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katastrof~e VI pobliżu

Czerniawie,
załogi Doniosło śmierć

11 asaier6w itrzecli alonk6w

BUKARESZT, 23 Up.ca. (Tel. l S W E G O
REKORDOWEGO I ł11olotu komunikacyjnego. Oka.', lrawnie,tszych mechaników, lata· dziennikarz dr. Caro z Nowegu
W piąte~ po południu ~ PRZELOTU DOOKOŁA Śwu-II zuJc si~, że srunol?t wysta.fl.oWUł i jący staje n:~ h'udll!e,iszycb h'o· Jorku,. z zaw?du lekarz, zzami·
g{waell Bnkowmy wydarzyła Się! TA.
zupełme normaJlllc z lotmska w l, sach.
łow3m3 lotmk. Przybył on dl)
STRABZNA KATASTROFA
Dziś o ~·odz. 10 wyslal'łowa~a CzcI'Jliowcach. Ostatnia depeszn
Poza tym, ,talk o jl..'\sażer leeiał Wal'szawy z Helsinek w celu zaLOTNICZA.
.
specjallla komis.lt; w skhu:lzie oh'i'lymalla nd nic~o brzmiała:
zl1ally l}ilot PoJski('h Linii Lotni- iU'oszenia p-olskich w~adz lotniS:mlOlot Polskiell Linii Lohli f inż. 1\hllt'eki Eu~enill8z ;: mini.!
..r,.'cill1~ na wysakoś('j ~tOOO ('zyeh ••LOT"
I ('zy('h na wystawę ml~dzylHU'O('>::~-eh .,Lot'·, leeą~y z "-J.!J.'B3- i s.tel'słwa kom.unHUll',!i i inż.
lłH't!'ÓW. ;}~~my słaby odbi,:"
OJ.. ll\n~Il'SZ ,:"IiAln'O~V~Kl
(~.ow~t w Now~11l .JOl'ku. \" ('~,laY:y ~o 8nl~aresztu O GODZ. 17 h~ ~ kon~roh
c:l"vIlnych stat,'adlOw,y. Slluc w~lU(lowall111 .f.t'szcze dwa dm h~Il!U p]l?towłł~ '11.lkterze .de)e~~ta. wysta~y, pl.ze~
m. 45 RllNĄŁ NA ZIEMIĘ POD kow ł}OWletunych OJ'az J~oJiłhnosfm'ycznc'".
on samoloty na h'asH' z WarszH- był O? kJlkad,Zfesl~t tysięcy kilo
WIOSKĄ STULPICA W PO- wcb Linii I.ołniezycb "Lot"~
Był to ostami glos, jaki usly- wy przez Kowno _ Rygę - Tal-I mełl'ow,. odwledz~,!ąc wl~dze lotWJECIE KAMPOLUNG. Jedena płk. Gilewi-cz .Julian. kiC'l'cwnH. SZ3no od zaiogi pol kiego samo-I lin do Hł'lsinł'k i obm'uie leciał 1 nłczc rózllych panstw. lłhał 011 w
!iłl! pasaiel"ów, dwaj piloei. ra- wydziału 114łwi~a(',ii i PN'SOllCIUl1 !oIu. W pół goddny po tym. njł- ua linii }Jcłudniowcj w charakte- J og~h~ za sob;t 300.000 kiiomc:
<l';;:ŁiH'rnlo.:r t nlechani'k ZGINĘ latającego. Dzwoukowski Klłzi· l{(osda d!'pesx:1 o kalastrofi('.
rze pasaieJ''', w ('cłu zllpoznaoia I trow p~'zell'(';any~h sal~ołołaml
Ll . ',\ MIEJSCU.
mierz, referent mndgQ{',ii, MHz 1SZ4>zątki samolotu ZłIa}t>ziono w się z trasą łyd) linii. .Miał 00- kOfi1umkacyjnyml. Z Warsz~lwy'
Pr('f(',kt o.kr~o Kampolung .TJC:rzy, szt'f pilnłów. Rataj('.Zlłk Jes!r, w olJlrgłQśei 40 :dm. na wiem w naJbliższeJ przys'Złośf'i leciał d? Buka~esztn, .po tym zaś
n; •• l si(' nałyehmia1iłt na' mlej- Bro,~jsław, f'ill!(>r ,st:-H'łlJ, 'ł. UZl-, ".':",IU'łf! 011 łW'\ i~I-OWI'1.{o miu ... t:;1 iał:le sft"'" rIo Pl1l('sł~-ny.
do. Sofii, A~('n I, d~jt>,h hy wsq.
.,; .. " katastrofy.
Irak, kontroler hlllow)-. "~-nl)(,. \KlUl.l)('IHn~.
d7.Je. win (''l('''H}'I'\JJĆ t ,~a:rzy
,\' \n, 7..AWA, 23 lipea. (pAT) Id Roman. konlrtlł('J' radiowy,
Sqd7\41~ 7. s~'tua('ji SHI\ltHlltU 1 ił
Małor Walca
JołnJ(,1:e w~staw~ nOWO,I( I'~k!ł.
Snmołot Po1&k.ldi Llnn Lotni- Bulak. Rudolf, kierownik m('hu z zczuall wtnś('hm, samuloł !'ipadł \ Major l\iasakałsn Waka był I P
k t . olu
"7.~'('h ... Lot" ~~ea4
k.llt- l Michalski .~óv.ef, shu'szy l'd('· na zh'm!~, w korkod:tlw z duie.' tll'ze~ pe,,;en czas delegatem ja-I
~
a.Słr :J
':' ulr~ł wft:oraj k~łc, rent dyrekc~J.
w:n;ol<ol'\('l.
pOllSkiego attacbe wojskowego, CZERNIOWCE, 23 ~lpe.a. (T4'J.
>r:"hll'tował z 0raniDwiee cło
Komisja na mfejccu Załoga rozłrzaskaneC!l" Iw. Warszuwie na Rumunię i mie· wł.) - . W po:rze, o ktorc.!. wydail:llial'esztu. o ~ 17,25.
. • ...
I
> i szkal staie w Bukareszcie. Doia rzyła Się katastrofa pols~lego sa
O ~odz. 17.38 podano przez
WA:t;tSZAW~, 23 lIpca. (PAT)!
O.le
126 CZCI'WCR został on mianowa- molot~ nad całą Bnkowmll"!': .~i~, fe S8łJ10lof leeł na wy&O- Komis,1~ techDłC,~na ~~J).ariamc;! 1 P~łot .sa~ł~ololu, . ,
nr samodzif'Inym aHRchc wojsko lały. sIlne burze. ' , < " ,1n~c.} 2 rfJys. nretr6w l odbIór fn lobllcłwa c;Y" !lue,.,o ł •• Lotu
\\ L\ 1)\ SfJ."-\1\ 1\01 A R~A.
wym w Buk~lrfflZc.ie. Przyleciał
Nie ulega wątph\'\ OliCI, ze
jest słaby z powodu .bardzo sil- wysłaua SiH~C.łliłn:\'In smnok)łt.";~ ul'Odzoll~' w I'oku 1900 w Swhfl- tlo
aJ'SZ:lwy dla o-lrzymania 0-. POLSKI SAMOLOT PADł,
11~:eh wyładowań almOSferyez- z Warszawy do .Cz{,l'I1~O,wił'~: lu ikueh ~'?ł~llych, .l.~ł~!ł (~' ,~l~~-I fi.cja}ne.i, n-Qt;r1ika(~ji i wiózł od.
OFIAR~ ~URZY. .
n~ ch. . _
.
_.
p~hyła n~ IOllłlsk~ '\\ ,Cz('~ ! I'z~g? c :f:a~1l lUt Ihlll p.'t)cst~ 'l-., j)owIC'!lmc dokun~llty, 3(lresowa .Jak donoszą miejscowe sta(',lf' mt
Wypad!*- mial ~łe)lce wkrót n.owcac.~ o ,.,Odz: ]~::V',
krot ~kH',h !l,'ł plłot('!~ nad~I·. W~'h'''lW' ~ ue do l'ząllu J'Ul.1l.Il(JSlde go. Rów· teorologicznc, na trasie Od. CzCt'.ce po leI , ost~ltnieJ dIepesIBy w kIm. ~~c po ry1.n. ,z~ ~~~a (~~ npn. J w Polsluch LlI1lacj~ Lol- i 'wcześnie ze doźeniem noty a·1 niowiec do Bukaresztu, <'lmlUl'Y'
~~ł40 kin. na wseJrod od ~ernl0WJeC kon~s,la Avwha (., 11lICzj-ch "LOT" 'pl':s.co,~ał .od s~-I kl'edytu.iące.i go lłł'zy rządzie rn· 1 zwisaały na wySOkOHCi od 400 do
:rme~ KampoIung, '!"
v~a z B.~areszi~, ?o eZJm o-llUego ]}u~zątkn Ich IshH~nm, t. '!'\muliskim, miał on flwan.sow;lć 1 600 mtr. nad ziemią. Fala bm'z
koliey podg6nkłeJ, w które) na., b~e komls.t(' ~d~~ su' ~~,l~u~:h,~-1
~ SU.ił. l;o~,{-z:~; sł~zb:r ,,~o"-l ~a ~odpułkownik.a. Dodać. n~!r" , ~zła z lekka na ukos do. trasy lo·
~ 'MI2lIe8IeDia. •
pJ"lIekra d ~ na mIC.lsec k,l ;],,11 ,lI)'1 "ko\\ <',l . l b." ł SI ... I ;t;anłf I t - ptlo- zy, Z{' w rozmowlc z pl'zYJacwł-llu, przy ezym były mcusłanl1c
~JIl 900 ni.
gdzie pl'ze~I'owad7,()n(' zo . ,{ar;~ll f Pili. BJł kawalel'cm.
mi wspominał, że zamierza zą- 1 wyładowania atmosferycznc i bi·
cł~hodzenJ.a, c~Jem us~a~~Jli.l
Radioopf'.l'ator
trzymać się na dzień w CZ(,l'nlmv I ły pioruny. Świadczy o tynl d~Lista
JhZY(~~yn W)1!ad~ll, Po Wj~1} !aZYG.MVi\''I' ZARZYCKI,
ca('h. w c("lu obcjrzenia miasta.! pesza z samolotu. Możliwe wit::e
CZEBNIOWCE, 23 J.ipra.
.k.aJoe,l, zwłokI or.a.' !li'z:,,:wlc:;:,n.; Ul'. w ln05 roleu w ~'ar!o'z:nyi.~., 'Vido('~mic jNlnak w ostatniej ,jest, że załoga nic zdążyła USIIfPAT). !Korespondent N.T do- ne zostaną do CZeI'jlwwwr.
: żona!."', Hył jNtnym z ua,jwytNłw C.~łwili zmi~)llił swóJ zamiar i
nąć anteny i PIOHUN UDERZYł,
właduje słę nazwWi OSób, :kłlóOslatnia
H!(:jsz?:eh l·a~!if.HJpcl:~~łOI'ÓW k~mn I J.cci~ł dale,i· Kosztow:do go to . W SAMOLOT. albo tC'i; wichr!
rezgłnięIy. w kałastrofie samolo1)IJ
1.1.-.,.
I lilka ('.11 pGwletrznc.l ~ od dll1zSzt'-1 ;I,YC14.'.
I IJowiełrznc powstały pl~ Pl'ZCltu poIsłdeh Dmł 1mniezyeh
BUKARESZT., 23 ,IiIJea. (Td. go ('zasp pi':~<:f}W.d w "Loeie".
I
,C
! ~ciu fronłu hnrzowegQ i nuciły
" L O ' r " . ' "'1
wł.) - Z (',zcrlll,owlce Il&<kho· i 1 h!l'banik połdmlowy.
I
Dr. aro
1samolotem tak silnie, że stracH
Są to: ooywafel amerymński dzą dals~c szezegoły. dołyezą('~' I
FRANCJSZI~K. PAi'iEK.
I Orugill1 ,.Hlsaże,'em, lecącym z on szybkość, wpadł w 'korkocł~~
Jolnfk - amatOl' dr. CARO, szwa strasznej katash'ofy Jloł~kiego su: lH'odzol1y w 1904 r., ,jeden z wy-: 'Val'szawy,
był amerykański i l'unął na ziemi~,
ł
gier posła bnłgarskie~o w War• iZ23&iiłaiLWJaiiJ,,<.uas &0
liiMIiIAiWJiili$iiS5lildl'
. . WI"h!ilł$WI3l M " ' . .
ZW5&!!\łJiiWII1Ci0iIidiWP
au
••
szawie i!łlż- Radl RADEW, .laJ)oński attache wojs.kowy w Hu
nmnH plik. sztabu generalnego
W AKA, cztel'CJ obywałe'le ru1Il1ll'isey: dr. BODEA, dT. NUSSE~BAUM, inż. 1/ERNffi i kpt.
ipad~k
pr~emglłu
.rON&.~U, obywatel amel'ykaJi
~~i GUYS, ~asaaer ze, Lwowa p.
BEHLfK, 23 lipca (PAT.) _I Zblil()ll~ do sfer ciQżkicgo prze, komo silną ()odażą walorów ze ki-ch przez zagranicznych poslll!\; .~t.ISZEW SKI, wozny z
Na [rój pan i k i, trwający od po- I my. lu "Essel1er National Zei- I strony żydów, niesłusznie obawia daczy zablokowanych kont. s." a z Alt'Jl p. GOZDOVi SKT, czątk b'"
, d '
. ł lunŁ~" stwierdz'l kaleaof\-cznic 11<1cych się kOllfis'.atv swoich Ula Z tych tel powodów ministerniln{ PLL ,.l,OT" NARTO"'· I " 11 l'ez. t}go 11Ia, na gle -... " .
.<
~ J -. . ' ; ' ,
.
• • oJ '
~KT (If'\lZ b'll'.Połt członk6w zn-I dZle berliJJski(>j doprowadził do 17. balssa ta )lOzbawJODa Jest: ]ątkow.
sŁwo go~podnrki Rzeszy wystob"l: pilot KOTARBA
·Wł3dy.logólnej zniiki cen akt,,'i ciężkie- wszelkich podstaw ekOllomiez.,1
"
sowało dnia 20 b, m. do banków
h
.
r.'
I
.
Ten sam dZlenl1lk dementUje
..
. d
.
~łll\Y ~ I'a. d 100J}(' I'U łol' ZARZ'\
O'() p"zcmysłll dochodzącej do 1) ny('h, a spowodowana została rze I
.
.'
,
Ipry,vatnyc1l IOZP.
Ol zą zemc. 0ZY"nwnl i ml'cbanik l~o,idado- t'>
" ,
pogłoskę, J3,koby ))1 zedslęblOr· <lranie7Aljące sprzedaż walor',w
" ,.. n'"
,-n... 'L•
k
. '
IJrOCl'nt.
_:;;:;;;;aiJa&i&Ni "'Wiid'illll .,«
t\" . . przen
11iclllicckie<1o
by
'"niemieckich
. . obcym ,wierzycie·
wy l ,., '\D','''" ,-!':mClsze .
..
- 1 .vsłll
'
t>
:
Zll/:t.k;] la
dolyc7.~· przede
Iy zmuszOne (10 wyprzedawłlnlłl 10m tylko do wypadków <idy
wszystkim akcji przedsiębiorstw
swoich akcji na sImłek braku l)łllhlOŚĆ procentów i d~id:nt1
, ,':;I,H"lłJ{ I.1)('kIH'Ol.d 14 .l('s~ 'r" 'hemic7.lIych.
metalurgicznych
CZERNIOWCE, 23.7. (PAT) . kapitałn na~et a zapłat~ biC'l~- i pzypada przynajmniej w pół rO
no :;;t,1i;':t;O TYP(' CO ~.-\.,:n (,raz prz.:-my"h: llH\SZ\.·JJOW(\,r,'O.-- W])o.rce KOllstane y . zde.rz y\ si~lll'!.Ch ZOb.owHłz3n pOda.tkowyc~'. ~.'l' od ell",)')I' sprzedaz'y tych "','1
1,0'1', I\TOUYM pnZELł-:'crA~.
' - '•
..
Ż T.OS .\ :'\(~.E[,ł,:S no \L\ n- ,T'II, j}odkr?śl:'';ą ni"mi('(.'kie sfe- WJO~kkl. stattek "Camptdoglto" z r~"1 h lerown (c~' gospodarkI RzeS?~·IIOl'ÓW. Rozporządzenie to m i"
s 'l, ,,,y y M.m. lU .U;:O\YSi';i, H I'~' ~olSi!U!!al'(·!1R. 'lO raz pil'J"\\'Iszy mllns un s atldem "BarbIl Stirbey ,.!prZYPiS'Ują zjawi'iko ostatniej p:1 ~terstwo nal'3zało wprown ' "
w, ' n:lli" na il'~O ~.mH';':u I:nm od i') hl/, klll'S ł)"!'h a"l'ji JW gil'ł· Oba statki Ildl\losly bardzo ZIWC7.J1~ /liki równie;' wyprzedaży akcji; życie llatychmiost.
s:lIuoim·jl' li I ,f • HEt'; DOKO,\' .U" d~il' hl'I·JiiilSlde,i sp:ulł poniżeJ I 00 l{SzJl.()dzeni~
I papierów rYllkowych niemiec-
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Sy~uacj~ między
.laponią
a
Sowietami nie od dziś znajduje
<;ię w stanie chwilami ullajonego, chwilami występują{)ego na
powierzchnię
napięcia,
Z dolychczasowych zatargów jeduaik obecny, mandżurski, jest
uajważnie.1szy, ma przebieg naj
bardzi~,i skOmplikowany, zahaczają<:y o wszy.s.t kie niemal aktualne
zagadnienia
polityki
światowej i tym samym
może
grozić llajrozmaitszymi zawikła
niami.
Strona militarna zatargu nie
jest jedyna, a {)hwilami nawet
nIe .test na,}ważnie.}sza, Sprawy
wojenno - w,ojs-kowe łą,{)zą się 1.
problemami polityki międzyna
rodowej,
ekonomicznej, wewnętrznej, Obaj partnerzy ~,ra
ją na bardzo skompliikow3.'l1cj
ldawiaturze, w której basem sn
akcenty wojenne, €,'l'oźba, że lada chwila mogą się odezwać armaty.
Ale przeciwnikom nie
spieszv się do użycia tego ostatecznego argumentu, \\Tolą wyczerpa ć wszystkie i IlJIl e, aby
przy ich pomocy ZOl'ientować
się w wył1l'Zymarości nerwowej,
~otowości bO.iOwe.1 i umiejętno
ści decyzji po stronie anłagoni,

tę Oluu.il~ l !~'Jl\ tłlllllaC1.~· sit: h'hl
nagła nieustę,.\iwOŚf! w zataq:fi

roki śmicl'ci w al'mii, (Iokony-' Prasa światowa przcdstawia którym przypisuje' . i~ niezuj)cr.
wane na osobach bardzo wySo- od czasu do czasu sytuację wc- nie ściślc pochodzcnie od rm'U·
z .TapO!li:l,
ko postawionych, zachęcały Ja- wnętrzną Japonii w bardzo czar Jll'.fskiego faszyzmu.
Obaj prze~iw;,ir.y, <;;:)\":i\ ty
pOui~ do agresywnośd, przy- l!ych kOlo~~cb, R.zeczywiście n~
\Vybuch i przebic" nn jno\\.
Japonia, pO';lllpl~ą ~it: r':,wnie;i "uszczała
bowiem.,
że arm!n l'OZ uza na WSI .Jest wlclka, place 1'0-,. r" ,.'": l"
.
t'
b t 'k'
b d
. k'
sze"o
,on /-l'l-t
h
u SO\HeC ,li - 19 '
1. <:ząQ'.1li
. 'I w rr/ypu~L
'; o(l we- o ni 'ow są ar zo nlS, le ' Wf
;
.
.
.
' :'
•
a t Ulami,
sad Z~lJla w t en SPOSO)
,pollskle!w
dowodZJ,
lak
dalec
czaluyeh lUb :zcc.;;ywi~lych sla- wlląlrz, nie przedstawia wię- ~ewI:ych k,olach robolmczyd1 11 świat stal się całością. 'ak bar bych Sł"OIt:\ch pal'ln('r:l_ Japo ksze.;-I siły bO,iowl'J'.
mtellgenckIch,
.
, ] ,ta, be7
-I
,
'd t d t' a zwłaszcza
.
dzo wszystI~lC
ngadnlcn
nia Jkzyh la"'Slc na wewJlęłl'z
wsro. s tli cn ow, szerzy SIę a,n- wzalędu' na ich' charakter j
ną dezoJI-!:ln.::ach w SowiclacłJ,
Sowiety ze swej st.·o-nv z rado tywo.1~n~la propn,ganda.. NIe- 1111;JsCe w którym sit: rozcrry.
manifeslująJl się w us:awil'l- ścią patrzą na uparcie zwi~ksza wątpliWIe r~l{a Moskwy Jest tu
"
,
l'"
.
.' 1 .:-. ,
'ącv s'ę l' CI' '''łZ tlI lepl'nj zOrda
. 1\1 l .
,
,'.
l
walą,
Zll.zę )uLJą SIę oSie )le
l
nych t'Zy~!l; 3.:h i c;(leku("jacll,.] . , l
.'
,~~zynna I - os \:\:Ie row,llle~ za:- 'ak wsk ulek t~(fO SpNłW' pOIimaJ'!ll!vch la nodłożc we,\ w I r .0._ nizowaJl;\' opór chhlski, do cze- zy na wy,,'ołanlU wraZC1ua
ze.l
"
'
.
)
.,
~'.. tyczne ł}l'zesłaly su~ dZlehc na
ny niepokój i niezadowolenie i go zrcsztą same w l11HUę Sil Y"ewnętrzne zmIany w Japonu b'I'sk'c . dalek'c
ud ,: ,. . t
rz'..']dadają rr'kę. Hozgrywka na lezą
' d
l
I
l
l,
\\ sn s
doprowadzających
siłą rzeczy P
o r~e?zy m,ozT lW~'C ll, \V kie
niemal
naró",ui
dolZ "czą
. cado zwiększenia się te,go fermen na froncie sowieckim przedsta- rzeczywi tOS{)l
mIlllO bardzo 1
,. t
.
. k"
"11 f'JttansoweJ,,ego sWla n równocześnie.B
tu, Zwłaszcza aresztowania i wy"'1' al,"" szansc dl,"" Japonl'j po~l Cl~Ż
-le]
sy l
uac
"
Warl1nkiem sz\'hkicgo Uk01'ICZC- zwartość we\~n~trzna Japonii
' D,
nia konfliktu z Chinami, ldóry nip l.t1a je 'i<; być podkooann. a
DR . ME3D.
T ok'
. l'
,~
~JO zrazu uWaza o za .,lTIcy- wewn~trzne konflikty mają cha
den t". Incydenl tymczasem rOl \ I'aktpr cz~s'tych tam sporów mi~
U
rósł się w bnrd1.o uiehezpiccz' dzv władzami c:wJJllymi Ił wo,iposzukuję z kapitałem
nv, lIciążliwy i dlllgotl'\\"aly pro skowymi, mieclzy parlamentem. 50·75000 z1. do dobne prosp.
(hor. USZU, nosa I gardła biern. dla którcgo rozwiązani:l wiełkim przelm"slcł11 i ban.kami
30 lat przeds, przemysł.
. p01Nroc:il
I ,Ja~Qnja ml~.,i u~vć ui.f·mal wsz~: z j.edncj ~lrony, a lradycjonali- Współpraca pożądana, Oferty
tel.
. s!ku'h s"rolch SIł wO,t,kowJch ) st\"CZłl~'llli i ill1pcrialistyczn~'mi
do adm pod "Przemysł"
~łi510DOW
a, 216·40
\ fmansowych.
tajnymi związkami z drugiej, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _"
. . . .
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Momentem zUipełnie nowym,
Chociaż przy obccl\,\' 1Il stanip również AmeJ'Y];.i, I\wpstia {)gr:1.\ rzeCZOZl1U\ 'CY możliwości llzbro dor Edwards podkreśla go jeszcharakterystycznym dla obee- zbroJel! Ewropy na pierwszym, llic7pnia łOllllażu ~tatu s',(' ~'l.. jC'llia l.,'ch kqżowników. Cho- cze lrzecim pr7vkladem o nond s~·tua,cji, jest fakt, że SOwie miejscu znajdujc si~ ohl'ona hry tuaJna dopiC'/'o WÓWCZd<;. !(dy.Jł daż angielskie krążowniki min w"ch iapOlJ<;kich awio - matły nie cofają się już, jalk to by- łyjskich wysp i rozhudowa flo- poilCZYcy o"'.' iadczyli. i: nie k: h· być wiC'kszc, IIIŻ japoliskie. kach .. llirYu'· i ,.Soryu". Są owalo w ostatnich laltach, nie u- ty powief1rznej,
opanowani(~ dą sj.~ trzymać granie.v ;35,000 stwierdzono, że mogą unieść tyj Ile przecudnie smukłe. natonikają zatargów, ale, jak to się mórz Jest centralnym fłrOble- tonn. I .tuż w roku tO:i4 Anglia ko 12 armat. 4 działa przeciw- :nin-st angielskie wyglądają nie
mówi, "stawiają się" i ! kolei mem 1\'o,iskowym i01Jlcrium bry była zmuszona zarzuci~ pro- lotnicze i 6 rur torpedowych. zgrabnie. \Vynikiem Ilego jest,
zmuszają JapOlJ1ię do re neM.ji, \Njskiego, l\Iożliwo(;ć europej- gram budowy nowyf'll krąiow- Natomiast ian011czycy uzbroiii że japOńskie są wprawdzie bar
co należy uczynić z upartym ski()h
konfliktów
wvsuneła ników, ponieważ
.lapOńczycy swoje krążowJliild Mogami w 15 dzo szybkie, ale mało statyczne,
partnerem w 5pO't.zC, Sytuacja 'Wp!I'awdzie w ciągu ostat'l1i~h r01)pocz~1i w owym roku budo- armat większego kalibru, \V 5 a tatyczność jest głównym wamiędzynarodowa w diwłU obec miesięcy na pierwszy plan 7.8ga wę nowej klasy k~!żownjkó'v, dział pncci,,·,<;amo}oŁow.vch i runkiem tpgo rodzaj'U okrętów,
nej. pOłożenie ekonom.iczae"sa- dnienia armii lądowd i nwialy- Anglia musi-lła oGpowiedzieć, nawet
12 rur torpedowycJ) .•••••• ~ . . . . . . . . . . . . ..
me.i JapOnii, są atułami .w·ręku ki, ale angielska opilOja l)ubliez chociaż to naw d nie hy'łu prze Skutki? We wszystkicb manc•
polityki sowieekiej. kt6ra je na zainteresowana test narlal na widziane.
wrach lapOńskie krążOwniki za,
pra~n.ie wyzyskać w ()})een~j miętnie kwestiami fluty, Tak
Rze~;nznawcl\ flotowy dzicn, wiodły na całe~ linii. Min.ły op6
r
• •
, .
Ch~lh, . ,za~im .ewe.ntna~nte było przed wiekiem i bk j4"st nika ,.Su.nday Times", ;1tlr\lCl- inienia, za }~tÓł'C W normalnych
rC.~lUtn Wyjazdu w~'cleczl,1 do
zm~en:ne kioleje .~oHt~~u świa~o dboooie, przed wojną światową nik
kOmandOr Ke11neth Ed- warunkach ],OJnendant OdPo-1 Belgu. z?s~ał 'przesu. męty na poweJ me Z'Wl'~ą Slę'W mnym kI-e i po wojnie, Mówi ~ię 7aWS1.C, wards, zajmuje się więc tym wjadałby przed sądplTI wojen· czątek. s1Clpnl~. . .
.,
rutIlk~,
,
.
".'
ie angli(:y myślą kl).tegori:l.ml specjaLnym wypadkiem japoń- nym,
Zapu,)' przYJIlluJC SIę w BIJJIJO\Vla,d~mo Dylo, ,fe p~~wa konltynen![ów, Zdanie to .i~~·t sIu s'kkh krą,żowników z 'T, 1934.
, .
, tece nn. B, Borochowa, Z~cho~rOlostaJ~e w stallle . utajonego sm'e, .ieśli się doda, ~e dla an- Zdawałoby się, że taki artykuł . T:-ze~~; ~rzyzna~, zc te}l OpiS nia 59, Tel. 191-5.0 COdlleDnle
antagonibnu do dążeń imperia- niclskiej mentalności .lcst Az,ia może interesować tylko fachow .l,est do c lllteresu l!'!CV. Koman' od godz. 6 do 10 wlecz._ __
liZllllu japońskiego na DaMkim ;'lSehodnia r6wni~ bliska jak ców. Ale ogłoszenie tego artyku
\\Ts-c hodzie, a :więc Anglia f St{l., środkowa EurOpa.
lu wywołalo sen5aej~~ Ip'rzeoruwkrótce
ny Zjednoczone dawały pOłi-1
,
.,
'."
kowały go liczne pisma pod z.na
trce sowiecki~j moralne pOt)8r- ,~I~zalezfIlle od aoJ1g1els~l~J, po miennym t:vtnłem .,Japońska
ćie, Anglia je.ct'nll!k, !apIl:ą.tni~ta hty,u w ,s~OSUtIl~U ~o dZlSIe_]~~e flota.iesł bezwartościowa!" Do
sprawami eUTol'lejskimi, nie mo go. !konflIkitu }:P?n.sk,? -'c: hm ' tak dalekiego wniosku nie posu
"la
snosób bardL.ieJ· skI..ego,
JapOńSki
ar- wa się komandor Roberts, lecl
,., wystąlpić
. . .w
.
i • • kwesłt
tOś • bojo
e' J jcsl
zdtcytlljwany. A"resywność NiE mu ,-.e,l war CI
• w J.
stwierdza, że na pod-s tawie 'tcj
mice ~ Włoch k9.~a1y skupić ea- ~a przeciętnego anghka na~er próby objektywne
ocenienie
łą uwac'ę i siłę na zadadnie- mltwesn.tąca,
Na
DalekIm wartośd bojoweJ floty japolL'
. h 1"'1"
h Z'jaZI1 oarvs
~
k'" Wschodzie
" . tru d ne, Ji.:
.
lllac
} Izszye,
S'
, w Hong , - Kongu,
S k ' s k'"
'leJ Jest conaJnllllleJ
~
:.'+. ' . ',.. 'l,' 7' . " , .... 'i~
:~
pełna' scli'darność angielsko, ,mgap?ure l na ocea~~c "po 'oJ śli nie zupelnie niemoźlhvc.
francu<;k::l,~klania ~iemcy do nym ~Je ,~1a dl~ An.ghL .J,nneg~ Mi~dzy wierszami czyta ~ię. 7.1'
W r. gł. Barbara Stanwy(k i Herbert Marshall
chwilowego oparnfętania. naje prz~cIw~lka proc1; Ja:p 01111 , a r) twierdzenie
o
faJltastyc.7,nej
dużo do TIlvś1enia Włocliom i wahzac]a flo,t mIędzy dwoma przewa,dze japończyków na Da
tym s~.un'yfCl: przesuwa układ sił mocarst,,:aml b~'la na tym I)'jlu lekim WschQdzie jest niczym
1
lia
f:Z~'CZ
tlemokratyczn~'ch zawsze mepokoląca,
więcej, jak uiezlla.10ml}Śc11! pra
W
państw zachodnich. duje im mo
Wiadomo, że jap Ollskie zbl'o- wd.ziw~go sIanu l'zeczy,
żność lJa.'ll~('j aktywne~o zwr61.lenia morskie pociągnęły za SO
O co chodzi? ~lówiąc krótko
cenia :-ię ku innym %agadnie, bą różne zmiany w programie i węzłowato: dozbrojone jap ońWK~o'I[f
~I'nl'e
niom. Sowiety w lot uchw~'dły flotowym nie tylko Anglii, !c(·z skie okrę1y wO.lenne są pOprOsIu niezdolne do boju i do mancwrów, Jap0l1czycy starali siG
Wstrząsający dramat osnuty na tle prawdziwYCh wyda·
..JUGOSLAWII
p,rzez dłużsZ~T czas ulkryć len
rzeń ze świata podziemnego
~, 3 i 4 tygodniowe wyeleezki zbiorowe i indywidualna
fakt. Dowiadujemy się m. in. :!
arb'kulu, żc już przed dwoma
lal\" w e:tasie manewrów jap0112 i 4 tygodniowe wycieczki do :Maiori lub Kemeri
sk i l:Jrpcdowicc "Tomoduru"

Wyclecz.ka do BelgU
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Kinie "PALACE"

Do

Na lotewskie w,brzeie

Do Wioch, Francji i Szwaicarii

3-tygodniowa wycieczka autokarowa o trasie:
Łódź. Praga, Insbrnk, Garda, Mediolan, Genua. SanRemo, Juan Les Pins, Grassa, GrenobI"!, Genewa,
Lozanna, ZUrich, Monaehium, Praga, Łódź.

sześć okr<:'~ó'i'i, musiała b~'ć cał

Do FranCji, Anglii i Wioch
indywidualne wycieczki na dowolny okres czasu

Do Bułgarii i Weg:er

.

indywidualne wycieczki na 2, 3 i 4 tygodnie.

Paszporty, ; wizy, bilety akredl'ływy najsz,bciej i najtaniej

paLTO

przewrócił si~., chociaż przecią
żenie balastu okręt·u tworzyła
jedna tvJko armata. \Y~'njkiem
tego było. że cala kla·sa .. Tomodu ru".
którą miało tworzyć

A

kOwicie przebudowana, Już to
samo icst nirz",ylde interesują
C:'Illl prz~·kładem.
Alc główłlym przykładcm

krążowll iki 1'las~'

s:)

Kuli~y

tajemniczego .szare~o domu" grotniejszego, nit słynne
"Sinl!-Sing"

:\-Jogami 1934. I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
}\łlf"1lia miała zDllliar hudow[1t~ ;
,
Dziś i dni następnych,
1'0. k_lI krqżo;~'nil,i o t,~IJł~a
zu I~'łll
7.000 I .).200. \\ W d()1tlO'>l'. ze
"''!spllnil\ła para aktorska

I '.\'

l'h:sn ~[ognn~i l~o~iad:1ć ~nll ton
naz 8.;)00 ~kJOlllła hrYl\·.lsl_a, ad
Polskie Bfuro Podróż, SP. Akc.
mirali c jt' do of'chi(' ''ipn;n tonn~
ŁÓDŹ, TRAUGUTTA 2.
TEL. lOi·,'(i.
i.~. ull/-,iel .. kich krqżownlków do
.:.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-.: 9,000. Teraz zbadali brylyj

!

.~

I

I

Grand-K.-no

Dziś o g, 12 i 2-eJ' Katarzyna Hepburn i fran(hot Tone
w wzruszającym dramacie miłosnym p. t.
poranki po cenach znli.
"
~ 1lf
.!1l
A!i nr i 1_0g ....
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Zjazd kierowników aprow- Be in ch
Całkowita zmiana nastawienia tego działu administracji

IYARSlAWA, 23.7. ,(PAT) - .jJan prac, Jakie stają przed SłUŻbą]1
II llillil 22 b. 111. odbyl się w mini- aprowizacyjną oraz
zakreslollo
,Ierstwie rolnictwa i reform roi, szczegółowo w sposób instrul{cyjrcb zjazd kierowników oddziałów ny metody i środki, a tak.że koszty
proIVi<:acyjllych, zarówno woje, przy pomocy których prace te ma,jdzkich, jah; i miast, liczących po ją być ~ealizowane. \Vreszcie oma·
ad 100 t, s. ludności.
Zjazdowi wiane były sprawy współpracy słm~

~eIVodn~zył w~cmi~~er

Urlop

!

nad

Adriatykieln

V IlU

I

b;\' oprowiz;acyjne,i z samorządanii ,
goc:podarczym i terytorildnym,
Łódź

*

Morze, siolice, plaża
WARSZAWA, MAZOWlaCKA 9
Ł6dt, PIOTRKOWSKA 1048,

c

na zjeździe r~preze\1towal
kierownik oddziału aprowizacyjne-,
go w urzędzie wojewódzkim Jl ,.
'Vlarian Obaleó .. ki.
, ._ _• •, _ ._ _ _ _ _ _ _• _ _ _ _ _ _ _ _• • • • •

F A

POL

M,li~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

nerka n
ProDaganda

l\i('rus7. - Kowalski
Zagajając
iazd wi<.!emi.nister Wierusz - Ko·
alski podkreślił, że poruczenie
'Vraw Hprowizacyjnych ministrowI
1IIIuiciwa j reform rolnych zadecy'
uo\\ało nie tylko o zakresie działa
,ia i zrębach organizacyjnej służby
prowizacyjnej, ale również o cał,
JF.ROZOLt.\lA, 23,7, (ŻA'r') - iyuo~\':;ka poli cja pUIlHll: lIi a a o'].
owiteJ zmianie nastawienia tego
Jzjału adaministracji państwoweJ. Przedmi3ścia Jerozolimy rrel - Arca re,wiedziała strzaJami.
i Bait w Yan ostrzeliwane były w
Autob'lS żydo w ::;ki jadlli'Y z Hajfy
Aprowizacja ma być bowiem nie nocy przez arabskich terorystów. de 'l'yL,~riac1r ostrzeliwany byl nie,
:)Iko jak dotychczas oficjalną re,
rezelltacją spożycia, czy też rówloważnildem wpływów, jakie tak
rodukcja jak i bandei reprezentu·
~ w życiu gospodaruym, ale stać
~ę ma czynnikiem
wsp6łtworzlf'
rym '" dziele
rozbudowania ł
I'lmożenia potencjału gospodarcze!o kraju, stojąc na straży zabezpie
głowa
:renia jego całkowitego zapotrze,
BUKARESZT
237 (PAT)
li
d d
I 'I
k'
:\'
,
• •
• - , s ' lego 10 woma .ro ew · 'lego . IQ
lOwania aprowizacyjnego, gdy wy
!l3gane b~dzie największe skupie, Dziś.. przed katafalkiem królo\;ej I gosoaia,
Mam przede\'lloWlały dalsze dZle,
1ie j w ykor"Y'stanie wszystkich sił
si,tki tysięcy obywateli. Ulice pre'
BUK,\RESZT, 23.7. (PA T). !.Irodu.
wadzące. do pałacu C~trocen! ~ą D.ziś popołudniu przybył. tu 'p~cią,
Na zJeidzie tym omawiany był przepełmone. W koleJce zaJl11uJ~! \ glel11 z \Varszawy WJCemullster
• •
,
Szem b ek, wlta\ly
.
mU~Jsca
obok
rob011ltków,
11a dworcu przez '
. • •l urzędni k
"
Przy bilaeb głowy I uWl'Otaeh, wy· m Io d Zlezy
ow "
rowmez
se k retarza gen~ra I.lego M"lZ Para·
'oIanycb przez: zaparcie lItolca, nale- znane osobistości
rumuńskiegu fchivescu. szefa pTotokulu (,rigor-

s(hodzie

•

Powszechny strajk arabó w Jerozolimie.·· owa ista trupów i rannych

Na pogrz

daleko Nazaretu, Szof0r Pi!,arskl uOWd_1 Salomon Szwili, ranioJlI
i policjant pomocnl<.'zy BlJwff są podezall natarcia arabskiego 0....
grupę r0botnikćw - żydów IV poi.thlekko ranni.
Żli wsi P eszka, !lll),laleko
mOfla
Dziś zmarł 28-1 etni rototnik i~'
M~lrtw 'J go,

•

•

J~~ROZOLHfA, 23,7.

lO •

IArabowie

B II

ej

Przybyli do Bukaresztu ks. Kentu, królowa-wdowa

używać

"o'ieezl>Tem i rano na czczo
szklanki naturalllej wody gorzkiej
!ra"elszka-lózefa. Zapyt. 'W asz lek.

~

Prz,muI oddawlnia
złotl

moey dekretu ntal'l!rllrałka

,/lf'J·h.1~8. kt6"1 wehockł w tyrir 1~ ~i('l1"p11tat r. b .. wttzysey o•
IInłide Rl'!;~
ieszkaią<,y

zy, Jak. 1'ÓW1\~ l
w Ni~eb en·

dziś

l'trajk powswchny na star~m ntie ,
w Jerozolimie. Strajk ma być
rrotf'~t'; l!I przc'ciwko licznym arcsztrmani" f1! \Y~ród a.rabów Okrt:g.l
'1'111 Karem l przeciwko zburz.0ni'1

śde

Jugosławii,

domu Hohenzollernów i wicemin. Szembek

'r

~

(iAT)

proklaroo~2.li

królowa wdowa '\taria jllgoslowiań }'l'wne j liczlJ)' domGw \H: w:'oi ,na,
I
T
. . ' . kaa , t li Z<15toilowan2 zo~tało Jako
b <a; ~m samym pOCIągI om prz~ ' 1 r('lrCS;il Z:1 zamul"aowanie :-ierian
byh kSlęstWO Kentu, ks. Fryderyk, •. lb '." k'
•
';1
I'yt,... , ; lag'o
głowa domu Hohenzollernów,
Józe~ !'ł,ohenzolle~n! książę i księ.l,
LOl\flYr ~3 ,7, (ŻAT) . _
K.').
I·a l'l.ellmgcli, kSlE)wa Aleksandra I"
l'" '. D 'l' H ' 11" , . ,
Ho h en l o he - L allgen b IIrg, !!lInlS,er
. '.
JC <;]JOIl CIL " :11,)
Ela (
,l'
,
,
d ' (10\\);,. b.
" w B IIk areszcIe
,utIJcHI'~Iri', ze W'
3ropagulI
a
pe ł nomocny F
ranCjl
b d • a nIemIec
d
Thierry Ha czele deleg ac l i franclt i ~lal l') \lIn. It , ~C o ZIC p~ow" ;wbna
'
les
7.
wie ,,1111 rozmac"pll\ a ~
świata politycz~ego, .t~warzyskie cea i wicerlyr2:'tOl:a dcr, '\lSl, "~' I ~Ide.; ł
.
h
_ I
Ił
1\ , twor7:YĆ pOlycje, które będa W}'.
)~o, nabUkOd",ego Itd: Wlence t.;k!a.du , ~~~dłll Florescu, b'd(lr y , :zo"tal Pbrzky,
Pkf'l~I}YKwaJal'. cyc t pOWI!:t 11<,\ kwor zyskan'e podc/;ts rok.owań Z.'
I am asa orowie I przedstawIcie1e uZle ony do oso v mm , 'Szem e a cu ro
aro w o oczelllu (,z on 0\11 ' D
•
'
t k l l'
r\ t
ani
l"
.
•
..
'
'. B
' d'
J ('(ancJa o zwro
'o on I
pa S ńWk?-gł r czn~ch, O~OD stOŚ~1 naRcóza!> .l~go .PO~'I~tu,w RI'munu.
/ drOdZII1Y panuJąceJ.. <;PI?src nl~o .7. I Projlag'nndu Jlo,~iłkujc ,.ie t.et
rumu s le zagraOlczne, mstytucJe
wmez zJawI 1 Się na dworclI
worca wszyscy przYJ/v I In1a I SIl!
,
t'
,',
.
Co'
•- '
7,rpl' z111 ' argulllen em, 7.~ 1 Jelncy
I stowarzyszenia itp.
c2'łonkowie ambasady ł konsuldtu <!o pałacu
troce",.
I T1'~ , \ '
'u)
ll
' , " te
JntrG zwłoki krółowej Marii w!lta-I R. p z p ambasad~rem RaCZYli,
O godz. 19-ej mini.,tef prawiedll l tJ . Z/, Y'Ią, z. (SnY1,e • agl\J\I~'\('IJI d IrY'1
,(,rl:J 11)'/'11 na
I. lZ/lJł
. ,l' 10 Z e
"Ił przetransportowane si'erJa'nym ~Hlm na czele, dr. Skłlpm .. kl I in, WOSCI JaOl"ndl, IV charalder'le IIrzęCI l ' l '
'
l t je • an
.....
.
' .
\ W\ ll}ll .)(' I
! Y'lIC lIa s "li l'
.. a.
pociągiem do Curlea de Arges, Or ,
I flika stanu ('~' wIIII go przy Ilwor7e ' ''1
" ,l
I tl k." ,..
" t....
SDk pogrzebo1lłJ'V ...... za fłZV od 8-- el'
BUK ARF.. lT, .!3.7. H'i T). _ \ hról<.wl'kim nałQ7.vl "il'c7:t;cie lIa I l' ,r) ~ II:\' ~ po III f" , \ ·~lOymd
•
. ":' y;~ , , .
,I . . .
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.
,( ' ..!: II;.,'{'000
I ' "' ya:'lY~110 nlDO U'{JC\~~
rano ptZeclągnle lutTo glownymt
D'wo
goM:.
14-cJ prr. 'by ta do Hu trumnę 'lC s7ez~l"aflll zmarłe, kr6 , \ l
f t: "
.
•
\
' . ,
, Ol"!) <l ,
lin IIW Ir,lr~I(,(' 7.1'1I' n;J
atieami stolicy od l'ała~l1 Itr6tew - kare 7.hl na Jlogrz("h królm';""i ~1arii, lmvP,l'
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dzoziem",. obowi;panl ~ de 1
aidziernika P. h. do d&1enfa
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13 zabit,ch żyd6W

.IEHfJZOLrM,1, 23,7, (PAT) __ o
\r (' ia1:!lI dnia \rczor:lji'zego dok·

I r,ano szerrg"u zamachów: ]1TlV C7.yr.1
I dlYllcll o,;:lIltllk~ w żydowi'Jdrh zo ,
.icznycb, wycofanych z obiegu.
st:lIo zabitych, fi j r::w l1,re h , W cią
Od przymusu tego zwolnione
Paryż, w lipcu,
I lskarżona po! wierdza ~lowa Ije oskarżonej jaknajlepsz e świa- ;"'1'11 .)Ma[llicll dwnch dni z::thityc11
I Jk
b
)pż
d kor
- Daki>nał.a pa.ni przestęp - przewodniczącego,
dectwo,
hl ' lalo J;] i ,H1u\\',
tą ~' o oso y na ąec o
stwa l motywów, z którymi rzad - Następnie wystarała się pa Ostatni świadel" są~iauka. zc- =iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
~usu dyplomałynncgo.
ko s-potykamy się w sądzie przy- ni o to, aby matkę zwolniono l zl!aje. 7e,os~a~' ż ona llicil'Ull~kI'OIII/
sięgłych. A jednak pani zabiła Iecwicy, Po co pani Lo uC/ynila? me mÓWIła Jej o swym wtl1larze I u~
swą rodzQt\1ą matkę!
- , Intkn stra sznic rnęcz)'la si~ zabicia malik i, oby uwolniĆ' jq Ocl/ niw
"
?8 b
d
b d' "
Tymi słowy rozpoczął przewod \V lec7.'llicy i NagaJa, aby ją stUlll cierpielI, '" obec tego zabójs[ \~' \\ I
Ś. p. Ch rostowskiego
,
:, m, s~rze ~ny ę ZIC r, ruczący przesłuchiwa'l1ie oskar- ląd zabrać, .Miałam nadzieję, że było dok~ane z pl'(:l1lcdyl~ c .J:) ,
Warszawsk: koresJl, "Głosu Po ,
hCl'tnc.1 1 publicznej dokum..ent - zonej 25-letniej Reine Housau, w domu będzic jej l r piej .. ,
Ale,oskarzonn , 7 I,olel. znduJe PY I ralInego" telefolluje:
oamiąll,[1 po Napoleonie, Jest która popełniła stra zliwy czyn,
Pl'zewodniczący: - Ale pani IGOlC:
Śledz.two w sprawie worderst~a
lo ÓS'111Y paragraf tcstame<ntu, powodowana ucz-udcm litości. . się om ,. lila , I od tej chwili po_ Czy nic m,ó"'iłn I~uni T,noja I' r:lbll,l\lww~go, dokonanego na osok óre~o całość wajduje si(' '"
U wszys,tkich, którzy ją znali wzięła pani myśl zabicia mot]- i. mal'ku, że chcwłaby Jol,nan)\"(: Ille s. p Edwarda Chroslowsklego,
Irrhi'wu11l Natodov.:j,n: w Pary Oi'Ykalrliondabcie~zyła si~ ?,pini~ nil'/]\j'fl!Wib palli nawcI , c' o Itym lu - dzej umrze('?
, wla~cid'da willi w Golkowie po'.
'
zwy (e o rej, uczucIOwe.! pa-" {ZłOm postronnym , AZy o praw
\"arS" 'lm, p o ad o
'n t
l 1
.
'1!1.P 'l1-al1~' rl rzącą
;
k
'
b
z
T
'I
"
j
'
l
I
'l'
,,' na,
rę; -ą
l e nietloki. Rodzie dali J'eJ' dobre, .v da, /e matka sama prosiła panią,
a" lilOWI a 1111 n,
. ' r W Z ne l"S W (a
: szym CIągU,
lnaków pJ'7,esta'nkowych. dol ' u- chowanie, a z matką żyła wpro l aby ją zabić?
Pomimo !1ie\\ :! I,:,liwil' is.tni c j<t-·
Nocy wczor,ajszej i w ciągu dni li
IIl'1I1 trn
spor:r.ądzony l.osłał w niezwykle serdecznych sŁosun - Pr7y~ięgalll . że lo prnwda , cyoh okollcznoscl ła~ o dZąCYC~l, wczoraj'izego policja przeprowadZI
przcz er O1'm na ldl1 ana.kk kaoh, 'V Tuku 1925 po śmif>rci - o(wiadcza oskarżona 11rZCZ prokumlor domagał S](~ ~k;fzal1J a la szereg obhw na terenie nowIatu
ojca olworzyła
wraz z rnaflką ma łzy,SI
okarżonej, S~dzio\Yie Jlrzysięgli,
gró]'eckiegl~. Aresztowano' wielu
f In i Dnr:d zgonem, a zawiera d ~"
..l
l'
ł '
d '
gazyn mou,
. an c lOreJ pogarsza SIę ooraz J) ,) kiJokumiuulowcj I1l,ra 1,le. wy pOdejrzanych osobników.
'/lOl',"C,l'e odnośnie przekazania
b d"
?3 J~wle
• tn'
od a
.
, "
"
Ul' ZIeJ, la , p CZ s nieśli wyrok umewmnm.Jący,
Polic.·la J'e.,;t J'ui na tropl'e ban
'
dy.
I .
I d
tereno'w
l)rzewodniczący: - \V r. 1926 k I '
I ]
R'
R
na rząc"c 1 o cesarza
' o. e.Jl1r~o a a i.U,
eJne ousau
Iy, Lada godziha ocz"'kl-an" 1"'0, f
wasze i'1ltl'resy zaczęły si~ psuć..
'l
l
' r;
d
_
~ n
'"
"'"
II" .-\juccio J11:1tCf' Napoleona IVllG a rewo wer l u razy z TZę u
jego ujęcie,
Mat'ka była coraz bn-rdziej ner - w""strzeliłn do lI1atki, Gdy chciaI
I('iyeji Bonaparte, Dalej 1.1 - wowa, a nawe t popa dła w me l all - ht J wsadzić kulę wc własną
piet·",
V
,I'''1[\"o\'in Cl'S3Jl'Z listę wy'konaw - cholit:, Po tym stan jej pogor- okazalo się , że w rewolwerze n~·/
W!I
rów o~lnll1ie.i swej woli oraz wy szył si~ do iego stOlpllia . że trze" było więcrj naboi.
• :
Rezenvy złota Balllm Francji w;Y"
11l,''' 't a IJI'I1 , j:' <1ożywotiflią swe- ha ją było umieścić w klinice d/u
_ Bardlo iałujc; , ŻP. lIie zabi - noszą wedlug obecnego kursu fran' Sekreta z da
.
rt'l
. ,,
.
umysłowo - chOI'vch, Cierl)iała
ka z górą 100 miliardów franków, '
• r
wneJ p~ ~
ilJU
IeI,arzowl pn;'-"boC7ne
nHi, 1...- r dz
- 1lC a tal
lamA sicbie, k
- Imówi
ariO'Il
pOWieSił
,
J ,
o, iM'la ła o k rop
. 0,' "t'
" o
J ł os-k
ł
b U , wówczas, gdy obieg banknotów V', SOcjalistycznej
klnry mu lowarlyszyl na ~'W, re nieraz trwały po ldlka dni z - ;lIc mat -3 ta ( ) aga 0, a )'m Imluiu wynosi 101,5 miliarda fmn , I
się W więzieniu
I
uwolniła ją od męki,
.lrknie,
rzędu ... Czy tak hyło?
Przcwoclnic.zący zauważn nic- I,ów, a k~nta żyrowe - 12,3 milia..
U:\ZYLI:'.:.\:!;j lipca, (Tel. ,,'ł, ~
J.:wyklc łagodnic:
cla frankow.
."
\Y tych dniach popełnił samoDo rezerw złota nalezy zahczyc bójstwn w wl,:lienitl ber!illskim
- To nie jest u.sprawi<cdliwie- jeszcze dewizowy fundusz wyrów- 50~letni sekretarz da,,-nej nic,
nic. Życic Jud7.kic t.o nec? nawczy w sumie 18 nliłiardów fran- \ mieekic,j partii socjalislycz'nf'j
.
~
więla.
·
J
pani
odebrała
życic 1\:6,,,,. W sumie rezerwy złota, kt6- Schoenleiter. Był on skazany
ReWizje W składach jedwabiu
swe.i matcp,
ryJ1li dysponuje Bank Francji się- wyrokicm sądu ,p rzed paru dni~1
Warsz':lw Id koresp. "Głosu Po porhodzących z nit'mieckiego prze.
Ekspert
mówi
sr,czególowo,
w
gają
115 miłijilrdów franków. Wo mi, po dwuleLnill1 ,p rzebywanhl
lallnego,t telefonuje:
mytu do Polski.
.la'k i sposób dokonane zostało za- bec tego efektywne pokrycie zło- w więzieniu, na 4 1 pół rdku wil:
\V o'italnich dniach wlallze ptzeDokonano szeregu are z(owail bójstwo, Lekarz - nsychiabra u - tern znajdujących się w ol)iegu fran zienia. Podc;r,a~ odczvtvwanin
prowadziły 8zereg rewiz,łł wskla,· tt.... 6b, wmieszanych l" aferę
prze- waża, że os!karżona w znaczll\'m
ków i sum na kontach iyrowycli wyroku w sądzie SchoenleHc"
dach ;edwllbiu w Wiar!!zawie i na mytniczą,
slu1)niu nj.e jest odpowiedzialna wynosi sto na sto. Do tego pokry- zawołał, że tego czasu nie pru
prowincji.
Wyniki dochodzenia trzymane są za swój czyn, Ojciec jej był
o , cia nie włączono jeszcze 744 miln, iyJe, Istotnie naza,jutn po "':
W czasie tych rewizji uiawniOHO w tajemnicy.
holikiem, matka - chora U111\ - fr. dewiz. Sytuacja walutowa Fran- roku powiesif si~ w celi Wi<:7it II
znaczne 1I0gci tkanin' jed;vabnych
'!łowo .. , SZC'reg świadkó . wydu cJi jest 7.8tym doskonal..
nej.
_..
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rzegrupollVuje 'Wojska na granicy

iepewn, los parlament riusz,••• Ostrzeliwanie sowieckiej
l\IOSK\VA , 23 lipca. (PAT).-Prasa sowiecka od pewnego CZ:l
u ,muiej wię<:ej od 3 :ygodni,
nazywa marszałka Bliichera do
wódcą "czerwono ~ znamienne/to" frontu daleko - wschoduiego, co ws'kazywałoby, że spee.ialna armia Dalekiego Wschodu została przemianowana na
front daleko - wschodni i żc
marszałek
Bliicher
OTRZYMAŁ SZEROKIE UPRA WNlE~IA,
PRZYSŁUGUJĄCE
DOWÓDCY FRONTU.
Czym zostala wywołana la
zn~alla ; jaki 5est jej charakter.
nic '''lad0mo, I::tdyż w spraw:e
lejnie nie opublikowano, a poprostu oil ';>ewuego dnia , prasa
zacz~ła r~a :!:y\Yać armię Dalekit!MARSZAŁEK BLUECHER
go \Vschodu frontem daleko wschodnim
skich uważany jest incydent po
DAJREN, 23 lipca. (PAT). -- graniczny w okolicy IIUIlSZUlI
\V politycznych kolach korcaii- oraz koncentracja ,,'o.1sk sowicc

runku

TOKIO, 23 lipca. (PAT). AgencJa Domei komunikuje, że
sowiecki charge d'affaires Smc.
łanin odbył dziś w JapOńskim
ministerstwie SpJ·aw zagraniu.
nych rOzmOwp. która nie dOty.
czyła incydenhl pod Czangku·
fen!!, lecz sOwieckich propoz~"
c.fi i Japońskich kontrprOpozy.
cii z kwietnia b. r., dotyczącycIi
ogólnego Ill'e~lowania stOSun.
ków pOmi(~dzy obu pallSiłw'lmi.

zalał

a al

lenia

rww!lwieral naciskona

:ądań

Prage w ;e-

niemców sudeckich

LONDYN, 23 lipca (PAT.) -jberlaina z amlJ.asadorcm HzeSZ\'I.iow~.eh zamiarów Niemiec oraZjze swej strony zapewnień, że
Agencja Reutcra komunikuje:
mOżna oświadczyć autoJ'ytatyw- pragnienia jego rządu, by zagad- rząd brytyjski nadal będzie ~
,,,v, związku z zupcłnie błędny- nic, żc podczas pl'z:.rjaznej roz- nienje niemców sudeckich zosla- wierał wpływ na Pragę. - poza
mi doniesieniami prasowymi, któ mowy przed sWJJII wyjazdem na lo J'ozwiązane w sposób zadawa- tym nie omawiano żadnej nowej
re rozeszły się w sprawie wczo- urlop, ambasador Rzeszy pono- laJący i przyjazny.
konkretnej propozycji ani sugerajszej rozmowy premiera Cham wił zapewnienia, odnośnie pokoPremier Chamberlain udzielił stii.
........

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiii

udzielić mniej-szości ni~iecldej

•

Ila
Jlkf:fOig

nie jest wysta'l'ozający i że niezadowolenie wywołuje również

po·w olne tempo

niu granicy sowieckiej, wysa.
dziJy na sowieckiej wyspie Fain
gov gl'upę (; żołnierzy mandżur
skich, którzy natychmiast roz·
poczęli ostrzeliwanie przepływa
jące.i koło wyspy sowieckie.i ło
dzi motoroweJ. Dzięki inłerwen
c.fi sowieckieJ waży granicznej
zatrzymano wszystkich 6 żoł'
nierzy, z pośród których 2-eh
w czasic wymiany slIrzalów zo.
stało rannych.

•

bryt"jski bedzi

PRAGA', 23 lipca. (P. 'A. T.) ,\ Vedlug opinii niektórych pism
tuLetjszych, nacisk niemców na
C~echoslowaeję uległ w ostatmeh dniach wzmocnieniu.
Berlin poinformował zarówno
Pragę, jak i Londyn, że zakres
uslępS'tw, jak.ie 'l'.ząd byłby gotów

motorowei

łodzi

kich na granicy mau()żur!:>l;,icj
za mall:';\,1' ze ~tronY SO\\'ielów,
mają\!y na celu prżeszkodzenie
odtransportowaniu japońskich
woJsk stacJonowanych w Maml
żukuo do Chin. Japońskie dowództwo PRZEPROWADZA MI
:.\10 TO I(ONI~CZNE PRZEGRUFOWANIA WOJSK.
TOKIO, 23 lipca. (PAT). Agencja Domei Cl0\10S1 z pogran i.
eza sowic.:\:o - man()żnrskiego,
żc dwaj p31'hlmelltal'iuszc wysła
ni dn. 18 b. m. pl'zez władze
wojskow'-' j:t!lvJlsko - m\lndhlrskic do dOwódc~' sowieckiego
Oddziału pogł'aniczlle~o w NowOki.icwsku nie uOwl'ócili, mimO. że oi'z~kiwaB1) icb uowrotu
SZIGEMITSU
1l3.ip{,źnif'j w cią~u s!}!>oir.
w l1oskn-ie
~[QSKW_\, 2~ lipca. (PAT).- amh1::-a1101' japoMki
Agencja Tas5 donosi z Chabaro,,'ska, że dnia 21 lipca dwie płynącc po rzece Ussuri w pomaIH1żm'skie łoch;ie metOl"OWe, bliżu wsi \Vidnoje, po narusze-

•
Rząd

Mandżurii

rokowań.

