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Ambasador Rzeszy u Hali.axa. - KontrerencJe n-.inis'tra
Bonnetta. - ' Ąn-.b. Henderson vv niensieckirn M.S. Z.

Henlein ustosunklde sie nelBlJWnie do rqdawego proiektu statutu

I
I Projekt opracowany

I.rodowościow

PARYŻ , 16 lipca.
(pAT.) --I wizytę posła czeskiego na WH-' PREMIERAMI DALADIER J min. Bonuelcm sytuację europe.l prez. Benesza , cełem opl'acowaSobQta weekendOowa nacechQ- helmstrasse z kategoryczn~'mj CHAMBERLAINEM. Listy utrzy ską. nia wytycznych dalszych prac.
wana była w Paryżu zaróWllr> zaprzeczeniami.
mane są w serdecznym tQnie i
w przys.złym tygodniu opraco jak j w Londynie Qżywioną akt yWiadQmo.Ści te oceniają w Pa- zaw1ernja stwierdzenie ścisłej
wane pr·Qjekty zostaną przedłol\'llością dyplomatyczną.
ryżu jaikQ OBJAW PONOWNE- przyjaźni" OI'az lIzgodniernn }JUIi~R.\GA , 16 lip.ca (PA!'; - ~y ~o.n~ przed~hnvicielo.ll1 n:ll1'iejszo
Lord HaI1fax J)J'zyjął ambasado- GO ZAOSTRZENIA SYTUACJI tyki 7AlgI'anicznej lJOmiędzy Fruu ubIegłym .tygodn~, lI kOllll sJa ()-Cl1~ S01 I str~ntUClw QPQzycY.lllych.
• • k' . f
k' W CZECHOSŁOWACJI w ~viaz c.I·ą i W. Bryhmią ule zawiel'n-, oraz koml teŁ poh'lyczny rady ID.!
\V raZH:~ gdyby ohrady nad pro
ra menuee lego, zas ..ancus l
.
'
.t •
r
t t
. k'
.
d' .
łuinister spraw zagranicznych ku ze zbliżającym się momentem .ląc wszakże żadnych nowych zo- \ ms ;ok"t' 0tpturatucowa ł d os a. e~zny Je· t~n~l usta '; ~am{)fząl ~~ływeJ. J
B
t db ł dłu'
k f
w sprawie zadadnienia sudeckie- bowiązań.
prOje s a
narO OWOSClOwe ad 'illl'flJlstraCYJ'neJ przeweo.... SJę,
~ne o y
zszą. on e~- "'0. _
e
..'
go i nstawy językowej. y..T przy- nie jest wykluczone, że pal'la~Ję z :.:słem fra~~,:kn... ~ tro~:
sD6łDraca
Reuter donOSI, ze wdli~t~ch p~- I szłym tygo.c1niu będą prowadzo- ment byłby zwołany nie w końz.~,
.rt prz~
ml~lS
Wl
ruszono szere~ zaga n en po l-I ne obrady nad reformą admini · cu lipca, jak to pierwotnie przebhzsze lI1f~rmaeJe o projektowa
tyemyeh, m. ~. Sp1'8wy, dol~: straeji i p'l"Qjektem samorządQ- widywano, lecz w pierwszyeh
nym statuCIe narodowościowym.
LONDYN 16 r
(DAT) _ ezą~e m~iI, Czeeboslowa~jl w
.
dniaeh sierpnia.
Następnie
minister
Bonneł
odbył
,
J
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o
a
.
.
.
Mo
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ód
iemnego
ym
•
b
d
Reuter dOIll.Qsi,
że w przededniu l
na l' z .
Na począte1k przyszłego. tygod
W związku z r()kowaniami ną
łIł uzszą rozmowę
z am asa 0 - .
.. .
•
.
.
. . ,
. ' .
•.
. ł ki Ph'
kt6' WIzyty angrelslkJeJ pary król ew·
Królewskiej parze towarzyszy ma zapowłeduane Jest zebrarue du z porzedstaW''lClelaml oPOZYCJI,
rem a~~;edS 'ś ~ ;pps.:", L 1,Y skiej w Paryżu nastąpita WY- w podróży do Paryża lord Hali- komitetu polityCJznego rady mi- urzędQwa "Prager P:resse" ZWT1l·
P'OwrOCl
ZI
o
zd on MIANA LISTÓW POMIĘDZY lax, który Dla zamial' omówić z nistrów pod przewodn~etw-em ca uwagę, że dr. Hodża nsUuJe
d YIfi'll, przy czym, J
loCl' Ztł ~
[umożliwić opozycji stały udział
""olach politycznych, rozmowa ta.
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ryża wiadomości o konferencji,
MOR. OSTRA WA, 15
,jaką ambasador augielsld lIen- Czechosłowacki
Bank
derson w Berlinie odbył z nie- wy zdecydowal się na

mieckim podsekretarzem stann
v, Weizsackerem oraz depesze,
donoszące o pojawieniu si~ w
prasie berlińskiej wiadomości Da
temat p'rzygotowań mobiIbaeY.tnych w Czechosłowacji, które zo
~łały natychmiast zdcmenłowa
Je pt'zez Pragę i SlłOWodow~ły

7. ('Pat). lub prawna
może przekazać wypłatę pocztoweJ zaliczki jeNarodo- za granicę: 1) za pośrednic~ dynie kcz. 300 dziennie bez spe
dalsze lwem pocztowe.i kasy ().SZC.Zę- cJalnego zezwolenia Banku Na
ograniczenie wywozu walnty dnOści przez wpłatę lnb przelew l'odowe~o w sumie Jednak nIe
czeskieJ za granicę.
na konto czekowc cndzozieru.ca r więcej, niż kez. t500 miesięczNowe roz·porządzenie t:~kazu oraz w drodze pocztowego prze l nie.
.i~ przede ,:sz.Y~tkim pr'zesyła: kazu .lub wypłaty . pOcztowego
Rozporządzenie ukazało się
r.la z~ gr~lllcę PQcz~ą lub w Ja,k l zleeenl~ bez spe~Jalnego po- już w w ostatnim numerze eze
kolwJ.ek lT~ny ISl?osob cz~ehosło zwo~ellla Banku ~ar~dowego je skiego zbioru uIs taw i roz, orząwaeklcb srodkow PłatlłlczYCII., dyme kcz. 50 dZI('lffi!t'. zamiast 17. 11
P
Ponadto. jedna Qsoba fizyczna dotyebcza,s owych 200. 21 przez, ( . t' ,
.

Sesja nadzwyczajna izb

Z&eZ)"-

PARTII HENLEINA DO RZĄDO
WE GO PROJEKTU STATUTfI
NA RODO'VOŚCIOWł:GO.
W tym duchu też zaczynajl}
ukazywać SIę artykuły w prasie
czeskiej, przygotowujące opInię,
ż~ rząd nie~leżnle od oporu H~~
łell1~ za~uerza przeprowa.dzlc
swo.Je pr?je~ty ':" parlamenCie 0 raz będZie je uSlłowal Wp1'OW1l'
ddć w życie.

zedluiona

Plenarne Dosiedzenie se;lftu zwolane na Don;edz'; alelf

WARSZAWA, 16 Upca (PAT')ISPOdarczo uzasadnionego kształ' j 2) sprawozdanie komisji ad-I 1938 r., odrzucającej projekt n- bezpieezeń od ognia i o pow87JMh
Pan Prezydent Rzeczypospolitej lowania cen m·tykułów rOlni- I minisłracyjllo - samor~ądow~j o j stawy o zmianie rozporząd~enia nym zakładzie ubezpieczeń wzazarządzeniami z dnia 14 b. mies. czych.
, uchwale senatu z dma 1 hpca Prezydeuta R. P. o przymusIe n- jemnych. Uchwalony przez sejnl
duo 25 marco 1938 r.
IlzlIłłełnił przedmiot ohrad sesji
3) sprawozdanie komi,s ji przenadzwyczajnych sejmu j senatu
mysłowo
- handlowej o zmia!'ządowym poJ..ojektem ustawy o
noach, wp'l"owadlzouych przez seśrodkach finansowych na popienat do uchwalonego. przez sejm
raoie gOSł)otlnrezo uzasadnioneprojektu ustawy o zmi,anie roz·
W związku z tym rozeszły się zboża.
go kszl.ałtowauia cen al'łykułów
,,'m'sz. kor. "Gl. Por." telef.:
p.()T·ządzeuira Prezydenta RzeczyTegoroczne 7..biory zbóż w ea- pogłoski, iż dla celów eksportoJest to wyjątkowo wysoka ey- p o's pQlitej Q pra'w ie przemysło 
l'oln icz,·('h.
oJ
łym kraju zapM\'iadają się bal'- wych wywiezionyeb ma być z ira nie notowana dotychezas w
wym.
Z'lI'ządzt'nia p. Prezydenta R. dzo dobJ'~.
kra,fu za granicę 1 milion ton eksporcie polskim.
P. rłol'~cz~' ł w dniu dzisiejszym
p.p. marszałkom izb uslawodaw
('zych d~' rc.kłor biUra prawnego,
w p"cr.ydiulll I'ady miuisb'ów p.
Wl. Pac~oskj.
b. m. zbierają się sejmowe komisje dla rcnpatrzenJa zmian, uWAltSZ,\WA , 16 lipca (PAT.)
':'~illa A~AkD
umArłA
cbwa'l onych na ostahtich dwucb
PIJI'u!dcll dzienny pJmarnego po
.,.
ua..
.,,, ..
." BU....,
U"
•
i
siedzcuh. sejmu w pomedzialek,
'
. . • • .
posiedzemach przez senat do k I·
-h' 18 b
,
'd . .
Warsz. kor. "Glosu poranne- l bolesny - po dłuzsze.• chorobie nych, pl'aeował w dZ1edzmle te- ku rządowych projektów ustaw.
Ha
, iti. przeWI uJc.
go" telefonuje:
zmarł syn jego, ś. p. Miłosz lekomll11ikacy,łue j.
'h . . _
1) ph_'rws7,(' czylanie "ZądOWC-j
P. p. remiera i ministra spl'aw Składkowski, liczący lat 28.
Gdy dotka zmarłe~o (łowie- IlU. in. o wyborze radnyc mle.l
~o projektu ustawy ośrodkach "cwnętrznych gen. Sławoja
Ś. p. Miłosz Składkowski, za działa si~ o tym ciosie, dosłała skicb.
finansowych na popieranie ~o-. SkładJww~kie® dołknał d.tls ~iłoWllU w S!łl'aw4ł(>1'! łłl?.ebni~ ~tg.k.l! ~J'~.,a ! "9~4Ź ~~ła"

lon
zboża
l'IilioD
mainy
zagranice
1ArY1Alieze
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Katedra w Reims powstala wskrzeszona jak feniks z popiołów
Pensjonat Sanatoryjny

Reims, w lipcu.
dość było otrzymać 3'7 mil1o- nic na wet
najuważniejszy obKatedra w Reims została nów franków od ROckefellera. serwator nie dostrzeże, że w po
,,,skl'zeszona. Po 25 latach mil- Trzeba bylo jeszcze znaleźć mi- sąg ten uderzył pocisk i że "UŚ
czenia nad miastem męczell- sLrzów i znawców katedry, któ- miech Reims" był odnowiony ...
skim i nad polami Szampanii, rzyby się okazali godni swych O nieklórydł
zewnętrznych
obfi.cie złanych krwią, Zil10WU średniowiecznyc.h
pop.rzedni- częściach świątyni nie mOżllla
zabrzmiał jej dzwOlll... Wraz z ków. Taki człowiek znalazł si.ę. powiedzieć
tego samego, bocałkowitą, restauTacją kaltedry
Zwie się Denais. Jeszcze jako wiem wśród szarego kamienia
Kuchnia djetetyczna.
Stała pomoc lekarska
w Reims zn,ilk a jedna' z na.tstra- chłopiec w,stąpił do pracy do ar gdzieniegdzie widnieje . świeża, I
Inform.: Łódź telef. 128-50.
sznie.jszych ra.n wielikiej wojny. chitekta w Reims. Można powie biał~a "łata". Miną dz.ics}ątki lal'l
_ ,_ _
Po raz pierw.szy byłem w dzieć, i ,e Demais, obecnie sędzi- za.l1l!11 czas od,?oleru.l; l ten ~(a-I prawie nieustannie. Ale dziwna ny i wywolało niesłychane 0Reim5 ,przed 15 laty, ikiedy mia wy staruszek, przeżył cale swe mlen, nakładaJąc nnn c1ostoJlI1ą: rzecz, pomimo to, że na katedrę burzenie w całym świecie. Gdy
sto miało wygląd' bezkształtnej życie w cieniu katedry, że zna pat}~.t;~...
. ' ~ skierowano llaj.doskonalsze drzia wreszcie zawal'to rozejm stara
kupy romowi&k. Z /katedry za- lepiej, ni:ż ktokolwiek na świeJ.esh SIę me mylę p.odczas la niemieckie, strzelające pocis- świątynia, podzirurawiona pocis
chował się wzgJ,ę.dnie dobrze je- cie każdy z 2.300 kamiennych W?.J!I1~ 1\' k:"łe~r~ trafIło .300 karni dużego kalibru, katedra karni, opalona, po/kaleclZona, jed
(Iynie ~łÓW1ly pOrtal, który pod posągów, potrafi odczytywać wielkich poctskow. Obecme z ucierpiała bardzo nieznacznic nak stala na miejscu, jak stary,
czas bombardow. był przykry- tajemne znaki, wyl\.Ute na fm;a- zadany~h "ran" ]) iema . ani. śla- biorąc pOd uwagę natężenie o~ podziura ,,,iony kulami sztandar
tv workami z rpiaskiem. Dachu dzie Przez całe swe życic wy- du zarowno we'YIJ1ą.trz ;lak l ze- gnia. ,;y ciągu bombardowania pulikowy.
nie było - spalił się i zawalił konywał szkice poszczególnych wną:trz. I legat pa.pleskI, kardy· na !katedrę padło 300 ciężkich
Dla francuzów, kochającycl1
19 wrzeŚlllia! 1914 roku od nie- części katedry, robił .p lany, ko- nal.S-uhard miał racje" kiedy pocisków i 237 bomb zapalają- historię swego kraju, ' kated-r~
mieckiego huraganowego ognia. piował oblicza świętych ... - Po porownał los hisło~yc.w.eJ kate- cych. ,;y pew,nej chwili pocisk ta jest właśnie takim sztauda.
'VeW1I1ątrz leżały zwały kamie- bombardowaniu wszystkie te dl'y z losem łrancJI-symbolem kalibru 380" l11a}'wi"'kszerto )'n rem. Zbyt wiele wydarzCll. zwią.
<"
• d nos.
ł ki wÓ'.,czas
",
" ' ' padl
' ' . ' 'w
- zanych .i,est z Reims i iego kate.
ni, rotb~tych kolumn, aniołów dOkumenty zyskały wprost bez- W.OJIlOSCI
I. ~zacQu k u d oolc
był znany,
bez głów i zniekształconych chi cenną wartość. Do którego ~wię kI lud~kle." symbolem tc~o sam środek portalu, między drą. Tu. z1l1ajduje się słynnyol.
mer.
I
tego należy ta o-dbita głowa? I- wszystkIego, czego nie moż- cztery podtrzymujące .f,·o kolum tarz Hinkmara, poświęcony 18
Pokazywał mi katedrę słam- Z rąk które,go arcybiskupa wyr na znisz<:zyć ordynarną. prz€- ny. \Vedle wszelkich .oblkzcll października 862 roku . Przed
szek, M6ry całe swe życie spę- wany zosłał ten kamienny pa· mocą·
wybuch tego pocisku powinien tym ołtarzem odbyła si~ korodzit w Reims i lilie chciał ao 0- storał, rozbi,t y na 20 części? Na
Niektóre pociski wryłv sip; był spowodować rozwalenie się nacja króla I.udwika Świętego,
"uselc w czasie bomibardawa- wszystkie te pytania mógł od- głęboko w ziemię, tak że trzeba katedry. Alc starożytny gm3.ch a następnic .leszcze 13 królów
nia'. Gb'QlWal się w p i'WIIli ca<:h, powiedzieć jedynie Denais. dla bylo częściowo przerabiać i wył.rzymał. Kilka. dni po rozpo- Franc.ii. Przed b'm ołtarzem
gdzie schroniły się tafl<'ź'e rezer- którego katedra nic miała iad- wzmacniać fundamenty kate-I częciu bombardowania, 19-9o modliła się Joanna d'Arc, ki'edy
wy specjalne., dywizji rosyj- nych ta.~mnk.
września 1914 r., zapalił się i po zwycięstwie nad wrogicm,
skiej, broni.ące.i dostępu do
z,,:am,d~ch ~ate.dry .. Ale wo·w il 500 lat temu, wprowadziła do
Reims, W cl1.wiIach przerw w
uClerpłeh głowme lUcmey. _
Reims Karola VII na koronację.
bombardowaniu starzec i !IlieliRozpoczęto od rcstauracji da\\7 katedrze urządzono ln.zarci, \V ],OllCll ołtarz ten, pokryty
czni. miesz.kańcy, którzy pozo- ehu. W jaki sposób mogla sploposzukuję z kalJitalem
a ogromna 'większość chorych złotymi mistl"zowilkiej rohoty
stali w mieście, wychodzili ze nąć kamienna, zbudowana w 50-75000 zł". do dobne prosp.
składała się z rannych żobnie- płytami, przcniesiomv zosŁął \IV
swych nor, ab'y rzucić 'o kiem na średnich wiekach katedra? Od od 30 lat przede. przemvsł.
rz'y niemieckich. Płonący dacb inne miejsce. Alc i bez tego 01rozmiar zniszczenia. Merostwo, pocisków ~apaliły się olbrzymie Współpraca pożądana. Oferty
zwalił się na niebo
tarza pozostalo w katedrze dość
pałac arcybisku:pi, pałac spra- stuletni.e belki, które stanowiły
do adm pod "Przemysł"
Bombardowanie katedry w bezc·el1JJ1ych dziel sztuki. - Po
wiedliwości, bibtioteka:-z wszy wewnębrzny strop dachu, pokry d
PI' ok . '
t f'
Reims było jednym z llajdonio- przeniesielliu ołtarza, cud wv·
~ opamu ,na r~ 1O~0 ślejlSzych wydarzeń wielkiej woj obrażony l11a jednej ze złotych
stkicb" tych gmaeh'6w pozostały lep,'d zzew!l1ątrz f:lrubymi blacha ry.
jedynie ~w,ęgllone {asaay... ..:- mi z ołowiu'. Ogień był tak gwał przypa~~o~o na. fP'ob wle11nepłyt, odt'Worzono na jednej ze
Mieszkan:e,.zbieraU odlamlld po towny że ,r 'oztopiony ołów po- go beLgIJS'kle:gO ~Wlę~gO ALber~
śdan katedry. Wedle legendy,
są~;ów i eennego, średnłOwie.ez.. tokie~ spływał w dół, wzdłuż ta, który był w. XI ~neku ~rc.yb~
w chwili gdy święty doko.nywał
nego wiłl'a:ło. katedry. lW i tra- }asad. Denais zenrał 400 lidIo skup.em Louva.ll1: Podol~l1~ Jal
chrztu króla Klodwig,a, przyJeżem tlym . 000.ie]{'owała.~ si.ę w", cią.- :tesoołowiu na zimni i na fasa- katedra w ~elms! arc}blsk~p
ciał gołą;b, który w dziób'klti trzy
, ert st~ł sl~,.oflarą "t.eut~ngu wie'k.'ow,{r'ódzilna. Si'lllbn.' ...... 1 :<lach , gmach'u i ponownie wy- Mb
_
inal: naczynie z ole.iem świętym.
W T'oddnie ' tej przeehddziła h &.~rzystał go ' (Io pokrycia <la- s.k legoC1 glllCwu . <:esa.rz: Dl.e~lec
Tym cud oWinie do'starczpuj''l1\
ojca ma syna: tajemnica '~dn'-~a ~ch'u. 'Ale ' zam.iast Qlwbel'piecz- KI wYl'Yn a1,1go z lL~mval~ I ~ T.
olejem pomaza'l1V zostal. picrw
nia witraża OO'U niezliczone ' nych belelt strop dachu wyko- 11~2 zmUSił dome
?sledlema Slę ' ;
SKZJYO' df~~~~c. uski Ęr'Óll~hrZeŚdjani;
_ 1 . . ! ' .- ...,~
. ""n any zo's tal
NastlW
,,",~
k art ony ze 5L.IIUCaID,J.
"",aLA.lego. .0'
.
z z' elazo' - betOlJlu . -Rem1)s.
.
h b' , nasłano
k' l 111an_
ma. GQy r.o7.IPoezęłO' się b'oIm:- P.rz:yna)mJnie.i 'Obe'e nie poŻar już nawmll!-Yc z 1JfO';'" ~z}e et u
!Prace restaUIracyjne kate'dry
·
, -ryzyA!u
...
Dl'e .....,."
", ....-·a
dało lSIę
dZiękI
złote! pochłonęły olbrzt7'1nią
sumę ~'O
,' S-ImOlJlOWle,
b ar d owarue
..z k'ałedr-'
:n<-.
.
' rozevnac
h'
b's!k'
J'
.
ł
I 'z . ' . ' r
..
. mu ancuc OWI arcy l' 'uplemilionów franków, z cz'ego, jak
.l~cy
~~a~ytmt'
.YC~e:' ~a~tę. l .W ciągu .
19 lat katedra obsla mu, który zostal pochowaJlly
wzmiankowaliśmy, przeszło polJis~wa ~tra e.I 'Ul .~. l~ s1.ę ~lOna była ze. wszech ~tron la- wraz ze świętym.
łowę ofi,arowala rodzina RockedWIe trze,cle .5'Zkleł wYJ~C._l '!IchO' sem rusZ'towan, na których krę
WszJ"stko
mija - zaleczył
fellero' "'.
wać w .beZ.pICCZIlynI iIllleJt5en' T'
, t
.
l"
.
'
.
J
n
S
S"
, '1 .
. I. CI I Sl~ ma.JIS rOWIe. "eczący z swe rany Reim\S, 'w5!krzeszona
'\;V dniu poświęcenia odnowio
!ary ~.QI~ z,mar rź_~~ wt o,)- niezwy1klą cierrpliwością i ostroż została katedra i naw,et na po.....
nej katedry, na którym obecny
111 e , a Wltraze I~osta y Utu:es. au- nością tysią.cletni kamień. O ()- lach przep o l'olJ1ych
krwią żol~
_
rOwane przez :tego syna rów.
-k
.
. h .'
,".
.
byl prezydent Francji, mi,n istro
. . d",-L
ł .
,
,groml'e wy onaneJ przez me merzy, ktorzy padh za FraneK
wie, dy,mn itarze, wyz' sze duchoDlCZ
VNło.ODa ego znawcę w U~J'
" .. l"
.
b
'"
"."
d . dzłnie
pracy mew't'vp lWie napIsane ę zlocq sir ohecnie klosy zbóż.
.
wieństwo, jak również
przedzie .
•
,.
_ ..
dą. I'o'zprawy naukowe... Wy.
Informacje i zapISy tylko
t·" l ' "
..
"Tlele razy mIałem okazl.ę· po t
. d .•
. gl
s a \\ ICJe e AngIn l A.mer ykl, po
tym być IW 'Reims i za k.aMym sIarczy pO~H~ lZIec, zUeś ?w1a
raz pierwszy ro.zległy się słynne
.
. '.
syn/Ilego
amoa
,. ·.fileCl
P.r zec124 laty, w dniu ll-ym
d
" t d
k'
'1
razem
mi.
się R'·
. 2~~ od - wrzesma
' . 1914 rok·u ClęZ
"k-a ar t y' ł zwony
ery,
. . mIasto wydawaJo
...
enn,., c', rOw't
I a b y 1-a na
. . ' d"{a
k'l'k
'1 ' tore d mllcza'
Zml,emOlJle. 'P o'P woh. go~ły, s~ę dzielne części. Zebrane odłamki leria niemiecka, na rO-zkaz gc- ł
ul. Piotrkowska Nr. 68.
y .l'uz o ' 1 · 'U at prze wojną.
rany ..Wysta:czy 'l?owled~lec, z.e zlepiono i trzeba bylo dorobić nel'ała von Flauellburga, Odda-I
Zag'raly również i poŁęż,ne, liczą.ce 450 lat organy. jedne 7
w dnm zaWleszema brom, 11 lI- zaledwie dwie nowe części-ko- la pierwsze strzały do katedry.
stopada 19i8 rroku, w całym niec nosa i jcdną brew. Obee- Od teC10 dnia ostrzeliwano ją
naj1więai.szych w Europie.
Reims Dylo Zaledwie 17 d o m ó w , '
" .
Stara katedra w Reims po·
k,łóre l11ie uci·erpiałv' od bOmbar
wstała wskrzeszona jak feniks
(lowaniaf .Teraz nie można poz popiołów.
S. D.
znać tego miasta! Z katedrą
roczyste zaprzysiężenIe
STOW ARZYSZENIE 2YD. MŁO
sprawa wyglądała gorzej. Ni~
DZIEżY AKAD. "ARLiOSORO.
wystarczało uzysikać miliony,
WIN', WARSZAWA-KRAKóW
zebrane na
. świecie. Nie
urząd la podobnie jak w latMb u.
Idegl"Y('h dwie kolonie wypoczyn.
Jata spędził słynny rekowe: a) Muszyna-Zdrój obck Krydey, b) Mik!llic"l:yn obok Jaremcza.
żyser Robert Flaherty
Kolonie :nie szczą, się w pięknych
w dżunglach J ndii
wygodnych willach, posiatlają raz·
ległe plaże, stanowiące doskonale
by wydrzeć im ich
punkta dla wycieczek górskich
wielką tajemnicę i dać
Muszyna znana jest jako miejsca·
' wość kuracyjJlo - lecznicza (wad)
światu p o tęż n y film
mineralne). Kolonie odbędą się "
] dwnch turnus'lch od 2 do 30 1Jpc~
egzotyczny p. t.
i od 2 do 30 sierpnia r. b. Koszta
miesięcwego pobytu
na kolonii
(5. cioralowy,
smaczny,
obfity
wikt, upiek'1 lekarska, wvrieczk i
gGrskie. radio, patefon) ~yno5z~
w MUi3;~ynie - Zdroju zł , 88.-,
w Mikuliczyn.ie zł. 78,-.
Zrdżki
I kolejowe indywidualr:e.
Premiera w poniedziałek
Zgłos'lenh przyjmuje i informalS-go lipca T. b.
cji udziela się. Południowa 7, m. 8,
front, III piętro, tel. 275· 75 01
g( dz. 8.30 do 10 wiecz. Zamiej~co·
wi: "Arlosorowia" l - - Warszawa
4 ty~ięcy żołnierzy bra~yljjskicl1 .w Hic de Janeu.Q
Leszn!! 14-~jJ! Ulł,ączając zna.cUlk
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----------------------------------------------------------------------PRZED WYJAZDEM ..

Przedłużanie odroczeń
słutby wojskowej
Waruawski koresp. "Głosu Porannego" telefonuje:
W związku z wejściem w iyc~
asta~' y z 9 kwietnia 1938 r. o po·
wszechnym obowiązk .. wojskowya\
lIIinistert;two Sp;'ctw wewnętrznych
w porozumieniu :II ministerstwem
!praw wojskowych,poleclło .podległym sobie władzom., by do
aasu wydania nowego rozporząd7e
ela wykonawczego kierował,
.ię następującymi zasadami
przy
lo%patrywanilt próśb o przedłułenłe
Idroczeń słllżby wojskowej staden
tom roczników 1913 - 1915: prze·
dłużenie

o.łroezenł.a

złożone

1110Żna podjąć

KsiąZeczkę

na

w' każdym

Urzędzie

Peczek

rok ty.
5tuden·
i zagra·

sprzedał

kopalnie

Najwieksza transakcja w historii

wydzla
Iaeh me<.:lbanłcznym, budow~ ma·
iJY11, elektrotechniki, budowy okrę
łów, budowy samolotów,
mierni·
rzym, geodezyjnym, chemicznym,
mynłem I,dowe)
lub inżynierii

I

\V

!Ił) siałby

wojskowej z powodów
wytej wymienionych nłe moZe być
udzielone tym poborowym, którl)r
mienili rodzaj stadiów, które były
podsta", adzielone,o im odrocze·

,Oł'oigzna rośDi~

...

S€isla kon_rola bandlu

Co się tyc1 odroczeń pol:iorowym
! eellZUsent, przyjętym na pierwszy

WIEDEŃ, 15 7. (PAT .Wczora.F;zy piąty z rzędu dzień masowych zgromadzeń, urządza
.nych obecnie codziennie przez
pa ... ti~ narodowo· socjnlislyc7.nli, stał pOd makiem To.ą,""ywki
l! kupiectwem austriackim, 83bOłuMeym system gospOdarki
lIarodowo - SOC!jallstyeznej.
Na'jwybiŁniejsi przY""ódcy par
tyjni, Jak namiestnik Seyss lnąaart, burmistrz NCllbacber i
jego zastępcy Kozłelt f Blaschke. oraz; gaulciter GJobocnik,
potępili ostro akcję sab01ażo~Ił k1Ipie~twG. wyrBŻ jącą sit:
w eł~łym llodMianlu ('cn oraz

rok ,tadiów da wyższych uczelolach
powiatowe władze .administruji
ogólnej mogą adzielać im odroczeń,
g~y do podali ~, dołączone do·
1Iody, ze n.ie %ostali wcieleni do sze~
lICów.
•

AresztowInie

oszustem

Jlllem HEINRICHEM, który przy
ni. MokotowsldeJ 30ł założył fikcyjIle lriaro po4re!łn:.etwa praey ł aa·
Irał

okolI) 150 esób, wyłucbiw8Z)'
od nich potl pozorem udzielania poIId kilkadziesiąt tysięey złotych.
Wczoraj wieczorem do Warsza··
,y nadeszła wiadomo5ć. iż poszukiwany osznst został aresz('ftwany
, Grodzisku Mazowieckim. gdzie

noszeniu cen przez kupc6w a11striackich, wydany zosŁał szereg nowyeh
wprowadza·
i4eycb
śełsłąustaw,
koulroJ~
całego
bandlu spOł.ywezego.

Ze sLrony ludności napl~'w3
codziennie tysiące denullc.iaeji
na kupców do centralnego urz~
dorożkarza du kOntroli ccn.
Policja nakłada szczególnie
~OFIA, 16.7. (PAT) Zmarł ,.,
Sofii dorożkarz Serafin Georgijew na restauraloró\y i kupców
liinow. Zmarły pozostawił testijl· grzywny. "'czoraj zoslała ska·
ment, w którym przeznaczył na c~· zanu ,iedJ!;! z nlljwi~k.,z~-rh ",ie·
!ię ukrywał.

reslamenl

te dobrO'.!zj'nne

sumę

300,000

sumiennością

Emigra(a iJdÓW

Hotd

pierl\"szorzędr;)". -- :NOW' )urządz e nie - 100 ·pokoi. z la7ieukaJlli. -- Bieżą(,'l
zimna i gOI ąca . -- Telefon

Pokojl'
w( ,da
w każdym ]lokoju. - Winda. -\V~yk wil'tt1:1 r.?stallT:lcja.

-

Plon endeCkiego
posiewu
na zebrania i pochody i
-

wreszcł6

na ks. Pudra

"·arsz. korc::.p. " Głosu Poran ·' księdza katolickiegu.
telefonuje:
,,"'szyslko to dowodzj, jak
Jwjnowsz)"m 1\IIIIIerz(' . . Zil' - wys o ko WZ1HJsi się już fala hj
lOJJego Sztandaru " , n3czelncgtl 'nt(,llawj~ci, ktÓl'ą fl.bl'ykuje ag i organu Stronnictwa Ludowrgo.1 łat'.ja t'lldecka":
..
artykul w. lępn ; pud tyto ••Plon l J\\lbr ataku ,le .l'Ówmez OZOl'l ,
l'lldi'ckic~o I)osit'wu" umHwia n,. 1kl,).,·y , )ak pi~/c "także rosła!
pad na ks.i~t1/a Pudm w Warsza" 1",cu~glłlęty falą .ruzku9'saoc.l
wic . .\uLo1' artykułu p ..T. Gl'. a - ł)ł'Zł'Z l'ndcków uieu:twłśCl, nk
takuje w bardzo osłt'y sposób
tyl~o. dl) ,ż~'dów, ale !llłwet. ~()
dec.i~, zarzucając .iej deuullc.i u , IllIłlC~S~OM~l narod~weJ • .W I.mll~
wauie ludowców w cliasie sh·~,.!- polskIej kultury wIllny być Jak'ku chłopskiego, Jlapa~ci ml zl, .l najradykalniej zwalczane ośrodbrania i pochody chłopów j l'U-j ki , kLóre żyeic nasze do poziomu
'
" "b y c1"
botu!ków, Ił osta!nit! napaść !H~ ł}a~~lJurzynstwa
o b Iluye
lClll pełDlącego kUl.łausklc czynuOscI ły .

I

!ledu"

\'y

en-I

.

Paradohsg prawa
Lekarz

zawarł ~egalnie

mimo

I

W cztery dni naokoło świata

Nie bedzie konsekwencji
włoskiej

deklaracji
rasowej

BERLIN, 16.7. (T~I. wł.) - Niemieckie bi:Jro iniormacyjne donosi
z Rzymu: "W zv. iązku z opubliko·
~'H,em przez
"Giornale d'ltalia"
rŚlI'iadczeniem

o stanowi'lku fa·
wQbec problemu rasy, sły
chać w poinformowanych kołach
bloskicb, ze narazie nie najeży
czeki"ać z3rząu.zeń
ust.awowych.
Oświadczeilie md głównie zllacze · 1
nie, jalco "WyjaŚnien. ie. i IIstaJen:e
6;anowisl<a faszyzmu wobec zagatlDieuia rasy".
\f
~zyzmll

0·1

MEDIOLAN, 16.7. (PAT} _
\V
miejskich w Mediolanie
IOZPOCZ.ęto w~,('ofywać z obrotu tit. \ Gdyby Jules Vern~. który w 1872 roku napisał fantastyc-zną powieśc p. t. !,Podróż naokoło §"iata w 8(l
łI1aczel11:: iltworów niemieckich pi· dni"1' uslyszał o rekordzie "latają ('ego milionera" Hughesa. to nie wątpliwie wykrzyknąłby; "Teru
'-t'f żydowskiego pocho,izenia,
t1opi:-ro widzę, że fantazjowalem w żółwim tempie"1

l

małteńsk.

\Yarsz. korc"p .. ,Glusu Poran · ' 1l:' Jl1 zapadło zasadnicze orzecze
nego·· telefonuje:
nie \\' jednym z licznych w ostat
......................oo . . . . . . . . . . .~~
\Y slotecz,n ym "ąulic apelaCYJ · I nich lalach procesów rozwodo-

Ceny od zł. 6.-

oszczęd-

I

nowy związek
poprzedniego

ważności

Ii06cią.

fl~t('ll1iach

iu

Igsji\(~ d~DUn[jćł(gi

Denuncjacłe, napaści

HOIIeFrancusB-I
Ci.(;:" De

miecką.

W ",.. ~

i.

(okolo 20.000 zł.). Gwow do końca
iycia pracował jako dorożkarz i I
lIajątek zebrał niezwykłą pracowi- I
lośdą,

45.000 m!,.

Krak6""

I::uex wartościowe bazy węglu.
we..
.
ProdukCJa roczna nabytej ko
paJni wynosi 4 miliony to'n n "\\' ~
gla brunatnego roczmie. ~rall"
sakcja ta ma znaczenie 'p~lJtycz
ue ze wzg'lędu l1a położeme kopalni w pograniczlI , zamieszka·
łym prL.CZ ludność czeską j ni e-

BERLU" 15 7. (PAT). ~Tini· .l~· (h;i ni" bę/Ją mogli )łiaslowlu~
'lter
spr3wicdtiw()~ei
]1z('sz)· I'itul1l1wisk htwllU,ÓW. Rozporzą
Gucrtner w~'dal dla b. Austrii dZClli c wchodzi w ;iy('ie dnia 2:]
znr:;.ądz('ni~,
na k~(}r('~O )I10t·)'wg
, IipC'!1 .
__

deńskh'h I'itm importu żywnO
ści na ~.' ..•' WI1l
w w~·lSokości

BERLIN, 15 7. (PAT). "Pra~a
niemiecka rluJlosi , że cmigracja
iydów z Wiednia odbywa się w
szybkim teml)ie.
.
W urzędZIe rasz~Orl?W)T,l.
przcZllaezonym spccJalme dla
żydó"" , załatwia sj~ (fzicl1nif'
od 500 do 700 podań paszporlU
wycł~ dzit>~nle. Pr/..' ('z~·m \~. j~ .
kszl)sr. l J~lch 7l1tntWltll1n 1<':· [
pnyc!1yhllc. O.<.Imowa . wyu.anJ3
Ełll'owfł'ddell
jaknai08t.rzejsz~ p~ c; lpo1'lu UdZlf'lana Jest Jedyrepresje.
me w wyp~d~nch , gd~' petent
'V :r:wiąz!ku z zao5trz on li ak. ma zaleglos-c1 podatkowe.
Cj··ą polityczną przeciwko pod- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zuchwałego oszusta
Wusz~wsk! koresp. "Gl081l Po·
rannego" teklOlJUJe:
DolJosilUmy wczoraj, li wladze
~\edcze .. WatUawle rozesłały lizuchwałym

spożg",zeŚo.

ruex

Czechosłowacii

D~a prze.i~~ia tak znacznego lego szeregu kOlJulti wę.glu w in'
pakIetu akcJl zosta(o stworzone Ilvch częściach CzeCbo!>łowa-1
pvd przewodniclwem Zivneslen J ~ ji oraz za<1'ranica.
ska Banka spec.ialne konsOt'-. .
,.. . "
.
cjum.
Kooa~nie
węgla
w
Do ~oJlsorc~.um, ldore p'fZeJl~ Bruex, o których mowa, przed- ~0 pakiet akCJI Pe.c7.eków , n~Jestawiają razem wartość 560 mi- zą przede wszystknn orgumz:1!etynarti, farmacji, Akad~ii Gór· choslowae.łi.
cje. będą(~e poważnymi ko-US\łIliezeJ w Krakowie i ....kademii Sto- Rodzina Pcczek sprlcdnła Swo Jionów korOn czeskich.
ok większo§Ć akcji kopalni wę "\V posiadaniu rodzin," PI'- Dlcntami Wf".' !la, którc w tcn
•• toh>głcmeJ w W."zawie.
czek pozostają nadal akcje 1'3, spOsób lworza sobie w okręgu
gla w Bruex.
PrzedłttieGłe odroezenia zuadni·
PRAGA, 15 7. (Tel. wł.). W zupełnej 'tajemnicy zos.Łała
przygotowana i przeprowadzona transakcja, która naJeży dO
największych przesunięć, jakie
wodnej; studentom medycyny, we- miały miejsce w hllitorii Cze·

.If gończe za

P ({ O
Pocztowym

PEWNOŚC-ZAUFANIE

asadnłezej

lluiby wojskowej poza 23
ria może b)'Ć udzielone tom politecbw"k kraJ4łwych
licznych, studiujlłcym na

r

Pieniądze

I

i wyeh nu tle l<oli zji przepisów pra
,
.. ' I·
t'
.
lIlatZens'
ucgo, l,ore
o b OWHl

lwa

tuje duląd w rótnych dzielni·
cach Polski. Znally lekaJ:z stole
ewy p. R. lawarł w roku 192·1
~llIb cywilllY w Toruni·lI. Małżell ·
!>lwo to zostało nust~pDic unil"
ważnione lll'ZCZ władze duchowo
I nc, a IClkarz wsLąpił ponownie w
' związk: małżeI'lskie. Z po'Wo{)u
toclflcego się procesu o alim en .
ty ula picrwswj zony, rozstrzygnięla miała być za 'adnicza kwe
stia , czy mieszkańcy duwue.~ KOI ,
. ~('esówki mogą zawierać śluby
I\V formie cywilnl.'J. Sąd apelaCYj
ny uzne.ł, że śluby cywilne, zawarte przed l'okiem 1926, a wic:,!
przed wcjściem w f,ycic je(łnoli
tego prawa mi~dzydziełnjcowe·
go, są ważne. -:'W. ten sposób wy llikła na p026r paradoks.alna sy·
tua.cja, gdyż lekarz R. legal'l1i l'
zawarł nowy związek małżeńsk· .
Imimo ważności poprzedniego.

IKAŻDY

GROSZ NA ZWALCZ.\·
NIE tEBRACTWA".

ł

Nr 194:

Jan Bertra_~ ._. __~

I

arl'l nlka ar,a·bska, w Palesl,nie
T ajny naczelny komitet przyznaje, że przestał panować nad sytuacją

JEROZOLIMA, 16.VII (PAT.) gwałtem. Komitet podjął enerTajny nacz·elny komitet arabski giczną walkę z maruderami. 'Vyprzyznaje, że pl'zestał panować konano już wiele kapturowych
nad sytuacją i że znaczna część wyroków śmierci.
partyzantów działa na własną
d I H -f'
rękę. M1eszkallcy \vielu miejscoDa
wości złożyli emisariuszom
JEROZOLIMA, 16.VII (ŻAT.)
miletu skargi na smllowolę po- Sytuacja w Hajfie, która zaczęłu
szczególnych oddziałów, żadając powoli wracać d.o nOTmy, uległa
ukarania winnycb i oln'ony przed I wczorGj wieczorem ponownemu

p

kO-1

enaa w al le

O

obostrzeniu, szczególnie po nadej
zlerozolimy o
bombie, rzuconej na bazarze
J·abskim.
Sklepy a.ra~S'kie, które były
JUZ wczoraj WIeczorem, po parodniowym s.~rajku, otwarte, zostaIy' dziś znowu zamknięte. Strajk
arabski w Hajfie jest dJz.iś ponow
n1,e powszechny.
ściu wiadomości

Teroryści ara.nscy dziś Z'Il'OWIl
podpaHli ki'lka do-mów ŻYdow·
skich.

a-

I

Bomba

w Akko

JEROZOLIMA, 16.VII (lAT.)
Tel'ro-r aTabs.ki pm.ewucil się
dziś z Hajfy do Akko. Teroryści
arabscy rzucili dziś bombę na budynek samorządu miejskiego. Druga bomba T,lIUCOIIlJa została D1l
m~es:z'kanie żydowskie.

Ogólny widok Walencji

Obie bomby wybuchły, nie wy
rządz-ając sz1kód. 'I'rzeci·ą bombę
teroryści arabscy rzueihl w bazar.ze miejskim. Trzech a'I'ab6w od
niosło- lekkie rany.

Zmiana

zaDlierza odbyć lot naokoło świata
na norma.lnie funkcjonujących liniach lotniczych, przy czym trasa.
wyno:;ić Ul)!, 39500 klm. i na odbycie jej Bertram chce zużyć 1!) dni.
21 gOflzin.ę i 35 minut.

odległości

50 klm.
od Florencji

MEDIOLAN, 16.7. (PA'f) W tuteiszym obserwatorium meteorologicznym zanotowano dziś w nocy
szereg wstrząsów podziemnych, kit)
rych ognisko znajdowało się mniej
•
więcej w odległosci 50 klm. od Florencji, prawdopodobnie 1f pobUżu
•
Ni - t
ki
•
S

gi i tor kolejowy.
która j-:!st celem

~;;h.~~ru;!:.;ł:r:E:':;II
wyrządzonych
dunki o

szkodach.

Dziś o godz. t·ej przy zbjt-gu ulic
Piotrkowskiej j twirki doszło do
bójki na noże między kilku podchmielonymi osobnikami.

W wyniJllI awantury został cięż
ko ranny 23-1etni Czesław WIECZO
REK (Piotrkowska 176), lżejsze rany odnIósł 42-1lltni Stanisław MA·
ZUR (Wójtowska 20).
PolicJ-a mtrzymała 3 sprawc6w
tajścła, którzy osadzeni zostali w
areszcie pr~ X komisariacie policji.

Franco

Podstępne

ofensywy.

morderstwo

JEROZOLIMA, 16.7. (ŻA'!')

I :a

kasz Morderstwo

Da przgje,i~ aDsiel1 ki ej parg królewsllie'
n~

PARYŻ, 16.7. (PAT) są

C~ynio.

o:st..'l.trtio przv!!otowarua. na
pn.yj~do a.ngielskiej ~l)ary królewfkiej Dekoracje nlic ~ą ju~ ukon·
czone. C~Y ~'LJr~g domow p~ywatnych l wleThlch magazynow
udekorował fasady
swych gmachów i to nietylko na trasie przejazdu królestwa angielskich, aL:'
również na wszy!>tkich głównych
ulicach.
W c::.lym Paryżu niema ani jCilnego większ':)go sklepu. który by w
witrynie nia wystawił albo port. et.)w angielskiej pary królewskiej,
albO) herbu angielskie ~o .

I

W

Polsce

Maturzvstka·· właścicielką lupanaru
Sensacyjne aresztowanie w Warszawie

wersytet dla rozpoczęcia studiów.
Tymczasem jednak urządziła w
swym mieszkaniu potajemny lupanar, do którego zwabiała młol~e
dziewczęta i skłaniała je do uprawiania nierządu. PoHcja wkroczyła do mi~szkaI1ia Borowsldc~l któ'
ra została aresztowauu.

Z OSTATNIEJ CHWILI
•

I

na torze kolejowym

~rze-I.

popełnione

za*,

n::::~u;i;~~:Ci~k;~i~::="'~

ijużk' dzi~:i~.il k~aczęoll-' \cenktrOtW~ bł'li~~JJa, .kłódra ma Natania. wkroczyło dwuch ~rabów
zlez zac wyc ecz t anglt: s le.
- (·s er owac z zaląt'y Ste o wy- \ '
'
gólem przybyło w ciągu dnia so" brzeży łrancuskich'yacht >$Enchan- ktorzy do llapotkanych przy pracy
botnjego kil.kanaście 1:1.Si ęCY ~só~. tre~se'''. W skład f.lot:vl~. honoro · dWI1~~. :obotnil,ów
i.vdow~kicb
W s~botę ~acz.orem t. 7.w: Wl~I~H' W~l wchod~ą." 4 krązowmkl rranc:~-I ~wroc:h. Się z prośbą o podarowani 'l
B~L". ary, MdzlelmCatteatkrzy~ów ,l ka t:kMlil. t"GaJlon,? .' "EGt?\rgeBs I.t:~~udes, Im chromy, potrzebnej rzekomo dla
"",'larn na ontmar re, -awJarl'le na " )n c me l" mI e er In, ru- h
.
.
Montparnasse rozbrzmiewały języ- ga eskadra łodzi podwodnych i c ~r.ego .na ~alanę ~raba : pobl.lkiem angielskim.
dwie eskadry torpedowców. Cn- EklCJ WSI. NIO podeJrzewaJąc m·;
W porcia Boulogue zostala skon- łośoią dowodzić będzie kontradmi · złego, j 3den z robot:Jików żydow·
rał Godafroy.
skiclł uda l siQ do przyległego doKrólestwo angielsc.v za!Dieszkają mu mies7,kalnug1, aby przymesc
pływacki
w pcałacu Orsa.y, któr.viest siz.hil;ą
°l '1' l
żądane lJkarst" o. W f\ lWI 1 gc y f O
ll1im:;terstwa
spraw
zagranicznych;
.
b
l ' ;J
t tyn~, że apartarocnt~- przzzoaczo botnik był ..ue·) !Jcny, ara 1(IWle \lO-p
.
'l
.
ł
byli rewolwcrów i zastrzeJiIi drugi
Okręrrowv z,viazek ph-wacl,i ne dla króla l kro owe.J zo~ta y spe·
otrzym;t 'od z,,· j"ązku pomor- cjaLuie przebudowane l ud\?korowa- go robotnika, Barucha Parkasza
skiego
propozycjt}
stocl.el~ialne ... _
M.)f(Ir.n~y zbigli.

'Varsz. kores-p. "Głosu poran-I to houowli owiec karakulowych ,
ncg.o" telefo'nuje:
gdyż impo.rt karal,ulów z za graSpecjałna komisja milIlister- ni-cy pochłania rok rocznie wiestwa badała możliwośoi hodQwH jlomilio-nowe kwoty . .'V wyniku
owiec rasy wysokowartościowej badal] ustalono, że owce kara ku ..
na K~e'saeh i\Vschodnich. -Iłowe mogą być hodowane n.a teIV{ pierwszym rzędz.ie dQtyczyło renie 5 powiatów Polesia.

Zmasakrowane zwlo

Jo

\ • I!dv . P~ryża

byt hodowane w 5 powiatach Polesia

~.~t;OI'al ~l;olo północy

nie przez ge:l.

•

Owce karakułowe

Warszawski koresp, "Głosu Po·
rannego" telefonuje:
Przez dłuższy czas znajdowało
Się pod obserWlllcją policji mieszkanie Władysławy Borowskiej przy
ul. Nowy ŚWi3.t 36. Borow~ka przed
rokiem przybyła do stolicy ze Slo·
nima. Jest ona maturzystką. W
Warszawie miała wstąpić na ulli,

obel~

Oslaln-Ie przugolowania Par,ia :i":~?::~ :~::n~O;:;e:O::

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiii
_
ii
mają

wszczętei

W k'llonii Natani:t został dziś w pod

Krwawa bójka
przy zbiegu Piotrkowskie) I twlrkl

jaZd,

-KAIR, 15 7. (IPAT). Pociąg z
Egiptu do Palestyny, który nor
malnie wyruszał z Katnta<ry (sta
cja na kanale Suezkim) o godzinie 23 min. 30, będzie za,
trzymywany obecnie w Kantarze aż do 3 rano, tak by dalszą
drogę pI'zeZ terytorium paIesłyń
skie odbywał nie w nocy, lecz
za dnia.
Zarządzenie to zostało wywolane spolęil','owaniem się napadów tero-rystycznych na pocią-

Trzesienie ziemi
we Włoszech
w

rozkładu

.
na
Przy samobójcy nie znalezion·.)
JezUzJe kolejowym prz.v ul. LIma- zadll~'ch dokumentów.
lIowsklego pod przejeżdżający Ilu'
Policja wdrożyła do~hodzelti.c. i
ciąg osobowy W1arszawa Paryż \,:mierzające do u'3talenia tnżsamości
rzucił cię jakiś nt(~iczyzlla w średnim samob. ójc~.' i przycz~' l1y jego rol.I
wieku. Kola po{'iągll zmasał'rowaly paczilWego kroku. ()
denata.

O mecz
lo'dz' Pomorze '

mic:dzyokr<:gowego
spotkania
Pomorze w Pierwszejl
oolowie sierpnia. Związek lód:t
ki propozycję przyjął i mecz od
będzie się
zarówno w konkurencji Iwbiccej jak i męskiej.
Tf'rmin spobk:mla Ilit' zostal
.ie~zc7.e ustalony;
odbędzie się
ono w pierwszą względnie drugą niedzielę sie!'pnia, 'f lul) U.
w Bydgoszczy.
'P o spotkaniu międzyokręgo
wym w Byd!,-'oszczy pływacy
łódzcy przewidllją jeszezc drugi sLar~ nastc~pnego dnia w Gru-

Łódź

dziądzu.

Znów ucieczka DrzesteDc,
w kajdanach

wyskoczył z pociągu

I

Warszawski koresp. "Głosu Po ców w Koronowie.
Po wyrok.
rannego" telefonuje:
.
(slwrwwano Kozioła pociągiem •
W Mogilnicy odpowiadał wcw- l więzie.Iia w Warsza~v~e. Gdy pola; przed sądem znany policji ra·1 ciąg w pewnym mIeJscu zwolnił
buś 2ó-Ietni Eugeniusz ' KOZIOŁ, biegu, Kozioł w k:Ijdankacb WY'
który za różne przestępstwa :Łostał skoczył z pociąg:!· Mi~~ n.atychskaza~ly na 5 lat więzienia i po 011· miast zarządzonego posclgu prze..
byciu kary na o~adzenie w zakła- stępca zdołał zbiec.
l!zie dh niepoprawl1ycb przestęp·

Ok ret, Donad 45 t'5. ton
budowat

bt:dą

Stany Zjednoczone

.·'H'
__ orno•

WASZYNGTON, 15 7. (Pat). p'I'ZekJraczaj~ym 4>5 tys., mogą
Depar.Łament
marynal'lki
po- cych rozwijać szybkość 32 wę
twierdził wiadomość, że rząd złów na godzin~ a więc 5 wę·
Stanów Zj.ednoczonych przed- złów więcej, ,niż okręty o 35
sięwezmle
budowę dwuch
0- tys. tO'IUl.
krętów wojennych
o tonlllażu,

Piotrkowska 121

1000 nowych bombowców

~o.(I ·""

•••••••••••••

AliI IZb-lIlCkiI

••••••••••••••••••••••••

zamówiła Anglia w zakładach lorda Nuffielda

lLONDYN, 15 7. (PAT). Lord
Nuffield, ohólnie zll1a.ny właściciel olbrzymiej' fabryki samowykwalifikowana pielęgniarka chodów !\ioris, otrzymał od bry
tyjskiego ministerstwa lotniei
z długoletnim doświadczen em twa zamówienie na 1,000 samo
Jotów bombowych, t. Z"' . ,,spiłPrziJ'muJ"~ w!nelkie zaLiegi.
DY:tURY.
TEL. 246·36. lire". będących na isz.:ybszymi

samolotami hrytyjskieh wojsk
lotniczych i rozwjjają~yeh szy~
kość r.60 km. na godzlDę. Jest
lo największe zamówienie na
samoloty, )a~ie u.dzielolD.e byl~
dotąd .1ak1C.l'ko)vn-e'k prywatnej
firmie an.g ielskiej.

Nr.194
17.Vlf. -- .GO')~ 1'"rm:~:..;.. nr;f~
~~~------------------------------------------~~--~~~----~~~--~~~---------------------------------

,Rewela,je-P. • K. dV.
majQ'. na
osloniCtie

,~Iu
działalności
1D8soński.:b" lóż

l

•

"

t

ie-

NIEDOŚCIGNIONA

P R E C Y Z J A Z D J-~ C
- OTO NIEZRÓWNANE

ZALETY MI'NtATV-

\Varsz. kore~p. "GtOl:>U Porano Ioświadczył mu 00 następuje:
łeczue.i siły, a często j żadu~ch
R O W E J K A M Eł Q V
!lcgo" telefonuJe:
Trzymam się zasady niere· wartości osobistych, tyle zawa-.
W przejeidzj,e z KHrpat zacholI agowania w prasie na pogłosk1. żyły i ważą jc~eze na losach Pol '
nich do Truskawca zaLrzymał plotki,
inl:>ynuacje, dotyczące I ski. się w Warszawje p. Maciej RA- umie osobiście, chyba, że ubliżaI nic dałbym gro la za to , czy i
TAJ, który pnzyjął jednego z ją mojej c1:ck To teL wyznam pa ostatnie "rewelacje" p. L. K. nil'
EłłNST LEiTZ - WE1~ZtAR
dziennikarzy. człon]- a klubu spr:~ nu, że miałem zamiar przejść do bą dywersyjnym posunięciem.
JEN. REJIIlIrARSlA_ ~ C1..
wozdawców parlamentarnych l porządku i uad rewelacjami p. mającym osłonić gr~ jed1lej z o- ,
•• 'a,oo, - •• tĄ· o"....
L. K. .rednak oświadczenia pa- wych "niem3sońsktch" lóż.
nów Kota, Sikorskiego, S trońskie iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiW
go, wymienionych na równi ~('
IDUą
w "Polityce", postawiły
W·arsz. l\Oresp. "Głosu Pora n- IDllie do pewnego stopnia w ponego" tdefoDuje:
łożenie przymusowe.
Od dłuższego czasu obi.egały
Oświadczam 'więc panu i upoOb.wa~el
pogłoski o projekcie amnestii z ważniam pana do ogłoszenia meokazji przypadającej w raku bic go oświadcZl€ll1ia, że dotycząca
w~lergDarii
żącym dwudzi,estej rocznicy od· mnic wiadomość, podana przez
TORUK,
t5 7. (PAT). dniekim rozbił się samochód jączkowska mżbieta, żona dok
lfskaniQ. nj~podle~lo,ści. 9b~c- p. L. K. w "Polityce", jest nic.
W
dniu
wczorajszym
na
szosie
OSObOWY,
jadący z Krakowa do Itora wetcrY'llarii i jej córka Ma
nIe przy konczącej Sl~ ,sesJ~ CIał prawdziwa, albowiem
do loży
ria z Krakowa. Samochodem
usLa~,:o~awczych ~talo Slę w.lad~· Wielkiego Wsebodu nic należę w odległości jednego ldlometra Gdyni.
od MiJeszewa w powieei~ broSamochouem t'ym jechał'y: Za kierował Antonio Co:rto, obywame,
zad-ne projekty amnestYj'. i nigdy nic należałem.
tel włoski, zamiesz.kały równe me są opracowywane. AmneDodam zaś już nie dlQ. prooslQnież w KrakOwie.
sUa ),esl: t~'m bard!z,j,ej n,iea!ktual- wania "rewelacji" p. L. K., że
Carto dOZnał tak · cię-!kich ona, I~ sesJa. zwycz9.jDa :iJrb przy- od 16 lat nie .testem związany z
braień, u pO przewiezieniu dl)
Najlepsze ",dło
padme dopIero po obchodach.
żadną w ogóle niejawną O'rganiszpitala w Broclnicy zmal'ł w
Krem do golenia
zacją, zespołem. ezy mafią, któreWarszawn
czasie operacji. Za.iączkowskH
by w jakiJkolwi·e k sposób wpły
Woda Lawendowa
Elżbieta i Maria również w barwały lub mogły wpływać rut moAdama Piaseckiego
dzo ciężkim stanie odwieziout
ją działalność publioz.ną, a doda.W arsz. koresp. "Głosu Poran- ję to, bo ra,z-i mnie prostactwo w
zo 'łały do szpitala.
neg·o" telefonuje:
SamOcbód rozbił si~ dosz('zl:'
lljnlOwaniu spraw,
Dnia 16 lipca zmarł w Otwoc- .leżeli już chce się oczyścić atmo
tnie .
ku p. Adam Piaseoki, dyrektor
sferę w Polsce, lo trzeba się za·
Przycl~' l1ą kala s trof.\' h.' II) 11'1
biura senatu.
jąć nie tylko masonerią, która
jcchnnie 'Ul llłożonc pr7~' ~lo.,ie
moim słu'Omnym zdaniem ui..
kamienit.' .
odgrywała i n~ odgrywa w PoJ·
sce tej roli, jaką się jej przypioczekuje potomka
suje, ale trzeba poszukać takie
LONDYN, 16 lipca. (Tel. wł.) owych swoistych ,,lóż", zak.onspi
Zmarł
Księstwo Gloucesłer wyjeżdżają
rowauych zespołów i mafii, któw pierwszych dniach sierpnia d'll re nie reprezentując żadnej spoPARYŻ, 15 7. (PAT), Znan,
Kenyi w Afryce Ws>c;hoon.i~j,
finansista Sa l1łUeJ Jnsull zmal'l
a
gdz:.ie zabawją do połowy listopaw Parsżu.
da. Pan książęca będ·z.i.c gośćmi
stry ja ksi>ę:r.nej lorda Francis
Montagu Douglas Soo tt 'a, który
p O!.i·a da tam w·jelką fermę.

I -

L.,e!ct,t

,t

•

Amnestii nie bedzie!

Strasznawoski
alastro
a
IJmochodowa
zabitg. - lona i córka lekarza

b. t:i(ikO raDne

I

:z

" ZACH"

Zgon drrektora

Ksieina Glouresler

Samuel Insull

Adlobraz.:.
U. Holm081-OSl
rOlUSBi sBarlU
i80Uru Ika~~~r~~:ue~~~; ~~~:~s~ę-::T~1l
st:anu
o aek ag

O

kołach

dynie przed i8 laty. Zasłynął

0/1

w

1'.

dworskich ł'Wierdz{ł ,
~
J932 kiedy to nastąpiło załamani e si!'
trus.tu, na klórrgo czele slul właśnic
że księż,na GlQucester spodzi~wa
We.rSl.. 1.o.oresp. "Głosu Poran- pasać świnie".
\me dorasta intelektualnym pny- Samuel Insull ze swym l'raŁem Marlisię w kQńcn bież. roku potomka.
ne80" telefonuje:
W. UlZ3$looieniu sltargi adw. gorowanlem".
nem,. Trust ten reJ?r~zento~ał kapitał
Księtę GI'OUcester jest k'z.eeim
Do sądu grodrkiego, oddział Hofmokl - Ostrow&ki pi.srz:e:
Warto dodać że Kiepura za- oceman! na powy.zcJ. 7 J11lha~dów fr
synem Jerzego V.
'
ła sk arga a d w. d-ra
N'le s ta now,'l to zb y t nle"o
. Cf wy - nIm
'.
ł '~,
k'lenl, ' n- wołać
Stąd tez
załamame JegO' mUlilało ,,\"
XII wpłynę
zost asplewa
poważny w,trząs n::l rynku :.
Zygmunta Hofm{)kl- Ostrowskie- łomu we własnym pOS"Z411ll0Wa, częsze.zał 11a wydział prawny 11- merykańskim.
go (staT'szego) przeciw Janowi nlu naszym, jeteJi tego rod'Zaju niwersytetu warszawskiego, za- I
'
l
li l' ł .
K'
h-~
dl d' b
•
ł
. i ęCJĆ
. SU~
. zawo · Ameryki
Po krachu Sa mue Jn su Z )l e "
,
lepUrze Z p~wod U Sł'
,ow, kt'o- wyb r~kl. pOcvu,:~
O
u. 'z: ~z mlerza
w i ęC po~w
i przebywał ko.lejnu wC Fr.III
rych znany śplewa'k uzył na ze- nQ.zWl1.ska, POZYCJI, r6W.lllleZ me dowi adwo~ac·klemu. O tym za- cji, Grecji i Turcji. Był on w kOliC"lI
branin dlzieulIliikar,zy W hotelu dys'Ponujących szkodliwym, jak pewne myślał, mówiąc do dzien- wydany władzom amcrykall.sk illl , kic',
Europejskim w dniu 4lipC8 r. b.: w tym wypadku, dll a godności nika'r zv: musiałbym być adwo- rc w ~'oku 1?3.j o s tateczn ~c lnRldl:J
d b ni b ł
i'
""
... , ,
zwolTuły. t l ltpca b. roku Samucl Jn
" ••. g, y y e y o opery~ n e ~I~ stanu naszego rezonansem.
Katem", a "pasanH~ swm' przy to- sul! przybył z Ka nady do Paryżu
Jtbysmy Sro~ena, lUOllluszkl. l
.Jcźeli jedJnak na wykroczenia czył jako kontrast.
gdzie spotkał siQ ze SW'1 ŻOUll·
SzymanOwskIego. Ja sam musIał.
'ł
'
b
lb b ' d k t
Ił) takle pozvtala sobie cz o"'~lek
aauz;rJ
'iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiY.lU.iiaiiiiiioiiiiy.ciia."'i·o.8.e:iim.,.a.o gloŚlnym nazwisku, dla którego
",- ~
~ '#Ił
,2 ,.
•
g
cały kraj na'sz ma niczapl'zoozo..,
Lig'"
U
ny sentyment za jego propaganczynów niemoralnych "dla dobra służby"
dowe zasługi dla imienia pols~ic
go za granicą i ofiaTllo,ść na cel e
'vVarsz, kores.p . " Ghsu Poran- wy karne,i, wytoc~OJ~ej mu pru':'
ustalono na mistrzostwach pływackich
dobroczynn{)~ci puiblicz.nej w kra uego"
telefonuje:
I prokuraturę, 7.awlesIla go w u·
BIEIL SKO, 15 7. WAT).
Sztafeta 4x100 sh' l do "' ol,n\' : ju, i ';eżeli s'kutkiern tego inkryGłośnym echem odbiła si.ę W'l'zędowaniu,
a Tównocześn il
Pierwszy dzicJl pływaoldch mi- 1) EKS. 5,50.5,
2) Hakoach minowa·n e wyrażenie kP~wtórz'y- całej Polsce sprawa uiemoral- ws'zczęła przeciwko niemu po... 6 ) U nia, POZJlal't 6:J5,7. la cola .prasa
· • w R·Je l sk-u 5 :5,),,:1
strzos t w po ls k'iCl\
• - to rea
. •cJa. nat JC- nych czynów, jakich dopuści·ł się tępowanie dyscyplinarne, z~rz~
7.godnie z oczekiwaniem przy- Czasy EKS. ł Hakoacbu są lep- go pomżaJącą enuncJacJ~ Jcs wy funkcjonariusz ochrony skarbo, dzając zmniejszenie uposazenH1
niósł szereg doskonałych rezu] sze od rekordu Polsski.
mogiem nie tylk~ samoob~ny wej w Grudziądzu, niejaki Stefan o 50%.
łatów, a w pifrwszym rzędzie
KOnkurenclc męskie:
zawodu adwokackiego, ale l p~- Dumański, który na swojc Ilsprn
Komunikat ministerstwa slk ar
czterY nO''''e rekordy Polski. u400 111. 'it~'l do,yol'l.lv: 1) .Jędry I stulałem . kul~ry PO'Yszech~eJ, wiedłiwiellie podał, że uczynił to bu podaje dałej, że podejmu.ftt(·
stanowione
przez .Tędrysika. sik (Giszowiec) 6:17.3 (nowy dla której obru~nia ~lęceL8u~ u w interesie i dla dobra służby. tę decyzję, władze służbowe Du Hcidricha. Dawidowicz6wn~, (I- .. ekord IJol ki) 2) 711chowicz !las powszechnIc .. Obl~ llIZ dla
W, związku z powyżs·zą sprawą mańskiego ze względu na rQdza i .
n\7; ~zlafet\' pal1 E. K. S.
(Legia) 5:4G. '
. Je.i upodobnienin do Zachodu.
która nie przestaje schod'Zić z la i doniO\Słość przestępstw uzna;'.
V\'~-niki kOllkurenr.ji ~q naJOO m. slyl klas.: 1) Hejdrich
,\ Vyrok, którego si(J od sądu mów prasy, minisbe<r·stwo skarbu za wskazane USU?ąć ~o od '!'y
~l~pu.iące:
(n~b)
1 :18~" (nowy rekord domagam. będzIe nic tyl'ko ra- wyjaśnia, że bezzwłocznie po n- konywania ooowlązkow słnzb(~
ł"()I~ki). 2) Rusin (lEKS.) t.24. dośćuczynieniem dla stanu na- jawnieniu czyuów niemoralnych wych, gdyż żadne wzgl~dy .8ł~li.
l\onkm'l'llc,if' kobiecc:
100 lll. slo uowolnym: 1) Da~kok.i z wich: l\fncl'z 107.:ł (ijszego, który zbiOl'OWO dotkni~ty Dumańskiego, izba skarbowa w bowe nie mogą usprawlcdllwl ,'
widowiczównn (Hako,lh l 1 :16 .3 pkt.
na inne,i drodz.c po zukiwać go Gnułziqdzu niczalcżnie od spra-I zal'zucallych mu czynów.
(nowy rekord Polski. 2) Krato
ogl)lnej punklar.ji po pif!r- nie może, ale równocześnie pouchwi!f)Wlla L\7.S.) 1 :17.5.
ws znn dlliu z:łw'odów prowa- czeniem ze strony Na,lwy:i.szej In
200 lIl. ~l,,1 kln~Yc7.llY: 1) Br.- I dzi EKS. 75 pk I. 2) Dąb 71 stanc.li Obyczajowe,!. iż można
przez wsp6lników-złodzie j
!{> W IHl. (EKS.) :l.24.H. 2) KowaJ- pkt. , :l) HakoHch H . 4) PZX być, jak mówi przysłowie, "do~~a fU';:~.) 3:3 4 ,6 (now;,-' J'l'I;.:Ord :Hl,.): .j) Giszowicc :35.;). fi) A. b~dłlsznyJD, .iak tenor", a. nic I Wa rsz.aw ski ko~esp. "Głosu Po- DACHAS,
okr~gll ludzkiego.
7 S . :1.>.
byc wolnym od obowiązku
rannego" telefonUJ/):
ChmurzYlis("i był członkiem 7.orIIJ'łt!!ldko'" lU Dr'~sz*z'~JI
t,izanowłłuia stalll1, do którcgo si«:
Na ulicy To\varowej rozegrało się ganizowanej prze7. ni~h szajki zło·
W
~a
W
='iii___iiiiiii.iiiiiiiiiiiii_~ krwawe zajście. Na dorożkarza I dziej kiej. "F~nl~cja7t je~o pole~a .
II
! Władysława CHMURZYŃSRIEGO la na prrewozemu dorozltą łupo",.
twierdzono w woJewództwie łódzkim
(Okopowa 23) ~apadło dWlIch osob Gstatnio Chmllrzyński na 11:, SI)("
I~(.."a fiOi/osi;
I gllisl\, na kiell-ckio
.394, nu kra
lIików, t~tórzy zadali lUli szereg ru przy podziale hllHl 1.agrozl w:,-··
. Wcd".'g danych 1lI11li",lerSl\\(l rOI- : kowslde - 212, 'la lubd:.kie
127,
Ul
SI
riasów nozami. Wskutek odniesio- daniem wspólników, co stało si r
,lIc(wa I reform :-oln.-ch w olul'sie na lwowskie 13:>. na !odzJ,ie
~lErSYK. 16 li.] ea (PAr.)
nych ran Chtnuf1,yński padł trupem przyczyną krwawego z~jścia, 7":1 :
Cli. 2 d~ :~ lipca r , ,·H1 ten'uje Po! ; 700, na Pon orle - 532. na Wiei · \\. mL0jsco,,· o .~oi Coakpec w stH I lIa miej.,cu.
lmńczonego zanlordow3mem dorc
ski shnertl1,ol\ll ·'-336 ol!;uisl, (miej" kopolskę - 1.261. lIa Śl~!':k
ra, Ilie \"crn Cruz zastrap,owab po - I Docbodzenie dOJlrOWlldziło nieb.1- karza.
"'O
• ') «o
l tl ,Olę
' t r..: h frr;·"'lczyc'j l na woj wa:"~zaw!;ki('
•
' sprawco,,",
.
kt'oryltll.
Moner
I c(}~
' .) s' a·u1 ZOYIO w Wj' Cf. '
"'" WOliel.
.181, na licja . ;'\ru to być protcl:>l
przeciw- I wem do u ję"m
(7.lIra7<) pysk~ i ra~ic), Z tej liczby I WO:~'li - 2 i !1.;\ wo], tarnop' i!'lde ku· Iljewypłac~niu od 2 1Ui~sjE!c'y okazali się znani ~olicji _zlodzieje nill.
na 1\'oj, \)ialos~ock~e ;lrl.ypada 1Ó1 1- 1 og..,i 'ko
.v.tJ}cżn:ych poHdi DoborówZygmunt WILCZYNSKI I Steran.
W
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zne" serce L-ndberg a

Cuda nowoczesnej techniki w dziedzinie Doznania tajemnic,

Do Cherhourga przyhył ikierowl1ik instytutu Rockefellera
w Nowym Jork'll, francus:ki lekarz ALEXIS CARREL, którego
nazwisko IltJczą zawsze z imieniem LINDBERGHA, gidy zaczy
na s~ę mówić na temat " SZitucznego" serca. Carrei zamierza
spędzić lato na maleńkiej bretOllskiej wysepce Ulice, aby we
spół z lLindber.g.'hiem zaj·ąć się
naulwwymi elklSpervmentami.
Jak wiadomo lekarzowi temu
udało się wznOwić czynnOści ku
rzego serca, zakonserwowanego
od 2ó lat. Pomimo, że d tym
",.sz'tucznym sercu" krążą najfaniastyczniej,sze p,r zepowiednie
Carrei twierdzi, że duż,o J' eszcze
upłynie czasu, zanim eru.pery-

utrzymać funkcjonowanie róź· łać "gorączkę" w nerce i obsernych organów, jak wątroba, pIu wować, jak proces spalania poca, nerki i obserwować je przez tęgował się w miarę podnoszeszklane śdanki aparatu. Oibser- nia się temperatury,
wowano w ten sposób powstaPo wprowadzeniu do krwi
wanie i rozwój chorób róż,nych pewnych tok~yn mOŻna było ob
organów i działanie na nie po- serwować w komól'kach "walkę
szczególnych leków, Nowa me-I ze śmiercią", zanim ta ostatnia
toda znajduj,e siQ dopiero w po wzięła górę· Za pomocą mikrocZąJtJkowym stadium, lecz umO- skOtpu, aparatu fi.lmującego i
żliwi z pewnością rozwiązanie projekcyjnego można było sHlwielu zagadnieli, których medy m&wać ostatnie chwile komó·
cyna nie mogla dotychczas wy· rek, ginących w walce z jadem.
jaśnić. Na czele 'tych zagadnie1} Na ekranie można O'ITZymać dostoi pwblem raka,
wolne powięłkszenie komórki
nawet do wielkości człowieka.
S
W
Na: zdjędu widzi się dokładnit>
jądro, pornszające się niby balOn, wśród cząsteczek, zmieniaEk·sperym"'"ty z sztucznynl
\ o H " .
jących wciąż formę i położenie.

zDilka

szklanei
rurce
.

żrcia
(z,m iest i,cie t

g~ śmierci.

Badano rouui'eszcze
nie chr 0'll10Z o Il1U , nitkO'watych
cząstek w komórce, od których
zależy, czy z zapłodnionego .łaj
ka wyjdzie samiee, czy samic ..
Stwierdzono, że chromozomy
zawierają w sobie tak z,w ane
geny, w których znajdują się za
rodki wszystkich dziedzicznych
właściwości. Jedna nitka cmOmOZOmOwa może zawierać kilka tysięcy takich zarodków. _
Pomimo
niesłychanie
drobnych rozmiarów decvdtl;" one
O' barwie kwiatów, () kolorze
włosów.

mat

Z .lalką cząstką komórki 7wil1 ·
zane jcst życie? Dla chemików
nie przedstawiało żadnych trud
ności zbadanie
składu
protoplazmy: startowi ją 72 procent
tlenu, 13 i pół pl'ocenł kwasu
wt"~Iowego,
9.1 wodoru i 2,:1
procent azOlu. Poza tym wykazu.je ślady żclaza, manganu,
chloru wapna, fOsforu, sial'ki.
fluoru: sodu i jOdu. Gdy jednak
zmiesza.my wszystkie Le pierwias't'ki, nie otrzymall1y żywej
p'l'otoplazmy. 1\Iusi więc istnieć
ja'kiś czynnik, oprócz chemicznyl~b, z którym wiąże si~ zJawisko życia. Zhudowa11o sztuczne
komórld z sztuczną. protoplazmą i ściankami
z celulO'zy, Z pomocą sztucznego serca. j
sZh.Lczncj krwi wprowndzono
do nich pożywienie i tlen. W niektórych wypad~,ach udało si~ wywołać w tych sztucznych komórkach "Odd)'chanie".
\Vchlaniały Ueu i wydzielały w,:
giel i wodór. CZyl1Jność ta nie
była jednak życiem, lecz jedynie jednym z jego objawów, wy
różniających żywą 1\Ol11órk~ . Ale suma dotychczasówyclt osiągnięć świadcz y , że wiedza co
raz bliższą .lest znalezicnia odpOwiedzi na pyłaui.c, które nie
przestaje nasuw:ll: sit: myśl:1c e 
mu człowiekowi:

Gdy zejdziemy na te-

dziedzicznoś<ci, to nale7.v

zanotować

fakt, żc ameryka{{.

skim uczonym udało si~ wyhodować króliki, które n4!dy ni-e

~~:~k{~g~P~:,J:;:ij~tO~~tvb~: ~;~~m;y~f~~wi.u~
Sj:~~~k:~ :id~~~~~k~ł:~i~
~~~~:~af:~; :~~ki:.l~~:~o~~~oi!mf-kaSi;a:~~~
merykańJs[dch
uniwersytetów
lla wszystkl'e s'iro·n y Pierw-

