W olbrzymiej męce i
st:r aszliwym wysiłku, we wzajeITIlIle.i bezlitosne.i nieuiblaganej
waIce. rodzi się nowa prawda,
któi'a jeszcze nawet nie zar)1lsowuje się wyraźnie z p OWISz e.chnego chaosu, ale która lIliewąt
pliwie wreszcie zwvlCięży i stani.e się drogow,slkazem dla dalszej wędrówki ludzkości. Okresy takie w dzie.Iach ś'Wiata są
szczególnie bolesne, a chaJrakteryzuje je upadek wszelkich autorytetów, szarganie naj1b ardziei
u-sta,loD)"ch świę~ości. brutalne
faŁszowanie prawd historycznych przy alkompruniame'l1ci~
kalumnii i osz,c zerstwa, połą
czon)1lch z dep<taniem godności
ludzkie.r.
Najboleśnie'j i nai.jdotkllwIe"j
rozszalała fala
bail"baTZyństwa
dała się we znaki żytdom europejskim, którzy tradycyjnym
zwy~zajem i tym
razem stali
się ko~lem ofiarnym rozpęta
nych namiętności, aJ nienawiść
"rasowa" stała się narzędziem
w rę!kach ludzi llieuczdwydl,
dążą,cych przy Jej pomocy do
zUlpcł,nie innych, swois,tych celów.
I uJ [las w Polsce ,,1tarły zaplu-te", jak ich dosadJnie scharaktery-wwal Wielki Budowniczy Niepodleglośd, zatruwają

•

Eg •• od 1910-
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Telefon

I

C

»n(KJR~~IM
«
I·
I

PIOTRKOWSKA 115. Tel. Nr. 134-42
::.
. RADIOODBIORNIKI,
=
ŻYRANDOLE, LA~IPY,

GRZEJNIKI,
CHŁODNIE

ELEKTR.
ZEGARY ELEKTR.

Polski

II

..

czną·

Bojowniku: nie.podległości. i
towarzyszu walki, Januszu Kon
radzie! Ból twój serdecmy dzie
li w chwili obecnej w,raz z tobą
wiele tysięcy współbraci, a pociechą nas. zą .iedyną jest, że po
ponurych dnia·c h mroku nastaJ-ie jutrzenka, a uczdwa ofiara
i krew przelru: a w dobrej sprawie nie spływa. nil;'dy daremnie
i znajdzie w kOÓlCU uznanie.
Książka twoja jest
dobrym
dziełem i lliewątoliwie znajdzie
oddźwięk u wszystkich
ludd
dobrej woli, osia,~a bc zamier~o
ny cel
E. Kronm:m.

I
,......; Cłlcesl do miasfa? Czy nie r,lyszalcś, że
- Nie, mój panie, Chiny to du ży' kraj. Nie

zdouyliśU1y je?
wszy~tko się ~ły~zy!

I"DOR"O'"EA"

Czekoladki ananasowe

••VIOLET··
PIOTRKOWSKA 95. TEL. 158-59
Pf e P ar a t6 \II kosmetvun"h

ELlZABETH ARDEN
New-York

-

Londyn

SPRZEDAŻ

WSZELKIEJ

bieliznu niemnwlQCei
bogały dział

OBUWIA DZIECIECEGO

I

ŚRÓDMIEJSKA 3. Tel.107-84 ;
'
(dawn. Północna 1)
•

•
;

~

Cale "lUinsor"

• ŁÓDŹ, PIOTRKOWSKA 35.
Tel. 112-23. Rok zał. 1885

Ud!, Al. Koiclnszki 1. TeJ. 137·13

L

WINA LECZNICZE -

=

•.•.................-'
-

:====~

CUKIERniA i PIEKARniA

NIEPRZEMAKALNE -

JI

NAJNOWSZE DESENIE,
NAJLEPSZE GATUNKI
,WYROBÓW BIELSKICH
już od zł. 14.- za metr
w firmie

S. PRVNTZ
Tel. 232-32

" \lódź, Piotrkowska 60. Tel.

TELEFON Nr. 179-4,1

Sprzedaż

Przyjmuje wszelkie zamówienia
cukiernicze ua torły, czekolady,
herbatniki i t. p.
\..
./

Goldberg

\. Ł.6~, PIOTRKOWSKA 73.

.

TELEFON 186-22 •

.J

••••••••••••••••••••••••
~ WEłNY - WtOCZK. E,
~ Mon-Tricot ~

UL. PIOTRKOWSKA 59.

..

F I L I A:

KODAK - AGFA - WELlA
Okazie • Zamian, -Tanio.

./

IJiołrkowska 30/32, tel. 264-90
Specjalność wyprawy ślubne.

NOWOŚĆ!

Płil\SZCZE

MEA··

wlaść. Ja~ub

Towarów Bieliinianych

. B. BbACHSZTAJn.bÓDŹ

Okazyjną ' biżuterię

TRAUGUTTA 2 . .
•
~ NAJNOWSZE MODELEI . ~ .
~ = pokazy wzorów . bezpłatnie = ~

BYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY.

NIEPRZEl\IAKALNE
z iapońskiego jedwabiu, w
nych koloracb.

róż

H. BiiYrS~ka
PIotrkowska 1U, Te1. 180-22

""!,,!_,!, ,. !~_
, ._._-,r

_,!,!"
. __

' - _ ' " " '. . . .."
. " ' !_'. . .
. ..

•

\II

na;lIJisz,ch gatunkach poleca •

• •• MARIA·· •
•

firm krajowych i zagranicznych
Wielki wybór popelin
deseniowych NA KOSZULE

I

UBIO!!

=1" _.......__...
poleca

..... UTALEN"

ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 70

~=========-~======~"\
POLECA.,KA

Sp. z o. o.

IiiiiiiiiiiiiirJ

.

J. FRYMER
UL. PIOTRKOWSKA 112

.....
J. W
......
ln OD1 An .....
S·C!

poleca firma

.......
...........
...
./P14NDłKI
~
B~~~~JJNNE ł
B. BRUSKA -

:I -

I"

TELj18-469

PIOTRKOWSKA 42

:.:~~i:::

na sezon wiosenny

Ef. SIYKlfR E

Ceny niskie!

obniiyli§my ceny, które są obecnie
wprost rewelacyjne:
ŚnilIdanie lub kolacja z4-ch dań zl. 1.10
Obiad jarski z 6 dań
zl. 1.40
.. z 6 dań z rP. zł. 1.70
(Ceny wralJ z usługą)

•••••• ~l •••••••••••• ,

,

własne. -

NA SEZON LETNI

jak równici

wybór materiałów angielskieb
na sezon wiosenno - letni. - OSTATNIE MODELE

WyrobJ

męskie,
.damskie.

WYTWORNE KRAWIECTWO

~============;-;::===========~
PERFUMY

rOBUlUlE

Wspaniały

NOWOŚĆ I

45.

2. oraz wszelkę G A L A N T E R I Ę SKóRZANĄ

Z~Dfł!!t'!ow~~..'!r!~!

poleca na sezon wiosenno· letni najnowsze modele pierwszorzędnych
dom6w paryskicb

Zarówno

niepodległośl

..-----------------------,
....-------W CHINACH

184-04.

( lY t\'1lllllllllllc IlliliR ~IIIIII Ił t\ł
ł,ÓDŹ, GDAŃSKA

Sprzełlilż

walce o

uika krwi przelanej, staje się tych wszysLkich, którzy w mi a- chwili szczytną kal'tę pracy i
miernikiem jakaś wyimagino- rę swych- sil i możności durzu- poświęcenia ttego bojownika o
·ana "czysta krew raso w a" i ciIi swą .skromną cegiełkę do D- wolność i rozumiem, że poczucie
nie zasługa czy uczciwa praca, g6lneg'o. gmachu walki o lIlie- ~łębokiej krzywdy ochnęlo go
·d o dania odprawy kalumniatolecz przypad:lwwe. modzenie po.dleg"łość.
ma ,się stać od dziś legit~rllUacją
Ten głęboki ból i ta gorycz rom. Ale 'Odpowiedź ta jest jaktchnie z każdej ~tronicy świeźo że piękna i bezosobowa, ujęta
' rawdziwego syna ojczyzny.
Nie o. takiej Polsce śnili nasi wy,danej książki Janusza Kon- w ramy ści.sły'ch danych histo\Vieszczowie i nie o taką Polskę r;::.da brbacha p. t. "Udział ży rycznych, obj,ektywllla, w~zech
walczyli wśród największych .' dów w walce o niepodległość .s tronna, nie podnosz~a pod
fiar i trudu świetlane postacie Polski", która obecnie U11\.azala niebiosa zaslu~, lecz wyliczają
naszYich dziejów Piłsudski, Koś się na póbkach ks.ięgarskich. ca w chłodny, pełen krytycyzciuszko czy Traugutt. Nie trud- Miałem okazję jako kolega i mu historycznego. sposób nieno pojąć, ile glęibokiego bólu i czę-ś'ciowo. wsoółtowarzysz pra- wątpliwe, stwierdzone fakty. g·oryczy gromadzi się w duszach cy obserwować od pierwszej Ale właśnie to s,pokcjne, objektywne ujęcie ma naj,wyż'szą siłę
przekonywania, zdradza na każ
dym kraiku gorący nU!rt myśli
i p.rzyćzYlnia się do tego, że czytelnik otrzymuje wuz eil.1ie , iż'
karty tego dzieła pisane są nie
atramentem, lecz knyią serde-
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J. K. Urbacha: ,., Udział

coraz bardziej swą jadowitą śli
ną szerokie ·sfery ' społeczne,
wbrew prawdzie i sprawiedliwośd, wbrew interesowi kraju,
dążąc
jedynie do otuananienia
niezadowolonych, giłodującydl
mas, aby zdobyć władzę dla sie
bie.
To trag1czne widowisko. slt aje
się najholeś[)'iejlsze dla tych, któ
rzy krwią swą serdeczną przypieczętowali
przynależność do.
narodu polskiego, dla których
sprruwa Nie,po.dleg'łości Ojczyzny była najświętszą i najwaź
niejsza wówczas, gdy służba dla
tej sprawy nie prowadziła ku
xango1m i zaszczytom, lecz da.wała w dorobku jedynie samotne mogiły na polu walki, męki
kazamat ca·vskich, mro1z y Syl.Ji~u, czy ponure lochy twierdz okupanckich lub druty 'ko1czastc
Beniaminowa,
SzczYiPiOrllla i
która odsuwała od nas nawet
członków najbliź.s.zej
rodzIny,
~ obawie pa:zed zemstą najeźdź
cy. A dziś rycerze z pod ponurego. znaku, których jedy:nym
czynem walecznym je,s t obcię 
tych ki1ka bród żydowskich,
czy wybity,ch szyb wlurumikach
biedoty, śmią szargać te najcZYJStsze karty beziIllteres owllcgo pDświęcenia, plwać na zasłu
gę. a nawet odmawiać tym 0.fia'llilytrn bcJcWlIlikom prawa za
mie.sZlkiwania na tej ziemi. Zamiast naj.s zlachetniej,szegD mier

słychanie

=
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Zemsta Kanad,
Przez szereg lat kanad)"jczycy
zY'wo byli d otk!nięci , czy,fając
w prasie an:g;iels-kiej o wyrokach, w których sędziowie ska
zywaJi złoczyńców na pewne
kary, z tym, że aby ich uniknąć, mogli wyjechać do Kana·
dy.
Obecnie

sędziowie

Kanady

odpłacają się

pięknym za naOstatnio up. sędzio" yie

dobne.
w Montrealu, Lal1~lois i Desma
rais wydali wyroki z tym, że
wykonrunie ich zo&tało. odł-ozo
ne na kilka miesir.::y, co pozwo
li skazanym załatwić formalności i wyjechać do Anglii w ce
lu .,zaciągnięcia się do marynarki królewskict'.

Osobliwości
1{0ll&tytUcj.1, fran::m;;k:.L jest bar.

prawa roz\\i'l zania
to skorzystał z :liego
tycznym. Dwie okoliezności tłUllUl jHlnorazowo j':!clen tylko prE'zyc1ent,
n:{ dl).~tatce ;~'lic wallliwoSć jej łJll' ll:<trszall:k MAC ~U.HON, 16' maj~l
d CI wy, Illi~UlU\\'lt)le; że repllblika
187'7 T. Posunięcie to ~)rzypłacH u;ta.WU~iE~t'~a swe pow~tallie pr;':Yl)adtrat:1 stanowi:ok::>,. Następcy jt'go
k(lwi i żo kOllStytucję oJ/racowali wystrzeg'ali się h\.kiego kroku. C,)
ll.!(,Darrhi~ci.
więcej, praktyka dowiodła, że o.l
t.E g:o c,~asu każdy konflikt pomiQczy pr·!zyclentem a gabiueh>n1 11.01'1'
Gdy deputowany WALLON wy· czył się zwydęstwem tego ostatnie·
go. Zclarzyło się to cztery TUzy. 06·
f't'lpił z wnioskiem ntworzenia republiki, zgt'omachenie narodowe ' tatnią. ofta.rą. U'vkiego korołliktn był
"\IlLLERAND, który usiłował pro~kladalo się w równych częścia.c:.h
z mOllarchistrivr i republikanów, co wadzić samodzielną. politykę, co
i;kłaniało do pesymistycznego
za- 8f-'owodowało złożenie przez niegl'
patrywania się na, wyniki głosowa· 'lVładzy w roku 1924.
llia. 'l-l dniu, w którym miano gloW p.-aktycc więc jest prezyllvlit
S('wać;
padał
ulE,wny deszc,;. francuski "więźniem pałacu ElizejWI3zyscy lJoshwie 7<aję1i już swoje f'kiego". Urząd jego je~t przed",
rrliejl5ca. JCdWl tylko z nicb, nota· 'IV~zystkim n'prezentacyjuy. Pań
rilll!-z BROCHET, czekał p·r zy wej- stwo z uwagi na tę okoliczność nie
d~:c

SktJILlplJkowullym tworem polio

pl'E'zytleutowi

pll'l:ulli~ntu

.. Deszczowa" reDubnka

śCin, pragną.c przywitać ~2efa rzą·

du, księcia DE BROGLIE. Pan Bro·
dlet. prowincjonalny notariusż, ne·
E-lł je,zcze staromodny, zapięty wy·
:::oko frak, w kt~rym nie rćżnił sil~
(<11 służby. G ly szef rządu przestą
ril pro g prz'3 i lsionka, oddał ociekająey wodą. parasol notariuSzowi,
którego wziąt za służącego; i udał
E ię d<' sali posiedzen, aby zwalczać
wIliosek Wallon3. BrcJchet. dotkIiię
ty wyr~l.wną. mu miewagą, gło·
sował prLeciwko rządowi. Ten jeden
g)C's zadecy:lował o formie rządów.
Wniosek WaHona przeszedł wię
hzością jednego głosu. Był nim
g;łos Bror~heta.

Wiecej nii król

Wkrótce' po tym mODa.f('hiśd, KOl zystajac ze swe-j ebwilcwfj prze·
,ragi w parhmencic, zemścili się
za d.ol;naną. pora.żkę. uchwala.jąe
k(· nstytucj~, kUra wyposażała pre·
zydenta we wła.dzę iście krćlewską.
C:bieraj~ go na. siedem lat. Wybór
może być ponawiany bez
ograni<.; zenia. Teoratycznie więc urą<1
prezydenta n'.l)że stać się dc.zywot1111ll. o co właściwie cbodziło ruo·
llarćhi:'itom, którzy spodziewali się:
że w dl 'godnej chwili uda im się o·
l: r:lć na prazydenta członka domu
Burbonów. Wychodząc z tego zało
żEnia, nadali głowie państwa cały,
szereg królaw"kich przywilejów.
Prezyd'~nt
mianuje wszystkich 1'l'zędnikG w państwowych, ofieerć w
i nawl't· sędziów. Władzv takiej nie
miał król·Słońce, LUDWIK XIV!
PrezycloJnt zawiera, traktaty, min.
nuje i usuwa ministrów; może :z.a,
,r.ąt1ać ponownego To?patrzenia pra '
wa , z:>twierdzonego już przez obie
.
izby. Może zwołać nac1zwyczaJ Ik1
~esjQ parlamentu i rozpuścić go IJ(.
lizyskaniu zgody se~atu. Przewo?- \
rkzv radzie ministr0w, ezego me
I'loi.~ czynić król angielski i nic
ll'iOŻC być poci::)gnięt~· przez nikogo
rloi),jpowiedziaJuości Z wyjaJkient
,yypadku zdrady Etanu.

r;rzYl-n:3je prezydentowi stałych po!lorów, lecz określa corocznie ":
drodze prawnej wysokości cloch0du
głowy palistwa., który wyn0l'iił do·
tychczaS trzy miliony frallKÓw.

Premier, któr, nim
nie jest
Jeż,~li więc

my,
kto

prezydent, jak widzi·

ni'~ kiernje nawą.
pcłni tę funkcję?

pal':stwa, to

Rozumie się, że prfmier. Trzeba
jednak nadmienić, iż konstytucja
franCUl!ka. nie ZoIla t:J.kiego urzędu.
I:;.tnieje on, że tak powiemy "nielegal nic". W teorii premier stoi na
.(,wni z resztą. ministrów. OkoliC'.z·
110ŚĆ ta sprawia., iż fraJlClLSki pre·
mier nie ma "stałej rezyrlencjr'.
Gdy ma. się na. myśli angielf'ki.
rząd, mówi się "Dow:ning·strret"·.
Jeśli

mowa. '0 :tmeryK'ańf:ldm , wyIcienia się "Biały Dom". Francuski
premier zamieszkuje w gmachu nunilEterstwa, którego jest szefem.
JE-zeli łącz.y tyt\lł premiera z teką
mini:!tra
spraw
zagrarucl,nyCJh.
mieszka na Qllai d 'Orsay, jei.cli
objął sprawy wewnętrzno, ma swą.
sicuzihę
przy
placu Beall\'uis.
FLANDIN, który chciał polo żyr';
kres temu "cyganskiemu żydu".
z:lmicszkał jako szef rz,ąrl1 I W ~rala ·
cu ~atignon, lecz już następ('~• .je·
g() LAI-"AL prz:.miósł się na 01lai
d·Or~ay. Swoiste stanowisko frar:.
cu&k;ego premiera utrudnia mu pra
cę i zmusza do lzompromisów z ko-

francuskie; konstytucji

lcf':111li , którzy mogą za";;:ize Z:1"lo·
me się .,n:wllością.·' st.anowi:;k,
Szczeg'ólny ełtarakter stanowiska
peJlliera ,n' Franc.ii (]llnla:~/..I' lawirowanie CHAUTEMP::3A p:>(lt;ila~i
c~tatnich strajków.
Kto staje się we Franc ji jJremierem'? W teorii z01;Łajc llil\~ przy\vóclca wif.:k$zośei. VI' obec teiS'{I, iż
ta 0statrua składa się często z wie ·
lu 11grUpOWan, premierem zostaje
często jakiś wybit.ny rzlonck jed,
Jlego z nieh l.Jt-z wzg'l~du na llezeh1l0§Ć grupy.