Z tym ł:ąazy się taktże zaprdsze
nic do Berlina 3 pOlSłów sudecko - niemiedkiego stronnictwa
h':undta, Richrera i Kuenxla.

li

J

ziennikarzJ·
i,d
·
- IOlerweot:ja alDbasad

aDigsemit:ki~ W prasi~.
anic:zngt:b. - Kon'~lja wIOlka

RZYM, 23 lipca.
(Żi\T) -~
Dzisiejsza prasa włc.ska zamie~l.cza
dalsze artykuły trzymane w tonie
antyżydowskim. Znany dziennikarz
włoski Gaida zamieszcza artykuł 'v
"Gioroale j'Italia", ,y którym podkresla "doniosłe znaczenie proN':!
mu riasowego dla reżimu faszystoi\'
skiego". IV artykule nie brak tJl

PRAGA', 23 lipca. (P. A.. T.)' IIenleill wraz z kil!k.u czołowym;
JJoslami swego stronnictwa weimic udział w święcie sportowym
we V\Troclawiu. Z Czechosłowa
cji udaj-e się do MT!rodawia 15
tys. niemieckiej młodzieży ze
'lwiązków gimnastycznych.

ii

RZYM, 23 lipca.
(iAT)
Mmistel'st,,·o prasy i propagandy
nie udziela bliższych 'Yf.i!J~niell (l
n~lkalie deportacy,inV'll w sto&Ul,kll
L10 rita Edwarda Kleinlererił.
Dr.
Kleinlcrer otrzymał 'ustnie nakaz
opll~zczenia kraju. Wyjaśniono przy
tYli" że nakaz ten dotyczy tylko
jego osobi~cie, nie zaś żony i dwojga dzieci, ktÓl'e urodziły się we

postanowił

podjąć

na rzet:z Niemie.:
interwencję

w skim ministerstwie Epraw zagra·
ni<'.znych, ża "dr. K!einlerer jest
deportowa.'1y nie za swą działal·

ministerstwie spraw zagraniczny en.
.Jak się 0kazuje deportacja de·
tyczyć ma nietylko dra Kleinlerera, lecz wszystkich dziennikarzy
zagranicznych - żydów czynnych
na tcrenie Włoch. W ei:}g'u dnia J.zi
Eiej~z'.)go otrzymać mieli
n.akaz~
deportacyjne jeszcze dwaj dzienni,:~fl
karze - żydzi, których na7.wiE'k nit'
momentćw antyżydowskieŁ.
Newton u HOdi,
Cała prasa włosila przerr.i1cza Włoszecb.
ujawniuno, gdyż odnośne ambasa·
ostatnie przemówienie papieża po
Związek dzicllllikarzy zag!'ank~. dy prow.:łdzą. akcję interwencyjną.
PR.\.GA, 23 lipca. (P. A. T.) Na zapytania ambasady an-iery.
W ciągu ostatniej doby poseł au- tępiające teorie rasowe i wybujaj.)' nych w Hzyrnie, którego człoll.
l,iew jest również ch. Klc.inlcrer, kailskicj odpowiedziano we wIo·
~ielski w Pradze Newton dwu- lIa c jonaIizm.
!

za-

ność dziennikarską".

l) przeoiegu tego incydentu iJl'
formowane jast dokładnie amarykań:lkie ministerf:two spraw zagra·
rricznych w Waszyngtonie

W zagranicznych kołach poU·
tycznych ostatni zwrc. t w polityce
rządu wł'Jsldego i przejście na. pIał..
formę rasitowską. interpretują. jak.)
koncesję na rzecz Niemiec nazi·
kl'~nkodwkdzałpr~i~aHo- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ stycznych i jako dowód dalszego
dżę, a to w celu uzyskania inforzbliżenia Włoch i Niemiec.
mac.ii o obecnym stanie prac nad
.łak przypuszczają., kościół enerangielskiej
armIl
załatwieniem kwestii narodowo- (
gicznie przeciwstawi się temu karściowych, jak i w celu przedsta- ~
sowi i zwatcmć będzie kam~am.
',denia premierowi poglądów rzą ~
rasową·
j II bl';yły jskiego.

Ć:wicz~nia

I

PTI ,\G.\, 23 lipca. (P. A. T.) ~ J
przyjąC premier
Hodża
przcdsta wideU stronukl wa Henleina, posłów: Kundta i Rosche;iO . Uozmowa hyła krótka i doI.vczyła planu pl'zyszłych rokowal) sh'onnietwa z rządem.

I

Dziś

KOlejarze niemieccl1
obsadzili
węzeł wiedeński

,,·n

"'JEDEN , 23 lipca. (Tel.
l,ulejuv'v wieucl1s!'; ~\raz
wszystkie linie kolejowe, pro·
wadzą ce 5:) ~:';ll,icy C/.cr:!loslowacji , ". r:ią~lI ostat:licll dni zo5laly olJsad;~,JOe przez I-O!Cjarz.y
!>prowadzon~,~h z Niemiec. No'
worrzyLyli
ko~".iar.!e ll:Jleż. ą l
przeważnie do .:N:lliOllnJ,sozia- . W ramac11 "\\ielkich mane"rów 1l<t angiaLkim wybrzeżu wschodnim l ate{i.~ nadbrz.eżne otrzymały roz
j;~tischc l.c..:lJnlsdlc NothiJfe". j kaz llrooienia dostępu nadciągllją cym z nlorza Półno~nego silom mor r,kim i powietrznym. ?
\\\/cł

I

WIoch,

groża

dleniem

w,sie-

studenł6w Z PolskI
MTarsz. kareStp. "Głosu Porano
nego" te1efoDlUje:

118

M1i MTarszawie utworzył się ko
mitet rodzicielSki studentów, 00..
wiących we [Włoszech
na stu·
diach, którym ostatnio władze
włoskie grożą wysiedleniem. YV. najbliższych dniach udaje się
do Rzymu z ramienia komitetu
adwokat Henryk Koral, aby interweniowae o cofnięcie wydanych zarządzeń. Rozporządzenie
władz właskich dotyczy 118 stu·
dentów z Polski, którzy już od
kilku lat spokojni'e studiują Wl'
Włoszech.
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Ochrona

Icierz,ńslwa

Akcja ministerstwa opieki na rzecz

Wal'S7. korcsp. "Gło.SU Poran- przy czym stacja taka może być
' prowadzona bezpośrednio przy
:\~inister opid{i społecznej p \ fabryce, bądź też przez instyłu·
ZYlHlram- Kościarkow<;ki, który,. cję pozafabryczną.
,y 'iwnj ej dzinłalll0śCi resortowej
Opieka instytucji zastępczych,
i'I',"1JI1l!ł nal))·zód oMóJno - pall · kUlre dają 1111liejszy zakres opielIcgo" telefonuje:

l

robo ni«,

iłobków

ki, niż żłobek, musi trwać okres
dłuższy, obejmując dzieci ponad
15 miesięcy cona.imuiej do 2 Jat,
Wszelkie koszty opieki nad matką robotnic:l ł jej dzieckiem obciążają całkowicie pracodawcę.

fabrJ1(znJ(h

Instytucje zastępcze obowi·ązane są ta'k organizować opiekę, aby robotnice nh~ rezygnowały z
niej z powodu kłopotów w otrzymaniu pomocy, Jub z obawy /
przed l·edukc,ją.
I

ea , na 'zes'," marsz Slawka
M

i

lly J)I'H('Y u,stllwowyclt nbowhlzk("..,. w rizirdzinic oelll'Olly macic,

,

Artykuł

.