....n· .......,hl·em pr .. ..nwa.II·
W"az Z Lłu.<UU'O:'!>
--~
))I'zez lato nad ich wspólnym
•
O.:l;'-ryclem. Poza ty·... .C a""el na
lLUIo.
u.."
~iIr'ę, obe)·muia
.. ą dP isze kSi ..'f"'A
J't'"
siąglnięte dotych~czas wynikL
Prdf. SlPiERMANtN, laureat
Nobla w dziele medycz.nynl w
roku 1935 otrzymał nagrodę Ul
had:łll1ia nad żywI'! kOiID.ór:ką i
jeJ stQpiDilOwym rczwojem w
wyższy twćr. z: pomocą m.ikro'~:wpu i specJalnie slkonstruowa
nej szlanej igiel1ki WYkonywał
lU, kOmórkach ehiruł'eiczne ekSty' b
ł k tk'
Plel'h~menb_ 1Ó o.' seMrW~WiI.;a , ..!~ Uha·-I
vc z.a leg w.
o·z lW~
dań nad roz,w:ó'jem źVIWe'j kon:órki' wZlbiudziła wielkie zainteresQw'anle i ISk]Idnii:a uczooych
całego Siwia,ijil dQ nadań', lkilóre
dały wyniki jeszcze . fantasty'Cz.niejsze, nit] ,.ehiru~a 'F;lt~_
kow"" , Sp.e ruian ....
...
,....-'&

Wrnalazek L,-ndbergba
W~iki te " Zą~dZięjcza śię' I~
"'ielkie'f brie'n:e' 'fVVIlalaś~j:
dok'onami.mu J)'I'zez. ł~laika Ka-l'ola: t.m'dl>erg'lia! ,wD~ie ~ Gnktorem! ea'rrełem, mianOlwicie
,.sxtuem'emJul settu", ~ kt6rym
wiele mWwi()lnd fzeSz~(j 'łata na
ko'ngresie nauknwym WI iK'O:penhadze. 'Je&t tO klirutttOWllie
skomplikowany system 1'UI'ek.~

wtłacza'ją.eyeli "s<z~z.ną

uew'"

w ,takich samych rytmicznych
odstępach, jak td si~ dizieJe ,..
żywym s:ercuL iZ! pomdcą, tej 1(00
struk.c.ii moŻ11a dOwoInkl długo

SI'"

D.p. dwaj uczeni przeprowadza,'ą b·ad"~I·a nad sztun..... ym szkl'e
.
"'"
~.
I e tem, w koŚc i aeh k'
torego po_nw. szpl'k Z cz"·wonyml· cI'al
w .....:!_
......
k anu krwi. Ucz.eni ci zdobylinieco sz.piku /podczas operacji i

umieśdH tę żywą suibstancję·w
g'a.Jaret()lWatej ma:sie·, wajdują.cej się w szklane.} ru:r ce, przez
którą przechodzi 'j,ednostajny
prąd gazów, niez.będnych komórce do oddychania. RUTka
7JDajduje się cią:gle w Itemperalu!rze, ró"mej ciepł'Ocie ciała. Pma tym: dostarcza się kOmórkOm odpOwiedniego ~ywienia
.. -~
l usuwa się produkty ~adu,

iattlimlzdąlźą zatruć sułJistamjcę
k'omÓl"k'ową.. W ten 5jposół> oda-

lo si~. u~ym ~tr~yma~ nadal
JdJ)~IłrU !!,zen .eSI()~~ rUJ'-

~.~.....' lI,."edzy_raz POdukŻ,r"
itif61"'.Ja.cu .w ł
"pl'
"'WIU;
czerwone ciałka poza organlżmem.

Film o umieraniu
kom6łek

_

'~mnym afuery'k:ans'k1m: u-

'n iwer.syteeie studiowano w: cią
gul tygod1nr .,rOcesy, odbywające
sh:! w neree ból_a, .utrzymywanej !przy życiu: z pómocą
"sztUic:znego serca", Sztuczna
kirew: sklada :si~ :z ro'r1two'rU 50li, t>lenu i cz.erwdnych ciałek',
w.ziętycli z krwi wołu. Przez
pOdwyłszenłe tem:peratury sztu
ezneJ krwi moŻna było wywo-

T ereet palących buldogów

"
.
,
zapłodnić ie chemiszc
oznaki zbliżającej
siC;
śmier ki k,rólika,
..
,
.
kom'
k'
t
'
·
.
•
cznJe
l
prz·eŁrans.plantowac na
CI
01' l wvs ępUlą na 1eJ Po
oJ
.
'.
,.
inną sami<:zkę w or<:tanizmlc
wierzchni w postaCI pęcherzy- kt"
ł .l_ . '
• •ok
ł
k'
.,
h
I - oreJ za'p OUIJlI011e JaJ ' o sla o
?W, przYPolml1aJ~cyc wrze- się zw'Ukłą drooą embrioncm.me wody. Wyrostkl błony za,]
~
czynają drżeć i kurczyć się. _ W ni.ektórych wypadkach zaKomórką wstrząsają silne kur- plodniono jajk9 przez ogrzanie
cze. W końcu' ulega ona ostaŁ· do 45 sŁop,ni Celsiusza. Inny uniemu wstrząsowi i pozostaje czony doszedł jeszcze da]ej.
bez ruchu. Jest to oznaka śmic;, stwarza.ląc
żywc istoty bez
ci komórki. Po pewnym czasie ws:półudzhłłu rodziców. "'prozaczyna się nieunikniony rOz- wadzal niezapłodrJlioną ikrę w
kład, z kdmórki wydobywa si:~ ruch wirowy za pomocą siły.
ciecz, która kurczy si-ę coraz która przewyż-zala 10000 razy
bardzie_J' i rozpada na czą,stiki.- siłę ciężkości i osiągał w tell
- Czym jest życic'?
Óbru; śmierci kOmórki po:zosta sposób ,podział jajka. Wybierał
Je na zawsze w pamięci człowie llastępllie te cZą!steczki, w któDzieJl, gdy ludzkość usłysz,
ka, który obserWOwał teu pro- rych pozostałe) nieco suhstancji tę odpowiedź, będzie dniem naj
ces na ekranie.
jądra i zapl~dnial je chemicz- wyższego tryumfu llldZiki,ego du
W -6ĆID " d · k d
t
nie. Gdy cząstec~ki te włożono cha, dniem wzniesienia się czło'
gd :erc/ '~o~~:Z(}n~ s~ u~pz.ne; nast@niedOletnie·jmOrSkiejlwiekanaWYSOkOŚć,naktórej
ł', t
't"'k ·
J~
"
"t'Ody, powstawały ·z nich żywe godzien jest stanąć, jako twm
gnIczo· em arczy owym, wyJę- ' t t
.
..
'hl'"
S ' .
tym z ciała lIlieżywego !kota. _ .!!!. y..
na.) Jz,szy tworc) .
_
Komórki ł!,'l'uczolo'we f U1n kcj ono
wały nadal, jaikJby ,n ic szczegó1'Najm/odsza stenografka świata
nego lilie zasuo i 'W ciągu wielu
'.jeszcze tygodni wydzielały do
krwi swoje p1'Odukty, ehocisż
zwierz~ do ktÓl"e~o należał .gru
c7JOł, od dawna już żyć przesta-

ło.

KrOlik bez ojca
Z pOmoeą sztUJcznego serca i
sz,t uczne.i krwi utrzymywano w
stanie życia jajniki kury w cią
gu kilku miesięcy. Organa 1e
funkcjonowały zupełnie do'kła1

nie,

wytwarzając

jaja.

Ooserwacja życia komorki
przy pomo<:y sz,tu(!z.nego serca
um~t1iwiła poznanie wielu niet.nanycih dotychczas sek.retów,
Obserwowano to życie od ch'Wi
Ił jego pOwstania wskutek podziału inne" komÓł'ki aż do je-

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

r·omo
..
~

I

Piotrkowska 121
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KOLONIE LETNIE TOW. ŻYD.
SŁUCH.
PRAWA U.
J. K.
WE LWOWIE
w żegTestowie (obok Krvnicy) .
_
..
_
,
i "" Zaleszczykach:
W Lllll~,ges we FrancJ,l zdała ~g~ mm na steno5Taf~~ 7-h3~1a. Jam.
Piękc.e miejscowości, Pier'VSZo'jll3, Rot'In_ ReprodukUJemy, zdJęc,le . -: przedstawIające naJmłouszą,
rzędne pomi%zczenia, wykwintny
s"t'nografk~ ŚWIata.

pięciorazowy wikt, dc,horow? to.

~lynny tercat palą.cych fajki !:luld(, gów zaan:;ażowany został de LoG.-

dymI. Ponieważ jednak ustawy brytyj.,kie przewidują przed wjazilem do Anglii O-mi':l3ięczną. kwara!l tnnnę właścicial czworo1l0żllych
,
' l ~ k·lego pO',la'lle,
,,- w l..t'orym prosIartystów wystosował do lUIJ]a
au gw
go o zwolnienie z tej :cWal'alltanny, Zdjęcie pr'~ ':l:~h;tawia czworonoź·
Ilvch al't.y8tów pt'Ł ~ d kopertą,. Z~ ,,· ierająt:ą. podanie Jo króla.

"~Hnn~ KIH~
Dziś

•
o g. 12 i 2

2PORAnKI 85
Ceny od

GR.

Dziś poraz

ostatni I

Katarzyna Hepburn, Ginger Rogers
i Adolf Menjou
w wielkim dramacie

z tycj~ kobiet żądnych sławy pt.

warzystwo,

PAL KC E

pnscudne wycIeCZkI"
zapewniają, każdemu naj milsze i
lL,.'ljrrzYJemni·~jSle spędzenie waka o O'odz. 12 i 2-c i
l cji. C('na za turnus ezterotygodnio- 2"PORAN'U e
!
• t oWle
' zł.108
wy Wyi'lOSI- iV Ż egIes
.Ceny fU
od
w Zaleszczylirlch - 98.- zł. ludywidualne ulgi kolejowe 50 PfOC.\
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L0dź,
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Grupowe

i inf"rmacje:

Ja ·

kub Ryzenberg, Gdań,~ka 12::l, , ~ięozy gOdl. 18-21. Lwow, Tow. Zyd.
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Ksiaialko

na znaczku pocztowym

Wyższa

Na znaczkach poczty bułgar
skioej ukazał się wizerunek rocznego chłDpaczka, siedzącegD na
pDdlł~7.cc, ubranego w białe ubranko niemowlęC'ia .
Ten chłopaczek to SillloCDn de
l'irnowo, królewicz bułgarsiki.
"-ladze bułgarskie uczciły pierw
Korespondent tokij 'ki medio
~lą rocznic" urodzin n.astępcy
tronu, wypuszczając znaezki z je lallskiego pisma "Corriere del!a
Sera" nadsyła z Tokio bardzo
go podDbizną.
Po licznych poo-obiznach kró- ciekawy opis wizyty w szkok
lów i boha lerów, siedzących dum ~e.isz.
Wystarczy prze j.ść kilka kronie na koniach, ten mały królekó~' od centrum miasta, czynią 
W okrHlc pokwitania pra,,'dziwa cego swymi wielkimi autobu~8Jlaluralna
woda
gorzka mi, sklepami, reklamami świdł

7

.. rH.fi<: PllflA1'\NV"

•

I
szk
z naielupszeeo

z

Kobiela, Ittóra jmi~i~ lic
żar_u, ale DlDi~ m.·
drze rozmalliat o poli.g€e, ,ziule j liieraiurze
Zmiany w rzadzie odbywaja sie nie bez wpłJWU ",,,bitniejszych gejsl.

Franc:ilIzka - Józefa jest od dawna wypróbowanym ~Todkiem domowym. Usuwa 011a pn:e",'ażnl\ ilość powstałych zmian, jakie mogą v,ystępować
1\. Tótnych odcinkach przewodu pakarMO'WegO. Zapytajcie Waszeso lekarza.

ńymi,

wrażenie

ws:półczesnego

miasta europejskiego, aby Z'Jlaleić się w Szłmbaszi - dzielni
~y gejsz i herbaciarni. Słowo
geJsza oznacza artystkę i rzeczywiście gejsza, przedewszystwicz, siedzący na mię.kkiej po- kim ' ' 1'1' dzielnicy Szimhaszi.
duszce, królewioz o tłustych nót- .;est deMonałą arłystką, tankach i buzi niemowlęcia, ro.zczu- «!.erką. i śpiewaedi.ą. Aby zdobyć
la bułgarów: Dom, do którego wł~śclwe' wyobrażenie o tej sta
przynoszą hst. ozy
dazeł.ę , opa- ,roby
.& to
-ej' JapOlIsoleJ
.
, k' . .msty tUCJI
"
'''
trzone znaczkIem z małym Sitne- 'k'tóra łacho ł . ' d
I'
o.nem, rOlZomUa się na jego wi- d'
.. ., ~~ a . SH~ °dil1a.szdY~ ~
ddk
nI, ' na.JllepleJ Jest o WIe ZIC
.
~ szkołę gejsz, która mi cPn.Sł bułgaTska upatruje " ki .się w tej samej dzielnicy.
.:rpu~iu tego macllka z ma ~,~ Wą.;kiedrzwi . prowadzą ku
~m mlee'kiem, tendeneje poko- spadzistym. schodom, u których
Jowe.
. podnóża stoją dnwlliane pan-

wykładu i lek.
przekonała dziennikarza
W dą,gu 6 lal nauki m~leńka włosIkiego Q wysokim społecz
dziewczynka z wstążeczką w nym .ac.zCDlu gejszy japOń
warkoczach przek8ztałca Sl(~ w skiej. Gej.sza jest wyrafinowa
idealną gejszę z pOrcelanową llą kooieŁą, skU'ńc.zoną arty5'tiką,
bm;łą. Przywykła już calkowi- prz Y.i emną Ilo"arzvszką rozmocie do wyuczonego sposobu wy, .k.ló:ra potra fi ł.alk. zająć swe

Earabia

tofclki uc.zenic. Gościa wita d,reMor szkoły i nauczycielki,
urlf.ekwitlJ.iące gejsze, pozdra ~' Ia.ląc r;o wyszukan~- mi pod
wzglt: dcl1l uprzejll110ś ci ulaniami i ukłonami.
pierws7.ym ,.audytorium",
r]o ~tórego wprowadzono ~() 

"r

ścia, sicdziały

słomjan~-ch
.nitiutldmi ła 

na

matach przed
weczkami na,rmlodszt' ll{!Zenicc
uziesięciu
rzędami , ubrane w
barwne kimona i uczyły si<!
pierwszych
prawideł
nauki,
"jak pOm8(!aĆ w odpoczynku
zmęczonym ludOm".
Rozpoczyna się lek('ja. Tym
razem wykłada r.oi~ gr~ na su~umł japOJlskim b".bc.Jlku l
"",ego rodzaju gitarze. Profesor WTaz z jedną l.C slarszych
gejsz wstępujł! na katedrę, Kejsza gra na gitarze muzykę do
4lasyczIlego tańca ! ~ ·'OI1skiego.
Profesor śpiewa i uderza do
taktu złożonym wachlarzem.
Za każdym razem. gdy podnosi lub opuszcza wachlar.l, ucze
nice uderzaia, w bębenki.
Dzienni-kart włoski był również obecny na innych wykładach. Powaina dama w okula\ rach wyk;ada różne tańce , któt"~ charaktervzu.ią raczej symbo
liczne gesty rąk i wachlarza, TU
chy głowy i lnDlenia ia.ce~o l5i~
I\-yrazu twarz~-. nH ru{!hy taneczne W' zwykłvtn sensie. Dalej idą wykłady 'historii 'i Ulen
IUJ'Y,
poniewat gejsza mmi
mać wszystkip fe rreezy, aby
móc podtrzymywać z gościem
herbaciarni l">ozmowę na dowol
iłY temat. W ten ttpo!lób geJaa
przeehodzł bardzo skom.płtk o WaD1 k11t'1!l naukt. a:aezynająey
się w wIeku lat 13 l trwający
" lat. Po upływie 3 do 4 lat wy
ehowanki starszych. kursów,
tak t:wane malko, zaetynailt od
wiedzać herbaciarnie i
przyzwyczajać się do swego zawadu. Zawód ten Jest bardzo intra~ny, poniewd
dObra gejsza

do 2,000

.len

D1iesi~ wagą tiuchały

nl~.

cja ta

chodzenia i poruszania się. lImie się :tacbowywać, kłaniać,
umie s.kromnie siedzieć obok
~oś<:ia , podawać mu herbatę, uprze.tmie t"ozmawiać, Smiać si~
nawet z najgłupuego żartu goścla i skromnie zakrywać twarz
wachlarzem, ,jeśli około półno
cy niezupełnie trzeźwy gość po
zwoli sobie na zbyt frywolrny
7 art. Pot'raf! ta(lczyć i śpiewać
przed gościem, podawać mu da
da i zezwalać, .lako na najwię
kszą Intymność, na trzymanie
swe., (1Ionl w Jego ręku.
Dziennikarz włoski był Gbecny w rocznicę śmi{!rci japOll ski ego bohatera narodowego,
zwycięzcy pod Czuszimą, admirała Togo, na ,,:ykładzie patriotycznym, na ktorym były
ne uczenice szkoły gejsz. Wszy
stkie uczenice z wyjątkową 11-

go. towarzysza, jak tego ni.e potrafi nigdy uczynić zwykła K{)bieta japofu.ka. Japonka ~ t.
zwan. towarzystwa og:ranlicza
krą~
swej
dzialalllDŚCi
do
sflra.. swego domu i rodziny.
Po
~3!l1icaml dOmu panuje
gC.lsza i .iapońc.zyk lubi odpocz~'
wać właśnie
w towarzyetwic
tych
wykształcooycb kObiet.
które potrafią rozmawiać o po
lityce, IZtuce i literaturze .

ObeC-\

"'*

ZapewJlia .ią ,

t.e illie są T1.~d·
A"dv zmiany w
składzie rz.ądu odbywają _1«;
nie bez
wpływu
wybitn:veb
gejsz. JeAi jest to nawet niezo:
pełnie ścisłe, to w każdym nt '
zie saDUJ! takie twierdzcnie do wodzi, l~k wysoki{! jest oficjal,
ne znaczenie geJsz w t)"cin ja.
poluikhll'.
.
--I
K. K

kic wypadki ,

-

I

(hą,

Biedny

jaka wam

-

Nia,

~rAowie1iol

Ta bnteluyna jest

nap~wM ostatnią.

poei !l

~tałat

pro!t~

aobr-:>dziejkn

W kie!!eni mam je!wr:e

jedną.

I

!

rat~

P&/lie m8e6f)asie, nie moma. prz('cier.
leb! tak, jak robiony za got6wkę'

wymagać,

aby garnitur

I1S

mi.strzostwo. Wprawdzie woj~a PO-llłĆ kilku gemamI.
' baterką sW'ego Ilarodu.
kres Jej grze turniejowej,
Płynny sposób grania,
porywa,.
.
.
je~nak nie przeszkadzała Jej w co- jąca konstrukcja każdej z jej walk, " Jak ~szystkie w~el~e. oso~istos
dzteJ1Dym trenowaniu w klubie, w pozwalały zupełnie zapominać wio c~, musv.lła. wycłerp.ec WIele l to z
którym OjCt2Z jej zajmował posadę. dzom o jej brzydkim wyglądzie. Zu. n~e~zasadntonye~ wro~ich, ~stą 
Kiedy wielkie międzynarodowe im' zanna słała się bożyszczem żeńskie- plen. ~tat~cZD.e kazdy Je~ krok
l\listrznyi tenisa, Zu~na Lell- \ dzielił francuzkę od !woich przeei~ prezy znowu odżyły, już przy swym , go świata tenisowego. Przebaczano by~ d~~rurlkarsko .W~Z~SklwaoJ',
glen, uległa chorobie wycieńczenia, niczek, dzięki jej sztuce. Kiedy mi- pierwszym starcie w Wimbledonle jej okazyjne wybuchy tempera men- kazdy Jej ezyn - j.e:leb ?le był 111
która . op~?wa!a
przed d:W0!llR strzynie różnych krajów stały 1/ wysunęła się na czoło "portu teni· tu, które z pobłażaniem przypisy- te~~retowan~ p~ecn~' ~ej, to"
tntOd1Uaml l ktorej nawet wlęl{sze szczytu swej ~ł,awy i umiejętności sowego pań, pokonując panią Lam· wano jej gallickiemu charaktero~i; kazdym razIe meZmler?le pr~
transfuzje krwi nie były w ~tanie uważały sobie za zaszczyt wygtani~ bert Chambe;s w trzech setach. ba, nawet jako Jedyna w Wimble- dzony i podany c:zytelnikom do Wla
zaradzić. '\'/ ostatnim czasie poświę- z nią kilka gemów, podc~s, gdy ...
donl'e ogl si od . ,
t . domoścf. ;Weszete Zuzanna Jlliaja
m a ę
wazyc na 0, ze d _.
.
dla się wykształceniu !lportowczyń. krytyey obliczali, ile punktów Zu- Ladna przeciwniczka nie osiągnęła
nigdy później lepszego wyniku królowej angiel.kieJ która zjawiła os~ gry na kortach 1 za kulisanil
Mając sto uez~mDic~ narażała
or-\ zanna pnegrała.
.
_ przeważnie musiały się zadowo- się punktualnie na j~j grę, dała cze T _.- J przyjęła ,w 1926 roku propozygallizdl swój na niezwykły wysi
Już mając lat 15 zdobyła swe
kać przez 10 minut. Brytyjskie ga- eję am~rykansą p~ej§cia .na pr?
łek, do czego dochodził jeszcze sta- ,
zet y przyniosły artykuły na całe fesjonahzm. W prucl'," kaiku mle
~: własny trening i znane, systemaszpalty o tej
"nieg;zeczności" sięc~ zarobUa A50.?OO zł., ale pędzo
tyczne niedożywianie dla utrzymania
gwiazdy te:tisowtj, ale wszystkie. no Ją w amerykanskich ofrodkaeh
tenisowych z walki do walki J w
"linii". Na łożu choroby skarżyła
publikowały hymny
pochwalne, k'
lISi I
i 1 ~ć
się na strac;zne bóle w ramionaCh.,
kiedy francuzka znowu poklazywa- k~nc~A~ a a .swą um he ętn _.I ~
Moina o dopiero 39-letniej mistrzyla swoją sztukę
zy..--;; na .mprezat' w r.,\lIta, ,,
cyrkÓW.
.
ni powiedzieć, że swym młodym u- I
~zennicom sportowym dała jeszcze l
"BMka" raz tylko musłała wy.
Po ukoticaaiu touraee .........
przez swoją śmierć intenllj'wną na-I
chylić czarę klęski, kiedy w Ame- do Europy i przez pewiell czas ptJ .
likę.
• ryce Ją formalnie ZmU!!7:ODO, mimo nła w zapomnienie. W 1928 r. lIO°
sHnego zaziębienia do walki prze.. słała manekiaem w włeIIdm paryZuzanna Lenglen, największa teeiw pani MeUorie. W drugim secie skim salonie mody, w 1933 r. otW"nisistka wszystkich cza~ó'W', dożyła
Zuzanna musiała zrezygnować z czyta szkołę tenisa. Jako widz, '-041.
tylko 39 lat. PodcZ3!, gdy Idała
gry i tła poleeenie lekarzy połozyć Zna k było domzec jeszue ... uie
;la łożu śmierc~ jej jedyna p~waż
l się do Mżka. PMnłeJ dokonała gIym ad.qea prs)' młstnOtllłWach
na przeciwniczka, Helen Wilts, prawdziwej
"vendetty" i przy francuskłdt .. Itad. . Roland
lioody, zdobyła na;większy tryumf
;
dwuch
dalgych
spotkaniach odda- Qarros. Każdy .kladal tej zlJ)ot
w swej karierze.
I la swej przeciwniczce tylko trzy kieł. ,..,.aee 'wlatoweJ ko1Jlede.
"Pawłowa
sportu tenisowego"
\ gemy.'
ld6ra tHłe" t,c:Ia jN)wata,_ u
tnalazła
pod('zas ~wego ośmiolei.
Była
przeczulonę,
prawie
hyper_
miała
pel.. feS
niego panowania jako królowa tYlnerwową
osóbką
i
zdolała
IłWOJą
pektll.
WłIae
w
.J
IpOT ·
ko jeduą pr~~iwnic2:k~ odpowied· '
sztuką ocurować królów j J)Oet6w, tIl tent....
oso·
niej kla:ly, właśnie amerykankę
aktorów i ~"iarzy, Claude Aet, bliwlt w ...........,.. ,.... 'Por
Helen WilIs, którą mogła pokonać
francuski J)Owieściopisan:, napłsal ławIt ......
t ,are,.tkę ;
przy okazji walki J)OglądoweJ w
Cannes "tylko" 6:3; 3:6_ "Ty" L:lCO:;tc 'Skłc'.dJ. kl)ndolcncj~ w illliC'uiu świ3.t~ tO'J;~i)W~go matce 7,mar o niej pmvłeść, 9łynd)'m malarzom oeoIJ....
&łutyła za modelkę - ttala ~ ~
ł,1j mi:>trzyt'li.
ko" wskazuje na to, jaki dystan~ I

RODERICH MENZEL

$mierc królowej tenisu
!'l

łozyła

I
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Nr. 194.

od.,iszona subwencja
dla
teatrów
w nowgm sezonie oddzielDg

I~air Kam~ralDg
W związku z koIl·cząeym si~
tegorocznym sezonem teatruJnym, wywiązała si ~ w Łodzi 0stra polemika na tema,t rezultatów gospodarki naszych teatr6w miejskich . Polemika ta
przybrała w ostabnich dniach
nieoczekiwanie sensacyjny 0 brót Dyrel\:cji tea·tr6w zarzucono osi~nięcie nikłych remIla
tów arty stycznych , wadliwą or
ganizację pracy , wres.zde złą go
spodarkę finansową.

Ostatni mohikanie

-iiiiiiiiiiiiii.iiii• •iiiiii"-

..

DYZURY APTEK. - Nocy dd
siejszej dyżurują następujące apte·
ki: Kon i S-ka, Plac Kościelny 8,
A. Charemzy, Pomotska 12, W.
Wa,ner i S-ka, Piotrkowska 67, J.
Zajączklewicz i S-ka, Plac Boerne'
ra, Z. Gorczyckiego, Przejazd 59,
M. Epsztajna, Piotrkowska 225, 1.Szymańskiego, Przędzalniana 75.
W dniu dzisiej.

OSOBISTE. _

~zym rozpoczął urlop wypoczynko.
wy naczelnik. wydziału przewysło.
. 'd k' "
wego w urzę d Złe wOJewo z 'Im lllZ.
Edward Głogowski.

*

Z dniem dzisiejszym

!ozpocząl

Iltępnje g~ dr. Stefan

.

S

Ladynski

MJ"

•

~kI, syn znanego pt'zeIDyslowea., u-

•

'

zwłaszcza wśród sfer nauko·
kończył Z odzna.ezeniem wydział wyeb. l akademickich.
medyezny W Mediolanie i uzyskaal
lak si-ę obecnie dowiaduje-

ty~

doktora .wszeehnauk

leku- m,.,

NOWE ZAK.LADY PRZEMYSLOWE . ......, Wydział prZ'emysłowy
. d •
.:aWIa arom, iż na. rozprawie kornisyjnej, odbyt~j w środę, dnia 13
b. m. z.a.twierdzono 6 projektów lirządzeń J:akładów przernysłoW'Wch.

a mianowicie: 2 mech.

mimo

"J

wytwórni
wyrobów dzianyob, 1 mech: szwalrJ bializny trykotowej 1 mech
thl . l'
yt ó'·
'd
.
. lll,
mecn W W rnl we gazowych, 1 stacji benzynowej.
I

,l

'1,

li

pras3:·

'

polskich negatywnych opinii,
Inicjatorzy tego projektu nie
skł&dają broni
i zamierzają
)
••
• • tn':
P an 8W0.1 UJ'zeCZyWlS IC.
W nadchodzący ",tarek, dn.
19 b. m., odbędzie się w sali
rady 'mieJskiej pierwsze zebra•
•
•
•
nie, po.swlęeonc zorgann;owa..
niu w Łodzi wyższej uczelni lI'
karskieJ.
..
W zebraniu ornanizacv.l·u"m
'.
I'>
J
J
wezmą udz1ał 7.apl'oszcni reprc

•.
. .
.
Wyr1z1ał zdrowotno~Cl p~~I10ZnA)
zarządu mleJsKwgo prz ?D1o~ł na
cmrryturq długoietni ego pra('ownika mieJ'5kbgo (Jog'otowia ratuoko1•

wego

:v !.JOdZl,

r;

•

•

u.3-let.D1E'go Joz2fa
Z~(JOZ.D~ON~..
.
Zagozdzoll Jest n:1J::.tafszym sao ..-/
te . 1 "
pO oLow'a m'e; "k'ego W
,(~ll :>zem
g. I
l ,ti l
,
kturym zatrudmony był od 1006 un
1938 r., a. wi~c pcłne 32 l:J t.a b.)z
prurwy.
CJf,żka. praca w pogotowiu ratu:J

I

.
w najpiękniejszej części Piwnicznej
k~1'I'y.m .pozo~t·:l.YlJła za sob~ ślady. tuż nad plażą. Wykwintne 5-razO'll'e
Zagl1zdzon clęzko zapadł oa zilio·1 wyżywienie, na żądanie dietetyczne.
wiu i obeonie jest złożony niemocą· [' Cena .za turn~s 4-tygooni?wy zł. 95.O kontyi1Uo'l>aniu 1)racv w pogo.
UlgI k~rocYJn~. .ZwoJDlenie z taksy
.
••.•
-.
. zdrojowej dla meuzY1\'ających kąpieli.
tC..WJ11 . • lI1cJlla .~uz n~owy.
~arl:ąd ,Indywidualne 66% zniżki kolejowe I
lJ11\'J~kl !,rzellloół; WIQC za!'llu~oncgt1 każd~j mlejsco~oś~i,. w obie strony
rraco\\'U1ka słurby zdrOWIa 11:1 (nalezy zał~cz!c zdJęCie. formatu 4x6).
cm ervturp
InfDrmacJe I zgłDszeDl8 W Towarzy.
" . "'.
.
. stwie RygDrDzantów (ZydDwski Dom
L akarz 3 J ~)raCowlllcy pogotOWIa Akademicki) Lwów, ul. Sw. Teresy 268
miejskiego z tej intencji ofiarowali I Tel. ?30-41 w godz, CHi 9 ?O 16. P.~.O.
Zagoidżonowi na pamiatkr ccnnv Nr. iJOI-697, w WarszaWIe, ul. Slisłta
_
.
•
• \ 12 m. 12. Tel. 348-17, w Lodri, p. G6.
pod;"runek. (I)
raJski, ul. $ródmiejska 82. W razie zapytania pisemnegO' należy załączyć ma
czek na oopowiedi.

..........

.~~

~

.......

SO % ZNIŻKI KOLEJOWE
DLA CZLONKÓW "MAKABI"
CzłOOlkowie S. N. "Makabi", zrze.ue·
ni w PDlskim związku narciarskim, korzystają
w bieżącym sezonie letnim
(dO' 15 listo'pada b. r.) z indy·widual-

Dych

zniżek.

kolejowych w wyso'W ei

50% normalnej taryfy wszystkich klas
pociągów osobDwych i pośpiesznydl .

mga na przejazdy odletle

WILLIAM POWELL
w niezwykle atrakcyjnym
riltnie pt.

W całBj ~rodkow 3.i Europi~ żniwa już są w pełni.

Najaktualniejszy film sezonu

Alarm I PeBlnle

st~a

jest Dd wszystkich stacji większych
miast dO' miej~wości Dadmorskkh,
stacji podg6rskieh, do szeregu IIdroJewisk, miejscowości o znaczenin turystycznym i komunikacyjnym.
Na specjalną uwagę zasługuje ulga
na przejazdy lokalne, stosO'Wana raw·
nież we wszyst.kich
klasach pociągów
DlIObowyeh i pośpi~znych przy ~u·
pien.iu biletu do punktu turystyome·
go, uprawniającego zarazem do bezpła.tnegD pIJWrotu.
Obszar wamości nlgi na przejazd lo
kalny zLodzi Dbejmuje Dalltępując e
miejscowości: CiechDcinek,
Czarniec·
ką Górę, Phrtrków, Tomaszów - Maz ..
Kielce, Konin, Kruszwicę, Łęczycę i
in. - Bliższych informacji udz.iela .
za·pisy przyjmuje sekrelal'iat "Makabi'
Łódź, Al. KDściuszki 21, tel. 241-07, co·
dziennie, prócz n·iedziel, w godz. 10
H-ej i HI-ej do 22-ej.

sensacji

4WIN4Q

owi.rnoo.

lata w 'sluz·ble' DOgotOW·'I

Wytworny
mistrz
-

IlłJfNNlf:ZY
.

"ż

wynosić ~ł~ty~h 350,~

t

Wycieczka zabawi nad morzom
trzy dni.
~ af'tępna partia dzieci odjeżdża
w pl/l1i adziałek. Dwie kolejne w
j.;rz,v3złym miesiącu. Ogółem 'vy je_
d zie w tym roku celem poznania
polskiego morzu, ponad 5.000 dzieci.

_9'**5*

kości subwen~ji

.

mi(: .i.~kiego.

Pocz.12.2.4.6.810

opinię swoją,
,powziętąwjedno,.
myślnie
na posiedz.eniu
dDiw
29 marCa r. b., odnośnie -wyso-

na
roczmie dla dyrekc.ti .,Łódzkie'h
zenłanei władz paiislw~wyeh raz
teatrów miejskich", U1brZymQ
aamorządowyeh., wokleJ wszech
7.e.MaDłU prZewOOl1lczyt bę-! w~ eałości". '(.g)
nłc;y. Irby lekarskiej; ~:miza- dzie prez. Godlew~ który wy
•
!
cji Jekars.k1ch,
ubezpiecz~dni ezerpujęąco poinfo.nnu.~ .zoo..
.
Npołeczne1 szp'łaIi, o,rganizacji m ·1zonyeh
Ił
Mło.kSlltałekllCOLOME TOWARZYSTWA R1lGOftO,
gospodarezych l społecznych, 0- sprawy. (g)
',
.
ZANTÓW
KRYNIC~ - ZDRÓJ.
\KomrortDWY pensJonat ..KotwiczY wy•
gCHine pomies~zemia. Wykwintne 5-c:io
3~
razowe wyżywienie, na żądanie dieleI!ć
tyczne. Cena za turnus 4.t~. &ł.. 130.

900 DZIECI WYJECHAŁO NAD
MORZE . - Wczoraj wyjechała z
ł.odzi do Gdyni druga wycieczka
d,Jatwy w liczbie 900, w tvrn 4()(ł
o.z!cci rekrutuje się z pośród dzieci,
prz.obywających na półkoloniach
JC'tLich. Dziec.i z półkolonii wyje.
chały głównie na koszt zarządu

EUROPA

T

wypowiedzianyc~ Najstarszy sanitariusz ł6dzki grzeszedł na emeryturęKomfDrl:~';~~~~n~tZD~adletU"

przez senaty wyższych nczelm

SkICb.

dla ·krwi.

We wtorek zebranie org-anizacyjne w radzie mie1skiej

wIOl!: ,wydZiału lek&1'skiego na WOI·
_ .. ..1, .neJ ; woeebnicy pollśkiej w Ło-

WJI

I

a u, zeInI- a Iekar ska

".;'- ,dsl.
OSOBISTE.
Wiadomość ta W)'wolała w
Lodzia.niD, P. ~incen- Leasc......:.A.. .midcle duże ulnteresowanie
I

.,W dniu 15 lipca 1938 rokn
pod przewodnictwem p. wicc·
prezydenta A. Pą,czka odbyło
liię posiedzenie miejskiej komi·
sji teatralJnej. W posiedzeniu
wzię'li udział PP.: Z. BudzYIlski.
H. Konarzew:ski, !L. Piotrowski,
W. Polak, A. 'Vakzl:\'k, .T. Wol·
f',zYllrski, J. Socha oraz dyrekto.
rzy .,Łód,zkich teatrów miej.
s'kich", K. "'roczyiis'k i i H. Mo
rych'Istki.

I

dz.i~łu _ewidencji lu~nośei :&a.rządu..
w.
er.ora.l ,,~ Poranoy" ~lIlleJskiego w: LodZ1 p. Adam .~y,. nosił o pro,tekeie utworzelua

•

pującej:

I

I

Za-

doroo~

rz~d mieJski w Łodzi wydal ko
murnikat oficja1ny treści nastę.

kowitej reorganizacji gospodar
ki teatrów miejskich w przysdym se·zonie. Detale tej reformy będą jeszcze omówione na
na,stępltlych posiedzeniach
komisji.
Ustalono następnie już obecnie , je dla teauu Kameralnego
trzeba będzic w przyszłym sezO
nie z,aangaZować Oddzielny zespóJ:, który nie będzie zależny
Od polityki repertual'Owej pozostałych scen miejskich.
Poza tym komisja teatralna
wypowiedziała się .za pOdwyż
szeniem subwencji teał1'ów w
nrzyszłYJ1l sezonie do 350000
zł. rOcŻnie, wychodząc z zaioże
nia, że teatry mają do s.pełnienia na gruncie łódzkim poważ
ną niisję kulturalIną. O przebie
gu i wynj-ku obTad komisji za.

W..iroba

.
*
,
Z dmem 18 b. m. naczelnik WY,-

HI('ki rozpoczyna
wypoczynkowy.

W wyniku dyskusji został je
dnak osiągnięty kOIJ1!pIomis, bo
wiem dyrekcja teatrów wy'kazala , it prowadzenie sccn I\'
śródmieściu oraz na
peryfe.
riach, związane jcst z wielkim
nakładem
kosztów,
których
240-tysi~czna subwencja rOCZU3
nie jest w słanie pokryć naw-et
przy średni.ej frek wcncji.
Dyrel\Cja przyznała również ,
że oJ'ganizacja pracy w pierw'
szym roku spółki dyrektOrskiej
'Vroczyliski - Morycitiski nieco s~,"~aJl.ko~'ała i trudno było
upo.rac SIę z. potr~ebą przerzucanla a-M orow z Jednej sceny
na ?rugą, zwłaszcza w?bec. sukceso~
kasowych mektoryl'h
szLuk.
O S ią,glli.Gl~· kOl11,promis, jak
Has informują, zmierza do cał-

Aby odeprzcć postawione zarzuty, dyrekc.ia teatrów miejski ch wydala ulOlłfkę, zawieraNa posiedzeniu omawiane by
ją.cą Ust otwarty dyr. 'Vl'oczyó.
Iy s.pra wy bież·ącego sezonu t~.
skiego do opinii publicznej. U·
atralnego oraz sprawa organi.
lol'ka przesłana zos·lala do wie
zacji sezonu teatralnego 1938lu mieszkańców za pośrcdnt,s.:
1939.
twem poczty, a ponadto rozdana: Po kawiarniach łódzkich.
Dla zlikwidowania i wyświe .
Po dyskusji nad sprawami
tlenia całokształtu sprawy, ży ..
!)ieżącego sezonu teat!l'alnego,
wo interesują,cej ogół mieszikarl
j~s. fil.r~m
komisja wysłuchała przedłożo.ców, ponoszących w postaci
.
.
. . .
;
.
. ne przez dyrektora h. 'Vroczyn
...
Zanieczyszczona krew wskutek złegu IVanle czynnDscI wątrDby l nerek. skieao w o<tóln zarysach pro.
.
sub wenc.li mle]SlkJCj świadcz!'· funkcjonowania wątrDby może powo- DwudziestDletnie doświadczenie wyka . . ::
•~
.
nia na rzecz scen miej:skich, dowa ć szereg rozmaitych dDlegliwo· zalD , że w ChD robach na tle złej prze .Iekt, odnoS!D1e sezonu teatrame
zwołanc zlJstało posiedzenie ku ści: bóle artretyczne, łamanie w ko· miauy materii , chrDnicznegD zaparcia, go 1938-39, do·l.... czącc repertuamisji teatralnej. Na posiedzcltlill ściach, bóle głowy, wzd<:cia, odhija · kamieniach żółciowych, żótlaqce, ar· ru oraz da~s.zej, zapocząbkowania, bóle w wątrDbie, niesmak", tretyimie ma
z a s.t D s o.",. ~l n i e nej już przed kiJku miesiącami
tym przedstawiciele dyrekcji ustach, brak apetytu, swędzenie skóry, ,.ChDlekinaza" H. NIEMOJEWSKIEGO. I
.
;..
.
:
złożyli ex.pose s.prawozdawcz-c 7. skłDnność do obstrukcji, plamy i wy Broszury bezpłatnie wysyła LtbDralo- f re~rga11izac.lI pracy a.rtystycz
działalności w ubiegłym se;r,o . rzuty na ~kórze. skłDnność dO' tycia. rium
fizjolDgicznD - c!lem;czne oel W teatrach, w ZWJlF./kU l
C h D l e k i nNa z a H
. " . Nie.IDD j.~wskiego" 1 ktÓ'rą w poszcze_.ctólnvch tea·
nie. Opozycja podtrzymała ... mdlośc.i , j~zyk obl. o. żon. y. Ch oroby z. lej W
ck.
"
J
'''akcI'e dos'c' bllrzll'''' eJ' cIebaty przenllal~y n~aterll 1l1.S~CZą OJ:ganlzm . arszawa, owy S'inat iJ, oraz apI
trach wystawianie premier bę.
'I 'L
" l przyspieszają
starDSC. RaCjDnalną, l składy apteczne. .
d '. d ' · b'
. - I .
swe zarzuty.
zgDdną z naturą kuracją jest nDrmo·
ZIC O
SIC JC Iueza eznc.
M'
"'"
.
I
Poza tym komisja jednogłoś.
nie z naciski cm podkreśliła , iż

(lrlop
naczelnik
wy
działu WypOCLynkOWy
zdrowia w urzędzie
wojawć dzkim dr. BolesłAw Salak.

zeSPÓł

oirzgma

W r. · 1Ił. ulubieniec

kobl~t

Gustaw FrDhlich

"Oł~IARA, DANA ŻEBRAKOWI\

NIE PRZYNOSI

KORZYŚCI

SPOŁECZEŃSTWU".

~N~r._l~9~ł~

_______________________________________1~7~.V~I~I~.~.~('~,L~O~

42.843 bezrobotnJ'"

w województwie łódzkim

Zł

(

wojewódzkic

biuro
funduszu
{-racy w Łodzi podaje poniżej ilcść
o::,ób, poszukujących pracy, zareJestrowanych do dn. 9 b. m. na ter(,~li!~ wOJev,udztwa
ł(dzk. Lćdź,
p(,wiat łódzki ł łęczycki 3:3434 osób
w tym v { samej Łodzi 30581 osóL.
Pabianice, powiat łaski, ~;ieradzld
- 2764 osoby, Piotrkćw, p<liviat
l,iotrkowski - 1738 osób, Radom::;k o, l~ GW. radomszczańshl, wielUli"ki - 1203 osoby, Tomaszów - Malc:wiecki, powiat brzeziński - 370·1
:' ~o b.J'.
Ogółem
zarejestrowane
4:3843 bezrobotnych, co w porcwnaniu ze stanem na dzień 2 b. m.
wskazuje zmniejszenie o 442 o~oby.

na leSI

__________________________________~

•

N01Aly podatek na popieranie rolnictvwB o
się może
Jak już doniósł .. Głos Poranny", rząd wniósł d~ sejmu projekt ustawy ośrodkach finaIisowych na popieranie kształtowan~a się cen artykułów rolnych.
Jednym z tych środków ma. być
opłata od mąki w wysokości :.I
zł. od kwintala,
Inicjatywa. ta wywołała duż'~
zainteresr.wanie, gdyż odbie się
musi na cenach mąki, a więc
pośradnio
równi~ż i na cenach
chleba, ce, oczvwisi-a.. pcsiad9,
pierwszorzędne - znaczenie dla
wielomi1ionej ludnośei miast.
W ' pierwszym zaś rzę!lzle
akcja ta zazębia się o zorganizowane młynarstwo, któr<?go 0pinię ponit('j przyt:tczamy.
REDAKCJ.-\.
Zasadnicze stanowisko zorganizowanego młynar.stwa wobec projektów ustawodawczych jest nac~
chowane jak najbardziej pozytywnym usto~unkowanieru się do inicl'atywy rządu, tym bardziej, 7.e
projekt ten, w wypadku lego realizacji, słuzyć będzie bardzo istotnym intere.<Jom kraju. Młynarstwo

Mieso i rJbr

muszą

byt latem przechowywane na lodzie
w związku z wejściem w życie

nowych przepisów

lI1B

•

~ń;~~~A~N~NY~
-~~_~--_
--~
· ~19~.~~~~

O

dozorze nad

lTJięsem odbyła. się w wyd'Ziale zdro.
wia publicznego zarządu miejskiego
w Łcdzi konfmmcja. sanitarna leka

rzy. na której omawiano plan akcji
wprowadzającej przepisy w życie.
Postanowiono zarzą.duć, by mię
so w ok!(:de lata przechowywanł)
bezwzględnie w lodowniach i chłod
niach, by wytwórnie i miejsca. ~prze
daży mięsa były utrzyroywaIlQ w
stanie sanit~rnyro.
JednocZ'aśme wooec powtarzają
cych e.ię wypadków zatrucia. pokar
mami - na konferencji ~j oma.wia.no sprawę handlu rybnego. Zdecydowano by ryby żywe trzymane
tyły w wod7łe ezystej, a ryby! śnię
t.'} na lodzie.

na kieszeni konsurnent61A1

szcz~gółów,

a - co za tym idzie skuteczności akcji.
Opłata od mąki o tyle przyczyni
się do zdobycia środlców nr.ł popieranie naszej ekspansji rolnej, o ile
nie wywoła pośrednio zniżki celt
zboża. Akcja ta musi doprowadzić
do pewnej zwyżkowej fluktuacji
ren, obciążając lconsumrję. Pod
pewnym względem efekt realizaćji

nowej ustawy moźe być rÓŻny od
zamierzonego. Mimo to, poprzez
odpowiednie utrzymywanie poziomu ceny mąki na rynku wewnętrzr.ym można będzie Zi:lpobiec oddziaływaniu nowego obciążenia poda tkowego na kształtowanie się cen

ca dla wsi (t. zw. gospodarcze), lll<
odczuje skutków ustawy, będąc
7wolnioną od podatku. 17 tysięcy
litłynów w kraju, liczymy zaledwie
około 2 tysięcy młynów przemysł 0wo . handlowych, około 4-5 tysię
cy t. zw. mieszanych i prawie h\
zboża.
tysięcy gospodarczych,
pracują·
Z wniesionego projektu wynika, cych dla wsi systemem zamiennym.
że większa część młynów, pracują- Młyny te WSpółPi:lCUją z 4 milionami warsztatów małorolnych, Lud·
ność wiejska, która wynosi w Pol·
Jutro, w poniedziałek, dn. 18 bm, o
sce prawie trzy czwarte ogółu, bę·
iako w pierwszą bolesną rocznicę śmierci
dzie konsumowała chleb z mąki, nie
B. P.
obciążonej nową opłatą; na tynt terenie zachęta znacznego zysku
stworzy nielegalny handel mąką, i
młyny przemysłowo-handlowe, obodbędzie się na cmentarzu żydowskim nabożeństwo
ciążone podr..tkient, tej ni~lojalnej
żałobne i odsłonięcie pomnika, o czym zawiadamiają
konkurencji nie wytrzymają·
Szerokie rzesze konsumentów,
Żona i Syn
mające możność nabycia mąki 7:
tańszych, choć mało legalnych, źródeł, czynią tQ bez wahania, a w
konsekwencji na.,tąpi zniżka cen
Dziś, w niedlllelę, 17 b. m. o godz. 12.30 odbędzie się na cmentazboża. Cyfra, wchodząca w rachubę
nu łydowskim nabożeństwo tałobne i odsłon!ęcie pomnika
przy obsługiwaniu ludności miejski ej, stanowi 1 milion ton mąki,
o clym zawiadamiają
ŻONA IDZIlICI
co równa się około 1-2 milionom

D-ra Edwarda WaII·'Isza

b. D. D-ra med. I. S1LBERS, ROMA

:~~~i~j~~~~:ł:e~~~w~n~e~~O:h~~:~C~O~d:O~"=~=~~.~8~~~'=~~5~~~~~~~~~~~~~~~~==:~~~

~~m~~~~~
bierzemy
pod konsumuje
uwagę, licząc, żezlucimiejska
za-

'
I
l-nwesl,cJJ-n,ch'
robo
PrOgram
IJcdzie " 'qftl r.liu tialkowit:ie zrealizowang

ludności

szące

ność

kupów w miastach.

I

ju i konsumuje około 1,5 miliona
ton zboża, względnie _ 1 mDion
ton mąki, co wynosi 10 milłorrow
kwintali.
Wobec projektowaneJ
przez rząd stawki _ do 3 zł. ed
. kwintala, można w naj1epszym ta'
złe uzyskać 30 milionów docbodt1
dla skarbu rocznie. Jelit Jedaak
wziąć pod uwagę k'05zty tej ałRcJl,
oraz zwyżkę w okresie 2 miesięcy
przedDÓwkowych, motua m6wi6 Jeo 20 milłona~h zł.
Przy dobrej woli jednak wszy.t·
kieh zaintere3o....-any~h ezynnlk6w
znikną brąJd i sprawa ' przybIerzł
pożądany obrót •
Biorąc potl uwagę obecny stal
IIrodzajl>w " eałym świeeie i 11
Polsce, trzeba się liczyć z rokIem
niskieh cen, i stawka 3-złotowa.
pobierana przy cenie poniżej 20 ~ł.
za kwintal, obciążać będzie mąkę
prawdopodobnie w ciągu całego
roku, a co najmniej przez 9-10
miesięcy. Przynajmniej więc w ciC) '
gu tego rOKu wpływ do skarbu "I
tego tytułu będzie efektywny.

złotych z Funduszu Pracy na
prowadzenie robót kanalizacyjceułraJnych zabiegi w spra.wie eyine, pr.r.ewfdziane w budźc- nO ~ w~iągowyeb.
Uzyskania' kZed~t6w: inwesty- clę naCkwyezajnytn Łodzi na r.
W teal SP'Osó)) wpływy na in..... ' _ h •• _ ..1...L. OI5fałnio f~ t 938-39.
west}"Cje
zwiększyły się ogółem
"'.1'Jl1:,........ u.6r---;y ,
, P..
jtrt donos11iśmy. pOtyczkę w
SyŁua.e,k finansową, gmIny ty11k0l w miesiącrIJ l~p,cu o blisko
........nIrO:śeł 1,750 nnn zł. w Ban- miejc;.kiej poprawi'ł w znacznej 2 mlf~y złotyeh~ co Irzecz jasJar ~a KJoajowegO.
mierze takt uy,skanfa w 08ła- !Da. napawa o,ptymi-zmem kie-

ó,plom Unl,.erart..1ri

Moniu8J:ki 1, teJ. 19i-9G.

I

-.1--

Ueu••n'. """"'ch
defeldów OCWJ'.

,.,.,.,

DzięJci tej powa:fmej J)O'ŻYez- .nieh kilku dniach dodatkow. row:ni!k.ów gospodarki .miejski.ej
ee. ""1.' lIaS iofo-6. .-mo- bedytu ' w WlBOkoścl 200,000 w Łodzi.

U.uwaale ""po.rolnJe. Dec

,..dOw ...,.CMIOJah wIoIIOw.
Pa,'mate tO-l i 4-8 . . _

.,......

3O-LECIE FIRMY ,.FERRUII'".
Łódzka

odlewnia żelaza "FerrtIJIl",
obchodzi w roku bisąqm SO-Ieeie

swego istnienia.
Z niewielk!iej odlewni w roku 1908
wyrosła obeonie na powainą plae6-wlkę
przemysłową, posiadającą prócz od·
lewni żeliwa również warsz.taty meehaniczne. Wytwory firmy "Ferrum" oie
s~.ą się ~znaniem w~r6d o?biorców. K lecownJctwo techniczne fIrmy spoczy.,
wa w rękach p_ inż. E. Bauera, dz.iał .
handlowy i admInistracyjny prowadzi
p. inż. A. Weidmann.

Blok
rObotni'z,
na
Rokidu
• gbudaj. wladze miejskie sumpielD

tłO.OOO zł.

cow!Diczych" mieszkań, były na rząd miasta b~dzip, mógł n:el:iaogół .zakroJone na S7.ero ka ska- wem przystąpić do budowy.
lę~

Mówiło się

o potrzebie wybu
dowania
wielu kompleksów
mieszkaniowych
w
różnych
punktach mia.sta, a zwłaszcza
na peryferiach.
Zrealizowanie tego planu mu
siałoby pociągnąć za sobą barPolicja aresztowała 3 sprawców
dzo powaŹJ1e wyda~ki, na które
19-Ietnia Helena A. z zawodu sIu mężczyźni w lesie obezwładnili władze samolząuowe nie mogły
:i:ąca, zgłosiła się do IV brygady dziewczynę' i dopuścili się na niej by sobie pozwolić, a których w
żaden sposób nic dałoby sie wy
wydziału śledczego w Lodzi, gdzie gwałtu, poc~ym zbiegli.
złożyła zameldowanie o dokonaniu
Naskutek tego zameldowania Skal kroić z normalnego budżetu.
na niej gwałtu.
ski został aresztowany i w czasi~ ZaoCią,gnięcie pożyczek długoter
jedyPodała ona, iż niedawno pozna!a przesłuchania podał swoich kompa- minowych byłoby tedy
22-letniego Ryszarda SKALSKIE- nów, którymi okazali się U-Ieh\i nym wyjściem z sytuacji, ale,
GO (Sędziowska 7), który zaprosił Gustaw PECELT z zawodu monter jak Już niejednokrotnie wskazy
uzyskanie
niezhę
ją na wycieczkę do lasu na Polesiu (Murarska 17) i 25~letni CzeSław waIiśmy,
Konstantynowskim, zabierając ze NAGIBUR, robotnik (Zgierska f07). dnych kredytów natrafia na du
~obą jeszcze dwuch kolegów.
Wszystkich trzech osadzono w że przeSiZkody.
To też, gdy tyLko wyłoniła
W godzinach wieczornych trzej, więzieniu do dyspozycji władz. (1)
się możliwość uz~skallia tanie,
go i dogodnego kredytu, wła-

I

Zgwałcili młoda

dziewcz,ne

WJlD~ dek DOd SIr, kowem ~:~d~~e~s~~~:;~a;~~wt~:~~
za
dwa procesy
pOClągg.ął

sobą

sądowe

dowania mtrazie choć jedne;!o
mies~aniowego
<lla
l" ,.!o.i;se,x." do Łodll dr. Zygmunt na dr. H'mrykowskwgo, ktory warstw robotmczych.
TlIo~NRYKOWSKL zalll. przy Ul./Odni':'Sł kilka ran prawego ramie· W is,tocic w t:s' ch daliach sfi
T"agulta 9.
nia.
,nalizowana 7!htała umOwa po·
Po dłuższej ktl"acji dr. Henryko", życzkowa nn kwotę 400 tysięcy
Na szosie: w odlag!ości 2 kilomeiril\Y przed Strykowem na.gI\) pękła ski pc.wrócił jo zdrowia, po czym zł. Pożyczki tej udzieliło Łodzi
rra\l"<l opon!), li samochotlu. Dr. wystąpił na drogę sądową przeciw- Towarzystwo Osiedli RoboifIli
czych (TOR) i dzięki niej za][(,l1rykolVski wóz zatnyDlal i z~ ko szoferowi AlizowJ.
l·rał siQ do reperacji.
Sprawa ta znajdzia się Da wokanW pew-nej chwili uadjechał 011 dzie sądu grodzkiego w Zgierzu \V
sl.rony Łod'd I!a.mochM ciężarowy dniu 22 lipca r. b.
DLACZEGO?
Tlależący do SchltifH03fOWl;kich ZaNje'~~,leżnie od powyższego Ur.
- Dlaczego chcesz si~ z nią ożekładow Prztlmyałowych 'v Ozorko
ITcnrykowilki wysta.pi z powódz- nić?
wie, prowadzony prze~ s1.ofera twem cywilnym .,; wysokości 20
- Kocham ją..
Aleksandra ASZ.\.. ~3.jprawdopo. tysięcy złotych (>n.eoJiwko " SchlOl'j - ~[,'.j drogi to jest u~pra',iedli lIobniej oslepiOlIY rr.·rI ') ktl)r~~mi Asz sć'rowilkiej".
l wiel1ie, ale nie powód.

l

dynie

• .......,At

Kifia dni temu pisaliśmy o
planach mieszkaniowych lódzkiego
samorządu.
Projcldy,
.
.
d
ł
d
. ",]00
mllerz~JlłJC~
l) Z ago zema 5'du tamch l dostfWnych dla szero:kJch rzesz. robotniczych i pra

l

.17 ~lltego r. b. jec~ał samoch. IlIar najN·hał bokiem swag~ s~,mocho.dll bloku

!

mąkę
Ludność ośrolr·

~~:k~::j~z:;:c~rru;:!śc~t::..