Rząd

DOZOllaie

Kłopoty ])l'eJnieJ"a. zacz,yl1nj:I I"ię
już w VrzedsiOlllm pałacu pJ·.; Zyll~ll

ta, który poruczyI mu utworzenie
g-abinetL,. ~111.si zamianować sw)i'lh
kolegów, co nigdzie nie jest l~Jt
trudnym, jak w P~ryżl1. Pif'r';Y5~'ym
zadaniem jest l,hlorzenie wi\,ks!.::>ś ·
ci przez skaptowanie t obio przyw6d
CG w 'ugnrpowaJl, którzy ze swej
strony zabiegają. o fotele Z3. pośl'I~d..
llic.t\YC'm
niezliczonych prott3kto·
r(,w i protektorek. Jest to fakt niewytłumaczony, iż tworzeilie każ,le·
go gabinetu odbywa się we Francji
późną nocą,. W obec wi c ll~ioj Eezby
kau(lydatów. g'abinetv franr\lski,~
liczą. 'często do ~30 ministrów i Jloc1Hkret:l.l'zy stanu. O ile nie ma już
wolnych resort61Y, mIanuje się miIli~trów bel' teki. Tworzenie gabinetu Qdbywa się w atlllosfen~ gor::)cz
kowego ruchu wśrćd kanclyc1atćw.
Z okoliczności tej korzystają. dzieuIii]{arZe, płatają.c łow!!oll1 foteli figle, częroto z.łośliwe. Największym
powod'lf'niem cies~y ;:,ię 1l[\~tI~pllją
t ~r żart.
.
Rozgorączkowanogo n.adz.iej'1> l~an
dyda.tu pr08Z'ł do telefonu, udając
glos pr~miera, i wzywają go do
r ·r ezydium millbtrrJw w cr~ll1 obję
cia. jakiejś- teki. Czeka go jcdna.k
po przybyciu na miejsce rozcr-llro·
w anie, nie osłodzoM hynajmniej
kpinami złośliwych pf7.oc1stawicieli
prasy,

Ulubieniec Dras,
PcwnE-go jeduak ra.zu figlarz)'
l'orotkala przykra ni3.'Jp.)dziulIka,
Było to podczas
jodnego;) z ostatr~ich przesileń. Jakiś skr'mlIl? deputo,;'any z prowincji ~rorjlla'..id zost.'1ł powiadomiony tc1d011irznie II

powolaniu go na. lJliui~tl'a. Zjawil
się
natychmiast i ,,'szol! ł do prt"miera. Fotografowie IJyd .iu~ goto·
wi do 11trwalcllia na pl.vt'i 3 l'1:a<lkic-j
])liny zawiec1zionego, jak pr~Yl1\l·
j,:czali, kandydata, gdy nagle z go:.\.
binE'ttl wyszedł
rozpromieniony

.MORI'NAUD:
-l'anowie - l'zl:lld do (l])ecnych
- nl(,zecie mi powinszowaG! Zo
stałenl mianowany ministrem.
Dowiedziano się później, że prt"
był tak przestraszony ",.zas·
kirlTI. uczynionym prztz Morinauda;
który st;ał się, jak wielu, ofiarą
zlośJiweg::> fig'la, iż ofiarował mu tekę. by' się go pozbyć. 'l):zeva jednnk }Jr:(yznać, iż MOl'inaud ::prawo·
wał swój urząd nie gO\'zej od illllych.

wirr

Raaa ministrów bez
Drawa Dalenia

~owoutwoi'zony

i:iiG \YSI.ystkich

-

W żadnym ii1Jlylll kraju losy rz~·
du nie są, tak chwiejne, jak lIIe
Fl':'ll1cji. DoM czasem jeunej interpelacji w izbie, aby s!'}owoclowae
jEgO uyadek. Intrygi kuluarowe '
tworzą często najosobliwszE'> jedno.
dlliow~ większości, mające na celu
utrącenie gabinetu. Stąd st::lj~ siQ
zl'rzumiale częste zmiany rządu Wl
Francji.
Od czasu utworzenia się l'E'pulJli.
Id (31 sielpni3. 1871 :rol:ul rZ:1rl.dl(1
Francją. nie mniej, niż 101 gai'inet.
Na czas od maja 1928 1'. do l~tl'iet,
nia HJtl5 roku przypada ich 16.
Można twierdzić z całym :;poko
jE'Jll, ii rząd fl'allCUsłu rei,ycluje nil'
w jlalaca<lh Elizejskim i JIatig'Jlon"
lecz w parlamencie, ~prawuj;!cyn .

A.bY' llprz~dzić talq sytuacj~1
rząd '1 cieka się do fikcji prawnej.
Pnnktualnie o północy stają wszyf-t
kie zegary w gmachach parlamentu
i senatu i ',YSkalujl~ pólnoc .lo
chwili 1.\chwal,:mia bm1ielu, ('o na·
stępuje zwyk13 w
VJ'zedplllu:1l1j ·)w\'ch ~'cdzitl'1ch N (\Vego Hoku..
,,'i'r'ort>tyczni,1" jednak bulli t. t zo
~tał pt'zyj<;tY' w tJI'!lliJ!jC' , \\'yZ!I :1CZO
l!ym ~'rzez kO'llotytl1C~ę.

galan. EI!Z!Js"iego

'l r;.a-.CI,\ llr;~ · ·J.;.')ll~UI\) slQ ji'unaJ"
tn'. n!.!,·a nalllbdty hvla przpsa·
,l~.Oll:l, . wit.. lr l)(l",ielll ]l:!r:~g;l'af~:. \,.:
kIJ II':'! y\ U",li 7,C1 wieralu 11';'"lig'l , k! cr ~;
" . 7.1~ac 'w(·.i l1iir)l'ze 02TaUlczaly w~a
rhl' p!'(·zyr1cllta. Kai.\ .\r d(kl'l,t llIe ·
(l1;lO\\ i"'l7.i:l]'lej jlrzed nikilll !:!:low~'
I ,a;'lsl \\·:t IllU'-'iał l.ly{·. kODtr3~yg·n~.

oclpowiechialll<:,go.

stają.

PRZYJĘCIE U KRÓLA JERZEGO

~I '

\\':;Jly ]1l'~.I'~

jeżeli

Wieloglow, dJ"tator

lln

11:~'

lj;~tra. Cu więcej: prezydentOWI }Jod
e'as pl!blirwego wystąpienia to·
'\':,rzv"Z\' zawsze minister, POlJoszą
cv o~lpo-\\'it'rlzial!)O)~e za kaź'ly jego
inok.
('o Sii~ ty"zy llrzy~ll1gilją('cgo

lilII,

Zegar,

:-~Y<':\ praw!

Wiez~eń

Bi~\.t1a.

zeclJce zmienić co~ wb,:ew ich woli .
Zostanie zmuszony do ustąpienia.
Juz Ta1l9yrand zauważył lIJelancho .
li~nie :
- Ministrowie znikają, LIIlIra. zo·

'v

l, ,\

Zrzek1i~Ill:r

Dych wy.lliałów.

gabinet. mw;:i na··
tyehmiast przeclstawi6 eię' prezy·
dentowi. Podczas tej ceremonii ODO·
wi:lzuj,~ jako nakrycie głowy cylin.
der. Gabinet funkcjonuje kolektyVl'l:.nie, kl'nstytncja bowiem czyni g ()
odpowi'3dzialllym za zan.ąc1ze.ai"
każdego z członków. Na. tej zaS,ld;:ie wszyst:ue 'ważniejsze postano"ienia, tyczą.ce się jakieg'okolwiek iście dykw,torską. władl: ę.
TE'sortu, zapadają. na 110siedzeniach
rady mirustr~-w pod przewodni c'Taki systam konstytucyjny ma
s,voje dobre i złe stror:y. Z.'1pE'wnia
tw~m prez.ydenta. republiki. Na po::;j€'dzelliacb
obowiązuje
surowo zar,bowanie demokratycznych Zb.
przestr:~<gany , ceremoniał.
Prezy,. E'ad, uikt bowiem nie I~07.e 'l'zadzid
dECut i premier siedzą. n:lprzeciwkp wbrew woli parlamentn, J.; tóry we '
si('bie pri.y ob!! końca(',h stoiu. Mi· Frallcjj od7.wi':lrciadla dokładniej.
I:istrowi~ za.jmują. miejsca
kolej : nit gd21ieindziej, nastroje polityczne: kraju. Po,~a tym uujc.lllOżliwin
IlOści, zależn3j od ważności resortu.
Cstatnie mi0jscc za.jml'je minister dyktaturę jednostki, jak tego do
sprawa BOIJLANUEll.\ .
pC)czty, kvpcit18zek rady. Sekret.a· wiodła
l'ze stauu nie są obecni podczas na- znmst;oneko przez I)arlamt:1 t do .
rad. Ptr~:lek dzienny obrad nie wyrzcr,ze.nia się fanta~tyC'zllych zaii'tni€'je. Każ1y z mini$1rów wystę miarÓ,v.
puje >:l3.motnie. DhlgO~Ć posiedzeń
Z2leży oi usposobienia llrezvdenta.
stają
() ile jdst małomówny, jak np.
Surowe pr~pisy franou'l. id kon.
F AI.LIERES i DESCII.ĄNEL, obra- stytucji stoją. na. etraź~ sprlnvnosc\
dy toczą się szybko. Doumergue, z.'1uądu panstwem, Jaskrawym przy
],l'zecilvnie, przcdhlŻał je niezmier. kładem ścisłego przestrzegania na
!lie przez BWą. gada.tliwość. Podczas kazów konstytucyjnych są obrady
posiedleli nie-wolno palić, a zaprzy- nad budh1tem. Knnfitytucja ~"rm::1.
ja. źnieni ministrowie nie mogą. mć ga, aby uchwalono go bcr-wzp:1c:d·
wić sob!e; "ty"'.
!nie przed końcem roku, p,·przcclza·
jąeegL' odnośny rok budżetoil'~· .
Wobe(~ tr.go j~dnak, iż minister ri·
IV r:1.dzie ministrów SZEf reEortu
l1llllSÓW przed.:ltawia budżet na rok
jE'~t jeo.ynie kołkiem 'IV masz.ynio
l; astępny clopi\~ro w grudniu. ]KW·
staje zaledwie kilka dni na cle'baty
j lLch,<,'alcnie. Debaty są. bardzo gol'ą,ee wobec rćżnorodnośei żąc!a.ń
rarlaml)n+,Ll ~ senatu. Północ, zwiflstująca koniec starcgo roku mija i
w~zelki'a w.ydatki państ,,·owC' staj~
~ię "nidegalne", ponieważ nie u·
c~walono jcsleze budżet'J!

~jc więc llziwnego, że r,o ucllwale !Ii l! prawa o whc1zy prezydent.a
\lBKI'T.\ zawobł z rOzpaczą,:

_

1'7.!lt1r \\'0j, 'IV SWOi!!l zad ntillls!er::,twie :lb,s.olntllyll! pn1l 2lll , Ic('z w te.
orii tylko, ' w praktyce bowiC'lll rzą
dzą i:'zdtJwie wyc1zial(.w. ~alll mi·
d~tor, przeważllie polityk, niewiele
zna. się na spril.,yach s\\rego resortu,
slwUdem czog:> zva.ny jest IJ:1. łaskę
3 nicla:;kę dyrck~()d'ff pO!:i~ c .7,eg,;l .

Sir Sallllwl Hoare z. malżonka. (na lnvo) oraz :Xeville Chamberlaiu z żoną (na prawo w ]~rótkich l:,potl·
r.iHcb) 11da.ją. siQ na. przyjęcia do kr ćla z okazji pierwszej rocznicy ko rCllacJl.

Opet'acja ta je:::t typO\\ ~' m PI·7.:V
ldac1elll sto:;;o\\'[lnh1. l"iQ fra 1~(·\I7.ÓW
dc, fJrz('pi~ów ]'C!lstytucji. Jl'~t onn
wjlraw(lziC' j1l'1. n stJ.l·Z:1]:l i ]1i'111:1 11 ,
stl'l'ek : dnJ' krnjowi 111'(' 11, v.1,.'1I t'1 ,
który ma ,yhclz(:, lecz Ilie m07,'~
l'Zf!ll:t ii'; rl:'jP 11m 1l1'(·miuH. ],I<:I'Y
lIic llO,;;iil 'ln whlLh~' . kez 11f)'l1illll
to rządzi. l\llll ~t :l'lll'ja ta :- t:11<1 sir
.kdn;lk ' l , tUją z[li:ially \l l"li(·J...I':ltycil,(:j, mhl"\\,szY3tko drogiej lrallCUZO'
" 'i. Jest Jla Dingo WC!"lelli C' JIl \\'011'IOSC1 ,
ZfI
ktÓl:n, g:otr'lll' W klj,ll'"
eln"i1i 'l.J;inU6 nn ban'kub ( 11.
R. FRI'3H.
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Ziszczone marzenia Norm, Schearer

ł

Najnowsze kostiumy kąpielowe

•• Maria Antonina" ku uczczeniu pamit:ci Thalberga

Życie idzie jednak naprzód. O
Thalbell'gu nie zapomniano, ale
musiano otrząsnąć się z bólu i
szukać zasłępcy. Tylko
nieszczęśliwa Norma zoslała sama ze swym bólem.
Zamknęła się w domu ze swymi
dziećmi i zerwała z filmem ...
Powodzenie "Pani Walewskiej" zdecydowało o tym, że
nierealn.y projekt sfilmowania
powieści Zweiga
nabrał pozorów rzeczywistości. '
HUNT STROMBERG, jeden z
naj zdolniejszych zastępców Thal
berga, zajmi.e się produkcją "Ma
rii Antoniny".
Decyzja ta dotarła do Normy
jacielo'Wi, LOUIS B. l\IAYERO- Shearer wraz z zaproszeniem na
:\VI produkcję tego filmu, w któ poufną, specjalną i całkowicie
tym główllą rolę miała zagrać prywatną konferencję·
Tam
"pierwsza lady ckranu" - przeW rama:lh pokazu mód na . plaży w KalifMnii, zorgani2:owanego prte7.
7..aproponowano słynue.1 ar~'stce
śliczna Norma Shearer.
grono prorlllcentów i reżYH'rów fil m(,wY"b IitaM młbdziutkbh gwiaz\Vielkb to i śmiałe zamierze . objęcie tyhlłowej roli w tym
deczek fil'llU demonstrowało ostatnie nlOrleli1 kostiumtw kąr~i('lowych
filmie.
nic było jednak
i :;,trc.jów pl<\żowych (na. zdjęciu).
dla trzeźwego l\Iayera zbyt l'yZy- Choć minęły dwa lata od śmier
ci męża, Norma nie chciała przy ,
kowne.
Należało jego zdal1łem poczekać. jąć roli, mimo, że było to marze
Zbyt wielkich sum, zbyt potęż niem c..ałego jej życia. Aż nagle
nego, wręcz gigantycznego wy- zmieniła decyzję. Dlaczego? Dosiłku wymagała realizacja "Ma- wiedziała się bowiem, o czym -przez dziwną delikatność - nie
rii Antoniny".
chunków. Kapitalist!l. Z3.stanawla
Wyohraźcie sobie, że potnebnl'
wspomniano jej, że
Od tego c.zasu
w~m S1~ piani~ze, Wyohraźcie so5i~. wreszcie zgadza. się i spodziewidzieliśmy wiele filmów Thal- "Maria Antonina" ma 7JOstać po bIe, że udajecie się do jakiegoś bowa widkkh zarobków. Następnie
święcona pamięci Irwinga Thal- gatego c~owieka. lub do banku, i
berga z Normą Shearer.
producent udaje się do tego, ktlry
berga ...
..Rozwódka", "Obcym wolno ca
lntJwide: "Nie mam pieniędzy, chcę pc.iyc~a. pi~.aią.dze i mćwi: "Man..
łować", ,,\Volne dusze", "U- To było przyczyną, dla które.i założyć prze lsiębiorstwo i potrzeb, już podstawę, t. m. resztę, któr'~j
śmiech szczęścia", "Uwielbia- Norma Shearer zdecydowała się ny: mi jest w tym cdu ' kapitał".
ty mi nie dajesz.t'~
na", "Romeo i Julia"... Coraz na powrót do fUmu - chciała Ozy, jeste~ci6 przekonani, ze otrzyTen zawiera. tr.uu:aItcję, jeżeli pow hołdzie,
wyżej sięgała sława tej artystki, współuczestniczyć
macie- żądane pieniądze? Napewno doba .mu się scenariusz i propollOskładanym
jej
mężowi.
coraz śmielsze perspektywy zaI oto ku pamięci Thalberga. zażądaj1\: co najmniej gwarancji i wana. obsada. J ezeli llA7.wisko po·
kreślała sobie paTa: Thalberg życzającego jest dobre, umowa. ma
na
którego cześć akademia fil- zapewnienia...
Sheal'ler. Ale o realizacji "Marii
swoją. wartość. Producant wraca
mowa w Hollywood ufundowaAntoniny" nie bvło mowy.
Jeżeli ehodzi o kapitał dla filmu;
ła
nagrodę
dla
pToducentów,
I oto nadszedł film
lub teatru, ~umy te są dość powat- zn~w, do kapitalisty, pok&zujs mu
powstaje
film
"Mada
Antonina".
"Ziemia błogosławiona" - glne. A jednak jak się to 'dzieje, że UlllOWę i ot!'~ymuj~ pieniądze. DuFilm ten jest obecnie w sta- dla filmu, a. niekiedy i teatru, otrzy riero teraz. udaje się do swego augantyezny epos Chin.
tora. i proponow:my~h aktorów i za.
Produkował Thalberg. Nie do- dium przygotowań. .Rolę ko- reuje się pieniądze bez zapewnień i
c7)'DJL z nimi pertrak+.ow&/'s. Teraz
prowadził jednak swej pracy do chanka Marii 'AntoniJDy obejmu gwaranc:ji?
"
'
już na.wet niewaŻQ~ jest, jeteli na·
końca _. nagłe zapalenie płuc .te TYRONE POWER. Gladys
KapihIista, Który jesz'cze: nigdy kręci inny scenarIusz w zUI1E·lnie od·
MauTeen O'SULIpołożyło kres życiu ,najwybit- GEORGE,
.
w żvciu nie mial do czynienia z fil· :trier.vej obsadzie.
nłcjszego Z. amerykaIlskich pro- VAN, Józef SCHILDKRAUT, Ro
mem,
idzie
przez
ulice
i
widzi
ludzi,
bert
MORLEY,
Anite
LOUISE,
ducentów.
W ten sposćb naJtrę~a. si!) oardt8
Śmierć męża była slrasmytn cio- John BARRYl\IORE, Józef CAL- stojących przed kinami; naWEt je- dużo filmów, lecz. nie zawsze zara.·
LEJA, Henry DANIEL, Ruth , żpli filrrt, ktćry obejrzał,' r.ie podo·
sem dla Normy Shearer.
bia się na nich. Fil~ nie ma pcwoByła to też niepowetowana s~ra HUSSEY i setki innych aklOTóW l::a mu się, bę1zie on sądził, że ludzenia i pioniądze przepadają. Nigd,zie
int.~resują
się
nim,
i
wmówi
50dopełnia
obsadę·
ta dla wytwórni. Talenty nic roReali.zację powiera:ono Vv. S. l,ie, Żł) na filmie zar:1bia 5ię dużo dy z góry nie mo~n.'l. przewidzieć,
dzą się na kamieniu.
Zastępcą
VAN
DYKE'OWI. Niektóre sce- ri€ni~dl,y. Gdy po tym zjawi się czy film będzie miał powodzenie,
Thalberga mógł być człowiek o
producent i pnedłozy mu projekt ezy nie. Dlatego szans\} ma tylko
wybitnych kwaliffkacjach" taki, ny realizuje Julien DUVMER.
Sen Thalberga i Normy Shea- filmowy, pomyśli on napewno: "Na ten, kto krQci kilka. filmów: je!eli
który mógłby sprosLać olbrzyr.a.prz. nie będzie się podobała. )to.
rer
ziszcza się - "Maria Anto- tym mt)zna coś ~'ll'obić·'.
mim zadaniom jednego z kiemedia,
może dramat odniesi~ ~
rowników produkcji. najwięk nina" będzie sfilmowana, a NorTym przypadkowym kapitalistom tes.
ma
Shearer
zagra
wymarzoną
szej wytwórni świata i mógł god
filmu, należy przed tym powiedzieć:
nie kontynuować tradycję Thal- od lat rolę. Niestety bez ThalberKto daje pi:3niądze n:!. film? Kd.
"Trz~b3. kręcić możliwie nie tylkl
ga ...
dy, kto je ma i sądzi, że zarobi na
bcrga.
jeden film; należy z, nieufnością od- tym interesie. Nie pomaga, jeteli
llosić się do filmowca, który zjawia,
kapitalista mniej lub więcej zna. się
się i proponu,ia n~ręcenie jednego
na filnlach, bowiem i tak nie ma. OD
jedyne g.) filmu".
Drugi akt opery "Lohengrin«
głosu. Gwarancji na inwt>stow~
Są to pods!;'1wowe wskazówki dla pkniądze nie może dać nawet wielkapitalistć w, którzy chcą zarobi~ ka firma, która posiada uregulo.
waną siJrzedaż fllm~ w w ca.łym
l!a filmio Tylko wć WCtas, gdy fil·
mowiec proponuje nakręcenie sze· świecie ;zresz.tą takie firmy pra.wic
' ngu filmów, są szanse na zarobek; nigdy nie przyjmują pieniędzy ed
bowiem musi i3t'lieć możliwość wy· plywatnych kapitalistĆ\v. Interes
równania. niepowodzecia jednego fil filmowy oparty jest na nanvie domu przez drugi, lepszy. Dawanie brfj firmy lub na. sławie dobre~
kapitału na jeden film je!:t hazar- pro.ducenta, czy reżvsera; wszvstko
.
inne jest hazardem:
dem.