likwiduje

majątki iydowskie
Pod pozorem nadużyć podat.
ko.wych władze zarzadzilv kon-

slwową ukrję upieku~ezą nad l ii~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
tJdl'~1 li i młodzil'Żll, postanowił 1III

~~~;a!~~.4~~;'~:~:)';'~;:::~~;lir:~~~~~:~;~1
'wntr'uJq~ w~ konanUł przcz l.ukła-!

Gdańsk

fiska'ł:ę mająlil-ów

•

żydowskich.

Konfiskacic uległy s7czególnic
firmy branży żelaznej.

pos. Starzaka w "Kolejowym przysposobieniu wOJ·skowym"

Większość firm źydo.wsl,ieh
)'7;;ni .. i wa robotnicy.
I
Pł,k. Sławek był zgodny l naj· zastąpić
prowizoryczrny tw6r, przeszła w ręce narodowo. - 50l\unlrolc: tq inspektorowi(! pral 'Vars.z. koresp. "Głosu Porangłębszym in·s ,tynktem historii Jó· zwany B. B. W. R. Gdy pows·tał cjalistyezne lub też została zlity, miqd!,Y innymi w .ł,odzi. roz-ll1ego" telefonuje:
zefa Piłsudskiego., kt61.'y zoiwe- parlament, zorganizowany na tej k~idowana. Firma .,Balls", ktl,
POCZ\'IlUJą
w
lych
dnlach,
,tT
d
h
d
.
d
.
I
.
vv na c o zącą me UlE: ę uczyi wlll'a\'nlzie parlyjnictwo, ale po.dstawie, płk. Sławek sam zli- rej zaległości podatkÓwe wYUlo
.Zal~ładunie i prowad~ellic. żłob kazuj~ się numer dwutygodnika
kuw labrycznych obOWiąZUJe \vC' ;"KolcJowe pl·zysposobieuie wO.i- nie rozwiązał parlamentu i nie kwidowal B.B.W.R., podkreśla- sły 1.250.000 guldenów, zosŁała
jąc, że z okresu l)rowizorium Pol zlilkwidowana. Jeden z właści
d~ lig przepi:;ó,w wszysttkie fabry-; skowe", który jest organem la·k '-}lł'owadził dyldatury.
Zestrojone
w
lH1l'IllOni
tl.e
ska wchodzi w okres prawa. cieli, Caskel, pop,eŁnił samobó i.
j
j
kI, zah'1ldllia.,ące ponad 100 ko· samo tytulowanej organizacji.cy
dla
państwił
elementy,
miały
Okazalo
si~,
jledll1akże,
że
było
za
siwo,
skacząc z okna sw.ego ddbiel. InspektoTo.wie pracy, wc· Kierownikiem zarówno czasopisWCZeŚl) ie na stahilizac.i~. Pocla- mu na bruk, a trzech innych
dll1~ rozporządzenia p. mini s t'r a, ma, jak i organizacji jest pos.e l
me.nt. wył?n.ionT z t.ej _ko:neepeji przytrzymano. ,v areszcie aż do
ma.ią prnwo w razie. gdy istnif'.ią· Sta·n ak. 'V numerze na nadcho· Najlcpsw krajowa Lawenda
.\fydla
i
krem
do
golenia
ustroJoweJ, Jakko.lwlel... mepopu· chwili spłacenia całej 7u1cgloś'
trudności techniczne w założeniu I dzącą niedzielę oso.bny artykuł
larny zrazu, teraz pracuje spraw ci.
'
~,
żłobka, zastosować formę za- ' poświęcono. wyboro.wi płk. Stawniej,
niż poprzednie. '\V ten sposh~pczą, to .jest stworzenie stacji ka na marszałka sejmu. PO'l1iesób parlament obecny staje się
zł.
()pieki nad matką i dzieckiem, ! waż pos. Starza'k jest jedną z 0Jakby realnym sprawdzianem
aj 1 H
SW' : SÓ? naJbfi.rdziej do marszałka
słuszności Hnii, wytyczonej przez na przywóz samllchodóW
: sejmu zbllżo.nych, przeto wy\YOtego, który dzi,ś, jako maI'Szalek
Z Niemiec
znieważu'
'dy j.e go zasługują na baczną n·
sejmu
stanął
na
jego
cliele".
.
W
al'sz.
koresp. "Głosu Poran~
11
~ wagę. Pos. Starzak pisze:
.
J
ak
widać
z
artykułu
p.
Starza
nego"
telefonuje:
naród polski
~Płk ••Sł~wek ,ie~t jednYI~ z Ilio
ka, jest to uzasadn~en~e zdan~a . Na z'a sadzie nowie j umowy han
\'vr arsz. kor. Głosu .po.ranne- ' llI~rów IdeI PolskI, zOł'gamzowa, t l f
."
1nej na własnych zasadach llsh'omarszałka S~a:vka, ze J~sz.cze me dlowej polsko\ - niemieckiej, mi.
go' e e '
oDl1Je:
.
b b ez UClt~
• k ama
• Sl~
. do to.
I JO~yc,
c~.as na rewl~Ję obecne,t Ordyna.! nlisterstwo pT,zemysłu i handlu
DOl'(~ezono akt oskarżenia po i tahzmn, monopllrtii czy dyktnSlACłf'-Warszawa l eJI wyborczeJ.
przyznało do~a~ko.~y lwn!~nfaz piCT\\'SZY w Polsce obywa- ' tury.
.ł
gent w wYSOkOSCl poltoTa nullOte!owi czeskiemu, niejakiemu
iMMiiWQii
o
AU'
na złotych na przywóz samochoW incenłemu DoebnalOWi o znic
dów osobowych z Niemiec.
w.~ż('l1jc narodu polskiego.

i

pm)

--I

I

I

(zelh

I

I.

uO n

\Ycdług

Pólrora miliona

[orri

kłamsiwo

a

Ponad 200 starców

al,lll o.skarżenia DOr:l1 j
obchodu śwh:la mo
s'łuletnich w nowogród..
:'1.:\ \\' Zu" iCl'du, w dyskusji na
czyf.nie
Wspaniały 10Ł, za który Jdzie SIę na ławę oskarżonych
t"Il1:1l 1>/osunków w Czechosło
\ .'('p, odezwaŁ siG obelżywie o
.. I\ll1h wciC'~ollvch kłamców" t\'1- północny, wlell\' molu:J zro l Nowym JOl'ku sensa-cjG dnia
NOWOGRÓDEK, 23 llpea.
I' , "\:!.ic pulskim. Pro.ces udbę
\V Burlingen w stantc \Vi~con - wmieć, że lot tell. przC'pl'owa· Corriganowi, który w pO'niedzia (PAT.) Na obszarze wojewódz
l,,:;C ~il: jeszcze w cią~t\ hil'ż:\C:e- sin, zamianowal swym edon- dzony l wiĘ'lkim tupetem i u· lek dwa razy przemawiał do ra. twa nowogródzkiego mieszka 01.;,1 mir·~iqca.
kiem honorowym znanego totmi miejęt~ością, nie jes't niczym in dia amerykallskie~o, przy ~7ym becni.e przeszło 200 starców, li"3 iiZ. 1B i
ka Douglusa Corri~ana, który, n:v1U: .la~ W~rbllche~~ r?zpae.zy powtÓiz:V ł . ~e tvlko z ,po'wodu ozący<:h ponad 100 lat żyda, w
n
idU
ftli
jak donosiliśmy, .przez pomyl- amblfne~o pIlota. l\lecl, 90rrl-, .. zepsuCla SIG kompasu
poJe- t
99"
. 115 k b' ,
na wyjazdy do Augustowa kę" dokonał przelotu oceanu z gaJl wlazł do swej starej, przed ciał do IrlaJldii zamiast do :los ym męzezyzn l
o wŁ.-Nowego JOTlm do Irlandii.
ośmiu Jatv zbudo'wanej za 900 Angeles, prasa poświęca HeZIle ,wedle w. YZruul 100 starców jest
Warszawski koresp. "Głosu Po'
rannego" telefonuJe~
fLo~nik - bohater. startuJący dolaróv; nab:nej maszyn~r. mu- S zip a lt:v, w których podziwia je- wyznama rzymsko - katolickie~llllisterstwo Iwtn'mikacji przy. z NO\...-eg'o Jorku, aby lecieć do siaf, się z ty:l1 licz,,·ć . .że Już n~ ~o od'wagG i śmiałość. Z ~ I!waża go, 101 - wyznania prawosław.
'(,alu znaczne Zl1iild kole1owe dla Los Angeles, który dwadzicścia k:'ancu loLTu;ka .mozc doznuc .Je?a:ak, . że Corl'igan w pl'zed- nego, 7 - mojżeszowego i 6 'ld;,ojących się do Augustm~a..
I os.jcm g:~dzin ~óźnicj ze ;;ozi- nlepo:~,~odzeUla. ?\'fJ\110 to. trzeba Wlcns'tWle do Hu~hes'a , któiy W'. • h
. '
T lk 11 t .
.
WiOną mm~ WYSiada zc sweJ ma Ulchyhc czołn. przed Cor:l.'Iganem swej podróży światoweJ wy- mn}e wyznano
y o
s ar
Ceny przejazdu w POCHJ.gu moto· szyny w IrIa'lldii _ tego jelszcze co prawda ,y nadziei, że ani z korzys>td
W'szyst'k ie
nowo. ców miesz'ka w miastach No.wozdobycze
naukowe gródczyzny. zaś pozostali na ,,-si.
(Owym ekspreso~~ z Warszaw~ uie h~'lo. Jest to llajcllclowniej- tej, ani z tamtej strony Atlun,~ czesne
do Au~ustowu. ~mzolle Si! b~~dZQ szc kłamstwo. jaj-je mógif puś- tyku nie l'llajdą się naśladow.cy. zlek.ceważvł·
naj:prostsz~
wydatllle dla roznych kategoru tu- cić \V knrs człowiek w okre ie Bo. k~żde lliclluallc urzec1się- środki
bezpieczell.stw·a.
iLot
rystÓw. Podczas gdy przE.'jazd nor- super _ teehniki. Kłamstwo, l-tó WZlęCI~ tego rodzrrju szkodzi Corrigana nie może być O!'l€Z
m~lil~ za odległość 3~3 klm. kosz· rc w dziedzinie 11ie polHycznej hudowle l1Jo.~tu p.owietrznego to lnyażany jako istOh~y przy- jest utworem francuskim
hlJ~ 2~ zł. 90 gr, w lNI,uą strol1; ,,-sz~-s tko co do.ty~ch<:zas skłam a 1 nad Atlant~·kle;.;~ potno.cnym.
cz:ynek do rozwojn lotllicb.... a 0Nie wszyscy wicdzą, że hymn
t. l. 4/,80 zł w obydwle S troll) , no nsuwa w CICJJ a przy tym
.
. ceanicznego.
br"tyjski, "God save the King",
' I d 0- pełne lcst
.
' . 'humo-'
.
Szalony
Cor:rtl-os
, ~ z t b'let
I U Pow ro t nego weeHm
ull"losasklec:to
' lol Dou.r.rlasa
.."'. ~
.
.
P'
".
, j e s oJt w gruncie rzeczy utworem iran
we~o, dostęlJłwgo dla ws?:"s{kich . . .
.
,.,
"
gann
do
IrlandII
w
]E'go
starej
.
l'zvpu"zc·~:1Ją , ze u1'""ąd ze~lu
.\ .
.j
1 111
l .'
. l
. 'I
.
't
.
,V
t · cusllim, skompollowanym na cześć
be;f. żaduych specjalny<,h warHIl- ,
•
•
~.
., rlilUą:COJ ~ i"J'zynl', ~ aJ10WI W "i pOYlle .rr: nc .1 w
aszyn)': ('tll·~ wiell,iego króla Ludwika XIV.
A rzecz miała się tak, W r. lb86
ldiw. wynosi 37,.20 zł. pr~y zatrz)'- ,,[.\ ':Il~~~~"k'l ~ . ~Ol'l'lgl~Jl).t; ]l.\'ll); 8&1MJ!d'WI~1.1'&t!fB'IilS Wit-I -b b'~l mmlst:r~'lwo ~l~anlrll~1 p~maniu się choćby jednodniowym. ! ~,.' UIS lUj'_, ll ~lC.. p,om) 1<.; o 180
z aWI r. ~o .fll Z POiJ'!.:~L BIO !I- k '1 L
.
..
, stopni ... " Pan Corrigan jcst lep- WUsła UIl :!
IIJ cC'llcji do 10tó\" próbnych nad
ro
Ul~Wlk cJl~zko zach~row~ł, a
POfi<Hlacze l\siąi?czek tm~5tycz-1 sz,,-m l.ohllikien~. niż ktalllcq,. n '1
~ ,W~ . ' I. li ~ I Atlantf'kiel~l, ar ypneszkodziĆ! nadw;>rJll ~ekai"ze ,~mll~Zl'1IJ byłt doJl~,' ('h płacą za prze.!~zd 'IV oble stro ' mo J1lll1llCWflma go członkll'11l l V, Oslo .lOrgam7.0W<llla będZIe
w 101 Je powrołllvm przez kona~ ,zabIegu ch~.urgłcz,nego co d~
II;\' 27,4 ) zl. bez względu na cza,>! hOll0l'OW~-1l 1 llaj\\'il~kszcgo klU' 1 w;elka wyst.,'wa przem"słowll, kió-, .\. Uantykiclll, aby przesz.kodzić' sz.cz~shwego wynik,u, ktoreg? s~ml
'
J!l'zeb'ywnl1i~
w A.ugustowie. ~Ol1i1l1llJU klaml:ów,. .
.
. ra ohejmie również poIHt;~ wieIory~ I nic z ~;olfigdn(;m, L~óry, ]wz mu~h nad~.r". powazne wątphwos~1.
to sto~\U:I~ Się ulgi na ,odsta~He te-o rr~cclslt:,vzH:el(,
Cl}rng<l~a bów. BędziH to pierw'\7.<\ te o ro~ wszelklego . ooz_wo1enHl . l hez Na sZcz,<s:-le ,:"szystko udało SIę
2'ilYUlIlCjt ~:c.!w)al.·cb lt.zedutczych
.Ie~t 1c um-lll z IH~h amcnkull.
g
pals zportu 1 WIZ V podlat'o~ doskonale l 18 listopada król wy,
.
,
.J
'
"
I . ."
.
.
lizani 'Iw-tawa Ila świecie.
. ,
l' ł Z t
\\'n,i"t;owych ih'., oraz Illg-~ a!iollH- <,l\lch ,.\VUI'ifl.:J.!eh" w\"cz~'nl)w~
-.~ '. ,P
('.",
Iran socaa ll;CZIl1Y. Na· prośbę li,.';?' ZI r~w,a.. . ego powodu, ".rządzo l1 !J
m"'lli(lw~ 40 proc. na 5 JlfZl'ja};dl.h~ które, przy stliprocentowym
OrygmalIlY po){UZ zl)ush'lIJC hi, nyeh obywllteli pochodzenia ir' ~enę wlelki~b UIOC'Z~stOSCl, Między
1,o'YS'01nyl!h
II szCZ<;ŚCill prowadzą do. sławy. storię
rołowll\\~ wjelO!'~1bHjczych, ' lnndzkiego zorganizo. . '9.110 już mnymi kroI ud~ł SIę na ~?ektakl,
aa. ~
"'Pilo·t tcn ma in laŁ i był do po- przy czym sporządzone zostaną ma- w Nowym Jorlm komitet , aby zmontowany na Je~o czesc prze7J
Un!I!
.. ~mos, m~Zede..
l1iellzia.lkn. po po. tndniu. czasu
Co.rrigan.o.wi. którego . fJfzodko, w. ychowanice pam,de Ma,intclloll,
!li'!
~
a~l!~'JII, ł3fi
: (,.l1r('l~cJ'I'IC'~n, Jcdnym:- dzie- l'Y przędst!\wla .ią('e n[\.iwi1:łniojsze Wl~ b~h lr1and?~ykHm, w ra~ie ~e~n ~lorganaty ~znel, U1ał~oIlk1, '"
_
W ;<~1f~
l" IQlk0w h-SII(C,\' wprawdZIe opa- tereny połowów i t. p. Na wysła- pO'urzeoy. ooła.·le ~H~\vokata, .la- sl~nlJ~m zakład:r.te Samt·Cyr.
4-4r;;';}UZeme dla pracow.,1 no"'n~):c h ambicją 10t~lik(?w. [1- wie znajdą si~ również ciekawe 0- kn olm,.,." ''11';;('11 sądem.
~ Gdy monarc?u ~jawi! ~ię,w Saint.
n :!H'hv ~lOt:ł?towych
lr () k,()ryrh w StnmlCll Z.jedno- kazy wi!lorybów, m. in. 9-letni
W. J, T.
II Cy~ w otoczełl11l hczne.l swlty, sltła·
_,,~. '. 1 • ( . , .
1 1 " .,,,n
clr'i1YCh nikt nir m,')wit, którzy Gkaz o wadze 7; ton
rlaJąl'cj się z dworzan i dyplomacji,
,\
.
. II'
I organy i ch'or zallJ,onowa,.)'
, ,~
h
" , " . ·,pl. . ~''' II ,~n J. Ul <I" " ... l!)
('milll
wIe
\logo ,:\Y"go ,!.;lInpieśl'i
",
1.·L'd. il\! .i' l
. ! , ;~l ll
z [rudem przc'bijajq si,~ lm I
a__
zz
UX.'.....
IOlwlkZ1l0ŚCiOw ą "Dieu sauve Je
y.- .... !I "1 ' r1~.. 1' ",-r·i·l noc7.(1l11),1'7.l'7. i,yciC' i ldórvc'll SZflllJSO 7.
Roi!" Wszyscy wyrażali swój za,.. , y "i: .-:; ;:.'I'l<il1:q'llic d/l \'SZy' k~lŻdYm nll,;pll1 J1Jf) l oje. Jcż!'li
chwyt, a Boileau i Radne serdecz
'.:';:("1 !"·iI(·.I\\ liii ów poczl\'. 1('.1 pom~·śleć. że pl'led nioclawnym
• _
Ini.e
winszowali
lwmpozytorowi
! . :"1 11 i U. :'Ol l(j '.. którnll zn.l cZ:~':CI:l .. ~l.~wrt ::\..~l:rv~a ,odw.o5 osób rannych. w tym 2 cięzko
Ll.III~'entu sul'ceslI. Mel~di~ Luli.;·
.
lul.t '.' \ ,~I,.( pO\'llt'n:lm nnd pol"Ul'sz. koresp, "Głosu Porano ci.pżarem szofera i ponlo<'n·l.k a
e!!.o spodobała Się. szczegolJlle grU(llD
! ·~'n tll; ';(1 iL;q(>l~
Ill'rZl' .i IllCl';( llUCnVIl: ' \..11.,' n l Y l'
'
..tOgółem w katastrofie rannycll
.•
,
""nt, l
J.n zun.:Vtl
n('g~ " te l e!onuje:
ar tY,s t?,k r,a t'ow Ul1gl~!skicb,
którzy
',':,-'];<1" I' ;'jilkz ill);;ci , grn/.<[c ;w- HO .~olJlC
sf)rnwl: 7. lllcbezpl;S\czoraJ prz~r zbitlgu ul. :\lnr- zosta10 5 osób, w tym 2 bardzo zawlezh ją do AlIgll1.
~~')''':l.1't·:ll "Iilkeji a;: do zwol- CZ(,llshY~ z !\"m IIOł1lczoncg'u nle szafko\\' kiei i Zórawicj tramwaJ' dęiJko
DOI)'e o p' ."
't d
l
f ~ ll ~
dl'
. ~ .
. '1 6
I
"
l r
lęcaZleSlą
wa at~
n" 'n::l ." -;,:,;,',- \,.. ')l)(·c nit '11<l- l \ "'0 ,, ,~:1. ~H'Ij~ ~1;:::,~~S.';1l1 \:
I~Hl ,,10. w peł1:ym'p~dzie naje~olk.i~l prowadzi dochodzenie, późnieJ H~nry Carcy l.aintOtlowai
~l"W" (,ii :-'il: (iq krO zill'.wdtc- re; .t .. k~( .;ll,\ I · !)11.1,,(:,~ z (J.. Irc:z ,c hał na :;~llIochod c.IQzaro.wy.
ZIUICI'7a,/'clcr <lo 1I~I;Jlpnia z czyjej lę pieślI na dwotZc hn'tyjskim, ah
nia.
.
j"? ,r li1 ~Y,7. ~llC ~)'\ 11Jl!('~.( h Sil: 11-1 'y~'kUh~IJ\ 7de'rzel~1H, ,anlo w~·- winy pow .s IlIł WY1Hldpkjuż l:e slow~ml: "Go~l ~aYe III"
tlll pO''ld~l11Fh 1)IZeZ Atlan. \Vl'OCll'() SlQ, p.rzygmutu./ac swym
King". (kI)
Il:d

\\~ l'la~jc

koleJ·owe

Mvmn angielski
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wierorubo"

•

IlllU
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_fiCiUA·

Zderzenie tramwaju z aulem
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wiz, , kr'l

•

I

żona prezydenta Lebruna nlus-ala
zlożye "orlTlalny ukłon kr6lo1Alej

Dlaczego

Angielska p;al'a l{rólewska spolw Paryżu z przyjęciem peł.
nym entuzjazmu. Jednym z dowodów szczególneg:> uczczenia gO&l~ 1
są sypialnie l,rólewskie. Kr,}l otrzymał Ióż!m Napoleona, a królowa
łóżko Marii Antoniny.
Ten ostatni objaw goscmnoscl
zapewne pulegla - jak wszystkie
szczt"góly przyjęcia -- na uzgodnie·
niu prze/: oba protolwły dyploma·
tyczne, jednak budzi pewne wątpli
wości, Wiadomo bowit"m, .lak smut·
ne było życie ostatnie] )uólowej
Francji i jak dramatyczn~' koniec.
Wyobmźmy sobie,
ze jedziemy
IV gościnę do jaldegoś dworu kre·
!.:owego. Po ::;erdecz~ch manifesl:ac1ach przyjaźni i sutej lmlacji prowadzą nas do pokoju,
który nie
jest poko,iem gościnnym, lecz stale t. Po złożeniu wlenca na grobie Nieznanego Żołnierza król Jerzy wpisuJe się do ){sięgi pamiątkowej. - 2. Angielska para królewska
zamkniętym. Tam pokazują nam w towarzystwie prezydenta Pran ('ji LebrlJna przybywa na Garden Party, urządzone na ich cześć na terenach Bagatełle.
łóiko, z którego od lat nikt nie korzysta i opowiadają okropną his loPrzyjmując kró'lowę
Anglii z 1,onsL~· tucją francusJq i z mil} cownice salonu krawieckieg,:> dziano ·poprzez kordony. Speej&
rię ostatniego posiadacza tego me- na dworcu w Paryżu) żona pre- dzynarodowym pro'!okólem dy- Harutell
w Londynie, panna nie to odczuły, zgrup0wane pod
bla. A później mówią dobranoc i zydenta Lehru'lla złożyła jej głę plomatycznym, osobą prywat- Yvonne. angielka i pani Made- pomtIlikiem Z<Ilakomitego rzeź
zamykają d.rzwi. Prawdopodobnie boki ukłon (rewcrencjc:). 'Vśród nfl .
podczas gdy królo"'a Elż- leinc de Castellan. francuzka. biarza
Bourdelle'a,
szeregi
na lOn ludzi 95 tej nocy nie zmru· obecnych przy tej scenie, lub bieta b~-la osoba oficjalną. J które przybyły wraz ze swym dziewczynek. Stały pod pomniżyłohy oka, a 30 nazajutrz twierdzi- tych, którzy widzieli w dzitmni stąd tłumaczy sic:. że pani Le', szefem do Paryża.
kiem "Francji"i nic lilie widziały
ło, że IV tym pokoju straszy, a w kach jej fotografię, wielu było r brun ll\vażała za stosowne 1.10-1
Kiedy zjawiły się nazaJutrz Kordony i agend policyjni zaokolicy łóżka dzieją się niesamowi- tego powodu zdumionych.
żyć królo·we.i ,.rcwerencjc:".
po przyjeździe suwerenów w sa słaniaU im cały widok. Dziecko
te misterie Co więcej ~ każdy nor
lonie królowej. la 7. uśmiechem oaryskie nie traci fan'!azji. wlaś
Pytali: GZY pani Lehrun, żo
maIny gość po talcit'j nocy przyponie przejeż<!,żal mitIl. ~raw we.
Królewska
WilJtówka
powiedziała:
- Cudowna,
mina sobie, że ma w mieście pilny na głowy pal'l.stwa, przY .tll1ując
'"t1downa
ta
Wlnętrwych Sarraut, na jego wi
Wienie{:, który złoż}ł lnól mI
Francja!
interes i pierwszym pociągiem ucie- kirólową, nie powinna traktodok
chór d'Ziecięcv zaŚpiewał:
grobie Nieznanego Żołnierza,
wać jej jak równa równą?
.- Wirlziałyśmy waszą kr'ó- ,{Papa Sarraut on De voit pas".
I,a z gościnnego dworu.
był cały z czerwonych maków.
. Jaki stąd ,;nio:ek? .Chy~a te?,
W rzeczywist.ości specjaliści ozdobiony żółto - czerwollymi lewską moŚĆ - zauważyła je- Sar.raut zatr,z'ymal sie, 7lbadał sy
dna z nich - podczas przejaz- tuację. kazał Ikordonowi rOZ&łą
z~ osoby, krwI krol~wskl~j nt~ bOlą l od pro't okółu sami są w klopo- liśómi.
.
.
d u n3 Champs Elysees. przez pić się. Poże/.?nały go C1klas1d i
!>Ię duchowo Albo ze maJą mezwy' I cie co do odpowiedzi na to pyIUedy krój się zbliżal, Il10ŹI13
śmieohy radosne.
Ide twardy sen. Albo też, że po· tanie. FaktycZlIlie :kons,tytu~ja było zauważyć. że wieniec nie dwie minuty.
- 0, podziwiam was, I . - odświęca.jąc się bez reszty służbie po · francuska nie pr.z yznaje w pall był wcale z kwiatów żywych.
Podczas skla.danis:
wieDiea
litycznej, znoszą bez skargi i takie sł!wie ionie prezydenta republi- ale ze S ztUCZil1 ych , clIdownie wy rzekła królowa, - że w ogóle przez k:róia Jerze!!o na grobie
przygl)d~, jak. wspól~a mo.c z wid· I' ki _ż adnych atr·ybueji . oficjal- haftowanych 'z kosztownego je- coś widziałyście. Ja widzialam Niez,nanego Załnierza. , 'z anim
tylko grzbiety koni. które doomem krol0',VeJ, której odCięto glo· nych, !które w krajach mon.ar- dwabiu.
rOZiPoczę.1:a się uroczysto'ść. 'jakoła nas kłusowały.
wę· (N. Wlelk).
chicUlych tIlależą się żO!Ilom su
kaś pani, stojąlCa w ~u,pie dzłcn
Do wieńca przypięta była wl
werenów. To też aż do p.rezv- zytów'ka. Oto jej wygląd:
uikarzy, najs-pokojniej rozstawi
Kohinoor
Stephenson, wielki wynalazca Jw den'tury Fa'llieres'a, żona pr~y
la stalugi, malując pilnie i szyb
Na górze herb lkról~wski, po
lei, powiedział kiedyś, że wynula- denta.. 'jako gospody'I1i. pl'zyjmo tym )"adres": "Bucki.n~ham"
'Wspaniały obraz ,p.rzedsta,wia ko plac Błoile. 'Nie zwracała na
ze~ ten będzie nieszczęściem dla... walta suwerenów przy okazji 0- Palace S. IV. 1:'.
la opera parys'ka podczas przed nikogo uwagi. Gdy za:~ano hym
I.\.ro~. Charakter.yst~czny wypadek, ficjaLnej wizyty w pałacu Eli"zej
Na środku biletu napis pis- stawienia galowego. Dwa tysią nv. stanęła na baczność, trzyJakI wydarzył Się nt~dawno w An. skrm, ale nie udawała się w ich menl maSZynOwnll:
ce wybitnych osobistości oczeki T'''' ;.,~ ""'dzel, jak szablę. Krój
t!.l~i - potwierdza słuszność jego towarzystwie na ceremonie i pu
'na
obu
szefów c:djechaC, ona malowała dalIej.
•,From Kin/! . G~or~c
and wało tam
pa11,stw, FrancJi i AtIlglii i na
slow.
bliczne uro~.zys;lośd. Żona pre- QU~D Elisabeth".
Na dworcu w Sherffield wyrwa· zydenta Feliksa Faure'a nie zja
królową, na głowic której spoBiała żałoba
ła się 7. jednego z wagonów towa· wiła się u boku carowej w czaLangeron czywała tiara, ozdobiO'11a w sa
Specjalnie poruszył paryżan.
lnVJll środku sh-nn '-ro!..
'wprost
rowych l{rowa. Całym pędenl rtt· sie historyczne!','o pobytu suwe·
- Po raz pierwszy widzę p.
fakt, że królowa, Elżbieta. która
legendarnym
brvlantem.,
nazwa
.zyła w stronę stacji Victoria1 któ· renów rosyj,s'kich we Francji.
Langerooa (prefekta policji pa
rą minęła, nie zatrzymując się.
Pa>I;li FwNieres i pani Poincare ryskiej) w mundurze - pO"'je- nvm Kohinoor, umY~lnie wvie- jest w lZ'łebokiej żałO'bie podezas
Zawiadowca stacji wsiadł na 10' - były to pierwsze żony prezr dział minister Sarraut. _ "Ty. tym z witrynv skarhc~ królew- w1Szysstkich uroczy.sto§ci mi3.1a
skiego w Londynie i przywiezio na sobie tylko białe suknie. )wmotywę i rozplJczął pogQń za dentów. które towarzyszyły pagląda wspaniale.
Nie WIIlosiło to do uroczystości
zwierzęciem. Krowa )(Ontyl1uowała nują.cym.
Na "pierogu" pióra i srebrne nym do Paryża.
nieco mrocznej nuty czarnyeh
swój szaleńczy bieg aż do następ
Kohinoor
nie
jest
w!prawd,zie
galony na rękawach.
strojów. a jedtIloczeŚtIlie byłd nanej stacji, poczym ~awró{'iła i nieNierruuie,i
żona
prcl.ydenl:1
L:l;·wi:;,kszym.
ale
iest
najsłyn
Na piersiach wspaniała :iólta
zmordowanie biegła po torze w l{ie· przyjmuje pa11 uj.ących , jeżeli wstęga jakiegoś wielikiego krzy niejs1ym ze wlSzystlkich brylan- wią,zaniem do s.t are.j flradycji
runku stacji wyjścioweJ. Po drodze możlna tak powiedzieć, w cha- ża.
tów. Waży dzisiaj 100 kara- fra.n.cu.slkie.}. Do !tradveJi. 'Według iktórej OI1J!tiś wszvsłlkie k'r6
przewróciła
przechodzących
na raJkt€rze prywa'~nym.
przec i
Kiedy zjawił si-ę przy wyjściu tów. Jego nazwa perska omaprzejeździe
listonosza i dróżnika, wie11stwie do prezydenta, który przed parą. królewską 1którą z cza "Góra świat~a". Niegdyś lowe Francji w okresach tato·
by !nosiły ~aślnie białe strok
raniąc ich ciężko.
głowy pallstwa. cz~' o.soby
urzędu poprzedzał)
kto~ zawO- na.Jeżal do skarbca korO'Il!Ilego
W międzyczasie wszyst1iie pocią ronowane , czy nie, traktuje na lal:
ksią;żą:t hinduskich. \V 1849 r. Zwycza.i !ten z:m.ienib dopiero
gi zostały zatrzymane. Sporządzono stopie absolutnej równości, dostał się w.ra'l z iJtldyjslkim kra Katarzyna de Medicis.
- Niech żyje król!
przeszkodę w postaci zawieszonego ŻO'lla jego, nie będncp.rzedstawi
jem "Pięciu Rzek" Anglii.
Na tego rodza.Vu rzeczy . Co kr610wa widziała
w poprzek toru drutu żelaznego i ciellką żad.nej władzy, :ni€ rcapre
cjaJnie jest wnżJiwy tłum pa'
liny, lecz !uowla w rozpędzie prze, zentuje, jak on, pa6stwa.
W Par,żu
Usuniet, kordoli
ryski. Było tloczno. Eatruzjastyskoczyła zaporę i biegła dalej. W
Na dworcu w LalSku BuIOJ1'
Przy !kaMej zmirunie tuale!y
VV niektórych miejs,c adh tłum. ctnie. !Podniośle i wesoło. Pmez
pogoni wzięły udział wszystkie skim pani Lpbrun bvła zgodnie' królowęj as~rstowały dwie pra~ b\'ł tak stłoczony, że ni~ nie wi- plac .,.de la Concorde" auta. ja..
znajdujące się w tych stron;ch o.
dące do ,pałacu nrezydenta:• .,$U
soby.
nęły" pólltorej godziny! A mimo
'''reszcie, po 3-ch god7.inach, w
tego ści~kru, zrozumiałej czuj('zasie ){tórych biedne zwierzę przeności policji ' - sto.sunek miębyło trasę 14-1diometrową jeden
d'zypuhlie:zmOŚlCią i polreją, wyz robotni!{ów zabił krowę wvstrza·
tworzył się talki, że odzwierciałem z Im\'ab~ll11. (Kur. Pol.) •
dlił
się w ulicznej
piosence.
s'liraca~ej godziny czekania
zc
'"
",partout a tO'Ult ilnstant tls fur~t de "hraves gens". (~Wszę
I~air
dzie w - ka.źde.l chwili, byli oni
TEATR POLSKI
dzielni i mm").
,.TIral rnarJlotrawny" 0, 'Vilde'a zdo
kała się
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muzgka

byt soh ie rzelelne powodzenie. wobec
czego komedia la grana będ'zie dziś,
julro i dni naslp.l)Jlych o g. 20.30.
TEA'l'1l LETNI
•. Dama od ~laksyIl1a " grana b<;:dzi,
tlzi~ o 16.30 i 21-cj.
TEATR KAMERALNY
'Vkrótce rOLpoczynają gościnne wystc;py ulubieliey łódzkiej publiczl1o~~j
Paul Hursl";n i Liliall Lux na czele
pjcnnzorz~dllych ~ił warszaws'k ich.

Czy było pięktnie? Na ten temat przeprowadził
wywiady
wśród dzieci jeden z paryskich
dzienników. "Och., tak - zawołal: <L przelkonruniem 8-1~t.ni chło
piec ~ bylo ta'k 'Pię;knie, jak ..
kinie" .

I
Królewska para angielsl,a w towa rzystwie
motorowej, którą udają

się

na

republiki i jego małżonki
na ratu,zu.

p'rzyjęcie
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R IGAS ,IURMALA, w lipcu.
1zastosować się'la zmienionych wa- style, od przeładowanego baroku dopisuje - warto inwestować, RO-I
:fO podróży do Rygi nie w~paua. runków bytowania.
po przez surowy gotyk do prostych sną więc, jale grzyby po deszczu,
Płaza tętni życiem od wcze5nc)l:o
,j:\łwś pi-:\ć. W kddym razie, tak
w~półczesl1ycb linii. AlItotnobilisla kawiarnie, przystanie, mnożą się rana do późnego wieczora. Na iÓI.Hugo jechaiem}1u raz pier\Vsz~.
Ryga jest w lipcu wyludniona. ouetctll1ic pełną piersią, wjeżdżając ur~ądzellia rozrywliOwe, powstają lawo-złocistym piasku wylegują się
J '(/e i .;!ały dzkll. To było straszne!
Każdą wolną
chwilę spędzają swoim wozelll na asfaltową, rów",! lokale, budują się wille i pensjo-; tysiącę ciał, nabi~rając brunatnych
Y:l.z~·lIista
pociągu War zawa wszyscy na wybn:eżu zaloki ry- jak stół, szosę, /,ai<.ly wreszcie znaty.
\ barw,. objęciach promieni słone.cz
Wi:llo. l.ł1iecierpJiwiony niepunktu- \ skiej, w Rigas Jurmala, obejmują- rozko!'zą wdychać będzie balsaNa autostradzie, wzdłuż brzegów IUyCh. A gdy słońce poczyna już
Illllośda łódzkiego kolegi, gwizdnął I cej szereg miejscowości
letnisko, llIicznt' powh:trzc, nJ które składill morza prowadzącej, mkną. coraz bo- l tracić swe panowanie, gdy słonawy
r.a niego pr~ciąglc w momenCle, wych z Bul!łari, Avoti. lIlajoli, ~ię woń w)',;olwpienl1cgo l-asu i po- gatsze wozy zagranicznych tury- wiatr ud morza poc&yna się stawać
/!,Iły w.jeźdżał na stołeczny dwo- Dzintari i Melluźi na czele.
wiew morza.
stów, w nocnych lokalach coraz l dokuczliwy, rÓŻnobarwny. rozkrzyrzec i Ilo.iechal, pozo<;tawiając spoRigas .Jurmala Jest be~.;przeczJ1ic
Ź~'cie koncentruje się ocz)miście szersz.ym strumien:em leje się sza m- czany i rozdokazywali)' tłum prze·
róJ "uc.;tkę podróżnych przez całą pięknie położona. Po obli stronach I Ha pluży, ciW~lIącej się. zerokil11 pn- pan .. Zacier;ają ręce właściciel~ hO'l lew,a . "ię . wą.skimi u!ic7.lt~Dli do
noc w Warszawie. Dopiero naz;. toru kolejowego z Rygi do Kemeri !'.eOl na IJrZestrzeni 18 /dm.
teli l pensJonatów: będą mIeli ~ Majon, dZlwme zakop~ańskle Krujutrz po południu przekroczyliśmy (zuanego jeszcze przed wojną uzd.o
Plai.a ryslta ma dobrą tradycję, czego dokładać zimą do swych, pówki przypominające.
granice w Semgale.
wlska łotewskiego), na przestrzeni a ie frekwencja w Rigas Jurm:lla 1l fz edsiębiorstw w Rydze_
Mikroskopijne to miasteczko żyje
Lotewski celnik, któreJ{o podej, kilkudziesięciu kilometrów, cią~nle
z morza w ciągu trzech miesięcy
rze \lam, że upr:rednio był barma· się pas zalesionych letnisl" do!)koPo długich i ciężkich cierpieniach smarl nllSI naiukochań5~Y
sezollu, wegetując, w oczekiwaniu
nem, z godną podziwu wprawą uo- nale utrzymanych i po europejski. ,
Ojciec. D.iadek i Pradziadek
~Iońca, przez pozostałą część roku.
hił barwny coctail z mokh rzeczy, wyposażonych. Wille, budowane w
b. p. LEO
PL.&. TTO
Kawiarnie, chłodnie, dwa nocne ioprz.żywny lat 87.
kale, Idlkanaścic sklepów i mnóa gdy już wreszcie odchodził, spy' bardzo rÓŻnych okresach czasu, :-tą
tal uprzejmie, czy nic nie przemy' J niejako kartami historii rozwoju te,
W~ prowadzenie drogich nam zwłok nastąpi dziś dn. 24 b m.
~two zakładów fryzjerskl~h -- otn
S . ł
. ś
o god,;. Z-ej po pał. z domu l'r:zedpogrzebowego nil cmentllrzu t yś - 1\1 .
l·am. pOlrza em zalo nie na moją go uroczego :aakątka Łotwy. Archi- l
dowsllim, o cl ym zawiadalTlia pogrążona w nieldUlonym żalu Rodzina
tre c ąJori, sl{ąd inąd nudnegto,
walizę i uznałem odpowiedź za zbę- tek t znajdzie tu wsz;ystJ..ie bodaj I
jak pOdobne miejscowości nadmordną. Przecież, do diabła. nie jes.
skie.
(em magikiem!...
-.......
i
Towarzystwo mieszane, naw~t
Wagon
restauracyjny zbOża.
II
ID
~ard.zo mieszane. Cudzoziemiec moZbliżyłem się więc: do dwu ch uron~~e'
l :ze s~ę Jatwo z~al('źć 'IV środowiskIl
czych wilnianek i Jakiegoś fińskleII
i6i
I ludZI barLlzo CIekawych, interesują.
go potentata, który do§ć biegle m6oskarżonego
I cych, równic jednak łatwo może
wił po polsku, związany InteresaCląZy
I hyć skazany na przebywanie wśród
mi z Warsywą. Ze szczególną łat·
Przed paru dniami zakoriczYł! ładzc 1\'Yll1ial'lI s]Jl':n\'iC<..IliWO-1 głyeh . powipdzi3ł:
pozornie eleganckich, a de facto
wością wymawiał ów pan słowa: siQ bal'dzo doniosły dla ~ngil'l- śri do :.-mi:my l·<'z('shH·7~łł .. ~u
- IJ'n-waj<: . że nie zllpełuie ' mało wartościowych i wreszcie mię,
"wódka", "pić", "je~:z:cze" i t. p., kich sfer lekarskich prc)(·c'i. l,sl:mC : :.l1n;h\< i ,'pi~~'dł 7{', I. thl.k :-<ohil' spraw<:, do czegłJj dzy. jlaragrał::lmi .iodeksu karnego
tQ też roz tanie na dworcu w Ry· kt6ry trwał przc:z kijka dni sIwawy :7.\ · ~Tit:~ko. CałY szereg lila Pl'owndli6 lcn spór o uralu \laWlrUiących
osobników obojga
'1ze było niemal rO%TzewnłaJące.
}»'zed sądem l«ldY(lskim. (l - ~wia.1I,6w, w lcj Jir7bic lt'kllrL waniu życia Cly 7.drowia . Zycie ~łcl. Tego niebezpłetteóstwa, 11'0'
II:
skarżornym był znany ~bJrur~ OSObisty króla. :złożyli 7.cznania zależy od ldrowia i bardzo cz~ 7.ącego zre.sztą wszystkim i "'....
Ujechałem szmat drogi, a Jednak, aDł{ie18kl, WiIlam Borne.
na jego korz\'ś-C·. 7.g:lclznjąc si~ .lito !J:r w l'. , że JllH'tlSZ«"llic zdro- dzle, mo zna uniknąć przez dobór
gdy wysiadłem w Rydze, "'ydawa~'Wego czasu donosiliśmy już. L. lli Ill. ŻC w n;l'idól'v('h ".·~·p9d- wia Jwńczy si~ śmiercił!...
odpowiedniego pensjonatu.
lo mł sIę, Ze dęzle leszne Jestem te dr. Borne na własne rH 'ko kuch dla lit'nlnwnnia iY('ia lub
S~d7.iowic pn)"si,gli, po król
A propos pensjonatów' Nłi! wł~
w Polsce. Bo, po pienrrne - polł- i
oQpowiedzialność
dókonał 7.drowin mntld trzeba dol.ooaĆ kicj nnrndzic, wynicloili werdykt, de prospektom! Kłamią one tu jlk
dant odraz d spłsa' pcofoJtnł dorot· pr.ze.-wanla ciąży II 14-lcfDic.i pr.T.f'~~·;l la ('idy.
uniewinniafąt'y dr. Rorne'n. n,a cal)'m świecie .•Jest "l'ra";dzt.
k:lr:1:owi. który nlf!pf7.tpfsowo pod- ~wczyn i, a lIasl 'pnie r,glo
Pf'()kll":\lur ,,- PI'/.I'1I10" II'/lill \\-, rDI, Irll
loslał
pr0'.ir.ł~' lIiedrogo. ale nie tak tanfo, Jak ..
j~('ha' do chodnik., po cłrugie sił do palieji i r.aźądał, ab~' go S" \ JI1 p(Jdkrt,'~Iił, if' .i<'sl różni- prtcr l.~rOJlIatll(lnl1 lłl1l\mir pll glo za pię1mie zredagowane ł
•
~(}rożku był pijany, 1'0 tneełe _
~ano. po.niewaą, or7.cry- I'a pomiędz,' uratowaniem 7dro hlic7.JIOŚć ZR1'Ó'1n1o na sali. jak i bne broszurki propagandowe.
7.awiózł mnIe do hotelu TJs Il 'ris ł wami e eią,ży .lest w Allp,lii luka - win i matowaniem życia. \Vy- pt'led gmachem sądu, clollo.~'ny·
7.aYądał :ra pełny kur!!, a po c:cwar lane przez prawo i karnnr do- rhodził pr7.Y l:v m 7. o~wiadrwIi mi 01<TT, ykami .,burra!'·
Na plaży, na ulicach Majorł, "
te ... po czwarte na ł..otwie teł są l.ywobnhn więzieniem.
~wiadtó,', l lóf7Y raz mówili o
"fery znillttorrsowul1f' przy- kawiarniach i l1oC'llycl; lokalach
llra '; OW:lllill %yc ia. a drugi raz o pus/'cza.ią· .że jest to picr\Vs/.~' słychać w zystkie języki europeJ'
lozwalone płoty ł §wie7o malowaM
f<!sady! C~łem się 'l'l"fęc od rah
Borne nostanowił zan-zyko . lu'alo,,-aniu zdrowia.
kroi' w kicrwlku rewizJi IlrZC- skie. Najrzadziej łotewski. Wprawwać 8Wł\ opinią i woluośchl jePrze'Wodllicząc~-, resumuj.ąc Słal'7.ałych Mtaw, dolyczących clzie dość liczne grupy młodolotew.woJsko.
W toyf!t hotelu, w kt6rym słę dynie w 1ym celu., aby skłonić przebieg rozprawy dla prz. -si<:- zRwodl1 Irkarskit>go.
!'kie walczą do§ć bojowo o 91J1łre·
walazalem wisi rozkład Jazd3' sa.
mację państwowego języka, jak
1Il0lotów. POdIewaf zamłerzałem
ak
'
,
dotąd, w stosunkach towarzyskie"
I pr.zewaia dalej ['osyjekl i nt..
z Rygi polecle6 dalej na p6łnoe, po..
('ząłem go stadtowa~. PłeJ"W!l%a MI
I Imecki.
! Z cudzoziemców najliczniej re·
bryka to komunikacja z Litwą. Sa.
molot, wyJatuJ4cy z lotniska w Ry·
zapoczątkuje budowę
piętra
I prezentowani
są szwedzi. Niezwią·
dze o ,o~złnle l1-eJ przybywa do
"
zani iadnynti ogl'lllniczeniaml pasz·
Kowna o goclzłnie._ tO.50! przeeleWarszawski koresp. "Głosu PO-I korzyslaue jedynie krajowe siły ro conej przez wicemin. Bobkowskiego portowo - dewizowymł, pOSiadając
ram oczy raz l drugi. Tak szybko rannego" telefonuje:
botnicze, Dostawy ma zapewnić id~i stworzenia "drugiego piętra Za l mocną walutę, czują się tu doskojeszcze chyba nikt nie fruwalt
,Minister komunikacji nadał Lidze p/'zemysł ł\rajowy. Przywóz z za· kopanego" - na Gubałówce.
:nale, tynt bardziej, iż mogą bez o·
Portier tłumaczy ~i uprzejmie, ie Popierania Turystyki koncesję na granicy może być dozwolony tylko
Ta 1Iowa inwestycja jest jeuną ba~y jaJdchkoJwie.k kl)nsekwenc}ł,
to róinica cza806w: ,..~bodniego, o. budowę i eksploatację kolei gór- po UZ~'skaniu specjalnego zezwole- z szeregu robót, jakie mają być prze OI.mjać ~bowiązującą lf ich ojczyi·.
bowią.'tuJącego na Lotwie i północ- ikiej z Zakopanego na Gubałówkę. nia mjnister~tlVa kOl11unikacji. J(on prowadzone w związku z przygoto me częsciową prohibicję. Piją więc
Ilego, uznanego na Litwie.
Lima ma wybudować kolej gór- cesja wydana zostala na okrec; :n waniami do mistrzostw narciarskich , namiętnie ."dzidrajst<, usiłujący, beJ'
Teraz zrozumi-.tłem również, dla· ską linowo-terenową z pod nowe. lal, rząd ma jednak prawo już po świata, mających się odbyć w zimo-I powod~ema zresztą, imitować na
~zego podr6ż z WariJUlwy do Rygi go dworca kolejowe&o na szczyt u{ltywie 15 łat wykupie kolejkę wej stolicy Polski.
! szą wooJtę·
trwa n godzinę dłuzeJ, niż droga Gubałówki. Kolej ta o trasie długo- od koncesjonariusza.
Oblicza się, że jeszcze przed I
powrotna. Na3tawiłem Odpowiednio ści 1350 mtr., ma miee trakcję elek
Per!>onel zatrudniony przy el.s- ~więtami Bożego Narodzenia zosta- : Nazwi~ko prezydenta Ulmanisa
f;~garek z postanowip.niem, Iż będę byczną i być dostępną dla ruchu ploatacj~ kolei, ~nga~owany będzl: nie ukończona budowa kolejki na I wymawiane jest pr7A!Z każdego lo~Ię kładł spać wadług naszeogo cza- osobowego i towarowego. Kolejka p_r.zez LI.gę Popler~ma TurystykI. Gubałówkę. Kolejka dolna znaj-I tysza z nabożeństwem nieomal. Ten
;(0 (o godzinę później).
To znaczy ma być oddana do użytku nie pót- Kler.o~U1ctw~ kolet _pod wz~lędem dzie się przy potoku Cicha Woda, dZie~ny i_energiczny człowiek, z
wać będę wedł~g z~gara łotewskie-, niej, jak w dniu 15 lipca 1939 r. admJl1tst~~cYJnym. I techlllcz?ym w punkcie oddalonym o 5 minut ' prz~ tOna~ 3zczer~, demokrata, pogo (o gOdiJtlę później). To znaczy Przy budowie kolei maja bvć wy- I prowadzlc będZIe przed!:tawlciel drogi od śródmieścia. Stac.ia Iwitco· I t~aflł s_oble szybko i zdecydowanie
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"iiiiiii"iiiiiiiiii'; L. P- T., z,atwierdzony przez minl- wa znajdzie się na szczycie Guba- ! ~ledl1ae posłuch i szacunek. KBka
~ - iii
sterstwo komunikacji. Nadzór ogól łówld o 150 metrów na zachód od J~go, niemal dyktatorskich, posu,
l1y nad należytym utrzymaniem ko krzyża. Tar kolejowy będzie pro· lIlę.ć zaprowadziło na Łotwie spo•
•
Jei pod względem technicznym, nad wadził zboczem Gubałówki do wy- kÓJ, odbierając wszelkie zuaczenle
prowadzeniem ruchu i wytwnywa- sokości 1130 m~trów.
grupom sknajnie nacjonalistyC%.
W sądzie apelacyjnym w Warszawie
niem postauowień konces.ii, sprrawo
Kolejka obliczona jest pr7..ede nym, usiłującym tu, jak gdziein·
Warszawski korcsp. "Głosu Po- 3 lata więzietlia, a Feliks REDA na wać będą organa ministerstwa ko- wszystkim na mniej zaawansowa-' dziej, !;zerzyć i wprowadzać w CS)'Jl
I'UJlllego" tele'onuje:
półtOf13 roku więzienia.
munikacjL
nych narciarzy, którym będą udo- swe bojowe hasła eksterminaeyjne.
Sąd
:tpelacyjny
rozpatrywał
Od tego wyroku zaapelowała
Dzięki temu rozporządzeniu bu- stępnione rrajpiękniejsze
tereny
Mając tl steru rządów człowieka
\\('zora i llroces sprawców napadu zarówno obrona, jak i prokurator, cowa kolejki górskie.1 na Gtlbalów- zjazdowe z Zakopanego. Na szczy- tak si1~ej .rękl, łotysze, z natury
h.al1dy~kiego w Pabianicach, w cm-I który domaga się skalania Józefa kę wkra-;:za na tory realizacjI. Ko- ~ie Gltbałówki powstaną tarasy z praCOWici I posłuszni, zdołali l f clą
~e ł;.toregll 7.os~ał zabity
Wiktor I REDY na karę śmierci, bowiem 011 lejka, która niewątpliwie podniesie le~akami dla kąpieli slonet'znych, ~u k~lku. la~ zdział~ć wieJe " swo
h a l:IJ(,zyk. Głowny sprawca na- · zastrzelił Ratajczyka.
atrakcyjność turystyczna ~kopa- a na stacji górnej urz..ldzona zosta Im mewletktJn !craJu.
IJadu Józef WŁODARCZYK został
Na wCZfJrajszą rozprawę wezwanego, pozwoli na zrealizowanie tZU- nie restauracja dla narciarzy.
Z Zachodniej Europy przywędro.
Drzez s,!1I okręgowy w Lodzi skaza ny zO!ltał w charakterze świadka
a,
-!!W&iJiW
wały tu wszystkie prądy.
Zostały
II\' nn JHlrę śmierci. W mlędzycza- sędzia grodzki w Brclbianicach Szampańska operetka filmowa p. t.
jednak starannie przefiltrowane na
sie lIsiłOWiał on zbiec z więzienia, Kwaśniewski, który na miejscu nazamku prezydenta w Rydze i zosta·
ora:z zdołał uciec z pociągu na tra. padu przeprowadził wizję lokalna.
ło tyl~o to, co najlepsze.
cle_ Kutno - PłocI., lecz. po kilku Sędzia Kwaśniewski jednak na ro~
Dziś powtórzenie "
Łotwa oddycha czystą atmosferą
dm\lclt został ujęty. .">ozostali prawę ni~ stawił się, gdyż wskutek
Ponadto: W~ELKI MECl BOKSERSKI, pracy, pozbawioną niemal zupełnIe
~I)ra wcy: Józef REDA, skazany zo- wypadku złamał nogę.
premiery!
I
s!ał ~a . dożY~'ot~lie więzienie, S,
Wobec tego sąd odroczyI sf'lrall'ę
BlEDZINSKl I Y... I(RY$CIAK - • na inny termin.
za pomoc przy ul{ryciu łupu - {lo l
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wie ma swoje ważlk,ie słowo.
wie.rzclmi. pobrą. st~on.ą projek W iłen SPOSOD pocią~i Kolei e·
O sz·czegółach projektu odzna bu Jest to, ze w:zmeSleme monu: lektrycznej łódzkiej przechoczonego pieTwszą nagrodą pisa- mentalnego ]~u~yuku w głę~l dzić będą przez swego rodzaju
liśmy już obszernie. Obecnie lpilacu popnn'? jego tlro(l~'-('Ję bramę, utworz'mą przez połą
chcemy tyhko przyponmieć na- oraz da mu' Plt!kne t~o .. f;.d:r z. ma. czenie dwóch hndynków wojeszym czytelnikom, że gmach u- ,syw g~achu z~sło.m l~ .~leJ~te wódz1łwa.
-Sk'CCiO
rzędu wOj'ewódzkierro
wedlu!! przy uhcy CegleLmane] I uhcy
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l
szono wszys tIuc p :1l1sze, n, ,- l'eprezentacyjnei i drugićj biu- względem architektonicznym ka czterech kOlldvguac]i, tak, że
sIane na ogłos?ony przez Sto" a o · '
mI' ""'"'I'~e czynszowe
wys()koŚĆ całości b"dzie mnic.i
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Po ,s ·leJ,. na .zle,cellle ]~ll11IS, er: stanąć w poprzek placu Dąbrow ski ego . otrzymalb.r pil!~nr.. archi
Z głosów, jakie słyszeliśmy
st"
, dl' \.O\\'e.J. ..Jego częs, tektomczlI1e
zakoncze\ll~: '.l lam- wC2;oraJ' W' ~ora wie te.l' ostatnie.]'
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. 1:>- rzuty, że gma-ch W' ten sposób
D ą b rOW5 luego w o~, oraz na d . r
.N t '
t ł
' miasta
będzie asymetryczny w stosun.
projekt sZ1kicowy gmachu łódz- . o u ICy '.aru ,ow?cza, / ' ~as
Głó~ny "'macli urzęau' wo'ie ku do głównej osi placu DąbrOW
e
kiego urzędu wojewódzkiego.
.t~glo ~la 0'pIcr~c .SJę. o l~ ICę t - wódzkie':'o :-"j'eo;t wedlu" proJ'ćki
'~Tł "
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gle uJaną I mmeJ W1l!CCJ - s H• h .
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- sk ego.
n aSlUe W
lllU wczoraJszym'
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r "
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tu' sześciopi~trowy posiada m
Jednakże
jeden II autorow
podziwialiśmy plon tego' kOll- nOWtl~ .leI' ną Ul"l~L<~ z pra,~ą \ro- in piękna salę rep~;zental'yjn~ projek!tu wskazywał, że jest to
kursu
llą e.! u ICy.
Jemna cec Ią ego
.
. <.
•
l'.
'.
.
projektu, co już odrazu rzuca wspamaly podJaz~l oparty na zgodne z zalożeniami klasyków
'Vobec zaproszonych go~ci i siQ w oczy, je t zll1uie.is7,cnie p!a kolu~llnach. oraz hewe' ozrlob~ nowoczesne.j architektury (Corprzedsta wicicli prasy p. PI'~Y- cn Dąbrowskie~o 111'zynajDllliej arc~lltektomczuł!
w
posta'c l busier) i asymetria. ta nie będent Godlewski oraz archi tekci o jedną szóstą .iego oheenej po- rzezb. Przed gma~.hem w zna;z- dzie ra·zić.
zarządu miejskie'!o
udzielali
nym jego oddalemu, ale na gluw
Co do p02:ostalvdi nauesła·
szczegółowych
objaśnieI'i. i od'
nej osi stanie w przyszlości nych Da kon:"1.!rs proj~'kt6""
malowali szerokie plan~' samopomnik I-!cn. Dąbrowsk:cgo.
szczególnie wyróil ::l ~it: pro.iekt
rządu łódzkiego w dziedzini'2
Tyle co ~o 7ma~;iu głównego odznaczony nagrodą drllgą· Turozbudo\,'Y i upię-kszenia nasze- 3-24/VIII
zł. 199.- urzQdu w;.)e\Yodz~!eg!J. .
taj twórcy projektu "rozIJareego mias'ta.
Druga .JeW' C'zęsc - bIUrowa, IOwali" plac Dąbrowskiego po'
gl,domZieellmdaa się również .ma~dć dąwszy go "l'') szereg c7.~ści i oUwaga wsz~'stkich obecnych
wc,;ewó<lzka pO;icji. trzymali dv.. a większe SkOlkzona wczora.J·sn.'m otwarciu ","\'slu
J
u.rząd śled.czy itd. stanic na wła~ I ne . .areh;(C)donic~ni~
place
wy skoncentrowała się silą rzeClwej dZIalel',
przeznaczonej mme'.I~zy,~h. rozml..lrow, stanoL,y na projekcie Odznaczonym 1-8/YIII
zł. :260.- pod gmach urzc:du wo.jewódz· wiące jednat oic:kn<1 całość kai
pierwlSzą uagrodą, którl'go twór
kiego i zajmie narożnik Plae (~~r w sobi,:
cnmi są inż. inż. St. Albrecht; Paszporty indywidualne
Dąbrowskie~o l.!Iica Ce;:;ielNa zakOl!,', cni
Vl(;Wrajszej
J. Alebimowicz.
uiana.
uroczystoś.:i j). prcl.vd<!'I' God.
Jak w"\.·nl·''ka
z ~lec\'zJ'I'
J'w'"J odo
l o ' l
1_'
J
J
Będzie on sta~
mniej wil;l:eJ eWS'ltI
ora.z IHll~dstawicie '\' l' wy
raz sądząc z opinii tutejszych
ANGLII
w jednej !in~i "/ dzisiejszym dzialu technicznego przedstawi.
władz, projekt ten ma najwiękFRANCJI
gmachem dOffin star.'ów. tron- li zebranym koncepeje urbanj.
sze szanse realizacji i prav.'doWIEDNIA
tern jednak zwrót:ony b(:IIzie do styczne zarządu mijskicgo, do·
podobnie w niedługim czasie roz
S
Placu Dąbrowskiegtl, po prle- tyczllJCe zabudowy i uregulowa.
poczną się roboty prz:n;O'to·
CZECHO ŁOWACJI ciwległej stronie w stosunku do nia okolic dworca Fabryczaego,
wav.'cze do budowy.
ŁOTWY
sąoduJ okr~go IVl!g".
wylotu SZOS'y Pabianickiej, okoOczywiście w.szys~lw zależy
WĘGIER
Aby polą.~zyć głów!ly gmach Iicy Pl. Reymonta ora'z terenów
jeszcze od opinii wojewody
województwa 1. je~o cz~ścią biu leonardowskkh, gdzie ma MW.
łódzkiego H. J6zewski~go, odlInformaCje~
rową, au.torzy 'pro,jcktu zespo- nici powstać wi~lki llark pubU.

W dniu wczoraiszvm w sali
rady miejskiej odbyło siQ uroczYSte otwarcie wYStawy projek
tów gmachu ui'zędu wojewódzkie~o w Lod.d, ktÓl-y. jak wia-!
dOm o, ma stnl1:łć na }Jlacu Dąb-
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DY:WRY APTEK. - Nocy dzi.",iejszej dyżurują następujące apteki: L. SteckeI, Limanowskiego 37,
Sz. Janluelewicza, Stary Rynek 9,
T. StanielewIcza, Pomorska 91,
A. Borkowskiego, Zawadzka 4),
B. Gluchowskiego, Narutowicza U,
S1. Hamburga i S-ki, Główna 50,
L. Pawłowskie,o, Piotrkowska 301.

KOPENHAGA OSLO
SZTOKHOLM
I

DODATKOW A KOMiSJt\ POBOROWA. - W. lipcu r. b. urzęduja
IV Lodzi dodatkowa kcmieja. pobIJ'
rewa dla. P. K. U. Mie.sto II w dnill
28 lipca !'. b.
:3ta.wić się winni wszyscy polio,
re \Vi lecznika. 1917 i ",tarszych roc~
Ilików, Z<tIllieszali na. terenie 1, 4, ~eyę.:u.=~nistorerazstwocaz".~PWI'I.~wcl'e"W.'oe~:
,,~
./ . ,
6, -;, 9, 10, 12, 13 i 14 komisariatów
l (,lid<'ji, którzy :r; jakichkolwiek po, uzgodnIenia z zarządem mieJskiIIli; kltóry rówruei w tejl spra-I
w~ów nie stawili się w oznaczonym terminie do przeglądu WOjSKO.
W0g0 i otrzymali imienne wezwallie
J ł(chkiego starostwa grodzkiego.
noł1atkowa
komisja poborowa
I.b I'. K. U Miasto II urzęduje w
1., dzi w lokalu przy Al. Kościusz
ki 19.

I

Wagons-l-.ts"II Cook
ul.

Piotrkowska

Nr. 68.

lili te dwa budynld pny pomo- ezny z ogrodów, które stanowi·
cy arkady, przerzucone.\ nad tą Iy dotychczas prywatną włas.
ezęścią placu, po której dzisiaj ność znanego przemvsłowca.
biegnie linia tramwajowa. Wszystkie 'te projekty i przygotowane referaty wskazują. ~e
zarząd mieski w Łodzi posiada
zupełnie dokładne, Drecyzyjnie
opracowane i obliczonł! na wie"
Ie dziesiątków lat koncepcje,
dotyczące uregulowania bezład·
nie ongiś budowanego miasta.
w

CZY JA ZGUBA? - W Vll ltooJisariaci9 policji przy AL Koś·
ciuszki 19 znajduje się do odebraG:a palto damskie, znaleziona rut
ulir!y Gdańskiej 1.11.
Prawy właściciel moźe się zgło1;6 po odbiór palta w godzinach u)~~<1(lwych.
(1)

KOLONIE LETNIE TOW. tVD.
SŁUCH.
PRAW A U.
J.
K
WE LWOWIE
w żegiestowie (obok Krynicy}
i lII' Zaleszczykacb.
Piękce miejscowości,

pierwszo·

rzędne pomi~dzczenia,

wykwintny
{tięeiorazowy wikt, dClborowe to·
warzystwo, p~'?9cudne wyeieezki
zapewniają. każdemu najmilsze j
najprzyjemni'3jsle l'pędzenie wW·
cji. CCM. za. turnus czterotygodnio·
wy wynosi łV tegiestowie zł. 108.w Zateszczyk;t~h - 98.- zł. 1&
dywidualne ulgi kolejowe 50 pt«,
z każdej mi~jscowości. Grupowt
66 proc.
Na żądanie bezpłatne prospekty.
Zgłoszenia i infurmacje: Łódź, Ja·
kub Ryzenberg, Gdań~ka 1~, mię·
dzy godz, 18-21. Lwów, Tow. Żyd.
Słuch. Prawa. U. J. K., ul. Malec·
kiego 3.

AKADEMIA MEDYCZNA W LOUZI. W poniedziałek, dn. 25 b. m.
o godz. 19 w gabinecie p prezyder,
ta m. Łodzi odbędzie się posiedzel:ie czlonkć w komitetu organizaCYj
llego akademii medycznej. poświę,
('(·ne sprawi.,: powołania do życia
h i wyższej uczelni w Ł0dzi.
DAR DLA

ARCHIWUM AKT
Jak nas informuje
kj('rowr.ictwo a,rchiwum akt da.w·
l!yrh m. Łodzi, p. Z,Vgmunt Yahan, ~)Jo"o h"·[l.1o znaczni) szkody w wielu mi,)jsco\\'ośeiach. Najbaruzif-j ueierpiala miejscowość Cropos.
ICI]ziaoi!j, w zwią.zku z trwającą Na ilustracji willzimy mics2ka;lców lPj mi.~.i'5I~owości wśród ruin swego domostwa.
akcją. t;rnmadzenia pamiątek łćdz·
kich, pLi'larował archiwum akt daw
J.ych m. Łodzi zbiór tElegramów
z pism '~Cdzi,llloych, clotyczących;
l'rzebiegu wydarzell wojennych
przez przedstawicieli naszego miast'a
umo!liwi rozszerzenie robót sezonowych
wojny prusko - francll':.'kicj z roku
Jak ,1onositi~l1ly, clo Serw udali tl1rium wileńskiego. Dom stoi nall
Delegacja związków robotni- i uzgodnią sprawę ewent. za'
1870.
sir. prlell~tawjciele miasta z p. wi- jPziorem S~rIVy - "chodz:}eyj~ w ków sezollowyeh interweiliowa. ciągnięcia pożyczki ze źródeł
:\"aclrCJitnić należy, że p. Z. 1\ah<111 t't'pezy.lenteDl .\. Pąc7.1,iem en, cz,~le ~kład J~?ior Augustow~l;jch.
ła w ministcrs!.wi~ op. społ. w prywatnych.
Ci iarowa l w swoim czasie aehiwulll na wjzytacj~ kolonii letnich, utrzyWizytacja stwierdziła dobry stan sprawie uwz:;(l~dnienia ich po·
Od pożyezki uzależnione jesl
akta budowy koll'i kuli'3k:<'j w Lr, I1Jy\Yanych pnez zarząd miej~ld.
11ziecI. Odżywianie 5 razy dziennie. tulatów.
uwzględnienie dalszych postula
(hi.
W ramach kolonii starsze aZIe'y·
~a konferencji delega\~ja do· tów robotników sezonowych"
Na k·.l10!1ii w Serwach przebywa
?~ułem 134 (~zil'ci, z t~gQ lL1. z opi~ cz~ta udadzą. si1l r.!1 wycieczkę du wiedziała si~, z:! I,rcdyty z fun. sprawie podniesienia plac i roz,
KI !;'pole,~zneJ - trzeCi ~lo:n wych:; Wllna.
duszu pracy zo'5'taly cafkowicie szerzł!nia robót.
DOBRA RADA.
w.awczy oraz 20 ~zie.wcz~t z pogra
~t.wierdz~no, że p.o~li~dzy lud · wyczerpane, że w najh!ii'll)'ch Związki za wodowe zwol~ć
t1na: Gra l,a, fortepj~nje j28t dla mew. polsko - lllel11IcC'lu,go z po, f!(IECH} okolIczną. a dZI€Cml na kolo- dniach przyb~dzie clo Łodzi de- mają walne zebranie robolnI'
rr.nie d.)hroclziojsLwem.
"j~tć ..\ ~YiCltll:lskieg'o. i, e~~~tocho";-Illii z~,;j~załJ się, ~erdeczne. węzl:; I legat ministerstwa oraz dyre]'-I kó,~' sezonow:,-'ch, celem powz;
On: Al.'i, d\FZb;. (1(;}Jro n,olur ~kll'go. 1,010:1la ta 1'11('''('1 ~I~ W bn- p·z~rJazl1l. Ll.ldnosc u('zest1l1c~y w tor funduszu pracy p. 'VroI1ski , cia uehwal odnośnie dubze
ś\\-iadc:y6 po cichu .•
llynku, b~cl:l"Yll1 \Yb~IlO~<:i;l kura· (gniskach i nubożeilstwach.
którzy zorientują się w sytuacji ak<:ji.
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ipianizn ., Ul przed sadem

Cz,ste ferie

członków
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Ligi Morskiej

i Kolonialnej

Dnia 22 lipca odbyło się w komi
Nie, nie, dorosły człowiek oddaw
tecie lokalnym Funduszu Prac~
da nie wie już co to są prawdziwe
m. Łodzi zebranie organizacyjne
rerie: może robić, co chce, nigdy
oszukańcze
L. M. K., któremu przewodniczył
l1Ie potrafi już tak się nimi rozkoc zoraj pr'L'.ld sądem grodzkim na 4 Lata więzienia za nadużycia. szereg czeków bez pokrycia, za co pan kierownik wl. Grabski, a sekre
szować, lak to czynił, będąc dztecKIpia.ni w CZUBie odbywania ka- w trzech wypadkach skJazany zo· tarzował p. B. Kruk.
Idem. Daremnie oświadcza głośn:> w Łodzi odp0wiadał znćw Mikołaj
ry
więzienia, wypuszczony został stał na kary więzienia po 5 - 6
KIPIANI,
skazany
w
swoim
czasie
Po przemówieniu delegata oKrę
I\ażrlej wiosny, jak się ciezy na obec
na urlop zdrowotny, z czego slw- miesięcy.
gu na temat: "Prace Polski na
Ile lato, dokąd zamierza pojechać
rzystał w ten sposćb, że przeprowaWczoraj
są.d grodzki w Lo- morzu" -., i współdziałania w tvm
na wakacje i jak będzie używał z ca
dzał najróżnorodniejsze kombina-I d7j
połą.czył
wymierzone
ka. zakresie L. M. K. dokonano wybolego 3erca. Gdy lwrzysta potym z
ry i skazała Mikołaja Kipiallie· rów zarządu i komis.ii rewizyjnej
peini ferii letnich. konstatuje, że
k d -.
. cji! osznkańcze.
nowo zorganizowlanego oddziału.
.iest albo za gorąco, albo ciągle
ra zlez Z mleszkama Między innymi puścił w obieg go na 1 rok wi~zienia łącznie.
Należy podkreślić, że dotychczas
lia że bezwstydne muchy nie dają
W nucy z 23 na ~4 czerwca <10
zapisało się 100 członków rzeczyspokoju że jedzenie nie jest ta • mieszkania Dawida Grajcera przy
wistych i akcja zapis'Jw trwa w da'
Ide, jak byĆ powinno. że mrówki ~Il. .~iot.rkow~kiej 58, dostał s~ę
szym ciągu.
wszeuzie się wciskają, kąpiel jest ;akls osobml<.. w celu dokonarua
sprytny oszust wyłudzał ofiary
za daleko towarzystwo mocno nie kradzi-=ży.
Zaginał chłopiec:
~ympatyc~ne, że wogóle jest nudno
P? splą.drowaniu mieSZKania, Ul:
Sąd ~rodzki rozpatrywał wczoraj były os,)bnik podejrzany; poprosił
i niema porównania z rokiem ubieg- czynca zahral z sobą garderobę l ~prawę przeciwko 34-letni2mu Hen go by zaczeklł w pokoju, poczyl'l
W dniu 21 czerwca 1938 r.
lym i jeszcze trzy tysiące siedem· usiłow~r zejść na d~ł. Z?stał on ryl,owi B'll"aczkowskiemu, oskarż o f'komnnikował się telefoniczni:e z ,,:yda.lił się z domu i dO'tychczals
set podobnych "że". Jeśli sobie jed zauwazony przez sąsIada l nasku· il('mU o O'3wstwo.
policją, kUra. ujęła oezusta.
me pow.rócił Krawczyk: Staninak dobl'ze przypomni, to dzieciom h'k wszczętego alarmu ujęty.
Przed kilku tygodniami Ruracz
Jak się okazało Buraczl{'owski sław, syn IPawła i Marianny z
nie przeszkadzają ani muchy, r.mi
Okar.ał się nim 27·letlli Hugo l~owski przybył do mieszkania H- kilkakrotni.3 był już karany za ('- WydrzyńSlkich, urodzony w Ło.
dzi' dnia 26 ,październi'kai 1923
mrówki, ani upał, ani deszcz, ani WINTER. Przy złodzieju znalezi0- rzędnika Leona. Boj:mowskiego i szustw:~.
Idepskie jedzenie nie mogą im do- I'.O oprócz łupu łom żelazny orM rrzedstawiając się jako przedstawiSąd skazał go na. 10 mi3siecy wię r_, zam. w Łodzi przy ul. Mły
l.uczyć, że dziecku .iest w gruncie I [Jęk kluczy i wytrychy.
ciel zwią:!.ku inwalidćw poprosił o ziEmia. Wkrćtce odpowiadać będZIe narskiej 38.
Rysopis zaginionego: wzrost
rzeczy obojętne., jakie poglądy maW dniu wczorajszym Winter ód- datek na kopiec M:lrsz. Piłsudskie za jnno przestępstwa.
wysoki, szczupły, jasnoblO'ndyn,
ją jego współtowarzysze, ba, jest powia iał pr~ed s:ldem gr0dzkim. go.
oczy szare, na prawej ręce na
ono nawet obojętne na piękno na- który skalał go n:1 2 lata więzienia:
Bojanowskiemu wydał się przydłoni z zewnętrznej strony szra
t li ry, w śród której rozg rywają si ę iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_
ma. Wymieniony zabrał z sobą
jego ferie letnie; dziecku wys1arcza
dwie marynarki, jedną szarą,
doniosły fakt, że są ferie. Jego fe.
w Łodzi
?rugą g.ranatową, dwoje spodni,
rie są, że tak powiemy, rzeczą samą w sobie. Są to - czyste rerie.
- Do lokalu punktu leczniczego u· Jedne czarne, drrugie koloru
bezpieczalni społecznej przy ul. Gło czarnego w szare paski, pÓ'NuCzyste fer~ dziecięce etymolowackiego 3 dostali się złodzieje, którzy tv czarne i czapkę cyklistówk~
gicznie nie są właściwie dniami odskradli S strzykawkrl, oraz fartuchy le- szarą z tyq-u rozerwaną.·
poczynku_ Niema w nich odpoczyn,
karskie, ogólnej warto-ści 150 zł.
'Wiadomości mogące przyczyku, lecz wręc~ przeciwnie niezwykła
. ś' Gł'
- Przez policję został aresztowany nić się do odnalezienia zaginio.
rucbhwo c.
owna rzecz w tym,
zawodowy złodziej mieszkaniowy Al.
że nie trzeba chodzić do szkoły; co
[red - Bronisław SAGANOWSKI (Zbo- nego, nalefy kieTowac do Illat'
nie dowodzi, aby szkoła oznaczała
żowa 6). Od Saganowskiego odebrano bliższej jednostki policyjnej.
dla dziecka mękę ł ciężką plagę,
worek, w którym znajdOlWał się garnitur męski, palto damskie, pochodzące
lecz raczej że szkoła w oczach'
z kradzieży w mieszkaniu Jakuba Rodziecka oznacza niezrozumiałe marzentala (Lutomierska nil". 14). Poza
nowanie czasu, który przecież moitym w worku znajdowały się łupiny i woJewództwa łódzkiego
naby w inny sposób wyko..........tać
haczyk. Okazuje się, że Sagano>wsld
W nocy na torze kolejowym Stry'~.'f~'
pod pretekstem skupywania łupin do- ków - Zgierz obQfk wsi Swędów, pOlW.
konywał kradzieży mieszkaniowych. brzezińskiego, zostały znalezione zwło
O wiele lepiej. O Ue sob.ie [lrzypominam zawsze raczej straszliwie się
_ Patrol wywiadowców are,ztował ki mężczyznyonieustalonym na ra:de
lludzi/em tv szkole (z wyjątkIem
wczoraj na ulicy Zawadzkiej dwuch za nazwisku. Denat zosŁał pN:eject.a,.
szl.oły życia), niż nadmiernie męwodGWych złodziei, pnybyłych z War pl'Zez pociąg. Docho{jzenie mrlera "
ez;yłem. Najgłębszą rozkoszą ferii
nawy do Lodzi na "gośoinne wystę- ustalenia toźsamości zabitego.
.iest właśnie radość z tego, że się
py", mianowicie I. BAUERA (Gęsia 71)
i L. KIRSZTAJNA (Niska 71).
Na autostradzie między Kamińskiem
nic nie musi; jedt to wielka roz- Został zatrzymany przez policję a Nowym - Kamińskiem, samochód cię
Iwsz wolności.
Chaim BAUM (Zgiera:, I Maja 24) za żarowy nr. A. 07841, prowadzony przez
Oczywiście ł ,odczas waJ{acji oprzywłaszczenie 150 złotych gooówką, szofera Jana SZLYKA z Warszawy na{JOwiązuje oała masa fOr'"'. Jtazań: nie
które mala'zł na klatce schodowej, jechał na głuchOllliemego 61-1etnJiego
.. -.'
Pmedstawicie1 policji węgiersk:iej mjr. Hodoosy przybył do Łodzi, celem za- przy nI. Pio.trkowskiej 36.
Józefa PRUSZYŃSKIEGO z Kamińska.
wolno naprzykład jeść niedojrza. poonania się z pracą polskich władz beDpieczeństwa. Na z{jjęciu widzimy go
- Elektromonter Longin MIELCZA- Następnie samochód wpadł na słup te·
lych gruszek, lUD ciągnąć kota za w towarzystwie podinspektorów Zło·towskiego (po lewej stronic) i Brożyń- REK (Sucha 4) zosbł na ulicy Roki- lefoniczny, łamią~ go, po czym wyskiego (po prawej).
cińskiej napadnięty i pobity przez Ro- wrócił się do rowu. PruszyńSokiego w
ogon. Za to zdumiewająco zmalały
mana - Eugeniusza ROKUSZEWSKIE- stanie bez:nadziejnym odwieziono do
przepisy co do tego, co należy roGO (Głęboka 10) oraz K. KNOBLOCBA szpitar'l.
bić. Nie .trzeba sie1zieć spokojnie. I
(Gołębia 3).
Przy ulicy Lutomierskiej 101 wła
Nic trzeba odrabiać zadań. Nie mn- \
We wsi Gajewice, pow. sieradzkiego
si się prawie niczego, można pra.
ściciel sklepu J. DOl\IAGALSKI "'"padł doszło do kłótni między dwoma kupca
Trzy osoby ciałko
ranne
do piwnicy i złamał 3 żebra.
• wspólni,kami Ila tle rozrachunwie wszystko robić, oprócz tego
..
- Przy zbiegu ulic Sródmiejskiej i mi
ków pieniężnych. W trakcie kłófni jeczego nie woloo. Nagle powstaje wo
Wczocaj po południu przy dochodzcnic zmierzające do u- Wólcza.ńskiej została napadIllięta i cięż den z kupców Władysław l\IIELCZAkół wolna przestrzeń dla rtajr6żno- zbiegu ulic Pabianickiej i aKr- s~a,Jenia, 'k to' ponosi ,,:inę za tra-I ~~nio~ta Genowefa PIETRASIK (Mro- REK dobył rewolweru i strzelił do
rodniejszych prz'!ltsięwzlęć i nie- packie.j wydarzył .się tragkzny glczmy wypadcle
- Dozorca nocny Józef KRYSIAK wspólnika Józefa WOŁKA, kładąc go
tru'Pem na miejscu. Zabójca został azwykłych z.ainteresowań. W §wie- wypadek zderzenia
motocykl.a
zatrzymał na ulicy Żeromskiego zło- resztowany. de wakacyjnym jest więcej prze· z Towerem.
,
I
dzieja J. SAŁACIl~SKIEGO i oddał go
strzeni, więcej interesujących rzeUlicą Pablani ....v ką J'echal w
w - ręceWacław
policji. OLSZEWSKI (Wioślar W Pabianicach z nieuSotalonych po··
czy i wprost nieskońc7:onych moźli· szybkim te'lTIipie motocykl, pro- Pocz. 12. 2. 4.6. 1:l.10
ska 32) spadł z rusztowania, doznając wodów
wybuchł
pożar
w stolarni,
wości. Ale te ferie nie są pustą wadzony
przez Aifno _ Kurta
Najpikantniejsza komedia
złamania kręgosłupa i wstrząsu mózgu. mieszczącej się na terenie zakładów
przestrzenią, wręcz przeciw nie, są WERKA (Sie.nkiewi.cza 56). Na
sesonu
- Na ul. Zgierskiej został napadni~" włókienniczych firmy R. KINZLER. .
Ę
ty i 38).
pobiły Abram ROJTIoIAN (Zgier- Pożar szybko się rozszerzał, iednak
one przepe łmone
sprawami i wyda- tylnym siodeliku siedział Robert '
L
ska
straży ogniowej udało się ogień zloka .
Stanisława Palczewska (Wolbor- Iizować. Straty nieduże.
rzeniami. Wolna przestrzeń, prze- SCHffiJ\lER (NawrO'~ 23).
&trzeń czystych ferii, ma swą nieoNa sJrręcie 'Verk usiłował 0ska 44) spowodowała wybuch maszyngraniczoność, choćby nawet nie się. minąć jadącego przed rum 1'0k,i naftowej i ciężko się poparzyła.
ł d l' .
W r. gł. Jean ' Arthur
- Przy zbiegu ulic Piotrkowskiej i
ga a a ej, Jalt do rogu naszej uli- werzysłę, jak się późnicj okazai George Irent
Zawadzkiej zemdlała z głodu Józefa
W Aleksandrowie zosłał aresztowacy lub do płotu naszego ogrodu.
to .Jana IPAWLll{A (Śląska 23).
DZIK (Nowe Złomo, Jezuioka 8).
ny Józef CBUDZIŃSKI z folwarku Krę
Drugą wielką rozkoszą w czasie 'V tym momencie Pawlik nie lDZi~Ś ~o ~g'n1H2 Ki2(
pa, jako sprawca
kradzieży
roweru, na
- Przy ul. Pabianiokiej 47 dosłała szkodę
swego sąsiada
;WASZKIEWIprawdziwych jw akacji jest korzy- spodziewanie skręcił na środek
ata:ku szału, licząca okolo 30 lat nie- CZA. Ze skradziOlllym rowerem Chus lanie 7. czasu. Czas wakacji uie .iezdni. Motocykl w pełnym pt;.znana kobieta, którą przewięziono do dzińSoki usiłował zbiec do Lodzi, lecz
jest podzielony i pokawałkowany dzic wpadł na 1'0WCI·Zystę. odCeny od
GR.
sllpitaIa Sw. Antoniego.
w dro{jze został zatrzymany.
p rzf' pi~, ami; niema planu godzinowe- rzucaJąc go daleko na bruk. _
- Przed domem nr. 28 przy ul. Pi tI
. I .
.
d' l
W ' · C'h '
dl'
t
sudsl;:'iego zostal napadnięty i ciężku
;"0, ecz ,IN y n,~ ntepo ue ny, me- I erh: 1
lrnH~r spa l z mo opobity Kazimierz l\IATUSZEWSKI (ul.
~lwilCZOlly bieg czasu od świtu do ru na jezdnię.
KOLONIE TOWARZYSTWA RYGOIIO- Wrześnieńska 15).
KOLONIA TURYSTYCZNO - WY
Ilocy. Dzień wakacyjny nie składa
Zalarmowano po~otowj(' , kló
KRY;~I!.T?~DRÓJ
_ Na klatce schodowej, przy ulicy
POOZYNKOWA
~i5 ~ g?ttZi,ll't _lecz z (,zb~stego trwa- ,-ego lC'kaf7; stwierc1ził u Werka
Piotrkowskiej 5G otruta się kwasem Tow. KZ.-~dKOł~t~:~f~w ~~~:~~:~
al'! .' Jlle~a ;; IJconego legu_ _
damanic obOJc.zyka, a u Sbil'JUc homfortowy pensjonat .. Kotwicz" wy- solnym 31-letnia Marianna ŚWIĘTO- U. J .
NIe, 111\', dorosły człowiek już l.a złam~Ilic ręki.
godne pomi.esz~zeJ~ia. Wy.kwint.lle ~- cio SŁAWSKA (Złola 2), która w stanic
tów żydów U. J. K.
razowe wyzywIeme, na ządallle dJetc-. bardzo groźnym n.rzewieziona została
W O R O C H T A n d °rutem
((awllo nic 111a ze swy"h
ferl·.
·
t
y
I
"
,
.
"
.
ł
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Płk l
łka
tyczne. Cena za turnus 4-lyg. z .
. . do szpitala w Radogoszczu.
l.
<:f) d z -~c/w, i daremnie bęJzie szu-,
• aw L (OZI~a lU,' nU~~1 czasz twolnienia od taksy kuracyjnej.
_ Na terenie rcmontowanego domu,
Komfortowy pensjonat "Kra;:o·
Int slraconych czvstych ferii lIaft kl. \VSzystkl e trzy: oflal'y wyPIWNICZNA - ZDRÓJ
przy ul. Młynarskiej 3G spadł z rusz- wianka", tel. 47, pokoje słoneczne:
,
' .
t l ,)adku zostały SklCI'owallc do Komfortowy pensjonat "Szlachetka" towania z wyso,kości II piętra murarz wikt w ykwintny, lei.aki, radio
r!r zeg H~'m morza
i na szczy ae l
.
'
.
.
k
..
.
P'
.
.
w naJplę 'J1JeJszeJ CZ~SCI
lWlllczneJ \Vladysław BEDNAREK z Lagiewnik,
t 'f
c t o lll'a gazet
S"pI{"la
"J:ICZPcrO?_
no nJ'e lna'"
.. •
T k
.
_.