Władze miej.otkie, a6re Od..ąd łódzki łię(lzie w stanie wy
~-----III!'
Gabinet kos met,lli
ldlku miesifJCY czJOlily u władz kQDać wSZYstkie l'obOtv inw~ty

i:C.sżWiiiE

na żyto i pszenicę, wyno·
6-7 milionów ton roc;znie,

Jak na'8 ;nfoz-m.ują,
eOwy
blok mieszkaniowy stanie na
Nowym Rokiciu. Będzie on posiadał
około
100 jednoizbowych mieszkań :rObOtniczych.
Budowa bloku rozpocznie się w
pierws!ych dniae h sierpnia rb.

Okupacja "Schlosserowskiejll
Zastrajkowało

1200 robotników tkalni

Na terenie z'.tkł::.Ldów przoamysłowy"h "Schli.issarowskiej Manufaktu
ry" w Ozorkowie, J~ierżawionycb
przez M. Fogla, wybuchł nag13
strajk okupacyjny.
Jak wiadomo, w dniu 15 lipc~
r. b. wygasla. doty(lhc~J.sowa umowa zbiaowa. Ob~cnie firma wysuI:ęła nowe pl"Opozycje robotnikom,
a mianowicie wszyscy robotnicy
którzy jotąd obsługiwali 2 krosna,
mieliby obsługiwać 4 krosna n:a

tych samych warunkach płac.
Robotniey postanowili odrzuci(
nowe warunki i przystąpić do strajku.
"
Ogółem na ogólną. iloŚĆ OK. 300CJ
robotników zastrajkowało 1'.20<'
tkaczy.
O wyouchu strajKu został powia·
domiony okręgowy inspeKtor pracy
w Łodzi, który prowadzi oheenj'3
pertraktacje między dzierlaw3d
zakładów a związkiem klasowym .

I

SDadkobierc, SI. Moniuszki
otrzymają

50. tys.

Warsz. kor. "Głosu Poranne·
go" telefOlllu.Tc:
W zatwierdzonym przez miIti
stra soraw wcwn'ętrznych budżecie ID. st. WaTszawy na okres 1938-39 czytamy, że minister spraw wewnętnmych Z3.stnegł bądź zalecił szereg uwag, a między innymi podwyźszenie subsyditun na prowadzenie teatru J)OwszechonCłlo o 50

złotych

tys. złotych 01'RZ pl'ZCZn3czenM
30,000 złotych na spłatę spadkohi~l'com Stanisława Moniusz:.
ki części odszlk.odowania, 'ł>rz)
padającego z Itytułu wystawio.
nych oper artysty. P OzOStało.oS<,
w kwocie zł. 20,000, stosown i,
do zawarte.j
ul';odv, pod! "
:spłaceniu w następlJlym oh' .
hudżetowym.
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TomlSlóW
W KILKU l\UEJSCOWYCH
BRAKACH

H':::~

.. Gl.OS PORANNY" -

Chicago, Marsylia, Algier, Tel-Aviv, Konstantynopol...
FA·

Burzliwe
Pier"sza

•

I

-

,kolejo
e
om
zle CI
J\lera '"
€udzoziemika
•

•

na tle niehonorowania pl'2.€Z Fze·
mysłowców umowy zbior(\w~j, ruia·
lJtlwicie niewyplacania zarobków
pOdług ostatnio ustalonych stawek,
e
~ryuikły nieporozumieni:L. Powiado
Ttliuny o tym inspektor pracy zapoDożłm
kolłae.
OSZłłllWO
wiedział konferencję pracoda.wców
'I. przedsta.wicitl]ami rohotników, cc
Niezwykle sensacyjny proces pOlsce j dwa razy za dl'obni~j.
Rodzina jego pl agną.c mu iś ć r jąe ;;adn.\ ch ś rodków do ży c i:!'
l~,m zlikwidowmia zatargu,
r07.1(latrywany był: w dniu WC7.0 sze przestępstwa.
z pom(){;ą zebrała pewlHl smup' za'Cią~ llął sit~ do le~ii CUdzHrajs-zym w sadzie grod:r.kim w
O",karżon y posiada 7-klal>owl' pieniędzy i wysłała go zagrani . zicmskie.i. Odzll łlczyf łłi~ w "'31 \VICE'3YREKTOR KKO-VACAT Łodzi.
wykszta1;cenic gimnazjalne I (!C . IPO kilku miesif!cach zna- ce z arabami j został dwukl'ol'
Pod przewodnictwem prezyd~nta
Na lawie oskarżonych sądu wlada kilkoma j-ęz y:k a mi , Do lazł si~ w Chit'ago • gdzi~ po- nic rauny. Podczas gry w kn"IJdast1! odbyło się posiedzenie rady grodzkiego w Łodzi zasiadł :~8 winy s ię prz y znał. Na pytuJlie czął przebywać wśród pOlonii, tv z k o l egą w Mnrokku w W~'·
K K. O. Przyjęto Ludżet na. rok lelmi Walerian GRENDA vel sądu za co został ~klllzany na 3 podając się za bl'ablcgo l\laguii! niku s przec zki ugOdził SWC~IJ
uastępny oparacyjny, oraz protokół GJ.J.IS odpOwiadając 7.8 szaJbie)' lata wi ęzienia w Tel -Avivie, o
wic.za.
kOIe-gę nożt'Jl1 i zranił go lekkI,.
z prz \~ prowadzonej rewizji kasy. stwo.
powiedział dzieje swego życia.
Opowiadał on, ~c mu wiel- \V obawie przed odpowiedziui.
Pun], t porządku dziennego, a. mia.
W dniu 16 maia r . b . do re Jest on synem zna1lwgo ob y - , kie p o siadło ści ziemslie w Pol l1o~c ją zbiegł prz~r pomO ..y prz,r
nowicio wybór wzgl. zatwierdzenie s;lauraeji Majera G.r3Juka przy waleJ a ma,~ąJtku z iem~k.jt?go li ~ce i w te.1l sposób ..:y ' kal Uli ,iaciólki sw".l arabki do Palesty,\-icc - dyraktora. nic został zała.t ul. lLutomiers:kiej 37 przybył ja- pod Sandomierza.
.Tu·z jako zaufanie swego towarzystwa. lly i znalazł się w Tel - Avivic.
wiony i w związku z pewnym uję kiś mętczvzna, który po skonsu chłopiec począł sprzedawać pO Poznał Q!n tam pewnego bogaTutaj poznał bogaL-ego araba,
ckm tej spra.wy prze'l. niektóre jed- mowaniu kOlacji usiłOwał ulot- kryjomu zbOże, aby zaspokoić tego przemysłowca Jacka 1\>Iarswe zachcianki . Z czal5em do- "lllkowskicgo, którego zapew- właściciela plantacji OW(){;ÓW
r..o:,tki, zadecydowa.no ogłosić kon· nić się bez zapłaty.
Męriczyma ten zosłał jednak prowadziło to do wystawienia qU, że ma dU:le w:pływy w mi- 4.lie Vereda, przedstawiając mil
i;:urs na t<l stanowisko.
zatrzymany p.rzez właściciela mająbku na licytację.
nisLersŁwie j otrzyma wyłączny się jako wy słannik oficjalny
AKADEMIA POETYCKA.
restauracji i oddany w ręce poW dniu licytacJi o,jclet do- monOpol 118 eksport bckonów z iz.by przemy słowo - -handlo.
DLi~. dnia 17 b. Dl. w sali strah lliejL
'
Słał ataku sert'8 i zmarł. Od te- Polski do Amcryki. W rezulta- wej w ,~.rarszawie. Zdołał od nie
v(.Żarllej o godz. 17-'a j odbędz.ie elę
Okazał 8i~ nim Walerian ~'o dnia chłopiec począl s ię sta- de wyłudził od niego około 10 go wyłudzić 2,000 funtów anvrząuzofla. przez iydowsk:ł orga.ni- Gl'cnda ,
,
ezat'.. przebywał w złym lowa- tysięcy dojarów 1 zbiegł.
g!?lskich l'zekomo .t~em kaoza(ję skaut, A. H. H. "Akiba" tlroNa w<:zora.jszym przewodzie rzy<S'twie i pewnego dnia kąpiąc
Pl) pewnym czasie znalazł Sięj CJ1. UZY's};:a,~sz~ plem~dze
?zysta akademia, poświęcoM poezji sąrlo\\'ym wyszły na jaw sensa- si~ wraz zc swymi kOIi!gami w w KQ!nstantynopolu, ~zie pod łał ulotl1lĆ SIę· Został ,lCdnak. R[-~\lestyń8kiej. Akademia ta obejmu. ey.łne SlJC~ółY. dotyczące jego r7of'.cC, skradł .tednemo z nicb nazwiskiem Walerian Grilis za- resztowany na statku anglelje 8piewy cbóra.lIb'! i deklamacje. życia. Był on .ioź karany 5-let- portfel z pieniędzmi oraz zega- łożył fabrykę beretów. Przed- sk.i~ w chwili. gdy miał opuXastępnie dr. Orenstein i mgr. Li. nim więzieniem przez władze rek ł, zbiegł.
.. iębiorsLwo jednak uległo ban- ŚCIC ~alestyn~. SŁanął Pll"zed Sił:
be~kind (~ Krakowa) wygłoszą (,k(). angieJ,slde '" Tel-Avivie za oSzu
Został jedna k przez policję krucŁwu i musiał ueiekać prze.(f d~m.l ~ostał skazan! na 3 lała
iio.noSciowEl odczyty na temAt t y- atwa i włóczęgOstwo, 6-miesięez uj~y i skazany na 6 ntiesi~ey wierzycielami. W roku 193ó Wi~ZJellla. Po odbyClU kary s0l):! zydo~ski~j młodzieży wogó lćl , nym więzieniem za kradzież w więzienia.
wvjechał do Marsylii. Nie ma- stał deportowany do Polski.
.
,
~
N
'
ii~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-~'~~~~~~~'~~~~~; rOdzina
Tut*łsiępoc~mkn~,
szczego1Dle
"",
estyDJe.~. _.......
....
nie chciała go prZY)łłł.

kradzież.

l

-

4mel Uł:ł.

na

- lnów

l~eia

mo-

!

t.
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W Łodzi kręcil się ~
orzez kilka '~ ~f.
I'tlJą.c dodem. P.rzeebiodqe 111.
Lutomierską, zauwałył '" .&fe
I restauracyjnym pleezou.ą . ~

Nie Enogąe się prz~~
gdyf. przez killka dt:Ii •
ale
I mial w ustach. W\'izecD 410 ....
i kazal sobie podac!~

I

I lu

~

lIYDl.A ZATRtJW'A
POWIETRZE.

I

\

I

I
I

zatnymał się

w

podróży

na

Łotwę, był podejmowany przez wiceministra spraw zagrani::znych,
Urbsisa (na prawo obok min. Becka)

ROZBIóRKA '

Pr.:y&tąpiono
do pnymusowej
J'czł,iGrki jednego li na.jsta.rszyoh bn-

uyukGw fabrycznych przy ul. Ant"llif go 1, na.leżąeyeb do SS-rów
Kift8ta. Przymusowej rozbiórce
l'odległ tei ruieS'l.ka.lny dom przy
11 i. 1\ l'amarskiej 23.

lA:..

W wyni'k u 1l"00000ra.wy ....
go na 6 ~ł au'....

7-81

Krlmi;;ja 1&Diłana" aporą4da
fll' tltok"'ł,.... a~ Itan Jecł11 (- j Z fabr1k mycIIa i Gb WBłeeeIi
zaruknięeia tl.jH, MGły • •jąe rrw6Ji
"'nio~k także tym, Ile podau pm
dukcji mydła odGr i wysiewy prR_
noszą ~ię do be~edDłe Il ~ faL!'yką. ~ą:o.illdl1.Jąeyell dom6w mi~n.
gdzie
\:lluych.

DOMU.

r.ę

Łecznie

FABRYKA

PRZYMł;SOWA

aż znal~7.ł się w Łodzi, przy,
pu zezaJąc, ŻC uzyska .iakąś prs

Minister Beck w Kownie

KOLONIE LETNIE.
\\" dniu 24 b. m. otwa.rta zoRanie
kolonia. letnia. dla 150 bk-dnyeb
dr.ie-d, która. wqdZllb& lO&łała • •
l'vni~nl komiteta mi&jseowego ocł.
{jziału T. O. Z. Jako ~
tą kol<ttUą zaugatowany: ' .mai
d:. B. RajmllUl. Na. otiehód 1INOf;Y.8te~~t' ()t'«'2~ia kGlOllti ~oheid
z!.I'laną przoedM&wide1e wład'll adnlini1'tl'aey;Dych i
komuna.m,eb.
tidała('!Ee ~eomi itd. " ~

Nił!woln
Okólnik mln. spraw wewn. do

ł;c:zgtkoni
łódzkiego urzędu

Urząd W1Ojewod~ld

poranionych, chorych
w Łodzi wych ,
wczoraj olkólini'k mini- lub wycieńczonych z pow odu
stra s.pr. wewlJ1ętrznych w spra- złel'.'O odżywiania, a mimo to u~K-\D
WODA W WODOCIĄ- wie zapobiegania dręczeniu ko. żywanych do pracy, występowa
GACH?
ty z interwenc.ią dla przerwania
W ; lajbli~!;zym cza,sia spodziewa. ni. '
W okólniku tym zwrócona występnycb prze,iawów okruII V jest przyja zd proł Sa.msonowijest uwaga, aby O'l'gana policji cieib!J.tw~ oraz SpOrządzały dO":7:1\, kUry w połączeniu :lo przepro·
w razie zauważenia koni kula- niesienia do władz administra" 'adzonyrni w swoim czasie badallI~ll1i okolic ])1'zy kolorowych źró
(~łac!J, ustanowi obecnie, które ir,jJł:t lf:Uą. mogly w dostatecznt'j
iio~ci zaopatry\vać w wodę TOniaP. starosta Denys lustruje powiat
~ ;': 0W w związku z
zdecydowaną
l'n,cz zarząd mia.sta budową. wodo ·
W .iniu wcz'Jrajszym starosta po dził zniesienie ogroflLeń z drutu
ciągó'I·.
wiatowy łódzki, p. Francłszelt De- kolc::.astego. Następnie zosta~ zlunys przeprowadził lustrację gminy s~row~ny .st::-n .budoVi')" ll?WC'J ~ro~
HOJNA OFIARA.
Rabień, na. tarenie której znajduje gl gmmneJ ~lteJ z CygankI do Wob
. jJYTl'keja. 1'oma.szowskiej Fabry- się szereg letnisk.
GrzymkoweJ.
ki ~ztucznego Jedwabiu nadesłała
Po całodziennej lustracji. ma,lą·
.
na I>Cf.' prezes~ gminy żydl~wskiej eej na celu zbadanie stanu hudowla
W zW1ą.zku z akcją. s:lJ)Jt!l.r~o .
P: L, ~B]: S~ plsn~o z ośwladczt- uego i porzą,dkow~go, starosta. porzl!dkową na tereme powlatl1
,tlellJ , lO mIędzy mnymi udzieliła stwierdził, że stan ten znacznie się łćdzkieso zo.;tało już zburz.onycb
1('7. blob\\'encJi w kwocie zł. G50,- ]'/oprawił, choć ujawniono
pewne 12 domów - ruder.
I:a mir j;,COWI' żydowskie insty~ucje uiedocią.gnięcia, 13. mi.anowide: w
W dniu olJ.egdajszym w R.etkini
dl~hro('z.rllne. Zarządy tych !D~tytu- majątku WoJa G1'z:vmkowa, gdzie w kolonii Długiaj dom Wawrzyńca
~. ;=
,T,aEzym pośrednictwem wy- mJESzkają letnicy, budynek miesz. DtI1aja, zakwalifikowany do rozr.!l:lJ:! . r. F. S. J. serdeczne podzię- kaJ~y znajduje się w stanie złym, bl6rki. zaWlalił się i tyłlw cudem
1'.c,wulIle.
mieezkania służby folwarcznej są lokatorzy domu uniknęli SlluerCl
nieodpCtwiednie, sufity grożą 'lawa,. lub ciężkich okaleczeń. W zwią.'l.kti
U LEKARZA.
leniem, okna są za małe, podłogi 'l tY~1 starost.3, Denys wydał 7.~rzą
T.ekarz: - Ile wynosiła
pana zniszczone. St..'trosta wydał na miej. (~Ze~le organo~ .budowlanym l. po:
~1 "d{ 3ylllalna waga?
scu zarządzenia, d:L,iąc dwutygoll. llcYJnJ'1l~ przyspIeszenia ro~l>tOrkl
Pacjent: - 187 Jdlo.
r,;o",y tcr.min na wykonanie robM wszystkIch tych domów, ktore za ·
Lekarz: - .'\ mip imjl11 a ~
,
. kwalifikowano, jako grożąc e bez·
Pacjent: - 2 i pół kilol
Poza tym st.arost.a Denvs zar zą,· piecz,~ńl3 twu ich mie ?,kallcom. (1)
otrzymał

-

Zawalił

sie dom w Relkin.

l

*..

::a

I

wojewódzkieg-o

cyjnych
Jeśli koń nie może być uiywany do pracy, oależy nałoŻyć
pieezeć lakOwą na tekturze lub
deseczce i zawiesić ją w odpowiedni sposób na szyi konia.
ł d
-"-' .
.' .
P O~H)"t~we . W a ze a~JmstraC.ll ogoline], bezz'Wloezme po
otrzymaniu doniesienia orga·
nów policji, wmmy wydać za-

Samobójstwo lnIDcI
w hotelu nMonopof-

W hotelu "Monopol" paI7, . . . . .
I wadzkiej 7, zamieszkał oaep1aJ . .
letni kupiec Moszek KRóL z ~
dza (Warszawska 5)WczoraJ rano służbę hotele""
doszły z pokoju Króla jęki.
Zaalarmowano pogotowie ftIft111.
kowe. Lekarz stwierdZl'ł zamaeh ....
mobójczy przez zażycie jodyny
szanej z Jakłm~ trującyat " . . .
kiem. Denata k'rzewlezloDO do . .
tala w Radogoszczu

Im"

)tBMN

DZISIEJSZE POKAZY MÓD
WODNEGO

SPOn"

Dziś:. pi:rws~e w ~ pobą

!!*l

lla pl~Zł: l duzym $łaW'Je ..ltQio++a
ZdrOlW'le, utrzymywanego przez T.....
Opieki nad inwalidami woj-,.-L _
Na pięknej pIały przed ~ wio
d~ów przedefiIu~ą d,ziesilłłJci .t,...,.a. i
pięknych modeli.
rządzenie, zakazujące używania
W czasie pt>kaz6w odb~ lIię teakonia do pracy aż do wylecze- cert orkiestry policyjnej.
nia. Winny ll"óWll1ież zarz.ąd:zić Początek o gOOz. Ił-ej. Dojud ·.....
dozór nad oznakowanym ko- wsjami: 15, 3 i U·~
niem.
.~~ ••• I)~)()O"~.",(!I • • • • • •
Ponadto p. mini5ter polecił
MIĘDZYŚRODOWlSJ[OWE

I

AJUD.
KOLONIE LETNIE B. A. Z.
lAMNA

wydać zarządzenia, zatlsłl'zają-

ce kary karno - administracyjne w sprawaeh dręczenia koni,
przeciąiania ich pracą, lob oły-

ad Jaremcze Dad PnIłem
za tumus ł-tygodlllowy
M!OO zł.
PIWNICZNA - ZDRóJ'
obok Kryniey nad Popradem
Opłata za turnus ezterotycOdniowy
Opłata

wania chorych koni do pr:tey.

iil__iiiliii'iiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliii
KLUB DEMOKRATYCZNY W ŁODZI
urządza w niedzielę, dnia 24 lipca r.
b. wycieczkę do Tomaszorwa Mazowiee
kiego dla swych członków i sympaty·
kó"". W programie wyciecz:ki zwiedzenie Błękitnych Źródeł i oikolicy. Ko~zl
pr-zejudu koleją w oNe strony zł. 2.25,
Wyjazd z dworcu Łódź· Fabryczna o
godz. 6 m. 31), przyjazd o gooz. 22-ej.
Zapisy i informacje w sekrrtariacie
T.' l
D
l p' ' t k .
"ubu emokratycLllcgo, ~' I~ r .0\\
ska 105, IV poniedziałki , srooy l Pląt .
k.i od godz. 19 - 21.

zł.

92.-

ZAKOP~

Oplata za turnus ozterotnodDio"Pl)

TR:S:A~

Tanie ryczaHy S·tygodniowe.
Na wszystlUch koloniach: wikt pierw
s ZQTzędny 5-razowy. Wille komforto·
we. Pokoje 2 '- 3 osobowe. Boiska do
gier i lekkoatletyki. Ulgi kuracyjne.
Turystyka. Szczegóły w prospektach.
Zniżki 50 proc. z każdej miejscowości.
Wyjazdy indywidualne. Zgłoszenia i in
r()rmaeje: Sonia Jako'bson, L6di. ]1
morska 50/2 w godz. od 17 do 21. '
Zapisy trwajl\ do 10 wrze~l1i~,

I

I

Nr. 194

Na

17.VIl.

Sąd skazał

żebraka

Sąd grodzki
w Łodz.i wydał nie wydalał, lecz przeciwnie, o·
wczoraj pierwszy wyrok na za- skarż.oTIy sam wielokrotnie nic
wodowego żebral,a, 50·letniego zgłaszał się do pracy i częsLo koFranciszka BA.NASIAKA, skazu· ledzy przyłapywali go na gorą·
jąc go za uprawianie tego proce- . cym uczyn:ku żebrania po ulideru na 6 miesięcy zamknięcia cach. Na sprawie, zresztą, Ba·
na:si-aik przyz1llial, że nie lubi praw domu pracy IH'zymusowej.
Prz,ewód sądowy ustalił, że cować i, że z jałmużny łatwiej
Banasiak pracował w jednej z się utrzymywać_
fabryk łódzkich. Nikt go z pracy

poraz

11

iranlmisj~ Pol§ki~eo

go na zamkni-:cie w domu pracy
przymusowej

Wpadł

,

)." PORANNV"

:Marsz.
Smigł,-R,dz ,Zamo'du
Irzg
Radia

ławie
.... oskarżonych

Pierwsz, w,rok na

,,(f 1.(

~O-ig

mSza sw .. w czasia której ks. dr.
EdJt!und Nowak wyglosi kaza.nie.
Po nabożcllstwi() nastą.pi ul'oezyslość IJ('~więceni[l, i wręczenia szt3ll
darów pułkom artylerJi oraz prze·
kazania. ranu ~iarswłk0wi Śmigłe 
mu - Hyclzowi mzet ludność miej·
:::eową dla ::l.l'1nii 7 ciężl<ich karabi·
u{.w maszynowych i jednego samo
lotu Rejljl taż o Zanrościll 'i' opra·
cowaniu proC Henryka Mościckit?
W związku z tym Polskie Radio go. defila1a wojskowa i defilada
nadaje trzy t.ransmisje z Zamościa: ludności wiaj3kiej zakm'lczy pier.
o godz. 9 15 ~ransmitowana zostanb wszy odcinek transmis,ii.

Dzisiaj Zamość gościć br.dzie w
swoich murach NacL.31n~go \Vodza,
~r:1l'szałka EJ warda Śmigłego - Ry([za. W duin tym w Zamościu odbQd2ic l:!ię szereg uroczystości, zwią·
zunyrh z przekav..l.lliem :u-mii ka.rabinów maszynowycb oraz samolotu
i nadaniem obywat~l;;twa honorowego miasta Zamośeh MarFzałkOlyi
Edwardowi Śmigła mu . Rydzowi.

Włamywacz-recydywista skazany na 4 lata

O gcdz. 1:3.10 trarusmisja z salI
rady miejskiej w Zamościu przy·
Itiesie un,czystość nadania ObYWhtelstw,t honorowi:'go miasta Za·
mościa Panu Marsz'1łkowi Edwanlc
wi Śmigłemu - Rydzowi.

O godz. 22.00 t,ransmitowany zustanie uroczysty obiad żołnierski
w obecności Pa.na . Marsząłka. Dzię
ki więc transmisjom Polskiego Ra·
dia słuchacza całej Polski będą mogli wziąć udział w podniosłych II.
]'(I('zystościaeh

Z:t.mościu.

w

Radio
w
służbie publi(znej
oddaje ludziom

wl-:zienla

tw. dniu wczorajszym przed są wytrychy, nóż sprężynowy, kadem grodiz!kim w Łodzi odpowia· stet oraz łom.
Sąd po rozpatrzeniu spra wy,
dał zawodowy włamywacz, poDi~o(eDion~ usłaei
przednio 19 razy karany za kra- wydał wyrok, na mocy którego
Począ.tkowo radio traktowaI!o w nęło .na :vysokości zada~ia, od~~jąc J Francji~. Wielkiej Brytanii, Danii i
dzieże, 31-1etDli Marian MIECZ- l\liecznikowski skazany został na
Europie, jako rOl!.lywl,,~, mogącą swoJe ml~l'ofony w sluznę ahcJI ra· Hol:wcllJ wydawary jeet dla O<'iem.
4 lata więzienia.
NIKOWSKI.
równicż być żródłcm
informacji; ŁownIczeJ.
lJiałych program radiowy pismem
;w. nocy 00. 25 czerwca b. roku
Osobną dziedziną działalności ra· Bratlla; wyrabiane są również odoopiero późni ~j, stopniowo, «:lczi}Sąd starościński
strażn~k nocny, Stann,ław G6ral
to z,lawać sobie . sl)fawę z 'lOniO-\ dia j,~st jego akc!!1 charytatywna, biorniki z wypukłymi nazwami staski spost.r>zegł jakiegoś osobnik.a
skazał:
slości radia wo v:szystkich dziedzi- w POl5CC tak wydajnie prowadzolla (ji na tarczy, by nit?widomi mogll
manipulującego pmy drzwiach
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....l Dach życia. Wkrótce stal o się ono p 'zez 1\.s. Ręka;:;a zo I,wowa.
J'l) oowo]nie wtrbierać.
W wl-elu
składu RachmiJla Honiga,
przy _Pięciu
szoferów za różne wykracze.
J
ma d.rogQJWe
l nieprzepisową jazdę na
mezbędne. Radio uczy, informuje,
W ostatnich latach urządzone w kraJach prowadzi
się EnerO'iczna
ul. Śródmiejskiej 61.
oEtrze~a 'przed nizbezpieczeństwem, )'óźl:ych krajach "Koncerty iy- d.c.iJl. zmicrzającą do zaopat~eni~
Gdy podszedł bHżej do d'Omu, grzywny od 10 do 30 zł.
Hi
osób
na
grzywny
od
óO
do
150
zł.
orgamzuJo 1)01)10C w nagłych wy- czen" na pomoc zimową gromadzą wbzybtkich ocielllllialych w odbi0rze składu wyskoczyło dlwuch obudowniclwo.
radkaeh itd.
pc ważne sumy, przezrtarzone lI,l - J:ihi rudiowc ...
sobników, którzy rzuciH się do za 5 nielegalne
rzeźników na aresl,l bezwzględny
uciecz.ki. Jednego z nich Gónl- do tygodnia i grzywny do 200 zło-lych
CzlclIkowic llIir: dz YJlarodowl"j u. sl~plJle dla. ubogicl~ i bczroboLllyc~1.
Nil; _sposólJ 1\ ytlliet,i~ wl:!zyst.kic
ski złapał. Schwytany sławił mu za uprawianie handlu mięsem, pocho- n. ii racliofollicznej z!1warli uklad z ,A cz,ym J~~t. l~adtO. dla. t~~h. kto d~:'-'dzJ./1Y, w Uórych _ radio jesi
Iillędzynaroc1ow)1m
Czerwonym ~ zy 11C'zba.WkDJ d~ wzroLu_ .
m~ - 1ll .•2.1 GIln'.). A rok rOCZllJC ~?ch dzieopór, powalił go na ziemię, po- dzącym z po-lajemnego uboju. (1)
Krzyżem, w mySI )~tore~o w sytu- I z(my 801110 lat~-n wyobrazJc. \\ c thm l'rzybyl\·:l ...
turbował i miegl.
Ujęto go jednak powtOTmC
:lcjach krytycznych radio zohowiąprzy pomocy drugiego strażnika, wo!ewództwa łódzkiego zujc się: działać w kit:runku utrzyktóry przytbiegł na pomoc Gó'
mywania
spokoju
publicznego,
We wsi Gożdżeń, pow. tureckiego,
'ł
ralskiemu. Obezwładniano rabu ,ładze
zliklw.idowały pi>tajemmą gO-\ WSP( działu,ć w aprowidowaniu lud
sia. Okazalo się, iż jest to Ma- rzełnię, którll prowadzH Michał KO- ności, W dostarcz!1niu. niezbędn.ych
J • ,;u Mieeznłk.owski.
DZISiEJSZY PROGRAM
\ 17.30 Tygodnik dź~iękoW1
NOPKA. Policja skonfiskQJWała znale- artykułów przez informowanie o zaRADIOWY
18.00 "Dwa serca w rytmie ""__.
przy zatmyman')"ll1 małez1ono ńooe w piWltlicy urządzenie oraz WY- rządzeniach i sytuacji wewnętrzne;.
7.20 Koncert poranny w wyk. o-rkie- operetka Slolza
produkowaną samogookę. Konopka 0- W
I'U jego lIYIl Józef, z05'lali przez poliszystko to radio wykonuje bez- stry
. 20.00 Tadeusz Barwińsk.i (W.lJPCe)
cję zatnymani.
płatnia. I tak, już IV roku 193(}-ym
8.15 Audycja dla 'Wsi
I Władysław Kędra (fortepian)
8.25 Audycja poramta (płyty~
20040 Przegląd polityczny
145 radiostacji poświęciło 153,3(j~
9.15 Transmisja z Zamo'ścia: !labo
21.00 "Ta joj" - wesoła aud,q.
Na rynka 11' Zgierzu polioja areszoo- godrin pracy tego rodzaju audyżeńsfowo i reportaż.
22.00 Uroczysly obiad żohlienIlli '1V
wała złodziejkę li: Łodzi Annę GERSZ cjom.
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Kronika reporterska

AA

I

wczorai

. W ł.odzi.•.

- Józef WtinłewsU (Bned6.... IU'.
Hi6), będlłc w .taJrie pi~ aprosił
do swego miesz!<"';' aiemane lo..arzystwo. Gdy -. ch<Irilę wydalił llię II
mieszkania. ,~cie lIkndli Dl1I proe.
robę i obuwie, i zbiegli .. aiezn_ym
kierunku.
- Na stacji aatOlbusowej przy lIIiey
Lutomierskiej 13 zatrzymano ZYBlDun
ta KANE na gorącym uczynku badzie
ży paozki bielizny na modę Emmy
Fanilrych (S'Z'ldana 1-40).
- Z mieszkania piekarza L. FIGLA!łZA (11 Listopada) skradziOllo r6tne
I'zeczy, wartości 160 zł.
- Policja spisała pTotOk6ł Ignaeemu KOWALSKIEMU (Nowy Świat 2)
za znęcanie się nad S'Wym koniem..
- Przy zbiegu nlic Nowo - Za1'lE_.lkiej i Kaliskiej została napadnięta. i
pobita Stanisława BARA~SKA (Na·
piórkO'Wskiego 27).
- 13-letni Jerzy CZEREMUSZKIN
(Piwna 28) będąc na letnun we wsi
L ilJiny, zo.stał napadnięty przez wyrosłków, którzy pokłuli go ciężko nożem, ta'k, że zaszła kon.ieozność prze·
wiezienia chłopo!. do szpitala "IV Lodzi.
- Przy ~ ulicy Pieprzowej 9 do&tał
alaku histerii Józef DOCZKIN (Ceglana 8).
.
- Prl:y ulicy Kiłińs>kiego 156 zemil lała na ulicy z głodu Olga MORZ~
SKA (PoznańSIka 6/7).
- Z nieustalO'1lYcll przyczyn nagle
zmarł Reinhold BEINTRIT
(SO$nowa
18).
- 28-letnia Zofia WÓJCIK (Jerzego
1J) została oblana kwasem solnym.
- Przy zbiegu ulic Śródmiejskiej i
Zeligow.skiego został napadnięty i cięt.
ko pobity właściciel ilomu Alfred
BEHSZ (ZelLgowskiego 24).
- Przy zbiegu ulic NowomieJskiej
i Północnej został ugoozo-ny nożem
IV głowę Antalli WOJSIK (Matejki 7).
- Przy ul. Limanowskiego nr. 34
został pobity M. MARKOWICZ, tamże
'lam ieszkaly.
- Przy ulicy Cegielnianej 25 spadująca deska zraniła ciężko w głowę
31-lclllią Halinę WINTER.
- Przy ulicy Dobrej 10 spadł z Tlt,ztowania. doznając ztamauia ramienia
IS-lctni Anloni WOLF ("'spólna 11).
- Na posesji Dłlllllo,wskiego, Szlej·
mana i Ka.niowskieh, przy uJ. Piłslld
skil'go 57 podczas robót, prowadzonych przez przedsi~l.Ji{)rcę A pmcn3, zupaliło sit: naczynie zc smołą.
Straż
oglliowu pożar szybko ugasiła.
Na ul. "'arszawskiej zo .,lał nui ugodzony nożcm w plecy
i glo,,"<; feliks POŻEŃSKI !Niższa 81,
kl,·'rcf(o \I' slanic ht'zlladzil'jll)'m othyic
ziono uo szpitala ~w. Józefa.
(l)
-

I'adlli~ly

I

*

11.45 "Rozmawiam z widolVn~ą" _
(Kl,1DU'8b 661, gorącym uczyoku
Co wehod~i w skład audycji, felieton
kradziety ł«ebki z pieniędzmi na
12.03 Poranek muzyczny (londyńska
u'kodę Amam Dąbrowskiej (Facba 4). przeznacwnych dla. służby publiczorkiestra pi>d dyr. Henry Wooda i 50Złodziejkę przewiezi<mo do wię%ienia
IJ€j? ~ygnal czasu, komunika.ty lista Albert SammQllS - skrzypce)
łód&1riego.
roetel'fologiczne, ostrze1.enia dla
12.50 Jak S'ię robi motocykl - po·
W Pabianieach uległ WJ'Pa.dkowi statków o ~bliża.jąeych się burzach, gadanka
13.55 "KsiąŻ'ki naszego dzieciń~twa"
miejscowy sędzia grodzki p. KWAŚ· komunikaty o stanie dróg dla auto- szkic literacki. Nadanie obywatel·
NIEWSKI, który idąc do sądu, na ulimobillstów i mot{)cyklistólV itd.
stwa h~norowego. m .. Zamościa Marty Puławskiego poślizgnął się i padaRadiostacja w Sydney za. porno· szalkOWI RydZOWI-ŚmIgłemu.
jąc, doznał złamania nogi.
Sędziego
13_25 Muzyka obiadowI!.
Kwawewakiego przewiezłOGlo do szpi- cą spacjalnie ustawionych głośnl
15.00
Audycja dla wsi
tala na kurację. (I)
ków uprzedza ką.pią.cych się nad
16.30 "Pierwsza lepsza" - komedia
brzegiem morza, o zbliźaniu się re· Aleksandra Fredry
17.00 Recital wiolonczelowy Dankinów.
4czowskiego

*

I ea.r I muzgka

OPERA W ŁODZI
Opera wall'szawska w pełnym swym
składzie przyjeżdża na jeden dzieó do
Łodzi i w Teatrze Polskim, dnia 21
b. m. w czwartek, wymawi "Pajace"
i "Cavaleria".
Na ozele zespolu znakomici śpiewa
cy: Plató~'la, Mossakowski, Gołębio,,"
ski, Płoński i in.
TEATR KAMERALN'f

r07.rywkowy.

AUDYCJE ZAGRANICZNE
.

LONDYN (261)
i DROITWICH (1500)
.

.

17 .20 TrIO fortepIanowe B·dur Bee

tho\ l'na.

'

BRUKSELA (484)

20.00 Sen eygana" (] Arch:tmbeau.

operi'tb

RZYM (420)
~1 .00 "Linda. z

Chamonix"
ra Donizettiego.

~-

o"''''
!,V

W Szwecji radio odszukuje spad.

lwbierców emigrantów, zmarłych w
TEATR POLSKI
"Brat marnotrawny" O. W'ilde'a gra- '\meryce, w Niclm()zech o t'l.$ zukl.t je
ny będzie dziś, jutro i dni naslępnych towarzyszów wojennych. W Polsce
o god.z. 20.30.
TEATR LETNI
"Dama od Mlllkayma" stała się gwoidmem sezOOlU letn~ego i ściąga z dnia
na dzień większe tłumy widzów do
parku Staszica. Dziś w Diedzielę początek przedstawień o Hi.30 i 21.00.

obecności Mal'szałka Śmigłego-Ryclu
22.15 ,,\V letni wieczór" kooeer l

Próby przywłaszczenia Wita Stwosza

radio nada.je "Skrzynkę ogólną"
dr. M. Stępowskiego.
Rolnikom podaje się wskazówki
i prz('widywania pogody, rady dta
zwalczania epi lemii. Spt?cjalne po- 1
gadanki z dzisdzi!1y higieny pollCzają słuchaczy, jak mają dbać G
zdrowie. Wskaz0wki te dają zazwyczaj
. .natychmiastowy rezultat, docleraJąC wszędziE, ponieważ zasięg

radia ja.st znaczoie większy i szybszy, niż prasy. W niektórych kra..
jach (Rumunia) pouawane -są. wrę·
gularnych audycjach zarządzeni:t
władz administracyjnych.

Dz·iś dwu'krotnie: o 16.30 i 21.30 para artystów amerykańskich: Hymie Ja

Niczym niezastą.piona jest pomoc
radia w nagłych wypadkach', dla
cobsohn i Miriam Kressy'l1 wystąpi~
w z.nakomilej kQlDedii muzycZlnej Hop oclsz.ukania. zaginionych osób, wzykins'a "Artyści".
,,:allla pomocy, rozjaśnienia w.jem·
ruczych wypadMw, zatrzymania'
••
przestępców itd. Wtl'r.wan.it? S. O. s.
śmiertelnie chory
nadawane drogą !'adiową., już wieMOSKWA, 16 lipca. _ Zacho- l_e ~ysięcy :azy ocaliło zagrożone
r,owal poważnie wybitny pOWie-, zyCle ludzkie, aby tylko wspomnieć
ściopi,sa'r.z ro.syjski A •• r. Kuprin. ~traszny huragan, który przeswdl
Wobec pode złecro wieku pisa. nad Florydą. w jesieni 1935 roku;
l'za zachodzi oh:wa o jecro życie. przed jego nadejściem radiC' nada,
l>
w'110
>-'
.
Kuprin
został skioerowany do svpi
' .alarmuJ'ą~e
'
'.... oSw:c.az'3ll1a,
a nalala, gdzie ma si.ę poddać opera- s~~pme zorgamwwał\o pomoc sacji.
nl~arr~ą ..- W roku. 1934-ym w czasit
Po wybuchu rewolucji bolsze. wlelkl.e,] po,~odzl w MaloPCo1sce,
wickiej Kuprin wyemigro\",rał do p( lskJ,3 R:w lO pr~e.z szer~g flm na·
Paryża i był nieprzejednanym ~a~valo wladom~scl Odclętym od
We Wrocławia otwa~to pompatycz nie wystawę fotografii wszystkłeli
wrorricl11 ustroju so\vieckiego. s\\'lata powodzJanom. 'IV marCH.
wielkieJ! arcYlh:ieł Wita Stwosza, przy czym np. ołtarz Mariacki z Kra
W ;oku l00u ' powró c ił jednak 19;16 r. wioJl-a powódż Da~ icclLił::t
kowa
został sfotogiaJowany niemal w naturalnej wielkości.
do ZSRR.
"Stany Zjednoczone. I tu radio sta·

KUDrin

l
I

I
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!>lreszczenie odczytu, wygłoszonego
Jlrzez prezesa Banku Rzeszy dra
Schachta o "Sztuce fil!ansowania"
Odt'zyt ten zawiera obronę dotychczasowej
l'olityki
finansowel
S('hachta i uzasadnienie jego obp.~
nego żądania przej~cia do bardziej
"ortodoksyjnych" metod finansow ..·
nia życia gospodarczego NiemieL.

Dopóki gospodat5two nie pracu·
je pełną parą, państwo może i po·
winno, zdaniem Schacbta, final18o,
wać Jego rozwój. Finansow,anie Jest
możliwe, gdyż istnieją jeszcze wol·
ne, oiewykorzystane warsztaty pracy i środki produkcji, które kredy.
tami można uruchomić. Uruchomił>
nie to, aby nie doprowadziło do
trudności gospodar~zych, musi się
odbywać 1V takich formach, które
dają gwarancję,
że · uruchomione
kredyty znajdą rzeczywiście załrud
nienie w produkcji. Jest to niemo·
żliwe przy "wolnej" gospodarce.
W Ameryce wolne kapitały ułe
gały tezauryzacji, we Francji ucie·
kały nawet zagranicę. Stąd koniecz
ność niemieckiej gospodarki przy·
musowej. Bez ograniezeń dewizowych, bez usztywnienia pła~, bez
całego systemu kierowania gospodarką nie uzyskano by tego, co dr.
S<..hacht nazywa "zamkniętym obłe·
~iem pieniężnym") a zarazem z tym
nie osiągnięto by również poprawy
stanu zatrudnienia gospodarstwa
niemieckiego. Jednak te możliwości
mają '1we granice.

stano1Alią uzupełnienie

Zagadnieni.e surowcowe wysn
wa się w Polsce swą doniosłością na
jedno z pierwszych
roie.rsc. Odezuwamy bowiem do
tKliwie hl'ak szeregu najniezb~l
nłejszyeh Sllrowców i zmuszeni
jesteśmy
sprowadzać je w duż 'ch ilośdach z zagranicy. Za spakajamy w całej pel!ni wJasne
zapotrzebowanie surowcowe pro
dU'kcją węgla kamiennego, cyn.
ku, lnu i nafty. Nic posiadamy
natomiasl wystarczających zaso
bów rud żelaza, hrak nam rudy
miedzi i aluminium, zmusze:ni
.iest('śmy sprowadzać wszystkie
niemal surowce włókiennicze,
jak wełnę, hawełnę i .lute, jesteś
my wyłącznie zd8lO1 na przywóz
kauczuku, a także uzależnieni
od zagranicy w dziedzinie przywOZU szere~ artykułów apl'Owizaeyjnycb i przemysłowych,
pOehocbenia roślilmego i zwie-

produkcję

°

fabryczną,

Jeżeli

jaki problem
pozostaj(> jeszcze do rozwią.zania , to problem cCu. kosztów
pl'odukcji i l'entOwIlO;ści. Nicdo
!>latecznie udoskonalone metody fabryl,acji spraWlaJą bo·
wiem, ie cz~ tokroć SUl'OWce
syntctyczne są znacznic drOż·
!!zC od surowców I ahmtlnych i

l Ul
mI

U l ' "If' I~ 4'
n .. .., L VL,

rzęcego.

Nawet jednak w łych dzieuzi
nach, 'gdzie chiwilowo sytuacja
nMza przedstawia się zadawała
.iąco, jak np. w dziedzinie zaopatnenia w płynne paliwo, sytuacja w niedlugim czasie ulec
musi zmianie na gorsa. Udało
nam się ostaltnio za'hamować
spadek produkc.łi ropy, wytwór
czość ie.j jest jednak tak niska,
że przy obecnym stanic motoryzacji, Ł .j. ,przy ilości pojazdów
motorowych, wynosząceJ około
50 tys.
sztuk, k OD.SUlllujemy
Granice te okazują !ię 'Ił ~hwm, niemal w całoś<:i wytwórczoś~
gdy oslągnięt.'l została pełna zddl· krajow~ ropy.
ilOŚĆ produkcyjna ŻYCła gospodarW tym niezoyt wesołym. pot'zego, t. 1- gdy dalsza ekspansja łożeniu suroWCOWym, z natUJry
winna się dokonywać drogą inwe· rzeczy z duiym .z:ainteresowa·
IItycji. Tutaj kredyt nie wystarcza. nięm śledzić należy w całym
Tutaj potrzebna jest realna możli· niemal ś:wi~ie czynicme próby
wość '1kierowanla
Odpowiedniej pl'oduk'cji -różi{orodnych surowilości pracy gospodarstwa na dauy
odcinek produkcJI. I tutaj nlezbęt!-

na je!t planowa, kierowana gospodarka. Ale teraz możliw~ci ekspaft
~ji są ograniczone. Nie moma roz·
'llVijać wszystkiego r6WftOHeŚlJłł!.
',Jedna pozycja ograniem rozwój
dru«ieJ. Odnosi się to w 5zcze«61.
Jlości do wzajemnego stosunku wy.
datków państwowych i inwestycji
przemysłowych.

wia.i~ce

naszych zapasovw

w lVoJ~n·m obrocie nie mogły by
wytrzylllal: j,onkul'cnt.:ji.
Prace Had wytworzeniem su·
row~ów synLetycznych !>ą najdalej POsulllf:Le w trzech gru·
pach:
SUI'OWCÓW
włókienniczych, s~lltctycz.nel!o kau('zuku
i s)·ł1łcł .. cz.ne~o płrnll('gn pali·
wn.
.JeŻeli chodzi
SUROWCE WŁóKIE~l l JCZE,
lo j's tniej-e dziś szereg' systemów
UlllOŻłh, iajn.cycll produkowanie
włólden
równol'zędnycb pOd
wz~l~dt'm .iakości z wełną· .lf'dwabiem naturalnym, bllwelną j
.lutą, z dl'zeWa, celulOzy. mleka,
czy innych materiałów. Podnie·
sienic jalw·ki produl-cji i obniżenic cen je. t jedynie kwestią
czasu.

ców w drOdze syntetycznej. ,Tui dzisiaj stwierdzić można, iż
tecltn1k<l odllio~ła walne zwy cięstwo nad naLurą i te żyjemy
w epoce zwycięskiego pOchOdu
surowców syntetycznych. - 'V
wkkszości
wypadl· ów prace
nad w. produkowaniem suro",ców syntetycznych wyszły jui.
7. fazy ckspeq menŁa111ej i prze·
szły w sLadia realizacji, UIllOWmasową.

D

..§

Szezcgólllie dUlc po~ll"" · p< ,
czyniollo l'ównic,;, w dziedzi"it'
PHODUh:C.J1 KAUCZUKU.
I{3uczuk ten nosi szert'~ n:tz\ ,
.łuk up. w Niemczc('h nazw~ buny. w St. Zjpdn. ~ dupren , neo pre'J lub Lhiocol , w Ho:-.Ji sowiet'
Idej s owict-rubbef lub 'owpren, w Polsce k e r. Sb\ icrdzono , że kauczuk s, Il!elvczny
pO!o.iada szcre~ zalet, kt6rych
nie posiada prudu!,t naluraJny ,
wykazujqc 11l . in. więk.sz:l odporl104 ć na tarcic , wy '()lld-c lem·
peratury
oraz llierozpllszc7alność ,.., produklach na flowvch .
Trudnością, sto.iąca na przeszl-odzie rozpowszechnieniu się
kauczuku
syntctYcznego jest
je;.(o wysoka cella, jakkolwiek
za' znacz"ć należy, że ~padła ona
f ; ciągu ostatnich kilku lat o ()o
kolo 40 procent.
Z roku na rok wzrost w)·ka.
wje również światowa
PROnUKCJA BENZYNY SYN'
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która wytwrrrzana jest w piel'\~
S7.)l11 rzędzie z węgla brul1atne.
go.
Płynne
paliwo syntetyczne
olrzymuje się obecnie nie Lylko
z węgla p r zy pomocy metod nie
Illllcckich. Jako paliwo w motol'ach używany bywa również
henzol, ltzy skiwunv przez ~nclJą
J'\ s Lylac.ię ·wr <11a kamie nnego w
kol sowniach i gazowniach. _
J'ako domieszk.a
do benzyny
lub benzolu uży'vany jest równiei spirytus czyli alkOhOl etylo
W~·. Interesuia~o również przed
.,tawia się uzyskanie paliwa syn
tetYCll1ego przez dYSltylaej~ In])
k{~. bitumicznych, 7.awierajlt.
cych około 30 proc. olejów. _
S" iatowa r1rodukcjn samej tyt.
ko benzyny z łupków wynosi.
becnie oko?-o 200 t.1s. toiml.
Zagadnieniom tym WiD'n ;.Mny

po ' wi~cić w Polsce z.naczną n\\agr.. Jako kraj niez.byt obfituhn \.. ikapitały i sto;" .". wobc<'

Rekordowe J.blory pszenicy na całym świecie

W krajach europejskich, w wię
kszeJ części Rosji l w Stanach Zje .
rlnoczonych, rozpoczęły się już lub
rozpoczną w najbliższych dniach
żniwa; kraje północnej półkuą pro .
dukujące zboże,
przystąpią do
żniw w okr,,-sie na tępnych cztc.
rech tygodni. Lipiec i sierpień są
zazwyczaj okNsem spadl.u importu
p!.zenicy do krajów konsumują
eych. To jest częściowo przyczyna.
że ceny pszenicy ostatnio nie 1"0'
szły w górę na równi z cenami innych dóbr konsumcyjnych. Spadek
cen prawdopodobnie nie jest przejściowy, bo trzeba sie. liczyć z pra",
dopodobiel1stwem
znacznych zbI<Jorów w tym r o k u . '
•
W Stanach ~Jednoczonych pry·
watne sza~WJł:'.i, opart~ .n~ dal~ych
z poc~ątk;)w. hpca, oc.e~lla.lą zbU'~~·l
pszemcy na Jeden mIlIard .busz.:,
podczas gdy w ub. ~. wynosiły 874
milionów buszli, co było najwyższ<~

17 lipca 1938 r.

cyfr, w okr~ie kilku ostatnich lat. światowe zbiory pszenicy na 4 m\· rozleglejszc~o zakresu pał~h
Tc większe zbiory w Stanach Zje· ilardy buszli (3,8 w r. ub.). Ponie potrzeb, winniśmy z duią. odnoczonych przypadają równocześ- wai zeszłoroczne zbiory przewyi.- stroi.nokią. przy · t~pować do
nie na okres wielkich zbiorów w s~uły już popyt, zapasy p!;zenicy, produkcji surowców sYl1'letyczKanadzie, gdzie oceniano je na 364 nadające się na eksport w 1937·8 c., nych, nic skąpić jednal" domiliOlly buszli, czyli dokładnie dwu wzrosły Q olwlo 220 milionów bu- I statccznie .01 i sit, aJli środ
Przezwycięienia trudności szuka":
kr~tną ilość. zbiorów r. ub. Ponie· f~li. Jeżeli tedy nie nu.stąpi l1ieocze ków IIH :,yllVórczo'; (~ sY1Jl:t~
Bależy :z; jednej strony w oszczęd·
waz ostat01o ~padły dobroczynne kIwany zwrot, będZie w sezonie etną, stOjącą w,"~oko teCll'rllCZnej go:;podarce in'ltytllcji publiczdeszcze,:, preriach . k~nad~j~kicb, ' 1938·9 poważn~ natlwyżl,a. I to. jesl nie i W~glC:<.l.ni e . oJ?tacaIllq, kt.6r~
nych, z drugiej strony we w:z;mo·
a warllnlu w przew:lzneJ CZęSCI kra· prawdopodobme przyczyną, ktorą o wypełnI dot!dlWJC odczu~ .IDł.
żenili produkcyjności gospodarstwa
ju są. dobre, nie 2<achotlzi prawdo- becnie dys!<ontowano na r.vnkach luki w naszym ZłłOI)~łłrzcniu sunarodowego.
pOdobieństwo pogorszenia 'Się zbio - zbożow~·ch.
S. l'''wcow. m.
Dr. Schacht kończy słowami:
rów.
iiii..;a~
..~~=-r=-;m;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;";;";;Ba;;;;"~
"Musimy pod'lieść na tyle naszą siMiędzynarodowy lnsl~' tut Rolni·
łę gospodar~zą we w5zyl'<tkich dzie·
czy doniósł ostatnio. że zbior~
Ni~m(ze(b
dzinach, byśmy mogli i w przyszłoś
f}szenicy w krajach azjatyckicb.
d I
d udźwignąć cię1!:U kredytów, ktc)..
.,
.
objął przemysł metalowy i bu . GW any
f,ro d ukuj ącyc h z llauwyzKą.
są do ·
. ..
rl'
zaciągnęliśmy '1\' ostatnich labre. li ROSjd Sowiecka b~dzje mia·
Wobc.; hr.aku wy kwalifikowa-jl egowanc koleJlI{' na h"cle wedhl!!
t<lcb.
la bardzo wiellde zbiory. W szescill llych robotllików w niektórych ga· ważności.
Zadanie to wymaga rosnącego
wielkich l<rajacb europejskich, Ck~' 1 łęziach produkcji, J'ząd [lj(,11lic '1;, i I Jeżeli powolany tlo fabryki n·
stale. zarówno pod względem ja·
pc:rtu.lących, preliminowano nowe wprowadził ;Job6r fabryczny n:l botnik jest żonaty, milsi za6 być
'-ości, j:lk i ilości, nakładu pracy
zbiory na 13.200.000 ton, I. j. 10 wzór poboru wojslwwego.
pJ'zemeslOlly, to otrzymuje plac-:
aie tylko rządu Rze'lzy. ale każde
procent pow~,że.i
zeszłorocznych
Na zasadzie wydanego r1ekre1:;~ dodatkowa.
~o nienIca".
zbiorów, a 26 pro('ent powyżei rocz każdy robotnik lub te('hnik może
Powyżs~e
zarZ<1dzeuie
będzie
Ile.i przec.iętnej lat 1932-36. Euro· być przeniesiony do fabryki, wy- przede wszystkim zrealizowane lł
_iiii.~_iiiiiiiiii_iiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iii__iiii_;:;.....
_ pejskie zbiory pszenicy w ,vniosą w znaczonej przez włallze.
Berlinie. Przed przeni~sie"iem wy·
tym roku nie mniej, niż 45 miłio ·
Na razb pobór odbywać się bl(- słucba)la będzie opinia zarówno ro·
nów ton. Było by to o 7 procent ńzie do przemysłów: budowlanego, botnika, jak i dotychczasowego
więce.i niż w r. ub"
a 5 procent stalowego i metalowego.
przed iębiorcy, t\ które~o praco·
Pierwsze obliczenie zbiorów bawełny
więceJ
O1z przeciętnie w latach
Inne gałęzie, z wyjątkiem tycb, wał.
Pierwsze tegoroczlle szacowania· nej natomiast wydajności baweluy z 1932-36. Międzynarodowy Insty które pracllją na eksport, są lIS7.::: · I
' .
tut occnia nowe zbiory na północ·
terenów uprawy bawe łnv w S t:l- j e d nego akra. zblorv powlllnv wy.
'łk l' (
. tk'
R"
wełny
• •
'
:...
I ej po u I
Z wy~ą "lem
oSll.
!'ł
!lach Zjednoczonych A. P. ustalone mesć nIecałe 12 mtllonow bel, co! Chin i Iraku) na przeszło 100 milio ,
Vi
WIJ Ul
~
zostały na 26,9 miliona akrów. We- dla rynku ::ttanowiłoby powa:ine oó JlĆW tOli. Jest to nie tylko 10 proZ portów polskich do o~ręgu łódzkiego
dług ofic.idlnych komentarzy depar- ciążenie i mogłoby przyc;o:y;~ić się cent więce~. Jli~ w rolilI zeszłym,
Z dniem 10 Jipcn r. b. ·w cszh1 ~ta\Yicllie pl<ltfofm. jak i do.
lamentu dla spraw rolnictwa U. S. do ustabilizowania wytycznych cen a:e st.~n()wl .tak1c now: rekord w w życie tRJ'yfa "'~..iątkowu. ZH- o;ln1'czenie opon dokom \ynnc hl'
\ .. bj·tb;.' to n ,\jll1:1!e~"zy :z: terenó" bawełny.
'listom rolnlc~wa.
...
wie-rn.iąc3 t ł~()w~ "tawk~ na im- ( dZir w miarę mOŻl1n~ci .
: S?ra,:'o?~a?~a '.l POłlldll1owe~ pół- pOrt "t'bJY w '~'sokośei!) zł.
Tar y fa pOW\"ŻSZ:l
o]wj\1llljr.
'"rawl1ych 011 37 13t.
Według opinii londyńskie,i ~it:f, ku.h rowllICz wskazuj~ na wlelkl~ od 100 k". 7. pOl'/ÓW Gd) ni i w<,hu: UWCUl SUI'OWą "j(' łll:~ł11:l.
Gdyb~' !\awet S!)oż.\,('ie nawozów redukcja tere!lÓW uprawnych o przc zbiory. W Argent?,lIle warunkt Gd8l1skn do Okl'~gll 1ód!dd('!~o. :l łll':lIlą. zgrzeblolł3, llit'l(lna , t·z~'
~ztl1ezny{'h na ferma('h było bal'dzo szło 22 procent lJowillna przyczy' atnlO~fer~czne s~rzYlal~, lJraCOm w mianowicie do sla('.ii: Choin.\" . S Ullą; ndp!Hlki z w('łllY ': 1). ')\' CJ.
\\ysold l>. zbiory tegoroczne nie po· nić się do wzro<;tu zaufania, na co polu I .10.lrzCW3!1l:I, li obszar upraw- Karol e w, Lódź, Pahiallic r , 'Yi - zgr iC' lIlon('j i hirl ll 'l "i: Y'("P" I
winny \\ yllieść więrej aniieli okolo wskazywałyby również zawal"ie os. ny zo.st.~ł znacznI.e ,roz!"-zerzoIW.• ~ dzrw, Zd lll·,:J..n 'Yo la i ~gif'l"z . kćiz Za~I'HI1;('1;n~' ('h: i,' !,:, n.1 p'l k!
A,ustralll obsz:.t.r .l.est ten ",_am. pk
Sto"owallJc. teJ ~t:l\".. kl llwa .1 t1Ilgnr,.·1 (I. zw .. " :,1,) ,: . . I" n 11d
13 milionów bel, Oznaczalob,Y
to re· latn,'o w LI'verpooll' "Janchester '''l'ę
b
b
b l
. d
.
I I ,
W r. u ., a z IOr~
ę<ą pr.lw 01'0 " run]-owanp .IcsL ł)J'z('wuz('1II ",('j llloh:lIr), k:ł,>ZI11 1l · . 1 ••••• • 111011 1
dukcję ze':T,łof{jcZll~'ch rekordow~·clt ksze transtlkcje haweJlla północno - dobnie równe zeszłoroezn~·m.
ll: ' na lJl:lłformllch. Opon~' do hal ił p . nr;!1 orl :::>,·· : ' ;' l i!'.l \" <o,
~biorów bawełny pólll.·amer;yl<:ui- ameryka6sl\:ą na ,!nlsze termin;v.
'I;nist'o'stwo Ilandlu Stanów Zle· prZ<'\YOlll (1 oc, lnrc/n koki h (' /,1~jeJ o (j n:;l!', bel. Przy przeciętunoczonych oc('nia ostatnio (')gólno- pIu lnic, jcdnu h.że za 1'6 wno p'Jd -
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zakwalifikowała się para
Jędrzejowska-Bawo

rowski
HAMBURG, 16.7. (PAT) - W so
botę wobec 2 tysięey widzów rozegrany został pólfinał w grze mieszanej !Jomię(jzy parą Jędrzejowska
_
Baworowski i parą angielską
Hopman _ Avory. Zwyciężyła pał_ a w s t os un k li 6'3'
11'9
.,
•. ,
ra po ls ••
J
ITk'
. d f' ł
iwwa l 1 Ując Stlę .. o . ma li:
grze pOl WOlnej panow para
. . k H en'e
k t - Metaxa wygra
nlemleC:l
la w półfinale walkowerem z po·
wodu Iliestawienia się Tłoczvńskie"'0 i BaworowskieO'o.
Tło~zvński
~st w dalszym ciągu chory,' tak,
że polacy musieli skreczować.

rowy
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Zarząd ligi uchylił decyzję wydziału w spraWIe powtórzenia meczu

I

..