O:;ŁaLnie dwa lata zadały ame
rykUll:;kiemu filmowi dotkliwy
cios. Śmierć zabrała BOLESLA WSKIEGO,
JEAN HAULOW, THALBERGA.
O ile nazwiska polaka - reży
sera hollywoodzki,ego - Bolesla wskiego i słynnej Jean Harlow znanc są naszej publicznoś
ci kinowej, to Thalberg jest dla
ogółu nie nie mówiącym nazwiskiem producenta filmowego, o
którym polska prasa rozpisała
się po raz pierwszy i ostatni niestety - gdy depesze z Ameryki podały wi'eść o jego śmierci.
o\. ciekawa i godna najwyższej
uwagi ta postać.
Z _~izin,
z chlo}l(!a na ~m;yłki, pracujące
go w wyhvól'ni filmowej,
tał siG urzędnikiem, z urzędni
ka pomocniki<em w archiwum,
po tym a ystentem reżysera i
nagły skok producentem.
\V szystko to łącznie trwało
6 lat.
Oszałamiająca kariera
człowieka, który odznaczał się
genialnym wyczuciem
filmowym, który umiał wyłowić gwiaz
dę z pośród tysiąca nieznanych
twarzy, który
tworzył arcydzieła filmowe z
materiału, który innych miechę
cal do pracy...
Nazwisko ThalbeTga pojawiało
się z:twsze najmniejs'Zymi literami na afiszach i zawiadomieuiach. Nazwiska gwiazd bły
szczały na pierwmym planie, re
żyser i wszyscy inni byli fetowani i podziwiani... ale ci, którzy
znali film i jego ikulitsy, wiedzieli, że
powodzenie tiImu należy zawCłzlęezać Thalbergowi.
Mając 27 lat i stanowisko jedne
go z pomocników "wielkiego
Mayera" w "Metro - Goldwyn l\layer".
zakochał się w śliczne.i, wschodzącej wówczas na ekranach
świata gwieździe Normie
Shearer•••
ł lo szczęśliwe małżeństwo, mlo
de, bogate, piękne i słynne, postanowiło sobie zrealizować film
klóryby stal: się wyrazem ich
wspólnego szczęścia i talcntLt.
Wybór padł na "Marię Autoninę" wg. powieści STEFANA
ZWEIGA.
Na długo przed ..Uwielbianą"
i "Romeo i Julią" zaproponował
Thalberg swemu szefowi i przy-

.'Klo daie 'Dieniadze na film!

Jak odbywa. zl.ę taka tranzakcja
filmowcem ,. kapitalistą.
który nil; pożycza pieni~dzy na pro
« 'nt?
Producent ma. pomysł, posiada
~l'enał'itlsz lub gwiazdę filmową, a
poza. tym zamierza zarot,ić i kręcić
film. Veaje się więc do czlowickJ,
z kapit.ałem i opowiada. mu o tycI>
twierdząc stanowczo, że można na
tym zarobić grubszą. got~ wkę. Oper
wiada ruu rćwnież, że lIla. kogcś,
kto chce zapewnić tyle a tyle pro.
('('nt k05ltów nakręcenia filmu, jeżfli coś będ·~i~ jeEzcze lJotrzebne, a
reszta wply'nie z zagraniczllych 1'•
między

...1 FurtlUl

:JIudsoEni w l!?,y}uic w llrJllollllją"Y.ch dekoracjach.

Prc.:·lucenci okolicznc,ścio\vi zda,.
nają się doŚĆ często; ~ą. to lttd7.ie.

kt(>rzy kręcą, lub cheą kręcić film~
gdy się im za. to phlci Naturalnie
z takind ludźmi można niddedy zarold<.\ - przecież i w Monte C'~.'"
r.irkicdy wyen~Jzi zero ...
A jehak jeżeli ktokolwiek p~
]1fO::-i kapitalistę o pieniądze, poda,
Tlije mn on Imjwyżej stare s'podni,~.

Tatomiast chQtflie otworzy portfel;
aby

wyją>}

gotówkę

na

intrrcs film')',yy. Zabawny

wątpliwy
świat!
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GA PRia"

Jest ona mocarstwem, "tóre rZildz;.
pocią.gi,

społ€czeństwo równa~ się. wpły

mkną z szybkością strzały auta,
okręty olbrzYlmy prują fale ocea

P <:dzą

pośpieszne

wowi, .ia'k i wywiera obecnie
dziennikarz.
Mówiony dziennik istnieje po
dziś dzień w okolicach,
gdzie
jest niezbędnyrm ze wz,ględu lila
niski poziom llilllYlSłowy "publiCZillOści". Nie wymarli iesz'c ze
lirnicy po Jarmarkach, a na początku rosYFski€j rewolUJCji "mó
wiona gazeta" była w Rosji naj
skuteczniej.szą drogą bolszewickiej propagandy_

W dawnym Rzymie pierwszym kierownikiem tej urzędo
wej prasy zosŁal arcyk~płan ,nów, samoloty szybują nad lą- POaltifex Maximus. Do jego odami. Nowojorskie dzienniki obwiąików należało notowanie
,,,iozą wiadomości do Londynu.
na.łważniej,",zych wyd3Jrzeń. DeLOlldyriska gazeta przebywa w cyzj.e senalu, zarządzenia władz
ciągu 50 minut drogę do !Pary- wykuwano
w marmurze weża, BerlińJskie wyrdania wi~zodług jego wskazówe,k . W ten
rowe zjawiają si~ tego samego sposób powstał zarodek "UTZę
dnia w Wied!l1iu. WiedeńSlkie dowe,j" pralsy:
dzienniki poranne już o godzi!Powolf jednak
zapragnęło
nie dziesiąJtej zjawiają się w rÓWlllież społeczel"tstwo brać uprowincjonalnych miastach. -- dział w życiu poli-tycznym, chda
Kable łączą konltY1l1enrty, zmniej loo wiedzieć, i:O się dzieje w pań
szając To,zmiary świata.
Tele- stwie i poza jego granicami. graf jest nerwem życia cywili- TYlsiące pisarzy 1P0wielałio pierw
zacji, dla ktÓTejl drogą jest ikaż- sze rzymskie "wiadomości miej
da chwila, każde mgnienie ma skie", konni posłańcy rozwozili
wagę. SzybkQŚĆ j,e's t W\S.Zystkim, zwoje papiTUJsu po 'prowincjach,
tempo panem..
gdzie czekała lila nie żądna wieś
Wiadomość oibiega kuJ~ zienl ci publicZlllOŚĆ.
ską na falacn eteru z szylbkośTen stan Il'zeczy nie zadawacią mYŚH. Wiadomość jest jed- lal jednak wyższej warstwy spo
uym z najceniejszych dóbr na- itoczne,j, odznaczającej !Się wyszych czasów. Wy;daje lSię nu soką kulturą.
nią miJiardy. Org3Jnizacja, któWytworni g,oście kąpielowi
rej służy, ogarnia świat - na mie.;scowości, jak. Baje, wyimię jej. prasa, a wpływ róW1I1y ks.zta!łlcOll1Y arystokrata, pełnią
najpotęiniejszemu mO'Carstwu..
cy obowiązki cooturiona w 00Reporterzy widzą wszystko. ległej miejscowości Jak Windi·
P~zemierzają lądy i mona. Są lona chcieH wiedzieć coś więcej
wszędzie: w odwiecznych pusz- niż to, co postanowił senat hill
czach Borneo, w ŚIllieŻillym bez- rOlZkazal arcykapł3lIl. Isłnialo
miarze Arldyd.y, na pola~h bi- wiele ciekawych nowości: motew, w Iknajpach jportow)'lCh i da, życie towarzyskie, kTonika
kancelariach
mFnFsterialnych. lokalna RzymU! oraz me in te\V,",zędzie mOŻlIla: spotkać tych rerujące dziedziny żyrcia, o któludzi z apaTatem fotograficz- rYiCh mUczały "wiadomości unyunJ, notatnikiem i\ dłówkiem. rzędowe". Stąd pows-tała ohszer
w ręku. ·Prasa żyje z wiadOlmoś- na kor~.ondencja p;rywatna o
charakterze informacyjnym, ro
ci, a ludzie 'SąJ ich żądni.
'dza.j gazety lokalnej w najp!rost
szym znaczeniu nazwy.
.
O
Listy CyiCerona np. są 'feIietoPot'rzeba wiadomości i żądza nem', zawierają
wiadomości
nowinek sięg'ają tak "daleko partyjrI1e i t-owarzy.skie. W inwstecz, jak pragnienie człowie ny.ch listach znajdujemy wiado
ka, aby wyrwać się z cialSlIloły mości handlo,w e, pocz~tki no·w e
własnego ivcia i znaleźć łącz listyki. Zycie lSto.JiCY ówczesneność z innymi ludźmi. Staje si~ go świata płynęło warUdm prą
więc zrozumiałym, że już przed dem i
prowincja
połykała
tysiącami lat szukano możliwoś chciwie wiadomości nadsyłane
ci szybkiego rozpowszechniania z lIlajwiększego ośrodka staro~dadom:ośd o ważnydl wYlpad- żytnej państwowości i !kWiUTY.
kuch.
Plfzede wszystkim TZąay za-

Telegram uDadku Tro.-

Służba

DraSOWa
Fuggera

Iyran

jednak przyznać, że, jak każda
prasa, odzwierciadlała swoją epokę.
Były to ponure
chwile
dziejów Europy. Czasy moralnej zgnilizny, niezgody społecz
nej, wojen doonowych, cza1sy
orzesądów, rozpusty, błędnych
poglądów, paliszczyzny.
Każda
epoka odzwier,ciadla się w swoim dziennikarstwie, kaida posiada ta>ką prasę, na jaką rlaslug~

Prasa DairiolO.

"Patriot" liczył 5.QOO 3Jboneftt'
tów. W Berlinie zaczę10 w,-dawać "Moralisches Fernglas", w
GdUl"tsku "Die miihsame Bemer
kerin mellschIichcr Handhlin.g'" ,
w "Wiedniu "Der osterreichische Patriot". Epoka rewolucji
w po'l owie dziewię.tnastego wieku stworzyła wysoką; koniunkturę
politycznej prasy irozpowszechniła gazetę we wszystkich warstwach społecznych,
pozbawiając ją charakteru IOrzy
wiIej,U! kl3Jsy oświeconej. Techniczne wynalazki, dokonane w
tym lS'tuleciu: żegluga parowa,
koleje, telegraf, telefon, maszyna rotacyjna rozbudowały technkzne pods-tawy potężnego
rozwoju prasy.'

Siedell1ll1asty wiek był dla
prasy czasem przełomowym. Łatwo zrozumieć, iż takie pry Jednocześnie prawie z "'iProwa mityrWllle dziennikarstwo nie wy dzeniem r~gularne.i obsługi pocz
starczało panującej warstwie towe,i w Niemczech pojawiły
społeczne.i. Jak w starożytbnośd się pierwsze pisma periodyczne.
grały tu prz€de wlSzYJStkim 'folę ,\7 przeciwień1stwie do awantur
służbie
wzglęiiy dy.plomat)'lCzne, ,vyrm.a- niczej żurnalistyki ubiegłych
;;ające szybkich i prawdziwych stuleci praiSa podjęła -się roli wy
wiadomości z sąsiednich kra- chowawczyni ISipd1:eczel'istw,aJ i
W IPlyw 'd ziennikarstwa 'Urajów.
propagatorki wiedzy. IPanuią;cy stal doolbrzyrm.ich rozmiarów.
Panujący rozsy1ali więc 'do zrozumieli ,,"krótce znaczenie Prasa tw,orzy koniU!1lkturę i dew.sz)'1Stkich dworów i organiza- nowego dziennikarslwa i popie presję, poIitYlkę i QP1nię puhlicz
cji swoich "korespondentów", rali je, udzielając szerokich ną, służy parti<l'lll i własnej ldektórzy obowiązani bya.i nadsy- przywilejów. Tak zwane "mo- szeni. Jej autorytet Qbejmuje co
łać wiadomości o bieżących wy raLne czasopisma", powołane raz po-tężniej'srz;y zasięg. Wolpadka.ch, Był to zalążek pó~nie.i do życia przez profesorów uni- ność prasy, liberaUzm i 'żądza
s7e,i prasy politycznej.
wersyteckich, znakomitych !pi- zysku - to "poglądy", którym
Jeooocześnie zaczęła wYlStę. sarzy, mężów stanu i idealistóW służy i z ktÓTyclll żyje. Może ta,
pować konieczność rozszerz€l1ia uczyniły z prasy poważny czyttl- czy inna ,g azeta kłami& - i QSZUhandlowe,; oa-ganizacji informa- nik społecznego życia. Defoe, kuje, kręci lSię, Jak chorąJgiew
cyjnej. "V/iclki~ hanki i domy autor "RobiJlzona Crusoe" za- kaza wiatrem: i zaxabia. - fAle
handlowe, przede wszystkim łożył w .AJnglii wydaWllli(:two prasa .iest lW...oc~~em i rząid'zi,
7 aś Fuggerowie utworzyli wła~"Tatler" . Wkrótce po tym uka- jak tyxm. '
n:j, "kUipiecką stużbę informacyj
ł lSi~ "S;p ectator". HamlhuiI"ski
Dr. llOnian lIarlwig.
llą". Za:równo jednak ~nasa Pf), ~tn • • • • • • • • • • • • • • • •".
IitvC'zna, jak h3lIlillow:ł da'ekie
był? o~ dzisi€i.~zego 1zit unikur
stwa', dążą;cego do możliwie
wielkiego
rozpowiSzecrunienia
dziennika.. Z usług ich kOfZY1Stala jedynie szczupła warstwa, na
dając pTasie charakJer instytucji prywatnej.

W

Dublicznego
dobra

.........

Ilustrowana sensacJa

Im niesP()koj'l1~ze stają. się
czasy, im ba~dzie,j zmniejsza '§"ię
zasięg widzenia jednOlstki i roś
nie ogólna niepewność, tym
bardziej potęguje się potrz ~ba
nowości, która nabiera wartoś
cz~ły przywiązywać największą
ci pieni~żnej. Nowość sta;e sil'<
wagę do rozbudowy szybkiej i
Zmierzch ant)"cznej kultury towarem, Ul'rym zaczyna się
pewueJ przesyłki wiadomośd.
handlować i, rlil~olety, produkopocią.,;ll1ął za sobą upadek tych
Wymagały tego względy politywać jak towar. Pierwsze UOWOś
zacząrtków
dziennik3Jrstwa.czne i militarne. Nietylko więc
ci,
przeznaczon.! dia szerokiego
w czasach naszej cywilizacji, Średniowiecze czerpało znów ogółu, są nędzną sensacją, a fanowoki
z
tego
same~o
źródła,
lecz zaWiSze i wszędzie, gdzie luhrykanci ich - dziennikarzami
dzie tworzyli
zorganizowane co epoka 1H01l11era. \V <:drownY najgorszego gatunku. Taka "ga
komediant,
spOil€CZel'1stwo, pOWlstawała re- uczeń, włóczęrga,
zeta" składała się zwykle z jedgularna przesyl1ka wiadomości. przede w'Szystkim jednak wę nej ilustracji. Wydawcy·praguą
r-,a 1100 lat przed Chrystusem drowny śpiewak roznoszą. wia- prześcignąć się nawzajem w
grecy dali mać do swej ojczyz- domości. Trudno określić cha- wynajdywaniu sensacji. Zaczyny o upadku 'J1roi za: pomocą rakter tej "ustnej prasy". Arty- na się dzika walka o pierwszy
znaków świetlnych. Ten "opty- styczny wyczyn i &zlachetny cel rynek zbytu. Dział informacyjczny Itelegraf'" zdofu1: przebyć spotykał się z niezdar!l1ym wieT ny roi si~ od kłamliwych wiado
olbrzymią na ~nve czasy drogę szoróh!sltwem i prostacką sensamości.
przez E.gejskie morze. Indianie cją. Ty-siące włóczęgów Tóżne
Przechowało się ll1II1'óstwo egnad Amazonką i ludy krajów go rodzaju napływały do miast
zwrotnikowych posługują się w dni tar,gowe i gromadziły do- zemplarzy takich wydawnictw.
dziś jeszcze a}<.usŁY1czną s)'lgnali- koła siebie tłumy żądne wiado- Ilustracje są stekiem okropnoś
ci. Na~ij;ówki nlllPUSZOlne i pełne
zacją, ozalaczając biciem w bę mości ze świata.
nieprawdopodobiel"tstw,
nap'r zyGośe1nność
okazywana
chęt
hen bliskość wroga i ważne wy
padki miejlscowe. Już w pra!Sta- ni€ w~drow!l1yl1ll artystom za- kład "Prawdziwy wizerunek
rych czasach władcy Chin zO'1'- równo na d'worach k'siąlŹęcych, Bartłomieja Bartelsena z Rygi,
ganizowali słu.żbę pocztową za jak w ubogich zamkach rvcer- który nie miał Tąk ani kolan u
nóg, którymi potraCH pisać, opośrednictwem
gońców, prze- skich, oberżach i probostwach,
strzyć pióra i nawlekać igłę". ·
nie
płY'nęla
z
poczu~ia
i
miłości
bywających wielkie odlef','l'ości,
Do tych ilUJstracji wędrowni
aby roznolSić wiadomości urzG- muzyki. Ludzie ci odgrywali
poeci
komponowali treść w nie
przede
wszystkim
rolę
roznosiOowe. Znane były również gozdawYich
rymach lub napu5'zocieli
nowości,
Tcporterów,
któłębie pocztowe i sygnały dymnej
prasie,
ciesząc lSi~ wielkim
rych
przY,łmowano
z
enrtu..zjazne, . gdy niespodziewane najście
powodzeniem
u lIliewybrednej
mem.
Ich
historyczne
pieśni
luwroga lub kata.strofa żywioło
wa wyma.gały szybkicgo współ dowe i bohaterskic lilie są ni- rmbIiczności, gromadzącej się
czym i n nyJll, jakurodukcją na jarmarkach. W treści. ówdziałania władz.
dziennikarską. pros<Lą, lccz -od- czesnej "pr3Jsy" przeważał poznaczają,cąJ sie częsLo w~,sokim nury, nic.samowity wY1lllYs:l. Wiadomości
a'rLyzmem. To hyły ówcześne Nikt nic dbał o prawdę, lecz o
art,Ylkuly w5t~pne i felietony, no sensację, któ,rej dostarcz8Jllo obmiarę jednak rozwoju kul wele i reportaże. Stąd słusznie ficie. "Nakłady" !1iektórych ilutury zaczęto dążyć do utrwale- nazywa jeden z uczonyrch 'Val- stracji dochodziły do 200 egzem
nia dorywi:zy.ch wiadomości w tera von ger Vo,gelweide pierw- plarzy. Była to olbr,zymia liczcelu ich ,przechowa.nia. \V wy- szym niemieckim dzieooi,ka- ba na owe czasy. !Pomimo, iż
niku t)'ICh 'dąiea pojawiły 6ię rzem. Bowicm . wpływ icgo 00- pUlhlicystyka ta wydaje lIlam
mycznych pieś'l1i na 'ówczes.ne się niego dną tej 'n azwy, trzeba
pierwsze pJsane .wiadomo§-ci.