,",ó r. \\' ie(~ie
u
> - ,
n
tuż nad plażą.
\~y
-wmtne
ol-razowe
który doznal pęknięcia kręgosłupa i pa e 011. zy v ,
tl . I
.iuż bez~ia~liczl1ej - r;!dOBci z wolPolicja wdrożyła cnergiczne wyżywienie, na żądanie dietetyczne. został w stanie grotnym przewieziony
Zniil,i koI 3jOWC z wszys ~I(" I
J1o§ci i z tego, że nb musi. Czyż nie
Cen.a za tur~1Us 4-ty?0?niow.y zł. 95:-- do szpitala w Radogosztzu.
Illiejsc ,),vośei 33 proc.
_
je~t c~my św iad/,ami, .iaJ;: dorl)sł~'
?lgI kuracYJoe. Zol~kl .kol~J~we 66%.
_ Przez wywiado,vców II brygady
Cena za pobyt 4-tygodlllow'y
.
.. _
. , . mdywldualne z. kazde.l mle.lscowoSCI wydziału śledczego został aresztowanv 97 50 zł
tu i ówdzie c'~y:1i wszy stko co jest z powodu wl~tkoSCJ I wSllamałoscl
w oblc strony)
w tramwaju na Placu ReymO'flta 12- .:;
'.
_ 5250 ł
l1iol Iiwe, aby stwOi'zyć sobl-e św:at czasu
to. tymbardz'eJ'
sa
(nal eży zał ączyć zd-'
'
. -tyglldmowy
.
,
i
- " do tego
JęcIe f orma t u 4x 6) . l etm. J an K"OWALSI{I (Ch'
oJny, Z
,ag10. ' ... - z.
- f
)'
"/ czyst'~go musu i prze!lis~ w? Z ja- lIiczdolni. Niemu już dla nich czyInformacje i zgłoszenia w Towarzy- by 31), na gorącym uczynku kradzieży
Zgłoszema przYJ~uJe l Jll orn.,tIdeM p~;:ycz2'Il, c!ornm nie lllUją jU'l. stvch ferii aby nie odczuwali nie- ; slwie Rygorozantów (Żydowski Dom sakiewki jednej z p~saźerek. Kowal-I cji udziela s~kretanat Towarzyst,.v;,
f
d
.,'
l ' ..
• "
.'.";'
. I- t
' I Akademicki) Lwów, ul. Sw. Teresy 26a ski był już dwukrotll'le.przez sąd ska- ZV\l. Stud. Fil. U. J . K. we LWOWJf".
t~· Ic m y" ': ~ Cl:U OW wo. ncsc: I !1r.~ •.1eml1le. 110ze, la,
en czas TeL 2.30-41. PKO. Nr. 30-!-G97 w Lo{jzi zywany na umieszczell1c w dO!l1u ~o - ul :;:;t'mishwa 5 Szczeo-óly \V pro
Ille potmflą SIę m i! tak C:leszyc z lIlIJa!
p. Góralski ul. Sródmiejska 82, w ""ar- prawczym za kradzieże. Obecllle skJc. ~ <
<
<
.
<o.
•
w!'.:!\! sen:n; ił co si~ tyczy radośd
KAROL CAPEK.
szawie: ul. Sliska 12, m. 12. Tel. 348-17 rowano go do izby zatrzymań. (I)
~pektar.h.
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Po długich i ciężkich cierpieniach żmarł nasz
szwagier i teść

najukochańszy

mąż,

ojciec, brat,

El. P

przeży""

zy at 56.

Wyprowadzenie zwłok nastąpi dziś, w niedzielę, dn. 24 lipca rb. o godz. 13-ej
z domu przedpogrzebowego na cmentarzu żydowskim w Łodzi, o czym zawiadamia
krewnych, przyjaciół i znajomych pogrążona w nieutulonym żalu

z

Współpracownikowi
powodu śmierci

wyrazy szczerego

naszemu Stefanowi Gelba to\vi

składa

współczucia

•

I
.

Koledze naszemu Stefanowi GelbarŁowi z powo~u smlerCI

J
składamy wyrazy serdecznego współczucia
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Redakcji, Administracji i Drukarni dziennika
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S tr

z

~ill "'.\ 1,1('

la.i~cie
rozegrałoll .\ zdracllać objawy cl1ol'oby u ·
po połudn.iu w do· lll)'~łowe.i.
JllU pr/'~' uli cy Hzgowskiej 59, I
\oV<:zoraj po ;:)Qłudniu ,,;osłry
:\fie s7. ldl.l<l hun chyie sio
Budzió. kie 7lirzgły nagle prze·
"111"I'"lmYal1e 'H1Uc7~'c ielki . p,~n raźliwie krzy ~ 7.el, że ktoś nap('l
ne I:l·ll'lnia HeleJla nrnzI ... nia mieszka'lic llującym gazpm
sKA i -I(j·]!'lnia :\Iaria BUDZI:\· Jednocześnie zuczc:1y oblewać
I\;I\.A.
~(,lanr i pod~()gę wodą. hy"
[en sposób nie dopuścić do dzia
( J),;I' k uhiel\' oSlnlnio zacl.t:· lania gazu,

'I ry'l

·1

...•.

., ..'~ 9,..<I>9.-.<l> . . . .

I

ociir;g« do

; :~ ieszkań.

r owska 121

nic5'O.
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W,jaśnlenie

7uala.ro;Ii'YUI,j lokalorzv uda·
li sic: na g5~~, ledzie Bndijn~kic
y' atuku r. ~·ii :lacz(,;.Jy d~molu.
wać uJ'ząrlz"nic Jllll'szknniu, rOz

o
A..

wyjaśniamy, iż 25-letni Czesław
Nagibllf (Zg~erska 107) nie 2.~swl
w tej spraWIa aresztowany pkl)
współwinowajca, lecz hył przesIu
chan)' ja'łZo Świaclck.

dłu~ich

i

ciężkich

cierpIeniach

przeżywszy

lat 75

wyprowadzenie drogich nam zwłok nastąp i s domu przedpo'
grsebowego w niedzielę, cłn, 24 b. m. o godz. 3 p.p., o cz:em
zawiadamIa stroskana

w oknueb. Chw '"

dużych i)o~c:ach
przeciekać przez
W związku z wiadomością.
niżej
POłOlO"YCr. zgwałreniu 19-)ctJliej Helany

\Vyle,vana w

woda zaczc:la

bi.iając szyb)'

ci'!'" nawe :. w Tot:wntj ! hwili IJ O
i(·"l rzuciły ~;: na 1e:J: ato!'?w.
Zaalarmo'1f~"H> pOgotOWI~ ral~G\.Owe k~~~'l~f!
p:ZCWIOllo
SJ.c,st:y .Budzll1sk:~ po ?bezwlad
memu ICh do f:rpltal~ ~w .•-\nlo·

Poranny"

ii:,m.i' ",iZ"h"'k,"j",,'~
Po

mi~szkaDi~ wod .., bg ZDł!Ulralizowat
dz- iłlilDi~ ,,'rDja(~aO eazu"
,
,5i,: \Y(·/,Ol-.tj

"Głos

i

Włamanie do f·m"

a

licki Ka et r

Kradzle! w biurze i w mieszkaniu kierownika

nory dokonane zo,
Następnie, Z!oczYllry wlamali bI~
przy ul. Tu· do sąsiedniego mies:>.lwnia j{jerow'
szyńskiej 69.
nill:a firmy - p. Leona FIDLERA
Nieujawnieni dotąd sprawcy przt Korzystając ze snu rlotnowlliltów
cięli siatkę drucianą płotu i dostali ~kardli ganicwhc. 1 il>l.C rzec7.y, po
się na podwórzt>. Następnie wyła· czym sJlłoszeni zbiEg!i. rt'zygnując
mali drzwi, wiodące el0 biura firmy z części łupu. Firma i ,jej liierow!\11
"Rosicki i. Kawecld".
bit~rze I obliczają sw~ stra1y na olwlo ::;:"
~plądrowab C<lłe urządze11le. ':' Jed· , złotyc~..
..
ne} z s,zufJad. ~iurka ,z~alc11i 129
Powlad~mI9.1a policja Wci. ()
zł. gotowką, Kt~re skradh.
(locho(hellle II)
Wczoraj3zej

stało śmiałe włamani('

l
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!
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Tomaszów

•

T. F. S. J.
Polakie TIadio

tr:lllsmitowało

I'omaszowa przemówienie na tema.t

produkcji sztucznego jedwabiu, wy
przez dyrektora TFSJ.
inż . Mi,~hała Hertza; llrelegent mię
lzy innymi zobrazolVał bieg pracy
Nie można pominąć milcz ei rozlVćj w ciągu jctychczasowej niem roli, jaką odgrywa radio
l,lisko 301etniej egzystencji TFSJ, pOdczas ' napadów lotniczych na
Ucra z'ltrudnia obacnie około 600',) wielld~ miasta.
n·bot!1ikćw. Przed3iębiorsl,"·o to dą
Możliwości radia w tej dzici~'ło do uniezależnienia krajowego dzinie wynikają z a'l1alizy sku;::lpotr::ebowania sztucznych włó· teeznośd nalotów bombowych,
J,ien od zagranicznego rynku, co to ~eż ową analizę należy poII' poważnym stopniu osiągnięto; tn krótce przeprowadzić.
Jeszcze
dążeni '~ do sa.mowystarczalności w przed kilkoma laty w dziedzid:dszyftl ciągu jast w całej peŁni. nie przygotowania lllldności do
I.adal k'JTltynuowane.
Następnie obrony prze'ci wlotniczei i przcchór i orkiestra fabryczna wykona- ciwgazowej
panował syst~m
ly kilka utworów koncertowych.
straszenia potwornymi skutkami napadów. System ten mógł
l'iklalIliać do dawania dużych 0POGŁOSKI O PAŁACU
fiar pieniężnych na organizacj~
HR. OSTROWSKIEGO.
Kur3ują. pngłoski, że zarządzają .. ochronne, ale z drugiej stron:
ey ni-eruchomościami hr. Ostrow- wytwarzał poczucie beznadziejskiego w Tomaszowie inż. Antoni nOścł l przygotowywał panikę.
Lubowiecki zwrócił się do za.rządu
System ten
zanucono :po
O'Iiejskiago z prośbą o rozbićrkę pierwsze dlatego, gdyż zrozurałacu przy ul P. O. W. 5, a to w miano, Że jest on błędny psycho
związku z koniecznośeią wewnęt~ logiczm.ie, po dru,gie zaś dlatego,
ostatnich TUlru
lat po
n~go i przepisowego obecnie lemon że w ";"dU
~
ł"tu zewnętrzrrago tegoż. Trzełla z&- ezynłono ~ czasie walk w Hizr..a.ezyć, że pa.łac ten jest jedynym szpanU i w Chinaclt ~lne dobudYnki~m historycznym w rulSZytrł świadczenia co do s·kułfczności
mi~śeie, ktlry wybu.dow~ny zosta.ł napadów bombOWych na miasta
Okazało się, że skutki bombarwięcej, nit 100 lat t<C"mtI.
dowania są inne, niż przypuszCHAŁUPNICY BRAN1V SZEWC ezano.
Poza tym stwierdzono, że
KlEJ
l10Inby
cięż.k.ie, trafiając w du'
lwrlcili się do inspeKtora pracy "
prośbą o inwrwencję
w sprawie ze kamie'l1ice rozpruwają je do
••
' •
• '.
l,odwyżki pła.c i ogólnego nnonno- plWnl-tl włącznie, a nIe mszczą
wania wa.runków pracy. Chałupnicy naogół sąsiednich dOmów. Okatwierdz~, te zarobki ich wy1108EZą zud L5ię :róWiIliei, że bomby tra·
lr.nicj więcej za. 12--15-godrlnny nad'We!l'ęŻają najbliższych dodzień pra.ey d. 4.-.
Inspektor&~ mów.
'. ..
pracy za.powiedział JionftreDCję, . ~ame JeSt, te pewien odsetek
('(,Jem unc:mnowani:l tyeh st081Ul- fiaJlłce w ulicę przeważnie nie
domóW mnisi być zn's1Jczo'l1\,~Ów.
.
.
l
J
pn;e:r: !bomJby. Cho(1zJ O to, aby
mies'Zl'kańey itmytch doon6w nie
naratan się, nie t'WOTzy1i slmKINO
..... eń., ni.e nndile&'al" palll'ce pOy'
•
Ił"~."
l
l,
JIIOStn:)ąC spokojnie we własnych
Poce. Bł. 2. 4. 6. 8. "
mleszkan''''--'',
Z8J·mUJ·ąc W DI'ch
.HM;U
Trtan ekramt
l8Ide miejsCa, gdzie nie mO!tą
lek trafł~ odłamki bOmb wyb~•
••
w filmie wielkich nemfełno'ci eJJa)ących w sąslcdztwie, nakłap. t.
dofąc maski, przygotowując się

Rola radia w czasie nalolu nieprz,jacielskieg

g'łoszona

EIJDOPA

BlllIUY BJ\IJII

do zwalczania pużru'ów itp.

nia publi,czności --' jeszcze
czasie pokoju -- do słuchani"
radia podczas alarmów lolniczych, do wykonywania nakazów tą drogą przesyłanych. Trzeba prz('lH'o,vadzić cale 01szerne "sLudium" bezpośrednie
bezwzględnie,
napad lotniczy go, przeciw - panicznego dowomoże nastąpić każdej nocy, w dzenia słuchaczami. c) vVyszko
każdej chwili.
lenie personelu tak, aby mógł
Personel radia , będący w da- ,,- każdej chwili przejść do d7ia
nym momencie na służbie, musi łania opisanego powyżej i opraw ta1.::im wypadku nalych'l11iasl cowania ścisłego, minutowego
przebiec z normalnych miejsc planu działania oraz poszczegó!
pracy -- do miej c pracy zabez- n"ch czynności każdej osoby.pieczonych, w tym samym bu- d) Dobrania' w:vszkolonego perdYllku i rOzpocząć działanic __ sonelu w taki sposób, aby była
z własnej inicJatywy, bez czeka- pewnoś.ć, że w wypadku dziania na instrukcje i rOzkazy bez łaó. "'O.lCl1Uych będzie lIa pe'H1U
ki~I'Ownidwa ze strony ;\~ładz na miejscu -- do dyspozycji. -wOJskOwych i J'ządowy~h, gdyż e) .znbezp~eczenie. radia 1?r~ecl
nu to czasu nic hędzic. Stąd ko- zamn'chamI grup I osob'11lko\y,
nieezność :a) Pos'iadania całej I mogących r~'~'noc~eśnie .". k:Yrozgłośni gru'uLownic zabezpic- ty~zne.l chw!!J probowac dZlaezo'lle.,· ZarÓWJ10 Pl'zed traf'J',,d:vwcr~Y
' la.n
. ..Jnych. f) Zaopalrz. eniem bezpośrednim, jak i przed n~a .lndno~cl Za\VC7aSl1 w odbJOr
f:l~bokil1li tafieniami obok. KO-l nl~;:1 dctekL.orowe z.e słuch.awka;
niceznc .icst słwoJ'zenie kilku za n11 - moze bOWiem nie byt
IV AKADEmCKA WYCIECZKA
pasow:ycb,
głębOkO wykopa-' prądU .•
ZAGHANfCZ:\'A
, n"ch i ukn-tych pOłąCZCli kablo
RSHito .iest nicwąłpl'wie naJZ AKADE.\IIKA~H DO PALESTY ' Y, I J
. •
....
d"
'1
EGIPTC, TURCJI I GRECJf.
I wych do sta<',ii
nadawezc.i, kUI- ..,aJ' ZIC,l nowoczesnym. na.I )al'o
CAł_KOWITY KOSZT ZŁOTYCH 890.- ' 1'a również musi być całkowicic d.zki pl'z dl' :~",'m środkiem du
Sekcja Turystyczno - Krajoznawcza zabezpieczona i winllłl posiadać kiel'owania iycit'1ll ł.a!l~,~wa. ~)'dowskie§lo Aka<l. Stow: Sportowclp kilka zapasowych anten nadaw ,,'i nBO 0'110 przodować i w dzir
(z. A .. S. S.) w Wa rsz;:t\~'lc organlZl1.I,c czych. (Trzeba brnć pod llWfl- chinie
PIT'No(owania obro m'
w dniach od 18 WI'ze,IJla do 20 paZ-I
•
,
przeciwlolniczei kra.J·u. w,.·slrz·e
dzicrnika r. b. wvcicczkc 33.d\1iown g~. ze t1l1Lcnyle mogą hyc Zl1do P~lestyny i Egiptu. \\., 'progran~ic pełnie niewielkie, chodzi o za- gając si~ w zelkich opóźnicll , a
16.d~lowy ~o.byt. w Palestylllc z~ zWie· sięg jedynie :na przestrzeni da- dając slale do wyprzedzania mo
dzcnlem .naJ~le~awsz.ych .zauytkow, no· nC!1o miasta). h) Prnzwycza ja- żliwości.
wych oSlcdl! l oblcktow przemyslo·
,.,
. .
Jak za tym widać .J·uż choćby
,,'ych oraz wypoczynek w jednej z miej
scow.ośc! n..adD1:0rskich. !'oza tym _o?Najwięcej
z tego króLkiel-;'o zesLawienia, ub~dzle SIę ~·dnJOwa wyc!eczkll; do l!.glP ,
sługi radiofonii na rzecz wojtu. W drodz~ po~,-roln('J wycl~czkoWIska, a tym samym obrony pańcze zatrzymają Się przez ~ dm w Ale·
Ieczll szybko roślinne PIGUŁKi
t
hl
t ś .
.
nach i Pireusie oraz przez 1 dzielI w
KOWEłłR (Cauvin'/l), f/lnie i S wa, Są pC' Jowar O 'Cłowe I w
Konslantynapolu. h.oszt ud7.ialu 800.przyjemne \9 ut~'ciu.
sl1!mie posiadają duże z.naczenie
zł. W~cieczka ~o~lępna )est. r.ówn.ic.ż
ł'udEłłla ulllilrającl 30 plgułck dla pogotowia obronnego, b~ądla meak~deiUlkow. I10sć mleJSc S~Izł. Z.50.
ceg-o w obecnie przeżywanym
śle ogramcz(}na. Ostateczny termm
Do nabycia we wssystllich apteW\'~c' <1 U
• ,
'.
• •
zgłoszeń 15 sierpnia. Szczegółowe inIłach.
. . lh zr0.lell -- na.l";azl1l('J'
formacJ'c i prospekty w lokalu Stowaszym i naczelnym hasłem .
Wystrzegać się falsyfikatów. rzyszeń Akademickich, Warszawa, KróZwracać uwagę nil oryginall)e
lew ska 27. m. 9, t~l. 3.46.29 ~v S.odz .. od
opakowanie. napisem .Cauvin
~A"'IO
8 - 9 wlecz (procz sobót) medzlel).
P/lris~
.-.:
....
Odpowiedzi zamicjscowym udziela się
po nadesłaniu znaczka na odpowiedź.
Trzeba wi~c przede wlszystkim szkolić i u spa kajać ludność
jeszcze w czasie pokoju. Trzeba
nI'T. ... zwj·cza.iać .ią do słuchania
zna.iSł-mego, w!lbtzdznjąecgo zaufanic ~łOSll speakera radiowcgo, który bt:lizie wyjaśniał, iuformował,
uSURka.iał, ,loda", .. ł
komunikaty; speaker bOwiem
lllusi panować nad całą ludllOŚcią miasta, aby utrzymać ,ją w
spokOju, dyscY·~lillic i ladzie.
TylIw radio może speflni{; to
mdanie, gdyż tylkO I'adio jest
śl,odktcm powszcchnym, działającym równocześnie , sz~dzic i
mają('ym
na.iwiększe szanse
przetrwaniu napadu lotniczego.
Ale nie 'w oJno łudzić się, że
będzie czas na zorganizowanie
odpowiedniej s.łużb~' w sLanic
zagrożenia wO.f.ną. Stanu takicgo mOle wOf!ólc nie być. Pall~' v,'Y l~oS t WO, l~ t6 re c IlCC llnpa~c.
rzysta '" calej pełni zaskoczenie

i przed mobilizacją, przed wypO'wiedz~niem wOjny, bez wytW2l'zania stanu napi~eia polityczne~o uderzy lotnictwem, a
następuie dopiero zaanie działać WO.iskami lądOwymi. Stąd,
biorąJc rzecz Zlllpelnie ściśle i
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Święto narodowe w Belgii

DZISIEJSZY PROGRAM
RADIOWY

Itramwajów
7.20 Orkiestra d<;ta pracowników
i autobusów miejskich pod
I dyr. Leona Cymmermana.

I. ra 8.35
Gra zespół harmonistów Wiktn·
Suchockiego i J. Stecia.

9.00 Łódź, jako rynek zbytu dla ar
rolnych - pogadanka.
~ 9.15 RegimJalna transmisja z Krze·
'micńca (przez Lwów)
11.45 Na horyzoncic łódzkim - fe·
lieton - wygł. red. C. Gurukowski
12.03 Poranek muzyczny.
13.00 "Młodość w życiu Orzeszko
wej" - szkic literacki
13.15 Pani przy kierownicy - pogadanka
13.20 :liuzyka obiadowa. Wykonawcy: orkiestra rozgłośni poznańskiej.
"Piątka PoznaIlska" i :I1:arian Sobiesl"
\- tenor.
16.30 Oryginalny teatr wyobraźni .,, \;V~zeł " słuchowisko \Vladyslaw:
PfGcnera (wznowienie)
17.10 Recital fortepianowy łzy Osto
ja (z Krakowa)
18.10 Podwieczorek przy mikrofonie
Wykonawcy: Mała orko P. R. i soliśc,
20.00 Recital śpiewaczy. Arie i pieśni
w wykonaniu Kaz. Szurko. \Villy Leg·
sig - akompaniament
21.00 "Melomami" - wesoła audycj~
Zb. Lipczyńskicgo i J. Tepy
21.30 Mecz pływacki Polska - Finlandia
22.10 Muzyka taneczna
22.15 "Dina" -- wodewil na moty·
święcone było
w tym roku ze s,.czególnym przepychem. Na ilus1ra cji widzimy na trybunie rodzinę
wach komedio - (}pery Stanisława Bo
królewską: księżniczkę Józefinę
Charlotte, księcia Baudoina, króla Leooplda, królową Elżbietę. ma· gusławskiego w oprac. Józefa MayclI"
łego księcia Alberta i księcia Karola.
i Jakuba Munda.

!

~ tykułów

STOW. tYD. MLODZIE1V AK AD.
"ARLOZOROWIA"
p12yjmuje ZApisy na. sierpień do
Muszyny i Mikuliczyna. nad Prutem.
Zarówna Mikuliczyn jak i Muszym
~tanolVią dogodne punkty wypa.do
we dla. wielu ciekawych wycieczek
gćrskich. Koszta. miesięcznago po.
bytu na kolonii (5-ciorazowy smac"
ny i obfity wikt, opieka lekarska.,
wycieczki gćrskie pod kierownictwem wykwalifikowanych instruk.
tcri w "Ma.kabi", radio, patefon)
wynoszą: dla. 1tIikuliczyna 78 z.ł..,
<ila Muszyny 88 zł. Wyjazdy grupowe i indvwidualne. Do Mikuliczyna.
przyjmuj ~ się jeszcze reflektantów
r.a lipiec.
Zgł03zcnia przyjmują i informa.
\'ji udzi'31ają sekretariaty "Arlozo.
['owii", Warszawa, Leszno 14.19,

leI. 11-8;1-39, Łtdź, Południowa .7 .
11 •. 8, t81. 275.75, godz. 20,30 - 22.

Z:Jmicjsl.!owi zgłaszają się wyłąc.~
t:ic do Warszawy, załl!czając znaCZe k na 0dpowie\lź.
UW.\GA:
Sekretariaty nasze
t,rzyjll1l1h już od dziś zgło~zenia DzIś, w
I:::J. Z tygodniowy pobyt ou 15 gierplIia do kOlka. Sekretariaty czynnn "
q do 1 sierpni], wyłącznie.

tel.
II GOŚIJlnne
występy świetnego "Ll-W.
III: -11ł N OW ""
Sala F-Ilharmon-II213-84
zespołu dramatycznego p. n.
•
dn. 24 b. m. o godz:. 4,30 po pol. i 9.30 wiecz. ora. jutro o gods. 9,30 wlecz. po raz ostatni
znakomita sztuka wit. T. Dreisera w opracowaniu i retyseria: Jakuba Rotbauma p.
w. r.ewelacYlnej
nallep.uych sil.
tydowTRAGEDIA AMERYKANSKA " Sklej.
BIlety do nabyCia w kaSje FilharmonII.

AUDYCJE ZAGRANICZNE

LONDYN (286)
Schuberta
ł.
LATHI (1807)
o~sadzie
sc~ny
21.40 Re'portaż z międzynarodowych 1. ..
wodów ply"
-",
landia
PARIS (BA
21.05 Koncert w
ryżem i Lonc
STRA
20.30 Koncert s:
CZj' powiedział ci
przynajmie symfonia
mniej, kiedy ;nasz przyjść z rachuno godz. 12 i 2-ej
BILVE
Idem pc, pi en iądze? - pyta ~7.er in·
PORcAenNyKodl
zł.
W
r.
gl.
Atilla
Horbiger
19.5~
Koncert
s:
kasenta.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _E!l. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
____
___
Koncert
skrz
i _
Anneluise
Uhlig
mJe
uwertura
- O tak. co czwart ~k'

2

niedzie)~,

22.00

Pieśni

f

24 lipca 1938 r.
GLOS HANDLOWY
=
Francja o Polsce Klauzula poliig(ZDćł w UIBOBił! ha d oWfi
Ł6df,

24 lipca 1938 r.

Łódf.

Ag~n~e Ecollomi!IUe et Financie:
We wczorajszym "Głosie Poran- m«mikacie oficjalnym doniósł Pat no-gospodarcze naciski uczynić bar I tllzjazmować się utrzymaniem lub
r~ po~wlęca obnzer."y. artykuł a~ali nym" przytoczyliśmy w pobieżnym _ bezpośrednio pomiędzy niemiec, dziej skłonną do ustępstw na od - nawet zwiększeniem naszych obro,
ZH~(r ohecne~o połozema ekonomlcz- skrócie zasadniczą treść nowej II- ko·polskimi stacjami granicznymi, cinku jej polityki w.~wnętrznej. Nie tów z Niemcami. Inaczej bowiem
ne",o PolskI.
mowy bandlowej polsko - niemiec- a więc przy całkowitym ominięciu należy dziwić się wcale, temu, że wyglądała sytua;:ja przed Anschlus.
Rzesza używa w swej polityce sem, kiedy mieliśmy stosunki odrę
Zdaniem tego organu nale'ly 0- l kiej, która wejść ma w życie z tranzytu przez Czechosłowację.
czeldwać pewnego zwolnienia tem- dniem 1 września.
Straty, Jakie powstaną z tego 1) wszelkich
dostępnych środków. bnle unormowane z Niemcami, a
pa produkcji w przemyśle ciężkim;
W uru~wie tej istnieją ~nak mo tułu dla czecltosłowackich kolei Trzeba Jedynie zadać sobie pyta- zupełnie inaczej - kształtującą się
w ciągli ostatnich miesięcy wakat- menty Ule tylkO. ~ c:haraktrze g~- państwowycla poniesie jednak nIe nie, czy w interesie Polski i jej po- wymianę towarową % Austrią. Au·
nik tej produkcji przekroczył po- spodarczym, ale i rmhtycznym, kto- ~)'lko gOSł"'darka czeska. Straty te Utyki
gospodarczej w ElITopia ' stda bowiem nigdy nie prowadziła
ziom z 1929 rolw. Co do rolnietwal re zasługują na uwypuklenie Jako na odcłnku bilansu płatniczego roz- Środłcowej i w basenie naddullaj· polityki par e~cellence autarchicz.to spodziewany jest obfity urodzaj, prze~awy 8ympto~atyczne, acz nlO- kladają 'iię częśc;iowo również na skim mogło leżyć wyrażenie swej neJ. Kraj te;:l, żyjący z eksportu reale zni'lkll cen bedzie prawdopodob' że nlezupełnłe poządane. Pomijamy Polskę, a w duźeJ mierze na Niem- zgody na tego rodzaju klauzulę, _prezentującego dobra kulturalne I
nie tylko przejściowa, Ostatnia kam juz t,o.' o ~zym wspomnieliśmy ha cy. Zapłata fra<;htów odbywała się która w rokowaniacb o nową umo- przemysł artystyczny, musiał sam
panla zbożowa dała wyniki pomysł- wstęp~e, ze wśr'!'d Itontraltentów przecież nie w dewizach, ale w do- wę handlową polsko-niemiecką nie dużo importować" Austria prowaJ1~' poniewaz poza tym długi rolni. Polski Niemcy stają na pierwszym stawach towarowych, dla których została wysunięta chyba przez kon- dziła więc nawet w latach kryzy.
(.z~ zost1ły skonsolidowane, poło- miejscu w %akresie eksportu i im- obecnIe zabraknąć moźe równowar- trahenta polskiego. Zdaje się bo- su politykę "złotego środka", poleżenie finansowe roJników uległo portu. Oczywista, moma wyrazić tości. Albo więc Czechosłowacja wiem rzeczą problematyczną, ezy gającą na umiejętnym koordynowa-.
wzmożeniu. Stąd należy wnoslć, . :r.e zadowolenie, ze udało się utrzymać będzie mogła kupować odpowiednio w naszym interesie leży nadmierne niu zasad polityki b1Jeralizmu 10podaż zboza w miesiącach sierp· dotythczaso,;e ro~iaty e~sportu mnieJ towarów w pat1&twacb, które gospodarcze osłabiepie Ozechosło- spodarczego z niezbędną w ,ewniu l wrześniu nic będzie tak znacz- do Niemiec 1 Austrii. SprZYJała te- nie uwzględniają jej usług tran;;- wacji w momencie, w którym kraj nycb granicacb polityką intenrell'
na, by wywołać duzą zniżkę ef\", ~u m. in, polityka zbrojeń ~iemłec- portowych, albo tei będzie musiała ten wszelkimi siłami dąży do na- cji państwa.. Dzięki temu włUnle
Tendencjom do zniżki przeciwdzia- kICh, ~ma~ająca tyc~ w1asnie ar: dostarczać tam odpowiednio wlę· wiązania z nami bliskich kontak. Austria mogła forsować !!Wój . .
. łać będzie niezawod.nie rząd prz), tykllłow, ktorych moze dostarcza e kszą ilość swych wlasnSch produk- tów poprzez przerzucenie swycb o- port, przy którym znajdowała IIpomocy premii.
Polska. Podobnie wyrazić można łów. (J()s})Odarczy cel uniknięCIe. brotów handlowych do portu gdyń- trudnienie bezpośrednio lub pośrecł.
zadowolenie z oczekiwanego zwię- tranzytu czeskiego, t. ,l. zaoszczę· skiego. Trzeb'l przy tym podkreślić, nio blislm połowa Jej ludności, •
Przechodząc do analizy bUansu kszenła eksporta węgla po!!'.kiegll, dzenia dewiz, okazać się więc może ze projektem przerzucenia handlt. który, jak to stwierdził były kan,
h\stytucji emisyjnej, agen~ja pisze: przy czym dla tych dostaw węgla wielce problematycz!ly i tytko c~, czeskiego do portów polsll:ich intere ('Ierz Schuschnigg, jest "fofmll toOżywienie ruchu budowlanego, ustalono nowe obliczanie. Austria ściowo możliwy do osiągmęcIa. suje się batllz() poważnie .\nglia, warową kultury Austrii" Dla tego
korzy~tającego z ulg podatkowych, kupowała w P~lsce węgiel loco ko- Przeciwstawić olależy im wydatną która oczekuje z tego tytułu czę- właśnie Austria musiała również
przyczynUo !!i~ do detezauryzacJi palnia, aby nll!tępnie samej zapła- podwyżkę wewl1ętrzn:yl~h kosztów ściowego zwiększenia przewozów dużo kupować i dzięki temu mozłota zasilenia apasów krl18Uo- l'ł~ za przewóz, którego najdłuźszy własnych gospouarstwa niemieckle- towarów czeskich na statkacb an- gliśmy przez szereg lat na tym ryn.
~vycb instytucji emisyjnej.
przebieg odbywał się kole,jami cze- go. W lJstatecznym więc efekCie gielskich lub na bryty_jskich liniach lut plasować dość znaczne partIe
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chosłowackimi. Obecnie Niemcy o- straty, jał.ie [loaiesie gosllodarka żeglugowych. "Time,," pisał -ostat- artykułów polskich, sprzedawanych
r ap::~ 2 eml~stą~ y w / OC'l4 8 ~ bliczaJą cenę loco granica na zr.1 niemiec.kaJ nie mogą okazac się nio, że Anglia, w razie przyjęcia -- jeżeli chodzi o warunki płatni'
11?lca
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kresie wyniosła 20 młln.., amniejsR- ma - jak to zresztą w S~vyiD ko- I Rzesza pragnęfaby pr":ez poU/ycz. Trudno IV obecnych warunkach en-/UZYSkałY dominujące stan~wisko.
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nie za~_ naffty szaeować w;
wysokosci 2fi mUn_ zł.. • więc!
wszystkiego 50 proc. d~fiqtr'handtow..
_"

Wiewy, że IV I,rajach tych NiemeJ
\UZYSkałY rówl1i~ż poważne -.vpiywJ
tła'
\lolityczne, bę~ąc, _logicm~ na~p
ą ~
/!tępstwem zaleznoscl gospodarczej,
R~llkcJa poącJI"iioa6w !b• . Kosztowna gospodarka wojenna skazuje ludność na bezwartościowe namiast k i opartej na wysokim ciężarze gatull11_ do 28," - - .
- - ~
. .
. ' kowym
zakupów
niemieckieb.
..-ył ~Ił ~ 1~uu. .. _ : WHIl. 1 ~ln."
,,~IaJłehester Guardian" w arty- J~n, F..~kJtycz"'ieł' stanoWI t~ reW~ltl-IO komISjom ~elUtikowy~ 7. ramieni,l II Wpiywy te najwidoc1J1jei niezawsze
uzenle s......,. w .......u. s lIłl
kule wstępnym donosi, że ostatnio c~ę d-" apan, bo Rma ,lest wlel- bandl,,: prawo ustalama cen (w pruk I okazywałay się korzystne, gdyż o.
do 45 mila. oraz )ednoaesny nastąpiło jedno z najbardziej zna-o kun konsumentem towarow baweł· tyce me dotrzymywanych») rząd za l hecnie skoro tylko nast·t
'.
wzrost salda kredytowego Da ra· mielUlych zdaczeń w historii 8wła nianych i około 40 proc. produkcji ostrzył przepisy swokh własnych luość ~rzewekslowan'a dO~Pl ~ ,?~z_
cb:nku żyrowym w tym ba~ku.. towego przemysłu bawełnianego. jej fabryk. dot;rchczas kons.umowa- dekretó\~. ~szy~tkie te wysifJd 0 - wej orientacji gospo~arc;~c i c:~~:_
9,_ miln. do 31,4 miln. zł. ŚWiadczy Kraj największej· produkcJ·j bawet. no w kraJU. KOilSumeJlt nie j~t kazały SIę ml!wystar('zają('e dla 11- k':zen;a obr-ot/'w . 1\ g'.' 'F'
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n Ilą I l ancJo!
O zasoboW_et s ar n.
nianej jednym pociągnięciem pióra zac WYCOI!;}", r.o Je. na. lUC .ter.t r~ymallla dotychcza~owych roz' _ pa(lstwa nadduna,lskie i bałlimi.
Wzrostowi portfelu wef{sn o 73,; 18~ego rządu zad~cydował? że ~a- uecz~ w:U łlą ~ ~aust~vle t~tal~y~, imatów eksportu; Obe~nie h~porf sl(ie skwapliwie z te.l okazji sko'
~o 679,3 milo. odpowiada lfZr'Mt rod Ola zaprzestae noszema odzle- w okreslc WO~l1.~. ~(z~ol~iek Ja- ba;weblY surowej będZie "ZWląza- rzys1aly_ Nawet te ki'a_je, Idóryc!l
obiega banknotów o 30 6 miln. do ży bawełnianej, oraz używania to- Jionczycy z:.0bJI~ WIelkie postęp~ Il!Y' z ~k:i;por~em, a ~.v.to.ek kr<ljow~ stosunki poli rYl'zne podobne są dl)
1.137,4 ·milo. i rachunkó;' bieżących warów bawełnianych i zastąpić je ;V rabrY~~'!!1 włokna z celulozy, t? ~~.zesta~e b_yc cZyllll!klem konsum- uldadu wewnętrzno - politycznego
n 11,8 młtn. do 160.9 miln. zł. materiałem syntetyczllynł, sztucz- j«łnak. nh=.Jcst OJlO d~a konsumenta (JI ~a""e!n~:.
.
, Niemiec, jak np_ Rumunia, biOTa
Wzrost portfelu weksli łąezy się t. nym jedwabiem i włóknem w celu- odpOWiednIm materiałem zastęp-- _ \\ l1~Jbh~s_z~n~ czaSIe oastąlJl udział w tworz~nin mobilizacyJ"
~,ol1trol:l rOWluez l1i!1d ~,uro.wy.m Il:ych rezerw wojennych, kt6re Anlapotrzebowaniem bieź4eym prze- lozy_ Cała prodllkcja fabryk, poml- ~zym. .~'
Itlysłu.
nąwszy zapotrzebowanie wojska, _ ~~!iUntęcłe to ozn~cza ~nn~le c,al ~.wablem .. Tru~no ustahe, ,Jakle glia przy pomocy bardzo powai.
.
jest prz;eznaczona na eksport. Jest ~OWltą kontrolę panstw~ a efelit ~mlUny .~aJą hyc wprowadzone w nych kapitałbw i wysiłków organiWzrost pożyczek zalJezpieezo.· to tylko ostatnie stadium w wysil- Jego ,dla m~ch I śre.dnlch fabr~. mechan~zl1lJe wywozowym.. We- 2ucyjnycb powołuje do życia. Naj'
nych papierami o 9,2 miln. do 33,2 "licb Japonii prowadzenia wielkiej ~anlo'W będz.e powazny; wielkIe, dług oficjalne! nazwy nastąpi "przy widoczniej więc ten wysoki ciężar
miln. d. tłumaczy się zwyżką kur- ~ojny, ~ez utraty swego eksport,~ firm: bęqą . prosperował,\": . Rząd ,I musowa swobc.da lWllklll'eu,cji ?h~ i gatulllwwy gospodarczych wpły
sów gieldowy<,h.
l środkow na rzyskanie walut ~_ pr~y~zekł, ~e poszkodo""anym II: j (!,~lów. bandlu ek511)OrtO\~ego t. (mk:' l wów niemieckich nie przyniósł OCZf
granicznych, dla opłacenia zbro- dZlel~, ~lg I pom~cy, al:J~ -mogh /1"le WI~ eo to ma ;l'Da~zyc); dZiwnym I ~iwanych korzyści i byłoby . może.
_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;'~iiiiiiiiiiiiiii;'iiiiiiiiiiiiiiiiiii_ przeJsc na f~brykacJę tOl'l'arow e~s- byłoby, gdyby rynki światowe nie rzeczą pożądaną, aby PoIskał ze
~
_
_
"ort~wy~b l d? _prze~y.słów ;V0len I odczu~' skutków, tego p~sunięcia. , chciała wyciągnąć nauki 7; dośwłrul
baDdloW~J n~ch, nawc~ l1a~ba~dl\I~J patnotycz J\apolll~ ma .do t<ysPOZYC.!1 środki Iczell krajów nadduna.iskich i. balW B t ne gazety lapolIskle Jednak przy- ~ubsydlOwama wYWOZU, I, acz kol· I' aliskich poczyuiol1 cb w lataeh
• r~ ania zwalcza dumping totalny
znają, te k?,'lsekwellc,ie tej zmiany wiek c~ciała . uzyskać najwyższe' ~st~tnich na tle-ws~łpracY z Niem
C~tr~l:ny l:Wlązek. ?I"zemvsł~ no.by wzajemme ZObo",ią,zanla! będą po:waz~e. . .
ceny, me mozna prz.ewidzieć dat- cami. Zafiksowaliśmy nową umową
~nglelisjklego. (Fed~r~tlOn of Br~ C? do walki ,z import-em specJał ..Rząd lapopskl. zmIerzał do r~uk szych kr?ków.
W ka~dym razie pewien stan rzeczy na długi okres
lwh Jn<lus.tnes) _ztozył rzą,clowl nIc pr~ pOszczególne r1jądy ~JI i!"portowanel ba~e~n~' reabzu· forsowante eksportu przez kraj. 2 i pół lat. Każda umowa może
o~s~emy memonał, w .który~ subweneJOD:0\vallym.
P~stula.t ~e Jednoeześ.nie wysiłki w Weron- ~tÓfego s~n. elwnQu;iezny jest cięż jednak ulec rewizji, zwłaszcza je,\skaz?Jc na pogarszający SU~ ten stanD;Wl swego rodzajU no.. ku utrzYJl1.luua eksportu,. Pierw- ki,. nie !"oze 110ZO!ltac bez ujemnyell żeli ma ona przynieść Niemcom l>
astatnl{~ bilans h~owy. W ~ "" ~liberaIi:stye~nej. Ainglii, S1Jym krcllti~ było wy~ante dekre- wpływow".
olIfotach z Polską dalszy wzrosl
~le~onale ~wym zv.'!ą~ek domń pomewaz rząd. angl~]skl dO!t~eh tu, pO!ltaQa~laJącego, ze 70 prot!.
nadwyżek, które 7..8 5 miesięcy b. r.
~a SJ~ O_d rządu reWIZJi ~otych: czas o~rz~cal ząiła~l1a reimcz- produkowan~eb. towarów bawełnia·
włókno
wyniosły okolI) 20 milionów złocza~'Ow)'ch p{)(fsław angJt~~eJ kowama unporht' l odrębnego Itych - być uZytyeb Da ~spert,
Włosi nie 'lstają w pracach w tych. Udział Niemiec w handlu za{lOhtykł w han(llu za~rame'Z- tra'ktowania przywozu popiera- a reszt. 30 proc. ma 8tanow~ć mle- kierunku jak największego usamo- granicznym Polski przek oczył 2'
J_l?rn:' ~mj~an~ t,3 p~~Y~nn~ pójść l1ego i ni~pop~erane·go przez od azanin~ bawełny i 1ł'łókn~ e~lulozy. dzielnienia się od konieczności im- procent i dalszy wzrost rtej cyrr~
" l(Jcn1l11~u
~ nośne rządy
System
.. .
~ortowallj."
Z',laDloz'e na m w pewnym mOmellCle
. La,
•
-lal, najs.Clślel
.,
., Istoso
•
"' .,Tak to ma mieo.:ce
."
' . kontyngentowania Import
•
. . . . obcych surow'·o'w.
~
Wnt;C.l za~ady W,za.lemno.sc!"
np. W Sta'!ach Zjednoczonych. surOW!ł bawełny. oddziałał Dlek~ ue są ju~ ieh wynalazki wełny 7} grozić powikłaniami, .jakich byliśNa podkreśIellle zasługuJ.ą po
FederaCja pfzemy.sJ:u brvtyj- rzys,tnte, poniewaz pra;emysł Ole mleka. Obecnie uczeni włoscy w my świadkami w rohl 1925 kled)
st~llal~' _. czol0'yeJ _ organiz~cji s'kieg{) \\>-yst~uj;e .~~ześnie mógł przewidzł~ć, jak wielkie liędą swoich laboratoriach odkrvli now~ wojna celna ~ Nlem~aml w;wol<1h1
I~I ZCll1? sll~ angleJskl~o, kt?rą w swym memorui:le ~kO przyszłe ~ontyngenty; wytworzyła włókno tekstsIne. Kora" du;ewa poważne komplikacje. Musiały 01le
(:omUi',R SH} ?:ąrzą.dzell pueclw~ dumplngowemu "'rzywozowł sa się s.pekulaeja, a kontrola eftl za· morwowego, jedno względnie dwu- wówczas nastąpić gdyż Niemcy Oli
. \ ,0 _~uhwcnc.lonO,wa~~l~U ~.sJ;lor mochodó,,: z ~łemlee. '~ddobn,ie łam." się. Pr6b~ podziel.eftia ryn- rocznego, może być z powod.zeniem grywały dom!nllj~cą ~olę P;l rylIIi"
I_0" J . do ~- !3r} tana ~ pl ZCCIW- pr.zedsta"'l~ SIę S)'lł:u81C}a !! nad, ku na krajowy l M~ran.czny do· przerabiana na włókno. Łyko kory polskim_
ko s':l.b" C~1C.10~~wane.J . ko.n,kUl. mlernym , Jmportem włóJde.n,u- ~r01VadJila do tego, re ryaek kra- morwowej posiada włókno długości
To są nauki ni ctl,tlci, ic.i prze·
rencJ I pnelll) słu . anglelSiluego czym, klt6ry .uiłl rab wt6kierm.ic 10""- ZOSł;Jł zalany ł_.rami wy- 13 mm., o średnicv trzydziestu
Ila rynkach za~~anlCznyeh. Mia h\'1l
angielskiemu.. Mel\'ł6l'i_ł tw~ ł'. eksport, a ceny tKJ' odziesięciotysięcznych ·milimetra. Na !:złości, które plI" .'!'--' \' I;as lisirzec
~oby t_~ _n~~lą,!?l~ w_ ten sposób, ~Taca. sj~. ~wk,!.
wetnie wzrosłr.
.
tomiast wyt.·~ymałość włól,ien jc"t przed blęd" IIJj 11 ;; ;"": - " , ić .
le _~Il.) _ za" lei ::1Jl_1~
nowych \VI z Nlenut"(! l .JapOnll.
Z ko~ei nastąpił Gkr 8 ł,cislejszej z,adzhviająca; ponieważ je!!t dWI-I
, l. 1\,
trakt"l.tó,~ handlo"3ch ustalo·
kootrolJ cen i zamiast pozostawić I krotnie większa Jak bawełny
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.---------------------------------------------------------------------Trzej nowi gracze

w ligowym

wystąpią dziś
ŁKS-ie

:mm!!ltl'

iUi

Łód ź,

dnia 2 4 lipca. l D38 r .

·slrzasl.
o
lekkoatlet"zne
W,zorai zanoiowano
dobru,b

D Ollo s ili śmy już, ż e w dniu
kilkanaj(i~
d zisiej szym ŁK S w mecz'll trelli n gowym spotka s i ę na wlasvV CZOl'a.l rozpoczęły siG na gach Zasłona (Sparta Białyg,tokj najlepsi w tej konkurencji Ku11 Vlll boisI· u z vVKS-em . Będzi e s'tadionie vV ojska Polskiego w w czasie 10,6. 2) Danows·k i (A. charski i Gą,ssowski. Po dwóch
l(; os ta tni m ecz po\...·a żn~" przed \Varszawi e mi s trzostwa lekkoa. Z. S.) 10,9, 3) Tl'ojanowski 2-fi przedbiegach w finale zwycię
:,on ł kan ielll. mi ędzyna rodowym tletyczne P01ski. Pierwszego (AZS W-wa) 11 , 4) Dunecki żył staniszewski (Syrena W-wa)
z J u;:: os la yią , w kLórym. to ligow dnia uzyskano kil1kanaśóe zu- (KPW Tor.), 5) Modzelewski w czasie 1:56, 2) So1dan (Grac \' łó d zcy w ys'lą\pią już w zupe!- pełnie dobrych wyników, na (Wima Łódź.), 6) Sulikowski covia) 1:57,8 3) Żylewicz (KPW
11 i r pr zebu d owan ym składzie.
czoło których wysuwa się wynik (AZS W-wa).
Wilno) 1:57,8, Poziom zawodniD ziś wvor ób ow a.nych będzie Zasłony na 100 m. (10,6 sek.)400 m. po 6 przedbiegach ków bardzo wyrównany. Ostatk ilk u now ych grac zy, ja k rów- Na 110 m. przez plotki sensacją zwyciężył
Gąs.sowski
(Orlęta ni z tej szóstki osią,gnąJł jeszcze
ni eż niek tó rzy st a rzy wystąpią było zwycięstwo Sulikowskiego Dęblin) 49,4, 2) Śliwak (Syrena cza,s poniżej dwóch minut.
j uż n a innych p ozycjach.
nad Hasplem w czasie lepszymi W·wa) 50,6, 3) Drozdowski (Cra
W biegu na 10 km. startowa' V bramce p ozostaje Andrze· od oficjaLnego rekordu Polski covia) 51, 4) Zabierzowski (Po· l~ 15 .zaw.odmilków. Przez 8 km.
.icwski. 'V obronie partnerem (15,2 ). Rewelacją. biegu na 10 lonia W-wa) , 5) Grosicki (Ża- prowadziła grupa złożona z Ma
Karusiaka b ędz i e nowopozyska- km. był Płotkowia'k z poznatl- giew). Począ.tkowo prowadził rynoWiskiego i Wir'kusa. Fialki
ny Frarn.kUlS. Wlaściw~e zastąpi skiej Warty , który zajął trzecie Drozdowski, na ostatnim wira- i Płotkowia'ka. Na ostatnim: o·
on Gal ecki ego, ~dyż ten gra Ju- mie.łsce w bardzo dobrym cza- żli' mill1ąJ: go Śliwak, a nastę!pnie krążenm Marynowski IWarsza·
tr o w me czu Elektrownia- sie 32:32 biiąc m. in. Fiałkę.
finiszujący G~ssowski minął o-I wianka) finiszuje i wygrywa
Tra mw a jar ze. Na ś r o dkU' pomoTechniczne wyniki:
bu.
bieg w czasie 32:16, 2) WiIilms
cy wyst ąpi Koczewski, który
100 m. w y!!ral po 6 przedbie·
800 m. Nie startowali dwaj (Warszawianka) 32:26. 3) !Plotj nd: na stale ohe.tmie tę pozycję.
Na praw ej - Tadeusiewicz, na
lewej -- Rudnicki. Kierować a·
La kiem będzie w zast~s'twie
nie ob ecnego w Ł odZi Szoczerbiń
skiego -- Golumbiński, gracz z
grać będzie
Polską w Łodzi
drugieJ druż yn y, przed którym
wyłaniają! s i ę horo·s kopy awanW~gierSiki Związek piłki nożnej nadesłał w dniu wczorajszym skład teamu Hungaria • Uj
su do dI'1:&y;ny ligowej. Na pra·
pest,
który
będzie reprezentować Węgry w nieoficjalnym meczu międzypaństwowym
z Polską
wym łącZilliku ~trać będzie Le·
.
w8llldnwski, na prawym skr.zy· w Warszawie w dniu 3 sierpnia i w Łodzi, w dniu l) sierpnia.
Skład węgrów przedstawia się następująco: SZABO BIRO, KISS - TURAN, TURAY,
dle Miller wtzgl. Bauer. Na le \'.'y":m łączmiku z a debiułuj.e no- DUDAS - SASS, }flLLER, CSER, KORDAS i TITI{OS. Rezerwa: KISUTZKY i SECESSY.
Jest to skład rzeczywiście doskonały, gdyż widzimy w nim nazwiska widu reprezentan·
w opozyskany do jedenastki ligo
tów
Węgier i czterech graczy, którzy wywalczyli wicemistrzostwo świaiła.
Są to Szabo, TUi'ay,
wej Olsza z Chor zowa, na lewym skrzydle grać będzie Król Sass i Titkos.
Skład drużyny polskiej ustalony będzie w ciągu tygodnia, przy czym na 06u meczacli wy.
w zgl. Stolarski.
stąpią inne drużyny.

I

j

ilniejsza jedenastka Wegier
5 sierpnia z

",gników

kowiak (Wartal-POZnall} 32:3~ ,
4) Fia1ka (Cracovia) o 100 mtr
za trzecim.
Bieg na< 110 m . przez płotki
kompromitacja mistrzostw.
Na 17 zgłos·zonych zawodników
starłowa10 zaledwie dwóch . "Zwyciężył
Sulikowski
(AZS
W.wa) w czasie 15 , ~ pTZed Hasplem (AZ,S !Lwów) 15,6 .

był

W . skoku wdal bracia: Hoffmanowie (AZS lP.) osi!l·.{!:nęIl po
7,15 mtr. M7i zarządzonej. roz·
grywce Hoffman 1-szy uzyskał
7,22 równy wyniko'w i osią.gnię
temu w Królewcu, wygrywając
zarazem konkurencję, 2) Hoffman 2.,gi 7,15,3) Górzyńskl (Ka
deci Rawicz) 6,73.
W rzucie kulą zwycięZyl sła,
nym wyniJkiem GieruHo (Warsza wialnika) 14,93, 2) Fiedoruk
(War.) 14,46, 3) Pra,s ki (AZS
Kat.)' 14.22.
W nucie ·d yskiem Fiedoruk
zrewanżował si ę
GierUlCie zajmuJąc pierwsze miejsce rzutem
44,51, 2) Gieru'lto 42,95.

OrganizaoJa na o~:ół 'SlPraw·
na. ChClliC wyczerpać pełny program pierwls zego dnia IllI\lsiano
przedbiegi sztafet rozegrać przy
świetle pochodni,.

I

Niskie (en, biletów

Widz'ó w okolo 2000.

":,:::z:::=!w::.IPols a prowadzi z Finlandia 9:32

li w Warszawie niskie ceny bile

Na

~?~s:3~~:r;:i~~~:~

/liaCeny
r . b .tew prze9stawiają
Łodzi.
się na-

stWU.ląCO: dziscinne óO gr., u.ez,
ni awskie __ 1 zł., wstępu-l.óO,
si e d ząc e przed trybunami ł na
dt'ażach _ 2 zł., tryb1l!llB kryta

boczna -- 2.50, l'I'ybOllla kryta
śI'o dkowa 3 .zł., loże - l) zł.
Mecz odbędzie się na sładio·
nic LKS-, który jest INljlepiej
przygotowany do przyjęcia największej ilości widzów. ·

Baworowski i "O(Zlń
ski zaproszeni
Południowej

do

Afry ki

W czasie turnieJu tenisowego w
Hamburgu zostali zaproszenii Da

turnieje do Poło Afryki w końcu rb.
111. in. ' z naszych graczy Baworow·
sk~ i Tłoczyński, a z innych Ga·
bory i SzigeW. Nie jest wyłączone.
źe polacy skorzystają z tego ~pro ,
szenla.
-,' , ,~, ".

.

.

sześć

w
· rozpoczęły'SIę '!ff tnr
War czoraJ
szawie międzypaństwow~ zawody
pływackie P?lska - Finlandia. o
nagrodę minlstra _sp'raw zagramez·
Dych Józefa Becka.
·

konkurenc,j. w,graliśm, ezler,

N urm.• (.
F) 5228
: "
3) H'letanen (P)
100 m. na w:mak : 1) Banaszew·
5:31,3, 4) Zubowicz (P) 5:45:2.
ska 1:29,4 (n. rek'. Pot), 2} FonIa·
200 m. st. kla~. : 1) Heidrich (P) równa (P) 1:36, 3) Raninen (F)
2:54, .2). Haennmen (F) 2:56,~, 1 :44,5, 4) Iivanainen (F) 1:47:4.
[3) A~lkamen (F) 2:57,9, 4) Rusan
W skokach wieżowych polacy za
Maer
Pierwszy dzień wyliazał przewa· -(~Piii)iii3.·iiiOiiil·iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiięliiii·iiidiiiwiiiaiiiiiiPiiiieiiiTwiiisiiiziiieiiimiiiiiiieiiijSiii'ciiia;:iiiliii)iiiiiiiii..7.
gę Polski, która Da 6 konkurencji •
wygrała aż cztery, O znakomitej
formie polskich pływaków świadczy i
fakt ustanowienia trzech nowych
f" I
f
I j
h
D"
rekordów Polski. Goście nie okaza.
W ma e stre y europejsk e puc aru
aVlsa
li się tak groźni jak przypuszczano.
W drugim dniu póHinałowego
Po dwuch dniach Niemcy prowa
Wyróżnili się u nich: Hietanem meczu o puchar Davisa pomiędzy d7.ą zatem 3:0 i mają już zapewnio(tOO m. st. dow. i w sztafecie), oraz Nit"mcami i Francją para niemiec· Ile zwycięstwo.
Rainen (200 m. st. klas. pań). ,W ka Henkei -- Metaxa pokoDała pa·
W Brukseli Jugosławia pOKona.
naszej reprezentacji doskonale się rę francuską Petra - lesueur 4:6, ła Belgię 5:0. Ostatniego dnia Pa.
spisali Jędrysek, który pobił dwa 6:4, 2:6, 10:8, 6:4.
lada pokonał Van den E:vnde 6:3,
rekordy Bocheńskiego (na 300 ID.
6:3, 6:1, a Puncec wygrał z La.
st. dow. i na 400 m. st. dow.) oraz
4 6:,
1 6 :.
2
croi x 6:,
Ballaszewska, która poprawiła znoW finale strefy europejskiej wal·
'lVU swój rekord na 100 m. nawznak
czą zatem Niemcy i
Jugosławia.
o 1,9 sekund.
Finał rozegrany zostanie w dn. 29,
400 m. st. dow. 1) "JęaryseJt (Pl
i r6wniel nie startuje 30 i 31 lipca w Berlinie.
w czasie 5:13,5 (D. rek. Pol.), 2) W mistrzostwach Polski

N".emcJI I• Jugos,
.
aWla

Wal-siwna skredla
noge

"Wielka nagroda Niemiec"

Donosiliśmy wezoraj~ że mi·
strzyni polski i rekordzistka w
mistr7JOSłwaeh
Polski Maria
Kwaśniewska - Trytko zachoro·
wała na zapalenie ślepej kiszki
i do mistrzostw iP'olski nie sła·
nie. Wątpliwy jest nawet jej udział w nreezu międzypaństl1wo.
wym Polska -- Niemcy w Gru-

(P) 87,78, 2) Ziaja ~) 80-.56,. ~
konvaeki (P) 79,78, 4) ~LaiMII ..
(P) 76,42.
200 mtr. st. klas.: 1) Raninen
(F) 3:23,5, 2) Bollówna (P) 3:24,8,
3) Szumiłowska (P) -

startowałlt

zamiast łodzianki Kowalskiej -3:30,2, 4) NikkiIae (F) 3:31,4.
3x100 m. st. zmiennym panów:
1) Finlandia (Tiitinen. Filikainen i
Hłetanen) w czasie 3:42,2,
przed
Polską (KlImant, Heidrich i Jędry·
sekl 3:44, Punktacja 39:32 dla
Polski.
W czę.~ci nieoficjalnej od6yły się
pokazy skoków humorystycznych
w wykonaniu trenera polskiego
związku pływackiego amerykanina
Steppa i mistrza Polski Maerza.
Poża konkursem ~ozegrany zo·
stał również międzymiastowy mecz
piłki wodnej Helsingfors Warszawa, zakończony wynikiem ni&rozstrzygniętym 2:2 (2:1).

"Tour de France"

dziądzu·

Dziś
dowiadujemy się, że i
druga mistrzyni Polski i rekor·
dzistka w dysku Jadwiga Waj·
sówna skręciła nogę na trenin·
gu ł nie słanie do mistrzostw
Polski.
Tak więc Łódź b~zi~ repre·
zentowana bez swych najlep·
szych zawodniczek.

Jedrzeiowska

jedzie do Ameryki

rozeii'.w.A 1i~.e ua

w~eanialym

torze N:iirburgrin&o

'J adwiga ·Jędrzejowsb wyJeźdża
definitywnie do Ameryki na szeregi
turniej6-w, a m. in. i na mistrzostwa
U. S. A. w Forest HilIs. Wyjazd
nastąpi 10 sierpnia na statku "Pil- obfituje w wyp.adki. Na
sv.dski".

zdjęciu
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obowiilzuić\,g
lodzi-Fabr,cznej

z
15fJllll',
BElON}'. BOIJKI
:~~d~~wa
WARSZAWSKA firma A. ZYSK,
od 1900 wku.
CEGIELNIANA 4. Telefon 100-57.

Dr. SI. Hlbernal Dr. M.l[~~!~!~~JnOWA
CHOROBY SKóRNE
I WENERYCZNE

ZawadzIla 10. teJ. 106-30
pnyjmuje od 9-11 I od 5-8
w niedsiele i 'więta od 9-1
8

z~bów

.

Akuszer Ginekolog

i Jamy ustnej

Południowa 9 tel. 132-64 LE~I~N6W8 11. tel. 115-27

PO ",ió,il~

~ 10 rAno i

pDYJmU]8 od g.

___

-_ ...~

4 -8 wlecz

DR. MED.

Paulina LeuJi . Wo Ilon

IUiO

Dr. med.

oboro

ehordb kublBUCIl lakunarD
feJef. 2t().fO
plz.,Imuje od "-'11 i od 4-;-6

DOKTOR

l

10.35
11.05

11.35 : :

Specjalista cborób weDRJoan)'dł . Sp';alieta cbor~b skórnyc:h,
wen9l')1C1:oyuh l sektualDyeh
sk'6mycb i seksualnych

front. I p

,Teł.

2CSW8

prayimuje od 8-U i od 6-9 ..
.. nled&. i. §wlęłe od 0-1I.1!IO pp.

leneoie promieniami Roentuena
PalUdnloUlłl ZB, taL

111-13

pr.y'm, od 8-11 ram i 5-B pp.
w ntedcłele i §wtęte od 9 _12 IM

S":k.".!'.~:.t~h '7 :..:-.r"
e

wznowił przyjęcia

Cegielniana 11, lei. 238-02
w

PrllY)muje od 8-12, 4-Q ...
nłetk. i świełe od g do 1 po po l
Do akt Nr. Km 1026·XI.38

OBWIESZC74ENlli.

I\omorn1k Sądu Grod!ś-iego w Lodzi
l' cw. 11 -go, zamieszkały w Lodzi, przy
ul. Zamenhofa nr. 4 na zasadzie art.
1:i02 K. P. C. ogłasza, że w dniu 28
C:l. 19b'S r. o gOOz. 11 '\V Lodzi, puy ul.
Piotl"kows-kiej nr. 9 odbędzie się pu·
bliczna licytacja ruchomości a mianowicie: maszyny do pisania wałiz'kowej,
mebli biurowych, kasy ogniotrwałej 1.
kluczami, kasetIki z kluczami i tyran.
dola do elektr., oszaoO'Wanych na ł"oz
]lą sumę zl. 725, które można ogl"dać
w doiu licytacji w miejseu sprzedaży,
IV czasie wyżej or:naczO'llym.
ł.ódt, dnia 6 lipe.a 193-8 r.
w z. Komornika: (-) S. GASJŃSKI

Dokt6r MedycyhY

DUSlaW Kohn
j II t

8bordb

k;bi~~;Ch i akuszerii

P OW R Ó CI L

Piłsudskiego 51. teL 170-03
. Przyjmuje 8-10 i 4-8 w.
-' -

-

-

-- -

-

-

I

A

H@EIWWi$!fD

Gabinet kosmeł,ki
Z,e.CIISnlcZzeJ I t081e to weJ

liP-I

I

I

- '..... .. '
.

16.05 do
lG.45 do
17.00 d" ,
17.30 do
17,54 do
18.15 do
,
18.45 do

nlUSII:: I

,

e.

::.r

gn

f - a.

Ueuwanle we.elklch

datek'6w cer,.

Osuilltanle bellpowrotnle I bec
§lad6w Hpocącyoh WłosóW.
mule 10 ...... 2 i 4 -8 wiee~

P,.vl

i;: t(>~ · Z. ll ,)' IV

<l, )

!\ :{Ij~,.;]

--

() .~ rr nn-j:l

RAK BT
Sienkiewicza 40. tel. 141-22

Poczatek

].

ri o

'/'jI'l:r,o.Jll j

P07, lIulIia

I' I'Z P Z KI IUIr'J

/lo

I
I

Higieniczne, zdrowe, tanie
Lody PINGWiN na 'śrn.i e1anie.

\

"'' ".

. ~-"

.. - .

OBWIESZCZENIE

~omorni\{

Slltl u Grod zKiego w LO" !

.
d,t rew . 3-go, Ludwik Hollas, %11 "
Koluszek Cn- dm roboc.ze) mieszkely w Łodlrl,
Koluszek
Al. I-go Maja 17
Andrzejowa
na %lSsad:lie art. 602 K. P. C. oglaue ,
Koluszek
te w dniu 28 lipca 1938. ~', O? godT..
12

lIł

domu pr%y

uJ. I{Jilnsklego 88

Koluszek (w dm rObOC7.f~}
(Składnica Urzędu)
19.20 do WarS7..!lwy motorOwy
odbęd_ie się publiczna licytacja rucho_ _ _ _ _ _ _ _ _ "_
1.9.26 do Koluszek
mośoi II mienowicie:
r
2U.10 do Kolljszek
25 work6tll faryny po 100 kg o~a,
"

3 worków cukru: po 80 kg.
on8oowanych na ląc:r:ną sumę
zł. 2750.które można oglądać w dniu licylac ii
w miejscn sprzedaży, w exasie wyż!'.!

21.40 do War5zaw y ( k ';( po:-- rc c1m )
22 .38 .10 Kolm:zek
2~: .1 O do KOlUSZek.
.
(IV n<lwiasl',dJ "'odzillY prz.yby- o~naczonym.
•

•

b..

CIa na stnC']<' r'lOC GlOwe).
. . . . O&.~~;t. ~~*~$O . . . . . . . . .
." ," _i.

J'fTCU.

J,6di. dn , 12.7. 1938 r
Komornik: (-l }" HOLLAS
Sprawa: Po Isk. Z8kł. Przemysł.
p·ko ,l. Weiso\\ i

("nap'
y J Plargolis
OKULISTA

prl!eprowadził się

na ul.

II ł K06CiuszklĄ
ni.
Q;J i

51 t

felef.
165-17
Godz. prsyjęć 11-2 i 5 - 7
_ __.___ ._........_ __ ____ _ - _,

chor.

,6 lib

wewnętn;ne

spec. serca

IAl'ił IZb'. -"I'Ckił
i

'
.

.'

,
I wy!i" ahm'~\':
a na,

_

".

'

- ..
.
.,

r:Jeh~gm l.~ rkn

z dług~)letl1lłll dO~'~" l:1(lcr~~lHeJll
prz vjmu)'c w sz ~ lkl'"

DYżURY.

I

zab l l'!!1.

T E L. 216- 3~

I
II

WÓZKIDZIECI~C~
.' [j--" ~-----=
tOiKAMETAlOWr.:
r-s.o
,

l

"UL otltyll1aĆ mo ż na
J.
O t K O\Y 1'5 ~11 ~ ! 11 :" TE{~FJLOWJE. ~NO"\'LOl)n;
NARUTOWICZA 11 m.137-70 ~
l oko liczn yc h le lnlsl,uch
u L~"
MATERACE

HAJTArlIEJ .. FASR.IKtJ\Dl.if'

REPERACJE i I.AKIE"'O'~

- '

LO U

w każdej ilo~ci

9,ostarcza

l'

\\'cllhE' l'ga;

2) na W I ŚNIOWEJ GÓRZE u .Jamnika . willa T, a wuli oraz \l Awro
nima . willll Hoffmann . knlo ha-

senu ;
3) w PODDl~H1Nlli, ' rU~ZYN - LE
sm i na SCHODOWEJ tiÓRZE
11 Awroniml1 . willa TyIiń~l(iego.

przeprowadził się ') ~a ') 8. RUBINE
ul. LEGIONÓW 25a tel. ",60·7 - Południowa 39 tel 148..05
Od 5- 7 pp.

•

•

i dni

nastep",lh
film p. t.
w

li ··y.-

1Io,,!,~,j !1i.

KINO
Dziś

8(,

p, .

I~

Ho~wadów8.

dyplom Uniwersytecki

t

(:<\1

I

'\Vars1.awy torpeda (18.13) \

W LaE ~r. Jer
k' 1
1 l?'"

Mo'

U 1() \I' ll~I

tl o

7.t 11 ie)

\W dni rObOCtP)\-----u-u-a...
k... .."N-~r-.-1:-m...
~-1""'2:-.;~?\-'

,)~O.50 dl.,r
he l UI3Z ok
..

Dr. med.

f. WOlkOWYSki

~~l~;~~:o 15.9)

~~::~ ~~ i~i~:~~~

HENRYIoł.VS11R BICHER

9
Tr811rulll8
uyu

l O.~5

\ VC:1l'5ZUV. y
1>i'7. rr f\ I'('rln\
prz 'z Lo \\'iez
do (llowna
7.20 j,) Lasku
1 J.~5 do l\, 11 t ml
7.30 dCl Q,lyoi przez Kutno. Wio H 3'J dr') "1., lr l;51i h j W oli
claw ek , Ale!i:sllUdrów, '1'0- f5. :}1 (10
PO'W ;l'li rt
I>(.~.p')~ 1' "11
rllll, Bydb'oszcz
]1""-1. O~ tl';j 'V
7.:37 jlr:r.,)z Chojoy - Wid;:c' \V - - ] :'.37 d r'J 1- lI jlHI
Koluszki .'10 Ska],ż'y~kl z po j(;.o~1 /1,) 7, d:ril~k j L'j \\'01i
h!('1.em0Ul do Lwowa
Hi 1') .l o \ \':Irnn \'Y 1 1 " 1 '/. J r 'I ir\>:
f..l:1 dt. Vi'a;·SZl.H\' Y 'l.
j)rzPJ3iac!a 17.:\8 ,1 1 'i"I'[1l1z"
niem w J,o",iezu
17.iili cl I) ( ;IOI\'W1 ( w l'i;!t1,i j dn,
5.20 do ł,ask ll (w ,llli f "j:ll r.Cz, I.'
p'·zl'rl~l':i<, t t'CI. II P IV ~1~z o[Jir)
,,(/ 15.5 dG' 1j.~)
.
I j " .;j"l .lu K nt!l:l.
8.46 Jo Gdyni i Poznani;l Oi HZ I J' : Of3 .1 0 (; il'lI'nil 'l,u l'.-lI.it' w Jlj:g
Clęchocinha prz~z Kut nu
I.u . ln; przc(]dwifl l r.0. r.e .
8.54 do' Pozn::u~jn. Pociąg J. czpo
"\\' J ;1 t(,~7.np IV pe wTIle)
ś r~ini Lwów -- Ló'd ź K:l1 !<) ;)f1 ,l O n"t l'\)wia W ll~ p .
Po "mań
~ fI ~1 do \\' ;lr~7'1.1 \. ]l ·z,·z T
i(·".
915 do Qlllwna (św i :1t cr 7. U V IY s ': ~ 1 ~Fi ·111 Z"I II'I~ l -i; i \Y o lj
ne od 15.5 do 15.9)
zOl'je)
:?':' ił' ) .j(l 1.' 111\1;1 . ( ;<1.' I i (('i",·h ,.
rio i\ nc1rzejow:l (w llni fi\\ i:l- fI .:?G do ł"l .~l'l1 (? \',iąjl' t'7. II~'- \Y !.n.
('liiI' 1 )
trC'lrw or! 1S.!) 'lo 15.9)
lT,{)uie)
I~'·~·l ·l,j., Z\1II,1 i "j \\'(11'" I';l!:: ().
do Kolusze k (w dni świ;!te c z, 10.1 5 do Ł:J.;k" (8 wi ąt crz Dy w . p.'
' 1" 1 1 1\ '''.1'1)'"; 1,\1 i: 1I !\ :I I'J-/. a;"e
ne od 15.5 do 15,9.)
zonie)
\
- C!ll ,i'ili:J.
d.l Skarży tka bezpośredni
do Koluszek (w dni ś"iątec7.

12.50 do Katowid (18,27 )
1<1.00 do Kolu57iek

-'

wlaca.: "
.

wewnętnne

narutowicza Z,· i~~-83

Sr6dmiejska 28
_______ _

10.15

povwroc:il

epecJel1ela

Łodzi-KaUskiej
odchodzą:

l

JÓi e;mmiiCk JERZY ·SU y1\
chor.

,

I

9',---- ___-____
Dr. med.

e

Z

l

I

POWRóCIŁA
.
craynuJe latem w Głownie, Staly
,W a.rchaUw, willa "Zalesie"

,

od dnia tri maja 1918 rol1iu
11 .ó;:?
0.01 do Otow 'l a
OA:? do Poznania prz('z tl~tl'('w Il.on
~uocią.g bezpol'iredni WD]'~ /'. il
wa - Paryż)
J:? l i
G.lO do Warszawy (84 Q )
i
G.25 do Sieradza
lU O

0.15 do Koluszek - Częstochowy
Zą.bkowic
K:łfowic
(:j 47).
1.17 przez KoluszJd,
Slolwiny,
Skarżysko do LWO\":l j Prze- '
worska, (11.35)
3.15 ,[I) K')lmr~ek (3,55;
i
5,25 do Koluszek
I
G.OS do Koluszek
l'
G,50 .Jo Koluszek (7.30,\
7.09 do AnUt"!:'3jowa (7,23) kUH;uje
•
w lnio robocze.
7.25 do Warszawy torpeda (8.53)
7.35 du Wat'5zawy t.o!'pE'da (9.03)
fU O do Koluszek (8.50), połąc'i<>
nie z t.orpedą do Katowic j
Krakowa
I
8.25 do Andrzejowa (w dui swj,1'
toczne od 15.5 do 15.9)
8.40 do Koluszek (w dni świątecz
ne od 15.5 do 15.9)
9.08 tlo Warszawy (11.38) b~zpośr.
9.25 do Koluszek (w dni świątecz

egzystująca

Wiadomość; ŁÓDŹ,

odchodzą:

Ił

jazdg

dni nowsz. o u. ' 4. W soboty. o

2:.

12. w niedziele i święta o 2. Na pierwszy aeBne .~~yitki.e mif'jsoa po 54- ;'( '

24.

Nr. 201

nr. -

"GLOS

PORA1'\~Y"

-

lU:!'\

15

•

LE •

-cia z Ul. Lipowa 5 , leI. 129-03 Filia: stolarskie 1 ,tel. 13·109
Ir-••-....-.-.-.-.-o- -a- L-·-O-S-Z---IE--I---D-R-o--a-·-~-,E--.....~;::::.
polecają:

stllle na składzie
wszelkiego rodzaju

~~w.; .ft:ł!=mn"');S

~t-=-......a.

____

DO PARYZA I NA RIWIERĘ wyw końcu b. tygoGnia na mie--~
sięczny urlop
młody
mężczyzna,
kttry pragnie skontaktować się z
\~tl1dia Francja, Bclgil!.) przygoto- wyjeżdżają(\ą rćwmeż panią - em.
wuje r~. Aspisowa. Zawadzka ił5, ('ferty "Francja".
Ul. 6, godz.
6-8. Telefonicznie:
ZGUBIONO kwit kaueyjny Elek·
2U::! 03, od 2,30-,1,.
,
trowni Lćdzkiej za nr. 121383 na zł .
...
\\'LOSKIEGO udziela student uni .. 10.-, na nazwisko ,Szenwic Mak"
\I'\:rsytotu we Wło8zech. Bezpłat:c-~ Hadwańska 4.
iuf''''llacje o warunkach studiów.
lufom.acje: Wćlczańska 7, ID. 6~
godz. 16-18.

IHiiUka i UlYchlHRlłł_1
vo EGZAMINU KONSULARNEGO

-

------

jt'żdźa

-----

drzewo budowlane •-

Ostatnie

-

rn.ANC'USKIEGO

---

krót.k·ą,

ła.t w4

I·.l'todą

(.l.ru;on) na.uczy &ię każdy
p_'trzeb W kraj:! i zagranicą..
h~olw3nt SorbollY. Przygotowuję
d.. egzarnir.ć w konsularnych. Le-.ionów 11, ill. 13. Dawidowic~
12 -- 3, 8 - 10 w.

nowości

-

Wielki w,bGr. -

n.-Drw., na zlec. rym kurrJortem ew. z utrzymaniem.
TE'lefon. Nawrot 17, m. 10.
_
_ __- - - - - '- ' - _.- - -~----MEBLE odświeża,' naprawia, pole- 2 POKOJE z kuchnią, wygody, wol
roje, modamizuje solidrne pracoiV Li! od podat.ku do wynajęcia. Scna·
cia E. Breslera., Piotrkowska. 12"0, tcrska 34, róg Kilińskiegc..
lewa of, I w., parter.
- - - - - - - - - - ZA.STĘPSTWA rejonowe odda
podrótoillcym branży papierniczaj. prowizvjnie. Szezarbiński
Krak6w, skrytka 640.
Dobrzyń,

I. M. Brauna, Rypin, ul. ZdtTń~ka 3

__ __
I ::-_11:2'._8J:Lokale
~

IEI:III_ _r::.

»

a

POSZUKUJE 2-ch lOKali 4-poKOjt)wych lub sklepu i 3-ch pokoi na.
partene, w e~stym domu na ulicy
l.imanowskiego, poczynając od Bałuckiegll Ryntru do numeru 50 oraz
PRYWATNA szkoła pow5zecli- między N'a.piórkowskiego i Senatorna na prowincji (4-od'działo ską. "Kropla Mleka", Piotrkow- ....----~--'"----,'., ,,'
urzędnik' posznku je pokoIra) poszulkuje nauczycielki- ska. 103.
ju umehlowa.nego ~ całodziennym
kiero"'niczki.
a,runki: eało
dziel1JI1c utrzymanie, miesz!ka- ZL. 40.- KWARTALNIE 1 pOKój lltrzymaniem w okolicach Gda.Ii·
Oferty sub
nie, opal, światło, opranie i pen zł. 100 kwartalnie i pokć>j z kuch- s.k.iej i 11 Listopada.
IJa niewielka. Zgłaszać' się: nią; zł. 125.- kwartalnie 2 pokcje "l Jrzędnik".
L&dź, Szosa Brzezińska nr. 10 z kuchnią; 3 - 4 - 5 - 6-ciopokojowe mieszkania; pokoje umeblo- DUŻY pokój frontowy umeblo.
111. 10.
, " .'!
, ,
wane oraz gar:wniery od zI. 20.-- wany łub be" do .Jddania. ',"ólpoleca. "Zenit", Piotrkowska 82. cza'll.ska 93 m. 4. Ogląodać mOtelefon 260-25.
. żna od poniedziałku.
Różne
'

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

"7

I

XATRYSKIWACZE faf!.adowe re
~.czotkami m3talowymi lub gumo·
~'ymi wynbia, inż. Józef Weingrtin;
Kraków, Groble 19.

oraz DYKTY i debowe posadzki.
Przvjmujemg l!ilmtiwit!niil nil millre

ODŚWIEŻAM sufity, ściany, ta PJĘKNE MIESZKANIA I i IT pi~·
~odami, I piętro, przy ul. żero~
pety suchym chemicznym spo- tro, w nowo'~~esnym domu . Gdall·
~kiego nr 77-79, do wynajęcia.
sobem. Ceny niskie. Wiado- fka 26, 4 pokojowe - 150.~, 5-po.
_ - . ._ _ _ _ _ _J

_ _ __

nlOść:
Samuel 'Viatrak, sklep kojowe - 175.- miesi~cznie do POKO' J
larb, Mała 2, róg 6-go Sierpnia, wynajęcia. Informacji udzieli doewent. dwa z wszelkilub fel. 234-04.
~nrca.
6201--3 mi wygodami natychmiast do
wyna;ęcia. Śródmiejska 31, m. 5
.- -- -- - - - - \-- - - r,\pICER i dekorator wykonuja POSZUKIWANE 2 pokoje na tel. 17-999
jlitrwilzorzędnie
wszelki·i) rc.hoty .pracownię su~den, od gospoda----------.
"('dług najnow3 '~y,~h ;nodeli ]10 cc- rza luib lokatora.
Śródmi€ście, 2 i 3-POKOJOWE mie6~I{ania komI':l('h przy8t~pnydl . U·'nryl<: Rycz- okolice
Traugutta, Andr·zcja, fortOWe w nOiVym domu. Radwań·
c, ;':.(1 \\ aclzk:1 18, tel ~78·91.
Narutowicza. Dzwonić miQdzy fOka 16, do wynajęcia. Informacjó3
na miej6~u.
2053--2
3079-3 4-6 nr. 268-04.

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

--~

inkas entik a do
sjonariuszów - autobus do dworu Domu Siero1t, !Legionów 10:1.
-- listownie: Reichertowa, Grabćw Zgła.sz ać się od 10-2 pp.
k. Łęczycy, talefonicznie: Grabów 5.
ZŁ. 200.- wynagrodzę za wyrobitl·
PENSJONAT "Trleoh
Róż" nie posady biurowej młody wyk waTeofilów, poczta lnowłódz, tel. 7 lifikowany. Oferty Bub "R.. G.".
pod Spałą nad Pilicą m>:ynny.
Dla pracowników umysłowych
zniżka. ID~. Elerszonowiez.
DWÓR (izraelicki) przyjmie

-

162-2

-------------------------PENSJONAT "Zacisze !Leśne"

RAKIETY TENISOWE od 6 złlJ
tyc:-h firm_J; "Olmar" do nabycia w.
6k.ładzie zabawek. Piotrkowl!ka 119.

A. Szykier - ŻółłlkierO'Wej w ila186~20
krzewie. Kuchnia wykwintna,
na żądanie dietetycma.
---------------na miejscu.. Poddębice 30.
NICIARKĘ ca 300 wrzecioD,
używanIł kupimy. Szczegółowe
RABKA. P~nsj~t dl& dzieci i oferty ,.2968" do admiDisUaoji
młodzieży "Swobodal"
p'n.yjmuje pisma.
154-2
dzieci po-J swoją OP,l-3Kę.
Helena' .-.
Baumga.rten.
f. 199-3 '.
Do Ht Nr. Km 341-3&2.38
OBWIESZCmNIE.
.rtomorniłt Sądu GrodzIkiego 'tV Lodzi

-=_____.Posad"
___

I

II1I::I_ _ _ _•

-

AKWIZYTOR - INKASENT przez
l~(lwstającą firmę poszukiwa.ny
~
kaueją gotjwkową do zł. 1.500.do inkasa i do sprzedany Uezkonkmencyjnego a.rtykułu i przełomo
wego wynalazku, mającego duży
zbyt. Zgłoszenia do "Głosu" pod
"SAW".

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

POSIADAM

maturę, Akademię

dlową, pra.ktykę

szkolną.,

han

biurow~

(koreapundencja, maszyna, bięgo.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie 5 POKOI z kucbnią. hol, wszel wość, gdspodarstwo, higien~, wycho
3 pokojowe z lokalnym ogrze- Ide wygody, słoneczne, ciepłe '.... anie); przyjmę odpowiednią. prac~.
waniem w nowym domu. Na- do wynajęcia. 'Piotrkowska 161. Zgloaz,~nia; "Głos Poranny" pod
rutowicza 79-e, teJ. 213·9!t
"Solidna".
Wiadomość u gospodaTZa.

137-4 --_.•.• ...
- _._--5 POKOJOWE MIESZKANIE z wv

PJ1NNA do pięciolatniej dziewczynki poszukiwa.na. Referencje koniccz
ne. Of'3rty sub "Sumienna" d')
adminiatracji !,)isma.

.
----pen- POTRZEBNA

Ceny fabryczne

protest na zł. 100.- pl. T10 WYNAJĘCIA w śTĆdmieściu
1938 r., wystawcaa Abram 01- 1 pokój lub dwa umel.,low&ne z pal

szta.jn,

l!

-----

ZAGIN'ĄL
~~O.5

II

DO WYNA!JĘCIA od zaraZ 3 po
ko.ie, kuchnia z wygódką, I pię
tro, oL, oraz od 1 paździer
nika lokal, nadający się na skła.
dy i biuro z wygódką, parter.
Uzlłrowim
'~iadomość: Sienkiewicza 29,
tel. 220-59 i 204:-68.
GLOWNO. Stary Warchałów. WilDO V" YN AJĘCIA 4 pokoje z kuch la "Hanka". Pe!lSjonat dla dzieCI
llią, \\azrlkimi wygodami. 'IViad'i- i młodziozy Heleny Streisenberg'ł
mdć' Kilińskiego 47, u g()@podarza.. wEj S0onowa lasy. Plaza rzeczna.
E'Jisko sp'Jrtowe. Pokoje duże, sło
neczne. Opieka. maci~.r"'yń~ka. Ury,
I:?bawy, wycieczki. Zgłoszenia wyłącznic na miejscu.

TAPE
-----_.. wł.Centrala
lAND i WAJNSZIOK, Piotrkowska 64. tel. 209-14

P1L\ WNLK, rutynowany pedagog,
pOi;zllkuje lekcji z hebrajskim w zaki'e~ia gimnazjum i liceum. D~wonić
tel. 216·34 godz. 19 - 21.
-------------BUCHALTERII włoskiej i ame·
rykańskiej oraz pisania na maSłynie gruntownie wyucza za 25
zŁ. Skrócony kurs w ciągu 1 roie~iąca zł. 15. Pisania na maszynie
5 zł. Udzielam również korespon
dencji, arytmetyki handlowej i
tenografii. Ki1ińs'kiego 50, poprzeczno. oficy.na.. ~ piętro. Zap~owadzam kSIęgi I sporządzam
bilanse.
-I

FrancislkańsMa

r",. &-go, zamies7Jkały 'tV -Lodzi, przy
AL I Maja 34, Da zuadzie art. 602 K.
P. C. ogłlUJ:a, że w dniu ~ lipca 1938
roku o godz. 11, a i 16-ej 'W Lodzi, ul.
Piotl'lkowska 60 i 96, oraz ul Zgierska
nr. 9 odbędzie się pnbliozna licy,tacja
ruchomości, oszacowa.:nych na łą.czną
sumę zł. 25.866, a mianowicie: z urzą
dzeń sklepowych, stołów do radiQ()dbiorników, żyrandoli, żelazek do prasowania elektrycznych, lampek nocnych, żarówek, termosów, lamp do ra·
dioodbior-ników, sprz~u technicznego,
gm:ejIlików elektryc:mych, lamp, a:pal'rI
tu elektryc:mego do czesania wł9-Sów,
słuchawek, wentylatora elektrycznego.
baterii, żelazek ele'ktryoznych, które
można oglądać 'W dniu łicytacji 'W mie.i
scu sprzedaży, w czasie wyżej ozna
czonym.
Łódź, dnia 14 maja 1938 f.
w z. Komornika: (-l J. JędrzejewskI

Zarząd WłókienDiczej Spółki AkcyjDej "N. EitlngoD i S-ka"
podaje do wiadomości na mocy uCihwały lWa~D'e-go Zgromadzenia
Alkcjonari.uszów z dnia 28 cz·e rwca 1938 roiku, że sumy pnzaibiilansowe za lata operacyjne 1934, 1935, 1936 wynoszą: za rdk. 1934:
w debecie: zażyrowane weksle zł. 3.885.336.06; wierzycie'le za kau('ją hilpoteczną zł. 11.000.000.-; w kredycie: obligo z tytułu żyr weks'lowych rl. 3.885.336.06; kaucja hipote<nna zł. 11.000.000.-'; za
rdk 1935: w debecie: zażyrowane weksle zł. 3.886.084.19; wierzyciele za kaucją hirpO'bcrczllą zł. 11.000.000.-; w kredycie: obligo
z tytułu żyr wclislowych zł. 3.886.084.19; kaucja hipotecZ'lla zł.
11.000.000.-; za rok 1936: w debecie: zażYlfo ne weks~e zł.
4.831.013.83; wierzyciele za kaucją hipoteczną zI. 11.000.000.-;
w 'kredycie: obligo z tytułu żyr wekslowych zł. 4.831.013,83; kau
cja hipoteczna zł. 11.000.000.-.
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KINO - TEATR
- l. Ostatnie 2 dni I WIELKI PODW6JNY PROGRAM I
- n, -

~

A lA

Cegielniana2
TeJ. 107-34.

Pora. pierwszy w Łod.i I Potęłny film sensacyjno-egzotyczny, rozgrywający siEI w płonl\ceJ \ trawionej ciągłymi walkami MONGOLII
Walka o teren, naftowe!
Płonący szyb I
Bombardowanie na

pu.tyn~1 fi~~!y~~k~

w

"POSTRACH MONGOLIIII "Spotkali Się wParyżu" ~r::~~~ta~ii: p!~~1~j

r. gł. słynny sensacjonista JACK HOLT oraz Mac Clarke Pocz .. codz. o godz. 4·ej, w soboty i niedziele o godz. 12-e.i
Następny wielki podwójny program: l. MAŁY DżENTELMAN. lI. TOWARZYSZE BRONI