Zarz~ h~l

formaLność

w

_PZ~N. obrado- zji. \\Tidocznie

wal ~ pIątel... WIeczor pod nrzc
wodmctwem prezesa płk. dyplomowa~ego. dr: Karola Ru~
dolfa, za.łmu}ąC
SH~ aktuaLnymI
• B l
t ......
sprawami. voto OS al'l1Ie posiedzenie zaTzadu ligi przed fe'
..
.'
namI.
,
Z ważniejszych uchwal piąt~
kowego posiedzenia wymienić
należy: anul&wanic decyzji wydziału gier i dyscypliny ligi o
pOwll'órzenie meczu Craeovia ·Polonia, który I'ozegrany w Kra
Dąb
kowie 26 ma.la l' b., zakończył
sip :t::w"ci~stwem ,,~---:"Ial'zy w
Garbarnię 6:1
stos. 3:2. Mecz ten. na sku'tek
K.A. TOWrCE, 16.7. (PAT)
p1ro testu Polonii, a rzekomych
W sobotę odbył się w Katowicach uehybieniach sedziego p. Warmecz piłkarsld o wejście do ligi dęszkiewkza, został unieważ,nio
]Jomięd:ty katowickim Dębem i kra, ny i nowy jego termin wyznakowską Garbarnią.. Zawody zakoń- czony. SD,r awie tei noświęciliś
czyły się wy30kim i zasłużonym my wiele miejsca. wSlkazu i~c
zwycięstwem dNiyny katowickiej na hezp'rzykładne dotąd postę·
w stos1mku 6:1 ~3:1).
powanie W. G. i D. ligi i nie-

gromi

I

powziętej dec)'zarząd ligi wi-

dział te bezprawia i nidormalll~ci, gdyż sprawą tą zaintercsOwał się z urzędu,
nic czckając

gdyż stał zbyt daleko
od słup·
ków Cracovii, zapvtał sędziów
bocznych O zdanic. S~dzi{)wie
ci stwiCTdzili, Że bramld nie bylo i to p. Wal'dęszkiewiczOwi
mogło wystarczyć
do zmiany
dccyzji. Postępowanie p. Wardęszkiewicza było słuszne, nie
było powodów do unieważnie
nia m~zu. Sprawę tę reguluJe
w spOSób .iasny i nie nasuwają
cy żadnych wątpliwOści par. 13
przepisów gry w piłkę nOżną.
Uolonii łwzostajc jeszcze dro
ga apelac.ii do zarządu PZPN.,
ale widoki na przyznanie jej ra
cji są prawie że żadne.
W związku z piątkową uchwałą zarządu ligi spodziewać
się należy kilku dymis.fi w wydziale gicr i dyscypliny ligi, II
nawet w zarządzie ligi.

wcale na odwołanic Cracovii. Uznanie należy się za.rząd/)wi ligi, który zdobył się na męs:ką decyzję samorzutnie, stanął
na straży porządku, praw i
przepisów,: nie chcąc stwarzać
pOzorów, że liga jest tere.nem
różnych machinacji i że sprawy wygranych mCczów są załatwiane przy zielonym stoliku.
\V motywach swej decyzji za
rząd ligi podaje, że przy rOzpatrywaniu sprawy meau Cracovia - Polonia opierano się na,
Rtanic faktycznym. Zarząd doszedł do przekonania, ŻC nie by
lo żadnych powodów do unicważnienia meczu. Sędzia głÓW-I
ny p. Wardęszkiewic7., nic maPo przywll"óceniu wy!lliku, ro
jąc
sf1uprocentowe.i pewności, zegrancgo me<:zu Cracoviaczy
bramka została zdobyła, (Polonia 3:2,
tabela ligowa

I

*

,d wana
Finlandia jesz,ze wOlowaia
nie
sw~

4mergka. 4D81ia i Wlotbg

kandgdalorg

kOllti'kar;d~'datura
HELSINGFORS, 16.7, (PAT) - , Pomimo st~sunkowo luótkiego o- dzo poważna
W sobotę odbyło się pierwsze po. kresu czasu, Finlandia będzie mogła Ameryki, która pOllejmuje się przesie~zenie specjalnego komitetu wy- przygotować odpowie~lnio igrzyska, prow.adzić olimpiallę w ramach wyłoDlonego dla zdecydowania
CZ) ale oczywiście
międzynarodowy stawy światowej, k.tóra się odbędzie
Finlandia może się podjąć organi. komitet olimpijski musiałby w tei w 1940 r. w Nowym Jorlm. Komizacji olimpiady. Komitet w usa- sprawie powziąć jak najszybciej sarz generalny wystawy nowojordzie uznał, że Finlandia może się decyzję. Pewną trudność dła Fin· skiej Whelee:t doszedł już w tej
pOdjąć przeprowadzenia oUmpiady, landii stanowiłaby kwestia moko- sprawie do porozumienia z amer~
komitetem olimpijskim.
na~miast na posiedzeniu rady mi- wanla· za"odnlków i uCZe6tuikó" kańskilll
nistrów wynikły " tej sprawie pew którzy pt.lybyh'by do Helsing'ors~ Ameryka ma poczynić jak najdalej
De r6żDfce zdań Niektórym miDi- na olimpiadę. Zawodnikó" można idące udogodnienia j ułatwienia dla
strom chodzi ~ sumy, które mtd byłoby uJokowa~ c~cłowo na pa. wszystkich zawm:lilików i uczestnimusiałby wyasygnować na ten cel. fowcach, które byłyby rakotwiczo- ków, którzy wezmą udział w igrzyne w porcle hełsłngłorsklm. Kwestia skach oUmpilskich.
PARY!, 16 Ilpca. (pAn ta zostałaby" ten spos6b roz"ią
Prasa paryska zamieszcza OAwiad-) zana nawet łiez ~udowy specjał.
i
ezenie fińskiego mfnistra spraw we Dych pomleszcze6.
PAR Yt, 16 Iiplr.l. (PAT)
wnętrznych w sprawie organizacJi'
- Jak wiadomo, o organizację naj1~~j o~impiady . pruz !,"~Iandię.
Konłrkand,datura
bliższych igrzysk olimpijskich
uFmlandia ~ stwieęodził mJDIster -biega się również Londyn, który
chętuie podejmie się przeprowadze•
,
podejmuje się na czas przeprowaPARYt, 16 lipca. (PAT)
nia olimpiady pod "arnnkiem pew
dzić wszystkie przygotowania i unego ograniczenia Jej programu. Jak" Juz donosiliśmy, wpłynęła bar rządzenia. Londyn twierdzi, że Heliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiii singfors nie zdąży w tak kró tk im
czasie wybudować odpowiednie po·

Lond,n Rz,m

SI Z,-ednoclonuch

I

Jessie Ovens •• kaDielowrm

Smutny los czterokrotnego mistrza olimpijskiego

:;::=~:

dla zawodników i

.~

Ostatnio wpłynęła również kandydatura Włoch. Włochy organizują w 1940 r_ wystawę międzynaro·
dową. Olimpiada mogłaby się od·
być w ramach tej wystawy.
Przewodniczący francusl.iego ku

Mecz tenisowy

nJ

wyglą.da naslGPująco:

Gier Pkt. $t. br.
1. Ruch
10 13:7
30:Hl
2. Wa'rsz.
10 13:7
26:21
10 11:9
21:11
3. A. K. S.
4. Wisła
10 11:9 15:15
5. Pogol}
10 11:9
11:11
6. Cracovia 10 11:9
20:!l2
7. Śmigły
10
9:11 18:21
8. Warta
10
9:11 30:2G
9. Ł. K. S,
10
7:13 11:22
10. Polonia
10
6:14 18:26
Obraz tabeli jest bardt.:O \""ymowny. Przede wszystkim widać, że tylko czLery kluby ma·
ją dodatni stosunek bramek.
Trzy prowadzące: Ruch, War·
szawianka, A. K. S. L. Warta
z~.Imuj~ca ÓStIl1f mieJsce.
Na.jlepszy stosunek bramek
ma Ruch, później AKS., Warszawianka, która jest w tabeli
druga, ale ma Sltosuneik bramek
gorszy od AKS. !Pogoń i WisIa mają remisowy stoStlinek.
pozostałe kluby ujemny.
r\ajgo'rzej wygl,ąda stosunek
I.KS. i Polonii.
Na.jwięcej
bramek zdobyły:
Ruch i Warta (po 30), następnie
WarszawiaJllka (26), AKS. (21),
'IlajIlllllieJ .pogOll i Ł,KS. (po 11).
N3jwięcej bramek straciły: Wisła (I) i Polonia (po 26),
na·
st~pnie Śmigły (24), Cracovia i
IJKS. (po 22)
Warszawianka (21).
Bardzo wymowtny jest falkt,

mitetu olim!)ljskiego Armand Mansard oświddczył' dziennikarzom, że
jego zdaniem olimpiada letnia po·
winna się odbyć w Londynie, a
olimpiada zimowa w Helsingtor- że ws,zysłlkie kłwby zdobywały
sie. Przeciw urządzaniu olim- więkJszość punkL6w u siebit'.
piady w Ameryce przemawia fakt Maximum pun.któw xdobytyeb
oabycia pl'zetlostatniej rlimpiady na wyjazdach wynosi 3 i maxi
mum to osiągnęły: R~h, War" Los Angeles.
Sla wianka, Cracovia, Wisła
i
Śmigły. Dalej Pogoń ma 2 .... ,
D,misja jaDańskiego AKS. 1, Polcmia i ŁKS. po ., p.
Układ mecz GW w drugiej run
kamileiII
dzie przewiduJe na ogół d.Ja wię
TOKIO, 16.7. tPAT) - I\Uędzyna
kszości klubów rÓW1Ilą ilość wy
rodowy komitet olimpijski otrzymał
jazdów i meezów na własnynl
w sobotę depeszę od japońskiego
b oisk.u , bo po 4. Tyłko Smigły
komitetu olimpijskiego, w którym
i Warszawianka: są nprzywilejo
japoński komitet olimpijski komuwane, ma.iąc 3 wyja,z dy a 1) menikuje o swoim ustąpieniu. Równoczów u siebie. Warszawianka
('ześnie japoński komitet olimpijski
między :tymi meczami ma spotdomaga się aby Japonii przydzieloka nie z Polonią .na jej boisku.
no organizację olimpiady w r. 194.1.
OdW1I'otl1ie ŁKS. i Polonia mają
po 5 wyjazdów.

Ranghilda Hoeger odrzuca

milionową propozycję przejścia

na zawodowstwo

Dań

Polska - Czechosłowacja
CzeSki zw. tenisowy zawiad0
mił wczoraj telegraficl.nie
P.
Z. L. T.., że mistrzyni Cz~ho·
słowae.ii MiIIerowa dOZlllała kon
, tuzji nogi, wob{'c czego prosi o
1przełożenie me·.~zu z Polską n:t
tClrmin 29- 31 b. m.

lP. Z. L. T. tel •. ~rancznie wy.

J~ie Owall8 w roli śpiewaka kabaretowego.

raz~ł zgodę na propozycję po·

tym bardzie.i, że zawo.
l\fur.lyn 'Jes.-5ie Owens nyl zd)"Sliwalifi.'k.owano wskuteK wY! dniczka nasza Volkmcr - Ja·
(Jrzed dwama laty' sensacją ber- stę!Pów na scentkach kabareto-\ cohsO't1owa leży od trzech dni
lii1 kiej Olimpiady. Wygrał zło- wych. •
.
w Hamhurgu ćhora na tinginę.
ty medal w biegu na 100 m., w
Na wl!osnę stracIł 0't1 wogóle
Angin,a w Hamb rgu
.
hiegu na 200 mtr., w skoku w prac~ i chciał zarabiać, jako za" .. ,
II
.poczymdaJ i brał udział w zwycięskiej wodowy sportowiec; występo- ła pov,;azt.e spu'iloszcma. Zacho
s7.tafccie
amerykań'Sikiej
na wal na róimych widowiskach rowal Tłoczyński i leży z 39,5
4'(100 m1lr_
sportowych, ]~z bez finansowe gorączki. Z te~;o powodu nasz
Tuż po Skollczeniu igrzy'sk o- go powodzenia i - jak donoszą dubel musiał dziś bez walki odfiarowano mu 100.000 dolarów amerykaI'iskie <1azety jest 0- ] •
•
•
,.
za przejście na zawodowstwo. becni'e szczęśiiwy
uzy'skanej (a: punkty par~e ntemleckleJ.
Owens odrzucił tę propozycję, posady :kąpieloweg'o z wynagro- .Lezy chora SperlJllg - Krahwin
lecz po tym jednak został zawol dzeniem 25,5 dolara ly~odnio· keI oraz obaj czołowi zawodni
dowcem na zuacwie mniej po- wo.
cy francuscy.
. myślmych warunkach. gdI ~

z

wyzszą,

RanghiIda Hoeger i jej put'hary.
O.jeiec duńlskiej rekordzistki
w pływaniu. Ranghi'Idy Hoeger,
opowiada, te córka jego O'tJrzymała milionową
propozycję z
Ameryki.

Ojdec Hoeger, kLóry jesL ma-

pływaczką

świata.

A ~o~ół~,

uajlepie.j ,jest goy sport lInte·
res nie mieszają. się ze sobą· Pieniądze zepsuły już lak wielu
młodych ludzi.

RalllghHda Hoeger SkOllCZy
dopiero w grudni.u: 18 lal. 21 razy wlpisała swe nazwisko
na listę rekordów światowych.
cje w imieniu swe.; córki.
jest najwiE:'kszą pływaczką świ:t
Przede \v.szystkim Ranghilda ta, ba, fenomenem, jakieF,'o nic
I - - ta'k powiedział musi SkOll- zna historia świata.
cz:vć swe studia w instytucie ply
wac,k im, f,'dzie przv~otowuje SiGl Ranghilda - tak .iak NurnH
i mi<:
do pływackiego egz.a mj'Ilu nau- Finlandię - roz~lawiła
czycielskiego.
,P rzyjdzie taki sport~.ej Danii.
czas, gdy nie będzie najszybszą
-~
szy.nistą kolejowym w HeJ:silllgor, odrzucił tę i inne p.ropozy·

-
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PLATERY.SREIR

{9::r,

B. BE

ł ........ ....
Józef ick I I L Y

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sa. . . . . ." . . .~. .~a6.·-lekarz-Stomatolog

tJLodV PINGWIN kup - bo wario. ~

~

[fmflH~ArłA

BmE&. . . .am~

Biuro Ekspedycyj

e

ebor. zębów i .lamy ustnej

Południowa

myśl

9.

Sienkiewicza 10, tel. 228-50. 203 .. 50

tel. 132-64

§ 83 i 84 Ro~porządzenia Rady Ministrów z dnia 25.VI 1932 r.
o po.stępowaniu egzekucyjnym władz skarbowych (Dz. U. R. P. Nr. 62, poz.
;'80) 11 Urząd Skarbowy w Lod:ri podaje do ogólnej wiadomoki, ze celem nrelulol"ania zaległych należuoki, odb~zie się sprzedaŻ! z licytacji u niżf'j wy
Or
d
mienionych zobowiązanych;
Dnia 19 lipca 1938 roko.
W J terminie
"Ekape". sp. z o. O. , ul. Piotrlwwska 120. sztuczny jedwab
zl. 2.100. W II terminie
Rotband Leon, ul. Piotrkowska 120, ruchomości
zł. 885.Spec, chorób skórnych
Dola 21 lipca 1938 roku.
W I termlnll1
i wenerycznych
tcwkowict Józef i Zofia, uj. Przejazd ·16, l't1ChOmObci
zł. 1.100.Dnia 21 Iipea 1938 roku.
W II terminie
Wcnske F. i M., uJ. Targowa 15, ruch 0'lI10 ści
zt 1100.tel. 129-45
Dnia 22 Iipea 1938 roku.
W l terminie
p,.~jmute od 8-2 I od 6-9 wlecz
Kopczyll~ki W., ul. Dowborozyków 31,
22 worki mąki
d. 650. W nied •. 1 śwh:ła od II-S.
Zajęte ruchomości motna oglądać w dniu licytacji, na miejscu wykonywania czynności.
Za Naczelnika Ul'llędu: (-) J. BARASINSKI
DR.MED_
K<iel'ownik Działu Egzekucyjnego

\'

powró(il

Z~wiada:r:da P. T. K1iientel~, iż na cza s tr ~\alli a napra~ J 1~ "
wIer~chn~ n~ nI.
ł.~
d~d ~t~o:-V\' dla 'am ochodl'W
SlenkIewIoza,
~~
ml €SC J 81\'

s. Ił ]ł·N.io Ił gllY ul.

Akumulatorów

Rl\DJOWYCH
SRPJOCHODOWYCH
r40TOCYKbOWYCH

nIEWII\żSKI

....

Specjellsta chorób wenerycanJeh
&k6r",ch i seksualnych

W myśl § 84, Rozpcl'ządzenia Rady Ministrów li
poslępowaniu egzekucyjnym Władz Skarbowych (Dz.

dnia 25.VI 1932 roku
U. R. P. Nr. 62, poz.
tełef. 159-40
~80) 3 Urząd Skarbwy w Łodzi podaje do ogólnej wjadomości, że celem uregulowania zaleglych lIależności na rzecz 3 Urzędu Skarbowego i Woj. Biura p,arlmafe od 8-lł rano i od S-9 IW
Funduszu Pracy, odbędzie się sprzedaż z licytacji niżej wymienionych ruchow nled1lłe1e i śwł~łtI od 9-t2

JANUSZ

KONRAD

IJBIIJ\t I'lDÓW.W WJlI(ł
O NIlPOBlffit05t POlSKI
Jut DO NABYCIA WE WSZYSTKICH
KSIĘGARNIACH

STRONIC 211

-

ILUSTRACJI

Dr. med.

5.

CENA 4.-

ZŁ.

Do akt Nr. Km. 7:>8.38

L. NITECKI

OBWIESZCZENIE

Za. tal. ZOl -9~

.

H. speel·.']I's~c~o!,er
D-'

tront

I

-b

i S-41 wiec..

I

CHOROBY SKÓRNE
I WENERYCZNE

ZaWadEka 10,

~r. Je Zł Gollib
przeprowa d -I s-

na

ul. LEGIONÓW 25a

J. WAJSMAN

Dr.

DR. MED.

Do akt Nr. Km. VI.1302.38

Józef fRAnK

OBWIESZCZENIE

orBsteiD
[boroby kobie[e akuneria

miBOlei

KonlOrnik Sądu Grodzkiego w łJodzi
rew. 6-go Stefan Górski, zamieszkał\'
w Łodz.i, przy ul. DowborczykÓ'W 26,
Chor. nosa, uszu i gardła na zasadzie art. 602 K. P. C. ogłasza, mieszka obecnie
że w dniu 20 lipca 1938 r. od g. 13 tel. 237·J4 15 w Łodzi, przy ul. Pomorskiej nr. 73
tel. 266·30
odbędzie się publiczna licytacja ruchoGodz. pn~jęć.10 - 12 i 16 - 20.
przyjm. W godz. 10-1 i 8-9. mości a mianawicie: 30 kół transmisyjnych małych , 40 walków do 0S11ÓW
drewniaGlych i żelaznych,
2 koła
DR. MED.
pasowo żelazne, ] duży pas transmisyjny, oszacowanych na łączną sumę zł.
3.500, które można oglądać w dniu liSpee. ohor6b weneryo.nych, mo- cytacji w miejscu sprzedaży, w czasie
wyżej oznaczonym.
Cl':opłoJowyoh I IIklJrnych
Lódź , dnia 5 lipca 1938 r.
clJOr. wewnętrzne
Tfaugułta 8. Tel. 179-89
Komornik: (-) STEFAN GÓRSKI
Prrylmu!e od 8-11 i 4-8 wlec1i.
Sprawa Matysa Zawadzkiego przepowr6cił
no I"e:\alełe i świ~il! ad 10-1 pp.
ciwko Kohlerowi Slanisławowi.

~r. l ~ fIAIU~ YnoWA
Choroby d.l.cl

LODU

Zac:ho

U

8. RUB'fJEK

IPołudniowa 39. tel. 148-05

ia32

-- ~-------O-~--

W ZKI DZIECI~(E

OtKOWYSK !!8

NARUTOWICZA

11 rEL.137-10 .

REPERACJE I LAKIEROWANIE

l'

Kancelaria

I-\Va

"ffIlI,
'IOtiDOIJRI

Łódź,

~::łg~r~kie)

II

W61czańska

t'~
21

~~~~~~~rr~~

YOGHOURT OWOCOWY
l
po eel!

Apteka p. f.

UAJTANIEJ "fASR.lKtADI!E

J.

GI6vauna 7

przyjmuje zapisy na kurs mechaniCl
nego szycia trykotów na llnsl<: pll J"
cych maszynach:
l i r ! . overlok
;:

tOŻ KA METALOWE
MATERACE

w każdej ilości dostarcza

ordynuje latem

W :tAKOWICACH
Willa .. Aleksandr6wka

inlie t

L A

4. Modniarstwo - kapelusze
5. Bieliźniarstwo . krój.
6. Ondulacja.
7. Manicure.
Sekretarjat czynny w g. od 9i 15- 19.

1) w 'fEOFILOWlE, JNOWłJODZU
i okolicznych letniskach u Le·
wenberga;
2) na WIŚNIOWEJ GÓRZE u Jam·
nika, willa Kawull ora:z; li Awronima, willa Hoffmana, koło basenu;
3) w }>ODDĘBINIE. TUSZYN-LESIE i na SCHODOWEJ" GÓRZE
u Awronima, willa Tylińskiego.

------- - --.,-...---

." .~--- ~ ----~-

"Cegły"

I

otrzymać można:

Piotrkowska Nr. ,'212

O(.I~. HELLER

Oferty sub.

I

"GlOS PORANNY"

j

Narulowicza 36.

starY('h

cegleI z razb-'lork-I.

l OG

D" powaz-neJ·
. dOWS leJ
Inslltu'JI Z,

tel. 106-30

przy im uje ,)d 9-11 i od S-8
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi
\II nied.iele i ~więt(! od 9-1
re,,'. 9 Ignacy Jakowicki, zamieszkały
w Łodzi, przy ul. Magi'!itrackiej nr. 16, ~___ _
5pecl1111atll chorób .k6rnyc:h.
wene"nnyoh i moo.opłcloWJch na zasadzie art. 602 K. P. C. ogłasza,
że w dniu 1 sierpnia 1938 r. o godz.
front I piętro 12-ej w Łodzi, przy ul. Drewnowskiej
'e'.fon 213·18.
nr. 13 odbędz:ie się publkzna licy·tacja
p'~y'm od 8-9.30 rano i od 5.30-9 w ruchomo&ci, oszacowanych na łączną
sumę zł. 1.800, a mianowicie: samo·
chor. wewnętrsne
W nied~. i ŚlIPięta od 9 - 12 ., 1')1.
chód ciężarowy firmy "Polski Fiat",
spec. serca
w stanie dobrym, który jest do obejnenia w dniu licytacji w miejscu sprzc
ZI Be
ŚRÓDBORÓW
daty,
w
czasie
wyżej
OŻ,1l8czOO1ym.
tej. 260-72
lek.
ł.ódź, dl1ia ] 4 lipca 1938 T.
Komornik:
(-)
IGNACY
JAKOWICKJ
Od
57
pp.
De"t.
Sprawa firmy .,Polski Fiat" prze- ..
_ _ _ _ _ _ _~__ _
Korony porcelanowe.
ciwko Moszko-wi Rózdze.

Hawrot 32.

., . .

..

K

I
D SI aI erga

pr8JJmuJe od
----

k

OBWI:iSZ~~~~ ", •.ii/O-D"LESIIN!! A-Z·ElAlA

sk6rnych, wenerycmnych
i seksualnych

l:ll.UIOW"'ZI 9, Ił n.,
u,
II
Tel. 128-98
\

.

WI t;' -szą I; O ~ C

na

Komornik Sądu Grodzkiego w ł.oozi
lir 1 III
rew. l-go, Adam Mróz, zamieszkały
kompletnie ur&/ldzOD/J
\\ Lodzi, przy ul. Piotrkowskiej nT. 277 DO WYDZIERŻAWIENIA, w:z;g1. pona. Lasadzie art. 002 K. P. C. ogla:ua, uul,iwany WSP6LNIK DO WSP6t.ż e w dniu 22 lipca 1938 roku o godz. PRACY. Oferty 5ub . • ODLEWNIA"
12-ej w łJ odzi , przy ul. Płookiej Dl'. 39
do biura Fuksa, Piotrkowska 87.
odbędrie się publiczna licytacja rucho - mości, oszacowanych na łączną sumę
d. 800, a mianowicie: aparat do prze
pałania dekstryny, które można oglą ,
da~ w dniu ~cyta~ji. '\'1-. miejscu sprz:e
U M lON E
da:ty, w czaSIe wyzeJ oznaczonym.
Łódź, dnia 2 lipca 1938 r.
do wozów - tanio, solidnie wykonuj'
Komornik: (-) AD!~M MRÓZ.
fabr kil
Sprawa Jakuba Abersteilla przeciw.
y
ko F·mie Edward Krusche.
MIESZKANIA komfortowe 2 i 3 pokojo~e z kuchnią i wyąodam\ d~
tiI
wynajęcia od 1 sierp ma w naJ ~
~k~·
sdro\ll5zei dzielnicy miasta pu~
ul. Narutowicza 103-a. - Tamte
POSZUKIWANE SĄ PIERWSZORZĘDsklepy. Informacje ,,~I! miejscu lub
NE SIŁY FACHOWE INSTRUKTORtel. 10",70
SKIE W DZIAŁACH:
1) Krawiectwa damskiego.
2) Konfekcji dziecięcej.
3) Bieliiniarst'l\'a męskiego i poście ·
Kursy Zawodowe 2e'Iskłe Pr'Z1
lowego.
Tow. Szerzenia Pracy Zawodowe;
4) Bieliźniarstwa luksusowego dam·
wśród Kobiet tyd.
skiego,
Wóleza6ska 21, tel. 1'17-15
5) Gorseciarsl" a,
6) Modniarstwa,
przyjmuje zapj~y na nasI. dzlaJr.
7) Galanterii skór:z;all~j arly~lyczn ~j .
1. Sztuka stosowan!'· bafciar·
Pożądane posiadanie dyplomu mi slwo.
strz:owskiego.
2. Krawiectwo damskie • krój.
Oferty imienne pod literami A. B. do
administracji "Głosu Porannego".
3. Gorseciarstwo • krój.

t>

ft...

PuderS

IPoszukiwani
--- --_._- reflektand
_. ---'-

przyjm. od 8-11 rano i 5-8 pp.
w nied.leJe i jwleta od 9-12 1\1

I

Pot znikł!..

I ~~

leueoie promieniami Roentgena

I

UL. 205·21 TEL.

Komornik Sądu Grodzkiego \V Łodzi
rew. I-go, Adam Mróz, zamieszkalv
w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej nr. 27'1
na zasadzie art. 602 K. P. C. ogłasza ,
że w dniu 22 lipca 1938 roku o godz.
l3-ej w Łodzi, przy ul. Senatorskiej
nr. 35 odbędzie się publiczna licytacja I
ruchomości, oszacowanych na łączllą
sumQ zt. 1.000 a mianowicie: maszyny
samoprząśnicz!'j
"Salfaktor", klóra
można oglądać w uniu licylacji I\' micJ
seu sprzedaży, w czasic wYŹt'j ozna·
czonym.
Łódź, dnia 6 lipca 1938 1'.
l'?momik (-) Adam !lrÓ~...
Sprawa fow. Ubezp. "Przezornosc",
przeci,,:kEO Łódzkiej Przędzalni Zarob- II
kowej l
wie Szeps.

Specjalista chorób SkÓTOVeh,
wenerycznych i seksualnych

URBACH

WEZWANIE

ODBiERAMY I DOSTARCZAMY
AKUMULATORY
DO DOMÓW

OBWIESZCZENIE

DR. MED.

TELEF.

~------------------------------------------------------Do akt Nr. Km. 23:?3.37 ,

H6R

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

NA

WYPOŹYCZANIE

DOKTOR

Południowa

ódź
PIOTRKOWS A 167
Ifl. 20~·~1.

AKUMULATOR6W

mości.

RE

(Dom illi. Piłsudskiego)
•

WARSZTATY REPARACY JNE

Andrzeja 5,

Dnia 19 lipca 1938 roku.
W I terminie
fyfenbach Fiszel, Legiouów 5, przędza wełniana , 60 kg. Cena szac. zl.
600
,
Dnia 20 lipca 1938 roku.
W I terminie
Pric-dland Jakób, Legionów 13,
75 tm. pończoch damskich
zł. 2.020
Gliedman Henryk, Legionów 13,
220 kg. przędzy bawełn.
zł.
570
Dnia 21 lipca 1938 roku.
W I terminie
) IiI rad Samuel, Legionów 13, towar w surowym stanie i prz~dza
zł. 1.670
Prussak Mieczysław, Legionów 13,
meble
zl. 1.700
Dnia 23 lipca 1938 roku.
W 11 lermlnle
W Składnicy Skarbowej, ul. KiHńskiego nr. 83
Spilz Samuel. Piotrkowska 39, manufaktura
zł . 10.473
rajch Naftali , Piotrkowska 37,
meble
,.1.
950
Zajęle ruchomości można ' oglądać w dniu licytacji , nR miejscu wyko·
Ilywania czynności.
p. o. Nacze)nika Urzędu Skarbewego (- ) Mgt'. l. HYKIEL ,

WJ ZD
STRZELECKIE

Centralna II

UL. PIOTRKOWSKA 90

o

"

i

4. kapmaszyn a
5. gumiarka

6.obrębiarka

7. okrętkowa
8. stebnówka d\\II ::';' "':n
9. stebnówka z \\'yl, i:.ł.
.
Informacji udziela kan ce la r ia "" ~!).
~ , dzinacb:t-l i 3 -7.

St. · Hamburg -. S-ka
W

Łodzi, ul. Główna 50,

tel.

218-61~

"

.

Nr. l!ł

t7.YJT.- . , GŁOS PORANNY" -

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

PłłZY.WIDZEWSKIEIMANUFAKTUQW&A.i~ ' ranie

~-I i
~~~~III~~d.~~

I.:::••••

.....
wycłnHlraDie

tr

TJ/godn;e PrzedwakacJI;ne

Okazyjna sprzedaż dla wwyiezdżającyc:h na urlor
z każdeso rachunku na Widzewskie Towar, i konrekcjl~ udzielamy sgecialn, rabat.

II

~7łftBMI'.

,.

DO EGZAMINU KONSUL Ą.RNEGO
( ~tudia Francja, Belgia) przygotowuje E. A~isowa. Zawadzka a5,
Dl. 6, godziny 6--.s, prócz niedziol.
Telefonkznie 202-03, godz. 2,30-4.

PENSJONAT WlENFHA. Kolum ·
na, WarszC!wska 50, obok poczty,
położony w okolicy gjrzyste; w sta
rym 6uchym so ~;nowym ]e~ie; sloreczne pokoje, kucbn:a wykwintna
rytualna, na żądanie dictet~'c~lla ,
Informacje' Łódź, tel. 245-06.
6042-·2

DO WYNAJ.B;;CIA 4 i 5 pOko-1
jowe mieszkania z wszelkimi
wygodami. Prz-".iazd 19 (KiJil'iski ego 93). DOAlorca wskaże
073-2
i)·OIOPOKO.JOWE mi~s'l.kanie luksu
~('We w Dowowybuclowanej willi w
~('Dtrum mi.?,sta z centralnym ogrze
',vaniem zaraz do wyn.'ljęcia. WiauoIJICŚĆ u dozorcy, Gdańaka 62.

Dokładny

FRANCUSKIEGO k.rót.ką, łatwą
(Anson) nauczy się każuy
dla potrzeb w kraju i zagranicą. Wl.ODZIMIERZÓW,
pensjonat
3F)G-~
Absolwant Sorbouy. Przygotowuję J .,Stylowa" f>rl.yjmuje mltJdzież po
..
dl' egzaminć w konsularnych. Le-, Tł. 450 dzienni.e. Piękne, słoneczne
3~ZLEP
d.o .01d.ani~ wraz .; ; lirząl~z.21
gionów 11, m. 13. DawidOWiCZ.j poko~e, solidne, smaczne utrzyma- r·jfDl Vi srodmleśClu. WJadolllosc.
]2 - 3, B-lO w.
nie, z:a swieżym maśle.
Z::owudzka 9, m. 32, od godz. 12-8
wiecz.
metodą.

-----

Ostatnie

wł.

nowości

-

WielkI w,ber. -

Ceny fabryczne

ZAND i WAJNSZTOK, Piotrkowska 64. tel. 209-14

PRAWNIK, rutynowany pedagog
pOf':ukuje lekcji z hebrajskim w
zakI esie gimnazjum i liceum. Dzwonić: tel. 216-34, godz. 19-21.

I

' :iIiI_

~

t;"..w:?liAr.!Jlcł&llWcmr"
-

1886-20

DUŻY WYBÓR
resztek jcdwabi
wzorzystych na suknie i bluzki najlIowEzych wzorów b. tanio. Kiliń
f.kiego 36, oficyna, II W., I p.

Sprzedaż

na raty i za

- --

~

IL\BTC\. P c' Dsj:mat dla dzieci i POKóJ umeblo,,,anv ,~,:eiścje z
Jl.lodzi ~ ży "Swoboc1a."
!Jr z :vjml1j,~ klatki schodowej front l ·p. Zeuzieci p" .] SlYołą. opi·}kę·
Helena romskiego 7fi.

199-3 _ _ _ _ _ _ _ ,

Pen sionai.

Wajemanowej i

RUlSakawęj.

Nowy

/,lma~h.

3 POKOJE luksusowe mies~ka
nie, holl wszelkie wygody oel
l-go października do wynajęciu ,
I{mliskiego 88 u dozorcy.
_ _- - - -

O~ietlenje_~~~~~el •.~.431 PO~ó~ frontowy ~e7: mebli dla
LETKlSI'O

( 'J

l

l

1 Z

\. . .""
lr t~ I :1C' l pO.l ",gle,.
w WIlli skam:llz{J\\,u nr.l, 3 pll.
koj c z ku chnią z um eblow ani em,
(1;·l.kloJJll w\ ran<la. t ira ' . ,·kktrycl.
!l 'JŚĆ, gar : \ż,
('grud. ,nad 01l10 ~ ć'
'l
rz,01l1

Lódi, tel. ::l 13-08.

doskonałe

zdjęcia.

Ułatwia

_.--------

MIESZKA.NIE :2. pokojowe z w5zeJki1l1i wyg-odami do ~.v)]a.i~cia. Te1c
fon 269-17.

małzenstwa wszelkIe
Gdailska 65a m. 8.

wygody

_ _ _ _- -

1. :? pokoje z ku::hlli'l , wY~'od:v, b:11 ·

J.: 01" slc·\1 cc'l.lle, woll1o od podatkI.
']t~ .'.\yJ~ aj <: cja. :) C:llator ~ka oj.!,

3090-:? KJhl·skJ t'go.

DOM TECHNICZNO -IjANDLOWY
J,

POKóJ słoneczny. IV eHcie z kl)rytm'za, dla j~dn ej osoby do ~j'M
j~da. Żeromskiego 18-13.

I

'lJI&IE!iWiiJil'

.'P,.
....
Różne

l:)EGAŁOWIUZ,

WAR~ ZAWA ,

-

l'l:'~'

Moniuszki

2

a blony oczywiście

-ąągp

J

POWODU wyjazdu do sprzC'dallia rozmaitl;l meble oraz WicfC'TaCUa,
lustra, obrazy, książki, wazony, SłJONECZ~E 3 i 4: pokoiowe OKAZYJNY trangport mebli do
figury. Namtowicza 30, m. 4, od mieszkania z wszelkimi wygo- Krakowa! M. GarfinkeI i S-ka,
dami do wynajęcia. Piotrkow- tel. 174-82.
070-2
3 do 6-ej codliennie.
ska 200, tel. 18ó ·98.
SZEPING mały używany 'IV' crobryrn
.-- - - - - - ~tanin kupię. Of0rty sub .,Szi.'ping". DWUOKIE~NY, frontowy po·
kój umeb10wany przy inŁeli·
gentnej rodzinie, wszelkie wyUzdrowiska
gody. Dzwonić 129-38.

ZIMIERZdw
"TRZY LI LI E"

mywać

tylko

Z e i s s I kOD.

Okazyjna

gotówkę:

'f,

wio

l

I,

II

Daumgal'ten.

daje, że przy kamerze BOB Zeis Ikon
ostrość sięga od 3,6 m do
nieskończoności w t e d y, gdy nasta·
wione są o ba czerwone pankty na
podziałce o dl e gł o ś c i i przesłony.
Przy pięknej pogodzie można stoso·
wać dwupunktowe nastawienie bez
obawy i tym sposobem szybko otrzy'

to równie:l mechanizm ' sprężynowy
- - ____ _ _ _ _ _ _ __ __ __
._ . _ _
•
kamery,
optyC7.ny celownik i ana·
1
:
6,3.
Innych
szcze gółów o tej kameLokale
~IlESZKA~IA i &klepy w nowym stygmat Nettar
='.a.. . . .~2LUD_IilIr::::!_ _,• .,
...
.dOlne1 przy zui ~ g'll ulic Pn.ejazd i1 rr.e można się dowiedzieć w składacll. fotograficznych
5 POKOI z kuchnią, hol, wS7.elkiD i Kilillskiego 82 (naprzeciwko poc.!. lub przez
wygody, sł /JnaCZll3, ciepl'3 dr- wy · ty) ;lo) wynajr,cia. Wbdunośó na
mieJscu.
3097- 2
HEPREZENTACJĘ
ujęcia. Piot.rkowska 161. 236-2.

LEKCJE waka.cyjne. Matura eKslemów. Tanio i skntecznia u Profel;ora, NarutowicUlo 25, mieszk. 13 DO WYNAJĘCIA od 1.10.38 reku
e j 7-pokojowe komfortowc micsz ..
(od 1 do 6 i po godzinie 9).
kania oraz 2 pokoja na parterze
z cC.'lltralnym ogrzewaniom, nada-~-----==------~~
sprzedał.
jące się na biuro,
czytelnię
itp.
Przejazd 36. Wiadomość u dozorcy.
RAKIETY TENISOWE od 6 złl)
__
~~._ _ _ _ _ _ __
tyC'b firm.l" "Olmar" do I1abycia. w
___OWADlII lWk!blfto,....
t.kładzie zabawek. Piotrkow!!ka. 119.
~VfI
..r~''''łl

II...........KUJnui

DOt ·pokojowe fron
towe mieszk:>.nie z W)'go!lumi 0.1
7:trnz. Nan1towb":a 39, dozorca
wt:kai.e.

pomiar

4,5 x 6

------ -

wyi\.JĘCI.\

Centrala TAPET i L NOLEUM

'=::1

DROa~.E

OGLOSZENIA

~"""~2§=-em~z~~~

II Itauka i

H}:1~

sprzedaż

i kupno

MOTORóW

Elektrycznych nowych"i używanJcli
WarSl:taty reperacyjne.
Uzwajanie motor6w 1 dynamomalizyn. - Instalacje elektryczne aiIJ,
światła 1 lIygnalizacji wykonywa
Przedst. Inżyn. Elektro - Meehaa.

l

'T.APICER i. dekorator. wykonuja
plHwszorzędme wszelk13 rdloty
według najnows·~y.::h .flod~~ po ceLaeh przystępnych. HanrYK Ryczke, Zawa.dzklt 18, tel. 278-91.
3079-3

l

aUryCy RAK
Sp. z ogr. odp.
Cegielniana 19, tel. 214-11 i 278-80

ENERGICZNY
administrator
przyjmie domy wadministracię POSZUKUJĘ krojczyni - krawcoi finansuje remonty, referencie waj, tylko siła pierwszorzędna z
pierws:zonędoe
oferty
sub kwalifikacjami
pierw87.0rzę(lnych
"Ad mioistrator"
firm celem wspólnego założenia
dnżego salonu. Oferty "F. R..'
123-:

I

Posad,

II ._--- ---------

LEKARKA-DENTYSTKA z dyplomem zagranicznym pos.ukiwana na zastępstwo. Oferty
do Biura
Ogłoszeń ' Fuksa,
Z!\GJNĄŁ piesek pinczer czarny z
Piotrk.
87,
sub.
~Zastępstwo"
ż0ltemi plamami. Odprowadzić ~10
022-2
wynagrodzeniem. Sienkiewicza 58,
m. 10.
3096-2
INŻYNIER- CHEMIK PoliteehI l.lFUBTONO przepu!'tkę z f-my 1. K niki Warszawskiej, lat 25. poll'~i!:nailSki za nr. 13~3 na. lJazwi~ko szukuje pracy. Ofe~y; "Głos
Poranny" pod nB. Z._
Hlller Leop., zam. Nawrot 6S,

ABSOLWENT wydzia.łu tkacKiego
przy Państwowej Szkole Włókien
niczej w Łodzi, z ro::zną praktyką
poszukuje posady. Lask.a.we oferty
!lub .,Pracowity".

-----------------------LOKAL
FABRYCZNY
jasny, parter, ... 200 mtr. kwadr.

w okollcp ZawadsJrlej poszuklwan,.
Ofert, lub. "Mora" do Biura Ogło·
szeń S. Fuks, Piotnow.ka 87.

17. VII.

Załoiona

DOKTOR

"t.

IteZpowroll'li2 tylko $wlec,\ decynfekcyjn~ ..fu.
IDlg.tore·Cimex". Przeprowad:;amy dezynfokc:Je mieszkań
pod IIwaraDcJil g.lIIm! D. G. W.
. Zgloszenia:

I

porcja 3 S
Właz z wodą sodową

Śniadania i

'17

kolacje

1.10 z

zł.

-

Teł.

--~--_

132-28.

spec. cIIor. ak6rnych.
wenerycznrch I seksualnyoh
J>OWROCIł..

Z;rYM ZNAKI EM
•
.' FABRYCZNYM

~~;e.~2

69,

BEZGRANICZN l E

.

_

' - - .. _----

PATEiNT

Paulina Lewi
ehordb

kq;:~;hi akunlm f.
,

.•

SrodmleJska 28
felef. 240-10

,,'r.rlmuie ed 12-2 i od 4-8 _!eCfl

l-go.

Z

_ "!<~

AMER

NR. 10"9.70"'

Dr. med.

-I
t

źródła

~.~~'"

.

•

I'.7

Wolkowyskl

I

LEKARZ - DENTYSTA

WiCIOWI

OOBROPOL

Narutowicza 10. fel~f::...

_

._po
- - r6c:ila
- --_--.-..
f

JAHAJORIUM ,JfOfllóf
dla DI/woro I",chIeliI, (1IorJrl
(poci lod.i,,)

Dr. Ludwift Fal

BIIonb, IlIdrne I waRa.,ane
i

JENY ZBIORO

i

W myśl ro.porządzenl. włada

FACHOWO, SZYBKO I TANIO

::~:::':chnlczne

5-1

I f

DOKTOR

Ił J\ f

HENRYKOWSlllecZnD ił Siomaioloeit:zna
Dr. med. Sadokierskiego
lh 9 front. I p
•

Tel. 2151l-P6
pnyłmuie od 3-11 i od 6-g w
• nieda. i ~więta od 9-ji.5O pp.

STAł..YMJ ł..Ó,tKAMI

ZE

Chirurgia

zębów, szczęk

PIOTRKOWSKA 56

Informacje I:.6cH telef. 151-159

Higien a

PIERWSZA

Specjalista chorób wenerycznych
ekómych i seksualnych

rekonwalescentów

niedorolwinłetvlb dzieoi

Instalują

ALEJA KOśCIUSZKI 21, lei. 246-33

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

TrauuuIlU

UDY"

Akuszer Ginekolog

F. Aozen-

. II

128-07

JERZY

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

od g do 1 POt PIII

tO-tł

Dr. med.

II

Prąjmufe od 8-'~. 4-G ••

pravjmuje od

i jamy ustnej

-

TEL. 129-77.

to zdrowi.'
Cy'Jinowanie, drutowanie l fn.
ferowanie posadaek, cr;ysacze"
nie wystaw i okIen, sprz"tllnle
biur i pokoi, odkurzanie elek.
trolultem. Reperacje linoleum.
Pakowal\le okien i drzwi.

J. HUPERT i S-ka
Piotrkowska 44.

tel. 202-"4.

Przychodnia ca,nna od god •. 9 do 12

WE

"G

:~~~~J~_~-~t~*~~====---------~P:o~g=r~u=n~~~w:n~v=m~o~d~r=e~~~a~u=ro~w=a=n~ł~u·l~o~s~ni~a~mie~~~bm~li~~~*~
.. :;p,::
~- ~
W roI. główny_h:
_
Helnu RDhmaa..
c

===

~

ca::::

~-

~ 53
E:t~

-

--------_.-

WóZKóW dziecięcych
ŁÓŻEK komodowych
ŁóŻEK metalowych
WYżYMACZEK
MATERP.CY wy§cielanych I
hl lirki ~Ru'>ber'
MATERACY sprężyn .
LODOW'EK
.
.Patent" l' LEŻAK6W, HAM.~K6W
LOZEK polow~'ch
ROWERÓW i drezyn
n
w fabrycany!,"
Ł6di, Piotrkowska 73
- - skladlue "
w podw. Tel. 159-90

Cegielniana 11, teJ. ZlHl

Nawrot 7, tel.

W PODDĘBINIE, TUSZYN - LAS
Willa "Radość", ul. Sienkiewicza 39
Telefon Nr. 12
Gabinet Elektro - Światło - Leeznla:1
dr. mE"d. S. Heinricha. Cegielniana l i
fr. I p. Tel. 147-67 czynny latem be
pnerwy od godz. 4·ej do g· ej ,..ieez

prl}'jmuje od g.B - 10 rano i 4 -8 wleCI

Spec. chorób weneryanyoł\.
..keualnych 18Iłómrctt
wznowił prz,jęcla

........ f""'"

I( D

LEGIONóW 11, tel. 115-2",

'<'.

Wielki wybór:

PATEIH FRANC NR.' 19&.,04

Dl'. med.

*,

Ił

I

,

upoł,i~

ELASTYCZNE

or7.yill1. od 8-10, 12-2 i od 5-8 w.
w uiedz. I święta 01 9-11.

-

obsługą.

6

i

ORVGINALNE TYtKO

134·90

dzieci j wewnętrzne
ORDYNUJE LATEM CAL)' DZIEN

i kruchym ciastkiem
jarskie z 5·ciu dań

Przejazd 1, lei. 209·87

DR. MED.

Piłsudskiego

S. choroby
Bf Ir

Cu iernia "ZAGDtO"

..

D. 11161(l

tel.

PCWROCJł..A

DR. MED.

groszy

polec.

GODZJNY PRZYlĘC: od 9-11 I od

6-8.

v

Wvborowe L

na

Przejazd

Sr6dmiejska 29,

Przyim . od 10-12 i 3--8 wief~4.

PUJjęcie

SPECJ. CHOR. WENERYCZNYCH, SEKSUALNYCH l SKÓRNYCH (włosów,

Chorobr kobiece
i akuszeria

"ZAKł.AD DEZYNFEKCYJNY"
l.6dź, Al. I Maja 4, tal. 222-60

KIPiele ps6w.

KUCIE KON I, niłowenle kopyt.
,. "raJchodnI od. 8- t i 3-15
Calonlowie towarzystwa opieki nad
~:=;:III-~ ._iarzęłamf płac" ulilowe ceny.

ornsteinowiI

wytęoisl

ODDZIAtY, wewnętrzny i chirurlliclDY
SZCZEPIENIA ps6w ikon!
STRZYŻENIE ps6w i koni.

KLI Glf

ul.

nR. MED

Mau. Wut. H. WBRBIKOPPB
uL KOPERNIKA 22 Tel. 1'12-07.

DIMOL
------ _.

:'\r. I ~4
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Następny program:

Gwiazda Riviel'J z Emil Sack

c: ~< . . ~cl'omskiego 74/76. tel. 129.~

Ceny miejsc: I m.l,09, II m. 90 gr., IU Dl. 50 gr. - Kupony ulgowe po 70 gr. z prawem zajmowania dowolnych miejae.
POCZ. przedst. W dni powsz. o godz. 4, w niedziele i święta o godz. 12
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w niedalele
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D Z I.. e n• na WJlsc,gaCn
· la

HEJrlman i Maria Salarina

'&ale aL!seans
i świetl!!. o <l. Na pierwszy

WSPANIAŁY

HARPO... GROUCHO I ChiGO- Harpo-Groacho to imiona
komików BRACI MARX, których ujrzymy w najnowszej komedii

Paweł

.~~_

wszystkie miejsca po 64. gr.A

PODWóJNY PROGRAM!

-

II. -

We dwoje dzielili nlebelpiecaeństwlI, pocałunki i SIGlę~cie. Ich miło§ć
nie była przelotną lecz stała się największq Przygodil, jakq mote kobieła
przesyć II mc:iClyznll· W puepychu m/lrmurowych pałac6w, blasku dworu
carBklel!o, w'r6d krwi i poiogi, huku dalal i kerabinów, w lasach i tajgach
Sybiru powstała najwspanlal8lla kreacja MARLENY DiEtRICH .. filmie

HRABINA WtADINOW Rabert Danat

Obok słynnych mistrz6w IIrote.ki ujrzymy MAUREEN O SULLIVAN I
ALLANA JONESA. W jednej a scen bierze udział 800 tancerek I 300 os6b
orkiestry na Ciele .e słynną tancerką VIVIAN fAV.
Następny wspaniały podwójny program: l. POSTRACH

or8Z jej nowy partner

MONGOLII-n. SPOTKALI

SIĘ

W PARYżU

"enl-a

Ogłos tl.