Wedrowna mOwiona
gazeta

'v

o W'Dadkach dnia

I

1. Królowa angielska otrzymuje bukiet :li rąk lll,jmlodszej tancerki na.
przedstawieniu galowym zespołu },aletowego w Londynie, - 2. Król
Gustaw V, szwedzki monarcba '7. wnuczętami ks. Mnrg:JrC'tą. i Bri·
gittą..
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WALKA O ZDROWIE CZŁOWIEKA

Tajemnica

~

j

owodzenia

Tajemnicz, \W,raz "sex·IDDealll. ··Co mówi o nim Bernard Shawl··Rola ubjoru~··
Drugorzedna rola urod, i intelektu. .. Cz, moina nab,ć zew Dlci!
Magiczny w)'Il'az "sex-appeal"

Sex-appeal jest to tajcllwicza

wsLał wyualeziQllv oczywiścte
w Ameryce i w luótkim czas!:!

wła..ściwOść człowieka, dzięku
które., młoda istota .jednej płci

opano \\"ai do t':f!O stopnia oh)·
dwie półkule, że niema chyba
dziś człowieka w świecie kulturaluym, któryby czegoś o nim
uie wiedział.
'V Ameryce 'o'KreŚllooie "sex·
appeal" słało się wyrazem pospoliL}1lll, używanym w potoc,znej rozmowie dla -określenia
'1.ieokreślonego zjawiska, jakim
jest 11ip. powąQzenie kobiety u
mętczyzn, częstO'kroć bez żad,
oych uchwytnych powodów.
Wyraz ten nie da się przetQ·
zyc, choć dOsłownie O'.enacza
011 "zew płei". Chodzi
najwidocznie.; Q to słynne "coś", co
llas bierze u kobiety ("Ona ma
eoś"),
CQ zawsze
i W'szęi<1zie
przyci%'a m~,czY'zn ku sobie,
niby wielki elektr,o magnes drob
Ile opiłki żelaza. Sex· appilal
czyni mężczyzn względnymi i
pl'zychylnyml dla kobiet, a naj
twardszych w krrótkim czasie
rozmłckcm na wosk w !'~ach
kobietY. z sex - ' 3ppeal'em, 'z
który-roi niewiasty; robi~ wów.:zas, 00 chcą, czego otoczenie,
nic) wŁajemni.czone w magiczną
siłę takiej niewi~ty. w żaden
.;posób llIl'oZUltIlieć nie może
(.. Co si.ę: z nim słało?i', luib ...Co
nf! w nle.,
. ~ WI·d·Zł.
'?")'• ' _ - __-. ,
To też 6łusz,nie lu()wi si~ ' U
Ila~
o kobiecie, posiadaj~ej

dzhda na system nerwowy i
fantaz"ę osobnika płci odmicn-

sex - appeal,

że. ma jakiś ..wa·
t()().kreŚilenie tra-

))ik"; ludowe
fia w sedno rze~zy, jeśli chodzi
.... wabiący, wpływ: se:x, ~ ap:
/leal'u.
i--- . '
.
- .........
Zna wcy fwiel'Qzą', -'te ~nfęfezy
ł.ini nie posiadają, sex-awea1'u,
/\.lóry jest wyłącZ/ną wlaśeiwo
kią płci ptękne,j. Nie moźemy
~iQ z tym zgQdzić, albowiem ży
cic codzienne poucza nas, że
I'ównież wśród mężczyzn

iłl

istnie
sex-appeal,

lypy, posi~ąające
ropl'awda nie zawsze wartościo
'Ye (llON-JUAN, CASANOVA l
r. d: .. )'. WŚ'ród ws,póliczeSlnych
U11~żc~yzn d"*o sex-a,ppeal'u po
siada np. uroczy gentleman
EOEN. Sporo r6wnież mę,ż
PZl' zu z rscx-a'PtPeal'em znajdzie
my w świecie art)'ist)'iczny11n, że
wspomnimy zmarłego VALEN,
TINO, za którym. w swoim. eza
"ie szalały kobiety na calyni
:-,\Yiecie i do dziś dnia podobno
-,n jeszcze ta:k ie, ldóre stale ouwiedzają
i pielęgnują jc,go
'-(rób.
Z Ameryki S. 'A. (skrót wy.ra
7U sex-appea'l) impo'r towa'llo do
E!lrolJ~r i wyraz ten słał s, ią 'li
nas potoczllym. Nic zresztą. dzi
nego. gdyż pod tą magiczną na
puzór formułką k,ryje si:ę treś~~
istolna i poważna.
.
\Y czym leży główna przyczyna posiadania, lub nic po.
~iadani:t
sex-appeal'u
Gd1.i'ł
iest głó"'ny czy~lOik, wat·lu1:ku·
jąry ~cx-api)eal II kobietv? Gzv
j.>"t nim może uroda? Slanowczo niet
Uroda mn niezaprzeczalnie
S\\'e wnlOl'Y, lecz S81lla uroda
nic w)'słai:czy, Przecież naj,lepiej widzimy to na przykła
dach
rozmaitych królowych
pi,:knośd, które przeważnie nie
tylko nie robią królewskiej,
1('('7, l)flwel przeciętnej kariery.
Inteligencja,
intelekt, wy! : szlał.cenie, dusza to wszyst
Iw r;\C'zcj 1ll0Ż<' dziaJ'flĆ w kle·
'unku przl'C'iW'nym.

kUć, popl'ostu ZWJ'OCIC llW!)g~
na ł)ewne części ciała, które z
życiem płciowym pO'Lostają w
jaknajintymniejszym kontakcie.
Przysłowiowy liść figowy na.szej praJ)abki Ewy, jako pierwowzór ubioru wogóle, jest naj
lepszym teg,o dowodem. A ile
sex-apeal'u tkwi w króciutkim,
pikantnym fartuszku, symboli·
zu.,iqJcym tak niedwur,uacznie
ów I~stek figowy? Nie ulega howiem kwestii, Że sex-appeal jest
nietylko ludzką właściwością,
lecz posiadają go bardzo wiele
rÓwJ.uez przedmioty martwe,
prócz ubioru , na klór~' pierwszy uwagę zwrócił Bernard
Shaw.
Z przedmiotów martwych naj
więcej sex-appeal'u
posiadają
niewątpliwie
pieniądze ,
któ,r ych fascynująca !potęga jest
wszystkim dość znana, aby trze
ba siG było o t_m rozpi'sywać.
Drugim zkolei jesl biżuteria, o
potężnym sex-appeal'u, nastQpnie auta i stroje.
Niewątpliwie ubiór ma w ży
ciu seksualnym człowielw wielkie znaczenie, gdyż nagOść
działa uajmJlie.ł
C!rortycznit; a
już w każdyn} bądź razie mniej

ue... Jest to nieuchwytny jakby
fluid, który p'romieniuje od no
siciela(ki) sex-appeal'u, przeni'kaj'ąc od pierwszego spotkania
do duszy
drUJgiego osobnika,
który zawsze teJ sile u:lc!;'u.
Słynny pisarz angielski BERNARD SHAW sądzi, iź pUIikt
ciężkOści pOruszonego zagadnie
Dla leży 'W ubiorze, ~dóry odgi'y
wa według niego główną rolQ,
jeśli chodzi -o sex-ap,pea.J.
Dzieli on 'l udzi na dwie gtutPY: do pierw:szej należą ci, któil'ZY chcą zredukować polrzeb'l
seksualną, dQ minimum
przez
maximulD1 UJbio(fów, a do druglej ~nów tacy, któtr zy chcą 0siągnąć maximum podniety sek
sualne.l [przez minimum ubioru.
I ,jedni i drudzy nie mają, we<Rug niego, ra.cji, aczkolwiek ta.j;ellltllical sex-appeal'u: leży miUlO to w ubiorze, na co zresztą
wskazuje już pochodzenie uhiom. Ubiór używano pierwotnie'
bynajmniej nie z powodów almosfery~nych, .lak tego cht!ą
niektórzy badacze, lecz wyłącz- pobudzaJąco,
niż
pól!llagość,
nł~ w celach seksualnych, by 1I- lecz tyrm nie mme.t uzależnić
wydatnić, pOdk:reśUe i uwypu- wszvstkiego od 1I1)ioru nle moż-

na , gdyż istnieje cały szereg' innydl cZY'llników, warullkująoeych
tajemnicze działanie sex - appeaI'u. Wiedzą o tym dobrze amerykanki, d,la których S. A,
ma specjalne, życiowe wpros-t
znaczenie.
Anlerykauin nie ma czasu. na
flirt;· wszechpotężny business
pochlania całkowicie jego siły
fizyczne i duchowe, nie pozosta
wiają:c mu ani chwili na zajęcie
się kobietą; nie ma czasu nawet
pomyśleć o niej, chociaż głód
wrażell i tęsknota za uczuciem
pożerają go ustawicznie.
Kobięta musi wziąć tam na
siebi_e rolę aktyW31ą, mUJsi zwró
cić na siebie uwagę, przykuć i
poprowadzić
wybranego 00przez flirt, ewentualnie miłość,
wprost do ... ol!arza.
Amerykalłka
wie, że sex appeal uie zaWSLe bywa darem
natul'Y, że mOżna tę właściwoŚĆ
kultywować w sobie. To też nie
polega wyłącznie Ila naturze,
która często po macOlszemu
traktuje swe córy i jeś'li nie posiada wrodzOlnegO' sex-appeal'u,
to go sobie poprO'stu stwarza, a
czyni to w spOlsób następujący:
wydobywa z siebie najbardziej
dodatnie wła.śclwoś~i indywidll
ałue uatury psychiczneJ i uwydatnia naikOl'zystniejsze swe ee

chv fizyczne, co w kOtJJsel, w er..cji sh~nowić musi pewll1ą. atrakcję dla niewtajemtl1iczotllych, da
ją!c jej w rezultacie opinię, iż
posiada tak ceniony za 'Vielkim
Stawem sex-appeal.
AIIl1erykatllka musi zdohywać
sobie mężczyznę, zachowując
przy tym pozory, iż jest zdobywana, do czego Z'nakomicie pomaga jej ów sex-ap,p eal.
Oto gdzie leży sedno rzeczy
i przyczy1l1'a tak żywego zainteresowania się tą sprawą za oceanem.
Euro.pejki zawsze dbały o swą
powierzchowność, nie zaniedbu
jąc przy tym i intelektu, t,o też
niewiast z sex - appeal'em mie.
liśmy i mamy podddostatkiem.
Rola i :waczeuie tego magnesu jest ogromna, czeogo naj'lepszym dowodem jest fUJkt, że
często bl'zydkie llawd kobicty.
lecz pOsiada,iące sex-appeal, ma
ią w życiu większe powodzenie
i łatwiej Z8mą;; wychodzą, niż
premiOwane pięknoścU
Uroda bez sex-appeal'n _ to
pOsąg, głaz martwy, a przeeięt
na twal'zyczka opl'Omieniona
sex.appeal'em - to płomień, do

którego

ciągną,

niby

ćmy j:t>

wszech stron, wiecznie szuka.fą'
cy swego ideału -- mężczyźni.
1)'1'. Paweł Klingt'r.
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Jak

powsłaj 'e

llned :k.ilku laŁy zaczplo nugle mówić o wykryciu bakcyhl
raka. Poważni badacze przyję
li tę wiadomość 'l niedowierzaniem. Wiedzieli dobrze, że zarazek raka w sensie hakterii
cho,l 'Obowych nie istnieje i nie
zostaln ie ,prawdopodOlbnie wykry,ty. PomimD to zrozumiałą
jest rzeczą, iż rak nie powstaje
sa,111 przez tsię. Bezpodstawną
również jest myśl, iż p1rz)'lCZ)'iną
raka jest dziedzicZ<lla p'r edyspo
r.ycja albo starość.
O dzisiejoszym strunie badania, p1fZyCZ)'l1l powstaw~lJlła raka. mówił wyczerpująco londyń
s'k i lIczony profoso!' Clye na
posiedtz eniu Niemieckiego towa
rzy.stwa. fal'1lwkologiczne.go wo
bec okolicz 11 o,śd , iż doLychczasowe badan~a wykazują coraz
(lobitniej, że najlPrawdopodobIliej biochemia odgrywa domi·
nującą rolę \y pow'stawfUliu ralia.
Gdy zau waż·oIlo. iź posmarowatllie skóry ,slllołą wywołuje u
białych my.szy raka, slwierdzono jednocze:ś.nie, iż p)['zy~zY'ną
nic jest smoła, jalw taka, lecz
pewne jej składniki, zwłaszcza
benz'PY'l'el1, uważany za ch elllicztn y za'l 'azek raku. Sllbstancja ta, l'nzpusz~za.i.ąca się ła
two w tłltSZ·czu i surrowicy
krwi, odznacz-ająea się swoislą
ultl'afioletnwą
f'luor0scencj.:!,
posiada wiele pakrewllych sohie, różniących 'się jedvtI).ie ni~
co odmieutną budową drobin.
Różnice te, chociaż Illiezn~czne,
mog'ą odgrywać bardzo dużą ro
lę. Już niewielki dodateik wody w budowie drobiny może
spotęgować wpływ bardzO' droh
jl,-ch ilości tveh substancji, na

powstawanie raka. Np. czleryseLne . U1il1g;rallla lllety1cholantrenu wystarczą do wywołania
rakowej opuchliny. Tak d.robne jednak iloŚoci \yę,glowodoTu
nie mogą - usiłowano czasami
tłumaczyć powstawanie rakadrażnić do tego slopnia tkankę
komór,kową,
że nastętpuje nieprawidłowy
wzrost komórek.
Me,challizl11 tego dziaJ~lllia pozo
sŁał
prawie niezmuny -dotychczas. IP ro{esor Drucln-ey zwrócH je~lnak uwag<;:, że llierozpuszczatne \V' wodzie węglowodo
ry rozpuszczaj.ą się w tltltSZCZU
i surowicy kJl.'wi i w Lej postaci
mogą dostać się do lkall'ki komórkowej. Przekonał si~ na
eksperymenlach ,
że w La,k ich
wypadkach komórki zamierają ' skntldem
tworzenią
si~
znacznej ilo~'Ci tłuszczu, stanowiącego lepsze śroclowiSlko ella
rozwoju henzpyre.nu, co z koJei powodu,je t\,,"orzenie siQ nowe.i tkanki kom6rkowej, nieprawidŁowej
i złośliwej. 'We
wszystkich jedna}__ "'yp adJk ach ,
gdzie nie sLOts owa.!IO prochukłów
~11J.olowych, nie można było wy
ja~nić powstania zwyrodniałej
tkanki.
Na.jwaźuiej~"ze suibstancje 01'ganizniu, hormony, które nauka poznała i oeeniła należycie
dopiero w ciągu ostatnich dziesiątk.ów lat, należą pod wzglr,dem s.kładu chemicz.nego prze,,,użnie do stllbsŁalltc.ii, pokrewnej benzpyrenowi. Do tej g'l'upy zaliczają odę 'również ho·r mony gmczołów zarodkowych. Okoliczność ta skłoniła do przy
puszczenia,
lZ
nienormalne
fWlkcJonowanie gruczoł6w zal'odk.owych powoduje może nn'

Fływ tych hormOil1ów dOi t'kanek, CO' z-kolei sprzyja pow:stawaniu rllika.
.

Niewidocznr. lecz
czrnn,
vVycięlą np. kurze tkankę opuchliny rakowej mOŻ'lla rozet.rzeć w moździerzu z dodaniem
piasku, oŁrzymatllą zaś masę 0ezyścić i p:rzefiltrować z taką
uokladnośdą, iż pozostanie jedynie sok komórkowy, nie za\~ierający bakterii. I - O ile zaszczepi się sok len kurze, powstanie rak, identy,czn'- z wycięŁym. Jeżeli będzie się powtarzać tę jJTocedurę, otrzyma się
zawsze \Y wyll1iku taką S3!l1lą ra
kowatą
opUiChlinę.
"Bodziec"
więc tej choroby
nie zanika.
lecz ptl 'zeciwnie od.radza się ~
mllnży be,,; .przerw~r . Zacho,w anie to posiada wszyls tkie c~cby
funkcji bakter! !Jchorobowych.
Szczepietu ie samego soku wywołuje Taka jedynie u kur i
. pewnego ~'odzaju króHkó\v. Lunym zwierzętom trzeba zaszczepiać całe
komórki, kt&re
. rozmnażają się szybko w nowym Śtrodowisku, niszcząc : i,stHie.ią~e w nim zdrowe tkan3d.

rak?
nicż bodźce, wywoł:u,j"lJce ;rab,
co do którY1Ch .nic ma pev'-11oŚci,
czy są żywymi istotami, czy tei
swoistą substanci::t chemiezną·
Najosobli'Wts zym jednak jest
zjawisko, że opuchliny rakowe,
spowodowa!Ue działaniem benzpvrenu, daJą się przeszczepiać,
co uprawnia do n1'7:'1plltszczenia,
że lIla się tu Irównież do czynienia z "wiJ.·use.!U", chociaż Zllan,e
'chemi~zne "wirusy" l11ie skła
dują się z wę~lowodoru. lecz są.
substancjami białkowymi. Benz
pvren zntka zUtpe1!rrie po wywołaniu opulChliny i nie daje_ się
.w ·niej nigdy odszu'kać, cho-ciatż
powoduje długotrwałą fluorescencjQ. Działanie "wirusów"
zaś pnechodzi z po'k olenia nr:!
·pokolenie.

Czr rakie.stdziedzicznr!

Dla uZllipeblie'llia liczby zagadek, wią~ą.cyoeh się z rakicm,
trzeba nadmiel1ić, iż ;rak 11 TO. ślin, wywoła:l1y dziaił'aJlliem radu, może być dziedzkZl1Y'l11· Z,jawicSko oziedzicmlości raka
. stwierdzono róivl1ież 11 zwie'
TZą.t. Myszy, poebodząlce z " rudzin", dotkniętych Il'akiem , ł:~}
nieJ za.padały na" ,tę cho['oJ)~.
bIdy smarowano je smołą. nbgnoza
raka na podstawie krwi.
.\V organizmach. za·rażonych
l'akiCim p OWtstają , jak w innych W wal,t e z rakielll wczesne roI'
cllO'robach, antyoLok'sy~1y, co na- poz'u anie odgry.wa jedl1ą1 z nn.i.
suwa myśl, iż mą się lu również ważlnie.itszych ról. Jedynie ])0'
do czynieni'a z "bodźcem". Zda- . wIem w okresie, g-cly złośliwy
, Dia o charakterze tego "niewi- nowotwór nie zdołał jeszcze oc:zialll1ego" bodźca są podzielo- paillować OIl'ganizmu, gdy ;nie
ne. Zaliczają n do ,.wirusów". rozszerzył się jeszcze na inne
IstnieJą wśród nich niew.ą.tpli narządy, opera,c ja i promienie
wie takie, któ:re stanowią jedy- Rontgena mogą US11ll1ą.Ó go trwa
nie suhsła·ncje chemiczne, Jak leo Z tego więc powodu usiłowa
niP. wi,l'US mozaikowej choroby
(,ooikQńezenic na stl'. :
lV roślin . U zwicrząt is(nirjll/Tóv{

Koziorożeczr6dlo
· slmbo em s
Gdzie tkwvi
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IPslw

Mimo lo ...
Musiał napisać

coś
wiecznym
piórem. Mimo to zll:ljdow~ł się w
uim atrament.

'anegdot o szkotach?

Znalem osobiście 'J ózefa To- rów i p1Zywilejów, pod jednym
tnasza Mc Leana. Nie dost-rle- tylko warullk1em, że napisze
gałem w nim żadnych cech później dzieło, w którym wyło·
~zcz,ególnych. Zachowywał się ży rezultaty swojej pracy podjak zwykły amerykanin. Słysza czas tegO' specjalnego urlopu.
lem wprawdzie, ż,e był szkotem Następujące przeżycie, doznane
z pochodzenia, lecz nie uważa w rodzinnej wio'Sce, pouczyło
łem tej okoliczności, za ważną· profesora Mc ' Leana o odrębno
Joe Mc Lean był li. zG:pewne jest ści jeg'o zi(Jlffi'ków.
dotychczas profesorem malego
PCW'lltego dnia odbyłem
lecz dość znlmego uniwer~tetu dłużs:.y spacer aż do pobliskiej
w jednym z -lachodnich ~.~nów. wsi. Nagle przyszła mi ochota
wypalenia faj€czki. Wyjąłem ją,·
,'Vykładal
political science przedmiot realny, nie mający napełniłem tytoniem, lecz pJ:zenic wspólnego z okultyzmem.
k'onałem się jednocześnie, że zoPewnego dnia opowiedziano sta.wiłem zapałki w domu. Na
mi o nim historię, którą s'a m wsi
znajdowała
się
trafika.
często i chętnie powtarzał, zacho i\Vszedłem więc i poprosiłem
wując przy ty~ poważny wyra.z kupca, aby mi pozwolił zapalić
twarzy. Niikt nic pojął, dlaczego fajkę. Podal mi pudełko zapałek, żądając za nie dwóch pen·
ją wCiiąi powtarzał.
- Jesbem przeciez - zaczy- sów. Wytłumaczyłem mu, że mi
nał zwykle "szkotem z po- nie potrz-ebne całe pudełko, lecz
chodzenia". Żyję jednak od pią jedna zapałka do zapalenia fajki
tego roku życia tu wStanaeh. Kupiec-twier<kił, że może sprzeJestem nietylk'O amerykańskim dać jedynie całe PUdcl:'kO'.
obywatelem, lec,z kocham ten
- Aha - pomyślałem sobie
kraj, w któTym pracuję i czuję --- otO' jeden z tych sz'kotów, któ
się na W'skrroś amerykanilllem. Po ry zyskał całemu narrodowi opimim'O to czułem od dawna ni e' nię s'kąpca. Broni się przed darozapa'łki?
prz.ezwyeięż-oną chęć poznacia: waniem ,mi jednej
bliiej kraju, w którym ujrzalt>m lWdzięczny abj~t dla badall!
Namawiałem
gO' długo, nie
światło dzienne. Udałem
się
więc podczas "sablatical yeal'" szozędziłem argumentów, żeby
la.m, zamlIeszkałem w w~osc,e, go przekonać, iż jest małostko
w ldórej żyli niegdyś moi rodzi· wy - napróżno. Kupiec nie ustą
ce i zacząłem pisać dzieło 0, Szko pił. M<Ygłem wypalić moją fajkę
cji, o zwyczajacl1, panująrych w dopiero po PO'wrocie do dO'mu.
tym kraja i jegQ :właściwoś gdzie zostawiłem zapałki. Ifacy
ciach.
ju'Ż są szkoci'
Trz~a wieazie~, t'e "sa.olati..
'Nie wiem, ozy prof. Mc Lean
eal year" jest s'zeT-oko pomyśla zamieścił tę hi'storyjkę o zapałce
ną instytucją, isttniejącą przy a- w swoim wakacyjnym dzi'ele o
merykańskiCh wyższych uczel- Szkooji. Nie u'lega jednak wątpli
niach. Każdy P'I'ofesor oh'zymu- w-osci, że nite uciekł się do tajni
je co siedem. lat rocmy url-op z ików astrologii, a'by znaleźć wyzachowani<em wszystkich P()b'o- tłomaezenie narodowej cechy

prz'ysłowiowego
skąpstwa. Uczynił to już ktoś in-

szkotów -

ich

ny.
Gdy mian O'WICl,e Klaudiusz
Ptolomeusz, 'matematyk, geograf
i astronom, ' żyjący w Aleks'a ndrii około polowy drugiego wieku przed Chrystusem, podzielił
konstelacje nłebieslde pomiędzy
znane sobi,e kraje, przydzielił
Francji Lwa, Anglii - Barana,
Szkocji zaś Kozioroż<:a. Przydział ten jest tym bard.zi,e j znamienny, iż Ptolomeusz, żyjący
nad jedną z odnóg Nilu, z pewnośdą nie wiedział nic o anegdo
tach na temat szkockVeIgO' skąp·
stwa. Kozi'orożec bowiem był
symbolem objeiktywnego, rzeczo
wego myślenia, głębokiej ducho
wości, ostrego dowcipu i wybitnego skąpstwa.
Tacy są ci mieszkańcy p'ól!noc
nej części ,wielkiej Brytanii, z
pochodzenia celtowie z dO'11liesz·
ką eg1pskiej i O'rmialls'ldej krwi.
Dzielna, pracowita rasa, kierowana wolą dO' osiągnięcia po·
myślnych wyników. Sympatyczni mies'zallcy, gdyby nie to prze~
kO'nstelację :rzekomo wyciśnięte
piętno
skąpstwa.
P'rawd.ziwi
szkoci nie wstydzą się gO' absolutnie. Utrzymuj~ nawet, że wie
le złośliwych dowcipów na ten
tełmat nie pochodzi wcale od nie
przyjaźnie usposoMonych sąsia
dów, lecz przecirwnie, sami, Stzko
ci komponują je i kolp'Ortują
poza granicami sweg-o kraju.
A Uei w nkh humoru! Oto aneg-clota -o ojcu, który obił syna
za to, że biegł za tramwajem,
którym miał jechać, za-oszczę
dziws'z y w ten sposób tr,z y pensy. Ojdec ukarał go, wyC'hoda;ąe
zmłożenia,