~~~~~~~~id~~na~~~~~!~~-II
''''-''
E r n a S a c kpleŚnIllre.

==
~

~

~

=a..; Żeromskie~ 7-ł/7&.. !et 1~~

DaieJe kobietv, kt6ra pn:ekonala aię, te łatwiej Jest schw,tac męzczy z 1n<.
nli pued nim uciec. Szalone puygody trojlla zakochanych Claudette (olbert,
MelQII Douglas, Robert Young w wspanillłym nowoczesnym filmie p. t.

~wiatll,

GWIAZDA
n n KIWI R "

pięknego filmu wie.deńsklego p. f.
"
W pozostałych rolach: F. Czepa, K. SChonbilck, P. Kemp. J.
Następny program: "PO BURZY" z LUIZĄ URLIOH.

bohaterka

Ceny miejsc: I m. 1..09, II m. 90 gr., III m. 50 gr. - Kupony ulgowe po 70 ar.
Poaz. prze~ w dni J)QWSZ. 9 ~z. 4-, VI ~iedziel,e i świ~ia o godz. 12.
b

Z

lilden.

prawem zajmowania dowolnych miejse.
SALA SPECJALNIE CHŁODZONA

Hl

OTO ODBIORNIK

1!!l1I1!lIIIIIIIIIlIOUnlllllll1l!1l1l

tądajcie

PODW6RZA
_L!S_
__'f"II"=---as'fal uje i

etonuje

'firma S.

I

ag;

czołowych

zademonstrowania odbiornika w

I

r.

ZE STAl..YMI Ló-tKAMI

iers lego

ad łado

Chirurgia zębów, .acz. i jamy ustnej

PIOTRKOWSKA 56

-

TEL. 129-77.

Pnyo::hodnia ",nna od aod • . 9 do 12

KLfoETUBR
ul. Przejazd
;,OUZłi

('bor.

~owrócił

Kipiele
Centralne
H. Offenbacba, Zacbodnia 38.
l38-51

teł.

129~45

Higiena

J. HUPERT i S-ka
Piotrkow ka 44.

tel. 2
:a
r: ł'

mnrat-d
enu."

łO Irouy.

%

...

2 ..114.

aktvk nt

I

r

Wuborowe
porcja 3 S

CZYNNA: od 7-eJ rano C:o 10-ej wiecz.

wodą sodową i kruchym eisstkiem
Śniadania i kolacje jarskie z ó-eiu dań
zł. 1.10 z obsługą.

me[banika· werkmiJtrlB
do hIt 35,

~~

Znajomość

~~
tiJ..

_ . _ - - . - '-

Diiii."

o I

Przejazd 1. tel. 209·87

uraa udziela gwarancji na ułoźone asfalty " podw6rnoh
POLSKIE TOWARZYSTWO ASFALTOWE Sp. Akc.
Biuro: ł,6dt, ul. ł(opernlka 24,
tel. 142·12

Spec,.n8ł. ohortb ek6rnyoh.

wenerr_n,oh i ",oaoplolowrch

Nawrot 12,

front I pi~tro

pr"łm. od::-:';r:::;'o~5.ao-9

' W niede. I

~więta

od 9-12

lir

\łoI.

w

Fabryka:..

Towarowa 28/30, teJ. 228-18

F-m. egtyst.je od 1928 r. I wykOMla na terenie Polski okolo 1 mllloM ..
kw. nawierzchni IIsfaltowych w tym p6l milionll mtr. kw. '" m. si. Warala"

I~nfllńr'
Józef PR1\ KfRURJnHIUM
~HnH u
. " .LU Un
DR. MED.

BornstelnOUJB mI·:-0·'
81 BOrnSIOI-"
gardła
n
Narutowicza36 ~l.

dla nurwoi~rp:~bi[znIR

D

Chor. nosa, uszu i

ChC!rob, kobiece
I akuszeria
Sródmie.-ska 29 tel 134.90
•.

p C W RÓ CJŁA

Przy.i m . od 10-12 i 3-8 wiec..
1_
-- ~_._-

Dr. men. H L

Spec. ohQr6b wenerycsnych, mo..

c.ppłałowyoh I -6tftJOh
Traugutta 8. Tel. 179..89

PuYlmule od 8-11 i 4-8 wteaa.
w nie<'J.łele I h,lęła od 1O-t pp.

[bornbJ l~b'lite Ia~.al18rl'l'
.
przYJm.

mles_lra obecrue

Piotrkowska lir. 212
tel. 200-311

Goe". p,.,jęć, to-12 ~ t6-~.

ó tO"

SFAlTOWANIE PODWóRZY dJ::d~:c~e ~~!::~:

•

~~~~lanowe.

DR. M;;n "

Dr. med.

'L NI7fCKI

2- , 0
"·
1.
-~. -

J" WAJSMAN
Koron,:

C kierl\){ :I~

c.ytal~ceIlG biegle rysunki techniczne.
języlra niemieckiego" I!łowle pożQ.

dane. Oferty pod "Fabryka w Warsnwie" .kada~
do admin. dr;lennłlta.

QL.~ 44 I

groszy

Wlaz z

Powaina fabryka elektrotech"icJna '" Warszawie poszuKuje energic.nello, samodzielnego

to l:drowie!

C l' lIlinowiluie, drutowanie i fro1ero'A'lJnic posądze !" czyszczenIe wy" taw I okien. sprzlltan!e
biur i pokoi. odkurzanie elektroluxem.
Rel1eracje linoleum.
Pakowanie okien i dn~'i.

•

do 19 lat, z ładnym eharakterem pisma, eu&r'
gieznv poszukiwany. Oferty 8ub.: "Ener
giozny" do A. O. Fuksa, Piotrkowska 87.

Pl'Jsznic, Basen i H,drollatie

leli.

Pr.yjmuie od 5-2 i od 6-9 wIe",
W nied,... i Święta od 8~~.

+ ..OLJ.A"

PATENT FRA N c: I.,~.. 7QO ~o'"
PATE.HT AMER'. r,JR . 10'9704

WVfVMAoCZEK
.marlń wRubber"
1.000WEK

=

ŚRODBOROW

UL. PiOTRKOWSKA 90

•

ELASTYCZNE

tel.

~-

SJl e. chorób skórnvoh
, wenęrycznych

ORVGINALNE TYlKO

Zawiadamia, i i . dniem 15-j:(o lipca 1938 r. czynne są
ł',ar :aklad:lie w ponied.ialkJ, wtorki, środy i czwartki.

32
- - -._ - - - - -

S. KtlNT·

;

nO'Kftllft'

~

Zae.hodni
.lP. med.

rn :<'l'lłll

.Petent"
LEŻAKóW, HAMAKóW
ŁOŻEK polo",?ch
ROWERÓW i d~e&,n
"fabrve:mym
łł Mai, Piot,~wska 75
- - słrłlld.tC .,u Ił \Ił'1łł.. "IV p~,.,. Tel. 159-90

~IED.

~e\\n~trzt1e

t.6di, Al. I Maja 4, teJ.• 222-60

Wielki wybór:
11 ł.ÓŹEK komodowych

~1ATERACY "prężyn.

!

"'7

Rub-nUcht

w

godz.

'.
10-1 l

237.}4.
I
8-9

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

DR. MED.

H. Ił ,. ż

[M~!~
r!!konwa!e~cent6~

RledOrOZVllDletvch
Informacje

J------

ner i

dZIeCI
telef. 151·89

--~--

DR. MED-

E\U 1\ ż SKI

ap..ialist...h0r6b

r.,

Ł6dt

slr6rnrch, weneryc.nych Speotelł8ła ~or6b weneryel"'cł1
I seksual

OGUMIONE narulaarlCla Ił
do WOIÓW - tlnlo, solidnie .,koRuje
fabryka
7

&161111n8

I

::h

bm,ch i seksualnych

n p., front Andrleia 5.

Tel. 128-98
pr,,'muje od 9-1 i s-o

telef. 159-40

p'IIJJJmuje od S-lt rono i od S-9 l

wiec..

'III

-

niedziele i śwłęło od g..-U

mieslcezna - Głosu Porannego" ze '\utystkimi dodat1>a~llj wy;~osi w Łodzi zł. 4.óO, za odnoszenie przesyłką pocztową Vi kraju - d. 6.-, za granicą - zł. 9.-

Reual(cja rękopisów nie

Redaktor odD. LQełlłll U1tbH~i

.....

"ZAKlAD DEZYNFEKC YJNY"

BEZGRANICZNIE

Wo,lK6W ó1!iecięcycll

' y J>JlZYJĘĆ: od 9--11 i od
6-.
- Tel. I ~2 ·28.

DH.

delJynfelrcyln~

HlPOWrolnle tylko §wlec:"

IDlllalore·Clme.". Przeprowlldsamy dezynfekcJe mleslJhń
rod IIwaraDcj~ ganmi D. G. VI.
Zgłoszeni!

~A6RvaNVM

ŁóZEK metalow~ch

SE-I

na

tVyłt;pislI

Piotrkowska 56.

ński,

ZTVM ZNA~'~M

MATERACV WYŚGielanycł1

SPECJ. CROn. WENERYCZNYCH,
I\SI J.~LN\'CH I SKÓRNYCH (".ło"l6'11')
przeprcwadził się

A. Dzialosz

I

"11
oei€zna!'

SioBlato

let:znie:ćI

!!!I!! Dłl l!!!!!!!n!l!lIlHlUH"

firmach radiowych.

esfntnie nowoŚci na sezon bieź!1cy po cenach
konkurencyjnych poleca

D

oeIOIZ~Di~.

'

Przelarg.

'II

Zanąd ~fiejski w łJoozi
ogłasza publiczny
prletarg trl'l, ur>:ądzon:' kan., li.zacji i wodocią 
gów wraz Z pr7yłączeniem do miejskiej aieoi
Ud!. Piotrkowska 40, teł. 120-40. ::
Egz,stuje od roku 1B~5, kana1illacy-i n ei posesji miejskiej przy ul. Kiliilskie!(1) JOl (park im. Sienkiewic.a).
. Oferty pisemne, odpowiadające treści kOllzto -ysn śle/ ego. należy składać w Zarządzie Miejkim, Plac \Yolności Nr. 14, HI piętro w pokoju
Nr. 44. do dnia J tVm 1938 roku do godz. 11 rano, w kopercie należycie zamkniętej i zala'kowanej. z napisem (wymienić roboty).
Szczegółowe informacje oraz ślepy kosztorys
z warunkami przetargu otrzymać można w 'Vydziale Techni<:znym, Plac 'Wolności 14, II piętro,
I w pokoju Nr. 25, Otwarcie ofert nastąpi w tym
samym dniu o godz, 12 w południe.
Wadium przetargowe zgodnie z przepisami
T>YHEKOJA reO'VARZYSTWA KREDYTOWEGO w wysok?~~i ~ł. 600.-:- nal~ży złożyć w kasie Za~. l' J OZJ
. d d
d"
• .
rządu MieJskiego, zas kWIt dołączyć do oferty .
... 1. .... (
pasJa. a o ,oprze ama rueruchOmO::lCl:
\Vadia składane w walorach winn~: być deponoprzy ulICY Grabowej nr. pol. 3
wane w Głównej Kasie Miejskir.l przynajmniej
..,
,,"\V ólczańskiej nr. pol. 212.
na 1 dzielI przed przetargiem.
'Ysz.ell-;ich informac.ii, dotyczących spr:r.eda7.y udziela
ł,ódź, dnia ~O 1iP~:l 1938 r..
,
,
tl:Ul'U
IJ.\ J'p.k eji T4 JWarzyst'\Va Kredytowego m. !,odz.i
ZARZAD MTEJSI\J " f,onZł
\ uI. t'omorsk~ :21) w gudzinacb od 9 - 14.

I

.

clo.,ego

pe l no""

PIERWSZA

.' -

~~IEBIE.

..... A

'l.a WvdawnictwQ; .GłQ@ POt"aIUI)' "- Jan Urbac.b i S-ka" Ea,claiau KflnUD....

YlJ drukarni własnej PlOłrkowske

.

-I
[,

DL:isiejszy llumel'

I

u'"" ,

".1=1 IlE

.Iult·s SlIlIcrweill: Lcwi,co wicc i pr;l ':
wicowiec
I

H. Al'bol: Barcelona - slolica wojuy domowej.
G. Most:u: Historyczny dom.
P. T-ow: Lcnill byl anulrahctq \\
ScZlllCC

~ __
ed\V&11&
~1-="'"
Nr:. 29

"GŁOSU

Specjalny .dodatek

J. Nalonek: Wie~ka IUi10.~Ć Vultaire'a
Prof. Norman Bentwick: Tel Awiw
ler~y Hllhlmski: Sam na snm z Pawłem Moralldem
Ralph Linton. Stuprocentowy.
Tristan Bernard: Dewaluaeja kilo.
metra
.T Wechsheru: ZaDachv ~iemi
LiIi Hatvany: Zawrotne gaże pisarzy mmorwych
J. Naumow: Nowy teatr wiedeń.

PORANNEGO" z dnia 24-go lipca 1938r.

ski.
Paweł Klinger:
płodność .

Dr.

•

•

•

•

Okresowa bez ..

•

eWlCOWlec ., . pra ICO I
Sriand

W pierwszym tonue swego
który właśnie ukalal się, GEORGES SUAREZ
(tpowiada nam, bez zhytniej de
likatności, ale z obfitością malowniezych i żywych sZ'Czegół6w, począJliki rewolucyjne wieI
kiego męża stanu.
Autor czerpał z koresp,ondent,il, z papierów osobistych i nO
lalek Brianda. łnformowal sil~
a współczeSlnych i pod jego pió
!em zaczyna .luf w tym pierw'7.ym tomie ujav,.'Illiać się padwó,jna postać te~o. który byt
równocześnie i to przez ea'
l" życie L- ZWOlennikiem swo~Bl'ianda",

~Ildy

i

człowiekiem

porządku,

h·~·b\1l1C1n. uloliłlym

do r07."M'le.

:mitł IRA'" i szefem rządu dość
lurJ.(o, aby lm nB1'ZUclć w naj,l'<'Il!i('~nie.1szyeb ch<wilaeh wSz'Y,łlde rygory.
Stosownie do sweg'o powinonactwa
politycznego, ludzie
lłłOgą wybierać między
Brialldem, który głosił strajk ogólny,
~ Rriandcm, który mObiU~ał
h'anspOri&wl'6w, aby im prze'1.kodozić w stra.ikowAnlu.

. Jeden powie: "Teraz, skoro
znamy a:t do na.ldrobnie'.j,gze
~o szczegółu
jego egzystencji,
1l1Ozemy dokładnie widzieć, że
był zawue
człOwiekiem lewi·
~

cy".
Inny od,pow,ie: .. Ależ IJie: crcdo
rewOlucyjne było ,lego bł~dem
lułodOści.
Prawdziwy B!l'iano,
lo ten, który podczas wo.jny
umiał przcwid:-°wać i rządzić j,
[en, który później. dO:kO<llU.ią~
swego dzii'la w lidze narodów,
llit'nawldzłł wszystkie 'lI'ganiza
e.ie socJalistycznc j komunist~'ezllc I b'aktował Sowiety
z
g·'~bOką pogardą.

J f'S t rZf'czą tych. ldarzy ZJ1 n Ii
l'lL'iullda d1.ic{l l.a dniem i któ'
rzy sludio\\'alL je~o reakcjr. na
Ill1,iII'Hgic1.nicj.szc i naj'róZnorod
'l'(',1szr

w~opndki.,

uczynić

1-

')'('h dWll('b S)Jl'Zl'CZn"cłt opinii
\lir punkt wy jśeia, ule syntcZt~.
.\ ponie'waż widziałem go potIl'7:tS
piC:'l,nustu lat pl'zeci(:tnie
Ir:l.)' I'nzy tygodniowo, 1l10g~ 1110
ic .!>krol11lnic
zaszeref:,'ować siQ
Illir.dz~r tych, którzy go znali.
Przrdc w,s1.yslkim jako ['(,rerl'nt uI .. lllWY o sl'parae.łi (kościo
In od pallstwa) nil' był nigd~'
3ułYl·cJigljnym. W dzicnniku,

był

",zede wszystkim ludzki i szczery
cmentarza

w kt6rym wSfJółpracował w
swoich początkach, "La Lanterne", była rubryka antyklery·
kalna, zaŁytulo·wana "Potwo,r y
w sutannach". RUbrykę tę uwa
ial Briand za dziecinną i pełną
aroteskowego fanatyzmu. Opowiadał mi, że peWIflego dnia urządził dobry kawal redaktorowi. k'Łóry mial za I.adanic codziennie przedsta wiać wysl!~p
ne czyny kleru.

ogrOmny pochód
pl'ze('hQdził przez Okl'ęg kOpalniany z gminy do gminy. Szedł
całymi godzinami,
a ziemia
drżała od głosów,
stopniowo
7.ałalUu.i~cych się od zmęczenia.
I{O~o wieczOJ'a "Międzynarodów
kał. była tylko szeptem. Kiedy
z31padła ooe, armia rewolucyjna
slłała w J·owie. Brhmd dotrzymał swego przyrzecz.enia: poną
dek nie został :mlkłóeony".

- Oto - powiedział do UICgo - wycinek, kłór~' zrobi na.i
lepsze wrażenl~ w puńskie.i rubryce.
Rrdaktor.
Ilrtykuf.

nIC ,·z~-ia.iąc, um11'-

I wh'd~' p()d tytułem .. rPot~o
r:- w suta:n"i(''' ukazała siE: bł
~tol'ia pewnega probOs~za. kt6Z

~ia

narażeniem
Ul'atował

własnego ży

dwoje

POMNIK BRIANDA

dzieci

dłuta

J)rzed utonieeiem.
". tylU pierwszym tomie SUIł

reZa

zllla,i,dujemy

małą

terystyczną anegdotę:

charak'''' grn'

«nhl 1900 r. Briand w tnwarl~"
slwie kiJku "koIegów" par~'
skich, wido~znie antyklerykalnych. .iak on, zdecydował się
pórć na pcfstcl'kc;:
do kościoła
w l.ocquemeau. Ksiądz, który
słyszał o głosie B.rianda n owym glosie, który !)óźlliej stal
"i~ jedną z ~trak,cji jego przem6wiell - prosił go, aby zaś'pic
wał .,Pieśll. pas1erską.". J wobec
zebranyrh tłumów współpral'O
wnik ..T,a Lantf't'l1c" zainto\lował ~wi~tą I)ieśll.

'" kUJm chwil póilliej, aby
sn],ic powl'lować len mOlnenl
zapomnienia, zanucił llicrws7:ą
zWI'ołk~ .. Mi~dzynaJ·odówkł" Zn
JlIceami ksip,dza, z którym szellł
nn kOltłc.l~.
W 1902 l'. lI.inwnił sic: IW raz
w BJ'ialldzic f'złowiek
:lutOI'ytctll i ztlolnoŚ<,i.·W okr~
gll kopDJlliall~r l1l
Terrel10ire
niejaki Co-lomJJcl. straj'kujący
gómik, zosŁal zabity wystrzałem z rewolweru przez 7.andarma, który stracił zimną krew.
Pogl'zcb odbył si" 18 paździer
nika; obawiano siQ poważnych
zamirsZl'lc "'mieszali si~ aoarchiści, którz~- znlccali nżycie d~7
n:.unitll. Bl'iand, po przybyciu
11:1 lllid~c(',
~wozumiał njrbf'7.pie('zeiisłwo i znżt>gllał je metoł)h'l'wsz~'

W izbie, gdzie ze względu na
s,"vój wielki talent wyz-naezono
~'o na referenta ustawy o sepa·
racji koScioła. śdąlglnąl na sie/)j{' gwałtowną kryty, kę, na
1pk ~wc~o umiarkowanego ~ta
llowiska. Jego wstępny prOjekt
zezwalał na wynajęcie
k08eło
łów na cele kultu religijnego,
dOpuszczał procesje i eeremonie ~ewnęł:rzne 118 7aWOlentem

uu-

ścit

J'y

rozpoczęły się ~pie

wy. Po lym.

r:r:eibiarza Guilleaume

mu właściwe
.jego ~ycie.
Powiedział twa'rdym głosem:

dami,
pl'zez
nąć-

kIÓJ~ były

całc

Pr7.ybyłem

tuŁaJ.

aby sta-

na czele ruphl1. Mam wra-

żenie, że .~słeśde

gotOwi dO ma

szerowania.
Słuchacze

~romkimi

wj'l'alili
okrzykami.

zguc]..:

-- .J:.1 również jestem gotów
do ll1!lszerow:111ill -- ciągnął da
lej Briand, - Ale nie róbmy sohit' dudzelI. Zderzenie będzic
&ilne. Będą dalsi zabici, dltlosze
wdOWY, dalsze sieroty.
Entuzjazm

osJabł.

-- Osią-g>nąłem to, 7.C am .1edllc czerwone spodnie (żandar
~ni)

nie znajdą się na d.rodze po
chodu. Jesteśmy pallami kraju
i tylko od was zależy, bv z tego
~korzystać.
Nastąpiło kłoDoUiwc

milcze-

nie.
~

Wohec tych warunków BTia,nd - pozostaje
ty)'ko jedna rzecz <10 zrobieoOi<ll:
defilować w s~koJu. Utrzymaj
my sami porządek.
zakoll,c~ył

~,Analrchlści pisze Suarez.
- odetchnęli z ulgą. Uzbrojeni
w paNd oltoczyli pochód, który
się formował za truIlllną. Kroczyło dzi€.'lsięć tysięcy ludzi, któ
l'zy sądzili. że iclll na .,wielJ,:ą
rozprawę".
Przy
wyYciu z

c

świeeie, mdawałając się gł()ł~ZL'

niem tego, co iImi sform~owali
d!la swoich interesów i swoich
namiętności.

CXru!em, kiedy C%ytał sptI'a wo-

zdania

kongresów polityelspojrzenie ma.rzycie
la i nieco rl!oIfliwy uśmiech, jak
gdY'by sOlbie przypomin'ał czas,
dla ni~o ~ju!Ż daWlllo miniony.
Wtedy mr:aezał:
7l

n~h, miał

C7ty widzieie mnie wśród
tydt łudd'? i1'Jrobi1lbym skandal.
Ponad to sfonnow3ł tył!' rz,,dów. łe • łIośwtadezenia wie..
dIzW, eo ,..... fili SMady I ...
bo•••".... wo.bee prGpOIrJye....
oti,kela ..arię.
~
_ _
.. łw.iecic nie
ebichłbJ'IDpotk:n;n~ my~li.

Briarod. tak

aiecb.ęllny

te

wobee

~

gl'upow-ych i partyj
Jl3'ICh, b3'l *,*yk;iem, kiedy
Moddo o '"ełk.ie siły duehomer~
tolerOwał umieszczanie
we, kiero'.iąee narodami. W tej
emblematów
religijnych
na
dziedzi,nie, którą 'przenilkał z
cmentarzacb, w kOńcu przewiłatwoAeią, dZięlki .swej bretoń.
dywał surowe k~y d,la ~h,
skieJ skłonności, po samotnym
którzy zakłócali nabOŻeństwa i
rozmYŚlIaniu, nie był już sceptyh('zcześ('iJi budynki,
pl'zeznakiem, lecz wierzą.cym. Nigdy
uOne dla kultu religijnego.
nie rOZpaeZał ani Ilad ludzko.
Nota,t:ki,
które
Arystydes śclą naogół, ani nad (,710wieHrian{l robił o swej d 7.iała 1111 (' kiem w szczeg6lności. Stą,d wieI
ści podczas lat wOJny, kiedy nie kość jego akcji, która będzie do
był przy władzy, dają możność kladnie . oceniona
po latach,
oglądania tej osobistości, głębo .~tąd też j,ego wybitny talent do
kiej i skomplikowanej, w J)Taw negoc.iacji, który pI'zedc wszystdziwym świe'tle. Prawdopodob- kim polegał na USU}V8niu Upł'ZC
ne Jest, że kiedy te intymn·e my dzeń i przesądów, na sposobie,
śli WY.idą na .law bez osłony. po w jaki zw,racał się do swoich
wstaną wie~kie polemiki i że do rozmóweów i w jaki dop'r owa!liero w późniejszym czasie my- dzal ich do tego, że wyzbywali
śli j,ego będą zrozumiane.
si~ swoich fikcyjnych osłOn.
tak, że odbywać się mogła swo·
Briand lubił żartem mówić;
bodllla wymillllla myś:ti.
o

-

MoJa partia

.~.st

najlepsza

ze wszystkich,

a ja jestem .leJ
JwzeWOdniezącym. Jest to partia rene~at6w.
Rozumiał

przez to, żę jegp
umysł, głęboko ludzki i ińtui
cY.rny, był ' zbyt giętki, aby si~
dostOSOwać do dogmatów Jakiej
kolwiek partii. Osbre kanty takich racjonalnych konstrUkcji
partyjnych raniły go do ~łęibi
duszy. uważał za rzecz dziecinną, że CZłOWiek, kt6ry cbl.'C rzq
dzić ludźmi w swym własnym
kraJu i który JUa aJUbicj~, ułrzy
JUać I)okój JUJ~y ludźmi róż
nych kraj6w, może si~ schl'Oni(~
za programem, .łak 7.a afiszem.
i w ten g'posób spacerować po

Był odwad:ny w swoich mię
dzynarodowych
koncepc,jach,
tak. że jego pl'OF,1'alU pojednania po wojnie sztUll'mem zdob J l
sobie partie lewicy, a rÓWllOcześnie wiedział, ż'e żadne wielkie I)rzcdsięwzi~cie nie mOżt·
być .zrealiZOwane, jeżcli Ili~ pM.
je porządek. I to mogą partie
prawjcowe w nim apl'oho'Y~l(~.
Cała
syntez.a jego podwńjnej
natury zawarta jest w dWLl~h
slo'wach, był ludzki i szczCl'y. l
to trz'eba przyznać, cz~' ln.iąc je
go intymnc zapiski, oraz pelll('
dokumellJów
dzieło
Suarez ')
k,tóre jest lW ukończenin,

Inlcs Sallcl·w<,ill.

ar ela a-si lic

Gdy rozlega si.ę ryk syren obrony przeciwlotniczej,
gdy
pierwsze '''"y buch y bomb, rzueo
n~'ch przez samolot" powstalIcze, dosi~gają przemysłowego
pn:eo'mieścia Barcelony.
zmie.
nia się obraz Wl1ptrza pałacu lm
1alońsk iej
generalicji. Jeszcze
l)rzed chwilą przesuwały się tłu
my ludzi przez galerie o łuko
wvch sklepieniach, biegnące do
kota wielkiego środko,vego dzie
dzińca,
ocienionego grupami
paJ.m, ochładzanego przez fon~a'l1lIly, w niezliczonych biura~h
toczyły si<: rozmowy, krzyżowa
ły rozkazy . Nagle umilkło !I tukanie maszyn do pisania, rozmowy urwały się w środku zda
nia i gromadn urzędników udała się szybko i w głębokim milczeni u do podziemi, gdzie mie·
"zczą się schron~', przed atakami bombowcó\v.

Pantofle na cale zycie
lolnicrzC'. pełniący straż przy
wejściu do pałacu,
szybko maski gazowI:.
Widok, jaki wtedy przedstawia
jel . .iest może na.iosobliwszy, jaki można u.irzeć w dzisiejszej
Barcelonie. ". przeciwieństwie
do innych ludzi w mundurach,
~potvkanych na każdym kroku
w stolic~' Katalonii, strażnicy
ci nic nozą polo\yej barwy,
lecz niebiC'sko - czerwono - białe mundury,
pochodzące,
jak
sic: zdaje, z 18 wieku. NajoslJbliwszą jednak rzeczą
jest ich
obuwie: są Ito pautofle z łyka.
lltanowiące niezwykły ikontTast
z. maską gazową i nowoczesną
szybkostrzelną bronią. Kto nie
zna Barcelony, ten nie moie
zrozumieć celu tego dziwacznego .szczegółu wojskowego stro ju. ŻoJinierze, pilnujący pałacu,
są naj!starszą [la świecie policją,
.,~Iozzosdela Escuadra", której
już od tysiąca lat powierzają o'
chronę
gmachów publicznych.
\V Barcelonie zmieniło się wszy
slko w ciągu ostatnich dVl-"Uch
la'l. .iedynie "mozzos" zatrzyma
Ji swo.ie barwne uniformy i pan
lofle z łyka, które stanowią.
szczególną. o.sohliwoŚć tej straŹy.
Każd\' "mozzos" zachowuje na całe życie pa,rę pantofli,
jaką
otrzymał, w.stępując na
służbę. Straż ta składa się obec·
nic z niewielkiej garści lu'dzi.
Żadna reforma jednak nie mogł:.i pozbawić ich przywileju oc hrony pałacu generalicji i pan
toni z łyka.
.
głównym
wkładają

luina staje sie

kich podmurowań z ~tÓ'rycn
ma w przyszłości powstać potężny masyw
głównego
gmac1m. Już na samym początku
wojny granat pows1tańczy- poło
l.ył kres tej zaklętej w kamiell
zjawie. \V wykończonej obecnie podziemnej ikrypcie, w której pochowano Glłndi'ego, znajduje się schron . dla mieszkalIców tej, na.rbard:.Jiej na pó1noc
wysuniętej dzielnicy Barcelony ..

Okret woienn, glObtroterów, żebraków
i zdraiców stanu
u wejścia do, portu sŁoi
WCląZ .leszcze
~uay", jeden

na k.ot:wicy .,Uruz najosobliw~zych

okrętów na świecie.
Był
niegdyś
krążownikiem' hiszpań

skiej marynarki, póiniej zrobio
no z niego luksusowy parowlec .
Odbywali na nim podróże po
Ś'ródziemnynl morzu bogacze,
ią'dni wrażea. lLecz "Urllt,"1lay"
miał pecha. L1lIdzie znikali L nie
go. w tajemfliczy &pDsób, WYllU4ek dziwny spowodował długą
kwarantannę.
Zdarzały się na
nim nieszczęśliwe wypadki ' i
bunty. S.prz.eda.no więc chętnie
sta!tek Jurunowi March, znane1'Il.u handlarzowi broni. Z,amiast
~oM.ro.terów wozit odtąd arma
ty, kllTabirny masZ}'lnowe i torppd'y. Pewn~'o. razu' został cięż

KO -uszk'Odzony

his.zpański n.abył

Rząd ,

go za. bez<:e.u,

Ostatnie DOSDolite
rUSIenie

Przy ryku s~ne-.n, wyhuchach
bomb i warkocie
mknącydl
przez - opustoszałe ulice anihu-

HI TORYCZNY
C/

z

Iłtórego wyłoniła '

Belgraliowi przeznaczo.ne było
znisZczenie i odbudowa. Mieszkaltcy jego nie dziwią Ślę przeto, widząc, jak kielnie murarzy zacierają
siady armatnich kul. Wszędzie odbywają się procesy burzenia i odbudowy. Dzieje się tak również w
Belgradzie. WS7.ędzie CztlĆ w nim
cegłę i kwaskowatą woń zapmwy
mularskiej. Walą się stare rudery,
ustępując
miejsca r.oWoczesnym
gmachom. Przechodnie patrzą na to
obojętnym okiem. W Jednym tylko
miejscu stają zamyśleni; mianowicie pr~e1 skromnym dwupiętrowym
domem przy zbiegu Kralia Milana ł
Frankopallowa, burzonym obecnie
z wielkim pośpiechem. Ten ani obszerny, ani szczególnie ładny dom
był po pierwsze, najpiękuiejszym i
najzbytko.wniejszym budynkiem w
przedwojennym Belgradzie, po drugie, stawał przed nim pierwszy i
jedyny w Serbii samochód, ~ a po

trzecie,
śwjatowa

1. Wojsk:t
l.rzez wie ś

japOliskie

chiIlską,
fiarą. wylewlI ŻÓłt3j

przechodzą

padła oRzeki (Hoang·
g(». - 2. Ratusz we Wrocławiu
ill0że być efektownie oświetl':>ny
p'zez każ1ego, kto wt7iuci do J?rzed
f>tawi,mćlgo na prawo aut,omatu moJIE·te. 2-markową. - 3. Elly Beinhom, zuaklJmita.' pil,>f,ka, która po
tr:1gic'mcj śmierci swego Jll~ia, kierowcy snmocho9..Qweg:}, porzuciła
iOwÓj zaw(>d i powrcóła. obecnie do
}( tnict.wa. - 4. Tego! oczna nris1rzyni Wimbledollu He}en Wils w
rozmowie z b. króh'wą. hiszpańską·

która

z domu tego
wojna,

wyłoniła się

sie

światowa

''I'ojna z dotychczasowym SQju5znikiem.
Dopiero na kilka miesięcy przed
ową trzecią wojną, która mi:ala
rozszerzyć się daleko, daleko poza
granice bałkańskie, starego Spasę
zastąpił rządowy samochód. Był to
p~erwszy samochód w Serbii, a ponieważ po wojnie zniknęła Serbia,

Wiele więc OSo.bliwości zawierają
w sobie krótkie dzieje budynku,
który został zbudowany przy kOlicu zes.złegO" stulecia, jako. PQ'.watne
mieszkanie regenta Risticza i dopiero w roku 1909 stał się siedzibą
rządu.
Jego dwie nieba rdzo duże
sale wystarczały wtedy na ten cel. stając się Jugosł!llwią, był również
Na part.erze mieściło się minister· ostatnim serbskim samochodem.
stwo sptaw zagranicznych, obejmu- Zasługiwał, żeby uczyniono z niego
jące mały gabinet ministra, salonik
muzealną osobliwość.
recepcyjny i większą ·salę dla 12
Nie przyszło jednak do tego. 1~
urzędników. Na' piętrze znajdowała
lipca 1914 roku przeszedł obok te·
się nieco większa .sala posiedzeii
go "samochodu Serbiilt austriacki
l)Oseł Forgacz i wszedł nerwowym
rządu, zaopatrzona w dwa SLoły i
12 krzesel. Przed wejściem słał go- nieco krokiem po ' skrzypiących
dzinami stary łiakr, a nie mniej sCł}odach, aby wręczyć grzecznie.
stary woźnica Spasil czekał cierpli- zastępcy nieobecnego ministra Pa.
wie, aby odwieźć ministra Pasicza sicza pewien dok-ument: ultimatum
do domu. Podczas, gdy czekał spo- (·esarsko-kr6lewskiego rządu.
W spokojnym domu zapanował
kojme, w domu został zawarty sojusz z Bułg3l'ią i postanowiona od razu niesamowity ruch. Telefon
telegraf przywoływały gorączko·
wspólna wojna z Turcją, a po niej

ruiną

I\.alaloniz, naj.samodzielnie,l~za prowincja ibery.iskiego pólwy pn, przeżyła zmiany, jakie
przC'd dwoma ·lat:-.' nikt nie uwa
żu.łlw
za moż]i\YC'.
Prastary
knlJ·, ".r'lczący od stuleci z centralnym rządem madr~'ckjm o
~~\'Oią n~epodległość, którą uzyskał dopiero
przy icpublice,
stał sic: ostaljliOl szallcem w \\'al
ce z "'0.1;·], ami generała France,
w"po;,ażonYl:;1i
w n a.f11ows?'c
zdobycz c wOjCIlllC'j te('hniki. Bu
dowIe, ohljczone na wieczność,
l'ozpadły si~ w stosy zwalisk
Szczególnie lral-,iczne są dzieje
.. Sagrada
Familia", katedry,
która miała stać si<: na.iwip'ksz~
świątynią na świecie , co mogło
Jlastąpić
za 500 lat. Gdv bo"iC111 zacząŁ ją hudować przed
'10
laly
archillekt - dziwak
Gandi, 'postanowił, żc zostanie
wznies.iona według jego planu z
.Iatl11użn~·
.,malych Judzi". \Y
urzpciwię{lstwic do ogólnych al'
chitcktonicznych zasad rozpo ·
'·1.ął buclow~ nic od fundamelltó,,', lecz - od W!C'Z, które
nncszą sic: ku niebu. jak fanaslycZIlc olbrzymy wśród cien-

w fiitwię..

zakotwiczył przed portem i trzy
mat na nim wszystkich barcelOl1.skich żebraków. schwytanych na gorącym uczynku kradzieży, Powoli że,bracy ustąpili
. miejsca nOWYJIl lokrutorom, zesłańcom Dolitycznvm po katalońskim i baskijskimpowst~
nin. w roku 1934. Po wybud,u
zas wo~ny domowej Toainslalował się na "Uruguay'u" sąd wo
jeruny, który skazał na śmierć
za. zdradę stanu generaMw Co·
deda i HurieTa.

rząd
3!adają,cy w

lansów

republikal1ski, Z.I ·
schronie pod p~ln
c(;m generalicji, organizuje o
statni .sprzeciw, mający urato ,
wać Katalonię. póltrze..:ia milio'
na katalończyków tworzyol.
brzymią rezerwę
tej mobili la·
cji. Bareelooa naJezona jesi
bronią. Tanki i działa ~o('Zą si~
w kierunlkl1 za~~hodu i południU ,
ulice przepełnione są rekruta.
mi. Na twarzach osiadł wyraz
powagi i troski. Jak ukształtuje
się sytuacja Katalonii i jl!j sto.
:icy w ciągu najbliższych dni l
tygodni? Oto pytanie, z którym
f,j e rozs.tają się ol.rollcy rządo
wej Hiszpanii.
tł. ArbO!.

o

woina
wo Pasicza. Przy dwuch stołach,
obstawionych 12 I\.rze~łami ułożono
Odpowiedź na notę.
Od przyjęcta
lub odrzucenia tej odpowiedzi za·
leżał los 12 milionów żołnierzy, los
połaci świata. Niewidzialny bóg woj
ny czekał r.a schodach, po których
zeszedł austriacki poseł. Teraz po
uplywi~ dwudziestu lat od zakoń
czenia gigantycznej walki schody
te rozsypują się pod uderzeniami
l,ilofów.
Po wojnie bowiem stały sil2 liIl
małe dla wielldej Jugosławii. Urzęd
ników przeniesiono do obszernieJ·
szych pomieszczeń. Dom istniał Jeszcze przez jakiś czas, wydając eię
bardziej starym i małym wśród 110·
wycb gmachów. Teraz ustępuie
miejsce potęfnemu blokowi jugo·
słowiańskiego funduszu handlowego, mającego służyć gospodarczemu ' rozwojowi odrodzonej Serbłi·
Jugosławii.

O. MOSTAR.

.1

enin

•

3

u

d

był analfabełąw

sztuce

onie staią debl... Marks i ·Engels Ul'Ulln·nie. '.~ Tróikat IImiast .nosI. · Zachwaszczonl iezlk
1\.01(, l'crklYi ~bawiciela. w"Mol, II"lt, ~t:ll ]lOll1Uik ALEKSANDRA
III. Ulll~"'l'\\il'y zrzucili go. N,L jegn
li· 'j~ "

11,1 ]Ii(~kuym po~tumcncic
"l"lall('\\ iii v,'zuic::ir; j:.ild8 ])Olllllik,

)·lId'oli/.llj,!C') Tuwolucję, :llbo Joj
i"lala('Z.~. \V ~ąd'~il} konkursowym,
tóry ",ajllllJ\\ al ~ię t,~ sprawą, u·
~!'..;tllil'Z.> t TUW!11t"Z LENIN. Wraz
LUNACZARSKIM przyjechał na
rblaw(: lJfuj..:ktĆW. Twórca nowej
~m.ii zmruży t oczy i
długo się
n:, gladal, lecz ani jeden z projek
'w pio przypadł mu do gustu, a
njwi~kszym zdumieniem
llapełnił
.0 po;nnik dłuta futurysty. Zupy~1l0 Limina o zdanie- na temat tej
racy.
- Ja się na tym nie znam zu·
elnie, zwrÓĆcie się do Łunaczar·
iego odpowiadział, wzrusza·
ł; rami,nami.
l,fCZ l unaczarskiemu również niE'
,(1obał się żaden z projektów. Le·
~mL l('icszyło

to:

- A la myślałem, że postawicie
a placu jakiś futurystyczny dzi·
oJąg ·

W owy.·h lata~h prąd ten Dyl Dar
:ze rozpowszechniony - futuryśel
głosili. Źd są rewolucjonistami w
'lt>.lce, lJosiada-ezami jej najwięk.
~yeh tajemt,ic, ::; pogardą odtrącili
szystkie. zllobycze przeszłości w
ciedzinie malarstwa, rzeźby i li·

ratary.
Trwba

tiyło

wresz.cie p.o stanowió

w kwestii wzniesiania pomnika
czci K#t.ROLA MARKSA. Wieł·
tą pilność w związku z tym wykarzeźbiarz M.
WystawH wielki
oj~kt pomnika: "KaroJ Mark~, kto
ey na czterech sloniach". Tan
oe-z.ekiwa.uy motyw (słonie!) wysię Bieoo dziwny. J~enin
·Bi otworzył

awroko oezy.

Rzeźbian za.cął prrerabi3.Ć

pom.

i przerabia! go ~ '1J& tny r&7.y.
ary pod przewodmetwem Lunaskiego odrzuciło ~ projekt
ate'CZme i zdecydowanie. Rzeź·
rz M. zwróeił się ze SKarg, dl'
emna i tan zadzwonił do Luna.mrskiego z prośbą, aDy zwoła.l
owy l:ąd konkur~owy, przy czym
t.iecał o30biśeie wził!,ć w nim 11ział. LeeT. rzeźbiaro,vi nie powio.
lo się i tym razem: projekt Jeszcze
az odrzucono.

większo~c pomnikć. w

Lecz

uo

byli\.

n.iczego.

W ~i~1i.Ip' wzniesiono' pomp.ik
MARKSA i. eNGELSA. i mOi!kwi·
(·zarue nazywali go "CYfylesI i Me·
todym't. Rzeczywiście kamienne
postacie z jakichś, twón"y tyłki!
wiadomych powodów,
ogrol11ni~
przypominały świętych lll~tów, dla
niewiadomych powodów wychYla·
jących się z czegoś w r~zaju wan·
r:.y. To nie przypadło do gu~tu bol,
szcwikcm. Wielu zmiutwU równie;:
całJ~"ielJl njeludzjti pomnik PElł,OW·
SKlEJ. Istniał też pomnik anarchio
sty BAI\UNINA. Pomnik wywi3fał
tak stras~liwe wratenie, że opowiadano sobie, iż kopie płQszą się 1
stają dęba, na jego widok, chociaż
bi<'duy B~kt1.nin prawie cały srhowa
r.y był za 'źle sklaconym płótein . .

Na sztuce Lenin znał się , mało l
bardzo łatwo i chętnie przyznawał
się do tego. Mówił o tym LU1ll1czar·
ski emu i 'nie krył się z tym prz~d
KLi\RĄ ZETKIN.

nie ehętnie czyta.ł wiE'r~te WIKTO·
RA łlUOO, chociat je8t w nich, ja.:,

I chociaż VI tych słowach Lenina,
cytowanych prt.ez Gorkiego, doś6

fllttwiał,

wyraznie przebija. głos nie 1.enina,
l.?ez l':orkiegó, ogóll'lY pogląd Leni·
na jest w nich praw(lrJpodobni'!
doŚĆ wicfl).ie ''I'yrażony. W tej samej
książee Gorkiego znajduje się iluEtr:tcJa.· l'Okój w mie5zkardu kond
~li.rza CltJRUPY, przy fortepianaj ~
r-ianisŁn, na. przednim planie siedzi
na kr'Z~ś10 Lemn, obc·li: niego st.}j
Lumwu.rski.

"dU:żo Jakiegoś J!aJ",negb
patO$uf!. Nie raz rcwnież zmienilił
zdRnie o MAJAKOWSKtM.

]lewnego razu zaf!roezo~o Lenina
kt..ucert, zorganizowany lila.

na

c~t'r\VonogwaId~i~tów.
Artystka
GZO\VSKAJA Mklamowała wWr'
sz(' Maj~owsld~go: "Ną$zyn Bo·
giEuu - bies-, l:Iębuem - naer.e serce" .. , Wykrzykiw 4 ła te wiaT/IW i

rarja prosto ria Lellina, Uóry sie·
w pierws~ym rzę(hie zmjesza·
ny i zdumiony i westc1mął z Qtgą,
gdy po Gzowsl\iej wyst,pił artysta,

rut.

wic z uC3uiami t1.\.>ademii sztuki. Z
oknżji jego ptzyjazdu, llgoti:r,,~ah9
dla niDg'O ka8~ę, lecz bez soli; 'soH
nic, było.
-- Co

czytujecie,

~rytał L~uill młodych

z3,wola.ł kt(·ś

...:.. G, !ll9 -

żamy się,

z jakichś niewiadomych
za zobowiązanych do u·
dow('dnia,ni.a. wszyr.ł,kim, fe · i Dty

I'owodć.w,

~nież ~toiDlY

wysokości

"na

Ja

W=l)ółczesnej kultury".

mam

odwagę OIło$lć się- za "barbarzyń
J~t to ponad moje ~iły uwa·
żae dz.ieła
ebpresjonizmu, flJt1l'

ur.

ryzmu, kubizmu. i innych "i~mów"
za wyraz ~ystyoznego gerduezn.
Nie daNie rozumiem tych
j. nU Zadnero udowolfnie estetycz

.wet.

Itt'go.

Z kOlei Kla,ra. ~tkin l'ft'Y'ina:wa·
łs.. się Leninowi, te i
l'ÓWIłiei

sei

:'~y ZfO.
zomiE'ć no1ą snukę. Pojąć naprZj'
kład nłe może, czemu tr~J1\lłt za·
m'ast JWSa IIIUsł świadczyć o re·

br-.k "orlanu apereepe)t.,;

wolucyjnym pędzie do aktY1'n8Ścl?
Dlaczego t.rzeba. . zamieI:tiać . ciało
lvdzkie w ją.kiŚ miękki, bezk~'zt.a!t·

chlop<'y?junaków-

PUSZKINA?

ciez Puszkin

tneba

był

prze

my Majakowskiego!
Lenin uśmit'chnąl się:
-- Według mnie Puszkin Jest lep-

szy.
Lc('.z w późniejszych czas~cb,
FzckfJnał' się <lu Ma.j8kow~kiego l
bardzo lnbił niektóre ' jego wiersz\).
l.enin wogóle w spr:twal~h sztl:ki
był bardzo chwiejny. w stosunku
do sztuki był nie tylko obojętny,
lecz również w najwyŻt!z~QI stopniu
zmienny. Dlatego chyba., ż-e cheiał
i lubił mocno stać na. ziemi obiema

noga.llli,
p&zostały

wyżyny

sztuki na zawsze
dla niego niedolltępn!!

krainą·
Wielką

szył

się

styczny.

jego pr~yehyln(l8('ią. cieMoskiewski 'reatr Arty·
!I[;twiał do Lunaczarskie-

gr):

-

Jeżeli

istnieje teą.tr, który po-

winnijmy za. wszelką. cenę uratn,;,w:~ c, tll jest, nim M. T. A.
Ki'ldyś, i)rzysżadł" na "Wt,tl.,.~zka

Jasia" CZECHOW A;
slH:idopąlo
mu . się. Po tym zną.lazł się kiec:Jyś
nil. "Świe..szcllu .z~ kóminent" DICkażdym, za.flłia.st rll-k?
. , KENSA i;~ara~po ,pien;szym ~(lh:
, ",
"i.
(
_,
zar.zilł aię nud#ć, i1~kiedy '~ozpocz!fl
J.e-cz ~ ponieważ Lenin, jak Z:j.WSi,..,:
nie miu-ł c-z;asu na. sprawy s:~tuki, a ' się di:llug międiy st.aryin fiJ-brykan:
jego 030biilta. ambicja. Z3.W!lze szu · tem ząl:Jawek, a. jego śl?pą córką.
e . "wytrzymał i wyszedł p&dczas
kala zadośćuczynfenia · tYJko 'W re ,.- ni,
~kcji. ',
.'
.'. .' " f
wclucji i marksi~mie; więc i tym
Równie- męU1e PQję~ie lIliał Le"ill
razem rote~mia.ł się tylko i rzekł
z pozorną dol>rodu!3~no~eią~ w ?Ze' i o ntl,lzyc;e. Oglosił wszędzió!, tle
knchą, muzykę, pjl'l~ł o tym do matczywistośei Ma z dumną pobłazli
ld. Ql jrkij cytował .B~owa Lenina, o
w()śei~:
s(,naci'J BE~TUO\lBNA:
- Tak~ droga ł\~ro, uLema ra·
-..:. Nie Z(l3.U1 nic pi~kniejlizeg')
dy, o~oJe j~teśłtly starzy:
dodał

w

formj,~ ·

- D!a. nas wystarczy, te przy·
r:ajmnH w rewolucji pozo~tu,jen:ty
młlJdzi i zawsze je~teśmy w pierw·
szych s~eregach. 'Za no",ą s~tuką

nie

.,r'\pasiJionatę";
mogę jej słU.
f:~,ązie!lJ1ie.
ZdllIńiewają.ea,
ui('l\ld~ka, lUuzy~n. Zaws!\C! z dumą. być może naiwną, - dziecilłł1ą,
myślę: ,Qt.o ,jakicb Cl1cl<.w p6trafią

nad

ch=lć

qpkotlat ludzie".

.

nadąiymy.

Nie rozumieją.c sztuki, nie nieo
t"jąc ~i~ w jej wartościacb, Leńln
liorównywał zup~ie nJew~półmler-

11e wielkości, stawiał w jednym szeregu zupełnie nie dających sif,: 1'0'
r{-wnać

a.utorów.
TOLSTOJA,
CZERNY·
SZEWSKIEGO i SALTYKOWA·
SZCZEDRINA, HERCE-NA i qZ.::CHOWA, TURGIENIEWA i OdR·
KJEGO: czy jeDt coś wspólnego Jni~!
d;.:y JliHil'? Jak moina twonyć pary
z tal~kh luańcowości? ' f '-'""b,
trzebIl. uznać ws.:yst!.ich
llyeh lmtoruw, leCZ k
w!lzystkich jt'dnakowo
żliwośdą.
Kto koch,a
tell nie kocha nikogo.
Leninie, KRUPSKAJA,
o ~ "ni. ie w bezsenne IlO
Lubił

wul się VERHAEREŃE!

niego rozPiltrzenia faktów, które o·
jest traktować kryt.yc7.nie, to taki lwmunisla byłby zja.
wiskiem bardzo smutnym.

bcwiązany

Tak

właśni;;) wyf;zło:

litało się

Wszy ·Ui.\)

smutne: skargi

~owieckich

gu.zet, organów rządu, organów par
tii, prawie codzie!'l sypią się nowe
skargi na zawsze tę samą beztroski!
pewnosc siebia komunistycznych
władz,

W1 braki,
niedociągnięcia,
"i:'zkodnictwo", na wszystkie t~
grzl."chy i występki~ zrodzone przez
zbytnią Dewność siebie.

Zrei!ztą sam Lenin był rówruu2
bardzt' pewien siebie. Kocbal ryz'y- Nał'Jrrlłnie to bardzo przyjem· l{II, uwazał, że najl ~pjej rotió
nie słuehaemuzyki. Lecz '. prO;3zę w8zyatko na g'orą.co, (Jickl ~\7 e są
~:o')ie wyobra~ić n.a mnie działa .jego lwntr:l.rgumenty ua zarzuty
przeciwnikó w.
przygn~biaJąco. (Jię~ko j~ znoszę.
.,Dla stworzenia socjalbm.i - CJ
l.t'nin oył manyd(·lem. PokuLo
te. wal ich słowa - niezb~dlla jC:3l
w~~ła w nihl jesżeze sentymentaikuit'na.?" - "Bardzo dobrze!" - .
ność.
f u)lowiadał. "No więc naj!lierw
'fa sentYll1etttal!1olie gllieżd~ił'l wszystko zburzymy i przewrócimy,
~ię lJiJwęt w J~,o komu"iirnle. Śnił a po tym zaczniemy tworzyć Iwlb.l
nm się baśniowy kraj soejalizmu -l rę". Przy tym powolywał f'ir: na
rzekach m11Ęj<lm i miodem płym:.· słowa NAPOLEONA i cytolY[\ l jł.1
cych, zdawało mu się, że dawni sta. m\dzwy.}zaj nieściśle:
,.NajpiL-rw
rzy kapl.mi kultury, dzialaeze o'. trzeba. się wziąć do ostrej wn1ld, fi
~\!'ia.ty, ~Itjstrze szt~ki mogą lekko 10 tym jakoś to będzie .. "
. i lIa\yC't'z .rado~~ią wziąć ~ię za ręCi:l
W tych sbwach tKwiło Ili c Wy
z proletariatem i ezekista.mi i że tak :1\ orzenione leninowskie marzye;el.
splt'ci<'flt braterskim ttśchkiem pój . atwo, jego pęd do robienia wszyst·
dą słone'mą drogą. prosto do rajlL
kiego na gorąco, bez za~lądanJa '"
Lenin got6w !tył przycisnąć do ser- przyszłość, pęd do ryzyka i przehi.
ca naWet stary świat. Mówił:
jania głową muru.
- Od tegol teśmy zgnietli kapj·
To samo marzycelstwo i ~entv
taJb;m. jeszcze syci ni~ ~dziemJ'. mentalnoŚĆ były powodem jE'~(\ z~
'r.rzeba wziąć caJą kulture. ktć.ra miłowania do prostyrh riOI!~!ipk 1
kapitaJi:'.lli zoetawił, i z ni~j zbuuo- ~rntylJ1ellt2In?ch kupletów.
W!!Ć 8o.~j3.lizm. Trzeba w7.iąc naukf" ,
KiewiaqJlllo, czy i nbt'rllil1 w()·
tHilinil~ę, całą '\".'iedzę, stŁnkę. Bez
c1z(·wie Z. S. S. H. otrzYlJjllj:l 1i.~t.v
tego nic bęąziamy mogli Lbudowac od obywateli ::owieckieh. !rC'l dt.
żyC'ia komtJnistyc1JJlego społeeze.n
Lenina pisano i to nieraz w hnrdzo
~twa.
o!ltrej formie. Napnykład DUKlEI.
Wllzyatko te było tylko gadanie SKI, profeJIOr instytutu ~ospodRr
i m,neaia. Do JtdlłeJo rowu nfe !'.twa wiejskil3g"O w ,"VorOJJeżll . etl1-

moi.,a

łaiti:

ze,elutąć kenia ł trwożliwej

:;Speców"

okazaio się hardZI
m(wi, przyprecz, a 1'aco się dało,'

,~iał mu IV Hi!t~'tch ciężki!' za rz11t~'.
że do bolszewików przyl~ez'yf! si~

ludzie "bez sumienia, przypadkowi
, ibire, 11odżegacze, aWUllf urniev i
bandyci, że bolszewiry "'lrzllli j,-: I
~ w;:~yJcon'),Jak ' zużytą pyń:ryllę.
. }l'zeciwko int.::'ligcncji".
I Lenin odpowiadaJ.
:i"
!.:.d\'J ,\·
Leltill wogÓI~ wielu rzeczy lli'O l<iI j j;go w.3pólpmcoV:'uity, r~('~zy,
odgadł, z wieiu r~eczy w życiu nitl
wiście takim szczl1ciem )-lir: z[\jm:)
zda wał .. s4)bie sprawy. Na.zywa.no gro wali, to ich wszystkich i ]~go w
pJ'zf!llil\!liwym, lecz zawsze 'marzv- pierwszym rzędzie "nalcżałoby za
C1Plstw() zaślapialo go. Przykład: to powiesić".
",szystki~ wi~Qęto, że wię~szość
Lecz z Leninem zaw~zi' !hi,dn
kE)MUrtist6w ząledwie jest obeznana , sjr: to samo. Najpierw w:vwolywał
i to w n,jogólllieJszycb zarysach z wilka z lasu, ')0 tym się przcrai,al,
łtą~ką Matks",. RO;':Ułnie się, że prze
prÓbował bestię przepędzić,
albo
my~ła:ła dokła(Jnie i rzet~lllie te.orie
przynajmnje.; uśmierzyć je.i bestial·
sc.cjąlitrrt.1 1 tylko zupdnie znikoM; skie zapędy, lecz wilk nie uciekaJ
mJ;iejswść. A Lenin uważał, żs
~"owrotem do lasu, a .i{'~o krw;o'
.wszystko to powinno być sprawuza· 7erczc zapędy nie tylko· nic zl1lJ1ią
nt· na przykł~zie;
szały się, lecz przE-clwnie rozpalaJ:y.
mało. et i oni, ją.k się
~li, powąeh~łi i pO!lzli
czeLwyciśnięto ,z nich,

I,~.,

pocieszenia.:

Kosynier

-

burzujem Czyta.-

ski zapfaszM na. te konC('rty Leni·
Ten zawsze odmawill.t tłuma·
cząc się brakiem czasu. l . .?cz ppw·
~cgo rat.Q powled..ij~ł otwalcie:

ny wurek, na dwuch' sze"'ldłacb z
dwur.& widelcami po pięć ~ębów DIl

l natychmiast

e!as takie koncerty

recytujący jakieś opewladanie Cae·
cłtowa. Przeci\vko Majalmwskięw,u
wwp'lwie.hiał się również w r~z~}{)

składać

DlMzegO

pew~an

or~ani7,Owanft ł w mieszkaniu Lu·
Jłlt.ż.rskłeco. KiłĘa razy I,unaczal'-

hołd wszystkiemu. co Dowe i wyzna.
wa.ć to tylko dl8Jtego, że jest nowe?
T() jest bauensowne' Jesteśmy do·
brymi rewolucjonistami, ' J~cz uwa-

-

Pl zez

dział

l~a pudstawie gotowy eh teol'etycz
ny<,h waiosk<'w, nic mając za sobit
wi'3lki()j, tr:Idnej pra.cy i bez upn<-(;

.

d('l

Je~li komVlliścia przy szlo by
głowy chwlJ,lić się

kOUlunizfIJ€"Jll

'To ~:J.l11r) man:yclebt\\'a i ~ellty
Tc·syjakim. T!' wł&śnie 011 i .iegn
przyjaciele przywieźli Cliła chlllary.
oceany obcych słów i \\ t)'knli .i"
wt'zędzit~, gdzie trzcba i !lie trzeIJn,
p61d nie zaśmi<lc-ili języka do tego
stopnia, ża nie ~posól" 11)'10 ~.r0711
mieó ani jednegl) lllówe: r . ('Z\' ]11'7.('.
czytać artykułu
k16reg'r1:nl\Yi(·k·:
sC\łier.kich pll·l Jlir.ystów. WC'(lv Lr.
nin Ud'3 TZyl na alann: "P.,llielJlY .;t;>
zyk ro~yjski, obcych słów urywa·
IIlY be,: potrtehy", .. JW ("o l1,r\"j(\
.. rlpf\'kty'" ki(',l.\' IIlOŻIJ:l mmy),'
.,l faki", "luki", allJO ,.ldf'(1I)jl:-tfrz."
l' ~ia".

Lecz

),Lld('kt,v"

Były takis zdania,
!lJożliWt .śeh~
uylo

p·zez

gą.~z('z

obcych

to

-

(lr61.·j;II,,'

"proH ni!'·
przf'cl rzcć Hi!

;i,p'

~Iów. J~()botlli·

czo·wh~chlll:ika w1adza 1I1Ó\\ iJa :'
rcbotuikal11i i wło~l~jftllalld tniOlil1ll'

(zym.

-

_ !l!tl7.li:l

zako::u!pirowitl1.\'m, ;:7,ec1l\'
szyfrowa Ilrm .ii·Z rl;irm.
r~.

T - OWo

4-

Wielka
l'rzybyłn

z Nanles. Nuzywab
ZUZA~NA I{ATARZYNA
f;n.:':;-I~T
HE CORSEMBLEU
Dl.; I.l'-RY. Ojciec jej był d~' 
rcktor(,lll w departamencic finansów, olla zaś poza urodą by
la n icz:\"I1l. :\lieszl;;ala w Paryżu
lt ciotki i nazywała siebie aktor
ką. chociaż noga jej nic posłahl
nigdy na scenie.
się

miłość Volłaire'a

będzie mogla w
panią wpoić. l\fo~łaby si~ pani
u nic.i nauczyć .iedynie mówić,

Tego daru nic

czała. Voltaire najch~tnie.i porwałbyją w objęcia i zaniósł do
swego mieszkanja , znajdujące
go się w pobliżu'. Słabe zdrowie
nie pozwalało jednak na taki
wyczyn. Zawołał wi~c Hakra.
- U mnie jedynie możesz si~

_iak ona mówi, lecz nie pOh'afi
pani nauczyć się czuć, jak ona
czu.ie, a na tym odczuwaniu jedYllie polega jej wielkość.
szy
s Uw pozostałe bylohy jedyni e nauczyć, czego ci potrżeba, :)na ' ladownictwem., a więc rze- by zostać- wielIką aaktorką . . Ja
czą bez wartoś'ci. 'Vielkość swo
jedynie jestem dla ciebie . wła
ią
szerpie
Adrianna
Lecouściwym
nauczycielem, przedOJ czasu. jak czarodziejska
"reur z bezgranicznej ofiarnej szkolem bOwiem teatru jest ntiADRIANNA LECOUVREUR z
francllskiego teatru, dzi~ld szla miłOści do .iednego f'złowieka , łOŚć.
MAURYCEGO SAI gdy . w mansar.d zie na · tałs
chectwu S\'.7~go artyzmu otrzy- hrabiego
SKIEGO i cierpi przez nią. Gdy- póź.na noc , u.pojony szc.zęśclem
mała szlachectwo królewskiego
d\Yonl i przyjmowała u siebic by się pani mogła tego u niej VoItairc ' nakreślił plan 113l.1ki:
-- A wiezorem będziemy cho
kuzynów Ludwika XV, znikły nauczyć, ·10 proszę, chętnic pawszelkie nprzedzenia do stanu nią do niej zaprowadzę. Wiem dzić do teatru i będę cię uczył
aktol'skiego i gorącym pragnie- jednak . że nic nauczy się pani 7: każdego tOIlU, z każdego genirm młouych i ładnych dziew- u niej tego, o Co jedynic ehodzi: stu, .lak być aktorką. A później
nie nauczy się uczucia, ofiarne- będziemy wieczerzali z przyjaczą, t było zostać aktorką.
go poświęcenia.
Pani j('szczc ciółmi i wrocnny do -siebie,
Zuzanlla
poznała
m]odego nie kOchała.
dzieląc noc pomiędzy kochanic
autol'a: FRANCISZKA MARIĘ
Ostatnie słowa brzmiały c:z~· i pracQ. Na twoich kolanach h~
AROUETA, zwane!!o również SClą jak pytanie, częścią jal{ d~ układał IlOwą fiztukę, w kt,,VOI:rAIREM. Jej marzyciel- stwierdzenie faktu.
re.i tobie przypadnie główna
skie spojrzenie, przesłonięte dht
Zuzanna zarumieniła si~ i mil rola. Po południu zaś, gdy za~.ą rzęsą, nie zdradziło powsta·
h-ch w głowie dziewczyny trzeź
,,"ych myśli, pan Arouet napisał
właśnie nOwą sztuk~ "Edyp", w której głóv,rJlą kobiecą.
rolr. miala grać jego przyjaciół
ka, Adrianna Lecouvreur. Cały
~wiat mówił o tym panu Aronet nie z powodu "Edypa",
Ryć królem Anglii nie jN't łat
w AlderiSbot, podróż po zacbodzit~
lecz z powOdn skomponowa- wym zaia,!1iem. Myli &ię mocno, kt!l .\n!5lii z oficjalnymi przyjęciami i
lll'j przez niego piossenki, obl'amniema, ża stanowisko krda Anglii r,.witaniami. W mi~dzycz<1sie 1'07.ża.fące.i księżnę DE DERRY, był i ceSl.'Jrza Indii jest synekurą. Kro!
grywka. o pu~har w piłce nożne;,
przez kilka miesięcy więziony pracuje nie mniej, niż przeważna blanowiąca jedną z najważniejszych
\V Bastylii, k·łórą niedawno opu
('zęść jego poddanych. a
uroczystości w Anglii, bal w pała
§cit
I
praca jego jest rlość nużąca.
cu Buckingham i tak dalej aż dc
- Nie zlllajdę szyI}szej -drogi ~kładają. się na nią glćwnie oLo- uic·skończollOŚei.
na scenę, niż z pomocą tego pa wiązki reprczent:lcji, które zmTt
Spr<,st<1"ć takiemu wyczerpujące
na Aroueta. Nie bardzo mi się lizają królewską parę do
mu żydu może jedYIJie
wprawdzie podoba ze swoją
ustawicz.'lych podróży,
człowiek absolutnie. zdrowy.
du'mną i uszczypliwą mową
i Dziś otwarcie wystawy pallstwo- Nir był nim król JERZY VI, wstę·
marną.
rpo·st.acią.
U chodzi o- woj w Glasgowie, \V dwa dni pćź pując na trOll. Był choro1l"1~y',
prócz tego za rozpustnika. Nie lli~j wizyt.'t w obo.zie wojskowym. jąkał się i lękał publicznych wystęhędzie to łatwe zadanie, ale jestem na wszystko gotOwa.

"r

chodzące

słollce ozłoci

Paryż,

udamy się
na spacer ramię
przy ramieniu,.a wieczór spę
. dziluy w jakim ' teatrzyku.
I Voltaire snuł Obrazy szczę
oiliwycli chwil, jakie przeżyją w
aodzinuch nauki.
Po
tau'e

wielu

,*

tygodniach

Vol-

uznał, że nastał czas, aby
czarująca Zuzanna ukazała się
publianości,
jako debiutantka

Publiczność jednak była innego zdaJlia o jej talencie, mz zakochany autor.
Śmiano się, hałasowano, gwizdano, szydząc jednocześnie z
wiersza, znieksztaŁconego przez
prowincjonalną . wymowę aktor
ki. Oburzony autor wpadł na
scenę, aby płomienną przemową zmienić nastrój widzów, któ
rych- podniecenie wzmagało się
z każdą chwilą. Gdy nienrzytom
Jly z gniewu' S'tanął z dobytą
szpadą p,tzez Zuzanllą, jakby Z:1
mierzał obron~ć ją. w ten spo-

.w "I·:dypie".

sób przed napaścią , przyjęto g
wybuchem śmiechu.
Naza.iutrz ZuzanJla uciekła
kochankiem, przyjacielem VOI
taire'a, który szczególnie bolc~
nie odczul tę zdrad~. Niezadc
wolana z nauki uczenica ~ld
wyraz swej niechęci w nasl~pu
ją.cym liście:

"Nasz wspólny przyjaciel u
mnie L pisała. - Je
bowiem zdania, że się l
pana niczego nie nauczę. Za du
żo wierszy napisal pan na mo
ich kolanach. Nie wyszło mi tl
na korzyść. Pańskie lekcje by~
wprawdzie namiętne, lecz za
nadto teoretyczne i nicdostateCl
. nc. Jak pan widzi, nauczylan
się trochę kochać, lecz nic po
stąpiłam naprzód w szluce ak
torskiej. Pozostawiam pana
Muzami. Adieu".
Voltaire zrozumiał, że jedy.
ną jego wierną kochnuką pozo
!ltała mu sława.
J. Natonek,
wiózł
słeśmy

Król an_if!-Iski -dba --o sif!bif!
I ,boro"i.~eo klic€ia zrodzil lic' zdrowg monart:ha

Nic potrzebowała wcale u·
ciec się do naiwnych sposobów
~v;oich 19 lat.
Znuqzony 4łu.
gim więziellliem, Voltalre zako('hał się odrazlt w Zuzannie, ba
wiąc si~ niby, lecz namiętnie za
raZCm. Takim było już jego serce: gdy poż~dało, kochało, a
~dy kochało, płonęJo uczuciem,
niby błyskawicą, ogniem.
Zuzanna czuła w tym ogniu
miłości Jedynie pragnienie uwie
dzenta .feJ.
- Dobrze - pomyślała sobie
-- alc n ie zaraz.
Opu~ciła

właśnie

-;tt,]Urirr. który nir uon1Y~lal
'lic: ubó~lwa jej ilczuć i nie ~wra
"'I ł uwahi na jej prov.-incjonulną wymowę,
objął j:l w dnszy
plomiellllym uściskiem.
-- Dlaczego konip.(·znic u pan
ly Lecom'lel':r? To wic~ka nrly~lh.a , lccz czerpala j ed ~- ni('
z
lYła'iI1 ('go sC'rca swój arlyzm. By
la to trudna. ~łudk~l. ])(;1n11 hÓlu nauka, klóra go rozwinl:lu.

pów.
po uprywie roku, król iest

spacer" pitszo
w towarzystwie jednego z prywatnych sekretarzy, z którym omawia
szczegóły porządku dnia. Król uważa pieszą. pr~~ch:1dzkę Z:J. najlepszo
ćwirzeni'3 fizyczne, na. które ZDJlj·
duje zawsze czas pomimo mnóstwa
oficjalnych obowiązk.ów, podczal
klćrych mU.3i zachować pozycję

hałaśliwą

~1!:. ",u ·n:~łolSd.

Go spowodowało tę przemianę?
8zy świat'J mość królewskieg.
dostojeństwa? Nie. Metamorfozę If,
zupełnie :;ClI:Ó'~' l
2awdzięcz.a król wł:lsnemu wysiłko.
mówi . płynnie,
wi i troskliwości małżonki.
j~k można byłu przekonać się podczas przemowy, wygłoszonej \l< Królowa układa osobiście ja.dłl).
ruJin ctw:mlia wystalVy w Glasgo- spis dla męża, dbając oniewymyśl.
wie. Nie uchyla się równieŻ od ilOŚĆ potraw. W przeci~yjeustwie dl)
u('zestni0twa w ofjcjalnych uroczy- ~wego pIJpW.:dnita., Ltóry był aDlaterem uobrego wina, Jerzy VI
!>tościach.
pija mało,
Program dzienny króla
j)czwabj<p sobitl najwyżej na słabI,
może _ zawstydzić wielu działa.czy,
kt6zy są. dumni ze S1"Cj pracowi- wbisky and soda wieczorem.
Każdego
poranka bez w:\g\~lfll
tości.
na to, gdzie przebywa: czy w pal8.cu Buckbgham, czy na zamku
Windsnr, będącym letnią rczyden('ją angi'.llskich
monarchów, króJ
cdbvwa
przed śrliadaniem długi spacer konny,
Po powrocie prz2gląda po(:zt~. CM'
sami znajduj.3 nawet czus na przej·
nenie uzienników, po czym siadit
do śniadania, które spożywa z królową_ Nastc:pnie
pracuje przez dwie godziny pr~
biurliu.
Po tej pracy udaje si~ znowu na
Obi.'('ni~,

r,(Jłgodzinuy

salq balową

w Palais Royal i
~p~cerowali
po wielkim ogrodZIe w milczeniu przy ~wietle
ksi<;życa wśród woni kwiatów.
- Kocham cię.
"'ąskie usta Voltairc porusza
h- sic: zlekka. Zdawało się_ że ję
ezał pod ciężarem tych
słów,
chociaż wymawiał je od niechó!enia, jakby chciał powiedzicć:
- .Jaki piękny wieczór.
- Pa'll wie, panie Arouet mó" iła Zuzanna, porwana jednym tylko pragnieniem, - że
"btll wuję sił' do występów
J\!l. \l.CCR;I'. Niech mi pan da rolę
\v ~wojc.i nuwej sz tu'c c i ZaZl1Hjomi mllic z panną ILccou\Tcur, 11 której chciała bym sir.
j('szczr wydoskonalić.
Mówiia o doskonalcniu sil;,
nie ma.iąt' pO.f«:cia ani o scclli~,

I

stojącą-

Od p,~wnego czasu król włączył
do swego fizycznego t.rtmingu dW:L
fpor ty. mianowicie
tenis i golf.
ksią.żę Yorku uchoza doskonałego teni2istc:. Nil
l:lacu teni~o\Vym z~t pałacem Buckingham, który po wojnia nie był
wcale używillly, panuje obecnie du·

J eszc;ze jako

dz.ił

że ożywienie, gdyż

całe

królewslde musI u
w grze.
Golfem interesuje :-ię Jerzy VI
sz('zeg:Hnie podczas przebywania VI
Winds0Bc, gdzie plac do tej gry
ot.rzymał s!lecjalnc urządzenia, 11
trudniające j\c.~ Król.
otoczenie

cze,;tnj~ć

1. samolnt angielski "l\1erellry" w) "sUlrtował w tych
z
grzLieLl1 olbrzymiego wodnopłatol'. ca .,Mayo" nad S011thamptonem do
tulodzicl1nJgo lotu , który ~tanow i jeden z etapów przygotowań do zal rowadzcllia stałej kOI!!1ll1ikacji ]c.tniezej przez Atlantyk - 2. Generał
l'ow.3tańczy Vare!a kieruje (\perMj~IDli oddziałów, ktćre atakują w kieruni,u na \Valencję. - 3. Bernard Shaw otrzymał od lekarzv polece.
lIie prowadzenia. spokojnego trybn życia w związku z tym, że liczy
80Lip już 83 rok życia. - 4 Roald Amuna:sen zginąŁ przed 10 lat.y:
wyru..;zylH:zy l1a po<;zukiw~u,ja ek8[edycji gen. rT ol:>i1e. - 5 ·AmerykalIska e3I{a{~ra ćwiczebna, odbywf! jąca podrćż po Afłglii, z:twin~l:t d'l
l'l'rtsJJJouth, gdzi~' rUI';I,irż otlJ.,ywała, jak normalnie. cod.denne cwiczenia strategiczne.

je·.t dobrym

jeźdźcem

i odbywa częste spae~ry konne.

tC1warzy:ltwie córek.
Obrany przez króla trvli życi;
uC'zynił z chorowitegu k5ieeia mOnarchę, cieszącego się doskonalY/II
zdrowiem, dzi~ki czel1lu może t':
nić bez zarzutu trudne ObOI";'l k

T 'E L Port, Ift6r"

Pl'lllJLnie jak ~ Jerozolimie,
I w dwuch
innych głów
uH'h miastach Palestyny, w
'i'l' l - .\wiwie i Halfie, rozwój VI'
('i ~ \~ll osLatnie,.;o roku nacechoW,;;]y h~· t z jednej strony osttlhil'niC'1ll
tempa budownictwa
prywatnego z powodu zmniej·
<;7~lle.i imigracji, a z drugiej
trollY wzrostem budownictwa
IHlblicZI1E'gO. Tel - Awiw jest teraz najwięks.zym miastem Pale<;L \'n \" , z jego 150,000 mieszkań
cami.
dwukrotnie większym,
n iż .Ja [fa i ,. jeszcze wcią,ż roś
nie " . Rozszerza się ku północ.v
i wschodowi , a nowa półnoono
\\' ~chodllia dzielnica, na.zwana
po założycielu i ojcu miasta,
\fajerze D~'zenhofie. będzie obl'jmowała ośrode'k bud:rnków
III i ejskich.
Tam będą skon.cex:
trowane biura zarządu mieJskle
g o (które przez 17 lat znajdowa
h- si(~ w wynaj~tych budy,nIZach) , teatr "Habima", sala
koncertowa im. Toscaniniego i
park Dyzenhofa. Teatr będzie
pierwszym, wzniesionym bu ·
dynkiem i zbliża się obecnie
k ~l uko{lczeniu, Cały ośrodel,
IHlc!ynków miejskich będzie sk
": Iajdował na pagórku , wzno~r.ą
l \ 111 ~i~ po nad morzem l!lic i
lak

Haiła
Haifa jest niewątpliwie najlepiej planowanym miastem w
bajn. Rozwói terytorium, wyr
wanego morzu dla stworzenia
portu, oraz rozwój zlltoki, rozciągającej się od Haify do Acre
po drugiej s br 011 i e, znajd01wal
się pod kontrolą brytyjskich
ekspertów technicznych, zwła
szcza prof. Patricka Abercomble'a - istnieje plan repionaln dla całego Obszru'u. Główna u
lica miasta, zbudowana wzdłuż
~ortu i nazwana
Kingswary
Idrogą Królewską) ma po obu
stronach solidne budynki han-

i( , ~[

w rzeczywistości palestyń-

"'' :1

Cd~' nią.

I

z niczego
rzystwa Naflowe~o Jraku. któ'
ra niezawodnie be.dzie przygrywką do nowego okresu roz,
woju przemysłowego.
Zbocza Karmelu powyżej mia
sta szyhko pokrywają się doma
mi mieszkalnymi, szereg za
szeregiem. Pierwotne przedmie,
ścia są zbyt ciasne.
Te, które
obecnie budowane są na wyżej
położonych
s.tokach Karm1!lu ,
mają więcej powietrza,
po.nie ,
waż
umieszczone są w obszernych ogrodach. Przeprowadzono nową drogę w górę do tych
przedmieść,
a na naj,wyższym
punkcie miasto otnymało parll,
nos~ący nazwę AHenby, ponieważ jest darem
siostry lorda
Allenby, lady Dower, mieszka ,
jącej obecnie na górze Karmel.
Z parku roztacza się wspaniały
widok na Szaroan, Estraelon i
na Megiddo, historyczną przeł~cz, przez którą kawaleria Allenby'ego szarżowała w 1918 r.
i zapewniła zwycięstwo, które
przyniosło dowódcy tytuł szlachecki.
Malo krajobrazów na świecie

si~ równać zarównO co do
pi~knoś c i , jak i co do sk ojarze-

moze

nia historyczne go, z widokierll
le szczyLu Karmelu. czy to gdy
ktoś spogląda w dół, ku wciąż
rozrastającemu s! ę miastu z bi~
lego kamienia i ku j ego puc'
pełnionemu portowi • ora z
ku
złotemu
łukowi
zatoki haif.
liikiej, której półksi ę życ obecnie
zajęty jest prz ez
przedsiębior
SItwa przemy słowe i osiedla robotnicze, '!zy też , g'd y kto patrzy na zachód nad Szaron, usiany w siami i plantacjami pomarańcz
z zamkiem krzy żow
ców na Athlit, stojącym dumnie 11a swym wzniesieniu, lub
gdy ktoś patrzy na północ, na
żyzluą i 'Urodzajną równin ę EsdraelO!ll dzisiaj najhardziej pro
speruj,ący i skoncentrowany ośrodek

twa ,

żydowskiego
ok o licę

osadni~

przypominającą

nazwą każdego wzgórza, każdej
w~i. swą bogatą przeszłość, kie-

dy była gl'ówną drogą dla a'l'mii
i zdobywców, gł6wną arterią
mip.dzy Afr··l , ~ a Azją.
prOf. Norman Beatwf<ok,

SAM NA SAM Z PA lEM MORAND M
Wielki pisarz popiera sionizlD i... arabów

Now, DOrt

Rurl l)\' ą . która wywolała naj\\il : I,~/,\ enluzjalm w tym roku ,
j",t jednak wznoszenie portu w
' 1',, \ - Awiwie i wybudowanie
'.\: \l·ii pasnżcrskirj orHZ hali nil
l, \\ ur;tll{all(: dla imigrantów , Ją
(: II ,!:!( ~' ('h w porcie ż~dow 'kim
1"' II \\i/'ol')'czna drewniana IJl'/.y
-,1 :11 1. l1ł'ządzona w ciągu lata
H I;; I; raIdl , jako odwet za 7. ~1l\!·. lI ; l:cie portu jaffskiego przez
~! r ajk arabski,
była
punktem
wyjście stale wzrastająJCego en! l. zjazlllu
dla ekspansji lUor~kicj. Ludność Tel - Awiwu sub
<! ' ł'\Powala 200,000 funtów na
rlJ7\Yój swego własnego por lu,
:, prowizorycZllą przystall zastą
piona stałą konstrukcją stalo\\' ,1. Port zapelniony jest barokami : lichtugami, budowanymi w
Tl'I , Awiwie; zbu'dowano nadIJrzcża
z najnowocześniej'ilą
maszynerią; w cią.gu roku uała
<.Iowano na stallki milion sl(rzYll
P 01llurallcz. Przeszło tysiąc 1'0!toLników jest obecnie stale zaLrudnionych w por<~ie, a jed;I ,\,ill z projeklów, który ma hyć
natychmiast zrealizowany, je 3t
~/koła maryna,r ska.
Stworzenie w ciągu dWl1.~ll
lilt portu z niczego - nawet nic
llla skalistej rafy, która by, jak
w Jaffie , dawała pewną ochro '
J1~ wodną podobne jf'st do
s tworzenia polskiej Gdyni , jako
narodowego "okna na morze" i
<'h:nlecznego rywala historycz,llC'
~, () portu gdańskiego. Tel-Awiw

powstał

dlowe i biurowe z błyszczącego
kamienia _ głó\,,:ne banki, biura okrętowe i ubezpieczeniowe,
dom dla marynarzy i t. d, Jedną z głównych nowości w osta
tnim roku była stacja pasażer
s~a kolei palestYllskich, przenie
SiOl13 z dU's,zne,j ~ureckiej stacji
krańcowej t. zw, lini Hedżasu.
Ale najbardziej uderzającą
zmianą. na horyzoncie jest nowy szpital pządowy. zbudowany
na szczycie Karmelu według
planów niemieckiego architekta Eryka Mendelsohna. Odznacza się ostrymi liniami i robi
tym większe wrażenie, że jest
zupeł'Ilie bez ornamentów.
Na
drtlJ~.im koń.cu mia,sta jest drugi
uderzający budynek użyteczno ·
ści puhliczl11ej. stacja silnikowa
Palestyńskiego Towarzy twa Elektrycznego, podobna do stacji
w Tel - Awiwie, Stoi nad mo·
rzem, okolona swym maly t l1
I)Ortem. Jest to pi~II{!1'y budynek, zwłaszcza w nocy, kiedy oświetlony jest reflektorami. W
pobliżu
będzie
zbudowana w
przyszłym roku rafineria Towa

kwiatowym. Przed piętnastu la:y, jako piCl"""' SZą w Palesłynie,
otwarto małą stację w Tel - Awi wie celem wytwarzania elektryczności dla Jaffy i jej ży
dowskich przedmieść. Obecnie
roczna konsum.cja elektryczno~ci, wytwarzanej przez Palestyii
skie Towarzystwo Elektryczne,
zbliża się do 100 milionów ki10'Y1\ł - godzin.
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s

....-e',;aa....-

-