za wiersz milimetrowy l·szpaltowy (strona Ó szpalt): l·sza strona 2 d.; Reklamy teksteul
redakcyjnym zł. 1.50; w tekście: z zastrzeżeniem miejsca 60 gr., bez zastrzeżenia miejsc~
50 gr., nekrologi 40 gr. Zwyczajne (str. 10 szpalt) 12 gr. Drobne 15 gr. za wyraz. najmniejsze ogło!zenie zł. 1.50
10 groszy. I:
Poszukiwanie pracy 10 gr. za wyraz:. najmniejsz:e zł. 1.20. Ogłoszenia zaręczynowe j zaślubinowe 12 d. Ogło ·
Redakcja rękopisów nie zwraca.
szenia w dodatku niedzielnym .,Hewia" (str. ;; szp.) l d. Ogłoszenia l!amiejscowe obliczane są o 50 % droiej.
~~~--~~~~~~~~~~--~~~~--~--~~~~~fi~~~z=a&gr~.~l~OO~'~'~.~Z~a~o~osuDb ~hrycrnpl~fun~Ldo~~owoW%.~oum~ dwu~~~ o ~% dro~
miesięc~na "Gł?SU Pora!lnego" ze wszystkimi. do·
datkam! wynosI w Lodzl zł. 4.60. za odnoszeme przesyłką pecztową w kraju zł. 6.-,
za granicą - zł. 9.-

Kedaktor odp. Lueja.a UpińiJd

Za ~ydawnictwo; "Głoa Poruny -

Jan Urbacb i S-ka" Eugeniusz Kronman..

Yl drukarni własnej Piotrkowske lOt.

Dmi'j",

"",n,-'
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S. Czeezelllicki: Z uu iej chmury,
- mały deszcz,
Gustaw Wasserrug: Na przeloni:(' I.
uWllch SeZOllÓ\Y

Pro!'. Bastian Schmi€H: l;tnsy zwie
rząt

J. Delewski: Różnice i nierówności
w przyrodzie
A. Merlcz: Tragedia SdlUlllana.
A. Barnal: EleganLld w rycerskich
zamkach.

Karol Capek: Sprawa Seloina (No-

============================'==============================:"1=-

Nr. 28

Specjalny dodatek

"GŁOSU

PORANNEGO" z dnia 17-go lipca 1938 r.

wela).
Marek Hell1ngel': Spadek
L. Lourie: Powieść o "louzcrlllcJlszu".
J. Wechsberg: Histo'r ie o kości sło
niowej.
Dr. Chllries Bucl,: Platyna na Alasce

nłJsemici Z polic;ą car

zorganizowali lIaniebnJl J)osrrom w 1881 r. w Warszawie
"Ukazy" carskie z 18M· roku
zhurzyły gruntownie dotychcza
sową sLruktuTę społeczną w za
borze rosyjskim. Chłop, prawie
zupełnie dotychczas zależny od

ADAM
WIŚLICKI,
SP ASOWICZ, ks. KRUP1ŃSKI~ RAJCH
MAN i inni.

pracy konspiracyjnej: CWAJGBAUMA, HELPERNA, LANDEGO, STANISŁAWA MENDELSONA, SZYMONA iDICKSTEINA, (brata prof. SaJlluela DICK
STEINA), Helenę COHN. S. RO
GALSKIEGO, Z. HERYNGA, J.
SZAJDERA ł M. ZELCERA.

O:cal'c:l.ła z pow<stania arystokracja i .znaczna część ziemiań
stwa szuka łask u stóp cara i
posuwa się w hańbie aż do wier
nopoddańczego hołdu w r. 1880,
Gdy ~ród oskarżonych chTze
w którym bła.ga "abyś Najjaś
niejszy Panie paczył puścić w ścijan było ki'hkunastu robotniżydzi wszyscy pochOdzi
niepamięć pI'zeszłOŚć i wspania ków lomyślnyin przywróceniem zau Ii ze sfery inteligenckie.,.
fania dał nam moŻll1Jość poświę
Narodziny myśli buntu i groź
cenia sit naszych spokojnemu
:Da przewro1u społecznegoI zanarodowemu rozwojowi, dla do
niepokoiła władze ca-rskie, któbra Twego Królestwa Polskiere poczęły szulkać dróg do Z,Wi!go, ku chwale Twojej i ku okslowaJllia nastrojów mas robot
gólnemu "'I)żvtkowi 'Państwa
niczych na inne tory. ,Jak zwyRosyjskiego". '
uwłaszczenie
działkami zgórą
k~.e, użyto dla dyweJ'sji kwestj~
1161 miliona rodzJn ehłopskich
Rezygnac.ia i upodlenie na ca żydowską.
miało swoje doniosłe znaczenie.
leJ linii. Ciężkie :włłę J'ozpaach popoW3latlio-wych
ezy na W,ok ej haiiby ",-.....IOokr.
Zdeklasowanie CZl'~~ci dawnej
nastą.piJ doŚĆ duży
napływ do
szlachty, zmu'zonej do sz~a wali powracający z katorgi bo- Kl'ólestwa: ludności żydowskiej
nla zarobku '\\' mieście w do- liatel'owie trBglc.zn.~o powsta- z wschOdnich gubel·nii. Gdy w
lychc-zas pogardzanym handlu i nia.
r~u 18:60 żydzi liczyli w Kon,łrzemyśle, u5amodzielnienie kil
Tli Jedynie mvśl rewolucyjna g'resóW1ce 600 tysięcy i 12.6 prokuset tysięcy gospodarstw rol- wśród grona P oliSki ej, młodzieży cent ,ogółu, to w roku 1870 nych, a tym samym rOSll1ące po- akademickiej na uniwersyte- 813- tysięcy i 13,5 proc., następ
I rzeby i spożycie, niepi'Zyzna- tach rosyJskich oraz zaczynu nie z powodu powstania nonie ziemi około 100 tysiącom budzić się świadOmość walk w Wyc11 ośrodków przemysłowych
rodzin dawne.i słuiby folwarcz- nowowzniesionych halach fabry w centrum i na południu Królene';, obecnie wyciągającej ręce eznyeh, w stukocie mol:orów j stwa odbyła si<! znaczna wę
drówka wewnętrzna żydów z
do pracy'''' mieście - musiało warsztatów.
północy n.. pOłudnie Ju·a.fll. I)OWażny wywołać wstrząs w ży
Charakterystyczne, iż pierwtiu gospodarczym kraju.
szym zwiastunem myśli sOejaJi- W 1'. 184.3 dwie kze.:ie żydów
zamies:ddwalo w półno:::no
Rosną wlprost na drożdżach stycZllej, dążcń do zmiany ustro
miasta, zwiększa się wielokrot- .iu spOłeczn~o w Kongresówce, wschodr.it h guberniach KOllgre
sówki, a jedna Il'l'Zecia na terenic produkcja przemysło'\\'B. była w zdecydowane.i większOŚ
ci młodzież akademicka szla- nie \Varsni'wy, guhel'llii piotr·
W ciągu dziesię.cu lat 1863 ko<wskie}. 1. ieledde.i i radomcheckiego POChodzenia.
1873 wartość produkcji w wielskieJ. Po latach trzydziestu ludkim przemyśle z 65 tysięcy w
WoPuhliKowanych w Krako ność żydowska zamieszkiwała
roku 1870 dochodzi do 128 ty- wie w roku 1907 _,Materiałach już równomiernie, ale w ten
sięcy w 1884 r.
do historii ruchu rewolucyjne- sposób IJczba żydów na tel'e.tUe
go w Królestwie IPols'kim", poda centralnych i południowych gu
ROdzą się również nowc prą
dy myślOwe w społeczeństwie ne są pierwiS'ze :procesy o socja- bernil pOdWOiła się.
pOlskim. Klęski wszystkich po- lizm w 1atach 1878 - 1879. Z ·t erenu wsi Ul'Zelloszą si~
wstań, represje' i okruwe prie- .. Wnioskic ,prokuratora war:sza-w żydzi do miast. Fakt napłYW11
'śladowania, brak
najofiarniej- skiej izby sądowe,j", podane w żydów do miast w po:szulkiwaszych jedlnostek wytwar.za na- cytowanym iródLe, a prawdopo- nin pracy i chleba, charakl\:er
sb'oJc ugodowe pod względem d'Oonie wykradzione caratowi, jednos~ronny zawodowy tej war
lloJitycznym. Skrępowanie ;~e przy nazwisku każdego oskarZo stwy wobec zamknięcUt pl'Zed
laznymi ka,idananłi życia polity Ilego ,podają jednocześnie stan nią wrót do fabl'yk nawet pI'zez
cznego zmusza społeczeństwo ' społeczny, Zdecydow~łDą wi~ orzemysłowców pochodzenia ży
Ilarazie do sko-ncentio'wania e- ' szość pl'Zywódcó-w l agitatorów dOWlSkiego, kurczy w sposób
Ilergii na teret'lie gpsp'odarczym stanowią l'eprezentanci warstwy niemoŻiIiwy dOiStep inll1ym do te
'
go zawodu. lPowSltają. antagonit. zw, pracy organizacynej .. i-.. szlacheckiej.
Akta pierwszych proces'ó w po ZIlly, CQ',JyDnie popiel'ane przez
Wśród zgnębionego ' społecze6dają
JUlzwislka: DLUSKIEGO J'eakcyjny rząd l'osyjski i nowel wa zdObywa umysły pOzyty- '
go cara, ktÓTy objął dopiero co
",izm, w~'raźnie pl'zeciwstawia- (przed kilku laŁy zmarły wybit- trOn po tragiczll1e,) śmierci Alelkny
lekarz
soołecz'ni:k
i
prezes
.h!c~'
się
dotychezlłsowyJł1
sandra II. Wszelkie kłopOify wezarządu
glówne/;:;o
Związku
.,1I11'Zonk.Onl"
11 i<'podległościownętrzne, rozrucby chłopskie i
"':/111 i romant)'zl1lowi powstań strzeleckiego), WARYŃSKIEGO fermenty rewOlucY.ille postanaKOBYLAŃSKICH,
DĄBROW
t· 7t'1l111.
SKICR, KOŚCIUSZKĘ, HŁAS wia rząd utopić w krwi hidnoś
Na czek kicnmku tego. pro- KĘ, WIĘCKOWSKIEGO, GRA- ei żydOwskiej. Sprzyja i syhHlpagującc!;;O post~p_ wolnomY'śl BOWSKIEGO,
GRUŻEWSKĄ, cja ;prowokatorom carg.kim w
ilOŚĆ, wiedzę, stają wybitne jed- IJ'ŁASKOWICKĄ, HILDA-wszy Królestwie.
Ilostki, poważni uczeni, myśli slkich z adnotacją "szlachcic".
Nastąpił tragiczny 'dla żydów
ciele, popularyza,lol'z~- wiedzy, 'W gronie stu kilikudziesie,:ciu 0- J'ok 1881. Rea1kcja 1'0syj8ka pła
powie 'ciopisarze.
pllhlicvści:
skarżo.nych
podaje prOkuratOr wi' się W' krwi żydowskiej. O in.\ T... EKSANDER ŚWJF;TOCIfOW nazwiska picl'wszycb żydów, spiracji rządowej wyrainie piSKT, BOLESLA W PRUS, O- j)rzeważnie a'kademj'kó\\'. biorą ~.ał w memoriale, złożo-nym tzą
RZESZKOWA, SIENKIEWICZ, cych udzinł w socjalistycznej dowi, b.aTon GINCBURG: ,~Po-

dworu szlacheckiego, na skutek
uwłaszczenia stał się samodziel
ny, a nawet chytra polityka car
ska dążyła świadomie do uprzy
wilejowania ~o vi celu przeciwstawienia
pozostałym
warstwom narodu. Ziemi<!, która
do roku 1864 należała do 2'5 tysięcy
rodzin szlacheckich w
Kongresówce, rząd zaborczy dro
gą uwłaszczenia częściowo oddał beZl·olnym. MimQ to zierniań
stwo zdoła'ło jeszcze zaohować
prawie połowę grtlillłów, jednak

gromy te były rezultatem szłu
cznie wywołanego l'uchu ant ysemi'ck.iego,
zorganizowanego
do lIlajdrobniej'szych szczegó·
łów i zaopatrzOlllego we wszelkie poltrzebne środki dJa osiąg
nięcia zamierzonego celu". Autor memoriału wskazał na bezczynnOść władz, które ostrzegałv tylko żydów, ,aby nie naraża
li się, a gdy ,już policja intel'weniowała, to jedynie w tym celu,
by pl'Zeszkodzić bl'oniącym się
żydom. Zamia-st aresztować bio
rących udzia'ł w pogromacll, po
Iicja zwy'kle aresztowała, a następnie karata przeciwstawia ią
eych się zhr o dni a-r zom.
W \Varszawie od pewnego
czasu UlPrawiał na łamach "Roli" żydożerczą propag'andę JAN
JELEŃSKI. Przeciw'ko tej po
dejrzanej rrobode na łamach
-,Przeglądu

Ty~odniowego·',

,,Kuriera Codziennego", "Prs
dy" wystąpili czołowi puhlicyś
ci pol,scy: ŚWIETOCHOWSiu,
PRUS, iPRA WDZICKI. S-tosunj,i
wIŚ' ród stołecznej, .prasy i nasta·
wienie w kwestii żydowskiej
charakterystycznie oświetla organ spolszczonej jnteIigencji ży
do,wsikiej "IZl'aelita": "Mamy pi
sma - a ich liczba jest niestetv najlllllniejsza - które nie wie
le dbając o opinię tłumów, w jmię praw shi.'szności i prawdziwie obywatelskiego interesu,
ja,wlnie wys,tępują z toleran.cyjnymi swymi zasadami i napaś
ci na żydowskich współobywa
leli wymierzone odpychaj.ą. T

Mamy dalej talki,e, co same może wyzwolOllle z pod więzów uprzedzeI'i., czynią się zawisłymi
od upodobań swej publiki i nie
chcąc ż·adlne.l ze stron sobie naraż'ać L gdyż i żydowscy abonenci są coś warci - kweSltie
ich dotycz~ce, starannie omijają i systematycznie zachowują
mUczenie. Mamy i takie pisma,
co osobiste swe niechęci kojar.ząc z wymaganiami wię'ks,zo~ci
swej kLienteli, a za tym z widoIdem mateda1Thego powodzenia,
jaWll1ie i przy każde.; okazji ży
dom łaty przypinają. - Mamy
wreszcie i ta'kie organa, które
wyłącznie kokellervlnym służące
sprawom, z zasady i zadanin
nieprzyjaZlllą względem żydó IV
zachowują postawę".

Tak pisał "Izraelita"
temu.

58 lat

Stało się. W pię6dziesiąt lal
od chwili, gdy lud żydOwski w
tragicznym 1831 roku ostatui
bronił u ~atek mokotowskich
i na Woli stolicy Drzed moskalem., w dwadzieścia la,t od krwi
orzela,n ej ,prZleZ żyda w ohroinit
krzyża w dnIu 6 kwietnia 1861
i ,liku na p'l'a cu
Zamkowym~\f duiu 25 grudnia 1881 r. ~a·

ła
sit: W~lI·,s.zawa widownht
krwawego pogromu, tl·wa.ią('('
go dwie doby. Pogrom wstał
zorganizowany przez władze car
skie, brali w nim udział prowokatorzy, sprowadzeni celowo z
Rosji, ale został Leż stwierdzony
udział mętów miejscowych. ,Należy również

pochlueślić,

że

znacznie pOmo~ła UIJl'I!('(łnia agitac,ja po]skie.j łH'asy 311tysemicldej, inspirowanej przez 1'0syj,skie wladze policyjne. Ucierpiało około
tysiąca rodzin, 'v
większości jak zwykle - ze
sfer najslraszliwszej nędzy, bie.
daty, ludzie biedni, z pracy rąk
lub droblnej wyprzedaży wiktu.
ałów żyjąc~', którzy całe swe do
słownie mizerne mienie, aż do
ubrania , kil óre na sobie llueJi,
potracili. \Vielu w opustoszałych izbach,
śród
zdruzgotan~-ch narzędzi do pracy. mebli,
naczyI'i. Hd, siedzi z licznym
drobnym rodzcltstwcl11. bez k<;,sa chleba. nie mając nuwrt na
czym głowy położyć, gdyż lichą
pościel ich wiatr usłał pod stopy przechodniów, luh rnzniósl
na wsze slrony", pisał .. Izraelita". Na lliektÓl''''cb )ll'zedmicś
ciach - Nalewkach i Gl'łvbO
wie - ludność żydOwska Pl'zy
pomoc~' J,obctnil{ów, l'zemic:iln,
ków chl'ześcijan zdołała odepl'zeć ehuHgański najazd. Prfł.
sa podała liczne fakty energj(:z"
!lej obrony żydów . przez pro lelariat chrzcścijmiski. kt(:r~.. głoś
no I)i~,tnował współd zil'/łanic au
tysemiłów
pOlskich z poJic.i~
cars~ą·

.,Izraelita" zanolo"\"uł szerrg
nazwisk
osób z inteligencji
chrześcijallskiej,
klóre słowe m
i czynem wyslą.piły przy zabt;rz,eniflch ulicznych przeciwko
motłochowi . .iak dr, PEHI{OWSKI, dr. FRITSSCHE. popularny społecznik
STANISł... A·W
LESZCZYŃSKI, pro f.
PLENKIEWICZ, 'PLEBAŃSKI. (hiennikarz z .. Kuriera 'Yarsznwski~
go FILIPOWSIU i inni.
.zydo,żerczym agilatorom

rolecz do dziś jakoś nie ujawniono mnl erinló',y,
które stwi'erdziłyhv, ilc owi n <ljel111l1icy car cy ~a 'mługi w próbie wytworzenia rozdźwięków
bob

udała się,

między ludnością
chrzrścija(l
ską a :rydow ' l'1 olrzymnli. Na

pewno te

ak~fl

tkwią gdzieś

)J;o:...ysłanych

w

nam })I'zez nosie,:
archiwach.
Nic OI)ub1i'1\Ov,'ano
dotychczas nader ciekawych d:)
kumentów h~u)by z okresu powstall, głównie 1863 roku, nip
śpieszy się nikOmu z uJawnieniem WSpółpI'acy policJi z aol;l'semitami w pogrOmie 1881 r.
.J. K. UHRAClf,

·2

1&

Z dużei chmur, •• ID ,I, deszcz
Oslatnia rozprawa "rol. Sombarfa nie "rzelfona nikogo
o w~sokiei wartości nazistowskie; ekonom;;

"Weltanscliaung, Winenschaft
und Wirtschaft" Świa'topo
glą.d, Nauka' i Gospodarka 'o tOl tytuł ostatniego dzieła prof.
Wernera SOiJllharta.
Jest to wła§eiwie ni-ewieLka
toz,prawa (46 stron), mająca
ella,rakter naukowo pr,opaganCł~y,

Omawiane Cizieło prof. Somma na celu p05kTomienie,
z jednej strony klasycznej nauki ek'onC)iInic21ne'j, ek()n()mii poli
tycznej liberaIinej, z drugiej zaś
s,l.rO'1l)'; - Ik.'ąncepcj.i ma'rkJsistow
narła

skięj.

I IJ{\.~~.! i", '

Na' tle tej liry tyki probuje
oprof. S()m!bart przeciw<stawić
wyz eJ w.sp()mnianym kolnCe.ptjom no~rą, niemiecką konce,pcj~ naukf eIion omic mej.
IKrytykQwanym przez siebie
koIlJC~pcJom i dokJtrY1Ilom ekonomicmym zarzuca }>rof. Sombart bierność, przecenianie elementu 'determiniostycznego, brak
odróżniania podstaw()wej r'óżni
cy mi~zy prawami przyrody "
"rawatr.i' 'społecznymi, niedol'r.nianie el~meMu $p'ołecznego*r,
niedocenianie elemenru woluntarystycznego, czyli woli lUdzkiej, jako ttwOrczego czynnika
w życiu społeczenstWr ludJz.kkh.
W szcze'go1nośdzarzuca prof.
SOmDad eKonomicznym dOoktry
nom: lit)eraJistycznym, że zjawi
SKa ek'on~ezne, cnarakterysty
czne 'dla' pewn.ego 'Okresu oziejów, Cłła: pewnego .esu! rOzwoju: gCKSpOdarczego, wlSpomlnia
ne Cłokitryny u'jmIOlWały, ~ako
prawa aH5()I'1ltine i wi.e.cz.noe, }ako swego roozaju liate.g()rie my
ślooial ~s,po<IarC'Zeg()l. tjotycz'y
to .,-slemu lialP~ta1istyczinego,
przy e7:ymlz pUJlikltu: w:i d'z enia
prof., Som6arla' ooktryn()JJ)j Jiheralistycmym: zarzucić można
byłODY Drak: M'rożniani-a kapitalizmu wczesnego 'o d kapitaliz
mu rozwiinięt~() r wresreie kapitali'zlffiu sch'ylKowego. :Autor :krytyku1je JUź samo nastawienie, zar6wno tem-etykó'W liheraltizm!u gospooarczego, Jak' i
mark'sizinru. Je'dnym 'f, zasadniczych' skutków It-e.g() fałszywego
n«sLawieni:i1 :jesŁ wedle Sombarta f~taryzacja
problemów,atomizacja zjawisk gospo
darczych', czemu S01Mart pyrzeciwsta,wia d~enie do u'Względ
niania cało~ztałiłu problemu,
uwzględnienia kwestii produkcJi i koniec2Jność brania pod uwagę przejściowego, historycznego - a nie absolUJbnego ~
charakteru praw ekonomicznych. 'Vreszcie charakteryzuje
Somłiart zwalczane przez siebie
dokt.ryny ekonomiczne, jako
m.echanistycme,
opanowane
Drze'z prawo przyczynowości,
przeciwIstawiając im koncepcjG
~)

oparlą o finalizm, o
celu.
Nie tu miejsce na szcze€;óło
we omówienie wzajemnego stosunku, jaki usiłuje pror. Sombart ustalić pomiędzy światopo
glądem, nauką, a samą gospodarką" czyli życiem g()spo'darczym, a nawet społecznym.
S'o mhart próbuje wprowadzić
ideę prymatu, pierwszejistwa i
wyższości momentu
światopo1!lądowego [lad nauką i nawet
samą gospodarką. Dla udowodnienia tej tezy autor wskazuje
na organiczną, podstawową, wy
pływającą z natury rzeczy ogra
niczoność nauki, jej organicm)'
agnoscyzm, gdyż !I1auka nigdy
nie może dać odpowiedzi na ' 0'Stateczne pytania, jakie w każ
'd ym poszczególnym okresie sto
Ją przed myślą ludzką. BezsillIJa
jest oou1k a również i w problcma~h wartoś.ciowania z,j,awisk,
w problematyce wyższych, osIa
tecznych celów, gdyż warlościo
wanie to z na,lury rzeczy ma
charakter subjektywny, podmio
towy. 'V rozważaniach Som,barta na temat sabjektywnycll mo
mentów myśli 1udzkie,; wyczuwa się dawlI1ego Sombar.ła, bliskiego współpracowlllika prof.
Maksa. Wehera, zmarłego przed
wo'jną prze'd stawiciela 'liemokra
cJi niemieckiej, ws,p'ółredaktora
słyfnnego
'o Thgi Ś
czasopisma
"Archi'V fiir Sozialwi'ssenschaft
u'Il~ Sozial'politik". Lecz z łat
Wo zf()zu'miałych powodQw pro
fesor Sombart o Itej filiacji, o
tym pokrewieństwie duchowym
nie wspomina. Jako zwolennicy tak zwanej suibj€klywnej
szkoły w socjologii,
nie tylko
możemy się pisać na wysuwane
przez Sombarla subjektywne
momenty, ale nawet jesteśmy
zdania, iż w tym ki.erunku Som
bart nie idzie dość daleko, nie
uwzględniając należycie zdobyczy relatywizmu filozoficznego,
pragmatyzmu (James) i' homlniznm (prof. SchiUer).
Moment subJeMywny odgrywa rolę na wszys,tkich szczeblach myśli ludzkiej, wlPływ~jąc
na samo podejście uczonego do '
tmktowanydl problemów; Jak
i na sam wybór problemów, o
czym
Som,b art zresztą sam
'organiczną ,

kategorię

wspomi:n a, nie wyciągając z tego należytych wniosków.
Słuszny jest również historycyzm Sombarta, 'jego twier·
dzenfe, iż prawa ekonomicznI!
są względne i mają różne znaczenie w poszczegóLnych okresach rozwoju gospodarczego.Prof. Sombart wprowadza swoisŁą' tria-dę trzy okTesy: 0kre.s magiczny (religijny), okres

organiczny łącznik. Łatwo byloby ustalić, naprzy.klad, iż cech'y charakterystyczlIle dla tak
zw'a nego okresu czy'sto ckonomicznego (Iiberalizm- kapitalizm) wypływają właściwie z okresu zwanego przez SombarŁa
politycznym '(merkantyJi.mn).Tak samo wskazywana przez
Sombarta · repolityzacja współczesnego życia ' !!ospódarczego,
poli,Łyczny (dotninujący wpływ nawrót do okresu politycznego
Jolityki, jako regulatora życia (neomel'kau,lylizm), wypływa z
e'ospodarczego) i okres ekolllo- t. zw, okresu czysto ekonomicz,
miczny, w którym moment po- nego. \V szczególności tłumaczy
lityczny zostaje w życiu gospo- ~ :~ ta r'e polityzacja strukturaldarczym sprowadzony do mini- nym włamaniem się systemu k:l
mu'm - cecha charakterystycz- pltalistycznego, przerostem tecll
na liberalizmu, a zarazem kapi- niki i , urbanizmu oraz zbytnią
taHzmu. Triada ta dotyczy za- mechanizacją cywilizacji urbarówno samej myśli ekonomi- nistycznej. Historycyzm SOomcznej, jak i rozwoju form eko- barla zawodzi również w jego
nomicznych, roz'Woju samej go- analizie
pośzczególnych
dospodarki.
k,tl'yn 'ekonomicz,nych. .
Obok elementów subjektyw- , '" swym dą.ż~nhl do nadania
nych i relalywistyczm-ch Som- IJ.uuce ekonomicznej orientacji
bart jednakże dopuszcza istnie- wyłącznie idealistyczn'ej, Somnie tak w samej gospodarce, jak hart upodabnia się w dziwny
i w nauce ekonomicznej mo- sposób do jednego ze swych
mentów obj,e ktywnych, gdyż przeciwników, mianowicie do
przyznaje isł1nienie pewnych marksizmu i to do naj'hardziej
praw ekonomicznych ogólnych, wuI/{ar.nej i uproszczonej kondziałających w każdej gospodar eepcji materialistycmego p ojce. Sombart nawet przytacza lllowallia dziejów. 1V odróżnieszereg takich praw, zres.1;tą niu o_d tego rodzaju marksistów
Drzypadkowycl1, a cl.a-sami wo- SOl'lwart jedynie postę-puj.e w
góle spornych. Te elementy ob- sensie odwrotnym. Tak samo,
jektywpe są u Sombarta wyra- jak marksiści Ulsiłuje Sombart
żone bardzo słabo, są one bar- powiązać i uzależnić ogó1ne kon
dzo mgliste i mgławicowe, co cepcje fiIoz?f.iczne (światopo,glą
tłumaczy się ogólną obecną ten dowe) z doktrynami .i teoriam.i
de'I1cją prof. SO'miba~,la do wpro ekonomicznymi oraz · z formami
wadzenia do nauki ekonomic:!;- życia gospodarczego, współistne.i elementu suhj.ekŁYwlnego i _ niejącymi w każdym poszczegól
niczym nie nol1amowanej kun' nym okresie ' dziejowy~. , Lecz
cepcji idealistycznej. (w sensie gdy marksisla dąży do prymatu
filozoficznym), granicząc~j z u- t. zw. materii, SombarŁ oświadnikamiem nawet wspomnienia o cza się źa prymatem qucha i
fj,,,iecie materii, o świec,ie rze- próbuJe tak doktryny i teorie eczy.
k'o nomiczne, jak i fQrmy życia
, Takie ogól,l1e
nasta wiel1ie gospod~rczego wytłumaczyć jaSombarta' ~"plvwa nader ujem- ko skulek określonego światoJiie na je!!o histor~'cyznll , , s~ut~ poglą.du, ja,lw wynik istniejąkiel11 czego napr.zykł~d poszcze cych w uanym okresie -ogól.,
gólone mome,nty lriady .są u So~n nych pO,gJlądów filozoficLnych.
barla jakby zupełnie odęrwane
Obok orientacji . idealistyczjeden od drugiego i zdaje srę on nef Werner . S9'mb~'t 'usiłuje
zapominać o tym, iż są to wlas- " 'prowadzić do nauki e,k ,o n9mi :.
_~ wie p os z.cz Cf,'6l.ne' momenty czn'e J ~ocne ~kcenty ,w.oluntadialeklyki eko'l1 o,m iczn ej, . mo~ rys,tyczne i utylitarne. Polil:yka
me~1Jty ewolucji gO'sppdarćzej" ekonomiczna ma w- okreosie rektóra slanowi pomi.ędzy nimi poIityza~.ii ekolI1omiki, w okre-
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okaz ii wil?lk.iego Iesti-

sie gospodarki wiązanej, kiel 'o·
• wanej, planowej, nadawać nauce jeśli nie wyłączny, to domi. nujący ton. W tym swoim nOwatorstwie, w odróżnieniu od
swej orientacji idealistycznej,
Sombarł wycwwa jednakie potrzebę
jakiegoś umiaru, gdyż
sam podkreśla, iż nie bacząc na
te tendencje pragmatystyczne,
utylitarne, nauka ekonomiczna
powiuna pamię!.ać o swych ~e·
lach i zad·a.nia~h ogólnych i win
na pozostawać niezależną. Charakf.erystycznym jest pod tym
wzgl~dem, iż Som.bart cytuje na
stępują,ce zdanie słynnego nie micckiego historyka, Leopold?
Ranke:
,,\Vówczas tylko możemy wy
Wrzeć rzeczy·.visty wlPływ na iy
cie współczesne, o ile najpierw
zachowamy wwlędem niego nie
zaleŻoIlOść i wzniesiemy się na
wyżyny wolnej, objektywnej n3
tiki ... "; by wywierać wpływ mu
si nauka przede wszystkim po
zostawać sobą"·
Przy takim ujęeiu woluntar~

styczne, finaHstyczne tendencje
Sombarta w dziedzinie nauki ekonomi.cznej przypominają na·
przykład aria l ofi'ic zne dątenła
prof. ILeona (Pjetrażyckiego w
Qziedzinie ,prawa cywilnego '(p"
li tyk a praw.a cywilnego)'.
Zadziwiającym jest, iż prot
Sombart nie zdaje sobie sprawy
z tego, iż duch nauki w ujęciu
Rank-ego ,organicznie kłóci sIę
nietvlko z reżymem: narodowosocjalistycznym, ale z wsze])kim
reżymem totalistycznym. To tez
we W5zystkich państwach totalis,tycznych, a nawet ciążących
ku totaHzmowi, nau1ia wogóle,
a w szczegÓ'lności nauki społec7
ne wegetują i znajdują się w o'Vłakanym stanie. Sam Sombart
w an.alizowane.i przez nas pracy nietylko kieruje pod adre sem nowej niemieckie., "nauki"
ekonomicznej szere!:! charakten-stycznych przestróg, ale wogóle ' wydaje jej jak 'Ila.i~orsze
świadectw.o, konstatując z uho~
lewaniem wyższość przeesławi"
cieli dawnych doktryn i poueze:
.ląc "mołojców" i ,,5pec6w" od
nazistowlSkiej pseudo - nauki eKono:micznej, i'ź same zamian
i intencje nie wystarczą.
Tr.udno odnaleźć w rozpra
wie p.rof. Somiharta jakieś istot
ne, charakterystyczne cechy nQ
zistowskiej nauki ekonomicznej. Talk samo, jak Oskar Spengier, Iuib' austriak Obar &pann ,
'Verner Sombart również pomi
mo istnienia osobistych' sympatii dla tych lub innych ten den·
c,ii' reżymu nie m6gł i lilie może
dostosować się do, koszarowego
ducha "kultury" ~otaIistyctu~l.
O ile rozprawa prof. Wernera
S'Ollllbarta miała przedsta wiać
credo nazistoW5kie.j nauki ekonomiczneJ, to nietyIko chybiła
ona celu, lecz może odnieść sku
tClk ~oła niezamierzony.
S. Cz.
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OZI

TRAG DlA TEATRU
Dlaczego

Dubliczność

nie moie

Koniec sezonu teatralnegtl jest zawsze momentem, w którym
bilans ostatnie go okresu. Zazwyczaj te ror,waża
Itia ograniczają się do zresu mowana repertuaru, oceny ogólnej
poszczególnych członków ze spohl i wytknięcia dyrekcji popeł
nionych błędów. Nie moina się jednak oprzeć wrażeniu, że takie bilansowanie jest spelnie niem pewnego tradycyjnego obo·
wiązku, które w praktyce nie daje żadnych rezultatów. Oyrekcja z mniejszą lub więk szą przykrością czyta to resume,
ale zazwyczaj nie wycllłga z niego żadnych wniosków na przy·
szłość. A tymczasem wydaje się, że Jednak bardzo wiele można
by zrobić w kierunku poprawienia pozycji teratru w naszym
mieście. przede wszystkim w dziedzinie ożywienia tej łnstytu
cj~ związania jej z miastem i powiększenia naturalną drogI!
frekwencji, co ułatwiło by spełnienia wielkiej misji kulturalneJ, Jaką ma do spełnienia teatr.
Oto względy, które podyk t«",ały poniiny nieco obszerny
tzklc z historii przybytku Melpomeny w Lo4zł.
sporządza się

Struktura miasta

pow&tać może tylko na odpowiednim gruncie, uriyźnionym
Jest rzeczą z'rozumiałą, że
przez dJł'uższy oues żyda kul\V!!zeJtkie zJawiska życia, zarów
turam~'O. ,Tego dłuższego okre
no polityczne, jak ~ołeczne,
su jeszcze nie posiadamy w Ło
cz-y a1rtystyczne, zależą w pierw
dzi obecnie i właśnie dlatego
szym rzędzie od struktury onie może się u nas utrzymać
środka, w którym się rozgrywa
żadna tego rodzam rodzima ula
ią. Struktura naszego mia,sta je,t
eówk••
ropelinie wyjątkowa. Rozwój
wielkie.i Łodzi rozpocżął si~
Poaatki teatru
przed nies,pełna stu laty. PodJe§J.i
chodzi o teatr, to właś
wIłliny temu wielkiemu oś rod·
kowi . pracy dali obcy kotcmJśći, nie 'ten niedobór, ten ujemll1)'
IUllzie wyjątkOWo energiczni. bilanl'!J ,przeszłości ciąiy na napełni
pionierskiej
dynamiki szym. życiu d'o dnia dzisiejslZe'
przemysłOwe.;, ale ludsle pl'OŚci go. Z intere6u.iącego studhtm
i nie posiadający powaŻlllejsz'e profesora WILHELMA F ALLE
~o wykształcenia. Dokoła nkh KA, poświ~on.ego dziejom tea·
tru łódz,kiego !pod dyrekcją Agrupowało się chlo,pstwo z b1iź
'~z ych i dalszych okoUc, trochę leksandra lelwerowicza . w larzemiosła i w owych cr.asach tach 1008 do 1911, dowiadujestojący na niskim poziomie wy my się, że do 1888 roku były w
kształcenia element pośredni 'flIMzy,m mieście tylko trupy wę
ków "handlowych. W tej $fruk- drowne, naogół nie zasługujące
!Llrze 'W)pro.st Dle byłiJ przez na mia·11'O teatru. ,W obrębie te(Uuiuy eza., miejsea dla łnłeJl go czaśokli-eeu grały tu drużyny
geneji, dla ludlzi z wyższym wy- aktorskie 'W 7 rMnyeh lokalach.
Grywały w t,m okresie w Ło·
kształceniem, d'la zawQld6w wy·
dzi cu.sami Il\a gośeinnych wy·
zwolon.rcl1.
'Wiele, wiele lat minęło, nim stępach a'Sy seeny pol6ikiej, ale
rozpoczęła się
metamorfoza w z Ik.'OMelk.wentnym rozw·ojem t-c
kierunlku podniesienia poziomu a.tru nie miało to nic w półne
kulturalnego naszego miasta.- go. A więc obchOdzimy dzisiaj
Trudno w LOdzi mówie nawet ....łaśełwłe dopieJ.oo DO-tą roczni() rObOtniku z dziada - pl'adzia- ~ę Istnienia w Łodzi stalej pladu, bowiem naogół żyjemy mak rowki teatralne.i. Jest to okre'
krótki, a jeśli
imum w trzecim zaledwie po- niesłychanie
wziąć pod uwagę zu.pełn' brak
koleniu rdzennych łodzian.
Jedyna roś'lina społecz.na, któ materiału jXlomonicz~o w postaci atmosfery życia kuilluralI'H się odrazu doskonale aklil11a
l'ylllje i robi zawsze wrażenie, nego, przygotowującego publi·
jak gdyby rozwijała się na da- czność teatralną., ja·k wyższe zanym gruncie od stworzenia kłady naukowe, instytuty wieświala. lo niewinny nap ozór, a- ozy, prelekcje i odczyty. sz·koły
le zachwaszczający '" ~;runcie ocamatyczne, wielkie biblioteki
rzeczy teroo, kołtun, tępy, przy pubHczne etc .. - jeśli to wziąć
ziemny, .la1owy, \" całym życiu pod uwagę, okres 50 lat wyda
się poproslu ze,rem.
kuUllraln~'m
ośrodka
będący
Już w~pomi:naliśmy o strulkjedynie harnukem.
\V mial'(~ rozwoju miasla IlU- turze społecz,nej nasz€go miasta
lJIPiło również
lopograficzne Tutaj kryje się również odporozmicszczenie lud:ności. Celt- wiedź na kwestie, dotyczące pll
h'ulIl skoneentrowało inłcHgen bli~nOści reatrallle.i. Peryferi~
ck i zawOdy wyzwolonc oraz miasta były uf,'orem dll a wszelbłll'dzj<\i w"szkolOne mię,szc.zali kiej pracy kultul·alne.~ a jakoś
~t wO. a kresy zaludniły sl~ hl' a ·· nie mieliśmy pionierów, którzy
by próbowa li ten ugór przeol' h, robotniczą, gęsto przetykarać. Tea trem ' za.tmowali się lllną kołtlll'istwellt. Brak doslnl("
rznej ilo,'ei pionierów kultural· bo przedsi~biorcY, albo dusze
nego xycia miasta sprawił, że artystyczne, cz~slo utale nlowak/'l'sy V'drd leżały l.'I8lkowlcie ne, ale do trwałego wysiłk u
wśród ni€I)Owodze(1 i iruclllośei
(ldło~ ieJ)1. Dopiero po powslanill 1,ina pojawił" . il: na h 'c h niezdolne. Przeważ'nie szło si!'
Po linii naj,nLlliejszego oponl.-~
lH'r~'rcr iHch nędwe IJlacówl,i Le
~o surogalu kllllllr~·. schlebia- Przytułki MelpOmeny pO,ia ".'ia·
j;!(' faczej lIpoc1obanioJll kołlul' ły si.' w śródmieściu, l1a śród
mip.iską publiczność
obliuon('
~l\\'ll. nil. zaspakajajqc polrzeby
i jrj gmtol1l ~chlcbiające.
roholllil,ów.
,,, )jf'l'wszym okl'esil' l·&.tW OTeatr PODularn,
.in wjplkie.i ł..lodzi teatru wo~óle
w naszym mieście nie było. Peryferie pozostały zaniedlM
\'ild 7.l'cszlą nic miał <.lo lego nc niemal do dnia dzisiej.szeg0.
gł ow:,\'. Cięl.ki dzielI prac~' zw~'
Kla vcznyl1l, tego przykładem
kll'go zjadacza chleba wymagał, jest Tealr Popularl1~' przy uHcy
jako oclpr~żcnia. na.ihnl-dzic.i O~rodowe.i. ·W Jadalni fabryez.
n i cw.\'hl'cul1cj
rozrywhi.
jf\'k neJ przez wii'lc lat wegetowały
~zYnczck
"a.i'Poś lednit'j~zeg()
tam zespoły przymiera,iąl.>e glo.
~nllmkll lill!-{cl - Icmgel.JH~ną
d('11l. zgrywające się przy pujest rzeoq , ;.e nawd w te.i dzie · stc.' widOwni, dla klórych popu dzinie jaka< warlościowa pozy - larność była svnonimem .,szmi·
".in. jal, ,.7 irln"y balo"ik" . czy 1"\' ''. miłuj'lce karmić f>\Yojll pll.,.MOIllLI !>",
lub "Cwrn)' kul ", bliczn ość JI1elodramatami j 1,0,

uirzeć

Illedyjkami
względu

chając

n3

legO reDertuaru, klór, Ja interesuje

salonow~' Uli,
ze
subs~'diurn, wybll '

okJ'esie.
szereg okresów prosperity, a jednak tl'n
h'y podcza nich nic polrafił~'
związać kO{lca z końcem.
1\
lymc~aseDl p. Stanisławski. od
którego otrzymałem lisi, pis!.c
na margiłle~ie swej pracy dyrektorskiej wespół z nieżyjącym
ju,ż p. Frączikow kim:
.,Praw·
clE: mówi s'la,ra przypowieś(~ o
nowym sitku. pomyśleliśm~'
po.techali. unOSząc, pl'óez tkli·
wych wspOmnieli, coś niecOś lUl
('tarcie łez. SezOn był równiei
finansowO udany".
MieJ.iśmy przecież

od czasu' <lo cza·su ja ·
bardziej wartościowym
pod względcm lreści speklak·
lem, który oczywiście trafiał w
próż'nię, bowiem padał na grunt
zupełnie nie przygotowany. 'rraktowułJy po macoszemu robotnik, kołysany przy tym na
zmiennych falach proo$perily i
kryzysu, nie chodził do leatru
a - jedyną publicZJllością tego
przybytku sztulkt było mieszczawkie kołtufu>two , które jedna·k zaWiS~e woli prywatn~ .,wy
pitkę" i tańce przy gramofonie,
Dyr. WROCZYŃSKr przeclwniż teatr, a swoje poll'zeby kuldził bardzo ciężlkie okres~' pudltu'alne zaspaka.ta z nadmiarem czas swej pracy w Łodzi.Hozmai
w klnie na melodramatycznych te składały się na to czynniki.
kiczach.
Wiele było jego własne.i win~',
wiele pl'Zyezyniły si~ do trudno
Z oł6wkiem W ręku ści specyficzne wal·nnki. Ale
Teatr w Łodzi rpacował wobec ponieważ jest czowiekiem l,al'
tego w śródmieściu i dla śród ku}.acji. więc jalwś ciosy prze·
mieścia. Nie było UlU łatwo. trzymał. A tymczasem w okreJak już powiedzieliśmy, zastępy sie bodaj największego powoiruŁeligencji i inteligentnego mie dzenia teatru, gdy rzeczywiście
szcza{lIStwa były lIlielicwe i tru- kole.ine premier v cieszyły sit:
dno im było UltTz Y'mać teatr, powodzeniem
j
frekwenc.ją,
stojący na poziomie ich wyma · dYr. ADWENTOWICZ, nic pogań. A przy ,tym posiadaliśmy
siadający widocznie talentu k~l]
"!pra wdzie na czele teatru 1,0- kulacyjnpgo, załamał się prz)
<Jzi wiele bardzo wybitnych je- piel'w>S7.ej serii niepowodzdl.
dnostek. ale nic wielu niestety
takIch, którzy potredią prOwa~zić teatr z ołówkiem w rękn.
A Łódź jest już takim dziwnyn\,
\V'róĆ1ny ieszczc na chwilę do
upartym. miastem, że nie mo- publiczności. Od uhiegl'ego seże się w nim Ullrzymać nic, ~H
zonu zaledwie mamy do czynie
nie .ie~t opa'l'te na lkalkul'3cji. nia 7: nową pozycją w życiu te·
Mamy wieJe zrozumie.nia i wy- alłralny1U, a millillowicie z z.orga
rorumiałości dla fantazji, ale W'
nizowaną widownią . Jest to l1lCl
pr1;ed'si~biorstwjc
tolerować
że bardzo po,żyleczna inowacja,
.jej nie potrafimy . A teatr jelit ,leŚ'li chod'zi o budżet tealru, bo
po.m-irn.o ~w~o specyficznego wiem zapewnia pewną ilość ",i
charakteru, jako placówka spo dzó,,-, ale Inowac.la ta bardzO
leclma i kulturalll1a, przede zaciemnia obraz, .teśJi chodzi (I
wszystkim przedsiębiorstwem.
pOznanie upOdobań widza.
W każdym razie z historii
Trzeba wiedzieć, że cz'łowiek
tea' łru w Łodzi wynika niewąt
uaogół nie jest
ani wrogiem,
pHwie, że ci dYl>ektol'zy, którzy
ani przyjacielem teatru. Cdoch('It'1f i umł ...1i kaJkulC)wa~. wy
wiek .iest bierny, tyje w słanie
ehodzlJl na f,odzi I1le n8.i~0iI'ZC'.i.
równowagi stałej. Można ~o
Do nich należ~' w pierwszym
pchnąć w dowi{)ln~' l1l k ierull,ku.
rzędzi e zes).)ół dyre.kcyj.ny PI'.
CI naogół pójdzie. Mieliśmy leSl'ANISLA WSKI,EGO T FRACZ
go dość dowodów w oslal'nich
KOWSKTEGO.
•
latach na całej kuli ziemskiej.
Prowadzili teatr podczas oku Zorganizowanie widowni popypacji niemieckie.i. a więc w nil' cha do teatru ludzi , którzy hy
kimś

be"Z orguniwf".;· Iligdy lam nit
przyszl i, a .i li Ż najmIl iej,szej
"~tlpłiwości nic ulega. że
nic
IJI'zyszli hy lU' te sztuki, Da
które ilhł. :.:d:v im siG to tal,
bardzo ułulwia i t.(dy ich sir. po
pycha .
DI:t'll'gO h·ż. gdy lJl:uzir mo·
1\ a (I reperluarze, h~(llie1l1'y UlU
,,,('Ii ~t:.lly"lyk(: IJież~('ego sezo·
ilU llwzgl~dllić lylko
w nUl11'
malnYJll s lopniu. jako że Pl'zy
zOJ'gallizowanej widowni ,·cper·
łual' nic"jest odzwi("'ciadlenirm

pomyślnym

zbyt

Zorganilowana
widownia

!II------I.m-------..

upOdObań WitłOWl·i.

Zrest.lc[ wil'l1;': ",sz)'~c..v, l.C w
spolecze l'.,I.u/'p:all i zowa n \'111'
.~lwic, jak zwykli dyktator!..\' na
zvwać swoje tolalislyczne p:tń
stwa,. repertu-ur dyktatora równiex niewiele ma wspólnego z
potrzebami i tęsknotami Iych,
klórzy sq rządzeni. .\ j<>t!na k
sporo czasu przechodzi. nim ta
rozbieżność 11zewnęlrznia it: w
wyraźnej formie, o('z"wiś('if'
7
upłakanym rezultalem dta dyl"
laLora. Tymczasem jakoś wszyst
ko się kr~ci. Nie walllo jeszcze
zapominać, że dvktH'tof '\'rJl·U·
win w ruch olb"zymi IIP~"l1t
ł)l'opaganfłow)'.
ktiwy h'zyma
\\' J'yzllch j ha.słach .,widzu pOlitycznego" od )'ulIa do wieczo/·a.
wbija lllU w głow~ z nieubłaga
nvm I<tporem lo, o co dvhlalo-rowi chodzi; sugeruje 1l1~1 kon~
~ekwenlllie.
Żl'
demago,giCl'll8
hasła są programem,
zapowiada wspaniałą przyszłość na tJe
chwilowej !Zr1:ol11o wegelacji j
pustki.
SytułłcJa teatru jelS,ł b'udnicJsza o ealp niebo, chociaf pozor.
nie wy daje się być odwrotnie. - '
Teatr przede ws-zystkim n.ie dysJ
ponuje takim s·zalonym apaTIl" (
tem propagandowym. Poza lym
cbodzenie do teatru nie może od
bywać się a la longue pod tero"
l·em • .\Vp'r awdzie udostępnieni.
teatru sZleTokim masom ułatwi•
pozycję przybytkom MelpOllH'llY
w krajach dyklalorsldch. AI6
praktyka uczy 11as, że jeśli to udosłt:pnienie idzl(' w pa.·ze z wyJałowieniem rel)el·tuarll, wzglr.<f
nie z lal15uwani,em uporczywyl1l
reperluaru, od którego widz sił .,.
z tych, czy innych względów od·
wrooa, to teatry, jeśli chotlzi (J

------------III'-~ frekwencję.

zaczynają

odraz q

prz'eżywać slzalony kryzys, któr ..
go ni'e są w slanie odwrócić żad
ne oficjaJ.ne enuncjacje. zncl1(~ł~

Kryzys w teatrze
2

i perswazje.
Jesleśmy olJecu ie we \Viedni\I'
świadkami lakiego prooesu. Tealry wiedeńskie już po l,illw tygo<hliach l11usil3ły wrócić do SZhI1"
klóre z'e względów poHtyczno .
rasowych zdjęły z aHszów po za·
jęciu AuskH przez IIillera, aby
się uchronić od bankructwa. -

W Niemczech tcalt·y, jak wiado
mo, wegetują, a powodzenie mai
ją lylko te widowiska, które od'
powiadają. menlalności przecięt"

nego widza, jego pragnieniolll l
lęsknotom. Do nich l1uldy lip.. Doll Carlo~". l\iórl'go scen~' II
posma k li aklualnym pol i lyCl a
nym oklaf>kiwane są przy olwar"
lej kurlynie. \\Tarlo dodać, że .,ą
to sceny, nie i,dące bynajmllinj
po liruii panującego reżymu.
Najciekawszym może .il'~t j.t,...
zultat obsC'l'\va(·.ii tcatJ·ów w Moskwie. Niestety, nie posiadar..
żad'llych danych osoblslych i niił
mogę poprzeć lego, co pjsz~, wła
sną obserwa,eJą·
Al.c z szcl'eg~
mim-odajllych opinii, jaki·c us1y', załem od ludzi, Idórz~' byli w
Rosji i interesowali si<: tcalrpm,
w,ni,oskuję, że i w Iym kraju. kló '
ry w swoim czasie był w l.~'('ill
tealralnym 'wiala pochodlli!!,

J
-

Czy mćgl bym otrzymać na dzisia,j bil(;t M pa.rter?
Nawet t::tly parter, jeśli. pan sobie życzy.

i

.,

I
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Tragedia teatru w
(Dalszy ci~~).
nastąpił zmierlZch i wszystko chy
li się ku upadkowi, a to w związ
ku z bezmy{:nhym narzucaniem
repertuaru reżymowego. odrzucanego kategoryczn~e przez widownię.
Udostł:ępnienie teatru
najszers'z ym warstwom społe
cz· eństwa gwa·ranrowało niemal
100-procentową fTekwencję do
chwili, gdy teatr był, przynajmniej w ogólnych zarysach, teatrem. N atomia's t udostępnienie
to okazał.o się betz,ow oone, gdy
teatr rzekomo się zrewolucjoni%Ował, a właściwie wyjałowiał,
stając się jeszcze jedną plaHormą taniej agitacj~, kosztem za.równo strony aTtystyc:mej widowisk, jak i iclJ. treści.
Nieoczeki:wan1e
znaleźliśmy
w samym sercu zagadnienia.
Jaki jest repertu8'l" teatrów w
Łodzi? Czy odpowiada temu, co
widz w teatrze szu'ka? . _.~IV'
się

ReDerluar
się

ł6dzkl

wstecz d.o zamierzchłych
niemal czasów, a
mianowicie do okresu przedwojennego. Początkowo, ja'k już po
wiedziałem, Łódź me miała teatrów w ogóle, a rozmaite wę
droWlJle zespoły dawały przygooni·e przedstawi·enia, przy czym
repertuar był schyłkowy, bezwartościowy, jałowy. Jedlnak ludzie trochę chod'Zili do teatru;
widoczrue repertua·r odpowiadał
ich mentalności, czemu się dziwić nie moina. Jak już zam.otowa
liśmy, stały teatr w Lodlli iiSt'lllieje od 1888 roku. Pierwsi dyuktor.zy (podajemy za studium profesora Fa:Heka) - KOŚCIELEC
KI ł KOPCZEWSKI - pracowali z wielkim deRcytem. "Tylko
Czesławowi JANOWSKIEMU pisze prof. F8illek - udał.o się utrzymać w LodIzi aż cztery lata,
bo z miejsea poświęcił wartościowy, ale nLe kasowy repertuar na rzecz S7ltuk li~hych. lecz
kasO'wych'"
Kolejno prowadzili teatr na po
z,ilQmie wysokim stosunkowo pp.
iWOŁOWSKI~ który na terenach
Szajblerowsrkich założył pierwszy teatr popularny i Henryk
GRUBIŃSKI. Jeden i drugi wyszli z tej "teatralnej awantury"
z wielkim deficytem.
W 1901 roku otwarto Teatr
Wi·eLki na ul. Konsta-ntYllowskiej
(obeonie 11 LiSltopada). Począt
kowo frekwencja była duża, ale
nieba welł1 zaczął s>i~ zmierzch.
Po zrujnowanym GT1.1bińs.'kim,
przys.zedł okres GAW ALEWIeZA (rówJ1~·eż wysoki PO'd wzglę
dem poz10mu i wykonan~ reper
tuar), który przypadł jednak na
okres niepokojów re\V.olucyjnych i s,kończył się również zrujnowaniem Gawalewicza.
Nastąpił już wspomniany okres płycizn repertuarowych JANOWSKIEGO, po czym przybył
do Łodzi Aleksander ZELWEROWICZ, aby prowadzić w naszym mieście teatr z·a pierwszej
swojej kadencji przez trzy lata
(t908 - 1911). Był to okres wicI
kiego rozkwitu repertuaru i doskonałego zespołu. Ale Zelwerowicza p'l'ZeśladlQwał pech. Spalił
się najpierw teatr "Viktoria" w
1909 roku, pTZy czym spłonęła
cała garderoba dyrekto'l'a i artystów.
~V d\va lata późn~cj, również
za dyrekcji Aleksandra Zelwerowicza, spłonął doszczętuie budynek teatru, przy uJ. Cegielnianej
nr. 63. PrzyslZedł po tym okres
wojny, a to, co działo się w teatrze po wO~~l1ie, stoi nam jeszcze
wszystkim żywo w pami~ci, aby
się trzeba było szczegółowo nad
~yD1 rozwodzie:..
- " ---Cofnijmy

Przedwojenna DU-

Łodzi

klóry przeszedł do wspomnia- wodzenia sztuki w Łodzi: 10 !lego już wiel'kiego repertuaru, 15 przedstawiell ~nacza niepobliczność
zdobywającego coraz
szersze wOdzcnie,)5- 25 przedstawiell
Jakie rezullaly daje obser- rzesze zespolonych z duchem te _ średnie powodzenie, ponad
wowanie 1'0 tw!"Jju ~ '1 cia '~eu l '.~ 1_ a t ru sł ucl laczow.
'
P
'
. b yl 25 pr~"dstawl'en'
_ wyraz'ne pOQnlewaz
"'"
nego w ł.orlzi w O~:. l esie przed- to również okres kszta~towania wodzenie, czyli t. ·zw. sukces rewojennym.
.Jak przez !1I..;tę
.
przypom.inam sobie Gawiltcw i - SIę potężnej klasy robotniczej i . perluarowy.
"Fuks» na. torze"
eza, dOskOnale natOmiast pa· wyraźnego zarysowania s,trokmi~tam tt.atr łódzki od ezaS4hv tu.ry s.~ołecz~ej nalszef;o miasta,
'V tej , tabelce nie , mieszczą
Zelwerowieza.
Przypominam WIęC o ok wIeltkie!Zo ,r epertuaru ' &ię tulko dwa ' dziwO'lą"i, słusznodsycaj.ąJCc.go tęsknotę dO' nieJ
~
sobie publiczność, pamiętam re podległego bytu pań..stwa, zysku 'nie zwane w <teatrze,. przez anaperluar, żywo sŁoi mi w pamil~ je sobie poczesne mie.łsce reper logię z wyścigami kO'nnymi
ci reakcja puhHczności na po- tu ar społcczny, ma i!'lcy za ideę "fu.k.sruni na torze". Była to w
szczególne utwory. Oczywiście przewodnią woLność i prawa ·1929 i 1930 roku sz.tuka GORDI
publiczność była wtedy zup et- człowieka wogóle.
NA "Mira Efr6s" (około !lO
nie odmienna. Tealr zapełniali
przedsbiwień)
oraz komedia
prawdziwi jego miłośnicy, prze
,V okresie powoJennym przel. HOODGESA ~au-Hau" ze ZNI
de wszystkim z grona inteligen wiele wiele lat stoJą nam przed CZ,EM '(115 przedstawień). Moźcji, pracującej oraz młodzież. oczyma żvwo okrOpności 1)0- na by i dla tych dwóch przypau
Był to okres wielkiego nasilenia tworne.ł rzezi światowei. \V tym kowych sukcesów znaleźć pewt~sknoty do wOluości i niepO- okresie pragniemy utworów, po ne usprawiedliwienie, . a raczej
dległości. Na,i.szczyb1iejszc idca- tę,piających woinę. nrzedS'tawia uzasadnienie. Uważa.my jednak,
ty żYwo tętniły w sercach wi- jących dosadnie jej QkrucieIl- że dwa ,;fuksy" n-a tOll'ze w ciądzów teatralnych i wywoływa- stwa i jej bezcelowość.Jednocześ gu dżiesięciu . lat przy tak 01ły impOllluj'ą.cą wprost reakcję. nie formu.f c się społeczeństwo brzym.iej i.!ości premier stanoPrzyjmowano wtedy entoz.ia- niepOdległe.l Polski i związane wią ' zja,,'isko
drugorzędne,
stycznie ""rc.scle" WYSPIAŃ- z tym zjawiskiem problemy za- wskazujące właśnie, że przypad
SKIEGO,
"Erosa i Psyche" ezynają wysuwać się na naczel- kOwoŚć pOwodzenia w Łodzi
ŻUŁAWSKIiEGO, "DziadY" MIC ne mie.;sce w żvdu, a więc i w nie powinna być brana w rachu
KIEWICZA, "Irydiona" KRA- tęsknotach repertuarowych. bę·
SIŃSKIEGO, ,,Klątwę" WYS- Vnaściwie do dzisiej,szeg.o dnia
Pod tym względem jesteśmy
PIAŃSKIEGO. Repertuar odpo- iesteŚiIny świadkami tego pro- w zupełnie innej sytuacji, niż
wiadał psychicznemu lJlastawie- cesu k·rzepiącego sooleczelistwa, \'Tal"szawa. Tam "fuks" jest zju
niu widawni, która miała jeszJeśli chodzi o temaly wojen. wiskiem powszednim. Nie dalej,
cze inne ideały, prócz gola i ne, to stare pokolenie nada.J się jak w os't.aLnim sezonie w teaknock-outu.
nimi interesuje w sensie nega- trze Letnim . wystawiano przyKAZIMIERZ
WIERZYŃSKI cji. Na'tomiast doras!a.iąca mło- głupią krotochwilę "Pod zarzą,
w wydanym oSltatnio z'b iorze re dzież, która notwornOści wojny dem przymusowym·'. AktO'rzy
cenzji p. t. ,,\V {:;arderobie du- nic przeżywała, mnie.ł .jest na p.oczątkowo zwracali role, uwachów", pisząc Q wystawieniu w ten repertuar wrażliwa. Jeśli o żając, że wystawienie takiego
Warszawie "Wiśniowego sadu" tę młodzież chodzi, to napra w - gŁupstwa ,ies·t kompromitacją
CZECHOWA, wspOmina (str. dę bardzo trudno coś o jej tea- zarówno dla teatru, jak i dla
3(9):
,: t
~ I •I ~ I
tralnych upodobaniach powie- grających. W rezultacie jednak
W t
. .d
dzieć,a 11.0 z tej prostej przyczr . komedyjkę wyreżyserowano i
tr" . y~ s~mym cza~Ie, ~. v ~v ny, że ![lie posia~a ona jasno za- zagrano. A rezulta't? - Szło to
Zecl~
Cle a sceme WIrują !l'ysowanych ideałów i .dąieli, a głupstewkO 9ó razy pr~ zduparr an~cztle. ~odcza~ .b~lu u ten brak pO'krywa anormalnym' miewającym po1l:-o«ll:eni~ da,,!
panI R~nI~W'skle!.. w mleśc.le ~ zainteresowaniem . dla s,porLu,
ły
h.k.
b
bxwa SIę lIcytacJ.a, rozstrz.ygaJą _ wyczynów i rekordów na biezni: we wp wac
asowyc
prze- ,
l
d
d
d
b L
szlo 200 tysi~cy złoty~ i wpro'st.
Sl~ os~ _ ,są. oD l ecy Ule y. i boisku, a wi~ dla spraw, kt6- P?drepero,;alo bud.zet w,szyst~lesztkancow dworu. P;Zypoml re w żaden sposób nie mogą kICh teatrow TKKT.
na to w pewnym. stopnIU nasze zna'leźć swego wyrazu w tea"W
, es.ele", lec.z jakże odm. ien.ne trze.
. Prżyczyny takiego pr~ypad... ~
fI k
l
k'
od . .
b~UlU:Zl
re e sJe! . By ~ wloe~klm KłoDOt, mani"ulac,.-ne
owego pow ze~la są zrozunaszym sz,.częśClem, ze na za. ..
~i!łłe. Wa.rsza~8~ie teatry w
wrotnymi zak'1'ęcie epQki spadł
Nie znaczy to jednak, abyś-o z.:tacznyin stOnnią żyją z Dublina' nas nioe minorowy nastrój my na podstawie obserwacji ' i czności _ vrZY.iezdne.t. Szezegól"Wiśniowego sadu", lecz o!,;ni- statystyki nie
mogli · wysnuć nie dotyczy to 1eatrów, dają
sty deszcz poety - budziciela.- pewnych wniosków konkret- cycl~ ·t.
lekrki repertuar. Bo
Zamiast rozbroić nas w bema- nych. Oczywiście trzeba być rzeczywi~cie ta przyjezdna pudziei, prZ'eraził nas własną nie- przy tym bardzo ostrożnym. blk:nność rf!knituje się albo z
mocą i takim uderzył w nas 0- Kto zna <technikG ukladania re- nie' stojący~h .z byt WySOKO instrzeżeniem, że goście w,esellli perluaru tea tralnego i możli- t~lektualnie, . alDo też z tych,
uŚ!pieni skrzypcami chochola, wości realizowania gl>, ten wie, którz)'. przez . cały dzień ,zalatbudzili się jednak w życiu i na- że aż nazbyt cz~sło wzgl~y czy wiają w stolicy często skompIisłuchiwali głosu, który miał ich sto tcchnic7:nc każą grać przez kOwanc' i nieprzyjemąe sprawy,
niebawem powołać do broni. pewien
czas
sztuk~, która a wiec'l Orem ch'cą się trochę roDlatego nie leżymy w grobach zupcblic nic Ula
powodze- zerwać. Trudno się rozerwać na
z otwartymi oczami. Dlatego nia, a innym
razem zno- "Buncie ' Ab.saloma", można się
nie j.es<t,eśmy cmenl:trzem ży- wu zdejmować z afisza utwór natomiast pośmiać na "Damie
wy ch trupów, jak bohatcTowie jeszcze nic w:vgran~" jak się to od Maksyma", sz:cz~'ólnie że o
..Wiśniowego sadu".
mówi w j~zyku aktorskim. pewnej porze po większych wyTak było w O'kresie przedwo- Szczególnie przy prowadzeniu sitkach. fizycznych i uIl\ysło
joonyrn. Zainteresowanie ten- kilku teatrów przy pomocy nie- wych ludzie notrafią się śmiać
trem było wtedy wiclkie, stosu- ",ielkiego stosunkowO' zespołu z byle glupstwa.
nek do przyhytku sztuki pełen wZfJ~dy te odgrywają poważ·ną
W dzisiejszej Łodzi takie
dnoczcs·nie ż"- rolę. Jakże ~sto 1Tzeha trzydk
..1_
•
• .t
P ictyzmu, ale ....
.'~
"
mać na afiszu w Jednym teatrze przypa ' owe
pOWOuL.eIlle}es
wy, bezpośredni, gorący, serdc- sztukę, nie maiącą zupełnie po- niemożliwe. . ~rz~jezdnych . nie
czny. 'Vielki
reperluar nic mial 'v od Z en'13, ~
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now, a y reperluarem żywym szy się po~odzeniem, a zajęCi. w
opIero w: y; g y .ten te~.t['
i żywotnym, dynamicznic aktu- n"
t" d ać
•
'a st
coś nam daJe. o.drzucmy WIęC
.
.
.
leJ
ar
ySCI
er
mają w n
ęp
.'d
lód·
a l nym, poruszającym najpilniej nei premier~ teatru, ~lóry' W~'p~l~?e , wa
zkle ,,!uiksze sprawy i zagadnienia, dają- chwilowO świcci pustkami!
sy l wroamy do po~zedmego
cym soki życiowe pragnieniom
A jednak pobież'ny nawet chlcba 'teatralnego.
i tęsknotom utajonym.
wgląd do s'talyslyki pozwala si~
Tabela sU,~cesó.
Zm -.enl"one obll"cze
zorientować. Przerzuciłem' staW
sezonie 1929 - 1930 naJNie mieliśmy początkowo w tystykę za ostatnich osiem lat
powodzeniem (52
Łodzi zupełnie publiczności teteatrów w Łodzi. Wyelimino- większym
atralnej, a jeś.Ji była, to rekru- wałem z rozmysłem miesiące let przedstawienia) cieszyła się kotowała się z pośród sfer mało
nie, bowiem w tym okresie urlo media przerobiona z pnwieści
intelige.u.tnvch, zaharowanych , pów ak<torskich ;;rywa się czę HASKA .,Dzielny wOjak Szwejk"
łaknących w teatrze jedynie naj
sto przez caly miesiąc jakąś ko- Na df\lgim miejscu figuruje
hardziej niewybrednej rozryw- medyjkę, chociaż kasa dzienna ąztuka amerykalJlina RlCE'A pt.
ki, płaskiego dowcipu, tltll's'tego uie przekracza stu, czy stu pięć "Ulica" (32 przedstawienia). _
dziesięciu
złotych, a wpływy, Z kolei idą wojenni "Rywale
żartu i bezmyśItnego śmiechu.
Przyszedł
następnie
okres o- nie dochOdzące do 50 złotych, (26 przed5tawień) i "Cjan.kali"
WOLFA (również 26). W lekkrzepnięcia gospodarczego Ło są również na porządku dziendzi, jej wielkiego rozwoju prze- nym. Elimi.llując więc miesiące kim repertuarze powodzeniem
mysłowego, a jednocześnie naletnie, jakO' absoluhlie nie mia- cieszyły się komedie "Dobra
rastania elemenlu inleligenckie roda.rne, pozwoliłem sobie uło wr.óżka" i "Roxy" ze STEFCIĄ
go . Znalazło lo wyraz w tealrze, żyć nast<wującą tabel.k.ę dla po- JARKOWSKĄ W' rolach tytule-

zw.

wych, grane w małym Teatrze
Kameralnym, dO' klórego jak
wiadomo publiczność mu s iała
jeździć ... windą.
Tam zreszlą
również grano
powodzeniowe
"Hau-Hau" ze Zniczem.
'V 1931 roku na czoło po" -1·
dzcnia wy uwa się REHFISCHA
i HERZOGA ,,sprawa Dreyfusu"
(48 ,przedstawi eli) oraz A. TOł,·
STOJA "Azef'· (34 p<I'zcdstawil!uia). 'V repertuarze komedio·
wym dobre rezuHaty dały "KI o
poty Bourraehona" DOILLETA
i "Awautura w ra.fu" ARNOI,DA i BACHA.
'V roku 1932 na czoło repertuaru wysUIl1ęły się "Krzyczcie
Chiny'"
TRETIAKOWA
(52
przedstawienia) i "Kapitan 7Koepenick" ZUCKMAYERA (139
przedstawień) oraz "Fraulein
DoktOr" TEPY (28 przedsta·
wie!'l).
\V rolm 1933 naczelne mi ejsce zajmuje "Ivar Kreugcl,h TE
PY (42 przedstawienia) i "Rrusy"
BRUECKNERA (29 przedsla.
wie])).
\V roku 1935 prym dzi e rżą
.,Kwiecista droga" KATAJEWA
i "Muzyka na ulicy'· 8CHUREI{A (po 36 przedslawie6) ora _~
..PI·zedziwny stop" KIRSZONA
(28 przedstawiell). \Yarto jcS7'
cze zano'tować .,Szesnastolatkę"
STUARTA (25 przedtawic6) i
"Krzyk'· STEFANI i CERIO (19
przedstawieIl).
'V roku 1936 notujemy powo
dzenie "Ludzi na krze·' WER.
NERA (41 przedstawiell) i "MoralnOści pani Dulskie.i" ZAPOL
SKlEJ (29 przedstawicii) .
W roku 1937 "PygmaliOll'
SHAWA i "Tessa" GIRAUDOUX