:iż
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~fieszkał ze swą matka. !\limo

te

z równą łatwością zaoszczędzić
udawało mu się nieki('dy wyj&Ć
dwa szylingi, biegnąc za taksów
z domu bez wełnianej koszulki. ką. Albo: anegdota D wspaniałym wynalazku śTodka pTzeciwko morskiej chorobie. Ma nim
Pan domu wziął obcąŻll.j · do ręlb"
być tr,zymanie pod językiem mo
i zaczął majstrować przy liczniku
nety sześdopensowej, poni1eważ elektrycznym. Mimo to w kilk.a
- u szkotów naturalnie - wy- minut później znów zapłonęło elek- ~
kluczona jest leMronlyślność o- trycznc światło.
tworzenia ust w takich wypadkach, co ~apO'Mega naj przykrzej
s'zemu objawowi tego derpi,enia.
Podróżni ułożyli się wreszcie wyObecnie zresztą ma odbywać godn~e w przedziale, ,:gasili światlo
się w Szkocji usiJne zwalczanie j zasnęli. Mimo to nie zjawił się
kolportażu anegdot o skąpstwie. kontroler.
Szkoci znajdują mianowicie, że
urabianie w ten sposób opinii
Konduldor tramwajowy zawołaJ:
szkodzi turystyce. Z tego powodu rozpoczęto propagandę przc-...:. Jest jeszcze jerlllo siedzą/Cc
ciwko taldm anegdotom. Kam- miejsce.
pania pontosla jednak komplet
Mimo to bylo jeszcze jedno dene fiag.ko. A przyczyna niepoclz.ące
miejsce.
wodzenia? Oto wszelka propaganda wymaga organizacji, ta
O'statnia zaś wymaga pieniędzy.
W powieści I{ryminalnej s.troJlh.:<1
Przez skąpstwo więc wyrz,eczoza
stronicą mnożyły się dowod~r wi
11,0 się
propagandy przeciwko

*

*

*

*

slkąpstwu.

Profesor Mc Lean' opowiada
o zapałkach hardzo CZQ
sto z absolutnie powaŻilląminą·
Wydaje się włiedy istotnie oburzonym na skąpego małostkowe
go właścióela trafiki. Koziorożec symbolizuje rzeczowe, objek
tyw.ne myślenie, połączone rl ostrym dowcipem. Czystej więc
kr'w i szkiOt krytykuje mocno
sam siebie, jest zdolny dO' diabelskiej irorui w stosunKU do
własnej osoby. Nie ulega wątpli
wości, że ten amery'kański profesor s'zk'o oldego pOlChodzeni:ł
wie najlepiej, ii sam jest bohatc
historię

rem, s.wpj~ppow;i-eści.
~rtur

chłO'piec mógł
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dercą.

*

Pewien autor otrzymał nagrodę
Mimo to znał doskonale
gramatykę, a nawet dawał sobie

literacką.

rad~ zt składnią.

*

Był liumorystą.
maską
łesię

Mimo to poza
jego wesołości nie ukrywanic tragicznego.

*

Był odznaczony wysokim orde.
rem. Mimo to dopuszczał do siebie
:wszystkich, którzy chcieli z nil
IpZI1>iawiać.

RuntH.

_ .. -

l:y przeciwko ogrodnikowi, podejrzanemu o morderstwo. Mimo to
w końcu ogrodniI{ okazał się mor-

...(o

Był

*

krytykiem. Min10 to pewnegs
razu ;- pru:i ~ielu, wielu laty wyraził si; ~ochlebnie (j pewnynl
pi&arzu.

*.

. Była I{oliiei:ą. Mimo to liyła w sta
riie przysłuchiwać się rO:tnl0wic
z pewnym zamteresowanie-m

*

Nosiła sześciopiętrowy kapelus~,

pifua, wstążld i kwiaty. Mimo to
nie siadała w ldnie przede mną.

*.

Był dyreI{tor~m

wielu towarzysht
akcyjnych. Mimo to nie rozwiązy.
Wlał krzyżówek podczas posiędzed
rady nadzorczej.
.

F. A.

(te

Torres.

1. Właś'.!iciel iiaru na Dlllwarach
paryskich ,!?osiada stale trzy kozy;
kt6re doi na żą,darue gości, aby
mleko kozie, będące ulubionym
przysmakiem paryżan, było jak naj~
świeższe. - 2. W tych dniac,h Prezv
dfnt Francji doko~ał otwa.rcia, wi~
stawy prac rmźbiarzv frnncuskich.
Zujęci,~ przedstawia Prezydenta w
momenci:'l oglą.dania popi;r~ia Marszałka J ózef:t Piłsudr:kiego, wykonanegl1 prze~ rzeźbiarza francuskiegG. - 3. Stenotypista Aibert Tan·
gora, t.nykrotny mif>trz 8wiaia. 'W
swoim zawod~ie, wtajemnic.zu na
wybrzdu kalifo:'nijsl:im urocze Irlaszynistki w arkana swegO' kumztu.
-- 4. Na wystawie imperialnej w
G1asgowie 7.ainstalowano midatnrową sieć kolejową wraz ze zwro,.nicami. sygnahmi, dworcami, tunl'Ja,mi etc., przy której manipulow~. ć
lC.t>gą ws,~yscy zwicd7.ający, zarów·
nil fachowcy, jak laicy.
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ur ni mi Szerlo

~. .

okazały się ""Iedza liclsla I .·aboral:oriu.....
- W Abbey Grange - opowiaPo··
t od cisk
..
tJolicji w Lyonie, oświadczył przed "hy chleba i Ilwie zapałki z niebiesda Watsoll _ wszyscy byli zaskominie"
kości i .długość,
czyli cechy ze.
czeni naszym powrotem. Szerlok
H?Imes jednak udał się na tychl1uast d~ sypialni i zamknął za so!Ją drZWI. Spę<Iził tam dwie godziuy na dokładnym badaniu, Jakie
zw. ykle stanowiło podłoże jego zdu•
lluewaJących
wniosków. Okno, nranki, dywan, meble _ wszystko

zostało poddane kilkakrotnym
s~czegółowym oględzinom. Nastęll'
me ku mojemu zdumieniu Holmes
wdrapał się na gzyms kontinka.
Wysoko n'ld J"e!!o
...
'" ko_
nlec czerwonego sznura. Holmes
spoglądał długo na niego, lecz widziałem, iż nie tyle interesował go
sznur, ile poprzeczna belka sufitu
z której zwisał. W końcu zeskoczył

na wosku

KilKa przykładów z praktyKi 0l0.
ie p~uczyć, w jaki sposób odciski
palcow tlffiożiiwi:lją ujęcie zł<X'zyllcy.

W. okolicy MOlltelimar ·,łok-onallo
włamania do domu podczas nieo·

becnoś(~i mieszkańców.

\yłamywlacz wystrzegał się pUlli~

pozostawienia odcisków palców
na jakimkolwiek p.rzedmiocie. Wla.
.
do k ona w nocy; w domu
mama.
było. ciemno. Po długich poszukł
wantach znalazl w kuchni ogarek
przy świetl~ którego przeszukał je~
szcze raz pokoje. Nie trzymał swiecy prostn i wosk ściekał na lmniee
7, zadowoloną miną.
-wewnętrznej powierzchni wskazu1ącego palca, gdzie stwardniał. Gdy
_ Jesteśmy 1l celu, Watsonie
złodziej
opuszczał
mieszkanie,
rze' . - W yświetlilell1 sprawę. Nah
le:i.y do najosobliwszych w mojej sc ował do łdeszeni ogarek, oder·
prał<tyce.
,wał od palca stwardniałą slwrupkę
"'Wosku i cisnął ją na ziemię. Odcisk
Jak widzimy, u Holmesa wyKry- ten, bardzo udany, znalazła naza{'ie zbrodni nie opierało się nla ma- jutrz policja. Złodziej był już ka·
tematyce, jak u jego wielkiego po- rany. Znaleziony więc odcisk doprowadził szybko
do ujęcia ~lo
~rzednika, Dupina, lecz na ściSłym
czyńcy.
,:badaniu miejsca, okoliczności i
świadków. Szulm śladów w pyle ulicznym, w najlich,>zej drobno~tce.

gło'''ą zWl'''ał

kł

--?"'

Ge niusz kr.,minalnJ
Góy w ósmym dziesiątKu ubiestulecia pojawiły się pierwsze opowiadania Szerlok,a Holmesa
wiedza śledcza była jeszcze w po~
wijakach. Sędziowie i przysięgli
lIlało przywiązywali wagi do facho:wej, opartej na nauce ekspertyzy,
rylłto garstka ludzi przeczuwała
że wiedza będzie w przyszłości bra~
la Wybitlly udział w zwalczanIu

~łego

l" zestępczoś<::l.

Wśród nlcli znajdo wal sIę lelian
Conan Doyle, który za pośrednie
twent stworzonej przez siebie po·
llaci Szerloka Holmesa pokazał
zuumionemu i zachwyconemu spolec,zeństwu, że muszą powstać nowe metod;,;' śledzenia i wykrywania
zbrodnI. Wypr~dził w wielu rze·
czach swój czas, jak wszyscy wieI·
cy reformatorzy. Chemicy sądowi
dziś jeszcze łamią sobie ·głowy nad
zagadnIeniami, któl'e juz dla Szer·
101,a Holmesa nie istniały. Potrafił
już wtedy odróżnić 140 - gatunków
tytoniowego I'opiołu, podcZlas gdy
dyrektor analitycznego ' laboratorium w Kairze ogłosił niedawlJ~
wyniki zbadania jedynie 32.
umiał odczyty'
wać ślady, odcyfrować tajemnice
pisma, wykrywać sfał3zowanie rę

Szerlok Holmes

ł

MikroskOP ustala
r"soDis

NauI{i>wa metoda śledc~a wydo·
bywa na światło dzienne dowody,
których nie mogą wykryć zwykłe
SIlosoby. Nauka przychodzi tu z po·
mocą organom zmysłów. Szerlol~
Holmes nic mógł zbadać dokładnie
włosa, mając jedynie do usług lu·
pę, z pomocą której mógł ustalić
jego barwę, grubość, stopień gład-

inaczej przedsta·
wiaJą się następujące wyniki, otrzy
mane przez zbadanie dW\lch wło
sów przez mikroskop.
,.... Przestępca jest człowiekiem
w średnim wieku, sllnym, skłon·
nym do otyło~ci Wł
k
!!J.
osy ma szpa o·
wate, niedawno strzyżone oraz nic·

"iełką łys'

tnę,

.

Do takich wnio~ków przyszedł
rzeczoznawca po zbadaniu we·
wnętrznej substancji włosa jeg<>
p,l'Zel{roju i korzonlm.
'

Resztki

źdźbła

traw"

Pewien człowiek, przechodząc
koło ogrodu oberży, wszczął kłót·
llię z żołnierzem, który w toku
Sl)rzeczki wyciągnął szablę i zah.ił
puedwnika.
NaZllljutrz przesłuchano WSZyst·
kich tow:arzyszy żołnierza: ktÓrz~
otrzymah poprzedniego dma po~wo
Jenie wyjścia lIa miasto, lecz nie
wykryto zabójcy. Oddano więc szable do chemicznego zbadania. Nie
znaleziono na żadnej śladów krwi,
lecz chemik wykrył pod mikroskopem JliU ostrzu jedne.J zaledwie do·
stlzegalną szczerbę. Tkwiło w niej
jakieś włókicuko, które przy sit·
l1\cjsz~'ll1 powiększeniu ol,azało się
czą'ltką źdźbła trawy. Posiadacza

szabli poddano powtórnemu przesłucbaniu. Ptzyzmlł się w końcu i
wyjaśnił, iż wytarł trawą skrwa·
wioną szablę.

W lab(watoriach śledczych zwra·
ca się szczególną uwagę' na bada·
nie pyłu i brudu. Znakomity fran·
cuski kryminolog Edmund Locard,
dyrektor technicznego labol atoriul1l

kilku latf na jednym lwngresie że
do pOdjęcia analizy pyłu POblldziły
go dzieła C01llan Doyle'a.
Znaczenie analizy kurzu jest zro;j.l/miale. Kurz, znaleziony w kiesze·
nJach ubr«nia może wsI.azać zawód
posiadacza odzieży! gdzie przeby,
wał i co nosił przy sobie.
Pewnego raz.u znaleziono na
1Diej~cll zbrodni marynarkę.
Wy.
trzepano Ją z kurzu i poddano ten
(".stalui analizie, która stwierdziła
obecność dnżej ilości cząstek drzew
llych. stąd prz,ypuszczenie, iż ma·
rynarka była własnością - stolarza
cieśli lub t~acza. Obecność jednak
cząstek kleju nasunela
chemikowi
llIyśl, że przestępcą mógł być jedynie stolarz" Wyniki dochodzenia
lIotwie,'dzily słuszność przypuszczenia.

•

Siad, na miejscu
zbrodni
Ślady,

odnalezione

na

mieJscu

llosiadaią często większą
wagę, niż zeznania świadków. Po-

zbrodni

zostawia je każdy przestępoo. Chodzi tylko o umiejętność odnalezienia
ich.
W rOKu 1914 w pewnym mieS1Jo'
kaniu w Kolonii zamordowano słu
żącą. Zbrodniarz wystroił się w u·
branie pana domu, pozostawiając
wzamiun własną zniszczoną odzież,
~tórą policja ochlała do zbadania.
Chemik znalazł na klapie rudawy
włos z WllSÓ'W, na kołnierzu zaś kil·
ka jasnych włosów z głowy. W kie"
szeniacb wykryto pył tytoniowy!
l'enUti roślinne, łuski rybie, okru-

ZŁO O GARNIE SIĘ 00 ż,cla
Prof. Nemec wykrył szlachetny kruszec w. roślinach

Zło lo, odda.wW1 p07·ądany metal
szlachetny, znajduje się w całej

przyrodzie. Złoto w istotach ży
wych stwierdzone zostało już dawr.iej, jednak uczeni milO li pewne wąt
llliwości, czy złoto znajduje się
lównież w roślinach. Kwestią. tą.
zajmował się prof. uniwe1'~vtetu
Karola. w Pradze, dl'. Rogumif NE-'
ME C, ktć,ry w dziedzinie botaniki
tiW!lŻany jest za !l.utcr:vtet nanIU)wy. Wygłosił on na. ten temat od·
~zyt z okazji promowania go na
doktora honoris C:1Usa unhverwte.
tu im. :Masaryka w Brnie. Stwierdził, że w laboratoriach uniwersytetu Karola w Pradze udało się clo·

kc.pisów, roz!.miał wlagę analizy wieść, że _
I;ylu, badał ślady, ]lozostawione rośliny rzeczywiście zawierają złoto.
Ffzez narz~dzia 2brodni. Był grało
lOJfiem, lekarzem, chemildem, nie l>(; l'paleniu rośliny nawet gołym
ckienl zobaczyć lJyło można złoto;
Il1ówił .jednak nigdy o daktylosko zaharwioni!
pii. Wprowadzono :ą wprawd~ie rozczyoy koloilhlne
dopiero w roku 1901 w Anglii, a w byI.v fi;]. rÓŻ(.wo. W popiele roślin
roku 1903 w Niemczech, lecz prace stwierUlOllo :\łoto rówllieź spektralllel'shla i Galtona o znaczeniu od- nie, OJkrycia te potwierdzone ze>·
dl>ł,ów palców pojawiły ·się już w ~("HIy zagl·anicą·
Wpr<lst zdllmiewaji.lc~ jest~
czasie, gdy COllan Doyle ogłaszaj:
wyczyny swego genialnego detek- jaką rolę ,,, nance odgrywa prosty
przypadek,
Iywa. Wydaje się rzeczą niel1lożii·
wą, aby nie wiedział Q tej metodzie fo l'zeezywiście przypadIi:owi ty!śledczej, poch<hlzącej jeszcze z siód kC' zawdzięczać należy, że uczonyn\
mego s tule cia. Milczenie jego pod udało się stwb'dzić {·becność złota
1~' 1\I wzgl~dct1l moźna tłumaczyć je- . w roślil1neh. . Dla ek~i13rymentów.
dynie tym, iż nie chciał pozbawi~ mających ~twiedzić, czy w rośl~.
swego bohater:! reputacji wyna· m\ch znaj1ujc się miedź, hodowano
lazcy llie'l:wykłych sposobów wy- kllkurydz~ , aby mieć Johre nasion n
dla prc;wadzBnh doświadczeń. W
świetlaniu przestępstw . Dziś jeszcze
TJoszukiwul1iU miedzi odkryto złoto
powieści lI:ryminulllc nie kładą fa·
ldego nacisku na tlaldyloslwpię. w iloHei
.il!k czyni to procedura śledcza. W jednej dzlesi~tej grama na tounę·
powieściach zbrodniarze meszą zwyKukurydza. hodowana była w
ide ręlmwiczld, w rzeczywistości . krujn zJctonośllym i ~tąd złoto w
nadlio ucieka.Ją się GO tego spnso- roślinie Przypadt k był za tym pr,.
bu. utru::lni:l.i:pego ;,pracę". Policji C'1ątkilOl syst0matYC'll1ej lJrac.v na·
udaJo si~ zreszta tt!italić oddski 111,o\l'ej Ciekawc. ŻC
palców zbrodn''.!rz v , którzy przez
w ziemi. na któl'ej kul<urydza Dyła
tlluż szy C1;<\S nit:' zmieniali rękawi
ilOclowalla, ni.~ stwierdzono l1awet
~ zek

wnętrzne. Jakże

dwuch dziesiątych grama na tonnę
i to ani przy badaniach makrosko·
powych . ani przy mikrosl;.opowych.

"Natomiast

.

w jednej ton nie popiołu kUKurydzy
stwierdzono 1.500 razy więcej zło
ta, w: tonnie skrzypu 630 razy więcej złota.
.
W innych roślinach stwier·dzollo
rć.wnleż t;loto, jednak w mniejszych
ilościach.

Ponieważ l'ośl;ny tur.ierają

i wr3.wraca tam i złoto.
Czasami rośliny pozostały w mn,stwh (łc) ży~ka węgla),-w których i
zIeto się. tlti"zymało. ROZU1T!ie się to
w ten sp·)sób, za
boariery węgla zatrzymaJ y piasek
('ai~ do ziemi,

lttóry może się następnie pl·z,etwa·
rzać. ll·Jświa.dczer.ia. potwierdziły ~

t('orię. Możliwa, że w natur~ wytwarza się napięcie elektyczne. kMre powoduje tę przemianę· Znale··
zione zl/stało złvto w roślinach. hodowanych na ziemi złotonośńej z
okolicy Oslan, z Wysy Żytniej, z
Jilowegu i Ruudnl'go. Ciekawe, że
nie wszystkie rośliny, rosnące na
ziemi złotonośnej, zawierają złoto.
Naprzykhd na. korzeniach bobu 0&:lclz.a się zło4;,o, które jednak póź
:l!.iej opada i nie przedost3je się do
l' ośliny.