-

Hallo ...

ści. Ja~l1ość

-

Hallo, hallo .. .

-

Czy Paweł Morand'!
Prn j('jcfonil'.

-

Do konale .

S7.ą rozmową...
no południu?

-

Zj:!odnie

l

i pogoda z za okna
wielce kolltrasLo \'aly z ponu·
I'~' m mrokiem, wydobywaJącym
~ic: z głp.hi dus.zy sk~lpf'go w sło
wach c złowirka. Gdy ,)l· 1.rllo ,~i 
tern w?:rok z ocw :\lorandn ł11.ł

na '

r.alallą

{',T-Y mog~ dli~

oczekuje pana o godzinie'

3·e.,. A bientot!
Usłyszałem chrobot odwiesza
nej słucha,,"ki. Nie było to pierwszy raz, gdy dzwoniłem do
głośnego pisarza, ale za to pierwszy raz, gdy wyznaczył mi
spotkanie, Już dawno chciałem
zobaczyć !lforanda. pomówić z
nim, wysoudOwać światOpOgląd,
który w jego twórczości literackIej nie znajduje plastycz'nego
wyrazu. Czytałem jego iU1[lrcsje z podróży po "·schQd'zic, ze
hrallc w lomie reportażów. Pj~
kne iterackie reportaże. Czyta.
łem ,,1'Europe f,'a lante". Daleki
byłem
od zachwytu. ]\fiałem
IHzejrze(: "Bouddha Yivanl" , DIc znieclH:ciłem ilię .

o

zapylałem

w pew'

- Jest ona bezwzględnie ohfitsza, aniżeli 30 lat temu, ale
wieJc jest utwOrów pl'olctaria('kich, a uiektóre z nich posiachją nie zaprzeczoną warlość.
C7.~' nie sądzi pan1,
że te
wlaśnie utwory,
którym pan
przyznaje

wartość,

prezentują

godnir retwórFrancJi':' Czy Ilic

wSJJółczesnĄ

cZOŚć literacką

mnie inny Moraud. Ten. który jesł autorem
wicl'sza "La mOl't d'un ,iulf", oraz zdecydowanie ksenofobis'tycznej powieści "France la
Donke".

na pot.1l0C~' por
101 . 11:1 pótllocnej stronic rzrki
.\tlj ,1. 1,lóra dla Tel-Awiwu )Jl'Z)'
,i 1:1 7 powrotrln biblijną nazw(:
.T-t r l, 1' 11. \\' zn o. i ' i~ najwybi t 11 i ej
, '1 blldowla pl'zcnrvsłowa 1,,'[1it i .Tv'! lo sLacja silnikowa im,
'('::dillgn P:t1eSL\'llskicgo '1'owa
HO/'lllH \\ i aliśll1\' w W~I,Hllliah'
r / n!W:1 ElekLrycznego, zbutł(' , lIllld}Jo\\'anym ':lIonic.
Za o\' : 1'1:1 \\' zl''Izl,\'1ll roku celem za kielIną
sCHlllq
h. wiLI" ślicz~H'
f1 ('wn;l'llia 1'('1 - Awiwowi rezrr, k wiaL,\'. a hujllc, zielone kJom\\.\' pr:[cllI l'J('ldr~'c7Al('go na wy, bY . ~;arHllllic pil'lęgnowane. lo
:':ld('k gd .\'h~· na ~kl1tek ' abol'l- 1I1 ' h w powodzi złocistych pro'i ll r: (l c ir:to
dO!:>lawG zc stac.p mieni cZ('l'\\,cowego słollca. nu
Ilnd .J o rdanem ..JesL lo lnasyw- pokoju przelewał\' 'iI; stl'ulllicIIY l>lIlh·lIl'k. pi(:knil' położon~' Ili(' llalur:t1llego ':;wiatln. JI:' CZ
wlfl 111 o!'Z e Ill. Zl' ~\\'Yln Wła'lIYIIl \\}' J1IJ1'7!' f1i<l ml'I.W SZaI10wlH'~I'
lila" 111 portem . n ~u !:>trony' 111 1'{ 1 7111{tW('~' uP'('siąkni(,łt, b~' ł: '
tiu otoczony pi(!knYIl1 ogrodem Jlu'ukil'lI1 dziwnej hljl'lllUicz o -

perspekŁy\V~

~ Jakie jest pallskie zdanie
współczesnej literałul'zc fran-

cuskie.i? -nej chwili.

Interesował

Pr7.erl kilku JaLY na łamach
"Głosu Poranncg'o" próbowałcm
zanaJizować
charakter
twórczości
autorskiej Pawła
~rol'anda. O ile sobie pl'zypomir.am, ))isałCm o tym w związku
z dziahllnością ... Gocbbelsa. Nic
wi~c <.Iziwllcgo. że chciał{'Jl1 o~o
biście poznać francuskirgo lite
raLa, o htól'~' 111 !>wego czasu gP.~Lo rozpi~~' wal sk lllinitl'r n'j zi'llow~kiej propagandy.

światłl' m

za uknem apartamentu , ",~!(la
wało mi ię. Ż(' spOglądam IlO
pra~e
Rembl'andtll.
HÓWllież
światłocienie. Tylko, że pędzel
holenderskiego mislrza umłał
łagodnie
powiązać
kontrasty,
barwnie je sharmonizować .. ,

są perłami...

- Prosz~ panu
przerywa
mi :\Ioralld - ja uważam , iż uie
ma w zasadzie różnicy między
literaturą prOletal'iacką, a hur.

żuazyjną. :\f"śl~. że opis~' wanie
cz~'
odmalowanie folela jest

~ltuką

burżuazyjl11ą .

wanie maslyny , lub

a odmaloró-

młot,ka,

wnież.

MilSlrzu, pozwoli parn, że
I) co mi dlOdzi. Wyda
ie mi się , że wraz z postępem
';wlat8 pracy idzie rozwój od·
nośne.i literatury, k.tóra obrazuje potrzl:'by i bolączki pracują
cych mas. ich pral'.lnienia i tę
sknoty, ich cele i ich urazy. I to
nazywam literaturą proletariatu. Czy nie podziela /pan zdania,
że
abnosfera poJttyezno - społeczna wpływa w decydującym
stopniu na rozwój literatury w
ogóle?
-

wy.iaślli~ .

- Moim zdaniem, pisarZOwi
potrzebny .iest motor, który by
go stale wprawiał w ruch. Moto
rem tym może być zarówlllo polityka, jak i miłość rodzinna.
lub impuls seksuaLny. Chodzi
głównie o to, ażeby coś pisarza
: ozpalało, zagl'Zewało do przeJe
wania uezuć i wrażeń na papier. Cz~' ż można segregować pi
sarzy według rodzaju tego motoru , kt6ry ich wprawia w
ruch ? Jednego in-tersuje krajobraz, drugiego szef stronnictw!:l,
a trzeciego mistycyzm .. ,
Czyż mam
to tak zrozu mieć. że polityczna atmosfera
nie lUa wpływu na twórczość

-

Jite.'acką?

-

Nie ma

r- Co pan
niemieckiej?

wpływu.
sądzi

o literaturze

- - Znam jedynie twórczość
lJisal'ZY <,migracyjnych, zaś ksią
żek niemieckich z terenu ITI
Rzeszy nIe czytałcm dotąd.

zresZ'lą Of;\ląJdać

luiju

pn~ 'f)ł'Y

zmat intl"leMualist6w, kt6rzy
często
wyciągają
na światło
dzioone takie cechy i takie walory, których lud ,,'cale nie posiada.
Twór-czość literaCKa w kojach, które p'fzeżvwa.i ą sD ołeez
nil, metamorfozę, jak 'VJochy.
lub Niemcy, lilie moie być podobna d'O nasze.! twórczości.

Wy.sibki tych kra ió,,,
w innym kierunku.

zdążaj :

Mistrzu. w związku z pa!'] ·
"France la Douk c"
przypisywano panu tcnden r ,i"
l'osistowskie.
-

ską książką

- Między bohaterami tej p o
wieści znalazł się
rówttlież pc
wien żyd. Wiem, że nmie po s ą ·
dzają o antysemityzm.
'(

O ile zgodny jest ten

osąd

prawdą?

-

Nic na ten temat powir. nie mogę . Uważam , że nic
.lestem wrogiem żydów, gdyż pu
dzielam stanOwisko s.ionistów.
JeŚ'li po tylu wie'kach uczepić
się można wreszcie material.n".i
bazy, nie należy zaprzepaszczać S4Posobności ,
trzeba bez wzgLędlI1ie
ZlIlaleźć rozwiązani c
kwestii w Palestynie,
dzieć

- Wob ec tego, mi strzu. ~o
prul sądzi o al'abach w Palestynie?

- Mitrzu , czy ta pańska enUJl
cjacja nie stanowi kOlltrowe,r sji
w sItosunik u do poprzedniego
p~l'iskiego lwiel'dzęnia? .. ,

... że ieh nic wolnO kr~łlo
na ic'h własJlc.i ziemi, n'\
której n igd y nie zgodzą sil; byt·

},sLJl1ieje nirwątpliwie twór
czość literacka
w współczes 
nych Niemczech , ale ja jrj ni e
znam.

- Mistrzu h a rd :ro
za w:rT1urzenia .

-

Czy illleresujc sit: pan lile

-

ratllrą 7.agraniczną?

- Gdyby dallo n'l lll ż~ l: i lJio li·
I'z,[dzano pulo,", Hl'1 u.v}ll o lll:, t~cw.\'('h
świat wygl&dał y uzisia.j 1 piej!

amerykańska ostatnio niczegct
godnego uwagi nie dela. Czyta.
lem utwory 8OWłeekl~. I wnio.
szuję. że czysty talent IlI·tyStycz..
IłV .fest (lławiony względami sy~
stemu pauująccgo. Nie km ę

ską

f

\\' mrni ejszo śc i.
dzi ~lnl ,k

'Vysz e dł e m
na nlict: .
słollce pogoc1nil' świecił o
stko ton ~ to w jasn oś ci

gd zit'
i wS'ly
i bIa.

~kn ...

tw(,rczość

all~lO, ::1-

so\\iecką. Sąd z t; ,

li po <lit I

ZmlJll

-

wać

gim okre ie rozkwitu literaturA

'<" 'zy

TI ~ l a mskł

6

1·e1ł;~
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l. Orszak angielskiej pary królewskif'j przefeżdżający przez Plac Zgody w Paryżu. ~ 2. P!-ezydent FX311cji Lebrun wita angielską parę królewlSką. ~ 3. Doułl1as Corrigan na liczącym już d":l
naście lat aparacie, przeleciał przez pomyłkę Ą.lIall'tyk z 'Los 'Angeles w czasie 2S god~in 13 minut i szczęśliwie wylądmvał na lotri·i sku w BaldQhnal (Irlandia). - 4. \V Zamościu odbyły się wicI
kie uroczystości przekazania armii darów, UfUI,l dowany,c h przez sppleezeństw{) ziemi zamo.jS'lciej, oralZ wręczenie p. Marszałkowi dyplomu obywatell>twa h()lllorowego miasta Zamościa. Na zdj~
ciu - burmistrz Zamościa wręcza p. Marszałko~ Smigtemu - Rr.dzpwi chl,eb i sól. - 6. Wjelka defilada wojsk odbyła się na Placu Zgody w Paryżu w rocznicę zdobycia Bastylii 14 lipca.6. Znakomita artystka Lilian IIarvey,będzie nakręcała w Mediolanie film .•Cal>telli in Aria". - 6. Jeanebte Mac Donald , występuje z'Nelsonem Ed~y w filmie "Złotowłosa". - 7. Policja berliliska została wyposażona w specjalnI! aula z megafonami, przez które 'Pe:~iący służ'bę p<tłicjaJllt wzywa samochody. nie srosujl\Ce się do przepisów dro gowych do zatrzymania się i uiszczenia
grzywny. Na zdjęciu - samochód policyjny z megafonem w cl:asie pełnienia "słUŻbY" na ulicach Berlina. - 8. Golf na dachu drap~za chmur, jako reklama jednej z firm nowojorskich, prll
dukujących m<;ską i damską bieliznę ażuroWą. - ,9. Jeden z epizodów najinakQm,itszegowyściguk(}}ankieg() "Tour ql! ,Fr$1ce':. - 10: Premier węg.i"rski podczas wizyty w Rzymie, przecho

dzi przed frontem addziału harcerzy. Od lewej premier 'Imredy, Mussalini. w~ierski miniSter spraw zasrani~yeh Kanys i wl(}!lki minister hrabia CialiO. . chym jeziorem.

I
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11. Radosne wakacje nad ci-

Sanatorium
m" odośc;

CZ:O' nulety

karać

przelOlępstwo,

czy liai.,v '; do IlOllfawy

.IIl wo ś ~ .

\\ 1 ~;lIi s lą a ch !\'l1lokratycznych
II Slil l':odawstwo sądowe dąży do
lIaWrL C ~Jli;.! !)rzestepcy i uczynienia
z ni f g tl uczciwego człowielta. Wię·
'lieuia odpowiadają tam wym.agani(,1Il higieny, a regl'ła więzienna
zoslai.l złagodzona. Eksper,\rnienty
s ą na 1!Ol'z'ldku dziennym i niEwzrll
szona .ie5l wiara w istnienie pierwi,, "'lka moralnego dobra w najla lwardzi::lszym nawet zbrodruarzu.
\\' Szwecji zbudowano wlęzleJJl.il,
na celu wy łącznie poprawę
p rze~tęJlcy_
Instytucja ta stanowi
mające

humanitarności.

Więzienie

znajdu.;e się nu peryferiach Sztokholmu i przeznaczone jest dla młodo,
cianych przestępców, Twórcy jeg~
WYCbOllzą z założenia, że młodoclll
ni popełniają przestępstwa z nędzy
i '.t, tego powodu trzeha im pokazać,
że życie jest piękne i co może dać
uczriwemu człowiekowi.
Założeniu temu odpowIada urzą
dzenie więzienia. Cele ' są nimi je·
dynie z nazwy. W rzeczywistości
l!ie różnią się od pokojów w pensJonatach. Widne, wesołe, z duj.ymi oknami bez krat. Umeb]owalli~
&klada się z drewnianego łóźka, ma
lego wygodnego stołu, półki z ksiąi
liami i biurka. Pokoju takiego nilu
uie mógłby nazwać celą więzienną.
Więźniowie prl'.cują z przerwami,
JI<lturalnie, od godziny siódmej r.ano
do piątej po południu . Reszta dni",
il <llciy do nicb. Mogą grać w piłkę
lIożną, pływać, lub spacerować po
I/arku, mogą również spędzać woln)' czas w czytelni. Palenie jest dozwolone. Kierownictwo więzienia
jest zdania, że lepiej jest zezwala',
niż zabruni:.\ć, zakaz bowiem pobu(łza do kłamstwa j obłudy.

_.

p

Dom Jakuba Coeur
n'ibogalszego francuskiego, kupcl w

przestępcy'!

Ta sIara kwestia sporna zostala
," osta tnich '\!zasach głównie pOtI
'I': nv elll pilfi 'it w rotalnych rozwią
,all ;l lI 'l "O Cl.,\'<' ć systemu kary, czę'
-lo ~"i' v ' 'I' ,::.: .~, ~liż wymaga splawie

~zczyt

-

42

Pl-ezydetn Lebrun złożył ofiwizytQ miastu Bourges,
które obok Roucn jest najbardziej godml widzenia paU1i~ttk:t
~reduiowiecznej Francji. Wizyta
miała na celU: poświęcenie odbudowanego pałacu JakUba Coeur,
najpiękniejśzego pomuika fl:ancus'k iego golyku. Uroczystość odbyła się z wielką pompą, wygło
szono wiele mów, nie tyczyły się
jednak Jakuba eoeur. Obywatele miasta Bourges są bowiem do.brymi republikanami, posiadają
bardzo radykalny zanąd miejski, lubią praoę nie więcej, niż
wymaga koni,cezność, raczej nieco mniej, żyją dostatnio dz<ięki
angielskim turystom i rezerwistom, którzy odbywają w okoli,
cach ich miasta ćwiczenia wojskowe, a troskę o poz-ostale sprawy pozostawiają Bogu.
Je~t t.o jedno z tych mil,l t,- w
których budzi sensację ,wbieie
gwoździa
lub
pomalowanie
d.rzwi. Pomimo , to Bourges było
niegdyś 'najznaczniejszym ośrod
kiem handlowym Francji, a Ja,
kub Coeur odgrywał w nim Laką
rolę, .laik w p.i~ćd:ziesiąt.la t ~ póź
niej Jakub Fugger w Niemczech.
Za czasów J·oa:nny d'Arc, gdy
anglicy zajęli Paryż i ~ourges
cjalną

stało się rezydencją króla, ' był
, Coeur :najbogatszym kupcem we
Francji iprawdopodobn1-e W catym gwiede, był dziesi~ć razy bo·
gatszy, niż Med'Jceusze' we Florencji.
Ja.kul>, Coeur skoncentrował VI
swoich r~kach cały prawię handellewan-tY.tski, posiadał we .Włu
szed1 tkalnie jedwabii, we Frall·
cji wytwórnie D1a:te:rH wełnianych, farbiarnie i papiernie. ~
VV jego rękach znajdował się ó,brót walutowy, d-ostarczał broń.
papi-e*owi i sułtanowi, posiadał
kopalnie sr,e bra, miedzi i ołowiu.
dzierżawił 'mono,pol na handel

średniowieczu

. które żądał nlonopolów, chociei.
żył n~ długo

p-ued Ivarem Kre<Ugerem, którego miano za wynalaooę tego systemu. Jeżeli by to
. nie było pogwałceniem lirycznej
legendy hiMorycznej, to ' należałoby stwierdzić obiektywnie, że
Ja'k ub Coeur więeej prawdopodobnie przyczynił się do oswobodzenia Francji od inwazji an. gHk6w, ni·ż Dziewica Orleańska.
.W innych krajach uczyniono by
z człowieka tej miary, bohatera
narodowego. Lecz we Fra.ncji za ,
pomniano prawie o nim. PocJ.ręcz
niki szkolne mówią jeszcze o
nim, aby przedstawić Karola vn
solą, utrzymywał wJaSlną flotę jako niedobrego i nie,sprawiedli,
handlową i wi-ęcej niż t-rzyst~ fi-wego króla, który nie tylko Jolii , w kraju i za , granicą. Dom annę d'Arc wydał na pastwę wro
handlowy Jakuba' Coeur był, . że gom, lecz wygnał również swego
tak powiemy, pierwszym między w~ell'Dego mi,n,i-s-ł'ra, gdy nie był
narodowym trustem, przedsię- mu 'już potrzebny i pozwolił mu
b10rstwem o światowym znacze- zginąć marnie na Vlschodzie. niu, odgrywającym w owych cZa ~ajpopularJliejsze obecnie dzi.esach, bezwzględnie większą rolę: Jo, omawiające dzieje Francji,
!liż, onecuie Morgan lub Stall- mianowicie "His-toire de France"
dard Oil.
'
wybitnego' rojali-sty Bairavi-lIc'u,
Rozumie się, żc polen-tat prze, pogwięca gęnialn'emu dorobkieiuysłowy 1l1,iary
Jakuba Coeui' wiczowi Jak ,u'b owi Coeur zaJedwywier~ł znaczny wpływ poliły- wie kilka' słów.
czu)'_ ZajulOwał w ciągu kilku
. Czym da się wytłumaczyć la·
lat stanowisko -ministra, fiuan- kic zjawisko? Czy jest to sku- .
asował pożyczki państwowe, 'za tek przypadkowego przeoczenia
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Przeci,tny amery kanin tipO - jów wraca do sypialni, ""Ua.. ·
z pelinym dumy zad owo- da odzież,. kJtórej prawzór w,ylC'niem na wszystko, co ' UW37.a myśli~v slarofvtnc ludy pasterza ameh'katJskie. Nie Pl'zcj{Jz;e skie w a.zjat,rck ich stCP3Cjl,
mu nigdy przez my'L żc jq~o gdzie ubierali się w skóry i za amerykaillskic otoczenie kr)' j-~ pinają na ~uzirki, wyna'lezion<:
w sobie wiele zgola nie amery- w Europie }>rzy kOl1<:U epoki ka
kallskich pierwiastków,
mionuej, Odzież ta, klóra nadnPoranek zastaje go w pyja- jc się doskonale do pracy fizy(.~
mie, blldąeej strojem wschod- oe.i w zimnym klimacię , je;;t
nio - indy.l,skiego pochodzenia. często zbędna podczas ameryWięzienie to, zwane przez obywaNosi ją, gdy kładzie się do łóż kaliskiego . lala, w mieszknteli sztokholmskich "Sanatorium
ka, którego prawzór wajdo will n,i ach; ogrzewanych pa,rą i puLimłodości", pr~znaczone
jest dla '
~tu więźniów.
W przemowie, wy- się ongi w Persji lub Malej A- manowskich wagonach. iLecz
ZJi. Budz,ąc się. spo~:Iąda na ze- obce zwyczaje ujarzmiły amery
głoszonej z okazji poświęcenia tego
llowocze'mego zaktudu kar~lego, gar, w~'l1aJazek europe.iskiego kanina. , " Yciąg~ teraz na nogi '
~yrektor
Stiderstrom dał wyraz średniowiecza, w"rzilCa z siebie szŁywine ' obuwie, wyrabiane ze
przekonaniu, że młodociani popeł
skóry, preparowanej według '
niają przestępstwa
jedynie prze). nrzeklellstwo, bt'dą,ce skrótem
,')'
nulezionc~;o w dawnym Egip
larif,.~.
k
iego
SIO'''ll.
idzie
do
kq,
lekkomyślność, brak zastanowienia
i nędzę, Celem nowej inst;ytucji jest piclowĘ'go polq)ju, Tu, czuj{! si.:, de sposobu i , owiązują SZyjl: .
lIopoIlloc hli ao powrotu do uczci- w prawdziwie ' amerykallskim ' ka-wal1kiem barwnej tkanitlY, hę ,
wego żyda, budząc w ich duszach środowi'sku, dopóki nic przyj- tlącej pozoista:tością szala, noszo '
lJ&pione pierwiastki dobra, wpoić w
nego niegd\'Ś przez kroalów w
uich prze/wuanie, że nie zostali 0\1- dzir mu na myśl, że szkło wy1ł<t
17
stulecia i stąd ~waIiego kraleziono w OaW11),n Egipcie', gil!
trąceni przez społeczeństwo. O ile
watem.
Przegląda się w kOll('U
zurowane kafle do podłóg i .
'lIaś l(tóryś nie pójdzie za życzliwą
ladą ludzi, gotowych dopomóc mlościan
powstały
na Bliskim w lwstrze, które zoslało wylla(!emll wykole.iel1cowi, zostanie usu- \Y schodzi c, a porceJalll~ za.czę L:) lezione w okalic~h Śró-d7.iemll'2dęty z "saaalorillm" i Pl 'Z~niesl.olły
wyrabiać
w Chinach. Stupro- go morza ' i schodzi do jadalni
do prawdziwego wIęzIenia. TaI{i
centowy
a
I11cr~'kanin goli się na śn iadanie.
~"Jll los czeka recydyw!śtów_ D~' 
Tu podają mu posiłek w na nnsh:l)Jlic,
nie
wiedząc, że CZY'i)
rektor ostrzegał daleJ. że upClrczyność ta __ lanowila Jedcn z OU r7. t: c7.yniach ~ gliny, których angid
1"a niechęć do pOllrawy będzie kalana z cal,: surowością pr,awa.
lIów rytuału,
ustanowionego 5ka i atllerykal'U~ku. nazwa " ChiOt warcie "sanatorium" wywołał.) przez egipskich kapłanów , my- na" wskaq;,uje na ich pDchodzc:. Hi!Cą d ys kusję. l\1ie~zkancy Sztok
je się m~'(Hel11. będącym wyna- nie. Widelce, którym się posłu
1.:)ltllU '. waia,ią je nie za zakład wylazkiem dawnych !-{uJlów j W~' guje, powsLał we 'Vłoszech w
lI101; .; ',czy, lecz za IlOIwsę do grze
"ient sil: ręcznikiem, klóry 1,:1- ~rcdniowieczu, a łyżka, która
thu. ;\.loliod.wy przes tęp<.'u bowiem
czeIi po raz pierwszy wyrahiać mięsza hcrootę, jest kopią rZY,~11Zll iljdu,j>! tam zamiast przykre.l liaskiegI'J wYJlala.zku~·' O ilc stup;.?lurcy.
I'~', h,)' l Ilf"t.~' jclllny i beztroski, ': :0
i' ,'ch ę ca llo recydywy.
KierownicPo mycill nieświadoma 'oria- . ccn't owy jankes spożywa tak zwa
t,,;o wi\'iienia odpowiada na te za- r;l nie amerykal] 'kich
J1Je amerykails~ie Ś'l1adallie, to
rZUly, że :;ozbawiE::nie "olności jest
po kawie, która bierie swój pojll ż Sil '110 , przez się dotkliwą karą ,
czątek w Abisynii, zjada pomal.·e~7. \ ;! n ~sza 'metoda dala już poglije na uwagę ze względu na wy- rańcz, będącą owocem nadśród
1J1~s lll e wyniki, których z pewlloś
niki, jakie da w praktyce humanich nic Z:lbra!mie również w przy- tarna procclilIra więzienia. Lecz z~eml1ol11orskich okolic. Poza
~ -;! o ~ki.
nawet w wypadku pozytywnych re- tYP1 spożywa talerz lUQduktów
zultatów nowa proceGura nie może, Z1bożowych, pochodzących z BliZd ania śc brają się . JeJni lwier,
lI;estety, liczyć na szerokie zasło skiego Wschodu. Ś'l1iadanie koilcz ą , ż e pob,,· t w ,.sanatorium" nic
~owani~ wób,'!c dzi'iiejszych waru nczy waflami, łdóre zaczęto po
jest karą, lecz raczc.>j nagrodą, za·
l,ów. Pomimo to eksperyment jest
ra.z
pierwszy wypiekać w Skanchęc '\,lącą do !,urygoc!n.vch czynów.
dość nie3wykły. 7eby usprawiedliPr',HiI\' ll icy \" SIW7.llją na wypadl'l
dynawii
, smarując je 1113słe111.
wić zainteresowanie, Jakie wzbudził
PO!)J'''w ~'
któ-rego
ojczyzną. jest Blil$ki
w wielu 1I11wsłach.
Sztokholmsld cl~spe, .vmenl za sIu·
TEPE.
Wschód, gdzie używano gó na
gląda

początku Y( celacłl kosl11elycznyc.h.
Po gniadaniu "IGkrywa gł-owę
filccm ~ wyna'l azkiem nomadów ,
{śpieszy na kolej, którą wymy ślili anglicy. Gdy zanosi się na
deszcz, zabiera ze sobą parasol
(wynaleźli go hindusi). Na dwor
cu kupuje gazetę i ,płaci za ni(1
lUolietą, którą wprowadzili po .
raz pierwszy starożytni lidyjczycy. Siedząc już w przedziale,' zapala papierosa (wynalaze'k meksykańs'ki) lub cygaro, którego
ojczyz'ną jest Brazylia. Czyta na-

stępuie ' nowości ą.nja, wyrażone

znakami, które wymyślili ,semici, które wydrukowan-o według
pomys~u. zrodzonego w Nie.nczech, na materiale, wynalezionyiu przez chińczyków. , Kończą\! .
czytani·e artykułu wstępn-ego, -o mawiającego fatalny wpływ ob- ,
cych idei na ' alllerYl>-ańSl~i ś-wia
tópoghid, nie za'p omni podzięko- .
wać hebrajski~mu Bogu, 'posłu
gując się indoeuropejskim języ
kiem, że SJtworzył 'go stuprocentowym' (system dziesiętny 'wY'naIdU grecy) amerykanJnem (Am{!
rigo vespucci, od któreg-o pocl~odzi n\l.Z'wa Ameryki, był wło
chero).
, Ralph LblłoD.

POTEGA PRZYZWYCZAJENJA.
Komiwojażer 6dsiaduJe po raz pier.
JZY karę '''',zienła.

w nauczaniu hislorii , że nuró rj
tak pOI';artlliwie traktuje na.iv,i"
kszego z działaczy, jakich ld ..
dykol1wiek wydał, pod('zas gll ,\ '
akademicy toczą gorące sp()r~' li
J,ażdcl
królewską
kocha 11 ki:,
chodaż,by od jej śmierci llply
, nęło więcej, niż 500 lat , a pl!bliczność nie może nacz~' La(': Sj ' :
do syta lichych dw-orskich lO ·
_ mansów? Nie , przyczyny lego
ustosunkowania się leżą gł~bi~j .
Fr'a ncuzi
lubią
pienifldze
p,rzynajll11ll1iej lak szczerze, Jak
inne narody. Pieniądze, według nich, t'r zeba nlJeC i Irzymać Je mOCno w garści. Można
je również trwonić ' dla siebi,',
nie zasŁugując wcale przez lakie postępowanie nH miano złe
go człowieka . Lecz wieLkie i
40zybkie zar'obki uchodzą we
francuskiej OpJllII
publicznPj
za ha6bią.ce prawic. Nic impoJJują nikomu , mówia o nirh dopieTO wLedy, gdy sIn iq sit: przy
czvną skandalu , wielkich ()~Zt1stów i krachó'" fillllllsow\'ch o
politycznym zabarwieniu. \V po
został:vch w~'pndka('h ZdOUYWH'
nie majątku uchodzi za spr:lW ~
prywatną,
hardziei prywat.I1:],
niż erotyka. Przed~iębiorca .j(':,t
pO.i~ciel11, nie znajdując:YI11 dla
siebie miejsca w I1ltizuacłl 1'1':111cuzów : Kró'ki okres 19 ",ieLl
od mi('szcza(lskiej l1loJ1:1)'cliil
do krachu panamskie~o. kiedy
uastąpiła zmiana
w trnklowanin materialbl\'cznych d:lżr(I,
przcminął już d'aWIlQ , Z p()t~ nta
tów przemysłowych owego okresu , twórców towari ysłw ko
Iciowych , domów town rowych i
\yjdkich bauków , żad e n nie 70 .
sLat zaliczony do grollA nllrod uwych sław. NajbardzieJ uderz ..
to w stosup.ku , do francuski ej
J>01it~'ki kolonialnej,
Pierwszl'
pmistwo kolonialne Francji po.
wstało w 17 wieku i uLwor:t-onc
za pan~owanja Ludwika XV
stworzone zOlStało przez wojskowych i misjonarzy, Obecn ~
nowe powstało 'v ten sam sp~'
sób. Nie było tam i niema ani
Cecila Rhodesa , ani nawet K:l·
r 'o la Petersa . Franria nie pO ' :fI '
dała i , nie posiada
kolouizalo
r'ów. ,
Jeżeli

historyczny rozwój kry
się czasem w tlec~'dn
.ią, ce 1I10męnh' , lo dla dziejów
FrancJi chwilą lak~l był upadek Jakuba Coeur. Monarchia
a.bsolubna zniweczyła w zarodku powstanie miejskiego możno
wladztwa i i.s'LoLnego gospodar ,
czego , imperializmu. Przedsi~·
hiorczość na wielką skalę m(,~
gla zdobyć we Francji wpływ
jedynie ubocznymi dro:;," amJ_
q ,pinia ' pUJbliczna nie prz~·zml. 
wała .i~j. prawa do władzy.
stalizuj.e

Ta jedynie

okoliczność

jest
wc- Fl'a'llcji P"')wstaje tyle afer , które łatwo
jest krytykować przygodnym
sqdziom. Zarówno mali, jA1\:
wielcy Jakubowie Coeur mll'SZ~
gorliwie i obficie naoliwiać po ,
lityczną
maszyn~,
jeżeli che ;l
mieć swobod~ ruchów i
unil,
ną.ć zderzetl. Lecz i wLedy na '
wet g·r ozi im wciąż 111Oż!'iwvś('
niespodziewanej
lnl łasI rof~· .
Fra'n cuzi bowiem, pomuno ż e
ce.nią nad miar~
zdobyty piE'
nią-d-z, olkazują jawny ws"\n:L d r
ulegania wielkim groszoroho\11
Uczczenie
pall1ic:ci Jakuh ,
Coeul", dokonane pnez prezy,
denta ILebru'lla w Bou-rge', ni,
zdoła
zmienić,
tego fJoglflclu,
Dom wielkiego przedsip,hiorcy
odbudowany z wielką Ir()~ld i
wością, pozostallie jcdynie 11111
l,eum hisfurii sztuki i nic bl"
dlie nigdy świąt~' l1ią lillllll 110
!laterÓw.
MOrus.
przyczyną,

że

1·e1')~

. .2&

rolne
.,Byłoby

oszczerstwelll twierliteraci ~ą w lIolJ\wood
4le traktowani , Tyll,n w wyjąt
kowych w~' padkach bije ~i~ ich
i l11orz~' gtodem".
.\llLorell1 powyższego zdaniu
je..,! zJlunv hUlllorysta ~ngielski
WODEHOUSIE, który sp~dz;r
w Hollywood przeszłe; i'ok , 0łrz~'ll1l1j~ lygodnio'.vo 1000 dolarów, podczu:; gdy nikt nic okazał na.il1luiejszego zainlercso'lI'unia dla jego ul\yorów.
Pan \Vodemouse nie b:d jedy
nYI1l. kLóry przeżył podobne do
świadczenie w stolicy filmu. \Y
~tu(lio np., które mnie za:mgażowato, było nas ogółem 120 litera' łów, z k1órvch tylko 10 pra
cowało, a cała reszta za nie. lileralnie za nic, otrzymywała
I)jckne upo sażenie Ly.godniowl?
"Tnruuki, na jakich nmcr)'kalIskie w:\'twórnie angażują pi
~nrzy,
przechodza najśmielsze
dzić, że

\1,1 ~ze

wyobrażenia.

Wszelkie koszta podróż)' zo~ta.ią pokryte: od miejsca stałe
~o zamieszkania do HoNywood
- statkiem luksusowym i aero
planem. ,V stolicy filmu może
ta Id szcz~śliwiee mieszkać wc
własnej willi, mieć wła.S<Ile aut'),
noznać najwi~ksze sławy filmo
wc świata, może uprawiać sporty i zabawiać si~.
Klimu t w Hollywood jest tak i. jak na Rivierze: zimą k,vitTlq kwiaty, a na ulicach sprzeda
wanc są w styczniu Itiruskawki i
J.lOr(>le. I totnie: nawet specjalnv anioł opiekUl1czy pisarza
.. ie chciałby lepiej i korzystniej
spisać z wytwórnią kontrakt.
Cóż zatem dziwncg'o, że kali d\' z pisarzy, prawic bez namy,lu, pijany ze szczęścia, podpi, uje taki kontralkt?
Podpisuje, jedzie do Hollywood i po dwuch, trzech mie':ącach jest tak nieszczęśliwy,
jak może nigdy przed tym ,w
życiu!

A jednak: kontrakt 'uie kła
mie!
Klimat, przyjem:ności, wygod
na praca, olbrzymia gaża
wszys1ko jest prawdą, Cały te~
raj jest prawdą - a jednak ...
Pomiędzy 100 pisarzami znaH.'ŹĆ można z trudnością jedn \~
~o. który jest zadowolony.
Chciałbym 'vytłumaczyć przy
CZylly tego fenomenu. Jest ich
nawet trzy: pierwsza - sentymentalnej natury, druga polega
jąca na próż'ności, trzecia czysto materialnego rodzaju.
Picrwisza przyczyna nazywa
si~:
tęskno' ta
za k,r ajem. Nigdzie na szerokim świede nie
odczuwa się takie i nostalgii,
j<l,k właśnie w HoJ.lywood. I nie
tylko europejczycy cierpią na
n i ą; także amerykanie, mla wet
'" je zcze w~ększym stopniu. Po
chodzi to stą,ą, że w Hollywood
nikt nic czuje się, jak u siebie
w domu. Tutaj żyją ludzie tyl1,0 tymczasowo w przc.sadnie lu
ksusowrch hotelach. niewygodllych rlomach" willach, małych
parlero,vych bu'n galow,
;uh, gdy mają bardzo dużo pic
niędzy.
'" llluzealn1ych pała
':ach. \\' idzi się po tych domach
i willach, że są one tylko pomie zczeniami
przejściowymi,
że miei3zkallcy ich zmieniają SIę
en kilka miesięcy.
'W Hollywood mieszka prawie h· leż ctll'opej,e zyków, co al1ler.v kan, mimo to l1ic jes'l ono
podobne ani do amcryka11skiego
ani do curopejsldego miasta.
Hollvwood jest nicślubnym
dzieckiem (.in'kże bardzo nieślubnym)
Ap1eryki i Europy,
które odziedziczyło najgorsze
cechy obojga rodziców. Nawet
natu!'::! jest tutaj obca i wroga.
Hollywood leży mi~(1zy skali

sLą pustynią i oceanem Spokojnym: za dnia pali tutaj słOlIce
Lrawiącym żarem, wieją suche,
drażniące nerwy wiatry pus1łyn
ne; po zachodzie słOllca opada
nagle will','otna, zimna mgła,
gQsta i szara, jak w Londynie.
"Tspaniała, dzika i majestatyczna natura odczuwa czasem
pewnego rodzaju wstręt do zbu
dowanych z amerykaóskim po-

śpiechem małych,
słodkawo
różowych bungalow.
Od czasu
do czasu wstrząsa si~ zatem
grozl1le i pochłania kHka z

nich.

Niema prawie roku bez
ziemi, wylewu wód
lub przeniesienia skal.
trzęsienia

Muszę jeszcze zaznaczyć, że
podcza. gdy w innych wielkich
miastach Ameryki połotono }uż
kres gangsterstwu, osta1lni jeszcze jego mohikanie buszu i~ do
tego stopnia w ILos Angeles, że
orzechodnie odważają się wyjść
po zachodzie słońca tylko na
najbardziej ożywione ulice.
Wszystko jest tutaJ obce i
przypadkowe, nawet jedzenie:
nigdzie na świecie nie piłam
tak ostrego alkoholu, tak fan ta
s,tycznych "healthfoods" jak w
Hollywood.

"Healthfood", to rodzaj naszych surówek, jarzyn'v z konfi
turami, salata z octem i oliwą.
Rozmawiałam z pisarzami z
Europy, Ameryki Kanady, Australii i Chin.

Zalili się na rozmaite braki,
ale wszyscy byli zgodni co do
iednego: że nigdzie i ni.gdy nie
ezuU się tak straszliwie osamot
nieni, tak bardzo oddaleni ' od
swej OjcZ)'ZlDY, jak właśnie w
Hollywood.
Jeśli się spotykają, pierwsze
pytanie brz.mi: Czy miał pan
wiadomości z kra.ju, jak długo
wędrował list z Europy, czy śni
pan także codziennie o swym
mieście rodzinnym?
Druga przyczvna, opiera j ąea
się na próżności, tkwi w fakcie,
że pisarz czuje się tutaj zawsze
jak pOE'ardzan:v, uDośledzony
parias.
Kariera przesiedlonego do
Hollywood pisarza rozwija sję
w sposób następujący podpisuie on kontrakt. otrzymuje ze
studio depeszę, aby najszybciej,
możliwie powietrzną
drogą udał się do Hollvwood. Po ' jego
przyb)"ciu oczekuil'l go na dwor
en, lub na lotnisku foto!?rafo-

ga ż

wle i reporterzy. musi odoowia
na niezliczoną ilość pytań.
Jego beznośredl1i przełożony
zaprasza go na obiad do kantyny studia i opowiada mu, jaki jest szczę'liwy, że może go
tutaj powitać. Zosta ie oprowadzany po studio, pok:lZuje mu
się wlszysLko i daj::! do zr ozumienia, jak ',,'aźne zadania czcka ią int~.i na' niego.
Następnie z całym spokojem
oświadcza nm się.
aby odpoczął kilka dni, roze.jrzał się po
mieście i okolic". 'V począt
kach. prz\'szłe/:!o tygodnia otrzy
ma telefon .. Koniee. Na tym koń
czy się przeważnie kariera nisa
rra w Hollvwood. Od te-o mo mentu nie . widzi on już więcej
"wego szefa, ani jelto pomocnika, wo~óle nie widzi więce j nikogo, oprócz kalsjera, który mu
wynlaca. ga,że . .
Ja sama. dODiero po dwumiesię<:Z!llym pobycie w Hollywood ujrzałam . dyrektora, którv mnie zaangażował w Europie. Spotlkaliśmv sip. w jednym
z lo.kali rozrywkowych w CloVel' - Clubie. gdzie pan M, mój
dyrektor ta6czyl z nieprawdopodobnie pię'kną gwiazdą fi1'1l10
dać

wą·

N aule

za trzymał

się

przed

nasz~'l1l stolikiem, ule nic dlate
gn, że mnie noznal, lecz że
chciał powitać pana,
w towurz"stwie k tórego ~_ : n zna idowałam.

Panowie
się

muzyką

zaczęli

zachwycać

i nowym

tallcem,
nazwanym Big Apple. Rzociłam
słówko, pan M. się uśmiechnął.
"That's a clevar gir!! Who do
you work for?" - "Oto mądra
kobieLa! Dla kogo pani pracucuje?"
"Dla pana, panie M." skromnie.

od

powiedziałam

"Goodl"
powiedział
czył dalej.

("Świetnie" -

zachwycony

00'

i

tań.

Dwa miesią,ce później spotka
łam znowu pana M. Tym Tazem
przyjął mnie w swym biurze.
Od czterna's tu dni zabiega.
usilnie o audiencję, która
kilkakrotnie była przez pana
M. akceptowana i po tym odwo
łam

ływana.

"Vreszde po długim czekmil!
w poczekalni, udało mi się jednak dostać do sanktuarium, do
biura <szefa.
Po moim przybyciu do Holly:

owe
drogi
ol
ieg
filmu
Pijany
we mgle ·· Wrzosy maja kolce ·· literatura zdaje egzamin
człowiek

Trudno odnaleźć kierunek j .
cel drogi człowieka, który, upijając s.ię raz !Ila smutno, raz pa
we's olo, kręci się w kółko w nie
potrzebnym pościgu za włas
nym cieniem. Takie<1o człowie
ka przYPCJ<IJlina notrosze polska
produkcja filim.o w; a'. iPil'awa, któ
re nią rz~Cfżą, są dość proste:
gdy przypadkowo komuś się
coś uda, gdy jakiś pomysł zła
pie i powiedzie mu się - oczywiście lł1ie artystycznie, lecz ka
sowo I- wszyscy zaczynają pro
dukować podobne filmy. I ro
bią to aż do skutku. To jest do
chwili, gdy publkzność, znudzona wałkowaniem te J1 0 same·
go tematu' po raz niewiadomo
który, boleśnie za wiedzie nadzieje, pokładane w jej niewybredności.

Jedną z największycli bolą
czek filmu polskiego lest brak
dobrych scenariuszv
,VfJ,r:n.... dzie ·Francja np. noLrafi z najbardziej banalnego scenariusza
wydob. ć jakieś cie!~uwe i nowe elementy. ale d'o teg'o potrzeha ,,,,ielkie,i kultury rcżyser
skiej, o jakiej · nam nawct marzyć nic wypa,da. Ostatnio mamy na tym polu ciekawą prób~: filmowanie
powieści.
Kj,~
.i,est to pomysł nowy. ani leż,
jeśli tak rzec można, op Lymi·
styczlł1ie nastrajający. Tego spo
sobu chwyta sie przemysł fiI1111)WY wtedy. gd:r już jest bardzo źle, gdy trzeba pójść po linii najmnieiszego oporu. Ale jedno w każdym razie zyskuj(!
widz: pewność, że scenariusl
bc:dzie literacko na poziomie.
że reżyser włoży

odrobinę

w

swą

pracę

.szacun.ku, choćby dla
samego nazwiska amora. \V ubiegłym sezonie oglądaliśmy ('a
ły szereg takich przeróbek filmowych z powieści. "Dziewczę
ta z 'N owolipekh i "Znachor"
,tanowit)' tu ~)ozyc.ie - oczy,'.,.iś
de pod kątem wich:enia porów
naw,czym, w st'o unku do krajo
wego filmu - wartościowe. Zło
żyły się na to w pierwszym
wypadk u ciekawy scenariusz.
dobra gra aktorów, przyzwoita

cby" UKNLEWSKlEJ, powieść wątpliwie, że początkowe osi,·
., z.Ycia girl\Sów; już w książce gnięcia zostaną zapnepaszczo.
ne w ogólnej pogoni za kasowo.
kona,,'iCY JUNOSZY.
narzucający czytellllikowi swą
Ostatnio widzieliśmy nową ,.fotogeniczność", ma być opra- śdą·
tego rodzaju próbę: przeróbkę cowany przez: młodych. "ZnaA dla literatury?
filmową "Wisły" BOGUSZEW- chor" wywo'tał poprostu epideNiewątpliwie istnieje gatun~
SKlEJ i KORNACKlEGO. I tu mię i . podobno ' już kilka dal- literatury, choć bardzo cenny l
rÓWll1ież powstał film o wiel~ szych powjeści DOLĘGI - MOwysoce wartościowy, nie nadaponad przeciętność. Gorzej by- STOWIC~A znajd1:lje się na jący się jednak na scenan.ze
lo z "Wrzosem" pdg. powieści warsztacie.
Pozazdroszczono filmowe. Przed kiLku laty, gd,
P;ODZIEWICZÓWNY. Lecz nie · także Kasowych lau:rów "Wrzo- MICHAŁ CHOROMA~SKI słal
było to winą reżysera, czy akt!?" su" . ) , możemy się sp o dziewać
się sławnym pisarzem, i,stnlał
rów, (Popro.stu utwór ·literadd dals~ych. s,cena~iuszy, opartych zamiar sfilllllowania "Zazdrości
w przeróbce filmowe,} wyikazuje o powieści RODZIEWCZÓW- i medycyny". Dobrze się stało,
'.we wartości o wiele jąlskrawiej !\tY. Czy ta' now,a ,moda przynie- że zamiaru tego nie zrealizowa
.i dobitniej, niż w formie ' książ- . sie jakieś ow·oce? Podkreśliliś no. Trudno sobie wyobraz:ić,
kowej, gdzie autor może się u- my już, że jest ona dla filmu co by to dało za, rezultaty, gd:f
kryć za słowami. Obraz wyma- dro~'ą najmniejszego oporu. Sce by tę bardzo \Szlachetną i potroga jasności oraz realistycznęj nariusz, oparty o dobrą po- sze umowną ahnosferę jego pCJoo
precyzji
i łatwo demaskuje wieść, jest g,\'aramcją, ale zakre wieści przełożyli nasi reżysero
autora. Cała ckliwość, konser- śla filmowi pewne granice i od wie na prymitywny język po!.
watyzl11, a nawet taniość efe'k- ' biera możliwości (!zysto fi1mo- skiej prodUkcji filmowej. Takie
tów tej literatury Y'lołO'lyła"
wych eksperymentów na szer- zaś Ił1p. Gzieła, jak
BRUNO
-- zresztą n ie pod wzgl~dem ka . szą ,skal~, jak chociażby filmy SCHULZA, już zupełnie nie naJ
sowym - ,,' Vrzos". ,
SACHY GUITRY. Zwłaszcza zaś dają się na ekran.
Oprócz wymie n iolł1yd1 wyżej, , bez~r'ytyezne. Uleganie modzie,
Dla realistycznej jednak lit~
mamy jUlż cały szcret{ zapow~e- tak charakterysfyczne dla na- ratury,
pod której znalIdem
dzi: ciekaw" rcporta,ż "Stra' sZ'tcll producentÓw, sprawi nie przeClez obecnie żyjemy, jest
film oryginalnym .. prawdzia'
nem jej wartości. Nie całkowi
tej oczywiście. Ale realizm pl)4
·tael, dramatyczność konfliktów, życiowa prawda tendencji,
w'Teszcie logika i prawdopodobieilstwo akcji - oto wyniki,
które film ukazuje w skrócic,
odbierając im wszelkie złudze'
nia słów.
To też niewątpliwie :it'enariusz filmowy, oparty na po·
wieści, daje dużo, zarówno gwa
rantując powstającemu filmow!
jego literackI'" mniejszą lub wiC;
J.:.s~ą ,to już zależy od wartości literackich
dzieła doskonałość, oraz wykazując na·
ocznie pewlI1e i to nawet wcak
poważne wartości li tern Lury. I
tak by te~ niewątpliwie byro,
gdyby nie to, że wszelkie noWI'
drogi w polskim. filmie są tylko pogonią za do' ć zreszł!} dudną kasowością. te wszelki po·
ważniejszy wysiłek,
oparty na
wyłącznie źle pojQtych, handl')
wych kryleriach ..kst llajzupeł
ELEANOR POWELL
niej obcy polskiej prollllkcji fil
~ jednym u swoich ostatnich filmów "Rosalie" • .
luowej.
wystawa. Su,k ces

"Zlł1achora"

za

wdzięczać trzeba głównemu ,wy

9

•

5

•

,sa

film o wych

a \Yi~c przed czterelll'l
.1ie~iącal11i. wr~czylam, dyrektlJ
ro\\"i pewną .,story", która me-

Starałam, się uSIłnie panu M.
wyjaśnić, Że mimo iż chętnie oglądam wyścigi w Sant Anita i

mu szefowi, jak i szefowi mego
,;zera bardzo siQ podobała. Mój
,zer radził mi, abym natychmiast zabrała siG do opracowani" mojej nowelki, ponieważ
mu ~i ona jeszcze być tylko prze
cz~' Lana przez pana X., który to
uczyni llajdalej w przeciągu
dwudziestu czterech godzin.
Jednak upłynęły już prawic
cztery miesiące i pan X .. szef
w<;zvsLkich szefów, jeszcze nie
znalazł czasu, hy przeczytać mo
ją "story". \Vięc przyszłam
z
uprzejmą prośbą,
aby pan M.
ła~kawie użyczy! mi swej protekcji.
Doorze odpowiedział
pan M. uprzejmie. - Pocóż jed nak ten pośpiech?
\Vyj.aśniłam mu. te kontrakt
mój opiewa na sześć miesi~cy,
z których upłynęły już cztery.
- Czy pani mie chce tu pozostać? zdziwił się pan M. "Dlaczego? Czy nie otrzymuje
pani pU!nktualnie swej gaży?
- Natwralnie - odpowiedzia
lam.
- Cóż się pani zatem nie podoba?

przebywam w Clover Clubie, jednak obok tego mam jeszcze in
ne mało znaczą-ce zajęcie: je~tem mianowicie literatką., jednym z tych perwersyjnych Sitwo
rzeń, które lubi pisać.
Teraz zabrania nu mój kontrakt pisać do pism, lub do teatru, tnk długo, póki pracuję dla

wood,

filmu.

A r:hciałahym :fednak pracować.

-

Tego nie ro,zu.miem -

po-

wiedział
zdziwiony pan I{. Swoją
gażę
otrzymuje pani
przecież, nawet !llie pracując?

-- Naturalnie!
' - Więc czego pani właściwie
chce? - pan M. westchnąit cięż
ko. L To do pra.wdy
trudna
sprawa z wami literatkami ....
Mimo wlSzysł1ko pan M. szepnv; za mną dobre słów!ko i pan
X. oświadczył,

że

słyszał

już

wiele dobrego o mojej nowelce
i że napewno przeczytta ją jeszcze dzisiej<sze,j nocy.
Nie uczynił tego aż po 'dzień
'd zisiejlszy.

Moi koledzy opowiedzieli mi
później, że pan X. nie lubi czytać. Swą karien~ rozpoczął, jako szofer, później pracował w
lokalu rozrywkowym. skąd wy
!'zucał pijanych 5'Oś-ci. Nie wspo
minam o tym ze złośliwości:

pan X. jest "seIf-made-manem"
i prawdziwym handlowym gc'1iuszem. Tylko czytać nie lubi. Nie dlatego, że czytać nie
umie, Boże zachowaj! .
Czytanie męczy go tylku, pov.a tym niewiele go interesują
,literaci. \V ogóle mie cieszą się
oni specjalną sY111ipatią w kołach prezydenckich i wiceprezy
dencldch Hollywoodu. Traktuje się ich, jak umysłowo chorych, niezadowolonych pariasów. JeMi nie mają nic do roboty, sarkają; jeśH daj c im się
pracę, obrażają lSie, gdy zmienia się cokolwiek w ich głupich
"s'tories" .
mego pobytu w
Pod<:zas
Hollywood rozegrał się również
pożałowania godny, incydent z
pewnym literatem. Biedny ten
głupi«:>.-C napisał historię o Napo
leonie i upierał się przy tym,
że Napoleon UIIllari na św. Helenie.
DaTemmie tłumaczono
mu, że film musi koniecznie po

siadać "happy - end". Napoleon
wrócić ze św. Heleny i ożenić się z niewinną dziewicą 'f.
ludu, którą kocha już od lat...

musi

się

Od sześciu miesięcy: panuje
Hollywood ciężki kryzys.
Wymówienia w wielkich' wy(\\ órniach stały się zjawiskiem
codziennym. Produkcja spadła
ogółem o 30 procent, w niekJtóI ych zaś firmach o 60, a nawet
70. Wytwórnie "poŻyczają" so~
!lic nawza.iem aktor6w~ autorów i reżyserów, ,posiadającycJl
długoterminowe
kOll1trakty za
w ynagroflzenie, stanowiące zaledwie cZllistkę pobor6w, jalkie
muszą. pla'cić według zawartych
'-' -'1ów, pl'a~ac ehoć w części
wyrównać
pOnoszone straty.
Wytwórnie przyszły nagle do
przekonania, że zaangażowały
:;a dużo artystów. Wiedziały o
tym. naturalnie, oddawlI1a. WieI
Id bowiem przemysł fi~mowy
hołdował już
od lat zasadzie
momopoht, angażując na rynku
aktOrskim całkowitą podaż, aby nie dOJpuścić do rozwoju po.
wsta.i~cy:ch illIl1iej!szych \Spółek.
Obecnie nic mogą Już wielkie
\ ;ytwórnie pozwolić sobie na
zbytek ,,magazynowania'~ sił ar
tJstycznych.
~.

Panuje powszechne mniemanie, że kryzys Hollywoodu zOstal spowodowany przez kryzys \Vallstreet i rozwinął sIę w
zależności
od ogólne.i sytuacji
l konOmiczne.i Ameryki. Jest to
nogląd
słuszny
do pewnegl'
.. topnia. lLecz .słuszne jest rówJlJez zdanie, że Hollywood poI:osi cz~ściown odpowiedział
ll(!ŚĆ
za panujące przesilenie,
do kLórego jakby świadomIe
zmierzało,

\V ostalnich latach
koszty
l·osly ustawicznie,
podczas gdy dochody z wypoży
czanych filmów ustabilizowały
sic:, ' wla 'ci ciele kin bowiel~l
~przeciwiali siG ~ta110WCZO podwyżce cen dzierżawnych. Z teg) powodu 11l'Oduccnei już od
dłuższego czasu postllnowi1i 0~I'anjczyć vyłwól'czoŚć. Spodzie
wali si~, że ZJ1lU za iac kina do
~,onkurencji przy zmniej's zonej
l)I'ud u lu',i i

,>udaży, wymo~a. wyższe cen~-.

Istnieje jednak jeszcze jeden

o dobre fillQ zamiast
I

powod i to aecyduJący: mianowid e, spadek poziOmu filmOwe.i produkcji. Producent SAMUEL GOLDWYN, jeden z nie
wielu, który dbał o wartOść
-filmu, oŚwiactczyl po pOWTocie
z Europv dziennikarzom, że pu
bliczność strOll1i tam od kin. ~
Upadek sZituki filmowej IrOZpOczął się prawie bezpośrednio po
śmierci Irvinga THALBERGA.
Na dobitkę powstał dla HoJfywoodu groźny konkurent. Jest nhu. francuski film. Możm:l
by właściwie powiedzieć: eu,ropejsiki film, dla Ameryki jednak
jest on równoznaczny z francuskim. Twórcy bowiem niemieckiego filmu przebywają albo w Hollywood, albo w Paryżu. Angielska zaś wytwórczość
filmowa jest, poza niewieh~ wyjątkami, nieznaczna. Przed \"nie, każdy francuski film, wyświetlany w stanach, cieszy się
pOwOd~iem, ,pomimo że prze
ciębny amcrykaul'n u\1' zna fran
euskicf(o ;ę', y}:.a. - Fi:llly jnk
"Ma'li:riin;:.;·'. .Carr.d Je Bal",
"KirmeSlse Hervione", "Perles
de la Coureane", ni~ schodzą

kłócie się

miesiąt'alJli
lają je nie

z krvtJkami I

z ekranu. Wyświet.
,t ylko wytworne kina, na Broadwayu, lecz rówmiet
najpodrzędniejsze teatrzyki na

sześć miesięcy,

on Jest prz('1
lub nawet przez
milczenie.

rok, na głuche
N a zakończenie ~hciałabyIU
jeszcze szybko coś nie coś opo- Ależ przecież to historyczwiedzieć o finansowych
sprany fabsz - bl'onił się uparty
wach stolicy filmu. Jeżeli lwier
autor.
dzi si~, że pisarz nigdzie na
\Vtedy c.ierpliwogt pana wi- świecie nie zarabia Iyle, ile ,,,
ceprezyden1ta skOllczyła si~.
Hollywood, jest to SZClerą praw
-- Do diabła! Kogóż to obcho dc', A jednak...
Po pierwsze musi un płacić
ozi, gdzie i czy wogóle umarł
Napoleon!
PańISki
Na.poleon podatki w wysokości, od której
jest nieinteresującym małym włosy stają dęba na głowic .. Po
człowieczkiem.
który przepadł za Itym nawet najskromniejszy
pod \Vaterloo. IPowinien się ra- luksus, naprzykład gaża jedneczej cieszyć, że chcemy w ogóle go służ~cego pochłania takie su
my, które pozwalają w domu
jego życie sfiLmowaćl
całe
gospodarstwC'
Poza tym muszę zauważyć, utrzymać
\Vreszże ,a merykall's cy literaci są jesz- przez okrą.gły miesiąc.
cze bardziej
niewygodni od cie, według odwiecznego prawa
swych europejskich kolegów. ludzkości, łatwo zarabiane pieAmerykanie są bowiem 1'07.- niądze łaLwo się rozchodzą.
Literat nudzi sic: w Holly'
pieszczeni.
Obecnie jest Nowy Jwk o- wood. Nic ma nic do roboly. \V
romanse nie chce się wdawać.
środkiem artystycznej i litera;.;kiej kultu'ry całego świata i co (W Hollywood kOllCZ\" się rorok wypływa jakiś całkiem nic mans przeważnie malżcllstwem,
znany młodzieniec z ol','romnym lub dożywotnim płaceniem 1'CU '
sukcesem teatralnym. Nalezy 50 ty). Cóż ma zatem robić?
Idzie na wyścigi, gra w ruletbie wyobrazić uczucia owego
k~,
zabawia się J;:upowaniem
młodego literata, który przybywa do Hollywood, gdzie nikt fałszywych anLyków w Los Annie zna nawet jego nazwiska i geles. Później, g'd y chce wvjechać, dzieje się z nim ln, co z
dziewczynką z bajki, kLóra zabłądzita w zlvm domu bra·
kuje mu pieniędzy ,hv siG wy-

Kryzys w Hollywood
Postarae

gdzie skazany

Hol'l ywood zbija to ujęcie, powołując się na 'wlelJde ryzyko
nrzemysłu filmOwet!o, stawiają

kupić.

Pewnego dnia zostałam we.
7.wana do mego szefa.
- !Panno Hatvany - powiedział surowo jak słyszę, roz.
powszechnia pani dowdpne historyjki o wycli przełożonych.
Radzę
pani tego zaprzestać,
panno Hatvany ...
- Jeśli jednak te historyjki
ą tak miłe i niewinne ... p~

cego na kartę miliony, czego
nie obawiała się nigdy wytwórczość literacka. Wielkie zaś ry~ bowałam się tłumaczyć.
Krytyka amerykańska, zwła zyko usprawiedliwia dążenie do
-. Naprzykład':' ... ~ zapytaJ
szcza nowojorska, darzy każdy wielkich zarobków, mOŻili wych móJ szef.
f,ranClmki fUm wielkim uzna- jedynie wtedy gdy pTodUikUlje się
- Naprzykład, kiedy ostaniem, na co Hollywood nie mo~ filmy nie dla znawców sztuki, tnio na literackie,i -l~onfere'llcji
że pozostać obojętnym. Na tym
dyskuJtowano na temat, czy nalecz dla szerokich mas.
tle powstała mała prasowa wojleży ,sfilmować
życie LindNugent zgadza się z taką pro bergha, zrobił ktoś propozycJe;,
na pomiędzy przedstawicielem
p e W1Il ej firmy w Hollywood i dukcją zastrzega się jednak prze by sam Lindbergh grał rolc: ,
dziennikiem "New York Times" ciwko liczeniu się jedynie z mCtl ~6W1I1ą. Wtedy oświadC'..zył jeo tyle ciekawa dla Europy, że talnOŚt'.ią najbardzłej prostac- den z Ip anów prezydent,)w: .. Nie
tematem jej są zasady artysty- kie.i publiczności.
możliwe! lNie jest On odpowied.nim typem!"
czneh'o kierownictwa, krytyJd
Hollywood nie przeczy. że fil
interesu.
-. Miał zu,pe1lną słuszność my francuskie są dobre, nie go- powiedział mój szef. - Ja takFRA~K NUGENT,
wybitny cizi się jednak na poróWll1ywakrytyk "New York Times'ów" nie .jego filmów z francuskimi, że jestem przeświadczony, że
Robert Taylor jest znacznie od
.oskarża HOllyWOOd, że przy namają<:ymi jedynie na celu ubapowiedniejszy do tej roli.
kręcaniu filmów ma .iedynie na wienie widzów.
- Następnie - cią.gnęła dawzględzie interesy
materialne.
lej,
- kiedy pan X roZ'glądał się
Na
to
odnowia'da
dziel1ll1ili
no
Krytyk zapytuje zupełnie słusz
za
tematem
do operetki i kto~
wojorski,
że
lest
już
d.owodem
nie, jakie książki zostały by nanisrune, względnie wydane od upadku HollyWOOdu mOŻliwOŚĆ przeds1tawil mu trzy-stronicowy
porównywania jego drogich fil- wypis z Wady Homera, pan X.
J)ocz~tku istnienia świa' ta, gdyby literatura, wględnie wydaw- mów z tanimi eurOpejskimi, rzucił ze złością. manuskrypt p'o
nictwa . miały na oku jedynie względnie, że żaden z jego ta- przejrzeniu pierwszej kartlki i'
nich filmów nie może iść w pa- powiedział urażony: "Co to zna
stronę materialną.
rag'on z niektórymi tanimi fran czy? \"'1 tym głupstwie tuta.i
role obsadzone są
cuskimi filmami. "New York wszystkie
Times" zarZUC::l stolicy , amerv- przez g,reków!"
- No wi~c, - zapylał m'6j
kallskiego filmu, że przy nakrę
caniu wydaJe wielki~ sumy nie szef, I - czy osoby, Uóre wystę
na ideę urzewodnią, na ~ena pują w Iliadzie, nie są grckariusz, lecz na uczynienie z sła mi?,
- lLun - mówiłam zgnębio
bego lub zgoła zlego filmu sen~
sacji przez angażowanie wielu ua dalej, - kiedy ostatnio orna
artystów o głośny<:h nazwiskach wiano film o historii Ameryki,
i na kosztowne efekty wy!>tawy. nagle ktoś zap}1tał, w którym
O ile film ma powodzenie, przy roku umarł prezydent WHson?
pisuje się zasługę "gwiazdom" i Nikt nie wiedział. 'Wreszcie pod
dekoracji, () ile pada, zwala się niósł się mr. Laenul1.le .ir. dum
powiedział:
.,\V roku
winę 1Ia słabnącą P.oPularnil'sć nie i
śmierci Valentina ... "
artystów.
- Prezydent Wilson i Valen/Lec'z dzieje liln tur y, muzyki
tino umarli rzeczywiście w tVlll
" te3tru pouczają, że powodZI"nie nie zaleŻy ostatecznie od samy,m roku - powiedział mó.i
krytyki, lecz od wartości ntwo- szef l dodał szybko: - Istotnie,
ru. Im wcześnie,i zrozumie to wy literaci, jesteście straszm-m
Hollywood, im prędzej postara narodem. Zamiast cieszyć się z
tego, że możecie tUitaj. mieszkać,
si~ {) doł.re filmy ' ~lłmiast kl.)
gdzie
was się honoruje, ciągle
cić się z krytykami, tym pr~.
kluje
wa'
s jakieś żądło ...
SHIRLEY TEMPLE
dzej zwalczy obe<:ny kryzys.
_~rtedy skapitulowałam.
budzi zieloną gałązką choinki ś~iąc~o Sw. Mikołaja.
C. Stemam.
Liii Hat"3ny.
przedmieściach.
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Aulorz, konrunktur, i ucieczka od Dropagand, 'do '~krYm~nalist,ki

Zjawiła :.i~

się

1l0Wa pOW1UIlOŚt;

·)b.nyalelska. Jeatralna. Dudlowym oj,ct'lIl je.; jest rninbit'l' ]lro
jJ~q.(uJ1dy (;OEBBEI,S Ohowiąz
l, icm każdego obywatel:.! jest,
zdanieuI jego,
podtrzymanie
;'uruwC'go, nal'OdOWe~ll teatru .
Dol,"cheza,;
obowiązek
ten
Lyt źle spełuiany. Po anschluscie odma wiała oglą-(buia now.
ł~, się puste. Publie7.lIość uparcie odmaiała ogląd::uia nowych
s,lnk. o charakterlc narodowoSd\'.:::listyeznym, w ro-chaju Jaar.ifestacji z mowami. śpiewa
I;iem hymnów i t. d. Żadne namowy i obietnice nie pomagały: pub.Ii. cznoŚć bojkotowała te~tr.
UItra - narodowe sztuki
MAXA MELYA, JÓZEFA WEN
TERA, HEINZA ORTN!ERA i inm-ch ,. dramaturgów konillillktu
ry", .iak ich tu nazywa.ią., z trza
skiem pI'zepadły.
Należało
podtrzymać
teatr.
został wpl'()wadzony obowiązek
uczęszczania do teatru. Przede
wszystJkim przymus dla W'zędni
ków l'ządowych i miejskich, nawet ella robotników państwo
wych 1lrzedsiębiorstw. Mu.'Jzą oni przynajmniej raz na miesiąc
chOdzić do teatru.
Wielką propagandę
w tym
kieru'Oku prowadziło radio i
prasa. \ '.- \'liczono, że jeśli kaidy obywatel s.pełnił swój obowią.ze'k, teatry będą uratowane.
Ul'zędnik. średniej klasy musi
lmpić bilet mniej więcej za póltOl'c.l marki, robotnik - znact'
nie tańszy; mimo to narodowosocjali,styczllie sztuki ~~rarne ..ą.
przy puste.i widowni.
Oprócz austriackich narodowo myślących autor'ó w, jak wyżej w~pomniani, na wiedeńsldm
teah'aJnym horyzoncie zajaśnia
ły nOwe gwiazdy z Niemiec, dolvchczas w Wiedniu zupełnie
\\ieznane: AXEL IVERS, RY- '
~ A D BILLIN,ER. ROLAND

~,Z R

.

7'

"CHACHT,
\\ OLF GANG
,"OETZ, HANS REHBERG.
To samo dzieje się z artysta'ni i artysU<ami. VIielu ulubień<'ÓW i ulubienic wiedeJlskiej pu-

hliczności

zniknęłQ zupełnie z

afiszów.
~Iic.i'sca ·jr.h zajęli

nowi, przez Berlina, Monachium.
Drezna l Frall"kfu'r tu, których
H;lzwis.1,a wiedCll.czykom nic
nie mówi'l. Reklamuje Sil: ich l!
silllie w prasie i radiu, teah' wic
(kAski Ol'gunizu.ie się pośpiesz~
nie, Pod znakiem tej germaniza
c.ii zoslał również urządzollY tu
mi(:clz\' 12 ~ H) lipca tydzie"
nicmieckiego teatI·u, pódeza s
które'go wystawiono wyłączlnie
sz luki niemieckich aulorów, uie
J11iec.kich reżyserów
niemiec.kich akttorów.

Lu ~ada'l1ie, lliewiadomo. \V appeal'u i nie jeL'>t pozba wionu t.a
teaJtrze jego panuje śmiertC'11l3 len'lu.
nuda.
Ujrzawszy la po długieJ rozTaka sama nuda panuje w łące matka jest zachwycona
Burg - teatrze. W dwuch tych wstrząŚlnięlta, Przeczuwa, że cór
teatrach nic wystawIono dotych ka zaćmi ją, odsunie na dalszy
czas żadnej sztuki, nad którą plan, ' odbierze jej laury, być
waJ:ltoby się zastanowić. Inte- lJloże nawet odbije kochanka!
resuJący natomiast _leSił dramat,
PTZeżywa ciężką. wewnętrzną
wystawiony w Akademickim wa.lkę. Jre st to walka między ko
teatrze. Autor jego, RUDOLł' bietą. " artys-iką i matką, mię
SCHACHT, napisał szrŁukę oby- dzy miłością do siebie, do Lego.
czajową., bez wszellkich tendenco dotY'chczas stanowiło trzou
cji, bez chęci przypodohania się Jej życia - a miłością. do córkomu.kolwiek.
ki. JZwyCięŻ3 kolej1ll'0 to matw niej ka, to artystka, to kobieta.
grają
Główne role
dwie aktorki: matka i córka.
Reżyser, odkrywając w córce
Matka nie może się pogodzić z taIent, wpada na interesując!!
myślą, że się starzeje i wkrótmyśol: pozwala wystąpić w jed'
ce j:l.lŻ zoS/tanie zepchnię'l:a w nej sztuce obydwuIn.
cień.
Jest artystką. z Bożej ła
- P'rzecież to artystka!ski. Zbiera zasłtl!Żone lauTY, C.la zachwyca się na próbie matka
rU'.j;e swym talentem i jest oto- grą córki.
czona wielbicielami.
To j-est jej życiem. Z p~zerażi:!
niem myśli o tym, ż·e jest jui w
niebezpiecznym wielku. Stara
się usilnie
,aby nikt tego nie
zaUJważył. Wszystkie jej wysilki SJkierowane s.ą w tym kierUJ})
ku, by wydawać si~ młodą i
czarującą; oszukuje w lten sposób siebie i innych. Gdzieś tam
wychowuje się jej c óJ:lk a , lecz
ona stara się usHnic ukryć jcj
istniernie.
W międzyczasie córka staJe
się podlotikiem, piQkną Illlłodą
(fziewczyną i pomaleńJku
konOBURZENIE.
kurentką swej matki. Jes·t tak- To jll.cy6 dzi\"1li ludziel Na\\'et
dziurkf! ud khlCza zalepiają.
ż,e czarująca, posiada duto sex-

"PrzerOb pan

Apel Pii ' Borgne do

Co mamy IV "A::mJOdcnszu" ży
wego'? Dramat ten nic posiaela ner..
WI! życiowego, akcji; j,e wszystki"
,nglistc stany, E'ubtclllości psychologiczllf, s'ugestie, impondera bWa ('ala ta atmosfera jest wysoce nie·
sceniczna, M:1Uriac, pr~yswoiwszy
doskonale technikę alamatYCz.n~,
zasto!-;.lwał w samej treści utworll
ehwyty, wlaściwe twórczości po. wic:{;f.iowej. '!'eatr, jak zresztą. każ
da ze sztuk, ma. własne prawa, któ·
rych przekraczać nic wolno. "A!!·
modeusz" zaś, nawet w czytaniu,
razi dłużyznami - poszczególr'e zaś
parti? pisane są. bardziej arbitral·
rie, niź scenicznie.

wnież

IJUbJic ZI10HĆ
~z(uk~!

t(·atl·alną.

zepsułl!

HdlllWl'clta. CZy lilIa mu

SZCZi:\RAPRAWDA.
- Pnykrc mi bardzo, drog'i przy
,;acieJu, Żl' mogą. ci obecnie dać poż.\II·zki.
vV:szystko c1okoh nmic to ·
ul . .\..

*

na
POllele"
Neuri.c.'

Tald okrzyk rozległ się z lewicQ~fauriac jest pisarz:3ll1, . którego
wego tygot}nika francnskle.;o "Ven lJcciągają przede w:::zystk:m wedemaire", sformułowa,ny w al·tyku- wnętrzne' k'llnplikacje dus~y ludzl~ Pll BORGNE. Alltork::t artykułu kiej, nic jest natomiast człowiek:ent
teatw. Wprawdzie opanował świet
pIsze:.
. ,
.
."CzytaJąc kSlązkowe wydaTIle T,ie techłłikę teatralłl~ i potr.afi po
.'\fAURIACA "Asmodeusza", odllo- "ta wie swuj Ul':11l1at łl~l. lłlOCllYCt.
5ilam ciQkawe wrażenie, ze mam llC.g:ach, alc osoby tego dramatu są
przed sol:>ą. raczej bardzo 5zczego· wybitnie osobami powieściowymi,
. lewy konspekt pl'zyszłi'j powieści, ,.byt subtelnymi w r.ysunku. pozo,
i!iż dramat, który wystawi;) siQ mI . stającymi IV ~trulie raczej poteJlcjal
i.eenie. "Aslllodeusz" jest odważną ll.)'JlJ, niż kinetycznym: a przecież