(po 38 spektakli) i "Jadzia ",dO

wą" w przeróbce TUWIMA (43

przedstawienia),- wreszcie jui
przy starannie. zorganizowanej
widowni "Gałązka rOZmarynu"
NOW
W
·
AKO SKIEGO (62 przeił
stawienia).

Jednostka i środowisko
z przytoczonego zestawienia

wynika niezbicie, że powodzI'·
niem cieszy się w Łodzi, jeśli
chodzi o formę sceniczną, I)uc,
de wszystkim reportaż, a jeśli
e~Odzi o łreść -- nurt społecz,
ny o podłoŻU radvkalnym.W niektórych wypadkach jest
w tym trochę snobizmu i t. zw.
salonowego komizmu, ale nao,
gół teza, mimo tych zastrzeteń,
pozostaje słuszna. MO'żna posu,
nąć się jeszcze o kraik dalej i
twierdzić, że publiczność łódz

ka nie interesu.te

się naogół

tra·

~cdią .łednostki,

natomi:i!d WY'
kazuje znaczne zain1eresowanie
Lla życi~ tragedii i rado.§el IrG
dowtska, zU'pellnie niez*żnie
od jego chara,k teru. Stąd włd
nie powodzenie !l'eportaiy, kM,
re zawsze dają .p ewien przekrój
właśnie środowiska, ezy odtwa·
rzane.i epoki. Dlatego włamie
nie interesują nas komedyjki
salonowe, jeśli są zupełnie wy.
prane z ten~encji społecznych,
z prablemów, dotyezą<eych jef1i
już nie całeJ ludZ'kości, to pny·
na.iJm/Iliej jej poważnej części.
Mogą być podstawą sztuki prO'
blemy psychOlogiczne, ale mu'
szą być albO rzucone na szeroką
płaszczyznę

odłamu społeczeń'

dOtyczyć
wyraźnie
pOkaźneJ
grupy ludzi.

stwa, albo

pewnej

stanowią.cej ll(p. nie przemijajĄ'
cą część każdegO'
społeczeó.
stwa' ("Trafika pant generało ,

we.i", "Szcsnastolatka",- ,,MIlfJI.
r~ł.

To właśnie czyni zrozumia
łym powodzenie,
jakim cieszf
.~ię niektóre lwmedie bezprete~·
s.ionalne. Przyclynia się do tego
(Dokończenie

na str. 5-eJJ.

Tragedia teatru w Lo
(Dokollczenie).
przede WSlyst.kim l,ołrzeba chodzenia do teatru na sztuki, które są przyuajmniej surogatem
!e~o, t'zego w teatrze szukamy.
rusiadamy t.)Tfł:"y wiecznie głód
nkluai ności ,
zaprawiony nutą
~pOłCC 1J1ą. Świadczy o tym powoclzrnie r€portaży. generalna
klaoa wszelkkh trójkątówero·
tycznych, WZJl1ożona frekwencja na kcmediac h, które stanowią namiastkę sz.twk, poruszają
cych zagadnienia aktualne o
nutce społecznej. W tym miejscu ',:arto zal.naczyć, że Łódź
l)osia(1a w komedii swych ulubiOll~'ch aułO'.rów, którzy nie zawodzą. Na podstawie 8-letniej
sta lystyki wymienić można w
lej dziedzinie lIlazwis'k a: VER~EUIL, DEV AL, BUS-FEKETE,
FODOR.

Najwiekslf Daradokl
ez:\' jednak możemy liczyć na
w teatrach .łódzkich
t~go, co 11am OOpo-V';i3<1a, czego
swkamy i pragni€my? 'VszyslkCl przemawia za negatywną
odpowie dzią na to pytanie. ~
Wydawało by się to zupełnie
niezrozumiałe.
Przecieź
teatr
pragnie mieć pOWOdzenie i szuka właśnie takich utworów, któ
re mu to powOdzenie przynajmnieJ w pewnym stopniu 7.8pewnić mogą. Zresztą teatr, nie
mający
powodzenia, choćby ·
miał nie wiem Jaki repertUar,
jest w budżecie intelektualnego
r :,zwoju miasta pozycją martwą,
statyczną i
jedynie statystyczną. Teatr wpływa na pod
niesienie poziomu mia~ta- tylko
wled.,-. gd.y posiada ob,iekiły, na
',Ióre m!oże wpływać. Pusta wifluwnia MOaua 7.byteezność teatru. RelacJa z wiązanki t. zw.
l.ajznako!l1itszych premi~r , skh
dana na f)osiedzeniu komisji
tca'~ralnej. jest pustym
dźwię
l, i elit, jeśli nie ,popiera jej słały
'iŁvka przyzw()itej frekwencji.DlategO' tet teatr musi przede
wszystkbn. myśleć o przecią,gnJ~
~i-.a publleznośei w sposób naturalny, to znaczy przez ukła 
danie repertuaru na linii pragnieil swoich widzów. Oczywiś
cie daleki jestem od namawiania
lealru. an)' ohlebiał gminnym
upodobaniom Humu. Teatr mu
.si ,p osiadae indywidualnoŚć i
musI w repertuarze dać m. in.
lo. CO' uważa za potrzebne i konłecznC. Ale nieb€zpieczeństwo
schlebiania gminnym· upodobaniol'n' w Łodzi nie grozi, czegO'
najlepszym dowodem jest, że
nao~ół naSZa publiczność si~ uic
myli I umie odróżniać ziarno
od plew. fI>rzypadek w powodze
niu sztuki w Łodzi jest, jak już
pod:t..reśIiłem,
z,iawiskiem bardzo rzadkim.'
Czy jedna,k kr~zenie 'po linii
upodobań
publiczności Jest w
Łodzi moż.Iiw€? Niestety nie. -Chodzi o to. że o repertuarze w
lt.1SZ~·ch teat)'acb dccydu.ią PI'ZI!
waiuie ludzie, któ)'zy albo do
t('stru nic chodzą zuoełnif.>, albu
si~
tf.>atrzc zupełnic nic zua.ilł, albo wogóle uie uiaja do tcatru żadnf'go stosunku. Istnieje
żelazna li~[n takich możnych lr
;;{O łódzkiego . światka.
kl6rzy
wLrącają !iwoj.e trzy gro:;ze. a je
~li n:lwel nie wLrącnją. to znwiS~I.ią ponurym cienie)), n::1 dec\"z.ifleh d .Vl'0kcji. Ewcl1tualJ}().~ć
niczadowolenilł
tych Judzi od8l."Hsza dyrckcj(,' tcnłJ'ó,v otl .ia~
Joc'tkolwif'k pr()b zainicI'esowu
"ia publit'znoŚcJ żywlttnym J'C1)ertuurem. T .. jest zb~,t ra!=1sknl
;H' to może być uważane za Jlic
mOl'nlne. lo gotowr wy \\'Ol:l f:
nil'po"ój publiczny Pel. '.\ ~(h'
"'r('~z('ir
"y~l:1wia
,il: .in'q~
sz lukę. k[cJ.rf'j /wz" i~ko gcnia'oglądanie

n.,

ny chodzi O to, aby dawanie sub
sydiwn nie było pOłączone z nic
znOśnym k.l'ępowaniem
dyl'ck.nia, lub stonowania niektórych cji, aby istnieją,ca inicjatywa i
scen, zbytnio przez re-.iysera u- ambic.ia nie były tlumione i w
wypukltmych. W S z.vstk i e te pró zarodku likwidowan e. Gdy taki
by wyjaławiają rePertuar i, co będzie układ stO'sunków i wagorsze, wyjaławiają resztki od- runków pracy teatralnej. wtedy
wagi dyrekcji, sprowadzając jetl ll'apewno znajdzie się odpowied
nocześnie do minimum jej am- ni repertuar i ludzie będą chobicje 8l'ł)'styezne i frekwencyj- dzić do teatru, nawet gdy ich
óe. Na Itym tle właśnie rodzi się tam nikt nie będzie ciągnąć za
idea zo.rganizowanej widowni, włosy.
która ma rację bytu jedynie
wtedy, gdy idzie w parze z tętnią
cym życiem i zaspakajającym
Oczywiście, że wtedy teatr nę
potrzeby repertuarem. W przedzie
musiał intoosywniej ~adąć
ciwnym wypadku cały wysiłek
idzie na dobre stosunki z orga- się dziedzinami, które dotychczas zlIlaJdują się w zupełnym
n~atorami widowni oraz z tymi, którzy decydują o wysokoŚ zaniedbaniu. Mam na myśli
przygotowanie kQŻdego widOwici subsydium.
ska w post.aci dobrze po,imo'WaBarazo czę;sto spotlkac się moż ne.l i rat>jonalnie .zoJ·ganizo'Wsna z po~lądem, wyrazanym w sfe nej l·ekla.my.
rach, zbliżonych do dyrekcji teTeatr musi wres~cie sKonatru, że na rynku nie ma obecczyć ze starym, naiwnym pTZenie odpowiedniego repel'lJUaru.
sądem,
jako by dobry towar
Jest to nieśeisle. Można wylisam siebie chwalił. O galUlIlku
czyć szereg sztuk. interesujących
towaru już mówiliśmy. Ale jezarówno z wielkiego repertua'li nawet wyobrazić sobie, że
ru, .iak i li: litera,t ury W'lSpółczes
ten towar jest naprawdę dobry,
nej, które najpewniej znalazły t{j przecież publicznoŚĆ musi się
by oddźwięk wśród łódzkiejl pu- dowiedzieć, że np. na Śródmiej
blicZlllości,
oczywiŚ{!ie
gdyby
skiej pod nr. 17 sprzedawać bę
można .ie b'yłO wystawić, nie li- dą, pOcząwszy od przyszłego tyczą,c się z względami ubocznygodnia, taki a taki towar w domi. Ale to ",:ydaje się w obec- skonałym gatunku po cenach
nym splode sytuacyjnym, w ja- przystępnych. Teatr musi zastą
kim Żyją teatry łódzkie, wyklupić brak w naszym mieście tych
czone. Zresztą Łódź nie jest wszystkicn
ins'tytucji, które
pod Itym względem odosobnio- przygotowują w normalnych
na. Najzuakomitszy reżyser pol warunkach publiczillOŚć teatralski, naJbardzie.i w Łodzi lubiany i najlepiej odczuwany~  ną·
LEON SCHILLEIł- nie ma co
Jak si~ to zazwyczaj w prakdzisiaJ robić ". Polsce. nie maJ- tyce realizuje? Na I}Oczątku seduje odpowieooiego war,sztatu zonu odb~' wa si~ konren~nc.ia
pracy. gdzie lllógt by wyłado prasowa . .na któl'P.l każdol'azO
wać swój wylka.ni-czny
talent wy dyrektor obiecuJe złote góry
rezyserS'ki , poparty r:;t~boką ,..,je )'f.'-pel'tmłl"ow(' i wynosi pOd nicdzą i bezgr·a nicznym umiłowa 
biosa zcspół , l\łórv mlało mll
niem zawodu.
si~ ),lwlllplebowar. l n<1 [UU 1,0,
nieco Czasum i je.wclc w ś,rodh.u
. Schiller właśnie daJe w kai
sezo:l1u w:vdział prasowy te3'trn
dym sw()im widowisku po mi nadeśle ob~zel'lliejszą
wzmians ŁfT.owsk u oomalowane środo kę reklamową Ił mniF n{' i poiawisko. a więc to, czego łaknk'
wić si~ prr'miNze , cz, też o ja ·
łódzki widz w tealrze. Wszystkimś juhilacie. To .k sl nieslykie
sztuki,
wyreżyserowaue
chaJli~ naiwne IlOdł'.iści(' do SpJ'H
p.rzez Scbillera, cieszyły się w
w~·. H.ekluma lpa [ralna ],rocz.v{ł~odzi pOwOdzeniem, żr w,mi\'nH1si zl''j)cłnic inllnn i. (l wj{'lL
ni~ .,Dzielnego wo.iaka Szwe.i·
hardzi(' j 110woc/f'snYlni uroga ka", .. Kal,ilalla z Koepeniek'"
mi. Przede wsz'-'lkim l'hodzi ł)
"Rywali", "t:jaukali'". "Krzycz· JlfzYI!0tuwanie widz~: 11luie.i Ił
cic Chiny", "SpJ'awl~ DI'f'yfusa", ~\Viadomjone~o . .\ wit:r grafiu ·
KawcŁ tak niklen ia mah~l'i~lłGwi
nie ładnir wykonanr ulotki, zajak ,Krzyczcie Chiny" polrafił
zllamia.iące z tI'eścią sztuki. z iten znakomily człowiek teatru
dcoln~ią wysta wianego utw O l'ł1,
nadać formę ciekawe~;o, int,ereoc zywiś c ie w formie
popularsujące.go, mocnego
widowiska nej. dosl ępnej. zl'ozumiałej, a
środo" iskowe~o.
pl'zekon~· wll.i<l cc j. Tali;i,c ulotki
l)OWillll~' b\'l~
nHlSOwO kOlpol'imDaS
[OwRnc wlaśni{' wc wsz ystkich
[Joru zone powyżej w zar~' fabJ'~' kHch. w lokaJach publiczsie przycz~'ny sprawiają. że uyrb. na lIlicaeh. w odpowiedznajdu.lemy się w życiu teatral- nich mOmentach również wC
nym w smutnym impasie, z kló wszystkicb szkołach. Chodzi o
rego ni€ widać chwilowo wyJ - to , aby uniknąć lakiego widza,
ścia. Teatl'\' w Łodzi mogą na- jak ta paniusia. która w~-cho
wet przejściowo ciesz:vć siG po- uząc z "Nieboskil'.i KOmedii"
\vodzeniem i jakoś wiązać bud - KRASIŃSKIEGO mówiła za~niewana
i
rozczarowana do
żel ,owo kOlliec z kollcelll. ale .ieśli kroczyć będą nadal po Hnii SWf'go mnłżonka:
dotychczasowcJ, łO nie zrosllą
- TO]est obUł'zająl'e! Pl'z"się nigdy z żydi'm miasta, nic ci"ż na afiszu piszą, żC to kostaną się nigdy cząstką tego ży
media •.•
cia, nie b~dą dla nas nigdy tym,
A:lbo też taad POCzC! WY miesz,
czym były teatry w · okresie wysławiania .,W csela'·.
4,Erosa i czuch, który po napi ~k'J;ie.iszy ch
})s.\'che", "Irydiol1a", "Ponad si wmbolicznych scenach "Nocy
ListopadOwcj" obrusza si~ . żt'
ł~·'· etc.
~og lam k'lepią ,
.iak Piekarski
l1a mękach, a właściwi " nie wi n
Przekleństwa subdomo, o CO' chodzi. Ten Ju'ak
sJdium
przygotowaillia widza musi hyć
Teal.r I1lLl~i OlL'Z"J1H'w ać ~lIb· jak lła.j{'ncl·g~zUi('.i :7.wah·zan~·.
sydium. Ale wtaści'wa -droga po - ~le łudźmy się , że lae~' widzolega na [:nll. aby lo MlbsJdiuJll \\'ie. jak prZ\"locl)łem. należq
uh' bylo zhyl U·V<I{"'(hvSUH' . "In' ,l .... "" . ;~~1.-.;".
UderzJllY sil: w
/lIc zab
jl11y. że "jęk
('.ii. kul
,as siedzi ('z-:sf.,
je!.{o
H hu'('('kim kanego autora daje p'r awo publicz

ności bez zastrzeż.eó., . to pojawiają się żądania wyeliminowa-

Potega reklam,

Smutn,

,,01

za.niu. Nic wolno zapominać, że
mało kto przyznaje się V! dzisiejszym świecie do iglllorancji.
Każdy

•

ki repertuar nie wyslare/n. 'I,
musi być pOparty o'dpowiNlnil;
rucbliwa. cclową i intercsu.i:!(':}
pl'opagandą. \Yłaściwy szef rcklamy i propagand~r . może. si~
okazać najważniejszą osohą, jeśli nie w teatrz e wogóle. to w
a ~minislrac.ii tea lrów nanewn (,.

chce UlChodzić za l,oneUda.ie, że się zllchwyea
czymś, czeg'o zupełnie nie rozumie, ale w głębi duszy po takim niezl'O:Zumiałym spektaklu
jest rozczarowany i zuiecb(~o Tylko nic wolno przy tym za
ny i przy następne.i okazji woli pominać, że jesl masl:; do odpójść do kina. Te stereotYł-'uwe
robienia, że nie należy o Cflek iwzmianki do prasy, oplewnjące wać po .lednym zl'ywic pl'ol)a"Dzisiaj d godzinie 8 min . 30 !~andowyw doraźnycb r('Zllłt:ł
znakomita sztuka wielkiego pi- tów. Ale systematyczna. cel{)wa
sarza angielskiego ShakespearH i w interesujące formy lljęta
(,jeszcze ten kłopot z wymową!) propaganda musi dać pOll1yślnc
Noc h'zeeh Kroli czyli co chce - rezultaty i da je napewno, '
cie w kapitalne] obsaazie prl'·
mierowej z pp. (tu n~stę,puj e
Groźn, ko~kurent
wyliczeni€ szeregu nazwisk) nn
Tea[r wydaje się zapol1lina~,
czele. Sztukę tę ~rano na WSlVstkich scenach Europy po kilka że w oslalnim ćwierćy;icczu o.
set razy 'l niesłahnącyu; powo - trzymał niesłYChanie groźnego
dz,eniem" - zupełnie ehybiają konkurenta , który zrozumiał
celu. Wzmianki takie czyta w odrazu potl'~ ,l. propaga ndy i r,,·
llil.llepszym wypadku tylkO ten. klamy. Odczuwa boleśnie na
kto idzie do teatru i chcp. się do- własne.i skórze ruchliwOść te~o
wiedzieć, o której godzinie r07 - konkuJ'cnta. a jakoś nic k';-,·api
poczyna się spektakl. \V szysl· się zzasto 'o waniem metod. Id,)
kie wzmianki po premil'rowe o re mll dały powodzenie. Khw
entuzjastycZll1ym przyjp.(:iu szŁu było przez dwadzi~ścia lał nieId i wykonawców przu publiez me, a pl'zecież krzyczało na ca.
Iv świat donośnym głOsem o soność i krytykę są takimi samybic bez przeI'wy. I ten krzy}· o
mi UJderzeniar.<; w pró%niG
kazał się niezawodny.
Dzisi~Ij
Premiera il1u.,i hvć przygoto · kino jest pot entalem . wlada.i~I
wana pod wl~:lQdern rek lam_o - cym setkami milionów dusz i
wym na zasadach, które I·o~[nh· Kr ezusem. a teatr zepchnęło do
Wspol11.lliane. Oczy".-iście w)'lI1f1 roli szlach eln ego Kopciuszka,
ga to pracy i inwencji, alI! owo- w pocie czoła walczącego o suce takiej pra~y ~ą zapewnione. chy chleb powszedni. wiecznie
Poza 'lym życie teał1'u i .lego ka- żebrzącego o pomoc i ratunek.
płanów musi być w ,.e kkie,i fOrale K?pciuszka jakiego.; dziwmie podawane do wiac1oD\oś('i nie wstydliwe!>'!> . cie~n;~- '<0 na
publiczuej. Celowe są reporta- kompleks zmnicjszone.i wartoś
że z prób. rozlJlowy z poszcze ·
ci.
góLl1~-mi wykoml\veamL w~-wia
\Y kaźdym razie. resumuj.,
dy z dyrektorami i reżyserami ,
lnfonnujące
stale o zan!ierze- 10 wszystko, co zostało po,\,ieniach reperlu'arowycn, o tr<,ści dziane. trzeba podkreślić, te
i ideologii przygotowywanych Lódź, jak wynika z ,OCZYSZCWpremier, o pracy p.r zygotowaw- nej" s lat~-styki. chce oglądać w
elej, chwyla:nej na gorącym u - tealrze reportaże i sztuki, rn-aczynIw. Życie artystów równł-eź lujące pewne ś-rodowiska, a pojest doskonałym tematem do siadające nurt społeczny , że U:szel'oko pomyślanej propagan- lwory takie istnieją. na r~'Jl"nt
d~- tł.'all·u. ". ,·starczy przypom- światowym, Lyllko ich slarannie.i
poszukać trzeba. że iednak roznieć mislrzowską reklamę i pro
maite względy każą sic sceptycz
l)a~al1(: t:, uorawiauą przez film
amt'r"kallski. nb~' zrozumieć, o nie zapatrywać na spclnienie w
co wIn ~ci w ir chodzi i jak waż praktyce t~·ch żvczeil naszC'go
n.\-111
cZ~' 11IJ)iki eJll
powodzenia miasla. Nawet w lekkiej kon1('
jest laka propa.ganda. Szczegól- dii puhliczność łódzka wvhicrn
le widowiska , które dają· prz~
]l ie je~li chodzi o zaspokojenie
na,;mniej
namiastk~ repertuaru
slwhizlł1u klasv śl'cdniej. ŻVcil'
orywalne (ocz·nviś-cie ~. przy- ~rodowiskowo - społecznego. co
zwoi tych gran icach) artystek i .Jest jeszcze jedn~·m dowodem.
sluszność
artystów, ich zdrowie i zamie- potwierdzaj ącym
rzenia , tryb ich życia, anegdo- Wlliosków, wyciągniętych ze sb
tyczny materiał z prób i przed- tyst:\'ki.
stawi e/l, niewinne ploteczki J eśli
c hodzi o subsYClium
'
.
. , . to
lo wszystko nadzwyczaj'n ie zh!i )lIC
powmno ono swoją widl\O{,
żn s nobistyczną puubliczność (a
cią zabijać inicjaływ\" d~Tekcji
któż z nas n ie jest polrosze SI1Oi walki (} publiczność. fi jednobem?) do leaŁru, wzbudza zain- cześnie nie powinno hyć polt!t eresowanie, stalli a teatr z ży c~one z ograniczaniem tej in i
ciem miasta. czyui zeń integral- cJatywy.
ną czą:stkę tego życia. A tymcza
Ale naw et przy odpowiednim
sem cala ta dziedzina propagan
dy, bezipłałInej, wz,gl. bar·dzo ta- repertua rze tea Ir musi się za ·
niej, jest nie tylko zaniedbana. brać do dobrze ujętej . komeI,ale nawet przez teatr jak b~- 1l;- well'llloej i inleresującej propa .
piona, a w 1;:a żdv1l1 razie nego - gaudy i 1'eklamy, aby zorganiw
wać
widownię
\Y
sen ie nip
wamI.
przymusowego w~-boru i zainleresowania widza. al1CZyniC'·
Ale prledewsz,stkim nia
j ednoeze~nie z teatru c'ząsl
ki składo,vej żvcia. \Vejścic n,I
()~zywiście lwia część tej prol~ drogę musi w nie długim cza
pagandy, a przede wszystkim si e przyn i eść owoce. ho,,·ie1l1.
jej cz~ść inrormacyjna i uświa  wlwew rozmail\-m r:,losom.damiająca.
musi by~ pOpada Lódi chciała b.\· chodzić do lf':1
odptm'icdn im J'cpel'łu81'ew. Ni.- Iru i do odpowiadającr!-(o W.I
mOżna wyjaśniać ludziom treś
IQsknotom lealru chocTzir hrci szlu,k, które treści nie maj~.. dzie.
lub nakłaniać ich do c,bodzenia
" . [en O[t} (.l/iwlly SJ)os()ll jJOtT
na bezwartościowe bzdury. Reczas
gdr rleez~ \\'isloś[- knźl' h\ {.
pertuar. odpowia(ia.iący pOtrzebOm j lł',skllotom widza w da- pesymi!>[ą, spojrzeuir w przynym śl'Odowisku, jest natura]- szłość rodzi jednak opłnnizm!
nie alfą i omcgą powodzenia. sera.

repertuar ...

Chodzi ie(h·/li-c o lo,

że

sam ta-

6
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(zglat'
"MIŁOŚĆ CHŁO
PIĘCA".
społeczny, a tmosfc.ra ż y

Jules Romains:

Klimat
cia są nader trudne (10 wyraż e nia.
Trze't·.a sięgnąć do serca człowieka
i; zlikaa
duszy miasta. i Bąkając
f;ię po ulicach, czy spoglądając z
darhów śledzić Psyche zbiorową.
"\ Psycha zhiorowa, dusza IDasy i
tłumu jest nieuchwytna i obraz Jej
Jakże często fa.łszywy. Jules Hemains, jeden znajwybitniejezych
pil;ltrzy fra.ncuskich, wspaniałą swą
wielotomową
powieścią
"Lud'Lia
Dobrej W oli" przybliżył dynamikę
zycia. do czytelnika. i pozwolił śle
dzić P;l"oces stawania się i mijaIlia,
gTY i walki, konfliktu i cierpienia..
l'oprzez głębię i wielostronnośC
akcji, poprzaz twórcze wyczucie
<:harakterstycznych rysów czasu
dąży Romains do odtworzenia 'wizerunku społeczeństwa. Spoleczeń
ftwo - zespól jednostek, powiąza
nych z sobą tysiącznymi nićmi
w~pólzależności stało się bohaterem
~lJwicści.

Społeczeństwo

w "l.udziach Dojest tylko tłem; społl'czeństwo
działa. jest w nim
f lepa, powodująca. się uczuciem, irwcjonalua. sila.
.,Ludzie Dobrej Woli" są ooszerllą panora.mą. Francji roku 1908,
kiedy Zo'lczyna.l:a. już ciążyć zmon\
wojny bałkańskiej, czy, też ogólno('uropejskiej.
Ale spnł aczeństwo jest KrótKowi(hem i nie petrafi spojrzeć w goillbrej

Woli" nie

jącą nit'bezpi'3czeńf'twa przyszłość_

Wysunięcie

na Wan pierwszy
nie niweczy u Jule:
),<1 Romain..'13 ezłowieka. W. nim, jaK
w pryzmacie, za.łamuje. się duch el (,ki.
"
,",.
.. :Mil~ć chłopięea" stanowi me·
t' i tom "Ludzi Dobrej Wr,li". PierWf'zy i drugi - ,,6 pażdzit>rnika." i
"Zbrodnia. Quinette'a." zostały WZid
IJaru laty dość licho wydane !' Q.
p<.lsku. Tom tn.eci ukazał się w b.
dubrym przekładzie. Wacława. Ro.
goWlCz&. Chłopięca. miłość Jallea...
spinają.~ ntw6r Romain'!& klamr:ł
kempozyeyjną j€st arcydzieł~m h·
ryzmu. W, owej miłcśei lat nllni.onych, chłopięeo nieśmia.łej. jast coś
wzruszającego. .Na: !ycie ludzi pada
cień wież wbrt::rlezy<:h nafty, a kapitał Lafcia.rzy wywiera złowieszczy
.vpływ. Ale w demoniczności ka.pi..
tątll naftowego, w· prze.j~tawieniu
jego zlowrogioj siły, ustrzegł się
H')ll1aiJls przesady. Jego. celem jest
mt.ystyczna prawda.
W . swym niebywale oogatym (O l razie spole~z:(?ń~twa francuskiege
rle pominął Roma.ins parlamentu plastyezna postać deputowanego
l.; UfaU, typowego polityka 'francji
i rzut oka. na świetlaną syl,,~etkQ
Jauresa.
Ramy ItrótkilOlj recenzji nie pozwalają podkreślić rozlicznych zalet
I, owieści - krytyk ogranicza sio
tedy do gorącego poleeen~a "Mi:
łości chłopięcej': czytelnikowi.
~poł ~ czeń$twa.

MaxenCfJ Van Ik'r Meersch: ,,~
TATNIA PRZYSTAŃ".
Katolicka. powieść francuska. mil'
7.(' ~ię wykazać dziełami prawdziwego talentu. Dość wspomnieć głę .
Iltlkie p.,wieś:li Mauriaca. czy Berr.unosa, swkająca jasnych dróg dla
hl.tkających się w ciemn0ści óus,~
Itlltzkkh. "Ostatnia Przystań" jest
rl;;iel('m niższego lotu i mniejEzegc
talentu. Duł jej autor powieść nh~
Ws półclesną zarówno artystycznie, jak i umysłowo. Ciekawa koncepcja kon.fliktu nie zo&tala odp"·
wiedniv wyzyskana. Nie potr.?fił
autor rł "lwią~·lĆ powi e ściowego pro
j;lemu i "Ostatnia Przystań'" stała
fj~ przys ta.nią dla autora.
Podkr eślając religijny charakter
"Ostatniej Przystani". nal e ży zau·
wużyć, że za mało bylo siły życio
wej w osobie wracaJącego do wiary
przemysłowcJ. Brambergera . Argum(~ntn0j() i bohaterów Mecrscha C8chnje plll1ierowość - a to jest naJ wi~b;z~ wadą. powi e ści (. szla chet·
oyt:h choćby t2ndencjacl!..

ZW ·IERZĄT. .

GLOSY

.Kogucie pianie
"Kukuryku" i "Kockadoodiedoo": który kogut _pieje prawidłowo?
pięciometrowej długości. - "Jednosylabowe' ptaki drapieżne"
Jeszcze przed kilku laty wyraże
nie "mowa zwierząt" znajdowało
!óię pod znakiem zapytania.
Wąt
Iliono i sprzeczano się na temat
iHnienia mowy zwierząt, uważając,
że mowę ludzką należy uważać za
jedyną i jednocześnie za prototyp
mowy wog6le. A mimo to zwierzęta
również

posiadają

mowę,

swoją

mowę·

Mowa ta może się objawiać w ges
tach i określonych dźwiękach, jest
jednak zawsze bezpośrellnim wyrazem instynktów, uzewnętrzniania
popędów i innych duchowych procesów, za wyjątkiem intelektualnych. W ogólności jednak mowa ogranicza się do zwierząt Wyższych;
,a prawie wszystkie zwierzęta nii·
sze nie są nią obdarzone. Również
owady, wydaJące dźwięki, nie posiadają głosu w w~lższym znaczeniu
tego słowa, gdyż brak im potrzebnych narządów mowy. Nie przypadkowo mówi się l) konikach pol·
nych, o pszczołach i trzmielach) że
brzęczą i t. p.
Dziwne jest to, fe skarbilica
dźwięków u ptaków, jest większa,
niż u ssaków, lecz błędnym byłoh>
mniemaniem, że mow(.l zwierząt jest
miarą ich psychicznych zdolności .
Przecież I,ury, stanowczo mniej inteligentne stworzenia, mają niezwykle dużą rozpiętość mowy, podczas
gdy bezwątpienia wyżej stojące duchowo lltaki drapieżne, lub wrony,
pozostają daleko w tyle poza nimi
pod względem ikści uźwięków.
Mowy ~wie::ząt nie moina umieś
cić na jednym stopniu z mową
ludzką.
Powyżej już zaznaczono,
ze ~ierwsz!l, pomi!ając jej prosto~~)

:- ..::

~-.- .

.

.

Tab ~la glt) ~ó w z ~ i e ri.ęcveb, "f6t6; rnfowanych: pr"ez prof. S ćhmicl.a (c'rl
l\~ w ej

do') prawej") : Pisk psa. poci:W:n lIt'go z l~),k:t z.:J. u ~zy -

Wieiyiór-

k u pl' z .~ ('h l) dzi oJ pomruku do kwi ku ikl'7.yku. - ,Yrzuqk wic.wiórld
z s zcrd~) co ~wartym py~ ;,L'l lii l'JlI. - ' G108ne pokwikiw~l1ie rlrosiaka.

-

~huczenic

kota.

jest bezduszna i nie posiada zdol- ślenia dla rze~zy konKretnych i abżadnej
ódllliany
rozwoju; Nie' zna ona tradycji s(rakcyjl1ych,
,jeden lew ryczy tak sąmo, jai': dźwięku i znaczenia . . Lecz istnieją
c1rugi, wgzystkie wróble ćwierkają ·]Jimkty za·~zepienia. Nas1!a mowa
w ten sam sposób, konie "żą cał ('bce zawiadamiać o .czymś, ch.:e
kiem tsk samo), nie posiąda okre· być słys~na. I u wyższych .zwieności

rząt,
obok licznych, instynkto,,·
llych dźwięków, spotykamy takie,
które chcą o czymś zawiadomić i
które powtarzają się dopóty, dopó·
ki nie nastąpi odpowiedź i nie zjawi
się osc.bnik przywoływany. Naprz.
kogut, który, gdy tylko znajdzie
I!OŚ jadalnego, zaczyna wabić kury,
aż się nie zjawią, lub nawołujące
się gęsi i t. p.
Poza tym widzimy podobieństwo
między mową ludzką, a zwierzęcą.
pod względem fonetycznym, -- i ta
o,"oIi.:zność :,ównieź upoważnia nas
do mówienia o "mowie zwierząt".
Coprawda tychczas nie ma żadnych
lIallkowych badań w dziedzinie fo,'etyki mowy zwierząt. W gruncie
rzeczy p.-awie nic nie wiemy o
skarbnicy dźwięków u zwierząt i
nie orientujemy się, ani w ilości
tych dźwięków, ani w formie i jakości, nie mówiąc już wcale o ich'
p~ycbologicUlym znaczeniu.
Jesteśmy przyzwyczajeni do roz·
r.Jżniania całych
grup dźwięko.
wych u tych stworzeń i do określ;ania ich, jako mruczenia, szczeka·
nia, syczenia, wycia, ryczenia, gru('hania, gdakania, piania i t. d.
Równlcź piszemy te dźwięki tak,
jak wydaje się nam, że je slyszymy, wyrażamy je naszymi słow,amt
i nie zasianawiamy się nad t~·Ul,
czy te określenia są słuszne, t. zn.
c:zy prawidłowo odtworzyliśmy mo·
w~ zwierząt. O ośle mówimy, ł6
krzyczy I)n: "J ... a". Czy tak jest"
rzeczywi~tośei ?
Sądzę, ż~ każdy,

kto ufa swym
ten dźwięk. Trudniejsz~ jesa już sprawa z kogutem.
W NieDlcr.ech pieje Od "kikirikl'~
we WłlM~b: "chicchiriebi". RGsy!ski kogut woła: "kukeriku",
polski:
"kukuryku",
angielski:
"kockad'lodledoo", a francuski:
,;t'oquerico". Kto ma rację? Czy
kogut wogóle posiada: "K"? Ten
przykład, który przytal'za1n, zamilist wielu btnych, może nam powiedzieć, jak bardzo nasze ucho
podlega złudzeniom akustycznym,
nawet wówcz,'lS, gdy uważnie ~rzy
uszom,

usłyszy

słuchujemy się dźwiękowi.
Subiektywność

naszycb wraż'il t.
do pru)·
ścia na metodę badań obiektywnych, a mianowicie optycznych. Oddawna chciałem uwidocznić dźwię
ki zwierzęce, porównać je z naszymi i zbadać, czy i jakie punkty
styczne istnieją między tymi dwoma mowami. Dała się zastosować
metoda optyczna i okazało się, że
zwierzęta rozporządzają
prostymi
~źwiękami i złożonymi k'ompleksami dźwiękÓW, jedno- i wielo-sylabowych, .że zwierzęta posiadają samogłoski i spółgłoski, które zgadzają
się optycznie z naszymi. Wymienię
choćby tylko
"u", "a"" "e",
słuchowych b!,ła bodźcem

"i", "au".

PrzY. tycli oserwaelach tiatłlzo

ważne jest .twierdzenie, przy jakim położeniu ust zwierzę wydobywa z siebie swe samogłoski i spół
głoski, naprz. w Jakich okolicznoś
ciach pies wydobywa całkiem ezyste
gęś lub kot, podobne do
naszego:
Należy tu również zaznaczyć, że można określi~ wyso-

,.a", a

"f".

kOść

tonów:

różnych

dfwięk6v

zwierzęcych.

1. Sir Montagu Norman, ktćry prz.ez osienlUasł~le lat był gqbernatorem banku angielski.:go, ustępuje ze
i:'wego stanowiska - 2. Trzy girlsy filmowe zabawiają się, jak dzieci, podczas przerwy między zdjęciami.
_ 3. Dwie girlsy filmowe odpocz)T wają po wytężonej pracy w promi(;niach kalifnrnijskiegc słońca.4. Wallace B~ery i Josf'ph CaIle"a w filulhl awanturniczym "Groźny Bill".

Udało mi się dzięki mikrofonowi
i fotografii, uzyskać optyczny obraz
piania koguta, długości 3 do 5 me·
tr6w, odpowiadający 2 seliundom
piania.
Pod lioniec muszę stwierdzić, i ~
chodzi mi nie tylko o nową metodę
hadań, lecz i o pozytywne rezultaty.
Bezwątpienia droga do osiągnięcia
(:elu jest bardzo trudna, ale nie bez
nadziejna. Celem zaś jest zbliżenie
się choć ~ krok do mowy zwier~ęcej.

Dr. BASTIA.."J SCHMID.
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a el mie dwóch ezoDó" teatra DYC
głosu dyrektorowi arty"tyczncmu lódzklch tealIlip.i~kłeh, l). Hugonowi J\turyelńskJemu, który ukieuje porów1'~"H',y bił<ln~ Ill'ucy w teatrach w kuńczącym "tę sezonie 6raz wta.it'llIl1iczu Ill\~ " piany dyrekcji na przyszły lI~n. Arłykuł ten stanu-

l'U/;;:h'j udzielamy

Irilw

wi " I'C\\nym stopnJu pendant do fO.l:ważaó zasadniczych .oa teruat
ll'ugcdii IC~ltru w Łudzi, którc zamjeszcpruy równicź w dzisiejszym

numcrze.

(REDAKCJA)

.\t1l~}r,

rl!i)cier, aktor i ddwl'a.t.ul'
tu btot[\'J elellll'llty t>ztuki tealraJJJ('J. \" 1lI.j,Jll\łly it'h 1\ ycuek, u
;ł:ty \V kla 1l1n~ wspólllt'go celu, tworzy \I ido ,vi:3ko t.eatraluo. Jak ole·
ll1C'uty te wspóJpi'Llcowały ze sobą
w Lod'li IV biażącym sezonie i jak
będą nadal, po :'ocoz;nYlllagzaminie,
rfllcować to t)mat, który u kre·
~u pierwszego
seZOllll pracy łódz
kich teatrów miejsItich pragLę omówić publicznie.
~.

ReDertuar
Istnieje ja.ki3Ś dziwne prawo )\'
tt'atrze. Wszystko co było kiedyś,
dawniej, choćby już tylko 10 lat temu, był,) dobre, wszystko, CI) dzieje się ob~cnie, jetlt zawsze pod obsLrzałem krytyki. Dzie~ się to nie
tylko w Lodzi. Dzieje aię to na całym świecie. jak dhlgo istniej~ teatr. Zawsze wspominamy z niesły
chanym entuzjazmem 1\ znakomitych aktorach, świetnych rolach,
w8paniałym repertuarze z lat minionych, nie możemy natomiast nawet
przez najbardziej ezuły obi aktyw
dostrzec istotnych ',varlości ..,. tym.
C(: dzi~je ęię w teatrz6 w~półcześ.

aLru Stawir. się go uam za lIit>do8CI'
gly wzó.".
A po tynt dyrekcja ,jednego z naj
wakolUitszyeh znawc.)w dramatycz
Eej liter:J.tury 8wiat.t, BOLESŁA·
W A OORCZYNSKIEGO. Czyi w n:
l,ertuarze były wówezas tylko sa
me r.~welacyjne 'pozycje? Czyż nie
zlU\jdziemy ta'm, między wart.ościo
wymi i wspaniałymi utworami, tej
samej wyszydzonej dzisiaj "Jutro
)lOgody", e'f,i wres7.citl "Papy",
"Panny Plute",
"Codziennie o
~.ej"; "Azais"?
A gdy przyszedł ADWENTO·
WICZ i wespół z - SCHILLEREM
l,orwali się na repertlłar o charakterze wybit~ie społecznym, cty zna·
laźli właściwe poparcie?
A przecież dzisiaj cią.gle się mówi o zna·
komitych przedstawieniach "Rywali", "Cjanktdi", "Szwejlm" i t. p. A
czy w okresie dzia.łalności ś iVietll~'
go reżysera. K. BOROWSKIEGO
rJ.e wystawiono "Burzy w szkliance
wody'\ "X 3Jł', "Królewski~go fil·
mu", ,)Hiszpańskiej muchy" i in·
nyeh?

A oto dzisiajsza. rzeczy\vistosc
W
pierwszym rolm niesłychsub
uie.
trudnych prób przy pierwszyoh pu·
Zanotowawszy to w&~dzie i z8,- ezyna.niaeh, zmierzają.cych do wią
waze spotyka.na zjs.wisko, pn:.ejdt. zaDła repertua.ru dla ezter~~b sceu
11~,wnoczeanie, wy8tawiliśmy: "Nie·
)11y do zj&wisk aktualn~rch. Lódzkie
teatry miejskie w końcowej fazie boską komedię", "Noe listopado·
~wołch
poczynllń
spotkały się z
qJ!', "WJeezór trzech króli", "Gadość 08ną, aczkolwiek odosobnioq*ę
rozmarynu", "Rewizora".
JJą, krytyką repertuaru, pozioma
"17I1DAJJona", "Tessę", "Niespo.
,a1ystyczncgo i organizacji prac)'. dziankę"; ,;Świer8zc. za komiPonieważ krytyka ta mogła by wy.
nem", "Kobietę bez skałY", ."Motworzyć niekorzystny obraz naszej
ralność pant DulskieJ", ,~Kres wę·
rzeczywistoAci teatralnej, co nie drówki", "Głuplego Jak6ba", "FI~gad7.8lo by się z powszeebną niegle S1lapena", "Gwałtu, tO się dziemal świetną oeaną naszych pra!!. je", "Wlendego eUowieka do ma·
;'llluezony jestem przeprowadzić łych ' interesów", "Brata marnotraw·
kontrolę naszych wysików w ponego" i iDDe. Słuszny mote ,ie!t zarównaniu z ubiegłymi, stawianymi l'Z1łt, ił w sezonie bł.:ożllcym dał teza wzór, sezonami innych dyrekcji. atr za. dużt> wznowień, ale zarzut
OC1:ywiście nie mam zamiaru kryten okate się mniej sIu zlJvm. jeśli
tykować tego, co było, chodzi mł
!!ię zwaty, it wzaowienia były dalI&tornlallt tylko i jedynie o obronę
waae przede wszy~tkłm w teatrach
tr-go, co jest
peryreryJnyeh.
Leży

przede

nJną

spis s?,tuk, gearych IV łódzkich teatrach miejskich
od roku 1925. Leży również spis
sztuk, które graliśmy w sazonie bie·
żącym .
Sprawdzam, porowlluję i
szulcam tych niet>lycIH.nych różnic,
G jakich mówią
entm,jaści teatrll
z przed lat.
W:lzy8Cy wspomina ją 71t3kolllitv
olue,:; teatru dyr. SZYFMANA. CÓ·i.
to był za repertuar! "Sen nocy let·
Illej", "Nieboska komedia", "Żywlll
maska", "Oall1~r i huzary", "W siec!". "Pon:ld śnieg", "Święta Joan·
na", "Otello", Błękitny ptak", "Ró.
ia", "Balladyna", "Rewizor". ,,'ly.
wy trup", "Mściciel", "Dar Wisły" oto piętna~cio zuakomitych
i w~ri;(;~cio\Vych pozycji repertu:t
rowych w dwuletnil'!1 okresie pra·
cy dyrektora Szyfmalla. Ale flyrek·
tl ' I' ~zyfl11an wystawił na przestrzeni dwuch łat nie 15. lecz 72 sztuln.
I, ,o I '.tllllęta pozoshllyeh 57 s:m·
I ,\'~I1_ ~I,tłzlych w pamięci fal'S, S:1.tll
eu'l; i n'wii. Czy w"pominn. kto li
t:1ki~'h lltw ) ra·~ll, jak: "Papa się że·
nP', .,Pociąg witlmo", "Pan nuczel·
n'k to ja", " Kobieta i pajac", " Gdy
"::111 rhciala't i t. P ?
A

Resllm'lją.e, pozwalam ~ obie wy·
razić przekonanie. iż na podstawlt.

niebezpiecznego porównania ze 'zna
komitymł sezonami z tat ubiegłyeh
repertuar nasz nie mo ze w zadnym
wypadku być przedmiotem uzasad·
nionych ataków. Mógłby być lapBZy. bo zawsze można sClbie takie
zalożeaie postawić. Ambirjonują.cy

kierownik

teatru nigdy nie zada·

wala się istniejącym stanem, Zn.WSZe
szuka '3oraz to doekon:J.l~zego wyr;.'zu dla swoich aspiracji.

Rei,ser, aktor i dekorator
ZeSI'( 1 artysLyczny łódzkich Lea·
trow !I~ j:;kI.:;h ma opinię bardt.ti
dourą .
Z~tr'Jwno szeroka pllblicz110:3(:, Jak t fachowa. kl'ytylm stale

f (I,llue~l:.t.I,L wysoki poziom arty·
stycwy na.'3t.~go zeE'jlołu. Wi 'l1't1.
Hzpiętdć repert.uaru oll fusy i ko·
JJ11~dii muzycznej, lJoprzez drama.t,
dG sztuk o zakroju mGllumentalnylll rtworzyła szerokie pole do popil:'u dla naszych arty~tów. Nie spoĘ,l'U wymianić wszystkie znakomite
role l)l'd~:.Jz-?gólnyrh aktorek i akto·
r6w.
Musz\~

;jcdu:1k

przYPolilni(,ć

tak
j[,k wysta·
wionie
"Te~~y",
"Pygmaliona'\
".Judzi wdoWY", "Gałązki rozmary·
ilU", "Głupiego Jnkóba", "Królowej przedmieśda", a wJ'e5~cie "Nocy iistopadowej" i "N~eboskiej ko·
medii". ll'3ż możliwości, jaką ro;:piętctić skali talentów okazał llasz
z\'spół. O rlie!dórych przedstawieniach wyrażała się krytyka teatralna, iż były lepi~j wylwnane, niż w
stolicy.
w$pani"łe osią.gnięci~,.

Zdająe sobie ~prawę, iż we wspól
czesnym t.eut,·ze reżyser je~t duszt~
wt'zvstkidl 'Jocz·UaIt.
które w

~wym kvńcO\~'ym'wyruziz dają pcł·
lle i tlharmonizowane

widowisko,
staraliśmy się o jak najlel'szy dobór reżyserów. Obecny z(,F.'pÓJ ca,ł
kowicie zdał egz:1ll1in z pokłada,
11ych w nim nad~iei. HÓŻnGfodnośc
zainteresow:!'ń, uzdolnienia i zaml·
łowani:., predystynowały ZYGMUN·
TA BIESrADECKJEGO na llosko) ·
lJ:l.łego rachowc:t w dziedzinie ]{(!j.
tnedii iJrycv.ajow\'j. BRO SŁAWA '
DĄBROWSKIEGO
na. świE.tn.~go
realizatora utworów klasycwych,
a WŁADYSŁAWA KRASNOWIEC
KIEGO na wnikliwego i g-łęh(!kiclgo
twórcę sztuk o założeniach psyeho 1c:gicznych. STEPAN WRONClH j
ZYGMUNT BOŃCZA uzupełniali z
dodatnim rez!Jltat<;)m dziuł pracy
r0żysertlkiej na tereni.) teatrów po·
l'ubrnyeb. Niezależl,lje od f'ta.łego
zespołu prał~owali w Łodzi gościn
nie; LFON SCHILLER i ALEJ{SAN
DER WĘGIERKO.
Frzejdżmy do omówienia sprn w
t. zw. wystawy sztuk. Nikt nie moż(\ zaprzeczy.ć, iż w sezonie bieżą·
cym uczynił teatr wszystko, aby
każde przedstawienie było wykonane Jak najczyściej, aby każda sztu.
ka miała należyte rozwiązanie aste·
tyczne, aby kostilull nie był lJrudny, a dekoracja nbchlujna. Jeśli

niekiedy zdarzały się wypadki, iż
przedstawienI'.!. w teatrach popularllych nie miały wartościowych de·
koracji, działo się t.ak li tylko z po·
wodu zupełnogo niep!'zygotowania
i szczupł,)ści soran tych teatrów o·
!'aZ z powodu ciągłych przewozów,
które, odbywając się często w cza·
sie niepogody, niszczyły dekoracje
w sposób nieuchronny. Nikt chyba.
T!ie zdobędzie slp. na zarz,ut, iż. O.
AXER. K. MACKIEWICZ i młody,
wyrabiający się T. KALINOWSKI,
nie mają ambicji artystycznychPakoracje ich są. owocami warteś
dowego wysiłku artystycznego,
kt.l'ry znalazł żywy oddźwięk w o ·
piniach łódzkiej publiczności.
Jeśli zważymy, iż sezon bieżący
był przeprowadzonym po raz pier·
wszy w Lodzi niesłychanie trudnym eksperymentem prow,adzenia
('zterech scen równocześnie, jeśli
uprzytomnimy sobie ogrom wysilk{,w zrsr.ołu ~rtystyczn(>g'o, jeśli
wt'Źmi~my pod uwagę, iż codzienllie :)drywaly się po cztery, lub pięć
l'rób ran!Jych, po cztery, a w sobo·
tę i w niedz~elę po osiem spektakli
- to uia będziemy mogli z czy,,·
tym sUlllieni.'m trudu tego przekrlJ~lić, lub uZllac za bezowocny. A w
jakich warunkach pracujemy, te
w~zvscv wiedzą. Brak nam odpo·
wlodlli0h warsztatów, brak malarnI,
magazyn oddalony je<;t od teatru o
dwa kilometry, brak naj prymitywiliE-jszy('h uf'~ądzell, l)l'ak instalacji
:<wi.>tluvch, ~ wszystko to nie może
~przyja:ć normalnemu prowadzeniu
rrzygot.,vrań do widowiska.. Sz.cz".
).łość scen, niedostateczne ich wy)O\Jsar.eaie techniczne mliłowaly ograniczyć nasz.a możliw08('i do wysl:t wienia małych kameralnych u·
tworów. A t,yIl1cz~sem w bieżącym
sezonie wystawialiśmy dzieła, któ·
rych rozwiiłzani~ nastręczało b~
wielkie trudności ll!awet w najlepiej
wyposażonych teatrach stolicy. W
tych wa.runkach wystawienie "Wie·
czoru trzech króli", "Nocy listopadoweJ", czy wreszcie 26 obl'a·zów
.,NłeboskleJ komedii" b~ sceny o·
trotowej każdy musi uzna.ć za wieI·
Ide. zwyci~stwo Ilra.ey i woli.

ni., byle" (Iwcza" kryn p;.' ~;) 'ic~ subwellc.la na jeIlell tealr wY"iO~ila w gotówce okoio lilII Iys. ;~ł., :l przecier kas~ tea
traJne !lrz~'no_·lty przeciętnie pOlJall
tyf.iąc zl. dziennie.
1l1fłŹ\"'I.

żr. j

\vlt.\l1v

drogą

największych

prz.ysz.ły.
ciągll iść

wysiłków

w

calu osiągnięcia. wła!l~iweg.) rezultatu. DotY"hczasowe do~wi8dczenia
Jlarzucają nam koni(~ClCOŚĆ dokonania pet\'uych zmian, dotyczących
wewnętrznej organizacji pracy. Mamy zamia.r silniej jeszcze rozgraniczyć repertuar Teatru Kameralnego
i Teatru Polskiego, a do repertua-

no§ć.

W TRATI~ZE POLSKIM
"a lIIierz,amy wystawić "Kordiana'
J. SŁOWACKIEGO, "Antygonę '
SOFOKLESA, "Rome!! i Julię"
SZEKSPIRA, "Klawigo" lub "Fausta" GOETHEGO, "Btaci Kal'amazo
wycbl' DOSTOJEWSKIEGO, "Mudame Bowary" w prz<3rćbce GA ·
STON A BATY, "Don CarI09ll"
SCHILLERA,
"Życie
~Iaryski\l"
OFFENBACHA, "Panią Legros"
HEINRICHA MANNA.
W TEATRZE KAMERALNYM:
"W perfumerii" LASZLO, )}Subretkę" DEV ALA,
"Grzechy młodoS'
ci"
O'NEILA, . "Panią
matu·
rę" i "Trzy matki za dużo" BIRA·
BEAU, "Frenesie" PEYRET CHO·
PNIS, )}Kochattków państwa" CHO·
ROMANSK[EGO, !,Ozieje salonu"
WROCZYŃSKIEGO, "Roztwór pro ·
fesora Pytla" WINAWERA, "Kias~era Schlegla" PARAGO;
"Czło
wieka i nadczłowieka" SHAW A,
"Więźnia Nr. 72" LANGlERA.
W TEATRACH POPULARNYCH:
"Karpackich górali" KORZENIOW·
SKIEGO, "Chatę za wsią" KRASZEWSKIEGO, "Wicka i Wacka"
i
"Baby"
PRZYBYLSKIEG<>,
"Przezorn~ mamę" BLIZIŃSKIF.;
GO, "Złoty wieniec" jPPELSLA·

DEA, "Wesele Ponsir.l" ABRAHA·
l\lOWICZA i RUSZKOWSKIEOO
oraz ca.ły s1i.:lreg sztuk Fredry, Za·
polskiej, Ba.htckiego i Umyoh.
. Bardzo sUnie

wr.moenitiśmy

1Ie-

~pół reżyserski

przez zaaganżowl\.·
nic LEONA SCHILLERA oru ALEKSANDRA WĘGIERKI i KAROLA BOROWSKIEGO, katdegl)
z nich Da. kilka. miaa~.
W zespole artyst~cmytr. D_plą
'niewielkie ~miany. UzupełnDiśmy
go prz,ez zaangażowanie pań: Haliny DOREE, Janiny POLAKóWNY,
Ireny STARKóWNY, J. IPPOL ·
'róWNY, oraz panów: Wacła)\'u
MALINOWSKIEGO, Józefa CZER·
WJSSKIEGO i powracającago pl'
rocznym pobycie w Krakowie na
SCf:ną łódzką. Tiadeusza KONDRA·
'fA. h.nadto podobnie, jak w bie·
żącym sezonie, występować bęcl~l
na naszych scenach gościnnie najznakomitsi a.rtyści stołeczni.
W dziedzinie

organizacji pracy .

prz'cznacz:>nego do 1>oszc7.ególnyel1
zadań zespołu Teatru Kamer!llne·
go, ttuiezaleinienie od siebie termi·
nów premier i wyeliminow.anie łeh
przymusowej ..,. początku sezon II
bieźącegG Jednoczesności, wyuatul
rozszerzenie akcji na odoinku abc,
namentów szkolnych i robotni·
czych, organizowanie całej serii
przedstawień dla wojska, tworzeni:')
abonamentu teatralnego dla szkól
powsz.echnyoh, opartego o odpowiMnio dobra.ny repertuar, or6.
nasilenie pionierskiej działalności
teatralnej na peryfeńach (dodatku'
wa. scena. na Bałutach).
M~my nadzieję,
iż w razultacin
przyszły sezon da osiągnięeia
:1.1'.
tystyezne, jakich oczekuje od tea·
tro ~zeMtwo Da82ego miasta

J1I'Z. ' I ' ;t:~

:;, l ',

Drz,szłołć

: eśli chodzi o sezon
lllawy zamia.r w dals~yllL

liśmy wprowadzić,

nastąp' zereg kapitalnych zmian.
WięĘ.i;zoŚć z nich będzie miała ebarakter wewnętrzny, nie interesują·
cy sL'arokiego ogćłu, ale wśrórl
przemian istotnych dla publiczności
łódzkiej wymienić należy: próbr;'
wyzwoleuia. z całego zeepołn aktol'
skiego łó11.ldch teatrów miejskich

?y~' .

fał:łll,,,;a

kl'\'lvka tcatrallla odno::;ila "i~ ni,'
Pl'~y;'liyllli':l (lo 57 ui.iakieh P~zy\',ji
]"'P(';( lIanl. .\11' j:ł ";iŻ -';:lWą I'i('~zy
Ei" dzh,iaj l 'u vkrc~ Izi<d ~dll\l':I'i lt:

Zamierzenia n6

teatrów popularnych pOtlt:lIlO\\1
niezale:lllie od
J;,.c.rmalnych przedstawizll, wieczor~'
artystyczne, poświęcone twórczości
naszych znakomitych pisarzy i pc
et6w. J'lŻ dzisiaj możemy wskaz lI:
W repertuarze pozycje, któr(' lla]1 ';
WlIO zainteresują łódzl«\ ]tllhlif'/.

1'U

lłUOON

MORYCJJQSK [

~ ~y ł__

J:d" pu" .;la,k, l'Uz\\ija
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'LEKSANDER KIEREASKI

Fataln,
koniec
Mikoła;
z

Dowodu dwudziestolecia śmierci rodzin" carskiej

14 LIPCA 1789. Zajęcie Basty
Hi. Konicc stw'ego świata wc
FrancJi. Koniec monm'chii, "pra
,va boskiego". Ale król pozosta.ie na tronie i w dalszym ciągu
panu.fe. Ciągle .leszcze .icst symbolem FrancJi. Trzeba było jesz
cze trzech lat zawikłancj i t'l'ud
ne.i walki, aby silą woli rcwolucyjne.i król i królowa weszli na
szafot. Gdyby nie błędy polityczne Marii Antoniny, Ludwik
•• VI-ty byłby prawdopodobnie
umarł w swoim łóżku. To, za
co kr61 płacił swoim życiem,
nie miało tyle źródła w błędaclt
jego panowania, ile racze.i w błę
dach, popełlnionych podczas rewoluc.ii.
Po .iego śmierci Francja podxielia się na dwa obozy. - A
wśród zaciętej walki na dwie
strony, przygotowywała się już
do przyjęcia swego przyszłego
pana, Napoleona.
12 MARCA 1917 R. Bunt anal'
ebislyczllY wojsk garnizonu pio
trogrodu. W spoSÓb wprost cudowny bun.t przekształca się 1V
}'cwoluC.lę. W ciągu trzech dni
rewolucja ogamia całą Rosje:,
na.iwiększą monarchię kontynentu.
Nie tylko dla Rosji, ale dla
całego świata, te trzy dni stanowią przewr6t historyezny. I w
ciągu trzech dni monarchia rosyjska popełnia samob6jsłwo.
Cesarz, 8/ wraz z nim cała dynastia Romanowów zostali wykreśleni ze świadomości narodu ro
syjskiego. - pozoSfało tylko
wspomnienie tego, eo by~ l co
nigdy nie wr6et
l
12 marca car Młltołaj II cmJ
się .leszcze ł był nim w: rzeczywistości najwyższym panem i wazediwładcą swego ee~arstwa.
"i' I
' !. I I I
15 JIUIo1'e8 ., ~oCJzinle trzecie},
w wał(onie salonowym pociągu
cesarskiego, stojącego na stacji
Psków, otbczo.ny 'jeszcze przez
swą świetną świtę, ale już opusz
czony przez cały świa~ cesarz
Wszcchrosji pc)dpisal Swą abdy
1i.ację.

I I

I'

.I I

" '

Tego samego wIeczoru napi501 w swoim. pami~łniku: "zdra
da, tchórzostwo i niewierność~.
I zdaJąc sobie sprawę ze swej
zupełneJ izolac.U jako cesarz,
car Mikołaj II piSze do szefa no
wego rządu, księcia Lwowa list
w charaklłierze zwykłego obywatela. Oddaię swoJa rodzulę pod
opiekę noweJ władzy,
władzy

rewolucyjnej ludu.
My, t ..1. rząd prowizoryczny,
powołany z woli narodu do obJęcia najwyższe.f władzy, zrozumicliśmy doskonale jak s;Im
cesarz - że monarchia nie istniała .iuż więcej jako sila pOlityczna, że mieliśmy przed sobą .
człowieka zwycza.inego, izolowa
nego i opuszczonego, potrzebuiącc~o nasze.i ochrony, aby ocalić swoje życie i swej rodziny.
Stracenie Ludwika XVI było
tragicznym epizodem okrutnc.l
walki między różnymi partiami
rewolucy.tnymi. Obrzydliwe zamordowanie byłego cesarza Rosii, jego żony i jego dzieci, mor
derstwo dokonane pota.icmnie
'" citmmej piwnicy, było ty~l,o
aktem ślepej zemsty.
I trzeba przyznać, żc po abdykac.ii - lekko i bez na,imllicj
szego ~estu obrony _ Mikołaj
TI-gi, kiedy znalazł się w rękach
katów z Czeki, okazał zdnmicwa.iąeą godność
wielkość dumI_
....
.

nie chciał
nania swc.i

Jak

Dom Ipatiew:l w Ekatcrynburgu, w klóf'2gn podziemiach w.vmorc1ow:ll1() c1l1'adli eścia lat te11111 talą ro·
dzinę cara Mikołaja. II• .

Dla ocallnia ex-cara
Po abdykacji Mikołaja II cala polityka prowizorycznego rzą
du, o ile chodzi o cara i jcgo rOdzinę, opierała się na .iednej .iedyneJ zasadzie: nie mamy wi~
cej przed sobą wroga polityc:rnego, lub jak to obcc.n ie lubią
bardzo mówić w ZSRR, "wrnga
ludu"'; mamy przed sobą rodzinę złożoną ze zwykłych śmicr
telnik6w, znajdnJących się w
najgłębszej niedoli. Rodzina la
oddana jest lWd naszą opiekę,
musimy z~ieczyć ją, aby
nie splamić przez czyn DZ~jąe1 honoru no",ej wla
dz, reWOlucyjnej.
Ale był~ to trudne zaiJanie uratow~ rodzln~
cara, w peł
nym zamieszaniu, kiedy tysiąre
demagogów si!iło się, by w narodzle prowokować pragnienie
krwi 'l zemsty. Pozostawał tylko
jeden środek: przetransportować za granicę całą rorlzinę b.
cara.
Wo:ina ciągle jeszcze trwała,
przyjazd do wszystkich krajów
wojujących i neutralnych
był
dla ex-cara J"..amknięty. Zdecydowano Mię więc na zwrócenie
się do rządu bry~y jskiego Ta
decyz.ia zbiegała się zresztą z ży
czeniem cara i cl!rowe.t.
21 . marca Miliukow, pierwszy minister spraw zagl'anicznyeh prowizorycznego rządu
odbył w teJ spł'ił.wie rozivowę , 7.
ambasadorem Anglii, sit' Gcorgem Buchananem.
23 marca nade;szła odpowJc!lź
z Londynu: Król Anglii i jego
rząd będą radzi udzielić gości
ny w Anglii b. cesarzowi Rosji.
W ten sposób, podczas pierw
szych dni rewoluc.ii, nie było
trudności natury . zewnętrznej
dla opuszczenia Ros.fi przez rodzinę cara, ale istniały trudnoś
ci natury wewnętrzneJ, kt6re
były nie do przezwyciężenia.

'Ażeby wywieźć rodzinę carską z granic Ros.ii, trzcba było
transportować ją lwle.ią aż do
dalekiego miasta l\IUI'mańsk,

nad Oceanem Lodowatym, gdzi..
miał oczekiwać kl'ążownik angielski. Alc w owym czasic podczas pierwszych tygodni rewolucji J kiedy panoszyla się aą.ar
chia, kiedy liczne komitety rewolucyjne były .leszcze w8Ze(!hwładne, zaryzykować

pociągu,

wysłanie

w którym znajdował- '
by się car i jego rodzina, ZIIlaczy
lo sprowoAow8Ć natychmiasto·
we strajki i akty sabotain. Trze
ba było tedy czekae, przebudować przed tym aparat administracyjny, przez rewolucję wykolejony, uspokoić, o ile moż
ności, namiętności wzburzonego ludu. Wszystko to wymagało okOło t!rzeeh miesięcy czasu.
DopIero w miesIącu ' czerwcu
nadszedł
odIWWiednł momen:t
dla wykonania naszego projektu, bez narażenia się na ryzykO.
Niestety! w tym samym cza- '
sie punkt widzenia rządu bry- ,
tyjskiego, co do przybycia do
Anglii ex-cesarza i .legO rodziny '
zmienił się w sposób radykalny. ,

ce.i przy swe.i poprzednio uczynione.i propozycji, udzielenia
gościny rodzinie carskiej". Pod
mglistą formą tego komunikatu
nkrywała się silna
decyzja
Lloyda GeOl·geja, ówczesnego
prcmicra, nie zezwolenia lIa
przybycie do Anglii rodziny cara.
Brak mi tu miejsca, aby wyjaśnić
motywy
tej d~yzji
Lloyda George'a. Ograniczę się
do oświadczenia, że była ona
motywowana ,momentami angielskiej pQJityki 1\'ewnętrznej
i. że prawdopodobnie opierała
się na poważnych pOd$tawaelt~'
'. Naturalnie, ' , kiedy , lloyd
Geor~e powziął; ' taką decyzję,
nie mógł przewidziee strasznego rozwiązanła, . tragedii, jaka
nastąpiła.
. Dlatego też, po zamordowa.

niu rodziny carskie,b
Uoyd
Gilorge odczuł 'zupełnie n.turalną konieczńość . uwolnienia się
pod tym względem od wszelkiej
odpowiedzialności.
Tym bardzie.i, że żmarły -król angielskj.
Jerzy y, kuzyn ca,ra, żywił aż
do swej śniierc~ głębOki smutek
i ból z powodu okrutnej śmierci
swoich. blisk:i~h. krewnych.
~loyd . George twierOdmowa .. dziłpóźn.iej
i obstawał ' przy fakcie, żc
LloJda GeOrge'a '. . zaproszenie,' wystosowane dla
10 kwietnia dzienniki angiel. cara i jego' rOdziny; by przyjęli
skie opublikowały komunikat ' a'z yl 'w Anglii, 'nigdy nie zostało
oficJalny ministerstwa : spraw ' cofnięte; ie, .feżCli car nie m6gł
zagranicznych, dość zagadkowy , pró.ie.khi. . t~go' wykonać, to tyldla laików, oświadczający; że ko i .iedynie dlatego, ż~ rząd pro
"rząd brytyJski nie obstaje wię- wiroryczny "jeniec
sowietów·'

ODOZ,cja skrajn,ch
Decyzja rządu co do odjadu
rodziny carskiej za granicę decyz.ia, która ogłosiłem 20 mar
ea w Moskwie - wywołała !~t
ny szał i oburzenie wśród skI' aj
nych rewoluc.ionistów, a zwłasz
cza w lonie sowielu piotrogrodz
kiego.
Dokonano nawet próby gwał
townego porwania osoby eara,
który wtedy zna.idował się w
pałacu w Carskim Siole.
Tylko przypadek zrządził, że
nie udało się "rabusiom" dotrzeć do wnętrza pałacu, aż do
OS9by byłego suwercna.

Car Mikołaj II podc~l'ts wycieczki l'łJzmawh na pokładzie parowca za
swoim lekarzem drem Botkinem, który pćżniej został 17 lipca przel1
cI wuclzi('r;tu laty zamordowany w l': katerynLurgu wraz z całą rodzill~
carską· .

zaryzykować wykowłasnej decyzji.

bJło

dODrawd,

Dyskusja na tcn temat mi-:·
d.zy mną a Lloyd Georgem trwa
ła kilka lat.
Dopiero ostatnio
ta różnica zdań znalazła swe
rozstrzyguh~cie na korzyść rzą
dn prowizorycznego prlAlz ubjektywne świadectwo l1'Zeetej
osoby, CÓl'kt zmarłego alubasadora Anglii w Pctel'~burgllł Ell'
George~:l Hllchananii.
,P otwicrdza ona w swych ,,Pa
miętnikach" ze szczegółami, kt6
re wówczas były nam nieznane,
że w mi~si:tlUl ('ZeI'WCIl, kiedy,
wszystko !.ył!l gotowe do odjazdu rodziny carskiej do Anglił,
nadeszła
kategoryczna odmo..
wa z Londfnu.
\V swoicn "Pamiętnikach",
Lloyd George, wyznajqc nlł pół
prawdę,
poda.fe
następująCf
przypus?czenie: prLYZnaje, że
car i je~o rodzina mogliby się
byli lIdai- do Anglii. nIc słaby
J'ząd
pi'{)"\vizoryczlly był nic
zdolny do pokona.nia oporu lewicy rcwohlcY.ille.l
To pr"nmszczenie zt1emt.'nto",aue .iest przez niezapl'zeczalny
fakt: od.iazd (1 maja) ex-cesarza i .lego rodziny do Tobolska,
na Syberii, odjazd przygfrtowany i wykonany w najściślejszej
ta.lemnicy. Nawet w Piotrogre.
dzic publiczność dowiedziała się
dopiero o wyjeździe cara joko o
dokonanym fakcie.

Krwaw,- dom
Tobolsk miał być ostatnim l+tapem 1\' podr6ży rodziny ear·
skie.l ku jej tragicznemu finalowi, który miał mie.isce 16 lipca
1918 roku w Jekaterynbnrg!l,
stolicy Uralu.
Miasto to nazywa się obecnIe
Swierdłow®k, na cześć "pierwszego prezydl'nta" republiki f;O·
wieekiej, który wraz z Leninem
oSobiście kierował
"egzekucją
Mikoła.ia Romanowa".

Ciekawy szczegół: ostatni car
dynastii Romanowów. został uśmiercony. wraz ze swoją rodzi
ną· w domu nie.iakiego Ipalie·
wa. Ipałicw był ostatnim przed
sławicielem }'odziny tego nazwi
ska, która niegdyś założyła
klasztor, służący .iako schronie·
nie dla polaków przed prześla·
dowaniem carskim. Ten . 881U
klasztor służył .iako schronienie
Romanowowi, pierwszemu ca·
rowi dynastii przed jego wyborem na tron.
Jeżeli obecnie skierować sIę
myślą ku tej już odległej prze·
szłości, IIJ.ożna jasno
widzi~,
.łak podczas osłatnic.h dni ucara, wSlllyslkie wypadki zaz~'
biały się, by stworzyć fatalne
kolisko .iego losu. I można po,
wiedzieć,
że Mi,kołaj II przez
całe swoJe żyąie czuł, że la fa·
talność nad nim ciąży.
Na długo przed wO.lną i przed
rewolucją . Mikoła.i II
powie·
dział do swego ministra Stolypina:
"Nic Oli nie uda.ie si~~ cO
przedsięwezmę. Jestem pecbow
Cent. W każdym razie ",ola ludz
ka na to nie pomoże. Ilekroć z:l
slianawiałem się nad
słowami
patriarchy JOba: "CZEGO SIł;
OBAWIAM, TO MI SIĘ ZDA·
RZA; CZEGO SIĘ BOJĘ, TO
MNIE DOSIĘGA. NIE MAM ANI SPOKOJU, ANI POKOJ[,
ANI WYPOCZYNKU, A NIEPO
KÓJ MNĄ OWŁADNĄŁ. {.Job