Zachodzi pytanie,
czy złoto roślinne mogłoDY być
el{sploatowane.
O{'~ywiśde, ża ::ue oplac.ała 1)y się
bc(lo~ht ruślin w tym celu, aby
wydobywać "[, nich złoto. Z nauko·
złotonośny;
wego
punl>.t'.l widzenia natomiast.
nie jest jednak wykluezolle, że to
ważną jest kwestia, czy złoto ma
zloto pochod:t.i z ntmUlollych rośli Ił
znaczcnie ub. &-'l,nej rośliny. Zniko·
złc.tonotinych. Również w morzu
my wpływ wywiem lia WZl'O~t roś
tworzą rr,śliny całe masy, w kM.
liny,
jeclua,k taki sam Wf,ływ wy1'y(',11 zloto znajduje si~ oczywiści ~
wierają na rośliny i inne minerały.
częściej.
Roślina przY.jmllje złoto dlatego, że
Dotychcas l:U'3 udaIo się stwier- nie moie się abr'lnic przed jego
d~ić, ,,, jaki spost:b rośliny przyj.
wnikaniem.
mują Zh1tO .. Na kukur~'dzy osadza
Prot. dr. ~-:3!Uec zaznaczył przy
:;oię zł0t" w koloidalllym rozezynie, te.i sposobn.ości, że doto znajduje
się rć\vnicż w istotach żvjąc.ycl l ,
Górnicy np., !,racu~ący w kopal.
niach złota, mają złoto we krwi.
Złoto znaj luje się w organizmie
zwierząt żyjących w krajach zło
tonośnych. Samy np .. mają. zloto
w kopyt'leh, w ~ierśc:i i w rogach.
U zwierz,!t 3ł1)to jest w rucbll i opuszcza orga liizm z wydzielinami.
Rośliny mtomiast uii! wydziela i:j·
,łota . . pO!li~waż zatrzymują go 'I·
&Cll,je.
'l n:ślin i zwierząt przechoth i
:'.101.0 7.no IV II ·10 ziemi i j('<,tl'~llI~'
Rwiu\lkami je3t'YlC j('dne~0 7.3CZHl"\ ,
wanep:,) )'-011. j:lkil'h w r'l'ZYrorhi t·
.Jllpończyk: Potrzebne llam są, tereny
je~t bardzo wi jlo.
do życia ella naszego narodu.

kimi łębkami. Na zasadzie tych
dany!'l. chemik wywr-ioskował li
zabójca był włóczęgą·.
'
. - Blondyn o rudawych wąsach.
Pali mocny tytoń. Laty na ubraniu
świadczą, iż jest obeznany z uży·
ciem igły i nici, nie zdrad~ają jedlI<\k dobrego krawca. Nauczył się
prawdopodobnie szyć w więzien·
nych warsztatach. Resztki bułl{i,
r~'by i roślin nasuwają przypuszcze.
nie, i7;
. prowadzi życie włóczęgi no·
szącego w kieszeniach
wyżebrane
paiywienie. Zapałki z niebieskimi
~bkami si! bardzo rzadko w uży.

,

Clu.

Po

upływie

dwue:h dni c;chwyta·

tłO mordercę,

Marlnarz

Z

SYCWlil

W lutym 1930 r. w

mieście St•
"ropez, położonym na południo
.w ym wybrzeżu Francji, została zamerdowana w swoim domku stara
kobieta, uchodząca za bardzo boga.
tą. Trup leżał w sit'ni obok opróż'
nionej kasetki. Zamordowana miała na sobie jedynie koszulę. Na
prawej skroni krwawiła r~na, zadana kanciastym narzędziem.
Wszystko wskazywało, iż staruszka przeszkodziła zbrodniarzowi
w robocie, skutkiem czego stała si~
ofiarą mord1l.
Wysł,ady do St. Tropez tulońskl
urzędnik policyjny znalazł w pobli.
żu drzwi, wiodących do domu, jak
również na podłodze, zaschnięte
krople krwi i ślady 9tearyny. ~
sposobu wyłamania drzwi, śladó"
na podłodze i rany na skroni UIllOl
dowanej wywnioskował, iż morderca był mańkutem, któr1; p:z)i otwieranitf drzwi zranił sił w Jewą
1 ękę. P07.Q. śladami znalazł leszcze
lu-ót1d rudawy włos. Nte W}'krJln
żadnych odcisków palców. Nikt me
zauważył mordercy.
Zbadam, w · laboratorium lyoA.
l'Ikim włos i ślady świecy i 6twJer.dzono, iż włos pochodził z w,sów.
ś\Viec~ zaś była . zrobiona z tłusz·
czów, których używają
tej ra·
brykacji Jedynie w Sycylii.
Personalia zbrodniarza brzmiały:
młody, rudy, z krótko przystrzyżo.
nymi
kasztanowatymi
wąsami,
mańkut, palił p;lpierosy. Lewą rę.·
kę miał zranioną. Wobee tego, iź
wiedział, gdzie staruszka chowała
kasetkę, musiał pochodzić :z St.
Tropez.
.
W czasie, gdy zostało popełnione
morderstwo, w porcie St. -Tropez
stał na kotwicy jacht włoskiego bogacza, który popłynął następnie do
Cannes. Kilku polic.jantów udalo
się na statek i aresztowało sterni·
klit, kt6rego wygląd zgadzał się ~
rysopisem, ustalonym w laboratorium. Rewizja w jego kabinie wykazała dużą sumę pieniędzy, ogarel. świecy i skrwawione dłuto z
kilIm przyklejonymi włosami. Mor·
derca p'rzyznał się do zbrodni.

"o

Prześcignięta

przeni-

kliwość
Nauka jest na drodze (\0 Zl'ewołllc.jonizowania \:tałej techniki pro·
redU1'y śledczej. Mikroskop, foto·
grafia, prom:enic ultrafioletowe i
infracze', wone stoją do usług polio
cji. W laboratorhun policyjnym
chemia zajęła przodują<.'e stanowi·
sko.
Metody śledcze Szerloka Holmc.
~a, podziwiaM w swoim czasie, lecz
również. wyśmiewane, nie wprawIiN.
ją nas ~uż w zdumienie. Nie zmnlej.
sza to je l11ak za"lugi Conan Doyle'a. Przez stworzenie poslari ge·
l.ialnego detetdywa pobudził wyohraźnię ludzi, któ1'J'ch zadanie!'.1 by·
ło wJlrowarl~ić tecJlIliJ;,e śledczą na
droge lIaukowy-::h 111"10tl .
fERr.. -t' ROCKER

Pierwsze dni wiosnr
Moda się powoli krystaUzuje.
Jeszcze miesiąc temu, była ona
tylko teorią, wahającą s,ię mię
dzy różnymi modelami i ni.e wi~
dzącą na 00 się zdecydować.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DZIEN PIĘKNEJ PA I
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
kapusta

~

Obecnie można już stwieTdzić
tendencje mody: nprz. fa·
woryzowanie male,riałów deseniowych, drukowanych w kwia
Pierwszy sezon w Paryżu zbliża
ty. H.ównież daje si,ę zau'Wa'żyć
się ku końcowi. Uroczystości i przy
pociąg do powiewnej sylwetki ,
Na wie·czór sukni,e stylowe są jęcia, wieczory i obiady. W głowie
ostatnim krzy/I dem mody; szyje mi się jeszcze trochę kręci z tego
całego zamętu mody i wielkoświa
się je z dwóch odcieni tiulu. Szal'
towego życia. Spróbuję jednak zrofa tworzy zwykle ni'ezbędny
kontrast. Na jednym z modeli bić mały bilans tego wszystkiego,
firmy Maggy, różO'Wo-ezerwonej co udało mi się Qbejrzeć.
W Paryżu zatrzymała się przesukni tiulowej widniała fiJOletojazdem
Dolere" deI Rio. Widziałam
wa szarfa muślinowa, z końca
ją. Było to nr. obiedzie. wydanym
mi spadającymi do obrt}bka sukni. Końce były tak obfiC'ie dra- dla niej u Maxima. Dekoracje, jak
powane, że wy.g'lądały jak część zwykle z roku 1900. Dolores także
Ejawiła się w toalecie trochę staroskładowa spódniczki.
~wieckiej.
Była to suknia bardzo
Mainbocher stworzył zidonll szeroka z białej organdyny, obszy·
tiulową su/knię,
'Z
bluzecz'ką z ta u dołu bardzo s:z.eroką taftową
1Ystążką w kratę, związaną z tyłu
żółtej koronIki. ,
w wielką kokardę.
N a ulicę naj'liar~ziej p.olecane
N astępnego dnia widziałam Dosą zle!kka wcięte kostiumy, o lilores w innej sukni, jakże odmien·
niach złagodzonych przez różhe nej. Szeroka toaleta z czarnej orfantazyjne pomys~. Bardzo czę gandyny, całkowicie usiana malt.ństo żakiet jest z iooego materiału, niż
spódnicz!lrn, specjalnie
gdy chodzi o kostiumy jedwabne. O 'R,ossen stwo,rzył typowy
jedwabny kostium popołudlni.o
W sta:n ie Nowy Jork mieszka
wy: sp6dnkzka z granatowes,o 6.275.M6 kQbiet, z klóxych
, DUomanu, do t~go żakliet i kami- 5.254.073 pracuje na r6żnych
zelka z żółtego krep.()iWaneg,o ma polach.
teriału w granalowy w,zO<l'ek.
IRrzecięflDy dochód · pmcująccj
Kostium sportowy składa się Kobiety wynosi 25 doIarów tylwykle z gład4iej spódnitcztki godniowo. 'Wyda tki wynoszą
i żakietu w prążki, co jest baT- Ifównież 25 d'olarów tygodnio~
dw praktyczne d1a .oszczędnJych wo. ' A · więc żadna kobieta nie
osz,czędża. .
.
pań, poniewa1ż mÓ'Ż'Ila s'k.o,mbino
wać sta'fą spódnicę z nowym żaU "Saksa", w :feooyln: z na}
ele,gantszy!ch salonów mQdy na
kietem.
,
Kapelus~e coca rOiwn'ieZ' wy'~ 5-th Avenue, jakaś klsięŻ1tl1Ctka
glądać powiewnie. , Woa1!k.il jest aółarów ,sprzedaje
jedwabne
triumfat01'ką wiosny 1938 roku.
pończochy~ tt "LC?I'!ia i TayloTowarzyszy ona w'szyst1d.m ka- ra'~- eÓlrk.a: '!króla ,stali j~t
peluszom, du~ym słomkowym przez 8 godzin dziennle zWY'kłą,
modelQIIl, małym klasycznym modelką. Wszystkie jeż.dżą do
klosikom, toczkom i wszelkim pracy kO'leją IPodziemną" w któinnym fasonom. I'stnieją najroz- rej maTZ'nie się zimą, a latemmaitsze sposoby układania woal topi z gorąca. Gdzie bowiem
ki; każda z pań ma p'ole do po- można zalko'l'kować swego Pacpisu. Rok 1900 budzi ~ na no- karda?
wo i dla niebardzo młodych koSłużba Jest narozO' orOga.bid niebezpieczne będzie pr.?y- Jada się więc poza domem. Zastosowanie się do niego. Będą oszczędzony w ten sposób cza,s
one w nim za p'l'awdz-i:we,lecz za zużyty zostaje na zabiegi kosto młode kobiety w tym staro· metyczne.
modnym przebraniu będą poHotel Barlllzonl' z!}mieszka'l!Y
dwójnie uwodzicielskie.
Jest wyłącllnie przez kobiety.i-różne

(o widziałalD

osia_nio

kimi kokardkami z kolorowych
aksamitek,. Ni;! nosiła ona do tej
&ukni żadnej biźuterii~ mieniły się
tylko na niej drobne motylki błę
kitne, rubinowe, zielone i opalowe.
Widziałam równie pewną wysoko
postawioną damę angielską, która
wybrała tę samą toaletę. Sezon w
Londynie zbliża się wSelkimi krokami i eleganckie ,angielki zaopatrują
się pośpiesznie w Paryżu w toalety.
W arystokratycznych salonach Lon
dynu, jak i na cocktails-parties w
Hollywood, angielska arystokratka
i piękna meksykanka rozniosą sła
wę parysldej h~utecoutllre.
Na Jednym z eleganckich śniadali
paryskich zauważyłam piękny kom
pIet granatowy, zapięty na klipsy
z zamszu w tym samym kolorze, do
paska przypięty był bukiet żółtych
pierwiosnków.
Granatowy kolGf
wydaje się być faworytem tego-

Pargiu

W

rocznego sezonu,
samym śniadaaiu

l

Modne szczególiki

. ·Modlle~ śukienki ozdobione są Zabe lami· l'io falbankami w kilku od
cieniach. Błyszczą. one, jak kwiaty
z pod żakietu lub palta.

*

KomlJlet składa się zwykre z deseniowej sukni i palta, podbitegc,
jedwabiem, z któr0go jest uszyta
Euknia.

*

Z nowych materiałów warto wyroienie jasne georgette'y w prążki.
wełny na. kostiumy w ukośne prąż
J~i. i ' "crepa maronal", matowy
(l'('pe, w rOdZ~l,jll ma.rocaine.

'*

KOR O NK ," "

,~ Czarno-bialc: Do czarMj spód·
niczki nosi się bluzkę i krótki za·
,kJ.e* jelwu.hny, czarny deseń na bia
łynf tl~; 0zelwone guziki.
, Do . bia,łej, !}!isowaneJ spódniczki
ladnio wyglącla pullover w czarnobk~łe paski.
Czarny kostium rozjaśnia biała
l-luzka, biaJe rękawiczld i biały lmrelusz.

*

Mo.la. letnia jest oarwna i blys~Jedwabie mają oryginalne
desE'nk Czarne pióra, drukowane
na. Jasnym jedwabiu - wyglądai;t
h,rdzo ciekawie.
cząca.

widziałam

inną

suknię również \V tym kolorze, zupelnie prostą, a na niej płaszczyk
trzyćwircoiwy,
rozjaśniony ' tylko
dużym bukietem białej konwalii.

Pewnego wieczoru księżna Windsoru tańczył!ll w kabarecie "Le Flo ·,
rence" i zadziwiła swych wielbicieli zmianą swego stylu. Nosiła suknię z białego jedwabiu w kwiaty,
bardzo szeroką i opasaną paskiem
ze złotej lamy.
Na pl'~mierze "Korsarza", nowe)
sztuce Marcel Achard'a, deszącej
8ię nieb~rwałym powodzeniem, po ..
między elitą paryskil'go
towarzystwa, zauw'tżyłam panią Marcel
Acbard w pięlmej toalecie czarnej
(id Cbanela, przybranej weneckimi
koronkami, z kr6tldmi rękawiczka
mi z mankietami z tejże koronki.
MARIE-ANNE.
J eZeli oocemy mieć 006"rą. sa·
musimy !»,zede wszystkim
sta'r ann1e wY'myć zielone, soozyją. one tall11 po 5 do 10 centÓw i ste liś'cie. Wiodę naLeży mlieniać
kl~~ka razy, aż będzie całikiem czy
są dosk()[}ale.
Krupelwsz z na.i~ep'szego salo- sta. N a'sif:ępnie kzeba Hście donu ko'sztu.i.e 18 dolalfów, biwsto- brne osąc'zyć w plecionym konOlsz - 11 dolarów, elegancki szyczku, a po tym wys'Uszyć
kostium spacerowy (gwarancja miękką ścierką.
Poni,żej podajemy klasyczną
sześdoleflDia) kosztuje
10{)
dola'r ów. Kostium za ' 50 dola- receptę na ,zaprawę sałaty: 1 ły
rów -przetll:'wa tylkQ jeden se- żeozka od kawy soli" SIZ~YlPta
świeżo mielonego pieprzu, 3 ły
Z()in.
Dzięki poź"yw'i' einIU wegete- żeczki oliJwy i jedna łyŹieczka
riańslkiemu, ;prawie wszystkie a- octu. Naturalnie zamiast octu
merylkaJnki maj~ d0lS1kO!nąłą ce- mo' źna wziąć cytrynę. Ewen,t ual
lilie mo'żna dodać trocl1ę ookru.
rę·
musztardy, wiilla, an~egoi) '
Srpolkoj i o:Oprę.zehie :...:: ulwaziela etc. AlJ.e· cokolwiek by. si-:
żane są. za
najaerpiSze ŚIl"oldki
nie brało do zapra~ ~e
pięjl\:llośd. Widzi się częstO' ko należy pamiJętać o tym, !te olibiety, siedząiCe w lolkalach ~
wa winna być zm.iesruwa z Slol"
za1IIllkniętymi oczyma i nie tropieprzem i imlymiJ korzeniami.
szczące się o otoczenie. Kobie\Wino, ocet lub sok z cytryny:
ty, IktóTe umieją wypoczy'Wa~, dodaje się dopiero w samym koń
są wieczolI'em, pO' praey, świeże
eu. J eż'eli postępuje się iJ:Jaez.ej,
i nie zmęczone.
poz,bawia się zaprawę właściwe·
J es! tam malo nI Oinaytn e:k, go smaku.
gdY'ż farbowanie
witosów j,CiSt
Gdy sałatę n'ieoskozni'e si~
bardzo drog'je. Wodna ondula- mi,es~a, liśde tracą ładny wycia kosztuje dolara; trwała 0'11- gląd, Pieplfz winien być konicez
dula'c ja: 5 - 12 dolarów. W sa- nie świeżo mielony. Można doIOllach znajdujących się na dać do zaprawy trochę cebuli ,
orz,edmieściach, mama już za ale lepilej jest
pr-zetrzeć przed
dolara wymyć włosy, ułQżyć i użyciem, miskę do sałaty, przena dodatek wY'lllanikirować pa kraj,aną cebulą, aby n['c b~o
znokcie.
kawałków.

Palto z futr-em', :"~ wieszaka'"
ko.sztuje 29 dolarów; k~peltlisz,
filc z futrem - 2.95 dol.
S. Klein ' - tO' il1a]wię~szy
·dom konfekeyjlny. Nie ma w
nim sprzedawczyń; Iklientki same się obsługują. Specj,alll1i detektywi czuwają nad ruchem w
sklepie; w cilłigu pięciu dni mo,ŻJna oddać zalkuni()[}a su.kJnię i
otrzymuj,e się z powrotem swoje pieniądze.

*

Do ciemnego kostiumu angiclskieg n nosi się . bluzkę, zeszytą z
białych l'lb pastelowych w~tązeezek
,rypsowych.
są,
plisowaną

*

ł·atę,

Prakt,czne lustro

Dom towarowr
z samo-obslug,
J edlf!tn z nowojorskich domow
mody wprowadził pned paroma

szerokie i wyrzucane. miesiącami niezwylkłą nowość:
spćuniczką. i wą :,kim sprzedaż bez obsługi..
Sutkme i
pu;kiem w Etanie przypominają. palta wiszą szeregami na wielllodQ z 1900 roku.
sz,aroaeh, a na półkach leżą kapelusze. Wybiera się i pr.zymie, Deseniowy żakiecik do gładkiej rza bez pTz'eszkód i /kontroli.
fp.J(lniczki wygląda sportowe i jest Jeżeli się n!i.e chce nic kupić,
rrak1yczr.ym strojem na pr:r.cdpc- wychodzi się bez przeszkód ze
sklepu. Jeżdi zaś pani Siię na coś
ludnie.
~,decydowała, zabIera tę rzecz do
kasy.
Nie wolno zapominać o małym
Mimo tej sw'o body k.radzieie
bukieciku kwiatów: r.osi się go na się p'r awie nie zdarzają. Istnie] ~mieniu przy sukience, w kieszon· je bowiem ostra kontrola: urzęd
kos~iumu, ' a nawet przy ręka l:l'icy i urzędnicz!ki śledzą z ukry" WiC7C€'; wie~trr.m wpina siQ lllJkie- cia klient'ki, lub znajd't,ją się
~jk kwJató'w .wc włosy:.
wśród kupujących.
Bluzki

Z

.,..-

bowiem na tym

AMERYKANKI
KiOlufortowy rpoikój~ 'z telefonem, radiem, biurkiem i toaletką, do którego należy ubieral[lia, lw.sztuje 12.50 dolanłl tygodniowo. Jest to niedrogo, je.
żeli wziąć pod uwagę, że w tym
hotehl jest sala gill1lnasty.czila,
basen, place tenll1isowe 'etc. do
b'e zplatnego użytku 700 gości.
Plreparaty kosmetyczne nie
są. bardzo drogie, jeżeli Ikupuje
'Się je u "V"oolwoTtha". Kosztu-

Głowiasta

*

Szerokie i wąskie koronki, ko cieniki e, wąziutkje koroneczki. '
tonki i materiały siatkowe - są
;\Vj'e czorowa
rękawiC'zka z
obecnie bardzo modne. Priy po- czafi!lego z'amsz'U jest r,ównie.l
mocy koronek można osiągnąć ozdohiona ciertiutką . koron'ką, a
n1eZ\rykłe efekty. Podajemy na bluzeCzkę jedwabną ' z~O'blf! ko·
załączonej ilustracji czarną su- ronki i kcjrol1kowc :wstaivicnia.
kienkę, która wa :wszyte, w .SZWY.
,
"",'

*
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Można je z łatwością usfa'\Vj~
tam, gdzie jest najlleJpsze światło.
Pod trójdz'ielnym lustrem znajduje się szufladka na pudcr i
kremy. Cała górna część jes t fU
choma; moina ją więc ustawiać
Ila odp.o)viedn2Łej _w.Y,sokości.