!JJ'óbą., o którą. pokusił się autor scena służy przede wszystkim do
"Czarnych Aniołów" - ale prćbą tego, aby autor wyiył się przec1
publicznością·
;' lIpdnie nic .udaną.

waŻ'll ic

Wielki« zmiany nastauiły rów dyl·l"kc.ii wiedclllJkieh
teatrów. Nowy d~Tel5-torr dawnego teatru Reirnhardta, ROBERT
W AHLDERG. który zajął miej.
st'e
ERNE§'rA
LOTHARA,
chw:11ił sic:, że wyehowa sobic

SIO)ą · SZIUBę

Jest to zrętczrnie zblldo\\al!~
Pełną jest lłlaclctz)'Jls!dej du
my, jest to przecIeż krew jej komedia z oryginalną fabułą·
Głów.ny je} boha{er to śle'
krwi. Pomaga ofiar:n ie córce,
zwoJ(,Jtaik SzollcnhaU{'!';1 ~
uczy ją, daje jej rady i zdobywa p~dla niej kO'fZ)"sLllC engagement. który, jak wiadomo, llL'g0W,lj
A córka z egoizmem ' mIodu· życie i był apo.stołenl dobrowo!
Ilcj ucieczki od niego.
ści, nic zasłanawiająA: SH~, co I'U
bi, zajmuJe mie~e mat'k i, nic
Bohater sztuki właściwie nic
tylko na scenie, ale i w życiu: cierpi na nic określonego: ni~
matka zmuszona jest również cierpi niedostatku, nic przeż '.
us,tąpić jej .człowieka.
któref,'o wa żadnych drama:lów, nIe jest
kO'chała płomieJll1ą miIościq si,) .chor\'. Poprostu nie chce żyć j
rzejącej si.!! ko1;iie~y.
J)o!ltanawia sil' zabić. PewnC'Wl
Naturalnie, że .iest z,~·ycię7.u dnia chce skoczyć z mostu dlJ
na, odnosi jedną za drugą po- rze'ki, lecz przypadkiem chwyła
rażki na . całym kobieco - arty1(0 za ramię pewien bogaty prze
stycznym ., fronek. Ży.de dom·.l- mysłOwice, któremu udaje Slę
ga się ()d niej . wielkiej, ofiary. nietylko go uratować, lecz i
Ponosi je, ależostaje a,ktorką przekonać, by samObójstwo oddo . końca: nawet w swym °wv- łożył na 24 gOrlziny.
rzeczeniu gra ~olę i · s'iH~a lub;lTe 24 godziny zbawca Ch~E
je się jej finezją.
wykorzystać w tE~n sposób, b~
Sztuka jes1t ·sceniczna. z dwie przywiązać kandydata na same
ma czołowymi· wdlięcznymi ro- bójcę do życJa. W tym celu u
lami kobieeymi j szeregiem e· J'ządza u siebic bal, na k,łóI'YIJI
fektow.nych scen. Szczególnie 11 nas.z bOhatel' .fest ośl'odkiem o·
dana jest scena, w której mnl- gólnego zaintel'esowania. Wszy .
lia i córka gl'ają akt z kOl11e(lii scy p-ra.gllą Jednego: za wszelkll
Grillparzera. Teatr w teatrze ('rnę utrzymać go przy życiu.
Ten cel również przyswH (" 1
zawsze daje dobrY el'eld, Pol,a,nłodej
pięknosci Poldi. I to. Cf J
zal nam już to wielik i misLTz s\!e
nic
udało
się gospodarzowi. all'
ny SZEKSPIR w sw,vm Hamlrżuow!mu
z
jego gośd, udaje 'iic.
"ie~' .
.;c.l: smnobójca składa swe żY{'il'
li .irj maleńkich stóp,
W Narodowym teaLrze, który
- Jest lo również pewna fUr'
/Jod
udskiem r/ederncy,inych
mil saUlobójstwa! twierdz! I
szh~k,
Lakże świecil pustkami.
ironią Jego zba·wca.
I rochę życia
wniosła
sztuka
Po tym spogląda na 'zegarel,
FRANZA ł"RANCZI: "Jego . Wy- 1 l uś'miechem dodaje:
f<!)kość SalUobójca".
- 24 godziny wkróke minq
- Otrzymałem u.rIo}) , mam
Ilauleję na długie lata! od
j:.'~n"iada mu bohater '!ztuki, ell
ruJe dłot swej wybawicielki
Ul
ur. 2·
Nowv "narodowy" tf'atr ~kla
Ó'I
j'ńwnież daninę
rodzajowi
unoszący dachy i zaglądaJ~cy \~
J'l'ywatne życie prowincji fraLcu- . l'l'yJuinalrr:!.'mu. Idzie 1aru jut.
:;,kiej, : daje panu całą galerię ty- dość długo
sztuka . •\XELA
pów; tutaj zupełnie ni'ewyzyska- IY/ERSA: ,tParkstrassc nr. 13"
lIych Niech pan opracuje ten temat
Rellre ·WalIace'a.
r;lz je,3zr.ze - powieściowe: ~kórb
Na pewnym balu, w,bardzc
tylC' po~ritlści I)osłuźyło' już ' do
oikoJicznokiat.h
}Jrzt>rób~k sc.'nicw.veb, . dla~zego 1; . tajemniczych
kolei nie miałby dramat stać się zabito człOwieka.
Pomit;:dzy
materiałem do przer6bld powieścio·
gośćmi znajduje się i11spektor
wej? Panie Muuriac,. niech pan to
~ olicji, który natychmisl.st przy
uczyni:"
Tyle Pia Borgne. Oiel,awe, ja.k 'itę:puje Cło ś!edztwa.
Kto ies.t mOI'deI'~ą"7.
gl,)śny pisarz z.a.reagu]t' na len bąM
ec Il:}d'l wyją.tkoWY w dziejach kry·
Py taniem tym IOt\."I'CStl.i-c ...ię
t~!ki literaoki6j ap0I.
inspektor, gośrCie i co najważniej
S2;ll publiczność.
Na So'~",if
przesuwają się różni podeJrza
ni: odbywa się śledztwo.
"Oto .!Q.OJ'deI'ca!" za każdym
razem mówi do siebie wieb. I
za każdym razem myli s~
Mordercą. O'kazuje się w 'lit"
tr;iej natm'alnie ~ceni(', bUl'dl('
solidny, bardzo szanowan,v i stli
ją..cy poza wszei'kiml podejl'/('
niarmi jegomość - ściśle Wf:
dług recepty krymina'l-no . poli
cy,jiIlych powieści.
. Chociaż publiezność pl'Zepfl
dla na egzaminie śledztwa, lI!(
odgadnąwszy, kto jest moral;'r
cą, ,ieSlt jednak zadowolona I
d.obrze spędzonego
wieczoru
chociażby
dlatego,
że
nie bylH
OPTYMISTKA,
zanud7..ana propagandą, od któ
- Ile pani ma. lat?
rej dotychczas uje było ralun
- Punad pięćdzi8si('!.t.
- Zamężna?
ku w wiede.ńskich teatrach.
- Jeslcw nb!
J. Naumow.

Któż zdoła wytłumaczyć, dlaczego "Comedie Francaise" wystawiJa
z takim pietyzmem tę sztukę, którą. by odrzuciła z miej!'ca, gdyby
należ:lla do jakiegoś literackiego
dehiutanta? Panie Mal1riac, niech
mi · pan wierzy, nie jest pan stwo·
rzony (lla teatru i niech pan ?rezygnuje z niego! Ale Ul. to porndzf'
coś illllego. tell Asmuc1eusz, demon,

Dwa przeciwieństwa

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DZIEŃ PIĘKNEJ PANI
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Wyjazd na ""akacje

Kąpiele

i słońce, dwa najmilsze
urlopowe, wymagają specjał
r.ego .ekwipunku. Znów wysuwa się
na pierwszy plan pytanie: shorty,
czy pyjama?

Pyjamy są równie różnorodne,
jak shorty. Wzorują się one·na strojach marynarzy, czasem przypominają lmmbinezę roboczą mechanika
paryskiego, a czasem nawet
prawdziwy wschód. Materiały na

zajęcia

Młode panienki, zgrabne i sntlb
kłe, wybiorą napewno shorty, ale
panie, nie będące tak stuprocen10-

wo pewne swych
lIO zdecydują się

Shorly robi

kształtów,

na

Pielegnarja Skór,
latem

napew.

pyjamę.

się,

w tym roku trosz
kę dłuższe, kończą się one tuz nad
kolanami i nosi je znajrozmaitszy'
mi "bluzeczkami": z trójkątem! SPO(
tową bluzką; żali:iecikiem etc.
Na tym stroju nosi się płaszcz -.
w formie palta, lub redingotuktóry zdobył sobie na plażach pra·
.wo obywatelstwa.
.

dWla, całkiem rÓŻne
modele, można w tym roku zobaczyć na tej samt'j plaży.
Krótld str6j plnżowy z szeroką,
jlilwwą spódniczką,
przezllat'zony
.iest do celów sportowych. Bluzecz
ka ze~zyta z krótkimi spodenkJami,
7robiol1a jest z piki, w biało - czer·
wr.ne paski.
Długi płaszcz z kolorowego ltre·
10l1u 7'~wsze znajduje zastosowanie.

Na

tymże

płótno.

s'.!mym pokazie mody

w t<'fenie !\toWor, }/oI{azano

pięk

pyjamt:, składającą się z brązo
wych l-Iłóciellnych spodni, stębnowa
t'.~ ch w szwach ;;rubą nitką w ko·
lorze orange i dwurzędnej marynar·
ki z płótna w kolorze organe z bruną

zową stebnówką.

Prześliczna była również pyjatna
z różowego shantungu, ze spodnia·
mi poszerzonymi od kolan i boler·
kiem uzupełniona crepe - cle chine'ową blllzeczkl! białą w nipbieskie grochy.

Skromne i ładne !'ą granatowe
sporlnie, do których można UOSIC
biały trójkącik z jel'sey'u i biały
żakiet z tego samego materiału.
Jeżeli się chce lIo3ić biały żalde
cik do róin(}brawnych spódniczek,
uależy zrezygnować z tak modnych
obecnie stębnówek.

Gałkiem nową kreacją

Powyżs~e

pyjamy, iO: Uanela, jersey,
shantung.

jest sn \
kienka sportowa, której górna część
wygląda, jali: angielska bluzka, a
dolna, jak spodenki dziecinne, się
gające kolan. Można nosić na tej
kombinacji p~isowaDli /Spódniczkę,
która maskuje shony i przekształ
ca odrazu strój w zręczną plażową

Do granatowych spodni hrlnie
z granato-

wygląda biały żakiecik
wą sfębnówką.

sckienkę,

Na ostatnim pokazie mody plaw Paryżu demonstrowano
czerwono - winny komplet z jersey'u. Krótkie spodenki i płaszcz
- były czerwone, trójkącik
żółty w brązowe grochy i z tegoż
jedwabiu pOdszewka pod płaszczem,
jego klapy i obramowanie kieszeni.

Monogram na re(zniku
plaiowym

Do§ć trudno lest zaopatrzyć ręcl.. 
lIik plażowy w odpowiedni monogram, który chce się odpruć po po·
wrocie z nad morza. Na.iodpowiedIliejszy będzie monogram z łańcusz
ka, zrobionego szydełkiem, który
się lekko przy szywa do ręcznika.
Na naszym modelu widzimy dwa
takie monogramy w kolorze ciemniejszym, niż tło.

żowej

APLIKACJE

Bardzo przyjemnie jest używać
l'OW!etrlla i słońca. Lecz nie należYi
przesadzać, jak to robi wiele pań,
i nie zwracać zupełnie uwagi na
pielęgnację skóry. Pogarda dla kre
mu i pudru mści się później, gdyż
nawet niewrażliwej skórze może za~
szkodzić za wlelk!a Dość
słońca,
przy jednoczensym pozbawieniu jej
tłuszczu. Pewnego dnia okaże się,
że skóra wyschła, a wokół oczu i na
czole powstały zmarszczki. Niekie,
c!y daje się to jeszcze naptawić,
lecz kosztem wielkich starań i wydatków. Lepiej więc będzie nie za,
lliedbywać piełęgn:lcji skóry i podezas "Wakacji letnięh; podczas dnia
chronić ją kremem i pudrem. a w.
. nocy nakładać na skórę warstwę
odpowiedniego tłuszczu.
Gdy _pani ' dostaje piegi,

trzeoa
Na
zawsze

cbronić", twarz' przed ".lońcem.
(J~ch dODrze jest
okulary oclironne.

mieć

Rac).q dobre; 'gospodyni
KARASIE PANIEROWANE
1 'lSg. karasi, '" jajka, 10 deka
mąkj, 10 deka tartej buliki, 10
deka masła.
Karasie oskrobać, wyjąć wnę
i posolić. Rozbić jajka
i zanurzy'ć kolejno każdą rybkG
w mące, jajkach i tartej bułce.
Rozpuścić masło na pateln·i i sma
żyć karasie na gorącym maśle j
wolnym ogniu.
trzności

Każda z pUll, posiadająca trochę
fantazji j pOllłysłowości, może sama wykonywać najładniej!lze ozdo·
b:.' aplikacyjne. Sposób wykonania
jest zupernie proc;ty, a rezlllt~l;)
('o~kcJlale.

Również

jednobarwne ma tel'iały

mrgą być użyte na aplikacje. W~l
dna się z nich kółka, kwadraty i

figur~'

i przyszywa je do Dla·
ler;ału o innej barwie.
.
Na naszej ilustracji widzimy upn..

inne

Obecn;" istnieje tyle ladnych dese jasnozieloną sukienkę dziecinną,
Iliowych materiałów, że zawsze zna (jz!lobioną ciemno . zielonymi koleźć można odpowiedni wzór,
jalt lami.
nprz. okręcik na strój plabwy, zaModne materiały lakierowane na
bawne figurld na fartuszek dziecię dają się specjalnie na apliJtacje.
cy etc, Odpowiedni motyw należy S\irzl1ie wygląda płócieillla torba
"~aranl1ie WyCIąĆ, ułożyć, a następ ·
plażowa aplikowana w trójkąty i
lIie obfastrygować, aby hrzegi się kwadraty z czerwonego lakieru.
nie strzępi/y . Z kretonu można wy- Brzegi torby wykańcza się tym sa·
cinać kwiaty, a kontury obhartow,ać
mym lakierem.
odpowiednim kolorem, clzięJd czeJeżeli pani potrafi ry ować, może
0111 pła r,ki Imiat nabiera życia i w,Y
J1aJtreślić
kontury iwyaplikować
Jlllldości. Ten rodzaj roh01y można
Jliękny ścienny dywanik ' do dzje"·
z powodzeniem za"tosować do obm cinnego pokotu. .
~w, poduszel" serwetelc, sukien itd.

ZUPA Z MŁODYCH JARZYN
,W szystkie młode jarzyny, 1
dda grzybów, 5 deka masła ,
kluC'czki.
Ugotować grzybki w pół litrze
wody, z łyżką masła. Gdy grzyb, ki zmiękną, d10dać opłukane i pokrajane jarzyny, groszek, orąz
wod~, w zależności od il>ości osób przy obiedzie. Gotować przez
20 minut i dosolić do smaku. Oddzielnie ugotowane kluseczki.
wrzucić do zupy, wlać zupę do
wazy, dodać resztę masła i wrzucić pokrajany drobno koperek.

WciąŻ"

mOWI

się

c.-

o gimnastyce i pochylamy się do tyłu,
{ł dobrym wpływie, który ona wy·
najdalej. Ćwiczenie to powtarzamy
w:era na nasz organizm. Ale bar· 10 razy.
dzo trudno jest traktować gimnafIl. Uderzamy dziesięć razy katSlykę pow:tżnie, gdy się ma IObić
dą nogą w niewidzialną piłkę, ~t~
ćwiczenia bez towarzyszek i Iderej nie możemy (a chcemy) do·
rownictwa. Najlepiej rozpocząć ćwi sięgnąć.
czenia gimnastyczne latem, podIV. Pięciominutowe ćwiczenia roczas urlopu, a gdy się już wejdzie werowe są też bardzo wskazane.
w trans, wówczas łatwiej jest u· W tym celu ldadziemy się na pletrzynłać te 10 minut ćwiczeń i IJOUcach, wyciąg·amy nogi i uda w 1!1)cz,as zajęć codziennych.
rę, podpieramy uda rękami, tak, rż
Poniżej podajemy kill{a dobrych
c..-ły ciężar spoczywa na łokciadl,
ćwiczeń:
.
zginamy kolana i robimy nogami
I. Przede wszystldm trzeba wy. Juchy, jak przy .ieździe na rowerze.
rzucić z siebie ospałość. W tym celu
Ruchy muszą być spokojne i ryt
wyciągamy się z calych sił, wciąga
miczne; podczas ćwiczenia gl<;lJok,'
jąc jednocześnie powietrze do płuc,
oddychać.
a następnie wracamy do zwykłej
V. Na koniec maly bieg )10 pIaty,
pozycji,
wydychając
powietrze.
fkładający
się z długich skokow;
Ćwiczeni~ to powtarzamy pięć razy.
II. Po tym, wedle wzoru tureckie ręre wyciągnięte, nogi nie zgi~te '"
go, klękamy i z wyciągniętymi I'ę Iwianach, głowa uniesiona w górę
koma pochylamy się do przodu tak,
Gdy się pad tro'lzl{~ zasapie,
ab~ dłonie i przedramię .iedl1ocze~·
należy wypocząć, a po tym wejsć
nie dc,tknęły ~iasku. Z tej pozycji do wody.

Poireł

chce

naJ)isać

Sputbl'llI go już kilkakl'otlli ,',
h'I'Z t YIII ra ,:l' II I lI>ial.elll ul,U'l.jl; IIJ
1IIII'i,S/,L'j rVL.lllOI\ y, p ulii..: 1\ tl'L. uda·
li~JlIy się za Paryż do jednej z tych
małych I'e.,;tauracyjek, ktćl e znal,
jak uikL inny, $i.:dliśmy w kącie.
ll~mit ok!\.'1ll żllawcy na ~}Ji$ 1)\)traw i wiu. Postarzał !;i\~ 1lardzo,
głowa IUU !)ię trzęsie i nó:i; gotów
btla t'h\\ib. \V YVati{; z r~l:i. Mówi
)Iowoli, bardzo cicho. Lec!!. co za.
archiwulll wspomnień, aforyzmów
i sarl.astycznych sądów! W jego
!!'łowi<.! mieści s~ę cała biblioteka
dziejów kultury dwucb stuleci.
St:uzec, z którym ol iaduię, jest
llpadlym dyldatorelll, nie polit.yczl' ym jl'\ luak, gdyż j~go panowanie
OUl'j iIlO 1\ alo clziedzint} mody. Nazy.
\\H sil~ PA.UL POIRET, był niegdyś
lIieog~aniczonyI11 władcą, dyktują'
cym pr,awie całemu pokoleniu prze·
pisy mody. Pouczał kobiety na
dwuch kOlltynentach, jak mają się
lihierać, i słowo jego było praweul
llecvzjl\ Poirf;!tn. była niezmienna i.
\\'~z~'stki2 magazyny mól! na świ0'
cie ~llegaly jej bez szemrania, Pewnl'go dnia jedn}'m pociągnięciem
pióra usunął noszenie gorsetu, t€.g')
atrybutu 19 wieku, zastępując go
l'(J\~vnt pomysłem, Paul 'Poiret był
w"Jlalazcą ryzurYJ nazwane! gar·
s~t1ką. ('<l.ły Śl\ iat fl'y'lojer~ki zbuntował tiię prz':!ciwko tej modzie, al(
l'oiret postawi! na swoim, a prze
mysI fryzjersld nie zbankrutowCił,
jalt to przepowiadali przeciwnicy
nowego czesania. Pn:eciwnie, urć::;ł
do rozmhuów, prv'chod7.!!cych 11t' J.
~1l1ieI$Zd nadzieje
_ Krótkie włosy wymagają wł~ .
rej pieczy - Pl'zl'llolYiedzi1,ł l'oireL

d(\ rzadkości, jak to
IJJJClwiada. Fuutanny parkolI c
try:;hały s'lo<llUpacem, a kawior przy
wożono n:u z Ro~ji beczkami. SI) ·
lH:ły jt'go bale mUt'ko'1'e,
na kt '·
ł'yelt
zjawial t:1t; w stroju inliyj
~ki",go 11abab~, lI::-iauYIll perłami i
diamentami. Nic czynił ti:go przez
],YChl: dorobkiewicza, lecz hołdując
:slylowi życia, jal,i sl'lJie E-tworzyl.
Zawód swój traktował poważnie
Z llrohnych poc2ątkćw zlJlldow:li
:i(,bie ~wiatową pozycję i krol~ za
krokiem zdoby\',ał wSZ2dllvladzę w
{iziedzillie mody, Siedząc przy biur·
ku rzucał na papier szkic sukni wieczorowej. N'u;t~pllie przywołYWll l

i. miał słns:mość.

d )I II l! 1';'lIi[j(' L, (\11, l:itala, oto IV
bWllkh ~',\ i~,;ddk\l'h n:t :;zu,-j("
jNlno ol~ie(;ko !Iol1 SCI Celll, LlI'Il!;le
ż,~j}!ce w lH~,I~II~.i elr:1cie w}Juluoc·
IlI)j Walii, u starej ko1!il'tY, jl'j
billU

WjegIl zakłalhie zjln"ialy ::;i{~ 1\;\
sezonu wszystkie l~siężl1t,
wszystkie europejskie arystokratld,
<\l'tystki i damy z półświatka, Złlal
je w8tystkie na wylot, kcbieta. bo,\ iem nic ma tajemnic przed swoim
l-rawcem, jak nie ma ich lHól przclI
~woim kamerdynerem.
r,,)czątku

*

PanI Poiret nic był jeurJlie ezl,
i,'kiem
iuLerest1 J
był przede
wszystkim artystą, człowickic'n"
illterC>ilijącylll się wicIu clzic(hina·
lIli, nic wyłączając polit~'ki, Z z~~ ,
wodu był rysownikiem, ~ec7, rcw
"ież rzeźbiarzem, p1sarzem, dziennikarzem, a przede w~zyslliil11 filo
zolem) którym )Jozo~btł )10 dzi"
dzip(l, jak J1lOgł"lIl przl'l,onae l'ili o
Iylll 111"1('.','\,; rOZIII(III'Y w podJIIi: j
~I,il'j \'I,~fallnH'..ii. Znosi swój lilia
.Iek z lym stoiclwl1 spokojem i god·
nością,' kLuJ' l ('et:lll'jl' jl:liYllit' Ii;, ,·
zofLI\, JI'~lJ ,dl'lki Jlllljątl'l" \\yll\)'
f'l.ący wirl ~ uzicsh!tków milionow,
zniszczyły krachy giełdowe i luy'
z\'s, Hc':;!!.tki óW'~!!;O lllil'lli:l \1 110:<' i
I i) l1liliOIlÓ)\ fran].:<'I\Y powierzył
;ll'erzyscie OUSTRICOWI, "la ją" g'J
7;1, l\it'lkil'g'O ~ ,II[lC:t i "tnIl ił W;-'7,y,;!.
1" " (!i,e~lli,' lIlrzymuje się z resz(el,
tantiellJ, ,;,lkie IllU dalv j2go pallli\'t !liki ~li""l.kl, w ':.krolllllylll h"tl'llI
I\'ym IlI lkl)j'l 'N ~r<')(]lniC'śdll 1':11')'1.:1
i "potyka się częs~o z wieildmi pa·
J i<1ll1i,
kkr;, G i~ 11 uil'!.!;" llbi!'I';\l:·.
Prz:vjllllljP !'tarYI'h prl.yia('iM : g"','1
1'I.Y 1. ki ' 1'I)\\'I:ikallli widld"l' rp·
,l;l1Irn"Ji. 110 l,tól'\ (·h lIil' rZI:~to II
l .. "nil' 1,;1;.:'1;111:1.
II

*

Przeli WO,i,l,' Poirel za\llieszl,i~al
.icllrn 'f, { •.lml,ów w La!'lIm BIlIolI'
sl,im, l'rzl jl:I'i:\ ,il'g'\) ~Iylll~i;> z Jll'7l'j,,:('11I1. !.!'d~ i, IlIlJil \\~ I'ZIII';\'" \Ii '\lin
Ili,l' \1,'1 11:1 ~':lI'~I';;l, ,'(I 1\ fl'~II]( ' II)';II\\
1.',;111).;11 ,iI: Zd:ll'z:1, , ':1 II' \lr;,:\ ,if:I'ia
1',:!~1r:1~I.'i1
VANDERBILTÓW. A·
~TORoW.
'1;1\11,\' Ila1l'7.;lcP dn 1'0·
di,in)' i\~ORGANóW i ROCKEFEL·
LFR0 '; , k«'I'I' 1)\'1,\' k~'(I l,livlllk:
IlIi i pnI': \,\,;111' lIa II' 1'",: I II\' z ,\ III 1\ 1d. ' Wyd,;tek tri;y~l;~ l;r ięty
1,lo'~'C'h !'r"nl,ów lIil jedno przyjęcie

I,ie

należał

~aJll

scenariu z lilmoWJI

~woidl współpracownik 'w,

pokazy.
iw maltel j mówit krótko.
- Ta suknia będzie noszona IV
lym rokII!
Gdy llIedel był gott: IV, zjaidża15
tii~ do Pttryża eI~ganckic \Janie, pn·
f'litdac:zki !UiliaI!' w, i \Jl'zyglądaly
wał

się lUałl~kinolD, spaeerującyul

w IlU·

wyru stroju. A Poi~et palił fajkę, i
IJatrzał na swoje dzieło z llśmk
{~hem zadowolenia..
Obstalunki sy·
pały się, jak grad. Za model płaco
uo od pięciu do dzie~ięciu ty~ięcy
złotych franków, lL prawdziwie wiei
ka. pani wkłada.b go jeden tylko
raz, Nic .1ziwfi-3go, że Poiret z;l1olJył
nl~jątek.

-

Jjęuąc

*

małym

chłopcem

Poir ,t - odbyłem z ojcem
po Sekwanie. Długa droga
r.udziht llInie. W·tiąłem wi~c kilW:1
ll'k pa!,ian! i zauzl!łem na nim ry·
:;owac. Jakiś pan, stojący obok
muie, $p()jr~ał lla ry~unek i rzekł do
Iilojego ojca:
- Zdaję mi się. że chłopiec posiada talent. Powinien pan UCZYĆ
go w tym ki'3runku.
- My81al-31l1 już o tym - od·
rzekł ojciec w przyszłym rokll
zacznie uczyć się rysunku,
- Nie, nie - zawobł RODIN,
ho tak lJazywal ~i~ ów pan - liiI;
mówił

IJodróź

'z)'Ji pau tego gl Ił jJstwa, ZtdJljl~'
Uilll w tell ~potiób illll~ \I jUII;1!
IIV,'::\:.
Pozostaw JJlII pau swobad<;,
,lt::<I ,'1\I pewien, że !:'::IHl 'l.IW,ld~j,
,,1:lticil\ ,lo drog(~.
Ojciec oddał mnie na naukę dl)
Iabryl<i par.lsC'li. Lp("l puwOJ.tU:I'
Zl11ll:,;'lo~du HIll:'
du rV,>tlll;tllUl. lJJI:
ptrn::;oli. I,,(''lo lJukiul Puk:l:t.allo n,oj\.' ,,:,zkice wiclldl~IIH' WORTHOWJ,
lIa>.;tl~plli0 zaś jego
kOllkurC:IltOIl i,
DOUCETOWI. Ob~lj chdl'li mnil'
zaangażować jako rv,'o,,'nika, Zde
I~

rydowałelJl się

'v końcu pracować
DOllceta, 3zkicowalo!l1 modele lila
SARY BERNHARDT, dla CLEODE
'IERODE, dla OTERO, SAHARET,
dla CL'~;l1''lo!)Wclj rOtiyj~kiej, can krók\Yej Allglii, h,!IJZ takżJ dla wieI·
ki~h ówczesnych kmt~!zan,
które
również miały wpływ na modę, cho
ciaż nie były przy~mowlllle w towa·
rzystwie. ~ukc3Sy mojc ::.taly siQ
ki i zwy'lowe t~1{lCl': ual,tzyła się "kr(tc~ taI, wielkie, że zalo:i;ykm
grać l!.l l1adie.
"Ja~lly magazyn. Tak pOIY!3taIa fir.
PI'ly!lr0wcv'!zOJJO ją (10 Homt1ey"a. llIa PallI Pvi('et, kU'm zać,lliła
kll'.ry stracił całą ~w:.~ Jr,j'uIdiwo~(' lI~zyi;tki\J prz) bytld lllOJy przy
IYolJel~ j~j urody. HozwiJ!:ił gorliC!'
Huc tle h Pail(.
bnvą 'lziałaluość i przekazał
po·
- l'ozoal'::lll z biegielll czaSh
tOllat(,::iei niezliczOI1'1 ilo~ć jej pOl', ",<,zystkic h l ndzi. którye: h Da~ witr'~tr.w. PORiad:1niL' ttlk pjl~klleJ k(,
"ka ~tal)' si~ głofme w hil>torii. Pu·
1']Janki p0winno bvlo zadowolić zo.:;tawalll11 w i'tosunb1ch z mr.ż<l.llli
UI't'I'i:h,l a gdyhy j 'go z:ll1liary od
~l;lllU, wiplkimi malarzami ki.'rowI,owia lały ,h~'o gll~tc)l\i. l\L,) t,l k lIik:'LJlli IJ;lllków j trustów, Zl!aI.'m
uie hyło. Udy ~t\\'orzył z Emilii il\tr'y~i, rozgrylYając~ się IV IVif>lI ~ on IhicIo sztnki, lJaZW::l.ne ŁnllU<! kim ~wie(;i(', plotki i zazt!rof-Ć. kłA.·
Hart, llo:"tallowil ~rzedać je,
re w nim kwitnll, jak nigdzil'. Li.
h.lIl'b: znaIa'd się rychło. Stryj ~lYial1ulllilelU sobie nagI", juk maił
~;Iltlrl('i":t, :--ir William IIamiltoll, au·
są ci, których opinia uważa za stot:iel~ki ]lO el lI<t dwon,e ueapolit<1ń.
jących na szczytach życia. Moje
;.killl. ]JrzelJywał wl.lI~nie \V Londy- wielkie !Jl)wo·.1zenie, ~al.o pr;'emyuie .•\Iic:,lzj' nilII, a Charle:,;em, na- l:'lowca, wkładało na mnie obowią.
~twił,\' p,·rtraktaf'jJ'. !lokładne i w.}
zek wglądn w sprawy, lItćra \IV
J'al'IJU\\<lIJ': uli 'U\I'/I:IIi'l wUl'I!J)!-<ill', g l'!/ll ci" U(!i.!zy nie intf>rf>BO\\alv
100l ,;'lkillli miaIa lIa~tąpić trau· mnie. L,:~z ehci~11em na nic wpIY·
:-a\;.cja,
\\ al:, al y sklollić moźnYl:h ta go
Chal'l,~s uI'a'l,al, że po~\.ą.pi o wie·
8wiata do polepszenia i::;tl1ie hll: ,',C )
It' llrlezorniej, jeśli wvśle F.mmę na na nim porzą,lku, W tE:n ~1;os0b
('za::: trwania tych pertraktacji. Wy. stałem się politykiem. Znale'\Jl Ot:L~łallo ją. więc do północnej Walii i
CASSE, CAILLAUX, POINCARE,
jej tl'z8d list do Greville'a (któregl) CLEMENCEAU, BRIANIlA i dv·
lIllzwi:;.lw potrafi jlli teraz prawidło. ~klltowałilem z nimi, Brałem lIuziill
W(, Hapi~ać), pochodzi wła~nie stnm
w wYtluwtlic::'wach prasowych, czIon
ląd, datowally l;) ('zen~'c,:t 178,1 r
kr.wi2 parlamentu g'o~ci1i w lIluil l
.Jl'st ona. teraz , zako('h:ma IV Gni'- domu, Z<1biegalem o pOfOZl1mienie
\'ilk'lI.
narodów, jJl'ag'nąłem lI'ithil'{; 'JJ
, :\tll,r'nY(l.I:. m(.J kochany Gre.' cZ'yzuę :llOją coraz poU:żuil'j'-Z:I.
\ HII', ui,~ \1 i 'l!'Z wcak, j~}kbardzo ll:cz rt\Hlicż coraz '-'zl:ll'ht'llli "~/;t
cil: ko :ham. Byłl'~ tak miły podcz:\:, II'ZC\I'"I,Jniczkl! F.pra\\ledli',\'o~l'i hl;
II JP!i,'o I"yjtwl \I, bp.dl} więc bardlO Inanitarno~ci, Przyzullj!; ŻC do liC?r
cznla din. ci,~bie z wdzięczności".'
by rozczarowań, jakich dowałem
\\' tylCl tonie IJisze dale.i. nie 111:1· w życiu, przył1yło jeszcze ,ieuno,
j:!e puj~da o tym, Ż~ mistrz, któy spOWodowlIl1e ~wrotell1 polityld,
ją ~t~\' lIl"f,ył,
zualazł oto bOg'ateg,)
I,tóry mnie zaw tyclza.
:ulItllllra dla :' \lcgo dl.icła. Sir 'Vii·
li:illl 'l.tl~pl1kol żqr\:tnia wicrtycicii
j', \tlilll ,1 lll'!!,'o :,;l:tllll I.dJ\'l1 ja I
(;rll·ill.,':l, t~l'~ylli I-(U ~)\ym ::<padlio
11~:tll'rI,1111)
t:lJ 1,1 'l,l)h'll\ Paul Poire,
j'i(II'('I!. 'lttyJli (akże W:'lZY8t~~0 ni') ·
zlilll'l Ily Zlta!pźć ,lla Ilie)!o lJognl,~ nie \")J!usz"za głowy ,,'liII i~ j"SZ('~1
7.(IJW, a r~lIlJlIit jlojl'tb,ie ,lo Wlo('11. r:(\\ c Id~llly:
:ll ,I' . , 1lZUpl'l!li~ !-oWI' ulJlil'j~tnc'~1'i w
- l'lag'lll~ ullar ::Iii: ,11) .\IIICI') ki
J',\lz~'re i m,ll.tl':,1 \I i.''',
i ua.pitoa{; 8lXIJ:lnU.:iZ z zakulieow,'
J)..l icru w rukll 1786 ])ojp hala g'o iY('ia lIlagal) IlU 1lI1:,d. Dwór z tl
I,a i'ir WillialllC'JlI rio WI(,('\1. Jei li
lIto pojaw': się wkrótce alUer~' k,,';'
~tv lir, Urc\'illu'a 'są prłne wy'm!')
slde wydanie moich pamiętnil,ów,
wek:
Pot!cr.<lS !;lluccrn w park n Funt:l i
.,i"lil' W żą,lal od.: mUle. wic-z TtE!hleau Ztltl \\'ażyłGm, Żl' chodził/.
jur. ('/.llgo"; ~a,pewni:;tła. te to nic tj'uduośd~l) ]1rzystaj;!l: tO kill,~1
7,1 stallill 11clzielQIJe ani jeHnl: ani ni·
lI!innt, ahy zacz0J'pU'lĆ PUI\ irtrz'l
kOl1\u ill'l<:'illll. Chciała tyllw fJWeg') \ril'lk~1 tU:i.q ma!:! lm:I1J"l i l':ljecz
Ur?ville'u., "Zyc-ie bez cj('bie jc~t kl1 w l~bach llfzypomina starel!:"
lliezlHiśne" .
wiIlta ntorfoIdego, ]-tlIl','! nrJllilll"
( 'hł Jd Grovillu'a przyprawił jq ') rwbicia si<: 01,\'<:t\l potr:tl'i Ilulii(> (II'
II

LISTY MilOS E EWY HAMILTON

M UZ0Ulll ll<uodowe marynarki w
Greenwlch otrzymało oi"tatllio zhi,'Jt'
li. t0w, któr'3 Emm:t TIaJllilton pi
sala do swego ukocltal!ego Urevilla.
Listy te zostaly muzeum podaro
wane przez sir ~Ialeohna St,'warltt,
k1llry je kupił u Sotheby'(:~'o.
Pierw~zy z tych Iii5tów llatowaI!j
jest w styczniu 1782 roku i ali}'
zrl)~ullli,,{; j,:!,;'O Jlt'lo~, Irzl'ln !:l(,bi"
liZIllJ,,;h\\'~~ ljytll~ll'jl:
Ż~eiUI\ą au·
turki.
Wjulll'Jźmy "obil
\lil:C wi, '1! i
dllór II' l'p·Pal'k IV PoiudJlivlIl:j
AlJglii, w :.ttćrym :;il' lIarrv Fp'l·
tlLC~! Et"fllr,lIlgh pij!) lla. llmór: gra i
gdzie oc1hY\'..lją sir. uziki,' or:.(ie.
PCI\ ueg'o Zillllle!!'fj, qrudlJiulI Cgll
dllin, ilIit~~iąc vr~ed n:\lJi~:mielll lega
Ji~ lu, ~ir lIal'J',V "',I rl.ueH Zl' ::, II ,'!.\'O

Ody zatl'lasnQla sil} ~a lJi,~ Ur:1.ma wil'lkiego dworu i ~zła otu nn·
przód SlOSą, 1\·ipd7.iala. Źł: >"yC'ie vi
Ide wlało się, Jej ojciec b.vl wil'j,
~'kill\ kOlvablll IV l'1Jl'~,Ilil'l', oua ~a.
l,a zaś blużyła, jaku llzil'Wl:t.YIIH l,O
dzicci, w H~v"aJ'Jell , a l'{'ż'lil'j 's
LllulYlli l ' zajlJlc\\'alu <;" t Y!II .:1lIIylll. SJ !~<lca, palw,l !h, t()',\ ar!,\,~i.\\a, kl!llwrli.a. w pOLlt'jl'wnoj ku,;i'
I,i,' _ .. oto czym IJ~ h" za nilll ją ul r ,)\\' Idzi! (lo Up·Parł· ... ir ll:lITV. ,\
t,'raz oto :,;kUlll'l.ylo ,il; \\"Z, ,~ti,,, ,
Z"o;(ala \I yrzllcon3. z ,i"!lnvlll dzil c
ki('III. tn,ljąl''yJJI ~ię l!tJl'ull;.i{·. nrill J.
d:dl ,k;1 ,'l]:ltk" 1I'IIlki, ~,:I!!'lllIi(1";1
IlIil.dzl ~,zar,"llIi !!""r::IIIi , :I ~Z:II'~ III
jl zi( 1', ')]1.
\ ,j"'llI'd,. IlIill\(, iż zd",\\,d(l ,'II.
ŻI' .i1'~1 t.ak f,>i"lln :l, Jldala ,\ n,I"j
"llll'Z d .. I>w"i \\'OIIIO;('i, J\lit:c1I.,v
g\l~l:lJli 1,','::III]('r"l lIklll!,d·';t
iJ) w:d
lIi1iJd/,iC'lIi 'U, lJ:li,l\ j,,1 il 'JII 1.;1'1'\ tll "
li I')II:;I.Y
yJl k::;i,~('ja uf "':11'1\ id•.
I il' l'yJ Uli Iwgat.v,
alI> I!o,i;lIbl
\1 ~ paJJi.dy g'llt>t i Wil'll' zr, ';(llIlIi, nia
dla ~ztllki. ,Tego ;';)Jujl'z(lilill III(' 11
,,:Ia l'il:klloM' tl'g'o dzil~iq!o, IIla·1n
1'1' 1\ iJi",flwaupg'o l'tl\oJ'zl'J1ia, ktOII'
.lliah w l J'zY:''IIlotiri ~ta{; ~il: ozduiJ:l
"i raz'", HOIlIlIc'y'a
St!l(l tl'Ż OW;l
k JIJf rtu. :tdrl'!;o~vau:t do' f'it'bic f,:1.
III !.',O jJrl.ez Cn', ilb, kt{'J':! Illia!'l
Il'r:l/' prz,I ~{)lJi{' id:!{' w "'1'\1 nII i011 :1
llil 'p g'oLil: pll~t:!, w', j~l,:! dm '[j.
l;I'I'lliłl~ lJ~t C.dOllil'J..il'JII
zilJlllylJl,
)\'\ ra 'holl HllyUI i był(1 dl:l lIil'hO
1'1.1 ('),;:1 .i.l~U:J, gdy 1\ ('('nal 1';lItiiii
I.Vl''' II: 'lo:ludl'l':'i(.II;\I,;! l,opprtr.. 'f,.!
Ul kobi 'la IJl;dzil' l1a!l'~aJa 1[0 ]li ,gl/ ~.l' hl;llzie z uią IJI{lgł Zl'ol,j(', I',)
t.,lko z '('I\('l'. I lilia! I:l(',i(:,
Fil'J'\ni),;Y Ii,.l l'II'('g'o I.lJiol \I kU,
~i{! (ll1 :-;Ió\\' .)It',j ];,0 ,
l'II"I'\ ((1'1'1 ilk", pi~:lny jp,;L nJ :1
I il'/.lI\'t "1'1';1\\ II;!.
H,\ lo In II' 1.11,, ·
I,i ' :-\'\'I';! z:lk .I,·l!:,11 'j k"l,i,I.\',
... il' 1"'"i;ll;111l :lIIi ' 1'11 , 1;1 Ilil'lJh
dz~ i lIIyśl<:,
ZIJ llldl.ir, Id!:.!') ( lJ

znam, nic będą eltcidi lli~ o mme
wie lli':ć, bojt: siq tego. O, n" cd
JlI:tJll uczynić, co lllam zl'l'l,i{;'?"

~ajlapSlą odpowiedź na to pyta·
nie ,ia}l ona wiellwdu::;zuit: :::lama
.:0 G .. , gllyhym mogła. należe'~
CV ~LlJie, tak jak uależvłam <1,)
sir H .. :'
'j'. ,II ,lwual,> m\C1awało sir; lIn
pow~it:1,'g'() ]ll'a'z UrcI ille'a piallu.
\v 'Ih;;illl 1i~J'il), )1i~aIlYlll 1'I"wnil't
w ::.tyr.w in 178:! roku, daje 011
LIiIiii! li lIla lr\ł' \\:'Ik;,)';(h\ ki, • Taj_
pil~rw każI' .1t'J zbadać dlllJ:u] IIi·'
1'1:9 ~ :mieni,>, I'zy chce dall'j żyt;
z 1~1':lthcrl'tollh:\tl!!,Ir·elJl. l1lh j:tl\ill'
illl ym n!~i.('Z\'I.n:t l;,I))." t;11;: lli,~
(,1'10 ~·(>t':I\\' jl.':s1 !l1'~::j:!I" .i=! do .-h
~l, 1"I!lW i' ',, ~
lida!' si,~
JIlOj:! 1'1 i,'kc _. J>l~ZI' - lo l ,II·
<'l(~ otl'Z~ 1I1ll'; ,)'l ci, l je 1,:\1'''\\ liiI"
l!ic. Ż~ 'f.I'y",n~'r. w-</l'lkL' imlc :-Ib',
~I !Iki i 'i.e Hi s'l:, iLlI JUŻ nie !lo.lpi·
11I\'~Z I"'~ I;,"!;O 'lol''lo\\oklli:l. \\'II'\l~;
nic Jl,1 ni ~ ;:;~)i !l:L prze:,,'..I,odzie tl!
j ,II
"::!:1 "51l~'loyl łzy mojej cZ~\'l1JIl'
c"~ FIIlI:ii',
:\le a"t/'z":.:':\ j:l pl'zl'(l "\1 pim .. 8;>'
t!l'llIlL'IIl') J pr'ly'l.lI;t jf' ,il:, ie .. uigd:,
tł·,)"'ll\'.' IlIin
Iii,' 11:;(:Wi{' 'lJl)j .. ~,)
n, j, ~j"I'a ".
~Ijlll;l(" ·lw., i 1'1"1 I'\lkll. zallilll ~.y
t-t"III;'~.I'I'I,II.v .\11'. (ll'l'\ iiI , 1Il1"l..) !l.al
J\:łsll.'[,I!,\ lbt od l:.:'llIi1ii lbrt.
Enllll:t 1f::ll't - - plzld 1,\'111 Elllili:;
.J(',~lj

l (Id

1,\'011 - - b,d'l CZ(:~d:l ~v"tpn,lI. ).i(\.

II'C'

,11;11.\\

i~ko

l J'ze;;)';1 ,~,'ią,

111:11 IIi 7,(l'\\,:lnil z
:\JI'. (-ll'l'\'ille lllll,?;"l

1'1'1' Z;II'hWY('OIlV h'lll ~,' !,kolil''l.
"1 . .'lCI itld,ldaJ,I :;il: 1:lk l'lllllyi'llIi(.
I'"III\!I:I 1,p~~;d,1 1IIIIil,,;,c''loPll:L \1 I';d
!!'I II :11'1' 1'.0\\ Ill'al. )'; \11''''. (':lIll.;!'a II,
.iat;1) tlalli.\ dIJ tOIl arz,\'tit\I;t, ~,lll'·
żal" l(

rÓ\\' llil'ż dl! ",'~II'I"II. ZI> .\ir-,

(',,11(1:':':111 III'hod/,il" Z;I III;llk,' Ell!'
liiI'. ~'Zl'~'I' i.. to liii' prl. '01" 1':'\1111:1
w ,'j;I~"l tj'l'h dWli lnt! \';IIl('~yhl ~i(~
:-:pjc \\,;1 {, i 1 ' II'I"z~ I" liiI \\ ilJlll' pi(,~l'll -
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wsdekll)f;ć:

,.:1'-",

1',1' Z<l('zymL

7,.\(;,'łUO~E

hll

ZIECKO

Cli' Iii" \\ idt.i,,1 (1:111 ja)..j"j' (lfllli
dli~Ł).." I
.la jt' Iml Iy ni Ulic.;·

I,iellll

lądu.

kt'Jry b:rłe~ Zl1.Zlir08uy lIa
w('t·o mój u~lIIiecbJ ty da,lesz mi lp·
raz z zinmą ob()jf:tllo~clą talię. n·
l'ym JlC' ~ła z nim do łM,ka ... ~k·
gl:thytrt zu,bie cieble i r<ie;,j(: ".
W kl'Jicu jeduak ckatnła się lIa
tyll' lJI<liira, że wy~zła zamąi za sir
WlIIial::a, że z08tala zaufaną o oh;
pewnc~ królowej, te usidłała nip,la
kiego }l' 01~ona, A 11rzecii>ź pi~a lot

110 1't\1'\ ż:t ;llItl'I'1.
IlU" Jll'Z(,~ jc'!.!;o 11~ 1,' I'p'
l €!:;t 11'0 , Pucz\ldC' t:1klll k:17:t!O lPI
mi!czc{!. UctnH1l. ŻC' ~it, 11'!I0 nip
dCj!Il\'~b , .1c,,!I 'd i:='1I II'
pl'ZI'7.
rInrl'
Ile l~ C0l1corde.
'
- Wydaj!' l1Ii "ie: Sili li l III'
nl,k)
- - że t1zi~iejszy Paryl nie jen! in:
wczorajszym prawtlzh 'YIl1 P:II ~).

kil'c1yś:

Nie 1I1\,jpr7.v]ern III\! .i(>111 al, n.. ·
koh. n;l~ l,ipialo ŹI·r:I'. jll'Zf'C'Z,lP 11·
t'l.rlłl'nlll 111 kt:ljllJ"(\I\i P;II\Ź pJl/.n·
i' Wl snhą,

.:r\a lit,o',{, bosl'~I. p(;lYiedz mi) ce
1!lfl być u' 11\11;1. )fój nl,oeh:ni:v (;re·
\ illr. 'l:q.i;;z mi jl'dno tylko SłO\iC,".
HOWARD

SPa-.

'\"I':tpali~lI1y

1\ io~ąCylll

żem.
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Okr c: t jest bardzo wytwornym i obdarzonym "uczuciem"
ś r o dkiem lokomocji. ' - .,Tania
klasa ", "Seconda economica"n apisane jest na trzeciej klasie okrętu, Co ma oznaczać, że
tula.i llie hoŁduje się ostrym lini om podziału i za niewielką
~ L1mG otrzymuje się prawic te
same przyjemności, gdyż na okręcie wszy~cy ludzie traktowa
ni są, jak kochane dzie'Ci, a wal
ka klasowa nie istnieje.
Kolej
wykazuje
znacznie
mUle] taktu.
Kolej nazywa
dziecko i klasę po imieniu. W
kra.iach o ULniej,szej wrażliwo
ści kolej idzie jeszcze dalej, jej
szczerość jest na wet oburzają
ca. VV angie},skich kolejach np.
wagony trzeciej klasy wstały
poprostu wyrzucone, li na wago
nach drugiej klasy lI1amalowano dużą trójkę. Być może, że t0
był czyn
symboliczny. Klasa
średnia jest dziś istołlnie zmuszana do wyboru. Tylko ni':!wielu ludzi tej klasy wypycha
się naprzód i potrafi dostać się
do pierwszej klasy; po;wsta li
muszą zadowolić się klasą trze
cią·

Ale. czy pierwsza, czy tr.zecia klasa. kontrola jest WlSZQdzie Sll1'owa. Zjawia się kOiIlduk
t or i żąda biletu. Od sprzeda wcy gazet dOIs tajesz gazetę tylko
za piell1iąd7';e; w wagonie restau.
racyjnym lIlatychmiast podsuwają. ci rachunek.
Okręt jest inny; okręt Jest
c zuły
i delikalmy.
StewaTd
przyjmuje cię, jak dawno oczek iwanego gościa. Nie lwntroJu.ie, czy masz bilet \V kieszeni,
l<>cz pyta łagodnie o numer ika
h iny, any je~;o pomocnik mógł
c i(~

zaprowadzić.

A o pieniądzacn wogóle na okr ę cie nie woLno mówić.
Ten
nędzny środ ek wymiany, pomy
ślany, jako ulga w życiu, a bę
dący w istocie
przeszkodą
i
s z~n1cem
nie do przezwycięże
nia, - jest z okrętu wygnany.
Gdy żądasz w barze od kel'l1era jakiegoś napoju, lub papiero sów, czy w małym sklepie okrętowym kupujesz czepek ką.
. pielowy, lub złotą branzoletkę,
nie potrzebujesz 'Sięgnąć do
k ieszeni , aby zapłacić.

Nic - mówi, potrząsając
steward lub smukła palLienka. - nic bierzemy pi enię
dzy. Chcc:-:w. aby pasa7.er żył
JJeztl'osko, jak ptak, i nic prz eszkadzał sobie 'uciążliwymi 1'a r,hUlllU:lIni.
Należy tylko napisać swoje
l1azwisJ~o na podsunj'ętym ci ka
wałku papi eru, 110 i numer k ahin~- . Oslahlicgo wieczoru , gdy
na hor:a oncie zjawia siG pO"'.'I'Oli widmo',y," pasek, który O/1\.t
eza h1d i twój port, może s z
7l'iś(~ do 111:1i[re d'hotel i zapła
ei t: za twe' hen)'; schodzi<;z w ta
.kmll i{'~" jn k 1)!'zCs'tJ.::,pca.
Pnrl oLlIic zalatwia się i wszy
:'i lkie inn c spraw~' ; Lak dobry i
w zgll"d1lY jesl okręt. Gdy jest ci
zi mno 11<\ ] f' żaku, zawijają cię w
pledy. T:lk <, ;11110 chronią ci\:
IHZ( ci el ł v l1l
brutalnym świa
rcm ZC '.\" lll' trzn \'111 , klóry szaleje
11;] d ' d C' ki~ll ln:zegach,
urządza
t:\.n1, i p c wi c lrzne, rzuca ho,m by,
n ,hi rrwollH:.it' i re\Yl)lucje tłn
m i. c1CZOl'galliZllje i prowadzi
tn emlll' ukłacl\'. t;azela oIUt;to'
\,. l lIk,IZlIjf' ~; il' cctlzicnll lie. U~m i !'('·hni(ei chlopc~', odzialli w
C1rl'\\' (JllP Jih(' rie. podają ci j.ą z
gld>ol,im u].; 10 11 C 111, hezpłatni \:' ,
a zna iuuj es z w niej poclnieca.i~l
~'C
a rtYiul!\,
n r O Zlnnażan i 11
rIl1l\liuguw , o wiernym psic, 1dll
-

głową

ry umarł z głodu na grobie swe
go pana, i wiele. budujących anegdot z życia wielkich lndzi;
jak np., co powiedział Voltaire, gdy pewien nllody poeta
czytał mu swe epo mitologiczne w 20 pieŚll1iach.
NaturaInie ,s,'azeta zawiera róPewien król
odwiedzi! innego króla, w celu
zawarda małżeństwa między
ich dziećmi. P e wien minillter
odwiedził innego ministra, aby
przysłużyć się pokojowi i wziąć
udział w polowaniu. Zastrzelit
dwa jelenie. W jakiejś rumuń
skiej wsi u'rodziły się czworaczki.
T~go rodzaju wi2.domości otrzymujemy tu na okręcie; ta k
starannie dbają ' o spokój naszej duszy i n erwów. Starają
się, aby nie przenikll1ęło do nas
nic, .co mOg'łoby z akłócić len
słodki spokój.
wluież wiadomoś,ci.

Daleki świat iest zły , morduJe i pali, i zachowll ie się w ogóle bardzo głośno . lecz ten hałas jest tu filtrowany przez pic
czołowite rr'ęce. Poni e waż jest
to okręt 'Nłocha, filtr jest miejscami gę.stszy,
a miej,scami
rzadszy ... 'V stosunku do Chin
jest rzadszy. Stamtą,d przenika
czasem śmiertelne rz~ż e nie. .Ą
ponieważ gazeta
pisa-na jest w
dwuch językach, we wło
skiej części niekiedy jakieś mia
sto wpada w ręce jap0l1skic,
podczas gdy ,a'u.gielska część zapowiada dopiero bliskie oblęże
nie. Ale ~osi oddawna są narodem szyhszym, niż anglicy.
Dlatego też nic można sią dziwić, że po włosku pisana cz,ęść
gazety dOlllosi o generalnym
sh'ujku We Francji, podczas
gdy w części angielskiej nie
wspomina lSię w ogóle o łym
strajku.
Do !Port - Saidu było b-arazo
zimno. Stewardzi taszczyli góry
pledów i przykryli nas staran-

nie. Z

leżaka

winięci

w

watę,

oglądaliśmy,

zajak tuberozy -

błękit ,':;ródzieI\lluc~;o 111 orza

i o'

okręty wojenne, które towarzyszyły okrętowi handlowemu.

ba

Prawdopodobnie miały tę samą
-:l.rogę do przebycia, i sądziły, że
w towarzystwie będzie p1rzyjemniej; bowiem kto ma ochotę tak samotnie błąkać się po
wodzie?
- Nie, nic jest mi zimno
rzekł młody
lekarz ,..-iedel'\.ski,
który tt'siadł u mych stóp, i odsunął pled. Niedługo będzie
mi przecież gorąco w ChinaclI.
- To zależy od tego ... - od. parłam, myśląc o mapie, - do
której częśd Chin pan jedzie.
Pl'z'f'cież są tam i zimne 01,;0li-će.

- Naturalnie -- oaparł lekarz z uśmiechem. - Ale jadę na front, aby opatrywać ran
llych i amputowae ręce i nogi, ~l
na szpitale frontowe c;ęJsto spa
da tą bomby. Tak to myślałem.
Było ich pięciu, jadących na
chiJ1.ski front; micE w kieszeniach umowy z rządem chi(t ..
skim; na sześć miesięcy z p.rawem przedłużenia Co 6 miesię
cy w dą,gn trwch lat. Czy Chi·
ny przygotowane są na tak dłn
gą wojnę?

socjalirsta i pra'cowa! dla his..:·
pal'lskiego rządu? A teraz wstc:Pllje na sIużbę Chin.
- Może to jest szpieg-rzekI mIody lekarz . .- posiada
piękny,
duży aparat
foto,graficzny. A może pracuje dla
tych, którzy mu dają chleb. Jeden z nas jest rumunem, który
stracH p1rawo praktyki w swej
ojczyźnie. Jest naj.starszy z na3,
ma 54 lata. Berlińczyk sądzi,
że
ten rumun napewno nie
wróci, gdyż jest za stary na
wojnę.
"To .fest morderstwo,
brać na ta'ką woj.nę starego cz'ło
. wieka" - mówi niemiec.
- Wydaje mi się, że ten berliIl,czyk jest bardzo czuły i wra
ż,liwy

powiedziałcm WZrLl-

szoua.
'Vieczorcil11 tall,czyliśmy, jak
zwyklc. Jakiś młody, przystojny włoch skłonił się przede
mną, a następnie podczas tańr ~l
nucił pytanie, które na okręcic
jest zwykłym wstępem do TOZmowy przy zawieraDiu znajomości.

-

Guzic schodzi pani na Iqd?

Powiedziałam mu. A potym ,
zgodnie z ceremoniałem '- zadałam to samo pytanie.
- Hm ~ rzekł z wahaniem
włoch. 'Vlaś'Ciwie nie wolno

vVłosld lotnik taI'iczył znakomicie. Trzy dni p6źnieJ na ().
kręcie był bal maskowy i mło
dy włoch wyglądał, jaK zjawisko. Wystąpił, jako ApoHo, na
aarnych włosach miał wianek
z białych gwoźd~ików, a w rę
ku lirę.
Tak żyjemy na okll' ęci e , zdab
od ociekająceogo krwią i oszalałego

świata.

Brzęk

pieniądza

nie phrmi naszych rąk, a żadne
echo ponurych zamiarów niena
wiści i mordów hratobójoczych,
wogóle się do nas nIe przedostaje.

Naluralizo'wane
znakomitości

"Pariser 'l':'l.geszeitung" zamid,
cila artykuł pod nagk wIdem "Naluralizowani francuzi, którzy rozdawili imię swej <1rugiej ojczyzny".
W artykule tym lll. świ<:ca llrzplle
wszystkim llużo u\\'a12'i NECKEROWI,
przybyłemu z Gene\\'.)'.
gdz!c był znanym bank ierellI. N" J('],: 01' z.ljm ::nvał
dwul;:rotnic ::.t:Hld wiskI) ministra fi~~ów za.. LUDWiKA XVI, us iłując ratować Fnlnej.~

,) :1 bankrucbY& i

'/. nill1

nierozł:}czn,!)

r ~~ wol'.leji.

1\:lJtykn,

d WJl'll sto1n~ła

na

l1rt.:C-

- Nic wiem - odparł rulo- - mi tef,'o zdradzić ...
szkodzil' jeg) wysiłkmn tak samo,
Dlaczego?
spytałam
dy lekarz, wzruszając ramionujak dążeniom jego porr:z.ednik.'n..,
mi. - Jest mic;:dzy nami l'ÓW- z,-dumiOina. - Kapitan opowia- l J'llgr.Qcyt:h clrflg':"j, koniecznych ranież jeden niemiec, ten tam, dał, że jedzic ok,rętem · 150 wło furm ocalić :;:~I)ją.cą nad przepaścią
l~tóry adoruje tę młodą amery- chów do Abisynii. Żołnierze , 'l!- flIcnarchię Do Bławy Francji przyrzędnicy i t. p. Pan schodzi na
kankę. Twierdzi on, że zależy
(zyni1a się również cćrka Nc·ckera,
to nie od czasu, lecz od SZCZE:- ląd w Dżi'buli, To nie jest ta- pani DE ST AEL, ~cdna z najzua.
jemnica.
ścia. Można umrzeć tak samo w
kCll1itszych francu;:kich pi~arck.
- Nic, Ab1sY1I1ia nie jest tajcciągu j.ednego dnia, jak w cią
\\" armii iraJll' llskicj odegrał wieI
gu trzech lat. Jest fachowcem mnicą. Ale ja ... my ... jedziemy ];:,1 rolę niJjeden naturalizowa.ny
w łych spra'wach, gdyż niedaw. dalej ...
cud7.0zir;rniec. Do nich naJ.efal ksią
no wró-cił z Hiszpanii, gdzie pra
kh też było piędu. Jechali żę MAUR YCY SASKI, syn Augucował przy armii rządowej. By
do Mandżllkuo, majlłc w kies3e sta Mocnago, elektora saskiego i kr~1
lo ich tam również pięciu i tyl- ni umowę z rządem japuńskim . la pulskiego. Francja zawdziE:czała
którzy temu znakomitemu wodzowi zwyko on jeden wrócił. Ma na- Oficerowie lotnicLwa,
mają zaZ/llajomić ..swycIi japoń
dziejp., że i teraz tak będzie.
cięst'il'(' nad anglikami
pod Fon.-'
L Bard,z o zachęcajlłcc ~ ó- skich kolegów z techniką wło t 2nny.
skiego bombowca, spoczywają
świadczyłam, i po ch,vili spyhl:::JyUlly generał MASSENA uro· łam zdziwiona;
Narodowy cego w głębi olkrętn.
dził się w Nicei m , długo,
zanim
1M
Hala się częścią Francji. Stamt::)d
p'lchi.'dzil rćwniei GARIBALD1,
Uóry walczył za Francję w roku
1870 i z. ,stał później cl epnto wanym
Farvża.
NaturalizO\yanvm francuz En;
był rÓłfilleZ ;"locil SA·
VORG~AN DE BRAZZA, który
zdobył na drodze POkOjO\\' i'j ArfY'
k(; Równikową dla Francji.
~lówiąc
o francuskiPj muzyce,
nic m(,żna nic pon,yśkć przcds
wszv~tkirn
o JAKóBIE OFFENBACHU, urodzonym w Kolonii.
Naturali-zowal się pćźniej we Francji, jak!.1 nadworny muzyk LUDWIKA NAPOLEONA. 'l'aki~ saulC sLall()wi~ko zajmował m~ dworze LUIIwika X[V naturaliz('w:LJlY wrodl
LULLY, rOllem z Florencji.
Nie ul",g:L wątpliwości, że hrabina
DE NOAILLES pochodziła z lO,
(hiców rumUllÓW. Urodziła się w
l'arvż1l i star} niesłuszne jest illI ie
Juanie, że język francuski nie był
l1l0Wą. Oj(,zy5tą, tej pi~arki. Nie da
f.i(~ równi e ż 'I.aprzeczyć, że RONSARD i DELAVIGNE nie byli franl'ltzami czyst'2j krwi. Urod:t.ili r;;i~
w]1rawdzie we Francji} le\z byli ru·
n : uński e go pochodzenia, JOSE MA1. Franchot Tone, j2den z n:tjwyRIA DE HEREDIA był kllbatlczy·
l:itnieji!;~ych gwiazdo1'cw amerykm't·
Idem, naturalizowanym we Francji
::kich. 2. Księstwo Willdsom
JAK-JAKoB ROUSSEAU, jeden z
ą<>tkali się we Włoszech, po kkfilarów francuskiej literatury, mo·
ryr,h podróżują, z 'lyaem znakomite
([dl się VI Genewie, :J ANDRZE.I
go kompozytora p.~{ario Puccini.
CHENIER LU··JI1.dl <;iQ 'IV KOl!8ta1.·
.- 3. JOI,m Crawford i Franchot To .
tynop. In z matki gr\'czyllki.
Ile rozwodzą się. WiadoI!wść o rOlo
RACHEL i SARAH BERN·
wodzie słynnej pary filrnowaj wyHARDT llro1.zily f, ir. \ 1' S7.\\'ajcnrii.
wołala. wielką, sensację w świecie
:'\lalarz SCHEFFER pOl'ho(hił z
filmowym. 4. Podczas popi&ów
Dordr\'chtn, a słynny lI1istrz !:!: r~ w
wiedeńskiej policji, został urządzo
H:Lchy ALIECHIN pochodzi \'.' Biany polmz transportu karabiuu ma ł',)'usi i ntic><zkl1 w Paryżl], j~l;:o na
~zynow~go
prz<lz kal~al !)w1aj~ld
tmaJizo\\'::tllV francuz.
pol Wiedniem.
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Cz, możliwe Sil systemy planetarne we wszechświecie! •• Podwójne i potrójne gwiazdy.··
Modele kosmogogiczne. •• T~oria Laplace'a. •• Zderz~nie planet. •• Dowód geocentrJczn»
Z

::'I. t ' ;'t ~'1I

J:ljnO\\

",z"ich

h,lcti1!l.

l'h "lI: ghlll Iii..: :.lm"i/, i 1"1,
II':dlll'j ~I\iatl<t pla:1Cl, a::-troli:t)'l)
II y,'j:!g' Iją wP;ol,;ek, że l~oIVYżc.i Zie.
II i II "v.,tl'l !lie slouceznvll1
niema
i 1111 'ch 'planet, l,tóryrh ~~'arunlli fi
z~cU\c Jopuszczaly by istnienie Iia
IJil'1I i.;·eia I w lJa~:ta Zicmilt pod
t,\I1l \\''l:;lt;tl('1ll ~ajtllujc 11przywil'
j\lllau\' :;t;mo'vi,ko w~rórl t'złonk' .,
"i,'lkil'j rou:'.iJlyy::-telllU "loncl':tll' ~\l. I 'V\\'.::;taje p,vtanie, czy możliwe
,i e !oi t życie na oddalonych gwiaz·
dach, lub na jakichś planetach, roz·
~iallych zdal,l, od systemu słoncl'!.'
J!I':,!'\!, \\' !1i(~sk0ńl·zo'.:!ej prz2r::trzeIll
I' ai."a
"nieruchomalf gwaazd<l
Takich
::tanowi osobne słońce.
~'\llazd jest w IJrze;st!zeHi nkLlCG
"i"j ~etki milionów, Same gwiazdy
z ich niezwykle wysoką tempera·
tur,!, podobnie, jak nasze Słońce,
Jlie mogą być naturalnie zamiesz.
kałe. L ~cz czy nie znajdują ~ię CZ!1,
!" lU
wokoło
l'cntralnych gwiazd
> li liC planet), ('zy ciemne ciała, (j
grzewane i oświetlane prz=z phuc·
11: CeQtrulIl~h na ktćrych mogłoby
I L \\'::;tać i rozwijać się życie. tak.
jak na naszej Zi2mi?
Czy nia istnieją w przestrzeni
lIiebieskLej gwiazdzisto • planl'tarne
I-~'stemy, p(Jdobne do naszego sy·
stemu słonecznego?
Jeśli podobne
sy~temy i!'\tniejll
1u w nich, jak w naszym systemie
~ l',necznym, ka.żda pbneta powinna
"tanowić tylko bardzo mał~ cząst
I r. masy centralnej gwiazdy, u;)Cz
~ "':'kła
obserwacja podvbnie ma·
ly'ch ciał byłat.., nie do urzecz)'·
'vbtoienia z powodu właśnie 'ch
lIl:1l0Śri i oddalenia, Nie mogły by
hyć
widoczne ani dla nieuzbrojo·
.. ego oka, ani przez tele['kop. Tc'l
działani!'
na światło et'ntralnej
~ \\iazrly hyło by nieznaczne i ni~
d:d,1 hy :ii~ przez nas 7..aobs2rwo
',1 n;!\')

-\stronomowil' wiedzą o Istnieniu
podwójnych i potrójnycb gwiazd,

t j. systemów, składających się z
li \\ uch, albo trzech słońc, który ch
IIla"y l,;lt uwiej wit:cej te sanl'~,
t zn" il~ ~tosullki mas wyrażona
~!! lJ!'ZCl liczby dwa, trzy i t. d. :::>y.
~lelJJy t(, ;są zUlldni,~
nie podobne
do naszego systemu slonecznego,
~klatlają.ceg() się z j!::Jnego słońca
i orszaku I)lanet, z któ!'}'eh każda
l,,)~iada IWlSę setki,
alb\; tysiąC c
l'llZW lIluiej:;zą od masy phlllety cell
tralm·j. Podw~jne i potrójnt: gwiaz·
dy są hardzo liczne. Stanowią one
być ml\ŻC trzecią. cz~ść, alto poł(}·
wę znunył'h na niebi2 gwiazd,
W wielu systemach ta, lub illna
gwiazda Gliladowa jest tylko słabo,
albo wcale :tiewirloczna Lecz istnienie podobnych "lliewi,Jzialnych"
gwiazd stwi~rdza się wyIiczenient
Ha podstawie zmlan, ,jakie zachodzą
w gwiazdach widzialnych.
Planety, dostatec7.llie małe w sy·
~temach gwioz'luych,
.i~żali i!',tlli.l,
ją, nie mogą. być odkryte, do tej pory nic mogły być odkryte aJ1i na
drodze obsilrw2~ji, ani w rezultaci,~
wyliczenia. Jak tedy roz'viązać pro·
t.h'Jll możliwości istnienia "y:-temów
l'lanetarnych w innych światach, a
tc· za tym idzie. możliwo~ci życia
we Ws~echświ0cie poza Ziemią. i
:;y.,t('ffiPlll sło'1ecznym?
Do blgo koni('cznc jest zwr{ cel.ić'
~ię do mechaniki i postawienie o·
gólnego zagadnienia Iwsmogonii I~a
temat, jalde możliwe są modele
tworzenia si~ słollee~no • !llanetar·
nyeh systemów?
Liczba podobnych modeli je!;t l"
graniczona, a pod wzgl~delll mozU.
wdci tworzenia się struktur, podl1bnycb do sy~teml1 :>łODfC'ZlIt'g,),
ckazują si~ małc jJn:ydatne,
Niel!dyś
wielka popularnokią
('il ' zyl:l :si~ teoria l'osmogollicZ!lOl
LAPLACE':t. w( dIn!!' l"tóre i nasz
system słońeczny utworzył 'się lla
drodze odrywania się kręgów od
mgławicy słonecznej w miarę jej 0..

'l.i~bj,>.ni;l
się,
19e:~zczania i zwię·
I .::;zaniil. l,;ię 5zybko~ci wirowania i
w rezultacie przełamania się krę·
gów i zamienia 5ię icb w ciała pla. ,
netarna.
Gdy\'y teoria l.:tplace'a była
właściwa i miała og(llle Za!!to3')'
wanie, to każda gwiazda powinna
była by tworzyć system planetar·
ny. Lecz teoria Lapla(;e'a natknęła
się na cały sZl3reg trudności i po.
mimo u,mania, jakie znalazła je·
szcze u HENRYKA POINCRARE·
GO, obecnie straciła pl\awie zupeł·
nie znaczenie.
\Yadług JEAN5A meehallitm Wl ·
II wania i tlY:Jrzeria się planet wc:·
dług modelu przytoczonej wyi.ej
teorii Lu.place'a jest mało pra ",du·
I,odobny.
,
Drugi mod03l kosmogoniczny po·
ll'ga na rozłamaniu się planf'ty Ila
dwie części wslmtek utl'aty równo·
wagi \" ewolucji gwiazdy w pew·
nym momencie krytycznym, odp(}·

wiadającym określon:lmu zwiększe·

system planetarny może się
1f wyniku przypływo ·
w)'cb fal, tworzącycb sIę w gwież ·
dzie pod wpływem siły przyciąga·
nia, potęgowanej przez mijanie innej gwiazdy w "małej odJegł~ci"
(lluprzykł<1,d kilka miliardów kilo
metrów).
W wypadku dostateczni", wiel
kit;j JIlasy gwiazdy nlijającej, odry
wa się .)d lllluej:!zej l'lunctY·t'lliIJł'a
mal'3 w kształcie cygar.a, z ktlrej
własl·je tworzą się planety i sate

l'l wl1ill:,ki. wyciągaJlc o!J~l'lIil' z 11:1
lIych a::.trofhyki i llh:ehm,iki llhl
hiesldej.
Caly
szereg
uCl.Onyeh,
jak
WALLES, FEY, ARENNlUS, AR·
:'IIELLINJ, prZ.'·llll:;zcza, ~,' Lu,za
Zil'mi:l j,:st być może j Ityllą I,lau!),
tą we Wszechświecie, :\1110 jedną 1,
l!ajrzat1:,zynh planet we W~zechświe
::1;,- kk,l'c dzięki ~zcz~~Ii\\'C:'llll1 przy.
padkold wogą hy(' zallJil''''7kulc 1\
:'1 osób reala)'.
Do tt'g'o ·a.mego II 1Iio::;kl1 uo~zed1
lit,v,
rt wnie Jcant:, "hll o,:;tatecwie opo·
I.('(·z i ten machaDizm, jako u, l. wiedziat si~ za fillalbllcl11 w o::.tat·
il!wy m"dl1s tworzelJ;a się na8ze,~1J l!ieh lutaclI.
3yStE'llIU planatarnego. napolyka na
y,' llipc!;I\\ 'lO llrllk'I'I:III.1 'II ::,zkiclI
widki>' tnl,lności. Może działać tyl- 1],wieó"{1 H);J 1'.') JULES SAR
kn bardzo r.'.t.-lko, j<:>żeli iiię weźmie GET ""k-\:mje. żn "chemi<'zn<t mo
p,~d uwagę ClJrom odległości mię
iIiwo ść życia" jest prawdoJ)odobm
dzy ,wiazdami w stosunku do ich w znikomYI1l :;topl1iu i ŻC ,ie,i nie·
wielkości.
VrawdoJlodobność jest
lIieskOlicze,
, gam .Jt':łUS uważa tę hYJlctez~ 1.,1 nie więlisz a on "astronomicznej"
muło pra w<l"}HI.łJbllą, jE'~li idzir 0\
niemożliwości.
kllrii

utworzyć

wyjaśni'mif' 1I:l~7.."g')
l'ilCZne~\l. ,:h .l\~iaż

,"ysteli~1l ~l(,·

i qu.

wpH ją u.J

niu się szybkości wirowania i roz· hypotazy J.aphve'.t. A~t.rl ~Iom a·
wojowi sił odśrodkowych w orga· lUerykańsi>.i SEE nad'( r SlI!'0IV' l
Jjzmie gwiazdy - według idei JA· krytykuje te(·rię pó1zd~rzellia Zna
CO BIE GO, a. zwłaszcza POINCA- l'Y francuski geJ},;.; LAPPAREN'l
REGO. Lecz me4Jh2,nika udawadnia, wykazał, Salt ogrtlmne trudności
dla nauki historii Ziemi wynikają z
że przy tym gwiazda rozszczepia
llznanaia, te)rii CIW.mbE·rli!}a i :.'IfOUl~ię na częśd o mniej więi!ej Jedna·
t('n:l: zwi~zanej u tych dwuch UCZI',
kowych masach. W podobny spo
;,,(,} 1
ntl)g:~ się tworzyc
podwójne, I1yllh z teorią ,.pĆrłzderzenia". Z dlli
r otrr jue i wogól<:l doione gwia:Gdy, g;e.i strony wskazywano, te przy
małyd. r~miarach
prz,vpływowej
lecz nie systemy planetarno.
'frzeci mod!'! polega na tworze· fali 1f kształcie cygara mogą 1'1'0niu się nowych gwiazd w rezulta· r~yć się tylko planl"ty słabej masy.
cie zderzenia dwuch ciemnyrb, al- t1jf!4~dl·lne po zakr~epnięciu do za
bo martwych gwiazd, albo z mgła (' huwani:L jak~ejkolwi(lk atll1o~fery.
z:i("Zb<)dnej dla. ży(:ja.
wicą. Jeslczo KER Z stol:iunkowo
.1ni jeden Zł znany~h modeli nIC'
nieuawno ckr0~lRł pochodzenie na·
ch:tnkznych nie mote zatrru słulyć
sr.dg'O 1:<,)':i:'WlII Slollccznego jako re·
zultat działania podobnego mecha· de. wyjnenf,)nia moż!iwegc pojawie,
lIizmll: i .ie:izcz,' nieda wn(, o tej hy- nia si(: l'.Ystemu l)lllnetarnego, ().
l,aten wyt:lzil sic: l.Ja.nho przy' prócz. chyba najrza'dszycb, "ryjątko·
(LyltJw <lllg'iel::;ki ~('ofiz~'K .IEp· wych wypadków. Ś~'i\1ty zamicsz
kale są. nader rzadkim zjawiskiem
FHEESE. Teorię zderzenia tOSI"
liano przy wyj:llinieniu pO\\'8tawa- \\"~ród g\\'iezdnycb' -'ystenn:w. Nas?:
s~~teU1 słQneczny jest ~y!ąłki~m we
[,Ja nowych gwiazd.
Wszechświecie, l zahtdnienie nasuj
Lecz wielu astronoJl1( IV kryt.yku
je, teorie: zderzenia, j;,lIw llwd:a- ZieDli ora~ możliwośc :tycia na nie]
llizJIl ulLo całkiem IliclllOiliwy, al· jest wyjątkiem \\ śr.jc] pla!let' syste·
bo lJR'lel' rzadki i nie odpowiauaj~. lIIU słoilecznego.
Taki,~ s~, .lal, widać, zdumiewają.ey przcl'ięt.nej
dlugoiici
życia
~I\"jazd .
Z" yklf' d, któ!''l.y UZllają
t I l ril' zt1crZ('lIia za mod.:l, wy jaS·
niający pocbodzenie 110wych gwiazli
lub llojawiellic ::li(; laplaecnwlIkie.l
l.r:1IlI'.!I:micr, nie rl\vażają za możli ·
we zasto'lowanie bezpośrednio tego
mechuniztllu do pochodzenia systemów planetarnych.
By:' 1l1OŻI' system słoneczny p(l.
,\sl .. 1 w rezultacie zderzenia gwtaz··
dy z obłokii!m kosmicznym, zgodnie II tforią a1J:llit,yczną BELEAU'ł
,kl37.czr do o~tatl1icl1 czasów SB ELlGER i EEE~T szu]<ali wy jaśnie·
Jda llo\\'y('h gwiaz(] w katastrofie,
"yl\ ohlllćj prze?: zderu'nie gwia~,
dy denm 'j z obłokiem lW8m;rznym.
IlypolL'l.lt Jkleau, pomimo ril'k!l.~
II} ch wyników wyliczeń, nu~ znal,tl:Ja l\;11l3ni:~ w -'rLd astronoml w I fi·
zvkÓw.
• Ani znana szybk;iŚć gwiazd, ani
zwartość obłoj{ów nie są dość wiel1.le, aby siła uderzenia i tarcie mogł~'
wywołać
pożar
kosmiczn),
ktl',ry !la.!tl si~ zaobHTwoW:lĆ pny
katastrofie pojawienia si<: nolvej

l dbt"!!'lI

Jubileusz lwa

- 7.ar~r.7,yl(>m ~i(. 'l. lll'\\ n:1 uro (,7,:! ,hi, \ I'lyll:[, :1 011 palli I'hti:il
I 1 III oi:: low i 'llzi,.~, jak "iI' ]lcm ini Cli II (;tkil'j :'yl \I:II'ji z:l"hł'\1 y\\'<1('
~t IlllroCi.!ntowy JtH:'Ge~yZlla?
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~·wlazliy.

'l 1!l'lIp:i,'.i "iroo)' por.ho(lzl'llif' no·
g'wjazd wyja~Tji:\ ~iq d71I'\ill..i
wybuchem pod wpływem zachwia·
nia wewnętrznej równowagi f)lane.
ty, :\lreh3Ili7.11l ten jl'~t zupPlnie in·
ll~", niż t<'n. kUry odmalowuje Be]Pau w swojej bypote:t.jo.
Jstnif1jo wreszcie jeaz,c,;e kosmo·
!re Iliczna teoria p6łwerzenia, nalc·
:i.ąf'a d,) JEANSA,
CHAMBERLlNA i MOULTONA.
Ola'l' 'lic wśród astronomów eie~'!..v ir. tlt trori:t "tMlIukllWII nnj'I\;pl,~z;! Ilopnl:Hn(\~l'ią. Wedłng tl.'j
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_ PI'/",,1I1\\ I,il p"li, ji
_ lIi, 111'/\ jlll': I"J IIi,

In

ta 1\ il 1, ) ,1\;1 paJli. P:ll li \\'al 'liI.\ \lo!
,i:~
"',\ III (I' h ,hil:ł'Z\'ć!

'1';11'

"Z'WH' tl';!łI

:11,,\'

:i,y(

i,

l'uwd \\' na jnj;i.o.:zyrh "I "il'li for·
!llacb, llIOP'!) pOI\':-t:[0 !l:l kh' rymś
ze ~l\'ia~:I\Y ".t' \\"'1. '('Il~\\ il'de
l r,lktYI'wi,' "ó \Vllaj:1 "ip' 7.('r li. Je·
~~c7.c nieskończenie JJlniej prawdo·
podobne jest zjawienie ~ię ,jaliirl
kol wiek ludzlwści.
.. ~if' lInid,· - IW!'II7.\' "nr!! ,t du\\'ac. J,tl,o ~lr7.ykl:l\lll '1"-'ZI'j Zi:>
liii. Jesll !la :lit'j j-.lni, i" ż",'jl'. jl'tih
kst zal'ldlJioua. to w rzeczywi·
stośrj
»owinna być ma.-t va i bez·
ludna. Uto l'roLlnlll 1!ln' filozofii
nauki, !JI'obkJll. "tury 11:18 lIios1y
dlHllil.: zJ'llui~\\ a a ki ,,!'E'go eu
dc:wua glp.bia !llOŻ~ tYl: tyl:;o w nil!,
lei czę~ei przez Bas odcwta",
Wuiu8ck rZf'czy\\i~!'ie !IOt1cza.ją.cy
i z punktu wi,lzcl,ia nalll"i i CilozofłL
Lecz 1\' jaki/II seusio', Zua llIionnje
Gn s'Il'cgo ror{zaju powrót dł/ geo
I:entrycznego i w pewnym stopili',
'llltrOl'IC,~ntrYc:t.lh'g'o
~\,i,1 \ I '\'o~l"
du ... Lec.l wniosek ten ,,~'\'i;!!.:l1ir:t(
l:a pods~..;.t'wje c::mko,\'.\'ch w"lic7.{;1
i ob!Jerwacji
7.asbJgujc on na staraJlu:! analizf
danycJl l po\\'uim! kryt.\k,; :1rlrl
lIIentac,ii. XalC'ży t('mll PO~\I'il~cir je,
~Z(:Zi' dużo nliejsca,
J. OFLEWSKI.