III! 25)".
A. KIERiEŃSKL
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Różnice

i nier6\Vności \V DrZ,rodzi

Brak tożsamości w naturze.-Idee Karola Richeta, Fermi'ego, Chouitin'a.-Nierówność w świecie socjalnym.Zasada hierarchii .w przyrodzie i społeczeńsŁwie.-Hierarchia wśród zwierząt.-Prawa przyrody, a ideał socjalny
pełnie nieznaezny ułamek miligra-

W przywdr.ie nip. istnieje absolutua tożsamość. Pomiędzy rzacza!lIi i zjawiskami świata fizycznego
1awsze zachodzą. jakif.Ś różnice. Z
faktu tego niejaduokrotnie wycią
gano wnioski nl. tamat 'ai~rówDości

ma.
I naturalne i sztucznie wytwarzane
kryształy zawsze różnią. ~ię od 8iel·ie. Chemiczue reakcje ·nigdy ni·"
dają identyc7..nych produktów.
Ciała niebieskio " wszystkie różnią
~ię pod ' względem formy, wielko§ci
i blasku.
Napr':'zno, kóntvnuuja Chouitin,
będziemy szukali t'ożsamości w świc
de roślinnym. ! Nie istnieją ' d wa. jcdr.a.kowe liście,
dwa' jednakowa
kwiaty, . dwa jednakowe owoce, ani
wl)g{,la. dWia : jednakowe rośliny j,c.
go @lląlCgO. gatunku, ;t, tym bardziej
różnych gatunków. Nie ma. dwuc1L
jednakowych , komórek, . a.ni dwucb
jednakowych , tkan.~k w roślir..Mh.

~IJolec:r.nej.

Przedmioty indywidualne,
procesy indywidualne mogą być
podobne, lecz nigdy ni~ są identyczne.
\\! świacio nie istnieją dwa iuentyczne krys·~tałki, dwa identyczne
ziarnkiL piasku, dwie identyczne
I:-!:mety, dwie identyczne krople,
dwa idan.tyczne liście, dwa identyczne orga.o.izmy.
Dwoje ludzi może być podoonych
do siebie_
Lt>cz M~ względu n:J. to, jall wielkie
byłe by to podobień!!two, nigdy nie
docbcdzi .ono. do stopnia tożsa

To samo zja.wisko ID.)Zna zaooser
wowa6 w świecie zwierzęcyt'h organilmów. Jeżeli poróvl'na.my kilka
zwier.zą.t t~go , samego gatunku, t.)
nie znajdziemy tożsamości ani w
szkieletach, . ani w organacb, ani w
anatomii wogóle, ani w funkcjach,
ani w zdolności do pracy mięśni,
ani w psychicznych reakc!acb.
Czy będzie ;nowa o kręgow('arh,
E$akat'h, ptakach, gadach, płazach,
rybach, cz.y też o owadach i skv·
11tpiakach, amebach j robakach ,
a.ż do ;ednokomórkowych org3.nizmów -- wszędzie panuje zróżnicz,.
ltcwa.nia.
.

mości.

KAROt: RIOHET twierdził, te
zasada. tożsamośei znajduje swoje
Zlłi!tOSHwanie tylko w matematyce;
w przyroo.ue zaś nigdy nie było i.
nie b~dua dwtich identycznych,
czy taź IIhsolutnie podobnych rzeczy. czy zjawisk. Nawet
nasze "ja" nigdy ni,~ pozostaJtI
identycme w stosunku do siebte;
niema osobnika, który by pozostawał takim samym, jak był przed
sekundą.
..
'Vszystkie na.ukow~ uog6tnienia polE.gajlł

Dar

~ ~ ~l~~

nej".
.
HZ8CZ1J nie.- q identyczne, ~ \lważa. 8i~ io. D
prawie identycme..
Nigd·l.ie niema &otsamości Laez
1>u'1cza8, gdy, neczy; i~fCJ':"
jakby on" .byJ~ aP,OłDi~ .~n\7Fs.
;tł'J!:;'....
1 #'
świa tern I'Złdzi zaaa4a .,p,.".~ "l
.,mnJeJ lub więceJ".
Włoski fizyk FERMI dowl6dł

110.

tc..ż:;amosci rtwnioł" łwiocia mikroskopijnya. Nabs &eg. braku
j('st mniej utegoryCD,. dla tat
drobnych oi.a.l'eIt, jak a.tomy i elek-

trony, le w~:lędu na prostotę
:;:truktury tych ostatnich. Laes
nawet "tożsamość dwuch elektro·
nów" naleźy rozumieć w sensie

r

ani

ności,

a tylko jedna trzecia. po.I względem
swych cech wznosi się ponau reszt!}
masy.
Hozurnowanh ~e prowadzą.' Coui·
tiua do ~iektórych wmo ków o chn.
~'akterze moml.1o-sp:lł-9cznyrn. · .J e-.
żeli będziamy uWJ,źali za iueał zniwelowanie snołeczeństwa, ;eż('li. bę
dziemy dążyli do zwięi~s:~Gnia pro.
porcji przeciętności rlrog.", Wyclimin()wania odmiennaj je1nej trzeciej
elity, ·to będzie to _ ,na ru~~~eni c m
praw, panujących w przyrodzie,
gdyż

cyfra ta - jedna trzecia - stanowi prawo naturatlIego podziału
zdolności pontię~hy 050bnikami tego samego gatunku".
YV rezult.ad~ powstanie nowe prawo podziału, które j0st aważane zn
l(1p~zc, lecz Które w rlec'~ywist:lś i
będzie gorsz3,
gtly:Ł
z\Yi~ks~er,ie
jlośei ilc·prow3.,hilo do
obniżeni"
gatunku. Jeżeli wy,ższy rozum zdol;Wresz,)ie Cliouitin przechodzi do ny jest do rozwiąz:LI1ia trudnego pnI
ezło.wi~ka. "Nie tylko mówi blE'mu i udostępnienia. t~gl) rozwią
ludzie indYwi.lua.lnie róznią się :nię zania pojmowa:ti'l swego środowi·
ą1 obą, ·z P'~tu widzenia gatun- t'ka, to 100.000 ::UŻSZYCJl rozumćw,
kowego. i ilościowego, zarówno po(t zabranych razem, llapróżno będą.
,v;ględem ,truktuIy, j:l.k i poJ
ł:tmać sobie glow:v nad rOL~viąza.
,względom oglIayeh i . społecznych
niem j !rozuJIti~niem tęgo proble:ceab, , ~ ieb. terytorialne ,i etno- mu i nigdy tego nie Q3iągną. W tym
grafieltle grupy. równiet charakte. El'nsie.
I'JZUje ·kompletny 'Drak clajl\cego rozumy ilościowo. nie dalą się do.~ 'eliło okrełli6 podobieAstw&.
dawać.
I to-eo najbardziej różni Jedne.
W urządzeniach społet'.znycb, nalO.. ~ło~leka · od drugiego., to. jego. przykład w sąilownlctwle, czy w
. psychika.
polityce, decyzja zapadają włę
..."
,
kszo~clą.
K'i.!c!~ człowiek; . ma sw6j, lobia
Gatunek' zosta.je zastąpiony fl"ś.Wła4CIWY charakter. nu osobników

.•

tyJko mni~j, IQ~ ~cej ideDt~
wy mamy; pra.WQ roz1lDlOwat tM.,

.- tyle postaci rozumów, zdolności,
talentów, moralności. Nigdzie, ani
dla osobnikćw, ani dla. grupy, nie
iHlliejt! równość ani gatunkowa,
ilościowa. W grupach ludzkich,
jak wogóle we wsz~lkich natural·
nych zgrup:Hva'1iach (na.przylda':l
przy klasyfikacji ziaren roślin
llych),
.większoŚć mniej więcej dwie
trzecie - stanowi masę przecięt-

cią. Zupełnie inaczej dzieje się w
przyrodzie; w normalnych warunkach d.,minuje ,w niej,gatuDck Jeże
li nie chcemy się liczyć z lekcjamI
przyrody, to .musimy być przygotow:mi na katastrofy i niepowodze·
Ida. Gdy cziowi~k dąży do tego,
aby powiększyć liczbę elit, czy też
rozwiIulĆ bardziej . liczebną., wyższą
i nową. elitę, to osią.ga. tylko tylc,
że

powiększa nlenormalllie masę prze·
.'
ciętnoścl.
Czyni bt)wiem ' naprzekór ustano·
wionemu porząilkowi - świata i w
konsekwencji llitlsi po nieM porażkę
przy prz.eprowadutniu swych pla.liÓW.

.

Chouistin k~ńc'Ly w te.l .· sposób:
,:N ~e . ty~ko ' nig':17;i'3 w przyrodzie
Ide btnieje równoM, le~.z takźa
człowiek nigdy 'nie osiągnie równości".

'Nie jednokrotuie

.,pr:1w:1 przyro·
dy" i zjawisiu świata. fizy.czuago
służyły za podstawę wni(\~ków 50ejalnych. Chouitin idzie G1adem
~wyeh }loprz'3dJlil~6w
Na "prawach przyrody" buduje on
pewną
apologię nierówności społecznej.

rrzcde ws!'ystkim

oalaży

iyć:, że r.różoiczkowanie

dzie i
nym -

zauwaw przyro-

nicrówność IV życia 3połecz

wcala nic

są

je'inoznaczny-

pojęt"hmi.
Nierówność społeczną często. łączy

mi

się z ide"ą bi-erarchli podwładno~C1t.

'llartwej nie. nrJ.
rUniee. Lecz nie zn3.czy to, ża pomiędzy
o~obnikalni istoieją stosun..1d hierarchii; niema tu "wyls:~ych'! i "nit·
~żych" osobników. ' Dwa. .zia.rnka
piasku, dwa. kt'y5zhlki, dwia kro·
l,le, dwa. kwil.tk.i s1\ różne, nie jadnako we, nie identyclno. Lecz
czyż moze być mowa o tym, że JedliG ziarnko piasku stoi "wyiej" lub
te! "niiej" od drugiego? .
To samo motna powiedueó · o innyl·h 03c,bru.1!::aoh mart;wej przyrody,
W przyrtJ,lzi9

tożsamości, ws~ędtle istnieją

!IIII-------...------------------------------.---.

względnym.

rzeczywistych możliwości
wncji. Tożsamość d\vuch

·(lMer·
~łaktro

LÓW ua.leży. rozumieć nie; w sensie.
ahsolutnym, lec~ w, nadeI: ciasnych
granicach ścisłości.
Granice, ja.kie Farmi kładde za...
fadzie zróżniedtowa.nia w świecie
mikrofizycznym, wypływa.ją z jego
poglądu na. iet!l.ie.aie "ostatnich

W świecie
w~zędLie nie

ma

zna

wartoś~) lm).

zwierzęcym

i"wieją

tylko róż!1ice, locz i
pEwna formy hierarchii. Lecz !l0za
moralnI.!: wartością - jes~ to czySt.
zwierzęca hiera.rchia.
Zwierzęta pożerają jedne drugIe.
Silniejsza i 7..ręczniejsze pożerają.,
lub nisz~lą. iun'3. Istnieje tu
nierówność siły, zdolności, ro.zumu.
L(-('z CLy można uważać prawo dral, ieżnictwa, pra.wo wzajemnego r.ożerania za "prawo przyrody", dyktu
jąca nakazy moralności w społe
czeńst.wi3, w sto8!lnkach
społecz
nych między ludźmi?
Że pomiędzy osobnikami ludzki.
mi istnieją. wielkie rt:Łni('e, w szczegOności w dziedzinie rozumu i zdoI
r.ości, to fakt niezaprzeczalny. Lecz
moralność
polityczna i ~połeczna
ł\ie może być wyprowadzana z jakichkolwiek "praw przyrody".
Słynny
"utopista" KAROL FOURIER nauczał naprz.ykład. że
każdy czło.w!elt posiada jakieś specjalne zdolnoś~i, pod względem
których stoi wyżej od innych ludzi.
Wiadomo, że niektórzy biologowie-darwiniści
wyciągali
najbardzieJ ukrutne wnioski socjoiogiczne
z "prawa. przyrody", walki o byt j
doburu bard ziaj przystosowanych.
Socjologo1ri~mora1iści powstawaH
przeriwko hegemo.nii biolo.gii nad
moralno~eią spoleezoą.

Inni biobgo.wie, jak na.przykWi
h'jlenller PIEPERS, (.halali damo'
lJizJll, wła-śnie Iieząc s~ mięchy . .
nymi z możliwymi wnioskami •
charaktJ)rZ''' moraJr.e .. epoleozn,.
z teorii Dazwin&. Lees pn.ecłwb
[.odobnym wniosKom poWltjl.waII
ł6wnież i wybitni tz~ I
darwiniści. HUXLEy twierdslł, te
(;tyka wymaga tego, aby liosmicznemu pr~wi doboru przeciw!>ławiony był rozumny dobór naturalny l aby niszczenie słabych l
bezsUnycb ustąpiło mieJsea ludzldej
sympatłJ ł lio.operaeJi.
W mO'Ni~, wygłoszonej niedawno w
aID'i.'rykańskim 3towanyszenin przy
jadół
nauk,
znakomity biolog
EDW ARO COUOLIN rzurił myśl,
że wciąż ulepszamy naturę dla naf-zych celtw;
idea, że natura jest doskonała, jest
z grunta r..łszywa i basło "powro.tu
do. natury" jest raczej wołaniem
reakcji, niż postępu.
~,Ro ~'lm

ulef,szaó

IDt wi CoucHn -

mo-,
procesy przylO·'
dy, ponieważ nie jest ślepy, jakkolwiek sam stanowi cząstkę przyrody. I tan właśnie rozum stał lic:
głównym czynnikiem ewolucji.
ŻE:!

lt~ą9tek'!.

'Nie można - wyobratić sobie świata
bez "ostablich e-ząstek", .
jako przedst3.wiltj!!oCY się naszemu
intelektowi VI postaci .systemu,

ślepa

nakazy moralności nie
oparte na. "prawach
przyrody" i na realnych faktach.
jakkolwiek powinny się z nimi
Wogóle

mogą.

dzielącego

sIę ou niasKończonnści
ca zasadzie nieskończollej "hierar-

być

li"

czyć_

Że (tyka,

chii,....

jako nauKa o ideał'e,

może podlegać prawom ze·
wnętrznego, fizycznego świata twindzi również A. DOLIN, autor
niedawno wydanej książki p. t.

nie

Z~adę ni~rownośei · w przyrodzie
rozwinął niedawno !>tllgijski biolog
CHOUITIN, który prżytncza caJy
~,0reg

argumentlw, '!la ' poparcie
tnzy. ja.likoI~iek sa.m przyi.. l13jC, że "nie odkrywa nic noweg·c'·.
Ani zupełniG małe eiał:t., m·5wi
"houitin, an~ lf,ullelnie duże ai~ są
ilH~lltyeznc na sh.·utek nas7.ej
te zmhrów mogą. się nam wydawa .}
idcnayc:zue na skutak nasiej
o~ral1iczo!lej możliwości wymierzalIia i niedostate('znośei naszych
środków obserwacji.
Tak np. jcżeli pomiędzy nimi ist"iej.:- tt,ż8amość do 0,01 mm., to ta
tcl.<>aTII"śr. pn9sbje istnieć, gdy
śej),lo§6 wymiarów może być rloprolI'a dzolla do 0.001 mm. i t. d_
Najmnie.isze ziarnka piasku mogą
różnić się pod względem wagi o zu-

która wogól::l
ralnych.

"Swiat i ideałn •

Eowl'j

Je-żeli prawdą

1. W Szwecji

został

nakręcony

pierwszy wielki film o' Laponii p. t.
,.Laila". Film ten, w którym głÓfl
De rolo grają wybitni arty~d
~zwedzcy, zd-obył iobie wielkie powod%~nie.
Na. zdjęciu artystka
szwedzka Aino Taube w roli Laili
wraz ze swym partnerem Hoeglundem w roli Melleta. - 2. Start do
zawodów żaglówek, która odbywa~ą. się w Kilonii o pu('har marynarki, a w których biorą. udział zawodnicy z caJ'!go szeregu krajów. 3. "Patrol legionów" - obraz z cyklu p'rof. Obertyńskiego.

jest, że pomiędzy
ludzki,)
f.połeczeD.stwo, istniają różnice, jcst
te, tylko podstawa do celowego pIJdziału pracy i do usbnowienia cclc..wych form solid.'I.i"ności. Coprawda trud.ności o charakterze tech
!licznym mogą wyniknąć przy rozwiązaniu probl:Jmu pogodz!:'llia "ystemu rozrzuconych jednostek woli
z urzeczywistnieniem ideału. Lecz
t", trudności nia mogą być POdSt<lwą do przcciwstawiania idei s(·li darności formuły hiera,rchii, opart!:'!
jedynie na zasadzie niert wności.
( . ~obnikami,

stanowiącymi

J. DELEWSKI.
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•

Kobiety wynaolazczy
okaz~wa'J1 decydująca
Zarówno Starożytnoilć, jak Śre(l
nlHwjecze poshdaly nie tylko uczo·
llvch mażó\'{, lecz również znak(l·
n:itości =WśrÓd kobiet. Słynęły 57.eroko w owyc~ czasach pOetka
HROSWITKA {około roku 960), H,'zona Hildegarda. von BINGEN (I).
k<·ło roku 11M) i współczesna in,
J1crrad von LANDSBERG, pochodząca '!. aJ lackiej szladlty, inicjatorka obszernego dzieła. obejmują·
('ego wiizystlde gałęzie ówC!zesnej
wied1,Y, kt1re kazała n~pisać dla
t:;.!wnmc swego klasztol'u. ' Cenny
h 1\ ręko .:)is, ozdobiony 9000 :rysun·
kami, spalił !)ię w czasIe pożaru.
);iektóriJ z rysunków przedstawiały najstarsze wzory maszyn: mIy.
}:a wodn'~go, J:ira.sy rIu wyci!!ka.nia
willa oraz wiele inny<:h.
Jedna z zakonnic ldasztoru w
1\ orymberdze, któ{"ej lwil) pozosta·
łe· nieznalle, zaradzała wielkie zamiłowanie do techniki. Około roku
1;;05 z~romadziła mnóstwo prze pi", w z rhi3,lziny dnlkowanyeh wz.)1'1: \V tkanIn, e,nyceri'twa, ororół:ki
wdali. lutowania.
~f.vlJ:e jest mniemanie, iż kobie('ie dzi~cJzina teclmiki była niegdy~
tll:1ełnie obca. Intere':low.1ła się ni~
jlli 7. tdJJ chociażby względu, ze
przysługiwałl! jej prawo dzledzlcze.
nia warszatu ro ojcu, lub mężu.

blbkic'n ~,t.osuukach z GALILEUSZEM, kazał namalować ob.az
I:iwoJeJ córki i pomocnicy w roIiII
1G51. Helena l!'urttenbach otoczon:l
jest stosami ksiąg i częśt:i maszynowych. Obraz; ton znajduje Elię w
llIuz('um narodowym w MonachIum.
Ni~ .) cenioną

MARIA PAULZE, która
w roku 1771 wyszła za słynnego
chemika LA VOISIERA. Po śmierci
męża, który zginął na gilotynie, jakc ofiara rewolucji. Maria Lavoisier
była j.~szcze przez długi czas jedl1ą
z naj wybitniejszych kobiet Paryża.
W roku 1805 poślubiła urodzonego
w Ameryce bawarskiego hrabiego
RUMFORDA, znakomitego fizyka,
stórego imię rozsławiła wynalezi')na przez nitlgo "rumfordzka zupa".
Technicznym curiosum był wynalazek dW!J.dziestoletniel księżny
de BERRY, która sporządziła cał
kowitą toaletę damską z papieru.
Strój k03ztował wszystkiC'g'o 25 lirew, lee z nie trwał dłużej, niż jE!den dzień.

W wynalezieniu pisma dla ociem

że

około

r·,lu.

.J ('żeli pomimo to malo po:,ia.dawia"lvmości o wynab.zczyniaeh
w ultiagłych stuleciach, to taki st:m
j"lCf!zy łatwo daje się wytłumaczyć
IIprzywilejonanicJll nlężczyzny, kłó
) ylll lWwierl.1.no kil'roWllieze stli..
lllJwiska, pod3?;3.S gdy owocna pra·
C[~ kobl'3t pozostił.wala w cieniu.
Lekarz Jarzy FABRICIUS np. u(h,.cIzi ;::& wynalazcę operacji usuwania % oka kawałków metalu za
pomocą magnesu bez użyda lance.
tu. Nit' Fabricius jennak był wynal;t7.cą tej metody, lec~'. .Iego żona,
w~tJółpr(lcowniczka
'lwcgo mężn,
l· osiadająca dużą wiedzę. Było to
w roku 1624. Królewska akanemia
" Arles 9r~yjml)wała od roku Hi69
koJhiety jako członkini!}.
Słyszy się często, że Barbara
l.iTTMANN była pienvszi!, niemiecką wynab7.czynią. Mniemanie to
i(,~t słuszne Barbara wyszła w 10
roku życia za właściciela kopalni
Krzysztofa Uttmalllla w AnnaberJ!II. Jako wdowa uprawiała bandd
J, . irdzią· Posiadała rówlli2Ż kopnI.
Jl:q. w roku zaś 1561 wprowatlzila
tlc swych rodzinnych stron roble·
Ide koronel{ na klockach, które za.
(,Zf~tO wyrabIać w Holandii. W tell
ej osób Barbara Uttl11ann stała sio
~:I t'Jlycialką ~ałęzi przemy~łu, kt.j:
ry dawał miejscowej ludności utn:y
III:lnie. IV l'OYU> 1886 WZID 2siono jpj
l ',lllllik w Aunabergu, P:€l'wszy, jaki \\'y"ta,YIOllO w Niemcz('ch j{QuiE"
IUy

częściowo

UKŁUCIE

kt'Jrych zawodach technkznych. Z
roku 1550 kobiety pracowały w
Saksonii pr~y wydobywaniu rud.
.~'iały więtl ;u:iJ W'3l!.e811ie okatję do
J')skonalenia się w technice i wprow~tdzania. w niej ulepszell. Nie uie
~Iało r,~wnicż na przeszkodzie roz·
woJowi ich wy lIa:azcl!ości na tym

uczestuiczyła

1II1'1([a wled<'i:ska artystk:l, Zl.lan.'
~ rozumu i pil!lmości Maria TereGa
\ 0/1 PARADIS,
która oślepła w
trzecim roku życia. W 18 roku ży
cia stała sh~ bohatcrLą skanua.Iu,
jaki wyhuchnął, gdy wyszedł na
jaw jej stosunek do leklilrza MESS·
NERA, który tłumaczył swą bliską
znajomość z pann!!! von Paradis
l.odjetą przez niago próbą leczenia
jej ślepoty "zwierzęcym magnetyzmem". Panna von Paradis poleciła
w roku 1779 słynnemu technikowi
Wolfgangowi von KEMPELEN w
VI'Tiedniu zbudow&ć maszynę, wyciskającą na papierze wypukłe pis ..
mo, którego ślepi mogli się I1aUezy0
l nez dotyk. Gdy skandal z Mf:sSnf:rem zmusił Marię von Paradis ,1'1
(pl1szczenia Wiednia, przeniosła się
do Paryza, gdzie zapozuła się ~~
kierownikiem zakładu dla ociemtiałvch. Ten ostatni zainteresował
~ię ideą wypukłego pisma i stworzył istniejący po dziś dzień system drukowania książek dla ociem
tllalych.
W spt-łczas::tą. Marii von Paradi"

meżom

i oico,"

była ~laria

HAREL, wynalazczyni
sera camembert, której wzuie!:lioll')
w l'Oku 1927 pomnik na tewole folwarku, st..'l.llowiącego niegdyś jl'j

~Z,,,nSf.

W fuku l,,·H .Bediu zailllel'e".
wal się Wyll<lht.l,ki'~\lI palli TREN:'-J.
który położył kros taktyc? l'(,llii'l
własnoŚĆ.
~'kich dorvżhp'zy, jad'lcyeh ltlll y;; l
liic wl,luo, ~~by otrzymać wh:(:ej 'I.;t
Kobiet~ była rówlIiei
wymllal.
jazdt;. Mówiono o nich , że .jf'Ż(I'i. ; 1
czynią zgiętej rury odplywowe.i
we
dllie z tą sam!!! szybk()~eii!, z .i;I.
przy zlewach, umywalniach i Idoze..:..
b.ą ich konia stoją .v nocy w st;\,i
t~lch. Nazywała. się pani BENOlST,
ni". Pani Tcann wyllalazla d \\'1
u:ieszkała w Paryżu i otrzyln:Jla w
roku 1~23 patent u:t rurę. zwa1:ą IJl'zyrządy, stosowan') (1zj~ lm C;1łym świecie. Do kół powozu prz;,..
,.~yfon". Wynalazek ten cie8zył się
twierdzono licznik, gdy zaś pasażilf
wielkim pOlVvdzeniem.
wl'iadł do dorożki , wprawialo to w
Kobiety wogóle rzadko otrzymy. ruch małą. czerwoną chol''lgiewk;:
wały IJatenty na wynalazki. Dopie·
Ten ostatni znak utrzymał się dl),
ro w roku 1933 amerykański llrUl-d ty<,hcziłs na znak, że powóz jilót
[at('ntowy zarejestrował trzy wy- w(,lny.
l:alazki, dokonane pzez kobietQ. Dl)
Wśród wyna.lazczyń niewiele do·
roku 1850 na 1000 patentów, wyda.
nych przez tan urząd, do kobiet ua- żyło chwili, gdy dzieło' ich zdobyłl)
lei.al.y" 2 lub 3. Po roku 1900 liczba l1znanie i rozgłos. Dzielą rod tym
względem los mężczyzn.
Kobietą,
~a wzrosła do 40która
opatentowala.
najśmielszy
~
Przeważna część kobiecych wylI:llazków obejmuje gospodarstwo pomysłów, mianowicie otrzym~1wa- ,
domowe, piclęgn9wanie dzieci i cho uie kwasu saletrowego z powietrza
ryeh. Rzadzi'3j wydaje się kobietom hyła pani LEFEBVRE. Pat?nt 1)l atel1ty na wynalazki I:IporLowe, 1!. trzymała 26 kwietn!a. 1859 roku.
lf'l'!<zenia w buJownictwie i maF. FELDHAUS.

T. O. Siekana

~l'isy ll1iajskj~ świadczą, że już 1).]
1:; wi.)kll kllb:ety pracowały w nielic·1Hlm.mtńw wyjjływa,

współpracowniczką

męża była

nlałych

pomoc

P05r<'d gwia.zd filmowych, sporo
tc.wców i milionerć w, ktćrzy Op:tlali na brą.z swe ciala, na malej,
wąskiej plaży w I.,
Eżlbi a ta był<t
prawdziwą osobliwością. Byla I)jala. staromodnie oiah. W przedw;E-ństwi ~ do w8"Yf.ltkich szczupłych, mllskulamydl J.;.olJiet na. plaży, Eli bieta byla. miękk."t i kobi·~en.
H.uchy jej były powolne i pełna sturomodnego wdz.ięku. Nie robiła
,.świecy~' i nie rZllCa.'~ sIę z krzyIdem w falo morza. Nia byla ilalaś
liwa. i nie śpiawała sz;lllgierów pod
dźwięki ja.~z-bandu. Miała bloud
włosy i fryzura jej była. 'lieeo SkClll
plikowana, z szeregiem drobJ1ych
I'Jczków - w prt9ciwi':lńiltwie do

w~zy,tkich młodych aZi'3WCZąt,

któ

re }Iotną'!uły swymi krrjtko obcię
tymi wło~ami jak lllłod J pi0Ski. Ale
tv jC'szcze nio w8zyst.ko.
Elżbj,'ta

nia lImi;da. plywar. Wjt).
"'y sic: j,'ż1h ;c1y się to pIsze. WIJ"
inllC dl.te II' ~ ~ętl~ p{~dl.ił"y, par;:,kaJąc,
11rzcz worlQ, i wYvływaly l1aleko na
11l0rZ2, zah~erala ona do wody krą
żd~ gumowy, pas i wydmuchamI!
lI' .duszkę· Przez caIy uzie!l lr:żał:t
z wdziqkiem na wydmuchanym w:tteraCłl
gum0wym i pozwalała się
krlłysac przez fale. Nad sobą miaJa.
parasol, aby ochronić biel skc.ry
[rz('d promieniami słońca. Nigdy
ni2 robiła nic niezwyklago, nnvc-

SZPILK
czesnego, luI) p';łzoawionego wdzię
klIo
Dluteg.) właśnie zwrćcił Da mą
uwag-e.
Był' on synem amerykaliskiego
kruJa.. Hafty, i Ilazyw:lł się George
Z. Brent. ~ądzit, ż" Elżbieta, go zauwaiyla. Lccz się mym. M.ister
Brent wiedział, jak przedstawiaj~
~ię sprawy w świecie i na innyeh
1 olach, poza mdtą. Znał kobiety
ilOwocze~lle i ich nastawianie w sto
~unkll
rIo mężczyzn z mi1iollamj,
który na nodatek dobrze siQ pre;({'ntował. Nie były OIle dla niego
zagadką. Ale Elżbiet..'t oyła ZUF·31
uit' inna. Przecho':l'~iła obok nieg,-,
jakby był powietrzem, Osobliwe

ezu Zmierzch MomlMOI rilmOIUCh?
fraD,uski ffrdfk króluje Da ekraDle

W ostatnieh jwuch latach duku·
gwaltown:t zmiana w llIentalności
prorlukcji filmowej. Zo
srebrnego ckr3nlt znikaj;~ po\voli,
ale sy~telUat,yc7,uie Wi!<lySCly bf.'hatt'rowił~ komedii filmowych.
Zdawałoby się, że pomyślny, "gags",
jak je llazywają. w All1erye.e, wyrzerpaly :.;iQ do~zczętnie i fal!ta.z ja
6cenarzy3tów nie znajdujc więcej
materin.lrt dal skomponowania długo
Jll~traż;Hvki komicznej, będącej w
~tanie wyp~łnić wieczór. Do tego
(:ochodzi jef:!zc'~e fakt, żo wiolcy komicy, jeden po drugim znikają ze
!<I'abrnego ekranu.
uala

sIę

QC'lIial'1y CHAPLIN zl'ezygnow:11
u:::tate(!7.llie z filmu. Harold LLOYD
(;0.
11:1 kOt'ICZyl cicho swą. zalVrotnl1 ka.
.Jako llla~ .; ieid [JiowsH'O!() op l· rierę, Bustel' KEATON leczy się w
;('lItOWUlIvgo wynalazku ii. .. biet'l s:lnat('t'tutl1, (lobroclus~ni LAUREL
zglosil się ill~!2 JE' j, Bvł t.) 'l\mlas~ i HARDY, z'),wa,leni troskan!1 famiMASTER z FiJaoelfii j który VI roku lijnymi, nie odwiedzaj:) atelier,
J i"15 uzyskał patent na maszynę do PAT i PATATCHON znikli bez śla
młóccnin kukurydzy.
Podli]' 'ś lH du, Jliezapomniany Via . ta BURIAN
.itdll:lk. ż e maszynę wynalazła żona z(ll':1thit komedię i przeszedł ' na I0je,go SYBILL!..
J!" teflt!'·! kh,svczJ1('grJ.
K ohiety zaRłużyly ~iQ tecllili(~,~.
IV Nietnczi:lch u,;';rój tota.lny p" j;il~o wSl1ólpraeow]Jlczki swoich r(ll~
zbwił kome'1iq noków :iywotu)'rh'
ŻI;W. Imiolla ich pozo t.aly jednak
8i,~gfril'd ARNO, Felix BRESSART
1 r7.r<w[!Źllie nieznanc. Mułżonkowi .} i iUlli r.)zpl·o'/,'i)!li .;ą. po ~wi('cic, Ku
byli zhyt salllo1ubni, aby się przy · lIIedle rysunkowe WaHa DISNEYA
~n:1Ć dl) pOl1locy Ż')ll.
"tały siQ gl'OŹJlą konkl1l' ncją cll:1
J~zrr FURTTENBACH.
~lvnlly ];:(.mrdii. Bracia RITZ stwoayli 11('Diel1lie~ki illżylli.'r, l)QZ(l;t;;j;~c.v· w \\ Y l'odz"j kUlll Crlii t. zw. l!'!!'lr' ,-k<:

filmową, która cieszy się niemałym
110wodzcniem J. publiczności. Eddi.)
CANTOR zallli'3l'~'l przel'zueić się
Da burleski mllzykalu i stworzyc
wraz z bmcmi MARX nowy rodzaj
sztuki komicznej.

JedYJ1ym kra.j'3m, w l,tćryOl Iw·
miey J11(' strtwUi je;,ilt.lze terenu jest
Francja. l"ra.llcuz, kt0ry lubi saty.
r~ i l'ragnie często zobaczyć :.ieLie
Sal'kaZfllll, nj.:~ zre-r,yg!lu]3 prawdoJlodobrlic nigdy z komedii filmowej.
Dlatego też prawlopo~lobllie ostatIIi Mohikanin geueracji wielkiejl
komików filmowych jest francuzem.
Artysta, który dzień w dzień l'OZśmiesza miliony francuzów, nazywa.
~ię kr(.tko FERNANDEL.
Na~wi
~ko to odegrało wła~ciwie wjegr)
Zl\.tvrotllej karierze pierwszorzędną
rolę. :Można śmiało powiedzll'ó, i.o
f1zieki temu na,zwiskll Ferna.Jldel
l.'tał się głośnym komikiem. Nazwie,ko Fernaad91 posiada we Francji,
s!\mego w knywym zwierchdlc
~pecjalllil) na południu, swą symbo·
likę·

II nas w Polsce spotylól.my też
takie imię popularne: Ferdek.
FE'rdek z Powiśla. to przedeż Ul)
~( i ielli ..' sp~cja.I'1ego char~ktcru, t.)
t.l'jl tlt'wis:1, który pozostaje popul:!l'llym w !~a.is'l:el'szych warstwach.
Fr:1I1Cl1"ki FeJ'r]C'k zdobył sobie
\lJ:]Suic sLtwc dzi\~ki SW~DlU imjo-

uill. W Paryżu i Marsylii istniej.)
typ "ga'lfoche'a", który wyposażo11y jest w sp'3cjalue cnoty i ktćry
roprezentuje właściwie całą. g<lllerację mło1zi6ŻY w masce sportowca,
żołnierza, zawadiaki, sprzedawcy
uliezDl'go, kelnara, chłopca do po·
syłek, strażalta. i t. Ci.

a ra.czej po polsku
przedstawia. typ szpetnego
i brzydkbgo chłopca. Ale artyst~
te'n miał o 'hva.gę ze swej brzydoty
zrobić pewnego rodza.ju
cIlUU:.
W yobrażmy sobie długie końskie
oblicze z podwójnym szeregi::Jm potężnych zębów hipopotama, dwoje
lOaleńkich oczu i nieroały nos. Brzy
dota ta zatraca się Jednak w tej
chwili, kiedy m!. wielkich ustach
F"rdka ~oj:lwia się jef:llCZe potęż
niejszy uśmiech, W tej chwili Ferdek st~je się sympatycznym i bliskim i puLlil"ZDOŚĆ zosta.je zdooyta
na TJljejscu.
Fernandel pochod·~i ;~ południa ,
z Ma,rsylit. Ivrarsylijczycy odznaczają się nie tylko przyjaml1ym ak.cen·
tem, ale i fantazją, która znalazła
!!weg<I piewcę w Alfonsie DAUDEClE, kt,.5ry stworzył nieśmierteiną
~ostac Tartarba z TaraskoDlI. Tu·
kim Tartarinem jest i częściowo os·
ta tui z ,vi3lkich komikć w srebrnego ekranu - francuski Ferdek.
R TURYNU
}1~eruandel,

ł~erdek,

stw orsenie. lilie.' .5Sl aię zOrii;uttl.
j&kich Kobiet ją. za liczyć.
Psych~ .twierdzili, że w

wać, d~

wi~ści wypadkÓftłVł miłoŚĆ zacZ}
lUt się

od za.ci6h1ł1&nbJ.. Tan wypn
dt'k potwierdzał tę teorię. ącor~ ..
Z. Brent pozbył ef~ z trudem OWIJ •
8~czuplych,

opalony,eh

Uiewol.ą\.

które trakt.owa.łYI gQ, ja.k swą zdu,
b.ycz. }dUlł dosyć kobiet, ktb'"
chciały go zdobyć. Zaczął iutere~o
wać się Elżbietą..

Ale WilZYsey wiedzieli, że BrJnt
lubi trudne s~eje. Jej chłód lony
maI go zdaleka, · i jednocześnia
l'rzyciągał go, jak dot.ycbc.zas tylko
UOW3 pol;~ naftowe.
Zaczął llływać
aokola Elżbi6ty,
gdy kołysała się na swym matcraCli. Robił nurka pod materac i pry~k::tł wodą.

Wszyi!cy ze zd1,lmi~uiem obeer)B<l
bi~g rzeczy. To, co nie udab
~ir. tyln pięknym dziewczętom, 0~iągnęła Elżbiata. na swym
pc·
wietrznynl łóżku; George l'ię wysi
lał.
Gdy spostrzegł, że wszystkill
n(Jrmaln9 środki zawodzą, podni~
slo to tylku wartość ElźbieLy w je
go oczach. Ale przecież tak nie mo
że być zawsze.
Pewnego dnia. George znalalł w
ewym pokoju hotelowym kopt'rtę
z; karteczką, do której przymoc('·
wana była szpilka. N a karteM!ce
tyło tylko kilk~ sIGw;
,.Przrsy~a to ktoś , kto dourze ~l

wuli

IlU żyCl!!y".

Szpilka zaś była. duża, ladna, Zol
kOllczona głć.wką. z diamentem. Zamyślony przyglądaJ: się szpilce, i
przyszły mu na. myśl różne asocja.
cje, jak "szpilka" i :,ukłucie" ...
Następnego dnia Elżbieta koh'
~ała się wyniośle !la falach,
glT:nadpłynął George.
Gumowa pnduszka wydaje syczą.cy odglc,., "'"
::ię ją ukłuje szpilką. T-:\. ul·bii:) f il
samo. Skurczyła. się, a Elżbiew 7 '
sunęła się z niej Wptost I'V ramio ;
George'a.
Istnieje tylku jedno zakO{I(·zrllj.·
gdy milioner ratuje kobiet,~: :\~(,:
rają się.

George Z.

Bf 3~lt

~Joślnhił

Ell

bietę·

I dopiero WÓWCZ~8 zaczął ją 1'(.
gdy lIjrzał, że w StUt'0ffiO&
ny spClsób prLypinał:l. sWe WJOSI'
~zpilkami. Byly to Rzpi.lki 7, !naly
lili główkórni. 'IV któr:yr-ll U('.'lil~'
.liament.y.
wmieć,

UL11
Kwiatr w (hinach
Moja slara gospodyni

oburzała

~ię, źe jaltiś żebrak sklecił
sobie
z sitowia budę przy ogrodowym IDU

Tze naszego domu w Nankinie, zamierza.jąc widocznie osiąść w niej
na stałe. Oświadczyła, że przybysz

musi sobie pójść, bowiem każdy
powiew wiatru przynosi od niego
chorobę i moja mała umrze prawdo·
Jlodohnie na chołerę. Gospodyni od·
(:.aIita się, aby wypędzić żebrak.il.
Gdy zapytała~ później o ilie·
go, rzekła:
- Nie wypędziłam go. Zasadził
g ałązkę jaśminu w skorupie stłu·
cZl"\! l ego garnka i umieścił ją w naj.
::a\isZt!iejszym kącie .. we] nędznej
budy. Dzieli się z nią odrobiną swo·
Jej herbaty. Taki człowiek nie u·
l'zyni nam nic złego. Nie trzeba dla
ciała zaniedbywać duchowe dobro.
Posłałam mu ryż i rybę.

*

W północnym Hopei panowała w
florze deszczowej zupełna susza.
Podczas !1odróży nie dostrzegliśmy
już od trzech dni
źdźbła zieleni.
Czekaliśmy pewnego dnia u pod·
nóża stromej z obu boków skały,
aż zejdzie z niej
szereg ciężka
oDładowanych kulisów, posuwają
cych się po wąskiej dl~iynie. Każ·
dy niósł na plecach tłomok, wystający ponad głową. Nagle tragarz
idący na przodzie usunął się szyb ..
ko na bok, nie bacząc na wielki
ciężar, jaki dźwigał. Ruch był tak
niespodziewany, że kulis znalazł
się od razu na skraju skały tuż nad
przepaścią. Wydało się
nam, że
chciał

ominąć

jakąś

przeszkodę

Towarzysze, idący za nim, uczyni.
li w tym sanlym miejscu taki sam
,ucb.
Gdy farawana minęła nas i za·
częliśmy zkolei wspinać się po skalistej drożynie i tragarz nasz do·
szedł do mieisca, które omijała
spotkan~ prze:!: na3 karawna, na·
chylił sit: r wylał z manierki ostatni
łyk w9dY do dołka w skale. Rosła
w nim kwitnąca właśnie róża, któ;
res koronki tkwiły w kamienistym
gruncie. K "iat miał prześliczną
barwę i wydawał słodką woń.
.
- Od takich kwiatów uczymy
"
:..""'
".) '
nasz kulis.

*

Stara ChiÓU.l legenda mÓWi, że
nad każdym miesiącem panuje jakiś kwiat, którego narodzenie świę
ci się piątego dnia po nowiu. Pod·
czas takiej uroczystości śpiewacy
uliczni śpiewają balady o kwiatach.
Każda berbachrnia ma swoich bajarzy, opowiadających '! historie
o kwiatach. Ja sam znałem takiego
ślept>go "trubadura1t~ Iltóry zabawiał opowieściami o !{wiatach robotników, wYIJ,oezywających po
pracy.
PoniewU nie ma tyłu miesięcy,
aby dał1 możność panowania wszy
stkim kwiatom, święci się dwuna·;
stego dnia drugiego mie~ca uro~ziny' wszystldch kwiatów. W tym
dniu chińczycy składają sobie
"kwiatowe" wizyty, obdarzają się
wzajemnie nasionami i młodymi

T'r agedia Schuma a
G,amai Disze o smutn,m losie wielkiego komDoz,tora
Dlaczego los prz~śladulje wybranych, którzy poz,ostawili po
sobie niewygasłą pami~? Dlaczego tak smutne były drogi ży
cia, które stworzyło dla innych
niewyczerpane
źródło
rozkoszyi? WieLcy poeci, genia l
ni muzycy m'llSieli wy~hylić do
dna czar~ goryczy. Nauka usi·
łuje rozwiązać tę zagadkę. Kogo jednak zadowoli teoria, że f'e
n'iusz sl\JSiaduje z s.zaleń.stwem,
lub twierdzenie, że cierpienia
są niezbędIl1YID poka'r mem dla
twórczego ducha?
Pellna tej bOleSll1ej zagadkow.ości jest biografia ROBERTA
SCHUMANA, przedstawio.na z
wieJ.lkim talentem przez IMRE
GYOMAI w dziele, noszącym
tytuł "Smutne życie Sehumana".
Dzieciństwo w małym sa·
skim miaS'teczku Zwichau, pel
ne wrażliwośd, chorobliwego
marzydellstJwa i uczUdOWOSLI,
klt6-rej nie osz~zędzaf brutalny,
twuTdy świat. Wc.reŚnic owdo
wiała matka, obawiając si<: dla
syna skutków niezdrowego dtie
dzic1:wa po ojcu, uLalentowanym. nerwowym, nie umiej4'
cym wyko-rzySiŁac swego uwot·
nienia', lękała się wczesnych tlą
zeń dQ pOezji i muzyki. Chło
piec, nie chcą.c jej zasmucac,
mt.wit lila wydział prawny Up"Jdego 1II1iwersytełu. Zostanie
prowinejonailnym. prawnikiem
lUD lllc;tUim;zem w Zwiehau,
gosie ~ą go powaZali t nimi~się .sp.oikojn~ skromną pra·
eą.. '~· !:il' ; ;: 1 ;1
11,'1 1
. !Vo& leCłnaf, k:t6ry wynrol go
'z p91§rod m'itłion'Ó'W, 'Oprowadził
go ~ studen-ckiej ławy do domu
dzi~ruk~ WIECKA,
o którym
mówiono w ILi,psiku z ,pogardą i
szyderstwem:. Dziwak, kłótnik,
ułOŻył pOdręcznik do nauki gry
na fOrtepianie i zanudzał wszy
SItkich s'Z"czegółami swego dzie·
l:!. Obywatele lipscy, uj,r zawszy
z daleka jego rozczochl'aną glo

męCZOna
rzuciła

córkę,

'j ego dziwactwami, pO
go, poz08tawląjąe mu
któreJ nie zdołała za-

brać

z so<bą.
Nagle na muz.ycZ;~ym liory·
zoncie Lipska zjawiła się drob·
na dziewrczynka, która w dzie'
siątym roku życia była już
skOńczOnym wirtuozem. "Nowy
Mozart", jak ją nazywano, ściągała Itłumy
do sali koncertowej. Była to córlka Wiec.ka, je.
go uczenica zarawm. Wtedy za
częto inaczej sądzić o pogardza
nym dotychczas dziwaku. Zali'·
ty jego metody nauczania ll1U"ty
ki znalazły uznanie u wszystkich . niemieckk.h muzyków.
Wieck nie mógł sl~ opędzić
pragnącym
pobierać
u niego
naukę. \V liczbie tych osLa·
tnich znalazł się rówBlież Schu·
1l1an. Wicck wyróżnił go Z81'az
i pozwaIił zamieszkać w swOim dOmu z zastrzeżeniem, że
musi się .ieszcze przrkonać 0
lalel1cie nowego U'cznia. Ni.c·
baI'dzo w len talent wierzył.
Uwierzyła Za 'lo i ocel~ila go
llależycie mala Klara "'ieck ,
która szybko zdobyła cur9pej.
s~{a sławę i pierwsza wykouała
utwory SchumRna. Wlączyła j~
do pro.gramów swoich koncer·
tów wbrew woli ojca, kLóry gro
ził, że zamkuj~ Ją w klasztOrze.
Pomimo to 1{1ara grala uLwory
Schu'Illana.
Wieck odmawiał
UlU talentu, znienawidził go
i
starał się zerwać stosunek mlodych ludzi, którzv się wza.iem·
nie pokochali. SchUlman musiał
opuścić dom oJca ukOchanej.
W Lipsku, który dzięki Schu
manowi stal się wkrótce mu'
zycmym ośrodkiem Niemiec,
znaleźli się ludzie, którzy odgadU w młodym entuzjaście geniallle zdoln~ci. Poparli go
studenci i cala inteligencja, o·
rarnię.ta patosem bu'rltu prze·
ciwlko da\\'lOym formom życia,
kLóry objął ,wLedy całą Europc:
i z szczególną silą wybuchał
tam, gdzie poliLycwe porażki i
w~ i ro~wiane poły płaszcza,
skręcali w hoczne ulice, lub zraniona miłość własna narodu
chowali się w najbliższych do· przygotowała dla niego podat·
ma~Il. Wiedziano, że źona, u- ny grunt.

W parkach

W piwi8J'ni poppa, gdzie zl>ie
rali się wszyscy reformatorzy,
Schuman i jego wielbiciele mie
li osobny stół. Reformowano
w1Szys·tkie dziedziny ~ycia wraz
z muzyką, naturalnie. Na pro·
pozycję Schumana postalllowio-

no

wydawać

kLórej zadaniem miała
być walika z rutyną, z umany·
mi autorytetami, tamującymi
życie
artystyczne. W pierwszym numerze znalazły się artykuły SZOPENA, MENDEL·
SOHNA i WAGNERA. O arlykulach Schumana, który okazał
się genialnym kryLykiem muzycz;nym, zaczę1to mówić w
Europie wszędzie, gdzie interesowano się muzyl,ą. Schuman, żyjący wLedy \V wiel'k im
niedosLaLku , llracowal po całych dldaeh i nocach w ubo~iej l'edakeyjul!.i izdebce, tocząc
jedno~ześtJ1ie zaciętą wn lkę z
" 'ieck,iem, .Ii:tól'V lli'c l ) .... '11i i ał iadnej okaz.ii, ahv oC7.(,l'ni(~ cLlowieka, klóremu zazdrOścił mi. łO:ŚCL ciirki. Ni e chciał sJysteć o
ł'.wiązku, iaki uważał za h alit· c:
ula arLystki le;j rnitJry , 1..:0 Kla-

r::\.
' PrzY:iaciele namówili Sc:lm·
mana i Klar~ , aby zwr6cili się
do wladz z pl'o.ś~ą o użycie
swego wpł)'wu w celu skłVnie
nia Wjccka do udzielenia ze·
zwolenia na małżeństwo córki
z Schumanem. Zezwolenie by.
lo niezbędne do uzyskania ślu
bu. Po cah-m szeregu skarg i
rozpraw S1dow~Th stary dziwak,
obsypujątCy
przyszłego
zięcia
obelgami,
zarzucający
mu pijańsbwo i inne brzydki f'
narogi, musiał w końcu zgodzić
sie na małżeńslwo c6rki. Nie
wziął jednak udziału w skromne.i uczcie weselnej i nie prze<;I!:;lwał knuć intryg nie tylko
Di"zeciwko zięciowi , lecz również przeciwko wlasneml~ dzice
ku. Zazdrość o CÓl'lk~ podsllwa.
la mu [lajbrzydsze postępki , gdy
chodziło o szkodzenie zięciowi.
Poniżał się nawet do Iliesprawie
dliwe.l krytyki talentu Klary,
namawiał do rywalizacji z ni[!

wiedeńskich

pędamI.

Pewna JColJieta w PeKingu,

nie

pOSiadająca środków na własny
ogród, spraszała corocznie gości na
)twiatową herbatę, gdy w grodzie
l>ąsiada rozkwitały

bzy.
Na festynacI;, urządzanycti przez
bogatych chińczyków w dniu urodzin "kwiatowych", widzi się nie·
przebrane mnóstwo kwiatów. Odby
wa.ją
się
wtedy przedstawienia
sztuk kwiatowych klasyków, dzied, przebrane za kwiaty wykonywu.
j~! improwizowane tańce. Stary zwy
~'laj nakaznj<! 7jawiać się
na te
festyny w najbardziej niepozor··
IIvch sukniach, aby nie rywalizo·
wać z kwiatami, do których to świę
10 naJeży. Pi'zybycie w barwnej S~:l
de poczytuje się za nietakt.

*

Pewien sprzedawca
kwiatów
do ml1~e:
- Kraj, w którym kwiaty, da·
rZ'lee n3sze serca odwagą. o;przeda
wan~ są za drogie pieniądze. powinien LIczyć się jeszcze początko ·
w\,.(!h reguł cywilizacji.
p. b.

rzekł

"Nową muzyczną '

gazetę",

uDloi.liwi .. no .1zieciom zażywanie kIlpieli w wielkich lJasenach.

i.llinych swoich uczniów,
się przekonać

starał

wszysłlk.ich,

że

gra jej j est co raz gorsza w sIm
tek częstych występów, do których zmusza ją nędza Drzy ho.
ku leniwego
męża.
Ilyły to
kłamstwa.
Schuman· sprzeci.
wiał się częstym wysltęlpom żo

ny i zarabiał sam na ub'zym8nie rodziny. Pomimo, że nie
czuł pocią,gu do pracy nauczycielskiej, przyjął zaproponowane mu przez Mendelsołm.a miejsce nauczyciela w jego szkole
muzyczne';.
Zadawał gwałt sobie, oddająe
się ,pracy, do której nie czuł po
wołania.
Cierpiał,
nie mogąc
iść za głosem najgor~tszych pra
gmen. Zjawiły się dzieci, do
dOmu zajrzał niedostatek. Siły
Schumann , nadszarp[li~tc wal.
ką z Leściem , z biedą , zaczęły
ub:\'\vać w miar<: , jak rosła, cho
Claz powoli sława wirtuoza.
LISZT włączył .iuż do swy(',b
Pf~~i'UmÓw al'eydzieła Schumana, z,nak'omiLe śpiewaczki wykonywały .iego uhvory.
Mistrz
czul jednak , że osiągni~cia nic
0dpowiadajll- twórczej rpotędze,
jal\.a przepełniała jego iSIŁolę, i
się wytrwałości pouczył
nu
cierpiał [lad miarę. Jego męk~
zwiększała częsta

nieObe(!nóś~

żony, odbywającej podróże

ar-

tystyczne po różnych k.ra ja cll:
Ausllrii, Francji, Holandii. Dzi~
ki je,} zarolJkom Schuman' iW!gł
poświęcać czas tw·órezOśd.
wielu j'edtna'k z,dta:walo sobie
sp'Cawę z ogromu jego talentu.
Mieszkali .fuż w DiisseldOl'fie,
gdy pewnego dnia! zapukał do
ich drzwi wysa'ki pJZy'Słoijny
młodzian w zakurzonym 'oozieniu, znużOOl y dlll,gą drogą. Mł0dy muzyk, wielbicie'l Schumana
przybywał z HambuTga. Nazy·
wał się JAN BRAHMS. Zachrv.-ycil Schumall,a wykOlllaniem kilku utworów na fortepian. Klara
słuchała w milczeniu wzruszona

me

grą.

młodzielka ,

tryskającego

zdrowiem i życiem, przedstawiającego absolutne przeciwień
stwo do nerwowego, n~ówno
ważonego Schumana, którego
bardzo posLarz,at'Y doznawane
ataki szumU'· w uszach i halucy·
nacje, podczas których słyszał
głosy o'r az dźwięki zagłlus.zaj1\.'"
cych się ,vzajemnie im;trumen,..
tów. AJtaki pOwtał'Zały się coraz
częściej. Po jednym, który
trwał dI"użej,
ni'Ż
POIPTzedlnie,
zdawało się, że cierpienie ~
piło, Mylono się jedmalk. Wkr6t
ce na.stąpiła katastrofa. Pewtncj
nocy SchUtluan wymknął się l!
karnawałOwego balu i rzueił si~
do Renu. Było to w marcU! 1854:
roku. Uratowano go i odwiezio·
no do zakładu dla umysłowo
chorych w pobliskim Ea1denich.
Gdy Klara odwiedziła go w to·
warzystwie Brahmsa, nie pOZnał ,i ch.
W Endenich zakończył też
swoje ciernisLe życie. Sława o·
promieniła
jego imię dopiero
wtedy, ~y zaczęŁo z3!pominać,
iż towarzy zką jego życia hyła
genialna artystka.
A. Mericz.

12ws

Mi

ElznalJl
ganlki
w
rycerskich
za
c
tajemnice ulllllwania SWJlclt mankamentów
luż

Szaty średniowiecznej damy były ciężkie i skromne, nie rzucały
się w oczy przepychem barw. Prze·
pisy raligijne zwracały się pr!lłeciw
ko zł-amu przykładowi, jaki dawała
na zachodzie Francja, na wschodzie
zaś Bizancjum, psując .,grzesznym:'
przepychem chrześcijańskie narody,
zamie.3 zkują.ce
środek zachcdniej
Europy.
Aż

do dziesią.tago stulecia zwra·
cano niewiele uwagi na powierzchowność. Niemieckie szlachr-ianki
rzadko odbywały większe podró~(',
które 7.apoznałyby je z modami, p~
m'5ącymi w innych krajach. Pierwf,Z\.' pojęcie () nich wniosła do "sza·
lego zimnego niemieckiiJgo kraju"
malżollka cesarza OTTONA II, pię ·
kila bizantyj::ika księżniczka TEO,
F Al'[O, dla której, jak dla wszyfltkich gre-ków, wesoły pogląd !l!t
':\\ iat, pielęgnowanie ciała i ziem~kie rozkosze:
stanowiły treŚĆ ży
['i<1. ~aśladowaly ją przede w~zyst
kim damy llwotu, Ktćre już dawni'2j
lllialy okazję do oglądania l)odcza~
11Ilol'i:ikiej moczystości festynów
rl'itnctl>lldej elł'gancji, lecz mało kó·
""yst;tIy z obcych wzorów.

z

Nowe i,cie
pr.~J liyciem

TeoIano nastą.piły
wj,!lkie zmiany w życiu wyższycl.;
;.!'er. Kulturalny wpływ monarchio
Jd, kochają.cej życie i piękno, mają·
l'L'j w pamięci greckie niebo i prz~
I·~·ch bizantyjskiego dworu, spotka.l
~il,
na początku ze sprzó'ciwerrl .
I lez nowa. władczyni, l,o(:ha.jąca,
pk się później okazało, 6Wą. nową
ojczyznę nie mniej, niż uciechy Ź)
cia, podbiła wkrótce serca poddaj,n'h, nad którymi sprawGwaJa !"tą.
lly jako reg'antka podczas malole{·
llo~ci syna. Dzięld jej przykładowi
j staranion. zbudziło się zainterasowanie do zewaętrznyeh ,_tron iycia,
j.olnute usilnie przez Franelę, ,kt:ó,
Ja w k'rttkim ('zasie st.al:t się wy,
rocznią mody dla Europy i ohrze~cijań::::ki~go wschodu,
.
Tl'Ilhad'.lrowie, pociąglllęCl rozk "ilem piC!kna, opiewali w swych
l'llllall:>ac!1 urodę kobiet. i ló.Qwa pię·
kllr' zy<'ic ua, cesarskim dworze i
11"'l'r,ki,'Jl zillllJmch Oni odgr)'wD!i
l"\\lIid roJl} pien,"-z~Tch znawców
1\
"~ll'nl\"a<:h ,~t l'ojów i mod,v. ',,"y .
JI:ijolv\lali nazwy dla szczegółów
H"".iII i wtipani1iycll tkanin. przy·
~.vJall.vch ze wsehodu w najbardziej
"\·..;zul;:'\II:'c-h )'o;]:~ajach i wzorach,
I ,d tycll l)iewcó\~' dowiadujemy ię,
.> k (' h(:tlli ;) poważne niemieckie
100::ll'1lły soly za nakllzami mody i
oIl,:lly o jej ro:r.wtj, wnosząc do niej
j 1·'7.lIicj ",Ja s ną, twórczość i l'ywali; :1 (' jr. z F!'allcj~!, i Włochami. Po1\ UIIlY, iccz SLlty rozwój llpollobal,ia I~O zllli:1ł1 811owoc1owal w kOJieu
oInż\'lIk (1" pncpychu, kt('re przy
l"'l'!t'll c1l'!lInaf'te~o wieku stało się
1;1 k rOI':~zechne, iż zwykli mieszem
l i' nuii!rali sir., jak przed tym ba·
1'1 11011 i".

1~6Sk8~w~ŚĆ O koszulę
na lhorze jak IV :sici lI1ic",zczaiJtikich
fl'~I, ż:Tia i "lIJmie h~' I.v na pocz:p,·
l,l! h:l1',]:r.,) :-krol1lnc. Materie na ul I ani" tkał\" czr.sto same panie do·
11,11 7. p')Jl,oe:~ slllżebJlvch i szyJy ja
T" II'nicż S;1IlII' ••Tpclynie stroje, prze·
'lllarznllo 11<1- wielkie uroczy&to~ci.
\\"~'ł'''łJdzil': :: rąk I;:nl\\,c(.w i kra\\-r ~ 1'1'1. P;llli .. d01l1\! rolJiły również
" i :I'II!ln:I'7.11i.' o/!1olJ.v do
slIkizn
:n., h' to,. ]1l'z'''.I':lżnil' hart.y. )1I'7,cr"
l'!: I !łI' Zj"tplll, ':'l'cbl'l'tll i.drogimi kalłl i "Ili:IIIli.
l 'lml11ie ~kła(l(lło sil} 2.
1''''''lIdi. l)ł~.];lcej nic tylko Jlil'lizll~
: ('7. . .in k 1() i Ll7,i~ }I.\' 1\'[1.
c;podnią
Z:1l':1\·.1I0

T:'l'h

(·7.r:~rifl

1'\ "c l'~kich

ol1.d,'ży.

K\'~zule

sIlon:.:"

'!z:\no z \,il~lk;ł ,tal'all!lOśdą. ,lO
~;'()n() jr' i,"! ,'11:1' \\'t' tlllit) R,Vpiailo
zw~'ldc hel ,1..;z\'lkiPj II lU I: ż.\· h"

pod nią wyraźnie kształty, co mo·
często mocno ganili. Mate·
riał na ubrani:s
stanowiły pięknI)
tkaniny o mocnych barwach, tkane
w kunSI.Łowuo wzory. Suknie ozdahiano haftem i zapięciami, wysadza
uymi drogillli kamieniami. rJ'kaniny
z brokatu, aksamitu i jedwabiu lub
wełny już dzięki samej pięknej barwie dawały wrażenie przepychu.
\Yschód, Afryka, Egipt, India i Persja, jak rć wnież Grecja i Włochy
wysilały całą. swoją
bujną wye.braźnię na stworzenie
wzorów, w
ktćrych barwy łączyły !>ię w najfantastyczniejszych kombinacjach.
Jeden z najsta.rs:~ch opisów śred
niowiecz..nej mody opowiada, że ko·
biety z orszaku Krimhildy nosiły
szaty, w ba.rwach pawich piór_

szub robiono z cienkiego płć tna ,
1iulu lu') jedwabiu, stofownie do
I,ory roku i stopnia zamożności
Przylegały do ciała i Bięgal.y stóp.
Hękawy icb były długie Jnb kr"t·
Ide, zależnie 0<1 panującej mody,
Zapinano je z przodu luh z boku i
pzybiera.!lo kor~lllkami lub WStą.l·
kami. Były głęboko wycięte IUI)
si~gały pod szyję.
Głębokość wydęcia zależała nie tylko od gustu,
l:cz [(o wnież od moraln~Teh zasar:l

rali~ci

właścicielki.

Galow, str6i Krimhild,
SuKnia i płaszcz, stanowiące '\VIaubranie, były na wzć.r koszuli skromne lub przybierały swobodo
n.iejszą. postać. Pomimo, że suJtnia
opływała przeważnie ciało w dłu
gich fałdach, rysowały się jednaK.
~riwe

Płaszcz, narzucany

robiono z

na.

suknię,

ciężki9go małlańaln

i Dra-

mowano futrem. Płaszcze, podbite
futrem, nosiły jedynie panie wysokiego etanu. KS?Jtałt jego przysto .
sowany był do panującej mody.
l\Iiał wysoki luo niski kolnien rę
kawy dł!lgie lub krttki~. Szczegól·
ną rolę odgrywało spięcie, którego
ozdobn;)ść świadczyła o poz~cji
społecznej i bog·lI.ltwie właściciel:t.
}lobożne panie,
pragną,ce podkre·
mć swoją. cnotliwość, no~iły spię
(-ia z różańcem z drogich kamieni

POńczoch,.

i

kapelusz

klejnot,

Pończochy szyto
tern z tiulu, zimą. z

z tkaniny: la·
jedwal,in i weł·
ny. Ówczesne elegantki umiały jut
ukrywać braki swoich kończyn: na
cienkie nogi wciągały pończochy z
grubej tkaniny, grube łydki wsu·
wały w cienld jedwab lub tiul, do·

są, następują.oe:

1. Zapałki.
2. Za palki.
3. Suche ręczniki w la.zi~nce.
4. Nl1c~,ynie, do którego można.
wrzucae rożyte nożyki od golenia,
r.,je narażając się na. \vyl'Z'.tt:v.
,5. ~pOKC,r·:.: wieczory.
~. ZapałJ{!.

Nie

twierdzę, ża

to zna.c·{,y wy-

magać dużo od życia, ale
jakże
rzadku mężczyzna to osiąga!
Jlfężctyźni są. prawie zawsze ofiarami wyobrażeń kobii3cych na temat

tego, cZego według nich ' - męż
c7yźni,~ potneba. Każda kobieta.
f'ąc1zi,

że

szczp'~liwość mężczym

ol,iera się na jedzeniu.
To jest
llC·llsens; każdy mężczyzna. ruoŻ .~
8pożyĆ jeden posiłek dzienne poza
d(,mem i wówczas może zadowolić
~'wój smak.
Dzięki
temu może
znić'ść w:lzystko, cc lUU się podaje,
w domu. Poza tym żaden m~ż llie
epod ziewa się, że jego żona umie
gotować, Przeciaż pracuje od ranD,
(~o wieczora, po to, aby mtgł sobia
pozwolić na kucharkę, która umie
gotować.
F'l'7.pciętna

l{'obieta, nic

czór stają się niespOKojne, narze· eię śmiać. Może to być zbiór znacz
i chcą. koniecznie opuścić swo- kćw p'ocztowycb, wypchany l.a·
je ładna, przytulne mie$zkanie, żant, saroochld lUb cośkolwiE-k inaby udać się do nudnego towarzy- nego. Nie śmiejcie się z tego'
stwa. brzydkich i brzydko ubranych Śmiech w tym wypadku nawet dh
ludzi, występujących zawsze p~ was, moje panie, nie jest wska·za.nv
rami, jakby udawali się do arki.
a. przecież łatwo jest zrobić powat.
Jedną. ~ najmilszych cech męż
1I~ twarz.
c,-yzny jes~ to, że po jedzeniu nre
Chcę poniźej podać kilKa przechce mieć obok siebie nikogo, pisów dla żon, żon in spa, wdćw.
C'prćcz swej zony.
Nigdy kocieta kt~Te zamierzają. powtórnie wstąnie wyda.je się tak czaT'J.iąca, do. 1"1ć w zwią.zki małżeń~kie i wielu,
brze ubrana. i :,ozmowna., jak w{;w. wielu irwych.
1. D!.jcie im dużo zapałek.
:c.jas, gdy P" jedzenil1 jest sama. ze
2. Starajcie się o to; ahy r~czniki
' 6wym mętem. ~a. on poza sob~ ea,łodzienne kłopoty, nudn~ 'Whyty, Gyły zawsze doprawdy suthe.
3, I;rzą.dźcie miejsce 'd o odkłada
telefony, ludz.i, kttu.y wycią.ga.ją
od niego pieniądze, luD chc~ mu nia zużytych nożyków d.e golenia.
wkręcie jakiś tow&r. Zjr.dł, wypił i
4. Nie śmiejilie się z jego samojest zadowolony z siebie i ze; świa· chodu, na.wet jeżeli znade męż,
ta.. W tej gocb..i.nie właśnie, a. nie czyznę, który ma 100'Konny wl-z.
kiedyindzi'3j, może 'On zrozumieć Gdyby WllSL zną,ż pozostał kawale·
dlaezego się ożenił. Jest to bł.,go rem, i on miaJoy d7.iś 100-konne
auto, A gdzie wy byście wó,..czas
sła.wiona go lziM.
Raz na tytliąe lat może się zda- były?
5. Nie witajcie go zaW8ze z nia·
rzyć. ż'c: mężczyzna. chce wieCZOreJll
wyjśe ze swego domu. Ale wl,wufnością. Znudzi mu dę to i pójdzie
czas chce wyjść !';am,
Nie należy de innej.
sobie wyobrażać, że nucił s.ię on
/). ~ie proliujcie przywi;1zaĆ go
w ramiona innej kobiety.
Moża
dc, domu. Jeżeli nigdy r!ie będzi~
liłąka się on bez celu na ulicy, mowyeho.lził, nigdy nie łJp;dzie m::!ł
że p('Iszedł do klubu, luh pij0 piwo
o(:hoty wrócić.
z jakimś znajomym.
Ta osobliwa
7. Dajcie mu spokf,j i w)'jJOCl,Y·
l,otrzeba nie może być zaspokojona
Dek
Pl' całocl7,ieilllicj praey.
na oficjalnym przyjęciu u państwa
S. Zaopatrujcie go IV zapał.l{i.
P., gdzie musi zabawiać rozmową.
!l. Pozwólcia mu §piCjwać w !a.
p~lllią :M., o ptasim mózgu.
"knce. Sądzi on, że tam jest dohra
Istnieją, pewne rzeczy, które męż
W. H·k,
Czyzna lubi, z których nie należy ak'ufltyka.
kają

I

może

po·
jąć, ze przeciętny mężczyzna potrze
buje cOllajmlliaj jedno ptrdelko za1'[1}ek w cią.gu dnia. Mądra kohi,ab.
będzie troszczyła się () to, ahy co
n:no obok talerza męża leżało no·
wc ~)udclko zapaJek i aby w sypial
ni i łazienca stale zn..'tjdowało sir.
kilJ,a 1Y('h ~1iezbędnych utemylii.
Poloca się dlatego, aby mr.żczyz,
na stale ni,' zabieral tych zapałek.
które pnazllaczone s:t- dh jad::lllii
lu li ga.binetu.
Dokąd ma rzucu~ zużyte no%yk!,
llio mogę mll powiedzieć, bo sam
l!ie ·wiem. J 3, osob!~cie zostawiam
l,ożyki do golenia ::la toall!t.ce; znika,hl, a j;:, nie zada,ję zbytecznych
j)\'tat't 11:1. Le.'3. temat,
Ody wi,hicie grlzie 1wlwiek ?.Ir.)
wc wyę:lądają.cego D1(:źczyznę, moż('ci ~ być pewni, że o każdej go·
lizillie dnia i nocy znajduje on IV
lazience sueltc ręczniki. Nigdy lIi.) .
n'llsi 011 wy0ierać rąk w Jllokrr:
~zmaty, noszą.ce miano ręczników
N:ljlrażnbj, Ze' zaś '.Iv żyeiu ml~ż

c,'yzuy jC:-;l t,),

że

kouil'l.y poll wic

w Italii wyrabi-ac
na drutach, które nadabardziej do korygowania
wadliwych kSlwłtów nogi

Bardw dużo uwagi p0Swlc:con'l
(t,uwiu. Robiono jo ze :"kóry i "Zł)
rzystych tkanin, świadczących.,
rnzmaitości i oryginalności
pomy~łć w średniowiecznych elegantek.
Welcn i czepiec, będące na początku zwykłym nakryciem głowy
li kobiet, zastąpiono wkrĆ'tce kapeluszem ze słomy, ak~amitu i futra.
który prtybieranG pić rami, wstąz·
kl\mi i kwiatami. Rękawiczki uważano już wtedy za niezbędne uzupcłnienie wytwornego ~troju.
Rn·
Hono ja z tiulu, wełny. futra.. i skó
ry. Kszta.łt ich i barwy zmieniały
się.
stanowiąc
uzupełnienie
lub
kontrast z ubraniem. Znane byJy
l'fwnież biustonosze i gOf8ety,

Wielka rola

Recepta, podana przez takiego, który nIe jest szczęśliwy

JaKie smutne jest to, te taK niewielu mężczyzn jest szczęśliwycli,
Iodczas gdy tak łatwo byłoby ich
H~zczęśliwić. Ich potrzeby są cał
kiem proste, ponieważ męźczyzm
f>ą ni4!~komplikowanymi stworzeni:t
mi, chcć zwykle nie chce się w tll
uwierzyć. Kobiety starają się '11~zczęśliwić mężczyzn w sposób dla
nich wielC'8 nieprzyjemny i wywcłujący zmarszczki na. ich obliczach:
Najwainiejsze potrzeby mężczyzn

zaczęto

Jak zawsze, tak i w średniowie
ezu, wytworny strój nie dał 8ię ])0-'
myśleĆ baz biżuterii, noszonej prz('z
kohic·ty \V3zystkic.h stanr. IV.

Iszcześliwiał meŻCZJZn!

Jak

p' ki nia

l;ończo,~h
wały się

.

k05met,k~

KosnlCtyc 7.ne zabiegi miały na
celu zarówno czystość ciała, jl\k
}l(dniHsienie mody. Pod tym wzglę
dt)m średniowiecze różniło się od
późniejstego baroku i rok:'lko ; kttl.
re zupełnie nie dbały o higienę ciała, mając !>~3de w8zystkim na celu.