.,-e";.
OsSip KBlenter

•

ma na

KIlim francuzów, mieszkających
,,' llOtclu, nazwało jego "holendrCJIl", a. j'ł "hiszpanką", niemcy
l1\\"ażali ich 7.a ,,1iiel"ówm~ parę", a
,1I'glicy w:)góle ich nie spostrzegali,
,;n:sttą nie byli oni wcale godui uwagi; p~zychodzili punktualnie na.
posiłki,
brali obowiązkowo udział
w rOLrywkach, i zachowywali sil)
wpełnie
cicho i spokojnie. Byli
.. nien' wną parą."; on - szeroki,
~n'ieży, tryskający zdrowiem, w
wirku, kttry zowie się najlepszym:
gdyż nie jes~ już dobrym; ona m:lła, szczupła, ciemna. o woskon'" 5 cerze, lekko opalona. Nie bylI
.·rarą.", w każdym razie nic mał
ŻlllS!;.ą, i on tak samo nie był "boJE ndr('m", jak ona "hiszpanl~ą".
On był panem Łukaszem Grilter
7. Hamburga, i opowiadał, że rodzi·
1'a jego była już znan::t w XV wieku. Ona zaś była niejakąś panią
~1;1 I'gotSaint-l\lban, ~waną. Go, i
I odlOdziła z Perpigmm. Zawsze była ulI rana według ostatnie-j mody,
l ie miała jes::;cze 20 lat, i po rozwo·;
uzie żyła beztrosko z dnia na. dzien.
(Jbrcnic była "panią Griiter". Wyda wali się ba.rdzo szczęśliwi. i nikt
nie mógł im nic zarzucić. do chwili,
I!.Jy pewnego wieczoru pani sama
I;,r zysua. do stołu. Mie-jsce pana
Gr jj tera. pozostało wolne i francuzi
orzekli, że nas~p'iła jakaś scena
małżeńSKa.
~ .
Pani Saint-'AU)an lIył. nieco 6arclziej woskowa., ni:5 Iowykle. Co Bię
&tało temu pa.nu Lukaelowi Grł1łer.
ŻE) zamkn~ •
w, ~W'OiJa pokoju i
z.a nie nie eho1a.ł ·ot"o.ny6~ wydawał z siebie! ja.kW niezro!.lIDliałe
Qlirzyki J głośnQ wGW, aby UJItI,.
wić gej ~ apakoj1a? Pani SatM-Alban ~ rozumiabi jego W!bowaJlia.
Z nie~"YkJym. ~)dem i niepue·

tlę ponaJ t.ymi .sprawami. Na razie
je~Łt·lO, jak rażony piortlLem. ~ą
ozę przy0ial1ą.ł pię~cinllli ::.krolinie - ŻU tr:wę rO~Ulll.
?!ladame całkiem nie r01iła sobie
j} Ilzji,
co clo stanu um v~łu uana

Griitera, I~CL i my nic l'<'bmy śobia

złudzelt;. co do tej delikatnej koIli"·
ty i jej charaktcrll; nie dz.iwmy się,

gdy 'l)u,ni Saint-Alhau bc~ żadncO'o
r·rzejścia, ale w każdym razie c:ł
kiem logicznie, zawola.la·
MOll chcrJ... potrzebuję pienię.
dzy...
.
Powiedziala. to cichutko i deliKat·
uie, patrząc słodko swvmi wielkimi oczyma.; po czym pau GrUter
Jak w idealnych filmach, wycilWną!

książec*ę czekową..

-

Gotówkę .. ·-wion~ła Go z Per

pignan.
- Jeżeli tak', to mogę ci dać tylkc· to ...
"To" - oyło tysiąc szwajcar·
'f;kich franków.
Biedny człowiek! - pomyślała
Go WZl'llszona.. R'1,e'3zywiścic stracił
rozum.
Za wariata uważala go następne
go dnia równiaż cała służba. h(ltelowa. Jej także pokazywa.ł ową. Jesią);
kę i pod przysięgą. kazał zeznawac,
czy nie mieli ,i'Jj w :ękach.
. Pod wi<lczót, przecl ndankm ~i~
do jadalni, pani Saint·Alban nacisnęła klamkę Dny drzwiach, wiodą
cych do apartamentu
GrUtera,

nI

Drzwi byly zamknięte. W p(.koju
cisz:!'.
Następnego rank:L pan GrULer
jechał. Doką"l? Paui Sainl-Alban,
w celu zastosowania się, w daltizym
c:iągu, do styh oW9g0 hotelu, nic
chciała przestać być jeg'o żoną.. Z
SWI.t{J\V służby llowil'c1ziala się, że
)-aU Gnit'3l' wyjechał do Hambll1'g·a.,
i - jako zapobiegliwy małżonek-'
zapłacił z góry za mi0 iąc za jej
8 V:ll'tament.
r,anowała

ou-

Cttery ty~'o luie szybko upłynę
i zgrabny kufer pani Saint·AIban został wyałany do Mnntreux,
razem z dwiema. walizkami oficera
ang·ieI;::kicgo. Wćwczas do hotelu.
~adsledł list dla pani Gr(iteJ'. ~o
'llieważ p0eztil, szwajcarska nie tak
Iatwo rezygnuje :l doręczenia Udu,
Lia w'zl.'lki wyp:ttl'k wysłano lis~
de· }fontr-~ux "p. a, MI'. AIgenoJl
Me. Rride", gdzie przy śniadani II
zo:::tał ,loręclOny adresatce, która
w mi~dzy,1za'Sie przeksztah:iła si.Q
'" maitanle SaiTJt Alban, którą wlaś
ciwie też nie była. List przez kilk1\
~ni leżał na s~')likll.
ły,

Pewnego popołudnia na. tarasie
hotelowym z widokiem lla jcziQl'll,
)"tani Saint Alban, ponieważ Lie lep~Z€go nic wpadło jcj na myśl, zdecydowała się na przeczytanie listu.
- Drur,-a Go! - bl';>miał mc1głó
wek. - Zdziwisz się, ..
Pani Saint-Alban spo jJ'zala na
Koniec długiego zdania., j z3czQła

czytać następne, które ro"-poczyua·
~ się od ll'1stępującyrh słtw:
- Chcę ci wszystko opowiedzieć.

Pan Grtiter był bardzo szc~śli·
wy w pożyciu lllałżeń, kim. Minnie,
jego żona, robiła mu wspaniałe 80~'y hambllrskio, do który(·h mial
f!labofić, a on l11'ząclzał jej seansy
!>[!lrytysLyczne, które były jej sła
bą stroną.
W pewnym momencie
szczęSW\
obiel'ali 8obie. że kto
z nich pierwszy umrze, prześle drugie'mu znak, - jeżeli istnieje życic
[,ozagl·obowe. Niebo zabrało Minnig.
Małżonek był niepoc·jeslonv. Początkowo postanowił nic czekać na
znak, lecz odrazu pójść za nią,
gdziekolwiek by nic była. Lecz 1'0Zpamięty wanie wspólIH'go ż,ycia powl'trzymlllo go od wprowadzenia
w czyn tego z'll11iaru. Życie powoli
wcią~alo go,
Ulczął znów prac,}wać, i nie umbł już wyplątać siQ
z jego sitci. Dni sPfidzał w interes;e, wieczory - w domu, rozma·
wiał sam ze sobą lub ze zmarłą. I
czekał; czeklII lla znak.
Lata ukoiły jago ból. Powoli wra
cał ([o świata. Lecz nie zapomniał
o :\finllia i nie przestał czekać. Nad
szedł Illn ffi(3 ot, gdy zoc w zaczął się
~potyl~ac

z

1)l"Gyjaciółmi. o.lwieclzał

teatry, r0bił małe podróże. Wresz·
cip dla wypo~zyilku. pojcchał rio
'3:1ll ~forito: tam poznal matlame l
7. nią
razem l)oje ń lu1.ł do Gt'taad.
Tam, g-dde pr!l.wie już zaporomal (I
zrnarll'j. dosięgnął go znak.

Eskadra bombowców amerykańskich

prowauzę,

DJ";

rm.mawiam z },\inn'e, i
ona mi ollpo,-;iaua. Spo'iViadnłl'TTI
fi~ i OM, mi pneOliCzy]a. Po r:17.
pierwszy cz~ję, co znaczy: - ko·
c:hać wi·~cz.ni'),

1'0 przc'.!zytaniu listu. klt1ry j~
znaczni 3 -,yięc,:,j zainterr ;0\1':11. ni~
przy)1l1sz.czała, pam. Sa.iut-.\lban za.
Joyśliła 9ię.

w.

Dziwne to :;est, że w na"zy('h
't('rjaJi3~ycznyclJ czasach można
l (M jl's~cze taką. miłość, jeż(']j

ula·
zna
na

ją spirytyst~rczne SZ.l
leństw(). Miłość poza śmierć: ('o za

wet otacza

~z:t10ea. ba.jka ... I nagle z 111<:0]101,11
jelll pomy~lala: - Włu~r i \\ j,; ) J.J
winnam mu Itszy:::tLo w.,·ja~nk,
takie omyłki są za pOważui'. aby
Jr;nżna je byb
brae na. s',yoj' su
mienie ...

zrzuca podczus • manewrów '\\ e

śmiercionośne

lloriski

- Niel
- RzaC7.ywiści~ nie?
Pan GJ:uter pytał, patrząc lła nią
pl'zenikliwie, czego nie znosiła.
- Rzeczywiście nie - odJlowiedziała chłodno.
1.;)CZ pau Griiter nie był jeszcze
za,lo\V(,luny z I ej odpowicchi.
- P10S~ę cię serdecznie - rzckł
[.agle - bhgam cię, oroga Go, po·
"jedz mi, c"-y miałaś w rękach tr·

- Obecnie powrót do życia nie
odpowiaJa 'lwim poglądom - pic:at par. Grliter; a pam Saint-Alban
'iidctchnęh z ulgą. B~t1ę żrI.
Lrcz życie będzie dla mnie łatw('.
g'dyź istniajg życie
poz~lgrobowe:
~(}Laezę moją. )finnie.
Wie('zorv
sp~dzam sam w moim mi .. .:;zkan;ll .
~'ą głuche;

pójście. Zja.dł& obiad do koooa.,
lmllll .wypiła ka;v1ę, wypa.lila. papierosa, po czym powoli udała. !i~
scbodami na. córę dQ P,Okoju .Gru.

rZf'kła.~

Pani Saint-AI15an ZnlJW przepnś
r'!la parą 1..1'111, bowiem b,da dokawa rezult:l.t.] t.ych wyzmlll.

Lecz (fiahgi, które

nilOrioDYJD obliosem ~ rybę, ~
Ke lner, zameldował jej, te mOD8lellT
ją ~toai. BJła sa lia'rchó łraQOaU4t
Do by pCliwif}ei6 odpowłedś temu panu i jego posłowi, i zbyt eiekaw,
k'o}ji('~, aby me zdecydować się na

teta.
. '
Pan Grut.6r, zW'yile iózowy i EPO
)z c. jny, był blady i zdl}nerwowany.
Prz7jął ją z uroczystą miną, kUra.
Jlie wróżyła nie dobrego. Z powagą
wyjął z kufra. książkę ("Jesienn~
róże" był tytuł tej książki), pokazał jej ją i zapytał:
:.- Czy oglądałaś tę KsiążKę?
Pani Saiut-Alban rozumiała do·
.t:kouala po niemiecku, może nawet
' ll'fiej niż po francusku, którym to
jQzyldcm mówił z nią poprzednio
l;U U Gruter
Na wszelki wypatlek

-- W Ksią.żce, ktÓl'a nie oputizczn
hL mnie od śmierc.i Minnill - Ilisal
VolU Gl'liter - w jej nkoch:lllf'.l
książco pojawiła się pewnego dllLI
tajemnicza., niepojęta plama: czn I'
na! czarua. ja.k kruIt, otoczona. 11m
natnym, pnechodzącym w żó/ty
odcitJli - kantem; centrum tej pl:!
1!1y znajdowało się na stronicy:? t
lecz przech')lzil t ona poprzez WICll> kartp.k, - była jeszclP widor;~
na na stcvnicy 15 i 26. Nigdy jl>szeze nie widziałem t:1kiej plamy.
Rpzwątpienia: była to ręka ducha'
W mym śmiesznym sceptycyzmir>
]Jodejrzewałem początkowo natUI'[tl
ne powstanie 9lamy; atrament. Alf·
nie mógł to być atrament, gdyż daje on iana plamy. I kto zreszta
n-,ógłby wlać atr~ment do książki,
kŁf.l'lI. stnłe przec:howywnłem w lm
frze? Pc·czą.tkowo zapytał~m cirure,
[lC tym wybadr,łem całą. ~łużbę bot(,Jową, czy ktokolwiek miał "IV
ręku tf1 książkę? Dziś wiem napew.
no: to był długo wyczekiwany
ZT!:lk. ~wiat ~ozagrobowy istnieJe
Pytall.'m znanych okultystćw, j kn·
załem badać plamę i jej ~kładnikf.
Powiedziano mi...

{DokOllczeonic ze sil'. ] O-r j ).nia lekarzy l chemików .kierowane są od wielu lat na wylJH1.lezienie ~ro{JkR, umożliwiające
go wcze,ną i pewną oiagnozl:'
k~il1żke?
Usiłowania takie nie tlah" do..:.. c"ty to takie ważne?
tychcza zadtl\valającydl 'wyni- Bardw ważne .. Od tego zal·.- ków.
i~' wszyGtb ... Całe moje życie ...
Ostatnio jednak praski profe.. - Od tego, czy miałam w ręku
' Ol'
\Yaldschmidl - LC'llz w
.jai,ąś ksic1'ik~ , czy rrie?
współpracy z docenlem Brdicka
- Czy mOŻi)~Z przy~iąc? .- SI':" . w,p[\dli na myśl sLawianja diatal pan Gl'utor ponuro.
iIIlOZ,na podstawie ",l~tadu
Z,,-ari·) wał, pomy~lała matlall10 i knd choł'ego, ",ł:I~ciwie chal'ak
m'kła łagodnie, podobnie jak do
tc-rysl~' cznych zmian
pewnycl.l
grup sUJbstancji l'edu1.ują.cych
wariata.:
- ('o "i je,;t w]a~ciwie'( Czy ~jl~ w surowjcy chorych na raka,1il' cl.ujesz, mon cheri?
'owa metoda daje 90 do 95
nrocent pewności diagnozy. -Pau Grilter oUllarł głucho:
- Co się stało i je zcze S1Q !>La
'" pozostał~'ch 5 - 10 procenpip, - nu l':lzio nle mogę ci wyja~ tach wypadkó,y. gdy otrzynnr
nić. Mt);i;'~ 1)0 tym, później, gdy b l,
je sic: reakcję dodatni:}, pomi-

I

Pewneg·) wi03c:"Jl"U w lJ~taaa .-.
11:111 Gruter jak żwykl~, si,](hial i
czekał w hallu,
pani Sa.iut-Alban
nudziła się podczai> ubirmnia, i
wpacllo jej ll-t myśl, że prz('('I ~(; wll
je 011 v kufrze ta.jem.Qi,~",ą. l~::;ią 'l,kę.
Pos",ukała ją, wyjęła, ]101oiy)a Da
to::loeie i przeczytała. kawuł"k 7.
kOll( a, kaw,lłek ze śrotUn i w koilcn k:1.wa1ek z początku. (i.) rozullIiała, co czyta, ani nie uwa~ala tPj
k~jążki za zabawną.
mięt1zyt'z.,
sie uzupełniła toaiet~, Flaknllil~
z tUf<ZCJll do rzęs stal otwarty oho~,
],sią.:~ld. I właśnie od niego l;owft:lla plama: pani Saint~Alban przewrÓCIła flakonik. PlaJu"\. na· "tr'Jllir>
~~1. Inna kolJieta pr,"l:(Jwulaoy mo·

"V

mo że rak nic jes l o·LC'cl1Y. daje
~i~ Lal,i wynik wyltUIllHCZ:yĆ j,"t
nieniem w o·rganiźmie silnych
procesów zapalnych.
OslaŁ'nia
udało Sil~ jednak udoskollalif d'l
lego !>topnin pro<:rc!un: diagnozy, żc nie zawodzi nawel w La·
kich
nieprzyjaznych warun,
kach.
rjeml1a Trakcja pomimo 0heonoścl raka zdan:a si<: ba,rdzo
rzadko p1'Zy niewiel'kich opuchlinach np. w olwlieach ol,a,
:.'Ifylna clodnlnia reakcja przy
nieobecności ral~n zdarza si~ w
WY'P adk ach
cierpie11
żółcio
wych, .znajrdtlJjących! siG jakby
w przedstadimll powstawania
raka. Szczel;'ólna wyższość nowej metody polega obok jej slo
sunkowo wielkiej pewności na
prostocie procedury, i szybkoś·

"Yy,~t3rcza 0,1 centymelr!l
sześcienllego surowicy, czas za{

ci.

potrzebny Ula postawienie diaglllOZY wynosi niespełna pir.ć mi
nut, po~lczas gd~' przed t~ym po
Lrze!mc były na lo godzi,n y, li
llawct oni,

że zetrzeć }J!am~.·)[albll1' z:.';
1\11<:ła k~iążkę j położyla ją U:l

7:1}11·

ll:-n\ .
Tajemnicza pla 111:1.
Nową meLou~ !rozpoznawczą l,ym miej.,;cu.
~' ylp:róbowano już z pomyślnym czarna jak kruk. z brun:1tl1 yll1, pl' ! .•
",v.nikiem w Plraoze i Gie scn, chodzącym w żółty odricJ'1 kantc! l.
Uczyniono to rów~lirż w insly- jukiej ln.u Griitcr nigdv jl's7.r'zp ni'
tucie Fi.nseHa w Kopenhadzc,- widział, pochodziła z tłu!'tC'g'o tlW1.1\
\V Alnglii wypróbowali ją na od rzęi> . A madame khtmal:1 Illa ":.
118 chol'~V'ch Bcrgh, IIen riques gr dy. gdyź prawda w yd:m:lJ:t "i"
i Schoushoe,
j('j nił!wy:;ollua.. Czy 1Il;1 mu to tl'J':1Z
wyjaśnić'? Pani ~:1int·_\lhan wall,',
Jeżeli nowa metoda rOZpOZl1<l
wania raka okaże się s1mŁecz la ~i~. Ale wzruszona, sentymental
na dla. zmarłej kobiety dla wipl
ną, jak tego powszechnie oczekują, będzie słanowiła decydu- kiej miłości i wl1góle ... po:::tauowil:l
JI1i1czeć. PodarIa powoli li"t pana
ją'cy postęp w dziedzinie walki
Gl'iJtera na strzępy i wrzudJa je do
z rakiem.
je zion.
Prof. Gye.