ściąganie nwagi.
Sredniowieeze.
l,ueciwni'3, uznawało dllŻą· '\!ragę
I,ielęgnowania
ciała dla, ogólnego
~tanu zdrowh, Dbano wielce o e~.,;
~tc.>ść skóry, stosując 'kąpiel€'. mycie i nacierania.
Szczegtlnie starannie
włosy,

pielęgno

za eeD1lł
czdoJ:)~ kohiecej powierzenoWlloJe].
Szczotkowano je lllocno i -roz~eey.
wano gęstym grzebieniem, tliy usunąć Kurz.

wano

tIważaJl'a

Z rana po przeoudzeniu przecią.
gano się kilKaKrotnie, aby nadać
ciału elaatycznóść. Wkładano nastęrmia Kos~ulę, płuKano 1ł!w } taTte. zęJ:)y jaliąś pastą. Nast~pnie wy.
pijano w lecie KulieK wody z rManymolejkiem, IV zimie zaśzaliitępo·
wano ten napój grza·nym winem.
Po tym lekkim śniauaniu otlbywane spacer pieszy lub konny. Kąpa :
no się o l:2,żdej porze dnia. Wn('lS'l.ono w tym celu do pokc.>ju ceJ:)er
7. wodą.
Osooy wrażliwsze l'Irykła.
dały go uprzednio płótnem. Postę
powano tak zawsze, gdy J{ąpiel oylu przeznaczona dla gościa.
Dla SP(,tęgowania. przyjemności
kąpi~li raczono się w wannie lekko:
~!.r:lwnyf.!Ji przysmakami. Amatorzy
w:ększeJ rozkoszy kąpali się przy
dźwiękach ~uzyki,
aby sprawić
jet1noc1.(,~lJi'3 ucicclJę duszy i cialu.
Łaźnia połączona z masażem tiyla
pienV87.ym warunldem higieny.

Pobożny

lek prled

kąpielą

MISTRZ FUTURYZMU.

- A. to jest mOJ portret z C7AH{.,,·, gdy lló::;i!elll dłuede Idu~).
- T~raz T.::l l lllHiem, dlac7,l'2.'v IIi.>. JI\'w'd'Vll pam', 1111~tr7.ł1,
r-iL'rwsl,Y rzut oka!

l' 1

Szminka, barwió'nie wlos6w, msh,wanie brwi i warg, polcro,vanie
l'aznokci znane były, lecz nie rozi1owszcehnione, mężczyźni bowiem
cl)l1ili więrej naturalne IVd~ięki.
"c1y nadjddz;\ł więc l'yc- ć' rz", paJ!ie wypijały szybko kuhek wina •
Jli h mvj03rały policzki, o He nie zab.r wiło ich szybsze bicie serca.
Zwyczaj pielęgnowania ciała zak0J'zeniał się powoli z powodu
przeszkód ze strony poglądu, ii
11i\! należy przywiązywać zbyt w!el·
kiej wagi 110 cil1,la. Przez długI czas
ł1ważano ką.piel za grzecl1, ~() przy~parzało wiele
kłopot'u ickarzoJl1
którzy musieli czasa1l1i llcielćtl_ć sit;
do pomocy kUDłana. C'y,,·ilił.acja
zael!o'lu i W:;CllO.l1i :1I·7.I'1l 10gla jedllak w koilCU riCllllllll, ' fł'oakoW2i
Elll")PY i włnrzyl!"i in cli
z(lsi~;!'
1\11ltnry.
\.

BAR~t\T.
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DZIEŃ PIĘKNEJ PANI

wstaje

no wy mOdny kolor

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sos iarz,noWJ
Panowwie dobrze -ubr,a ni

Gdy jeden z wielkich dOJl1óW
stwarza nowy, modny kolor, prawdopodohnia nikt nie przyfuszCza.
nawet, że ta nowa barwa kosztowała dużo pieniędzy i pracy, i napl'wno nikomu nie wpada na myśl,
żr: stw'Jrzenie !lowego koloru mob
bvć nawet połą.czone z nitbezpie- ,
c~l'ilstwem dla. życia. A .iednak tak
jHt. Wszystkie te barwy syntetycznie są. przecież wydobywan~ z bardzo łatWi) eksplodującej smoły wę
glowej.
Chemicy znają. już dziś oKoło '4
milionów kolorów, ktćre można wydobye z tego mat~rialu, i ich wyrć,b nia sprawia trudności. Ale za
każdym razem, gdy trzeba znaleźć
nowy kolor, !l.ależy robić' próby z
tymi wybuchowymi materiała.mi,
co często jest związane z wielkim
niebezpiaezeń3twem. Pn:;r ,wytwa.
rzaniu barw pośrednich stosowane
są trujące gazy, między innymi f 0*',
ę:.t'n, i robotnicy, stojący , przy tych
zbiornikach, musza.. nosić maski ga.zowe.
Rciwnież przy rozru.ab-nia.Diu go:
towych farb ' zda.rza.ją się wypadki,
wf:kutek pnedwczasnego ogTzani;t" ,
luL uderzenia..
Fa.rby, wydołlywane z Klrał!U pikrynowego są specjalnie' nieooz-

Kapelusze tego sezonu są mięl, wy. Pasków nie nosi się 'ani' do pła
kie, jasne, w~sokie z ciemnymi szczy, ani do spodni..
wstążkami, główki zgniecione na
Kolorowe ' pulowery' i , kamizelki
osobliwą modłę w niczym nie przy.
mało różnią się od damskich, zapominającą dawnej stereotypowej
r{,wno pod względem kolor n, jak i
fałdy pośrodku głowy (rowek i dwa , wyrobu. Do garn~turów 'zielonych i
boczne wklęśnięcia). Modny jest brązowych nosi się szare pulowery,
('zarny i kolorowy melonil., ale (lo jasno - granatowYch - ' poma.
prawdziwie elegancki pan nlechęt. rańczowe, do wszystkićh jasnych
nie nosi takie I.apelusze.
-- bordo. Modny pulower podchoWszystkie tegoroczne płaszcze , dzi pOił klapki kołnierzyka i nie
są szet'Okie i mają fason reglanowymaga knawata.
Ad.

Im bardziej męską staje się moda kobieca, tym bardziej niewieś
eieje męska moda. Różnica między
strojem męskim i kobiecym zaciera
się coraz bardziej. Jeśli popatrzeć
z tyłu na parę w jednakowych kostillmach z płóciennego samodzi~łu,
- ona w spodniach-sukni, on w
krótkich, ' jak towarzyszka spod- '
Idach ~ w jednakowycli angielskich ,żakietach ' i bluzkacb,. w jednakowych białych cz,apkach lub be
retach - trudno odgadnąć, któn..
z nich jest mężczyzną, Q które kl)- '

Na

bietą·
Materiały męskie

dłuższe! ' "gti~,zki

nic::ym się nie
różnią od damskich - te same ko- ,
lory nieba i morza, ten sam szafir
letnich nocy i szmaragd traw i liści. '
Z deseni · te same pasl(i i kratki _ ..
koszule niczym się nie różnią 0(1
bluzek i mogą być niebieside, różowe, seledynowe i żółte. Obuwie
ze skóry gadów - lub ,jeśli biale,
to inkrustowane kolorową skórką.
Plecionki; sandsałki,' jak u , pani .,...,
tyle tylko, że na niskim obcasie.
Piżamy, stroje sportowe. shorty 1
&podni,e niczym się nie róż,n,ią. _ Do
Jasnej ruarynt',rkinosi się z reguły
ciemne spodnie i, przeciwnie - dociemnej Jasne. Do spodni gładkich
'- marynarkę desen,iową, do deseuiowych spodni - , gl~dka: ,Do dwu·
rzędowej . wizytowej marynarki z
,: długimi 'klapami, przypomińającymi'
Imoklag '..:.:. .w()lno "ter,az nośłć na
równi ze sztuczkowymi spodniami
--śpodnłe w 'drObną kratkę.
pi~czne, gdyż łatwo eksplodują..;
A teraz jes~cze jedna in owacja i
Wytwarza. się je. w specjalnych po- '
urozmaicenie stroju wizytowego:
zabetpil~.)nyeh
mif.l'zc.zellial'h.
I,rzeciw eksplozji, a, . mMzyny pra.: koszula ciemniejsze od kołnierzy
et ją pod kU/ltrolą na, odległość, Aby
ka. Oczywiście, o ile kołnierzyk
118. wypadek wyl;lU<:hu.
ludzb nie jest bIały. Koszula może być popieNa zwykły spac ar pic trzcb,t
byli narażeni -na niebezp'ieezeń
nli('ć,
ani speejalllcg'o stroju, ::tui olata, zielona, niebieska, ale lIieodstwo._
buwi::t,
z;ownym warunkiem jest, aby bar,
Stworzenie nowego, modnego KOLecz na dahr,n wycieczki, trll'amonizowała z ' kolorem marynarkt
loru jast więc często pracą bardzu
j~Jce
niekiedy nawet kilJ~<~ dnL trz,~
l1iełie~pieczną., a.le jeżeli barwa. ta Krawat najczęściej w paski ukoś
La
być
o,lpowicdllio ubranym.
l nyjmlJj9 się, mozDlI, na. lli~j zat:o: ne. Chusteczka do' kieszonki pod
hić majątek:.
P!'zel].3 wszystkilll konieczne jc~t
,
kolor krawatu. '
w.:-łnianc uLranj,o·, z lekldego ~Jl::ttłj ,
Iialu.
Nasz model skład., się z marylI[lrki w zieloną. kr[tteczkę i spCdlli<y - śpoc1ni z glac1kiej zietom'] wol,

Modne ,O bUWie

ParYSKie nowości nie zawsze i nig
uznanie; ale jed.
DO jast p'3wne: to, co przychodzi It
P:lryża, jest zawsze oryginalne.
Ostat.nio ukazała się nowa seria
r·aryskiego obuwia, w ktćrej nie
tylko pantofle sportowe, ale i pan·
t(\f1~ wity.tQw.e ma.ją nicz,v}:kle gru""szędzie znajdują.

przypominające raobuwie drewniane, niż
elegancki 'pantofdek. Prawdopodobnie chodzi w tym wypadku o
(~(1Ś oryginalnego dla z.agranicy;
paryżank~ napcwno nie włoży takiego pantofla.

oe podes:r.wy,
czej-plażowe

. -

letnia biegunka
grozi dzieciom

w gorące i
we

upalne lat.o czyha no,
jedno z naj.
a mianowicie bie-

ni.ebezpieczeństwo,

groŹniajszych,

gunka letnia.
miera właśnie

Dużo llieruowlą.t

u-

podczas najcieplej~zych miesięcy: w lipcu, sierpniu i
wrZei'lDlll. Lekar~a obliczają. że w
ciągu tych trzech miesięcy um~ra
tyle niL'![\':Hvlą.t, co w ciągu n'szty
miesięcy roku.
Dlacz3g'o tak się dzi~je?

Przyczyna głóWJ13. tkwi w tra.
wieniu, 'lką.d :;wój l)ocl.ą.tek bierze
biegunka letnia i za.trucia lJC.karm.,we, ktCi'e w ciągu kilku dIli koń
czą się śmiercią niamowlęcia. Czę
ślliej choruj~ na kiszki dzieci kar-

mione s7,tucLnie, podczas, gdy karmione piersią. matki ~borują pięć
razy ,mniej; dlatego też nia wolno
odstawiać ,hieci od piersi w ezaai\lata.
Trzeba. plLmiętać ,o r.egul&Iny~
karmieniu, między; jednym a dru' gim karmia.n.iem dawa.e wildę prze.
g(,towaną. lub rumia.nek do picia. :
dziecko, mając pragnienie, krzyczy.
Nastęl}nie d",iec-ko ka.rmione ~ ~l
telki jeat częściej narażon~ ' '''

Echorz~ni3.

ny.
Jeżeli w drodze się gdzit'ś zatrzy·
u,njemy m" dzieli, lub dwa., trzebl\
ndeć lWI ręką. leld;:ą. si.ll(i~nkę, NajJe psza. bęld.3 ,sukieneczka z kret·)·
LU w żywą. kratkę i żakiedk z gład
kirgo lIIateriału, wykończony towan'm w kCJ,te,czkę.
' ,

Bar.Jw ważne Jest obllwie. Pal\'
t( Ile ' muszą. być ' mocn~ ' i nie za
ci~żkic; trz0ba ' sIę strzec' ei(mkkj
zt1ówki.

', lłob,imgwino
,

Cebula, pietruszka, marchew,
kartofle, kopar - razem 2iJ dkg.,
4 dkg, masła, 2 Jkg. mąki, cytryna,
Jarzyny poszatkować, dusić w
ćwieści litra rosolu, gdy zmiękną
przetrzeć przez sito, ror.prl)wadzić
rosołem, zmieszać z zasmażką. z ma
sIa i mą.ki, doda,c, soku cytrrnowe.
go, posolić i z~>barwić karmelem.
t:os nadaja się 10 ryb. Zamiast roEolu, pe:tllać możn:t sos smakiem J
ryby.

",domu

Za złotówkę litr świetnego'

napoju '

narządów

traw~;

trzeba. więc przes~z.egać czysWei,
która jt~st nieodzownym wartlIlWUł
cejnony przed chorobą.. Smo~
puwinien być g')~owany co najmniej
raz na dzi~ń, a, po każdym pOiliłkn
dobrze umyty.
W razie

objawćw

biegunki trz:!-

La zupełnie wycofać z pożywieJJi ..

Jr,lC'ko krowia, LaStępują.C je lekką.
berbatką, z cukram. Trzymać dziecko w pokoju n:a.jchłodniejszym,
kąpać i utrzymywać w jak najwię
kszej czystości. W dni upalne temperatura wody do ką.pieli winna wy
nosić około 31-33 C. Leka.rstw
żadnych I:lez porady lekarza dawa41
nii! wolno.

Świeln,

deser

:Miło jt'5t :uleć w zapasia bulelkę
Na wina biała nal,eżv brać: awl[tsnej roboty will~ - trullku o grest, hiałe pOBeczki, .'jabłka, trusJe'rada II' nych t~'a;lycja0h, nie 1ylko kawki; na ·win:l czerw,one: czarne
w ojczyżnis win gronowych, ale i jagody, jeżyny, 'czerwona 'j czarne
-iv krajach, j~.k. Polska, ~e mają- porzeczki.
, cy~h winnic. A przecież kilkuletni,
Dop'rawiarue . I'\lOSZCzU: obmyte \';
otr~ym2ny drogą.
naturaln c;j ferbrudu owoce (jabłlt:). rozdrobnione.
mentacji jabłecznik, czy porzecznik, , Ha.Im wal~i) ;nielemy prźez maszynktóry w domowej fabrycl.ce będzie kę. z otnyman3j miazgi wyciskamy ,
nas kf',sztować 1:- zł. za litr, jcst f'ok, ręcznie prz~z worek lub za potrunl\iem szlachetnym, którego 1
l1HCą prasy.
Sok nastawiamy na
zna w,'a się ni-3 powstydzi. PaJl1i~ (jdp'o:wi;~dnią. kwasowość i żądani~
tajmy, że dobre wino otrzymamy , m'JC alkoholu ,przez , rozcieńczenie
Ten ~lP~cz;ny deser najwygodniej
tylko w odpowią:lnich warunkach: go wodą i doprawie,nie cukr<,m, po.
jest przygotować w rIaskim, szer()1) używają.~ do wyrobu owocCw
Eilkując się dokładnymi danymi.
zl l,rowych, mogących dzięki właści
k.im kielichll. Na dno kładzie się
Przy nastawieniu moszczu pożąda
w08ciom aromakl i smaku zastqpić
ne jest zaws~e regulowanie kwaso· kawałek ciasta z ma5ą migdałową,
winogrona;
na, który nalawa ~ię trochę dobrewości i koncentracji cukru przy po2) przy umiejętnym doprawieniu rr~ocy kwg,scmierza. i cukromiarza.
go, białego wiI:a. Następnie wsypu·
moszczu owocowego;
Drożdży należy używa e ,z oryginalje
się trochę poziomek, skropionych
3) ' zapewniając fermentatję mo- nych win gronowych, Ilpecjalnie
szczu przy pomocy drożdży szla· preparowanych. Na. 100 litrÓw wina 80kiem '" cytryny, kladzi~ się plachetnych winiarskiCh;
trzeba dać OKoło 2 litry rozczynio- ster6k pomarańczy, posypuje sieka.nymi orzachami, a na wierzell n:l,
4) pr7.,n p!elęgnarję i K0nsenvację nyrb dróidż1~
wina..
kłada, się krem z 'Jodu.

14-..

3&3

ICAROI. CAPEK

, - Hm, największy mój sukces, ten sukces mi,anowicie, k-ł6
l'V p1',zy.niósl mi największe za-

niejszą

męczarnią jest

lo hylo \lloim oLII\\ ia
WieI!' 70lieIJlło 1"111
od owego (,/, a~lI, prl.yzllaj- kil'lll; sl,oro h\l'elll pnwlonall\
~prawa,
eie ,j('dnak mnie sLaremu, że jest ,l" pm,ądl.l'110 p:ll1a lli(·willnit' ..
Cóż będ-ę dług'o
opowiadał:
Fj'~Ill('i~7.('k Scloill pOII'i'fJ.~ll fl
dowolenie? i - namyślał się staw LYlll równil'ż nicco J11o,kj w Wierzcie mi, że gd) usiali- ,ługi. Sprawa 'etaina znalazln ~hJ\\'4:
r.v mistrz Leonard Unden, wiei- przysiąf,lJ'em .lej WkOllCU, że hę
dQ waLczył i nic przes'tanę do
teIn lo w::,z)::,bko, zwąlpiłem. "" :'II i..,1 rZ\I,
powi('(llial 71
ki poerŁa, laureat nagrody No- póty,
echo w prasic światow{'j, prze dopóki
nie
oświetlę Ilej
\VlSzY'~lh.O burzyŁu ,~i<: we lUnie,
IIi,' ('i1('~ ol,1aI1l~~
Ma itd.~ Młodzi przyjaciel€, w
mawiatcm do rubotników i (1.'1 Sil II U L'j,i"1I1
moim wieku nie przykłada sil! ,~'prawy i że wierzę w iJi~wilJ  ehoć nic .ieslem prawni~iellJ, a delegaLów uH mięJzY/larudu  \\ ać s',, ('go dnhl'oCI.YJicy; Ja zu
.tlJ1Ż wag,i'do laurów. owacji, ko- llOŚĆ jejsYllla. -shciała- mnie za umże wła!;uie dla tego. Zrazu Jll- ,,,,-ch h.ollgl'e&<ll'lI. "Kapraweie 'I1nrdOW~lh'llI cJOLk\'.
biet i temu "odobnych nonsen- to całować po ,'ękach. A g'dy cie tyLko: ałówny świadck umy- z'to, wyrządzone SeIoiJlowi" ])0 w~zystki('h
(ljnhłó"
sów. Dopóki człQWiek jest mło mnie ta starnsZlka bŁogosławiła, słowo niedorozwinięly, I,obiela lo lwło wówczns hasłem mię dlaczPI-;o Hie powiedział pan te
dy, cieszy si~ z tego wszystkie- byJbym ukląkł przed nią. Wie- prawic pię~dziesi<;:clojetllia, naj- c1z.nlarodowym. Jeśli o mnie go przed ..,ądem?
go; był!by zresztłL oSłem, gdyby cie przecież, jaką głrupią l1l1n~ widoczniej w okresie przejścio chodzi, była to walka jednostki
Seloin spojrzał na mnie z wy
tak: nie czyIIlił. Jednak dopó'ld ma człowiek, gdy mu d~ięktiją, WY111 , co jeszere hardziej zmtliej z pa{ls,Łwem, ale za mną stala
jalk Bogu. Od tej chwili za' tym sza wartość jej zez'nań. Posta{~ młodziez. Gdy matka Seloina u- l'Z II Lem.
jest si~ młodym, illie ma ~ię czauczyniłem slp.ra,w.ę Seloina mow o'k nie tLjl'zała w nocy: jak marla, siedemnaście tvsięcy lusu cieszyć z czegokollW'iek. ?lIi.,Lrlll , dlJ Lego mJa-If'lY
ją. sq>rawą. Zacząłem naturalnie później
sl'.."ierdziłelll,
była lo
Właściwie
powmno życie mi- studiować akta procesu. Praw- ('iepła , ale Cit'/lIlJa noc. Tic mo- dzi szło za trumną tej kobiety , pl'zeciet. pru Wf), O~kari.ony mr
a
ja
przemawiałem nad jej grojać Wt 'odwróconym porządku;
IHzecict. prawo skłamać, nie
dę powiedziawszy nie widzia- gła za lym, /lawet w przybliże·
najpierw powinno się być sta- łem w moim życiu tak niedbalc niu, poznać człowieka, który bem La~" jak nigdy w moim ży prawda?
ciu.
rym i :tworzyć dlzieła prawdzi- przeprowadzonego procesu.
skakał z okna. ';V ciemności nie
\luszl~ 'VUl1I prz\ZnUl-, że by
wie wartościowe, bo nie nada.je
p07...naje się nawet dobrze wysoSiedem lat trwała ta waJka,
Wypadek. był właściwie bar- kości człowieka. Stwierdziłem kLóra uczyniła mnie sławnym. lem oszołomiony,
.. ię .już c71O'Wiiek do nicze'go innego; a dopiero pod koniec po- dzo prosty: 'P ewnej Jlocy usły to na samym Slobie. A prócz te- Czego pan oclI' mnie chce'
w,inno s~ osią~nąć młodoŚĆ. by szata sbużł!lca wymienionej ciot- go kohiela ta nienawidziła Seloi- To, Ż<, zyskałem uznanie ~wia
spytałem,
La sprawiły nic moje książki,
smalkdwae owoce swego ż.ycia, ki Zofii, nieja,ka Anna. Solar, u- na , ponieważ CZęstD żartował l
m)llSłowo
niedorozwinięta,
że
lecz sprawa Seloillu. \Viem, na- Pr7.~.. rh()(lzQ po to lyllo, l)y
nie.i.
'Ale fi czym: to cłi\eiałem m'ó- k'toś chodzi po pokoju panienzywają mnie ~ł-osem spra wi'e dl i panu
podzięl - ować za pa 11 sl';1
wić? Adi !tak, jaki był mój naj- ki, \to jest ciotki Zofii. Poszła
Drugi fakL: Ciotka Zofia nie- wości, rycerzem prawdy; coś z wbpanialomyślno':;ć, :\lojq matwi~zy, su!kices? N o, nie był to zatym ~obaczyć, dlaczego pa- nawidziła panią Seloin, swoją lego znajdzie się i na moi m k~l zajął si<: pan rówll leż, Niech
żaden z moich dramatów i ża'a nientka nie Ś(pi, a gdy wesda do siosll'<: i wl'aściwie nie Tozma- pomniku.
Zapewne
jeszcze Bóg pana błogosłn.wi, szlachet,
na' z moich' klsi:tJżek, jak(k.o1wiek pO'koju iSypiałnego, ujJ,zała ok- wiał\. Ilawet ze sobą . .Jeśli lwier czLernaście laŁ po mojej śmierci ny (pil''''<II'll ...
był cms, że mo,je książki były no otwarLe naoścież i ja~\.ąś l11~S dzihi, 7e Se!oin grozit jej .. 1110Ź ht:dą pisali w szkolnych podTdź pali już
wr('szcic_
naprarw'dę ezytywane. Najw,ięk ką pO'stać, skaczą.cą do ógrodu. na by lo przypisać na 1 outo j-cj rc:cimikach o lym, jak to poela
S7.Ym moim: .suJi.eesemi była spra
slarnpanipI'ls-kie,i zło~liwości, ,le Leonard Unden walczył o nraw krzyh.Il;[lrlll i SC'loin w:\'lccial
wa 5eloma. Wątpię, ezy wiecie, Kobieta zaczęła w,rzesz.czeć, a śJi chodzi o samego 5elolna. to dę, fi. póioniej Z'apomną i o tym, !>J'zC'raźollly.
(~co włakiwie eb'o&11o. Mi,n·ęł.o gdy są~iedzi prz) .szli i za palili
Leli średnio zdoLn ,\' chłopic'c był
Trz~' h'godnie później 7.lllrl~"
,jut "n'eelefJ prawie dw.~dzie§ światło, ujrzeli pannę Zofię na pi'ial'tem w jakiej~ kancelarii, \\,' J';iódn:\'In roku umarła Annn Ilwł mnie na ulicy, By! pijany.
uduszoil1ą, własnym mial chjc\\'cZ)Il~, do której pi- Solar, główny świadek ~kUl'że 
.·' ~6, ałllo :nie. ilMwet, 'd wa- po~ze
~ie moglem go sil~ pozbyć. Dłu
ręcznilkielll, szaf~, !!Idzie clll()'wa- wwał s<'Il!Yll11entałll1'e lib,ty i złe uia. Przed,' śmiercią spowiadała
tłzi'eleła 'cł«iewiętć lat.
la pieniądze, otwartą, bielizll': wierszf' i tkwnł bez własnej wi- się i ze łzami przyznała, że gn~ go nie rozumiałem. czego cbcc,
Za ty,n ,pewnego JJiękne~ częściowo wyr,zluco:ną. Pien.ią
bi ją slUl1ienie, ponieważ wów- póki nic objaśnił mi [ego, trzy ·
'c:łitia, ~a<hie'kia dziewitić lat dze lezały na podłodze. WidoCl ny w dfllgach, ponieważ upjjat czas przcd s:ldem fałszywie
/JIH.iąC mnie za guzik, ~1i::mowi
sj~
z
PIH\
udu
swej
sentymentarJtemu. przyszła do mnie mała, nie shtżącaprzesLkodzila morprZH,ic;gta;
nie
może ona' stwier
cic
ze/'lslIte/lt mu "szysłko. _
. 8 li:ó1>ielĄ w czarnej sl~ni i dercy w MŁatnie',j chwili, To hy- "o,~-ci. .I\1HtI,a jego była biedm! o:r.ić ll;apTawt(:. czy mordercą
k()hipl~ , kt&rą pol.erat rak , bie<ldybym
nie piał łyle o ,~"
~. zGołałem .lit l!IoPY'łać, eze- ły fa'k.ty nie'Zlbitc.
da i zmarlwieuia. Tak zatym był Seloi'l1. Dobry ksiądz przy- "prawic , nie Qdrzucono by ",nlito;łso1iie. ;wła'kiwie 'tyezy, tJ!klęI
szedł 'L tym do mnie; wówczas
wyglądała '\a sprawa,
że podania o ułaska" ienie ] on,
kła' .:Prz~ m'n~ i zaeię!a pła
'Na~tf3P'l1:ego 'd nia are~ztuwano
znałem już lepiej obyczaje 'wia Seloin, nic l1l11siałb~- siedzieć Vi
ria't.)Nie włem ar.elrego, Il'le, nic Franciszlka Se1oilna.
Nic, wy nie możecie znać mo ta' i poszedłem ~ tym nie do pra więzieniu siedem Jat. NiecMe
lrldgę~patrn'ć na placZlĄeą. kObie
joh
ówczesnych lat burzy. Gdy sy, locz posłałem księdza do są więc wejdę w jego położenie.
~uż~a
bowiem
powiedziałn,
":'1: '
b;.... '
opanowywałą
mnie wściekłooć, du. Po tygodJn.iu zarzą.dzo.no re- którego slałem się spralwcą,
że poznała go, gdy srka:kal p,rzez
- IplaiDi~a koDie&., 'gdy ~no. Ustalono, że o cJWej po- nie urruialem jej hanlować. Na- wizj.ę procesu Franciszlka Seloi- mieszając .!.ię. (lo procesu, Królrię jUż nieco 'IłSJ)O'k'oila Jest rze nie było go w domu. Plrzy- pisałem wówczas cały cykl ar- na. Po miesią,cu ,stanął {)ll znów ko mówiąc musiałem mu' dać
paD J*)e~1t i za,kUnam pana na szedR! dQ domu dopiero po pól tykułów pod tytułem "Sprawa przed są,dem przysięgłych; naj- setk~,
paó'stią miło~ do łudzi, nioch god'zinie i położył si'ę zaraz do Seloina", PUllllkt po punkcie wy- lepszy adwokalL wykazał całą
~ Niech Bóg pana hłogosh
pa:n ratuje m~o syma'! Gzy,tał Milka. Dalej dowiedziano si~, kazywałem całąl nie p,r awdop 0<- bez,podstawnośe akil.u oskarże ~
powiedlin!
pa'n' !Z&pewttJ>e Wi gazetad! o spr a że chłopiec miał długi. Później dobność zeznali świadków, prze nia. rPo tym w tał prokurator j wi ,dobrocz\ Jico
polecił przysięgłym zwolnić Se- -~, tzami w oczach ,
de
wszyst'kim
głrJwueg'o
świad
wie Selohut.
z.nalazła się jakaś
plOltkarlw,
oskarżenia,
analizowałem loina od winy i ka'l'~r, I przysi~
która
oświa'dczyła, że ciotka Zo ka
~aslęl)lI';ł1l razem groził już
Zdi(je mi .się, łe wygląaale'm
sprzeczności
w
tych
zeznaniach gti dwunastu' głosami uniewin _ Pomagał sobie l)rzy pomocy j!'WiłieQy, jaik' Jjrddate niemow.lę. fia zwierzyła jej się ki~ka dui wykazywałem
nili
Seloina.
absurdalność
morderstwem, jakoby
~:o spraw~·. Tylko dzię'ki tej o'
CzYtałem wlPl'awdzie gazety, a- przed
przypu'szczenia, że główny świa
przyszedł do nieJ siostrzeniec j
Tak, Ito był najWięKSZY try- hronie z:VSlkałem sławę, wir,:
le lIlie troszezyłem się o wypadek mógł p0Z'11aĆ mordercę, de'deK Seloi:na. 'O ile za tym zdo- prosił ją o pożyczenie killkuset monsLrowałem nieudolność prze umf mego życia. Żaden sukces jakże b," on nie mial nic nip
łałem zl'Idzum!ieć z jej słów, koron. Gdy odmó'Wiła - była wodniczącego i demagogię mo- nie przyniósł mi takiego zado- mieć z lego, Nie mogłem prz!',
Siprawa prz'edstawi'ała lSi~ tak: bowiem bardzo skljjpa - mial wy prokuratora. Ale to mi nie wolenia, a zarazem takiego u- konać go, że nie należy mu si
Jedyny ,jej syn, 'd-wud'z.iesto on j,ej rzekomo powiedzieć: w'Yf..>larrzyło, Skoro ju,ż byłem czucia pustki. By powiedzieć ode mnie prowizja i znów 111U «rwutetni Franciszek, został ska "Ciociu, pilnu.j się, coś się zda- p'/'Zy tym, atakowałem wymiar prawdę, przyznam, że zaczęło siałem mu płacić,
mi trochę hrakować sprawy Sezany Ill'a ·doiywobn.ie więzienie, rzy, co zadziwi cały świat".
sprawiedliwo'ci. instyhtc.i~ przy
Odląd zj~1\'dał sic: u mnie "
ponieważ' zamordował w c,eLach To było zatym wszysUJw, co do sir.gł~' ch, cały usLrój społecZl1Y. loina i pozostała mi po niej pew
coraz krótszych odsLępach czatyczyło Seloina.
na
pustka.
Było
to
w
dzieli
po
rałJun'k'owyon swoją ciotikę ZeJpylajcie wcale o wrażenie. procesie. Nagle wchodzi służąca su. Siadał na l,;anapie i wzdyfię; w oozalcli' p,rz:vsi~~ych jego
11. teraz co do procesu, Trwał Nie
chał, że cierpi na wyrzuty suniepl"zYZll1anie się dQ wiuy sta- ou zale<l wie pół dnia. Seloin o- iakie to Wy " -tl l'ło , Znano mnie j mówi, że Jakiś człowiek chce mienia z powodu zamordowa,
ze
mną
mówić.
już
wówczas,
młodzież
byla
nlowiłD moment obciąiający.
świadczył Ip oprostu, że jesL nienia cioŁki.
mojej stronie. a pcwl'ego dnia
wiIllllY,
pOIszedł na spacer, a po
- JesLem Franciszek Sc'loill
- Gin Jest przecież niewinny
doszło IUlwel d(l delllon~tl'acji
- Pójdę l przyznam się do
Lym ,p rosto do domu j poło;;,\ł
- powiedział i pozostał przy
- rozJpaczaTh pani Seloin _
pl'żed gmachem są(J,u. "'ledy
wdny,
mJslrzu - mówił ponusię
spać.
Nikt
ze
świadków
nie
drzwialCh.
prz.ysięgam :panu, że on jest nic
przybiegł do mnie adwokal Sero - ale dla pana będzie lo
winny.
Owego nieszczęsnego zos'tał poddany ściślej.szemu ba- loina i zalalll)'v,ał ręce, ('o Leż
Uczucia moje były dość dziw o!.traszHwy wstyd ...
wieczoru powiedział do mnie: dM1iu, Aclwolmt Franciszlk.a, 7 uczyniłem, pl'z,eciet. 011 WUJiósl
,,<Mamo,
mnie głowa, pójdę urzędu oczywiście, gdy;;' matikn właśnie podan!e o ułaskawienie Ile, Odczuwałem jakby ro.z~za
\Vierzcie lIli, le wyrzuty su
rowanie. że mój Seloin faJ.. właś
Seloina nie miata pieniędzy ilU
przespacerować si~ za miasto,
mienia
musiały być
straszne
i
kara
zostal'a
],y
z
pewności:)
Dlatego, proszę pana, nie moż,e lep~zego obroll:c~, był poczci- zmnie,i~lolla, ak teraz nie mo- nie wygląda... powiedzmy jak sądząc według' lego, co mmi a'
~)olllo'
k
rqżca.
Cuchnął
piwem.
~1 wylkazać swego ruJ.ibi. Któż wym, a,l e starym idioLą, kLó'ry ' glu już w\'źsza instyLucjn ulec
ł'cm lUU płacić, by je znosił,
będzie obserwował w nDcy mło o::;'raniczył si.~ do Lego, że wISka - lel'orowi uliC!~' i odrzuci na~ew
- Sl!anown~' llliisf.rzU - wy- \YkMicu ku'pHem mu bilet .'
dego chłopca, nawet jem go zał na młody wiek swego klien- no wszys~kie Jego podania. Po- jąkał ~r.loin (wyobraźcie sobie, .'\ meryki. CZJ' znulazł t:lm c:.
przypadkiem s,po tJ(a? Mój Fra- l.a j ze łzami w oczach prosił wiedziałem lemu szanOWJleml1 ,.szanOWnv mistrzu"! powiedział I,ój - nie wiem.
llek był trochę lekkomyślny, a- pl'zysic:giI'ych o wybaczenie. Pro J)J'awnikowi, że /lie chodzi mi do mnie i najdl(~'hniej byłbym
To był na,jwię'kszy sllk('e~ ,
le przecież i pan był kiedyś miło kurator również nie zadał sobie iuż o sprawę Sf'loina, lecz o go wyrzucił!) - przyszedtem
dy. Niechże pan z'l'ozumie, on wiele trudu: przypolll1Jial' przy- l)l'uwdę i sprawiedliwość, ,\dwo h~' panu podziękować .. , jako moim życiu, M:oi młodzi pr"',
ma' dopiero dwadzieścia dwa la sięgłym, że wła~llie przed tym knl l11~at rację, Pod:mia zo~tah' .nojemu na:iwi~a,szem\l dobro- jaciele, jeśli będziecie kiedy.';
sali wspomnienie f1o~ll1ierlnr '
la. Czy to możliwe, tak znisz- procesel11 Seloina uniewinnił odrzucone, ale
jedllocze~J1i(' "ZYJlc)'.
,Leonardzie Undenl(>, napis7(,:'
~zyc zycie
m,łodego
rzłowi(' dwóch morderców. Dokąd zajL>rzewodniczą.c~'
prze,.;zedt ,.
dzie spolcczeilstwo, jeśli każda
Wyghldat tak, jakby się lego P'~oszę:
ka ?" ... i tak dalej
'Inn spaclynku,
"',\'l1czyl mI pamięć.
zbrodnia znajdzie ochroll~ w ta
.. Zapisał sir: zJul\' mi głosbm
Gdyby.ście widzieli t~ złanm- godno,",ci sędziów z ludu? Zdajr
~ Pa'ilU ztlJwdzi~czam cale mo
"TLed~' dopiero zakrząllląll'1J1
[Ją niel'zczęściem, siw~l l11atlk~. się. ż(' pny&i~gli uznali ten ar- ~i<,' koło lej sprawy. Wjdziejp, ;c życie. 'Wszelkie słowa poozi<: ' \\' historii dzięki sprawie Seln;
na, Za to należy llIU sic wieczDJ
~rozul11ielih~'ścje Lo, co ja wów- gUIlll'Jlt i chclC'li pokazać, że l1lóglb~-1l1 dziś jeszcze powie- kowania ą za słabe .. ,
pamięć".
ezas zrozlll11ialC'l11. Że llajst,raSJ:- zdolni ~~l do sll'rowości. Jedelladzieć, że to była święta wojna o
- Atleż, prOlszę pa,na - rzekcIlyba

be~ilJn~ współczuci~.

~tll gł(j),umi uwali
nynl lhrodni, Tak.

Seloina winlo była cała

sprawiedliwość.
się

I--

po

ooli

l"
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MAREK HELLlNGER

Walka francuska na koniach

SP4DfH

~tary pan wygląuaJ, jak w~ ci~ty
z jJortrlJtlL Mimo swych 74 lat tlotkonala się trzymał. Był wysoki,
l,rosty i SZ'3roki w ramionach. Miał
l rtmiam policzki i ~ ywe młode o
H.~' .

Zwykle chodził pies7.o do biura.
Lccz dziś zrana było za gorąco Iln.
~Ioacer. a
w limuzynie panował
przyjemny cbłód. Gdy wysiadł :,.
:tuta, POlilCił szoferowi, aby cze,kal
na niego) o czwartej. Po tym wmie·
~;;ał się w tłum,
który z!lpełniał
wielki budyn~k bankowy. Przeszedł
y;rzez baU i pozdrowił z ll8miechem
tc'lefonistkę, po czym chciał udać
się wprost ku drzwiom, na ktć rych
slotytni literami wypisan<, było;
,.Frank C. Gordon". Lecz w dro.]ze został zatrzymany: ktoś polożył rękę na jego ramieniu, Odwrócił się, trochę rozgniewany. Wówczas zauważył uśmiechniętego, cient
nowłosego młodzieńca, i jakąś mło
dą, pnystojną kobietę·

-- Hallo, wuju Frarrk'u! -

polderorjt. Widać z jej twarzy, Ż!.l
d,ll1ra i Szczera.
Mło.lzi,micl! podrapał się w glo·

j(~t
wę~

-

WUjll -

t:J ci myśli.

łal młtid1,ienie~.

Frank Gonlon spojrzał uwaznia
Nagle rozjaśniła si!'ł
;€ogo twarz, i zawolał z uśmiecb{;m:

Ii!l młodzieńi!a.

- George! Co za niespodzianka.!
.... Poklepał Jlllouzieńca po rami'3·
lIilI. - Co eiQ sprowadza do mnię
1°/ taki LI pal?
Chcę ci złożyć spóźnioną, wl·
ł\'l<:, wuju. Woiął w rQl\ę uloń
mlodej kobiaty, i dodał: - I chcę
przedst3.wi6 ci najslodszą, mah~ oE(.bkę,
jaką.
kieiyk.olwiek jakiś
mężczyzna miał za żonę.
Pan Gordon zwrócił się do mlo.
d( j kobiaty, skłonił się i rzekł;

-

T'J jest niezasłużone szczęścił'.
- Żartobliwie trącił młodzieńca l'T
1 ok' - TIYój gust w stosunku do
\, Lict jest pra.wdopodobnie spad·
kiem ze stro'1y Gordonó\v.
W kilka minut poSiniej siedzieli
w gabinecie doktora i rozmawiali;
~tary p:m palił cygaro i przygląda!
~i~ żonie swego siostrzeńca.
- Baroho <łuzo o) pani ~łysla1l)m,
Jl'fS. Gordun,
dużo
przyjemnych
IZPczy.
:mod:t kobIeta uśmiechnęła się.
radowolona.
- Słyszałam, że pani lljarzmib
tr'!!O hllltaja ocl czasu, gdy p~ni zoo
Hal:t ,irgo żoną.
- Po~zekaj chwilę, wuju - pro·
Eil Gp(lrge. - Ja ...

- Nie przerywajl Co do teg0
wszyscy się zgadzu.i~. \Yiodleś rozwiE:~ złe ży!ie i wyda waIeś za cluź ..
J irniędzy. Je. wrn zadowolony, li.!.!
pO~hl1Iiłt'ś t<: wJodą. damą Ona tobl'!.

-

umiesz czv•

NioJ wićm dlaczego - mówił
nie przywio.
złeś !Iti j 1ż przed tym twojej żony,
'
Przecie:i; ja się starzeję. Czy nie są.·
dzisz, Ż.~ zasłużyłem sobie na t0,
nly pt)znać żonę mojego jedynego
żyjącegu krewnegc.?
Przykro mi, wuju, ie się tak
Muszę cię prosić o przebaczenie. Lecz sądziłem, że jestrś zły
L:1. mnie. poniaważ .••
-

stało.

Ponieważ
::robiłeś
tyle
głupstw przerwał pan Goruon.
..- Ma~~ rację! Ale od czasu, guy~
~ię oZł~dł, otrzymałem dobre wiado·
mt)śl'i. Dlatego też chcę o wFzyst
kim zapcmnieć. Chcę ci wyznać cO&
ważnego.

Uderzył pięścią w

i jego żona
,dziwieniem.

biórk'o i GCNgC
spcjrzeli na niego Z0

- Tak, - rzekł pan Gorc1un llajlepiej jest wszystko oc1razu pu.
wiedzi~ć: nie będ~ już dIugo na tyDl
świ<,cie. Moi lekarze mówią, że po
zostaje mi j~szcze mde sześć miesięcy. ale mogę umf'~eć lada dzień.
Nie litujcie się nade mną. Przez)'·
łr.m
dohrz<, moje żyeiE: i umialen,
~ wykorzystać. Każdv przecież
musi umrzeć. Chcę abyśeie wieuzieże

przed dwoma laty myślareln
całkiem poważnie o zapisaniu calego- m~go majątku na cele dobro·
czynne. Rylem bowiem z debie bardzo ni'nadowoIory. George. Ale
twoja żona podoiła mi ~ię i F.!ldzę,

li,

?'t,' stałeś się trochę

roz~ądniej~zy

Dlat<'l1;o też 7.0·
l'tawię ci wszystko. S~dzę. 'Le (~,).
Frze zl1żytkujes'l. te pieniądze. 1\,
na razie wSŁystl~o, co c11cialem ci.
powieclzi'!ć. Przyjdź do mnie zn{ IV
rojlltr'7,e. zaznajomię cię wówcza1"
ze szczegćłami.

red jej

wpływem.

oezy. Pieniildze nii~
nia znacza J(>st niepc·
rieszl,ny, że wuj mU3i lm,l'Ze(o. )rr.~.
Gordon pIakała cicho. tl':,!c oczy
George

.1la

potarł

ni-l~p

koronkową dlUstfczką.

*

Młoda para w milczeniu zuiknęla
za rogierro. i w03szła. do malej rcstauraeyjki. Usiedli w 102y, i młoda ko
hi eta zdjęła, kapelusz.
- George - spytała - po·wie.lz
Jjrędko, czy to nie jest sen?
Młodziellie~ roześmiał sie:
- Kic, raczej w~zystko iOJJe, niż

Nie ciesz się zgóry, Chorge.
- A co będzie z twoją

-

-

pm Ol rdon dalej -

;<'ardzo
zawn..

rzekł

I C. J c7..31i 1lI .hvi, że ulllrze, io Jc.-;t
to całkien, p~w ue. l my do~w.ui{;
my wszystko! Ten stary ma milio·
ny, mUiony, moje dzieckol Nig
lf,asz pojęcia, jaki j 3sta1ll swzębli·
wy, że mu ciebie przedsta.wilem!
rzekła.

-

żcną?

- Niech ją diabli wezmą! - odFarł, krzywiąc się, młodzieniec. Przez cały dzień tylko wygłasza
kazania o oszczędności i 50lidnym
życiu. Po dwuch miesiącach mało
żEństwa, wiedziałem, że to nie jest
Ż( na dla mnie. Te wieczne kazania
są może przyjemne dla niektćry«b
ludzi, ale nie dla twego Georgie ...
Słuchaj, kochanie, podobasz mu się:
uważa cię za odpowiednią żonę dla
mnie. :Musisz dalej udawać, że jes·
teś panią. Gordon, aż do jego śmier
d. Bęrlziemy cudownie żyć, buz
żadnych kłopotów.

- l) kJy - zgodzila się z nśmiil'
chem - ale wyobraź sobi0, że two'
ja :łOIIa. zeps1Ije nam np. te obliClIJ .
l'ia. i zwn:ci s i ę ze skargą do sLa··
1'( goo.

stHnowila. jelleu z popisowych nurnn0W na pokazie
dynie.

Powieść

-

TJ Jest niepra" dopouolJlle.
olla typl!lIl męczennicy i bf,c1zic
ci('rpi.\la lJez "karg. Udaw:lj tylk,)
dalej, ŻI~ jesteś mrs. Gordon, l nie
I11t!W .::.usem dialektem wobec 1\'11·
ja. rt\lbuj udawać, żc je~l.:ś praw;

Jl.~t

-

Rl. ha ... -

jakbym

nią

ro,:C;śl1li::lla

Pierwsza 110 próba powieścio
wa młodego pisarza. Od nowel

i reportaży zebranych w dwu
poprzednio wydanych tomach
-ptrzeszedł L€n do kompozycji

:siQ -

ni'3 byla!

*

W dwa dni później olJo,ie mlou!.i
lt"lzie znów zjawili się w gabinecie

slarego pana. George rozpoczął
ctlra:lII wygłaszać IJrzygotowa:le
pJ"zrm,':\\'i.:mic: nic przywiązuje wa·
~i do pi>iUQdzy i ma n:ldzirję, że
dia~l1\lza lekarzy była fal!>zywa.
Ale stary pan

potrzą!>nąl głową.

Wszyscy stą(l or1ojdLiemy,
Ge oll'!!'\', a gdy jest siG starym, lli'3
je ~t to takie straszr)€;. - Cliwill~
nlilczał. po tym n.eId urzędowo:
-

'\.'iom,

że

(·!Jce>:z

wr<iei~

do

hn'!:!,'o 7.amirjskirg"o domku ze SW':l
Uff czą żonu, bę:lG :się więc

8\,renczaI. Moi adwokuc·i powi('dzieli mi.
żr zo-t:1wir; okolo czt: recb mili0.
T.Ć \1". \\' czoraj zrobiłem t p>:l:lJ1icl. t;
t:,,' j('~leti moim jedynym spadkobier
(ą.. d:::· taoiesz wszystko.
.<\le ... __
l'~mi(chnął si~ do mlodpi pan'. -Przed:;i~w"iąlem
maly f.1'(\dl·k 0Hl'o)Żllt ści. Ponieważ cheG lJ)'~ J)('WjOD, że użyte!)znie zl1żyjesz te pi-3'
niąt1ze. zapi ałem wszYi'tko na imii:
twej żcony, m1':;. ::\rar~r GC!'(lon,
o

Trupa najmądrzejsżych słoni

I

I
l.rodukuje siC) obecnie na sccnh jcdnegoo z t'utrzyków rozrywkowych w

JJondynt~.

w Lon

o"Iodzermenszu"

,.Ludzie na schodach"

czi ll'ą tjamą.

poli~yjnym

powieściowej , będącej ambitną
próbą opisania pewnego fragmentu łódzkiego życia. na tlo!
szoroko ujęl-ej epoki. Lata infJa
cj.i - to począ.tek zadziwiają
ce.i i praw'Clziwi€ łódZ'kiej karie-

ry bohatera - dawnego majstra, bogacą.cego się nagle i
właś<:iwie wbrew własnej wol,i.
Jest w nim jednak coś, co go
stawia
powyze,ł
przeciętne~o
"olluworisza" tej €poki. To "coś"
110 poprosiu umiejetność wpa
trywania się w tajemnicze oblicze przyszłości. wypatrywania
celów i skuLków tN~o nagleg'o
przeniesienia się rodziny I{ran«ów na wyższ v '"'0ziom życia,
MalC'rialu do tej zdolności rcflckwj'nej sLarego Kranca dostarcza życic jego rodziny, bezladne, bezcelowe w tak nawet
zdawalo bv się prostej umiejęt
ności ż~'cia, a raczei używania
i wydawania ypiącYrh się niczym ma1111a tysiączków.
Aż wreszcie
przychodzi koniec tłuslych siedmiu lat rodziny Kranców , fi zarazcm ukazuje si~ już bez obslonek bogactwa cała przerażająca pustka
tego życia.

Jest w powidci Lena rówUlicż
druga strona medalu. To życic
Hyszarda i jego żony. luźno
związanych z {)gzys,tenc: n rodzi
ny Kranców - życic, nnświę.co
ne i wypeł.nione po brzegi innymi sprawami. Ale i ono- to inne iepsze życie ' - okazuje się
pod koniec powieści potrooSle
zł1\dzeniem.
Ryszard odchodzi
od żOllly, zniechęcony doktrynerstwem przyjaciół. odchodzi,
by szukać nowych prawd i nOwych idei.

Rafała

Lena

wieściOowej kompozycji.
Ksią!
ka rozbija .się na szereg - jakże ciekawych nieraoz fragmenotów, a ich łą.cZlnOŚĆ jest, jeśli
tak powiedzieć można, myt po.
śpieszna i niejako meehaniez·
na.

'"V t) 'l, słusmym zres.z.tą.. za·
miarze wydobycia jaIk najwi••
szej ilości ee1rnyeh point, kryje
się brak owych
międzyaktów

powieścio·wych.
~'hDajm1
chociażhy z franeu'eld"" ~eiJ
ciami rodzinnymi łłar:tiJI . .

Garda, czy DuhameoJa.. Zycie
Kranca składa si~ % samyeh DIIkI "
zwyczajlllych wypadków, Ilfe
1jna,jduj,emy natomiast prawie
wcale op,isów życia eoC1de '.
go jego, lub k.'ogoś r; rodziDy......
Taki zaś opis życia eod'zden:nego ,stanowi w tego roazaju po.wieści nietY'lko łąez'Ilik miępZY
je'd:nym, a dru.gi:m dramatem,
ale zbliża czytelnika, pozwala
mu bardziej ko:nkretnie spoj...
rzeć i bliże.) zży~ się z op,i_an,
rzeczywisrtością.
Bardzo dobre
są w "Ludziacn na schodach!'
sceny t. zw. społeczne. Wszystko, co dotyczy Rys,z arda i Anny, ich życia codzienneę;o, ieh
pracy ideowej, pulsuje żywą
prawdą wizji. Szkoda jedynie,
że nie z winy zresztą autora
- poskąpiono nam: w tych partiach powieściowych dokładniej
szych obrazów.
"ILudzie na scliodach" - tb
pierwsza od dłuższego czasu po
wieść o Łodzi. D()Ibrze hy było,
gdyby autor powrócił w 19Wej
dalszej twórczości do naszego
mia ta. Da mu ono bowiem ma
terial nielylko cenny, ale idzi,
wiczy.

Jest jeden element, który dominuje nad całą. powieścią: ukochaIllie c710wieka i iudzkiej
godności . W czasach barbarzyl~
skich wyczynów neojaskinio","',
ców całego świa,la, twórc~ość
Zamierzenie lLena było więc pisarka, która o tych najglęb·
iak widzimy -ambitne. Czyau' szych i najistohniejszych ele·
tor zrealizował je w pełni? By- mentacn nie z-apomina, któr:.t
łoby naiwnością. Dvlać o to. potrafi dźwignąć je do godno<i .
Trzeba pamiętać, czytając tę ci sztandarów, o które nie tyl·
ksią,żkę, że mamy tu do czynie- ko warto, a'l e i trzeba walczyć
nia właściwie z debiutem. To - twórczość taka zasłu'guje nn
teź zalety i wady te.t ksiąŻlki tą na.j,gil'ę>b'sze uznanie.
właśnie miarą trzeba mierzyć.
"Ludlzie [la schodach" są dcJest tu wi<:c nrzcde wszystJdm biutem. Są dobrym wslępem 00
nieprzezwyciężoTI"
oslatecznie dobrc.j, rzelelnej Łw·órczości.
przez -autora sDosób nowelistyL. L--c.
cznego podejścia do tematu,
uiepełnc jeszcze opanowanie Dl)
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Historie o kości slo ,

Teuretycznie jest to sprawa, bar.lzo pr'Jsta. Prawdliwą kość słonio
wą. poznać można po jej wadze, iW
podłużnych
~łkach,
tworr:ąc) (·h
w~ćr przypominający sier, wre.~zci,·
po odcieniach barw. We wsz:vstkit;ll
k~ią.żkach i leksykonach jest o tylu
m,owa. W rzeczywistości jest to jed
nak niestety częs~o bardziej sko(11
l'likowane: stoi się oto na Victoria~treet w Colombo, na jakimś phH'll
w Bombayu, C'ly Port-Sudani~, ));,
wybrzeżu mon·kim w
Singapo;'e,
twarz w twarz z kolorowym dż, ntl'lmeneru, trzymajcyrr. w ręku ell·
downie rzeźbiony kawał kości Blouiowej, za który żąda niepraw,lol',)dobnej ceny. O:mę zre~ztą, mo~,Il:t
l'ędzie obniżyć je t· to spra~'il
cierpliwości i zręczności i
kailly
rzłowiek na wschód od Suezu wle.
7,C dostaje się tam rabaty o sk:wdalicznej wysokości. Ale pow:>taj(~
zagadni.3nie; czy ta koŚĆ f'łoniow:l
jl'st pra.wdziwa? Rohi się dzii'Jiltj,
\II' róznych dziedzinach tak rafi n')wane illlitacje, że jedynie fach01\"łeC
moze odróżnić prawdziwe od faJI-zywego _ 'Można zobaczyć dziś fał
~zywą kość
słodową. z pi~Jmym
rozgałęzieni~'m

żyłek,

po~iadają.!.Oą

zdradziecki ciemny kolor, właści
wy prawdziwej kości. Z (;('luioidu,
z orzechów, rosną·c.ych w Colon, czy
Gllayaquil, robi się dziś imitacjf:',
l:tóre tylko znawca potr;:.fi odrćż
nir .
t- kością, słoni('w~ związany j c'st
pewien tragizm, Zacz~'na ~ię to or!
masowego mordowania najspokojniaj8zych i najmądrzejszych zwif~
rząt , Setki słoni w Zanzibarzt'.
Port Na.talu, na, Ceylonie i w Sjamie. A jeśli się ich nawet nie morduje, to wyłamuje im się ieh wspa"iałe kły. Trag-izm odnajdziemy t~ż
\\. sposobie odnoszenia się białych
wyzyskiwacz~- kupców do czarnych
ll'wców kości Błoniowf'j.
"Wvkol'zystuje się tych ludzi w
ll<ljbardziej rriemożliwy sposób" opowiadał mi pewnego r~,zu Ira.nt'll~ki konsul w Bangkoku, "Widzial(·m wypadki, że kupcy aW:lryk:ań
~('Y, czy europejscy, dawali im, za·
(1l1Jrzymie kły, ważące przeszło 80
l,ilo_ ?;aledwie 10 dolarbw. Skutki
uie da wały na siebif' długo czek[lć: dlikie polowania na słonie, zagrożenie stanu posiadlmia, rewolty,
zakazy rządu, kary ... "
Tl'agiczny :iest też los ltLuzi, znj11!l1jących się obróbką, kości słonio
Oczy nie wytrzymują, pruez
dJl1ższy czas tej ciężkiej pracy -

'\'cj.

b idzie tracą, wzrok.
lstnieje cały zbićr chiJjskich lm~ek na temat smutnego końca tych
llldzi, którzy pozost':\wili nam ClI!l(1\vne dzieła o niebywałej pięku0S
d. Hii!tr.ria o Senie, rzeźbiar:lu z
Kantonu, który oślepł przed UkOlł
(,'l.L.'lli21T1 swego dzieh't, tak, że w
l'ozpaczy rzucił się do morza wraz

ze>

swą.

figurą

z

kości słoniewej,

ju,t tylko jedną z tych bajek.

A tragizm, związany ze sprzedai·ą rzeźb z kości słonIowej '? ... Przypominam sobie Hai'san::t z Port::-::lklu. Hassan mówi po frll.nCUSKU,
llJJgiclsku, niamiecku, hi3zpl:Ulsku,
l'f,syjsku, turecku, dalej po ara})~ku, grecku,
pa wł()Sku. Zna. jeE\:C'l.e szel'eg illuych języków, nie
lnożna akl'eślić jego wieku, handlu]~ wszystkim.
Pocztówki. obrazy
~"ir.tych . has'zysz, ()!pium, kradziollL.' zegarki, japońskie perły, papierosy, 311amLy fotograficzne no i natllralne rZ '3 źby z kośei słoniowej.
\\' swoim JJlałym sklepiku, w pobliY.II portu posiada zaW37.0 piękną 1.0lpkr.ir. ko ;;ztowllych, wi1cho.J nich
n,ezl! .:itare hinduskie pl'a('e, nowo,'zeSIle japrl1l::;kie, przede wszyst··
IdUI zaś chitlskie areydzieła, które
8,1 tak pełne .'lrt,yzmn i nieprawdolJodobnego piękna, ze poprc'stu nie
Jllidci się VI głowin, że są. prac~!
"ąk luuzkich.

Pytanie urzmi więc, czy jest to
pnlwdziwa k(,~ć. słoniowa?
Skoro tylko wypowie się tego
rłlllz"jll

wątpliwość,

Ilal,\'ch'llias~

;i_ałuje

sir. swego sceptycyzmu. HasS<1lI poprostu szaleje. Jakie moina
wąt)Jic o autentycznośei jego towaru. Ha"san wyskakuje przed sklep
i w "kamgnielliu . jest ~ię otoczonym prz'37. hordę C2arn \'ch mlodzieńl'ćw,
wymyślaj!łcych w róż,
nych jęz.ykach.
"Dobr;:e, ala czy !stnieją g'dz.ie~
w pobliżu Port-Saidu fabryki kości
slonil:wej, g-dzie się to wszystkc
l"lbi? Ni'), to jest wszystka zrobione w Niemczech i w Anglii z celuloidu i kazeiny i tutaj sprzedawane
jako prawdziwa kość słoniowa".
J 2dna chwila i już krzyczą wszy s
cy naraz. Niema tu wprawdzie ta·
ldch fabryk, :tle w Sudanie, w
KJlurtumie, zn!l.jduje ~ię ich wiele.

Ilzi 1V1l\'_

W KhartulIlie szuka si.:;

naprlżno warsztatów
rzy. Znajdują się one

tyeh rzeibia
dal?j, JJJówią
nam _ ,,- Omdurmanie, ale to je,,;;
jc:Jnak w8zyl:itko praw!lziwa kośG
~łoJlillw,t.. Joden z kUllCÓW opowiada o ;akim~ olbrzymim okazie kuści
Sl'JlliLwej, l,tól'y widział w OmdurDIanie:
ko~, · i

Kieł miał

i hki

trzy mE:try

WyfSO-

duży ...

op:J\viadający

'1'"

rozcia!!a ra·
aby zilustrowaG wi~lkosć
tej kosei. Ale tajemni(':l tl'\YU nadaL W Omdurmanic dowiadujemy
dl;. Ż2) fabryki te z:IaJdują flię w
W:llllba lfa, ~a granicy egipski(';j.
Ale i tam mówi~ znćw (:oś innf')~(_:
i w końcu rezyguuj? się z posz1ll\i·
J'li·JIJ:1.

wari.
Cudowne rzeczy po~iada lIasl5an
w fiwym ciemnym brudnym sklepi·

ku

małe pudełka z cudownynli p')ścianami, kule, po d Wfldzif·ś~ia, trzydzieści, jedna w drllg!eJ l.1Jni,,~zezone, SkOlleZOne:hiC'i:a

krywarr-j i

sztuki. Całe Idy r"b~l.ione w alegaryczllo figury, grube, śmiejące 5i,~
obrazy Buddhy, które st:lły się )JI~
uj-ływie
stuleci zup e łnie dC'illlle;
malI: arcydzieło z wież:lmi, VrzyP(;minające llliniatur!; katedry w )\1,>clj,·Iank Sztylety, kolie, kwiaty. 'W
sklepia siedzi stary hindus i rzezbi
w k,,' ~r'i
Pr :~ypatryw~lłell1 mu .,j(!
g"JU zi [JaJl] i.
G,ly !Jo ón:ech l1lit.~iąeacb "TautlulI, do Europy i wstąpilL.'1ll znuw
do sklepu Ha ssana, stary hilliJuii
wc'ą'l. J'3 l:iZCZ() pracował llad tą. samą kością. Tylko, że !UŻ wiLlać było na niej wyrzeźbi<;>TIa st.aLIo ~b1l1
i szereg figur. I podcz:1s tych kilklo
mIeSIęcy nie przerwał on tej pracy
ani na jeden c1zień. Stary hindus o·

e

tn.yulLlJe ou Hat-b:.tua ;:,k:~IJ .? Pll:,illi
i śpi w sklepie Il:l brudnej lU·' ei,'.
Po tr<;ech nliesiącae: h ol rz..vl,m H<l ~
~:1n zit jego l'OW8 tlzi('lo ( 1L1 j"ki.'
g oś alll': rykl1Jliua, J;.tÓI'\' H' O:;,' .,· )ui,
Jt:'5z~ze na. to pozwolić,
llloż e 100
o()l:1r()I\', może jeszcze więcej. Ameryk.mill ~]1rzeda t0 z.a 170 clolal'l'\',
j ~l ' ir' Ln uf:. ,.;lJir1'l1czowi, l;:tćr,v zapla·
Li CDr.tl1;,' tr. HlJII~ _ bo przeciez bę
llzie mial w swyeh zbiorach gw ar :.illt0\Y:1 1Jy, tl'zy~1a l:tt li(,7.~ry au1yle \. ,,, k01lCll 7.ja wi 'tir: j:lld~ e1;:~
r c rt. 1,tr'lry Ol7.P!cllip_ :i.r to ni!' ~~~t
,,"cak ko~ć "łoJJio\\<l
l('(;z tyfk,
Lanlzo zięczna imit.acja. niC' warta
mwet 12 dolarów.
Wspa~jala.

I'Z<1CZ - kość sionio
Ale tkwi w niej uuże· smutku
i wielu trag'euii, jak we \Vsz~' stkicb
pi~kn~, ch rzeczach.
l\':l.

J. WECHSBERG.

SCE

PLATYNA NA

slwarza koniukluralne miasla, obliczone na kilkadziesiat la'
Niedaleko wyhzeży morza Beringa. okupiło się na bezleśnej rć Vi'11inie. kilka domków, tynkowanych
na hialt'_ pokrytych l.lachą. Okolica tchuie beznadziejnym f.Jlll1tlden ..
Nie widać !l\gdzi& krzaczka. Czarną, hle,nistą zierr.ię porasta
g'dz:I'
ni~gu zje rzadka trawa.

przek(''1'łły mnie, Że dzisiej~i poszukiwac 'l 3 s?;lachetIlych metali nie :są
Jm, czymś p0średnim pomiędzy
ehikil1l i milionerem, żywheynr si(:
11:tWpd upieczonym mi~i>e.>n i głO
ellO 111_ Kopacze platyny są ku ltl:·
n!.łlli

I gfl9~zlli, stołują się w ~krolll

lId. l'3cz czy"tej restanrarji,

placą

za J€.d?enie nie pia'Jkiem metalE.
1H'Z banknotami, :oypiaJą w wygoduch lóżkach i golą się (;0 drugi
dzień. W osadzie unajduje się zak1:1I1 fryzjerski, obsługiwany jiJ'zez
knuje h~, panią For05gnm.

Miasto w lOdowej
DUsl,ni

Podróż samolotfm z AncllOry uo
"PJatinum" kosztuje 200 dolaról~
Tak nazywa się nowa osada na
bnegu Good N ews Bay. 8klada Sll~
Kłai
świai
'L t5 l.araków l takiej ~aJlltj iiozby
Pani Forsg;ell jest jednI!! z 0namiGtów. W namiotach mieszkają
fsl.imosl, którzy ciężkie zimOW'e ~mitl ~obiet, mieszkających \v tym
'lapaułym ką.cie Alat;ki. Oprócz lo'l.·
miesiące spędzają. w łagodnir:'jszej
kl:~r1u fryzjeTskiego posiada pralnię
ok"Hey, Wtedy "PlatiI:.l.lm" st:.>...ie
Jak wszyscy mieszkrlcy "Plati~ę je~zcze mniejsze. Każ.dy amery·
kanin j kanadyjczyk zna tę miej- nil m" nie Z'la ona 8wiątcezn.'lgo w~
l" 'czynku w ciągu 7 Ulif'Rięcy. To
scowosć, chocmż nie ma jE:j na żacJ
Hej mapie. O "PJatinum" mćwią 0, wyłączenie świąt stauowi jedną l
becni'c w Stanach wszyscy i wszę - (·sobliwości tego kraju.
dzie.
W ildlagłości 10 mil ocl .,Plat.iIlum" zl1.1jdują się najol:fitsze złoża
Miast('. 00 znalazło się w ch
pc,tlsk,_'ku cen na pIa tynę IY reje- platyny. Draga wydobywa z wą
strach giełd :netalowych wielkie h skiege dna rzeki piasek i muł, za,
rr.iast. Jest to K1o.ndyke teraźniej wierająca platynę, ktćrą wyplukują, 7.a pomocą pomp~r.
!)oruszanej
szości. Lecz łatwiej dostać się clp
l!rzez motor.
ni 2g-0 .

bel

,,·m

Oswoiolla lT 6łnoc
Ta kf'palnia na dalekitj

pÓłll0CV

J'lJzezarawała mni.; trocnę. Podróż
de< niej wyobrażałem ~obie zupełnie

romantycznie: Da sani:.lcb,
w psy, w kożuchach
i turkach: Tymczasem przywiózł
J<,nic zwykły hydroplan_ Napróżr:o
rozglądałem się za "surowymi, dzikimi p,'staciami" północnyc-.h pioPierwszą. osobą, kt.Jra
nierów.
I(,uie przywitała, była modnie ubrana ko)deta, mężczyźni nosili sportosta leczne n\'Jnnie, jakie w każ
wp nlJrania.
NaWEt eskimosi byli
w ubraniu z wełnianej tkaniny i
mo'rwili .nieźl,~ po allgiel>,ku. Nikt
nie przemywał pr.Vlliitvwnym sposobem ziemi, zawierr..jącej szlacl1etJlV metal, leez z dala dolatyw'ał tur
kot 1l1otora. Zamiast sani, cią.gnie_ ·
tych ptl'3Z psy, ładowane przy wip
'li, ne na hydroplanie rzeczy UL
TJrzyezepld llln.lego traktora. Ni '
h.rlo również w o!ó'adzie dawneg'",
_•• aloTlu·' z rozst.rojOIJym fortupiallC'lll, kartami i wagą do ważenia
zł(lte~c
lub plat:vnowego piaskll.
Nic- t'l otktlfJn tu również nil'zoęrl
ne!!o 'lawniej szeD'fa. Nie miałby
tu ro rubić.

Praca jest ciężka, i trwa osien.
godlin. Pracują na zmianę we dnie
l w 1:0Cy pt'~y świetle acetylenoIyy .·l! reflektorów. Ziemia dokoła

ir,llezej.

zaprzężonych

D\n\

dni pobytu

IV "PlaŁinwu"

G~ady p.31na jest brózu i w~'hojćw,
kt<',re powstały w;<kutd. usta wic:~
n-:g'o I'OJ;lwpywanin. przy PO&Zli kiwa l,iu c1'l1lleg'o metnhl.

loena konsultaCja

Ka

wiadomoli!ć

zaczęli

t}-uy

o zn:l.lL.'<zieniu pl~
przybywać zewsz:)·)

1,·:~zl1kiwacza.

Wysokie cen,

Niektórzy zakupili na. własno.!(
Osada korzy:;ta je,lynie z przy - działki , które, jak się ptżniej . .
goilnej !J0JllOcy l~k!lł'~ki('j . Zależui\! zalo, ohfitowały szczególnie w tlen·
oJ ,:okazji pojawia si~ na drzwiach ną platynę·
lesla1lra~ji ogłoszenie w tal,im np.
Dziś rozkopany obszar wynosi orr'i1zaju:
koło 30 mil kwadratowyeh. 06m.
,.Do "Platinvm" prz:vbywa lekarz. Chorzy mogą się zg'ła~zać od dek jego znajduje się " ,,PIIłi.
Ilum", dokąd schodzą się .......
gl'dziny ó:!mej wieczorem do p(ł.
j~ko ogniska handlu i ~
nocy",
Utrzynlanie jest t.u ~ _
Naogd rnl.eszkan(~y "Platiu11m"
gi~_ Za porcjCl jaj z &zynlt~ pła.(!~łię
ci('szą si~ zdrowiem.
llółtora dolara, ka.wałeK eiatrta. io~ztuje lola.ra, tak samo butt'lKa piwa. "",",ysokie. ceny są. apowodo".·
,.Platin:un" jest typowym prZ0!1ne kosztami przewozu, wynosząC!)'- ·
stawici~!em tak zwanego ,_ Boom
mi prze~iętnie 50 ecnt6w od fala:
Town", albo "Boom CaILI)", miejlonieważ dowóz odbYwa się wy~co\V()~cj, powsta.łej z niczego, kt,jlącznie samolotami. Opał w potSt~j
Ta zależnie od okoliczności istnieje
nafty jest równiaż bardzo drogi. Z
nadal. albo znika równie prędko,
tE;go powodu posługują się tu spe·
jak llowstała. "Platinu'll" jednak
cjalnie skonstruowanymi piecyka·
lT,a zapBwnioną prz.yszłość ,
mi. Zarclbki są jednak rŁ wnież wy·
01wlie3, ta od rL'lm 1926 przycią
sokie , wynoszą od 7 do 15 dolarów
gala poszukiwaczy złota, lecz zdo<L:.:iennil'. oprócz utrzymania.
bycz nie była obf!ta. Jeden z kopaW "Platinum" nic istnieją żadne
czy natrafił na platynę i w ciąg' li
,1WllCh miesięcy wypłukał tego nm·ywki. Jedyną przyjemnoRć, Dil
krusze1.l za 20,000 clr.larów. Na po- Jaką można sobie pozwolić, jest Zli·
(z!ltku był przekonany, że natrafił życie większej ilości opału i świa·
na zroż:> srebr3., dopóki ciężar wIa- Ha. Nió3 ma tu nic oprócz ciężkltj
pracy w ciągu 7 miesięcy, pracy
ściwy metalu nie wyprowadził go
hez niedziel i innych świllt. Pomiz ),łęd'.I.
mo to garną się do nieJ ludzie !l8
tym pustkowiu, aby ,.wvpłukać·'
~obie ll'piw,e jutro.

Powstanie "PIalinum"

Za milion dolar6w
Dlat,n,

.- Niest.zty nic ~ięeej z tegi."

1))

pana interesuje,

nie

Ill'}gę

Wart.ość wydobytego dotychczas
kruszcu wynosi milion dolarów. W
bieżącyal roku sprowadzono maMY'
nr kOiizt9m 800.000 dol., aby roz·
budować eksploatację. Platyna Z!l.1j
duje Eię w ziemi w postaei drobne·
!!L' pr('57,ku. Wypłukany metal pne
Wl)Żą, do Tac::>my, gdzie odbywa. si~
'·'l'untv.vne oczyszczenie platync\\'('go pyłu. Posiadacze kopalni 11'
Platinum" są. pełni najleps:>lej nt.·
dziei na najbliższą prz:vszłość. Ba·
dania pozwalają wno~ić, iż przy
'e ki'pl(;atacji w dot:ve.bcza~owych
rozmiarach kruszcu starczy jeszcze
na 20 łat, po czym osada zniKnie
prawdoI'odobnie, zamieniając !!ię
ZMWU w błotnistą.
pustynię; ~
natrafiono bowiem poza platyną. na
żaden ślad innych mineralnych
skarM v;,',

pam.

Dr. CHARLES BUCK.

pokazać.

,