~ftT~.~lS9~

__~__________________________________~22~.~V_-~.~.u~-~~~~~~~~O~AN~~~Y~~~:d~-~~~g~~~~____________________________________~
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KOWSK.
8

URZĄD

SKARBOWY
W ŁODZI
Nr. IV.a/42/7/Lc.38

łódzka Komunlkacja

Sprzeda! d~taw~czna Łódź,

Samochodowa

.LUBSUSOle lelniSBO I

W61cZllńskl

Hr. 23214. tel. 221-31
z dniem 9 maja b. r. został
wprowadzony letni ro.kłed
Odl. z Łodzi do Częstochowy o g. 4,00 10,00 14,00 19,00
W myśl § 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.VI 1932 r. o po·
•
"
Bełchatowa
,,7,00 11,30 16,40 20,00
stępowaniu egzekucyjnym Władz Skarbowych (Dz. U. R. P. Nr. 62 poz. 580)
Radomska
• 19,:10
•
•
zlloweliwwanego rozporządzenia Rady Min. z ddnia 28.1.1934 r. (Dz. U. R. P.
"
"
Przedborza
" 13,10
Nr. 10, poz. 78) i z dnia 15.V.1937 r. (Dz. U. R. P. Nr. 43, poz. 341) podaje się
Wloszc.owy
" 21,05
•
•
do ogólnej wiadomości, że celem uregulowania należności Skarbu Państwa
• Częstochowy do Łod.i o. 4,00 7,50 f 3,50 19,50
i innych wierzycieli, odbędą się sprzedaże z licytacji ruchomości, należących
Bełthałowa
•
• 5,50 9,30 14,00 19,00
"• . Radomska
do niżej wymienionych zobowiązanych.
•
.. 5,00
24 maja 1938 roku
Godz. 12.00
Przedborza
•
" 11,20
1. Mo.rdka Szajbe, Drewnowska 5, różne lakiery i farby ziemne.
Wloszc:lowy
•
• 4,30
3.763 klg.
Cena szac. zł. 2.811.26 maja 1938 r.
Godz. 9.31J
t. Jakób Dawid Pakuła, Pomorska 35, meble, 2 szt.
zł. 5.30.26 maja 1938 r.
W I tcrminie
Godz. 10.00
3. Oskar lIeinrieh, Pomorska GO, 50 klg. prz~dzy półjedwabnej
i 20 tuzinów pończoch w stanie sur., baw.
zł. 360.-,.- ~ II terminie: 150 kg. przędzy i 100 tuz. poń!;zoch
damskich, bawełnianych
zł. 650.23 maja 1938 r.
Godz. 10.00
4. Edelsztajn Rywen, Kilińskiego 25, meble
zł. 500.-,,- cegła
zł. 240.Zajęte przedmioty można oglądać w lokalach zobowiązanych w dniu
licytacji od godz. 9-ej.
Łódź, dnia 21 maja 1938 roku.
Naczelnik Urzędu: (-) J. STAR SKI.
ORYGINALNE TYLKO
MR.
ZiYM ZNAKIEM
FABRYCZNYM
Spz. ogr. odp. l6dt. ul.
Podaje do

Obwieszł:zenie O li(g~a(ii

wiadomości, że

Willa z wszelkimi wygodami,
w 4-0 morgowo parku z kortem
tenisowym, stawem i basenem

do

Zgłoszenia pod "W. I."
;

I

JAKOSCI

mienionyeh

'tV

iła!~

porcja 3 S

farbiarz-apreter

Wlaz z

Przeiazd 1. tel. 209·87
;

~nHnI~RlllM "lf~fłlóW" lecznica
d t d . )

dla narwoioPi Psycbi,inll [boryrb

Dr.

l

s.om :"Oloeiczn8
z

ZE STAŁYMI Ł02KAI\U

med~ ł adok i er 5 k i eg o

TuszY~im;o~~;;: :~fa~s~~: a

~ED.

D!.

przyjm. od 3 -8 wlecz.

W

I

Lecznicy Zgierska 24
.

od 10 -

1 po

poło

seksualnych

...

..,

.

dni~o~;::~~C;r!~~~':~!~ ~~~;~;z~;~l' się w dniu 4 czerwca r. b.

p...,vjmuje od 9-f i 5-9 wiecl5.
~

_. _

i ł dka - lit - t b
Chor. o ił Ił
, Je l Wkiłro g'

łi:1f.:arg

g06»
'"

Poez. w dni powszednie o 4
w soboty i niedziele o g. 12-ej

(enJ od 50 gr.

'a;

.
ż

h

9pe~:g:~;~~r~:k-::~f;:~~n,c
Andneja 5, telef. 159-40
prllv'muje od 8-11 rano i od 5-9.
w n'led~I'Ale I' świAta od 9-12
• w
....

!Helena Halnern Dr LudlUl-1Jnfalnb
f I Ci NARUTOWI eZA 2 Choroby
weneryczne

w
letnich
. . DR. MED.

Nc: ~

•

o g. 13-ej
Ubezpieczall1ia zaslrzega sobie prawo <lowolll Pgo wyboru oferel1la, poChoroby dzieCI
działu zamówień milidzy kilku oferentów, p<>wicrzcnia tylko cz~~ci ·robót oraz orllyonje we wilii własnej (daw. Zbar) G d
unieważnienia całego przetargu.
ulica Kolejowa - tel. 8
O z.

(OIłSO

_ - - - - -'"'.---DR MED

.

fi OllJl'INJ\.
mksiącach

..............................~nz
..~...................a. .n~~
- I.
Dziś i dni

tel. 127.84

T. Jankielowiez Ił IEWIA SKI

ro mleJs a

IIł O 5 f

e

p"Jjm. od 8-10 i 4-8 wie cz.

DR

OgÓ~;ł;I~:f~::~~g~~r~~!!~~~:ów przetargowych wynz~~i~._
I
2) na roboty szklarskie
zł 3
.
specJalista
3) na ułożenie posadzki
zł: 3:=
chordb kobiecych I akuslerll
\Vadium należy złożyć w prze<luzień ot"arcia rozprawy przelargowej
S· d . . k 28

il ::g{~~~ ~~ r~~~Vui!z~r~r~ti'~~V;~~l~;~~~:::
:od~ł:I~~J~ł~Ż:~~~0~~:~~t:l~i~~v!~~~~:gtl~<l!)i~~S~)d1~~~~~:: t~eez~r~s~~~~~i

MR"nnrllIln
U Ud
Dr. mcd.

AKUSZER-GINEKOLOG

Tel. 128-98

n •

Dr. med.

I

TEL. 129·77.

narutowicza g, II p., front Pomorska 7,

pauI-Ina LelU I
'
-

i jamy ustnej

Przychodnia c.ynne od gods. 9 do 12

w kasie Ubezpieczalni przy ul. Wólczańskiej"nr. 225 w Łodzi w naslępujących
~.u
kwotach:
telef.240-10
. tel. . 133·38
1) na roboty malarskie
zł.
600.przyjmuje od 12-2 i od 4-8 wiec,;.
PrzYJmuJe
od 4 - 7.
2) na roboty szklarskie
zł. 150.3) na ułożenie posadzki dębowej
zł. 500.-- ---.----.
Oferty przela:rgowe w zalakowanych kopertach z napisami:
LEKARZ. DENTYSTA

do

-

D.
Iłozan~r
Gdańska 93, tR!ef. 178-37 sk6rn~:h!ali:;~~~~~:lInYCh

mianowicie:

2) roboty szklarskie.
3) ułoienie po.sadzki dębOIWej.
Przedmiary przetargowe olrzyma~ moina od dnia 24 maja r. b. w go.
dzinach od 9 do H-ej w Wydziale Administracyjno - Gospodarczym Ubezpie-'
czaIni, ul. \Vólczańska Nr. 225 w Łodzi, gdzie również obejrzeć można warul1ki

szcząk

Ginekolog i Chirurg

e t: a r g.

i kruehym ciastkiem

Cukiernia "ŻRÓDlO"

I--,----------------~
(

wodą. sodową

groszy

poleca

lat 30 -35 dla bawełnianych, wełnianych
i jedwabnych tkanin.
Oferty z życiorysem i odpisami świadectw
sub "Apreter" do adm. niniejszego pisma.

Dr. PR" PDRT
Z

.,.

Wuborowe L O D V

Poszukiwany na zagranicę

----------

p r

marki "RuiJber·
LODÓWEK
LEŻAKóW, HAMAKóW
ROWEROW i drezyn
ŁócU, PiotrkowsKa 73
w pod",. Tel. 159·90

PATENT FRANC NR. ?90.!l04
PATE.NT AMER·.· NR . 10'970<\

rekonwalescent6w
Chirurgia ząbów,
i niedorozwinielJ(h dzieci PIOTRKOWSKA 56
Informacje Łódź telef. 151·89

Uhez~eczaInia Społeczna 'W Lodzi ogłasza przetarg na Toh·oly ,,'ykoliel~niowe w budynkach mies:ekaInycbna t~renal:h lianalorium w Tuszynku Jlod

I ŁÓŻEK
komodowych
WYżYMACZEK

OOBftOPOL"

. ELASTYCZNE

ruchomości:

DnJa 25 maja 1938 roku.
W I terminie
l()kalu Składnicy Skarbowej, ul. Kilińskiego 86;
1) S,pitz Samuel, 106 sztuk t()WaTU,
oszac. na zł. 10.473.2) Płomyk Chana. Al. I Maja 20, meble,
oszac. na zł.
550.3) Blumenfeld Witla, Al. I Maja 5, meble
oszac. na zł.
570.Dnia 27 maja 1938 roku.
W I terminie
1) B-cia Fajflowicz, ul. Plotrkowska 33, manufaktura
zł. 2.500.Dnia 30 maja 1938 roku.
:w I terminie
1) Drewmg Emma, PJotrkowska 15, meble,
oszac. na zł. 1.220.2) Giinther Emil, Gdańska 38, meble,
oszac. na zł. 900.3) "Alrotex" Sp. z o. O., Al. I Maja 68, chustki wigon.,
zł. 1.200.Dnia 31 maja 1938 roku.
W I terminie.
1) F-ma "Jakub Wald", wł. Braun i Prussak, PJotrkowska 33,
towar wełniany, półwełniany, koń, rolwaga j ruchomości biurowe, razem oszacowane na
zł. 6.365.Dnia 3 czerwca 1938 roku.
:w I terminie
l) Grossman SzymOlll, Sródmiejska 95, konie,
oszac. na zł. 1.300.;....0
Zajęle przedmioty moźna oglądać w dniu licytacji od sodz. 10 do 16·ej
miejscu dolkonywania czynności.
Klerownik Urzędu Skarbowcgo: (-) Mgr. J. HYKIE~

'tV

Kupujcie
_ __
z_ _
l-go źródła
W6ZKóW dziecięcych
Ł6ŻEK metalowych
MATERACY wyścielanych
MATERACY sprężyn.
.Pate""t"
_
ŁOZEK polowych
w febrycanym
- - składsie łł

BEZGRANICZNIE

myśl § 84 rozporządzenia Rady Minislrów z dnia 25.VI.1932 roku
• po.stępowaniu egzekucyjnym Władz Skarbowych (Dz. U. R. P. nr. 62, poz.
580) 3 Urząd Skarbowy w Lodzi podaje dQ ogólnej wiadomości, że celem uregulowania zaległych należności na rzecz 3 Urzędu Skarbowego, Ubezpieczalni
Społecznej i Zarządu Miejskiego, odbędzie się sprzedaż z licylacji niżej wy-

I
i

Wielki wybór:

PEWNOŚCI

W

w,dzierżawienia

Vi okolicy Pabianic.

...:..-;;==;;;;;;;;;;;;;;;-

Obwielzł:ZCDie O licuiał:ji

Piotrkowska 6

TEL. 170-96

".

przYlęc. O

d 11 2' 4-7
-

1

slląrne i
Nawrot 7, tel.

•

ni

nastepn,ch! -

128-07

przyjmuje od 10-12 i 5-1

- II.

Wielki pOdw6in, program

,,~ UJM MARli K~IIIJY" • .P!~~!09~~SS6!~~~Z
Dziś

W~.~~li~O~_~~b~U~I~S~k~i~,.s~i~e~l~a~~~s~k~I_____~~H~u!mpo~r~~~F~il~m~o~n~~~b~Y~W~a.~.m_n.a.p~ię.C.i.U._~ł.I.u.m.or
'a;• Ostatnie 2 dni!
i dni następnych!

~ BETTB

K~

DAVIS

:·:0

TEATR:

"

Ulubienica wszystkich

IEMPLE
MIRA~ :SHIRLEY
N
STRZELE.C Z BENGALI
i . Malieisiwo IitDo·zoru. 1
;';

f

:fiTOPADA\lS

,~'~~!I~~~

;
Do

w filmie
p. i.

Ceny od 54 gr.

15

"GbO~ ?ORANNV" _. l!ł~R

22. V -

Nr. 139
--------~~--------------------------------------~~~

.

~

Otwvarcie sezonu letniego
Dziś

iN niedzielę dn. 22 maja r. b.
o godz. 11.30 przed pot.

PIERW~ZY
;,

POAAI!IEK
n

Teodora RYDERA

mUEycz.nJ or,!<ieatrv
symfonicznej pod dyrekcJIt

a o godz.' 5 popoł.· KONCERT POPULARNY
y ANONS: W niedziele i święta o godz. 11.30 przed pol. tra dycyJne poranki muzyczne.
Park otwarty cały dzień! Na miejscu zwierzyniec, łódki oraz korty tenisowe!
Restauracja pod nowym Zarządem.

-

Okazia sprzedai dla w,jeidiaiacrch na ilrloD~

Konfekcja damska, męska i dziecillua, obuwie damslde, męslde idzie cilllle, pończochy j skarpetki, Dlakry cia stołowe,
koozule ~pol'towe,
płaszcze "ąpi~lowe, leżaki oraz wielki wybót' towarów selutnda, braki i resztld WYROBóW WIDZEWSJ<JE.T MANUFAKTURY.

Z prawami

-

szkół państwowych

•• W I E D Z A··

do

I.

oraz Szkoła Powszechna L. MAGALlFOWEJ
ul. Narutowicza 17. tel. 175.38
Zapisy nowowstępujący~h przyjmuje sekretarial co.cIzieunie w godz. 9-14 i 17-19.

tanio, solidnie
wykonuj e fabryka

WOlilÓW -

Gl6WNA 7,
tOżKA METALOWE

J.

REPERACJE I LAKIEROWANIE

to zdrowlel

Cyklinowanie, drutowanie i froterowanie posadzek, czyszczenie wystaw i okien, sprz'\tanie
biur i pokoi. odkurzanie elektroluxem. Reperacje linoleum.
Pakowanie okien i drzwi.

lodzi. ul. Narutowicza 58.

J. HUPERT i S-ka

Sekretariat przyjmuje codziennie w godzinach rannych.
Telefon 115-29.
.

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

na ruptur, (przepuklin,). skrzywle- , ,
nIe kręgosłupa I rOżne kalectwa ••
Specjalne bandaże ortopedyczne, które z najwię
kszym skutkiem wstrzymują najzastarzalsze i najniebezpieczniejsze ruptury pachwiny, pępka i brzucha, największych rozmiarów jak głowy dziecka i
głowy ludzkiej u mężczyzn, kobiet i dzieci. Specjalne bandaże ortopedyczne na ruptury powrotne
po operacji oraz specj. bandaże (pasy brzuszne) po
operacji ślepej kiszki na obniżenie żołądka, wnętrz·
IlOŚci, obwisłe brzuchy i wypad macicy. Dla ciel'
piących na skrzywienie kręgosłupa (garby), gruźli
cę kości i paraliże ortopedyczne. Specjalne lecz
nicze gorsety. pl'ostotrzymacze, aparaty ortopedo
różnych systemów. Sztucr.ne nogi i ręce aluminiowe (pro·tezy) dla amputowanych. Na płaskie boles·
ne stopy (platfus) specjalne wkładki ortopedo
podług form gipsowych znajszlachetniejsze•
. f.," 111":"lu (duraluminium).
SPECJALNY ZAKŁAD ORTOPEDYCZNY

DLA (HORYCH

Higien a

humanistyczne

UW A GA: Wsz,stkie szkolJ Dosiadaia
pelne prawa szkOl Daństwow,cb.

Piotrkowska 44,

tel. 202-"4.

~

Spec. Ortop.

SZKOLV
Towarzustwa SzMÓł ZUdOWSMICh WŁodzi
Liceum MatemałJczno-'iz,czne
MAGISTlACKA 21, tel. 134-11.
II Meska Szkola Powszecbna
II Gimnazjum Meskie

Doktór Medycyny

speCłjalleta

Piłsudskiego 51, tel. 170-03

--,-,"",'--Gabinet kosma"ki
leo.nlc.eJ I loaletoweJ

Z.5ZWALBE

dyplom Uniwersytecki
łel. 127-99.

Moniuszki 1,

I

Usuwanie wa_elklch
defektów oe".
Usuwanie bupowrotnle I bez
śladOw SIIpeoElCJoh Włosów.
PreYlmule jO-2 i 4 -8 wiea5

lA

Cegielniana 2

1\ KI ET"
TeJ. 107-34.
T

Jed,neKino
~.!~iekOwe W ogrOdzi!
Sienkiewicza 40, tel. 141-22

lenemu .promlUDlaml 80101018

PołudniowI

Przyjmuje 8-10 i 4-8 w.
_______•___ .....

ZB, raDO
tal. ZOI.U
i 5-6 pp.

PI'-vJm. od 8-11
w

DR. MED ·

nłedllłele

i §włeta od 9>-ł! ..

Bornsteinowl -H. GUTSZrADf
:Ł "'

Dr. med.

r

r

Choroby kobiece
i. akuszeria
•

SrOdm!e~S~aR ~9~ I~'A 134-90
Pr~yjm. od 10-12 i 3-8 wiecz.

Akuszer-Ginekolog

Zachodnia 6&, tal.
pr.,lmuje od 8-10 f od 5-7 •.

T. Poraz pierwszy w Łodzi!
Dziś i dni nastegn,ch!
Wielki podwójny program!
Cuda odwagi i brawury... 100% sensacj~ i. emoeii.:. Niebywałe Zn.ów powita 'Was sł?d~im uśmiee~m
męstwo oto atuty bohaterów dZIkIoh stepow p. t.
l
plosQnką, ulublemca wszystkich

-

KINO - TEATR

.

Spec;alista chorób skóru.,oh,
wene.ryclPmy?h! s?keualnych

uhordb koblacJch I akUSIBril .

Przedszkole dla dzied w wieku od lat 4-6
W6LCZAŃSKA 35. tel. 245·36.
Podania kandydatów i kandydatek przyimuią i inIormacii udzielają kancelarie powytszyc~ szkół w
godzinach urzędowych przed poludDlem.

DOKTOR

DuSlal Kohn REICHER

Liceum Humanistyczne
MAGiStRACKA 22. tel. 134-12.
Żeńska Szkola
. Powlzecbna
Gimnazium Zeń_kie
Liceum Humaniłt,czne i Prz,rodniae
PIIAMOWICZA 6. tel. 127-95.

..

J. RAPAPORT

obecnie ZAWADZKA 8
Tel. 221-77
(dawniej Wóle:r:ańska 10).
Ceny przystępne
30-1ełnla praktyka
UWAGA: Dla ubezpieczonych VI' UbeZ'p. Spol.
znaczne ulgi ..
~OWOŚĆ ORTOPEDYCZNA:
.Spuchnięte kostki 11 nóg, nabrzmienia iJlne
we wszystkich podobnych bolesnych pnypadkach natycllmiastową ulgę przynoSIlIł . I'Urgiczne pończochy marki "Ideal Gam". Orygiualne -pończochy z tkaniny 2: pm!\,
, raz furmatory gumowe na grube nogi. _ewidoczne pod naj cieńszą jedwabną pońe:r:o,
chI!, przywracają wysmukłość i zgrabność
zwalniają od cierpień i bólu.

I Meska Szkol. Powszechna
I Gimnazjum Meskie

..

23, tel. 214-27

11 TEl.137-10

(iimnazioDł żeński~

. W

wej

Sekretariat przyjmuje zapisy codziennie w godz. rannych

OtKOWYSK I

NARUTOWICZA

Szkola' powsze.:bna
li,eoDl

szk6ł

pafistwowych

I/AHANIEJ w FABII.

i Janinu (z8Pcz,AskIej
•

Wólczańska

MATERACE

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

i
:

z pełnymi
prawami

arii Hochstei

WOZKI DZIECI~CE

Do {-ej klasV szkoły powsllechnej przyjmowane Sil d.ieci, kt6re
ukońClJly lat 6.
We wszystkich klasach szkoły powsllechnej I gimmnazjum nauesa się języka hebraJskiego.

!

Powszechna
Gimnazjum 2eńskie
Liceum humanistyczne
i przyrodnicze
Szkoła

'-"Olll
OGUMIONE

Liceum i Gimnazjum Żeliskie

Obrońcy Rio Granda'! .

I"'h

II. -

':'''0 ,- ODA

,--do

cowboy BOB BAKER
fIlmle~.,. ~.
.,.""
Następny program: Nowy wielki podwójny program I. Oddział śmiałych - w roll głowne) BUCK JONES
lI. Wiązy miłości - w roli główn,,\ WALLACE BEERY. - Początek o g. 4-ej,;, w soboty, niedziele i świ~ta o godż. :t2ł~

w

roli

iQ4BW't • •

gł. Niezwyciężony

-

Deanna DUR B·.

_o

!!!

Dziś i ani następnych!

-;

_

•

Najwesels•.a komedia wiedeńska sezonu, mówiona i śpiewana po niemieoku

Nillłlfł:ZONtł Z PlłlY

4DHIJ

w rol. gł.: GIsti Huber. HeinE .Uhman. Hans Moser i Ibeo Lingen

Początek w dni powsz. o g. 4, w soboty, niedziele i świeta o g. 12 w poło

Dziś

i dni nastepn,ch!

Noje

Na pierwszy seans wszystkie miejsca po 54 gr:

ISA MIRANDA i BENlAMINO GIGLI

w najwspanialszym filmie p. t.

Sz(ześt:ie·

i

ig

Cony miejsc: I m. 1,09, II m. 90 gr., III m. 50 gr. - Kupony ulgowe po 70 gr. z prawem zajmowania dowolnyeh miejsc.
W niedziele i święta niewatne. ~ POCI. pnedst. w dni powaz. o godz. 4, w niedziele i świ~ła o godz. 12
NastQpny program: .. Premiera" zZarab Leander w r,oli gł.
Sali sDecillnie chłodzona

